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  پیشگفتار
   است داده قرار انسان نهاد در مرتبه بلند بخش هستی که نیرویی ترین قدرتمند از باید کاري هر براي معتقدم
 تا است یافته نگارش نیرو همین به اتکا با تماماً کتاب این.  نیست عالقه و عشق جز چیزي نیرو آن و جست بهره

  . بردارند گام جومال بر مبتنی هاي سایت وب طراحی شیرین راه در تا عالقمندند که کسانی روي پیش در باشد چراغی

 و ناممکن امري از را پویا هاي سایت وب ایجاد دارد که بینظیري امکانات با که است محتوا مدیریت هسته یک جومال
 را آن وجود میتوان شک بی که محتوا مدیریت سیستم این کمک به نموده تبدیل آسان و سهل اي پدیده به سخت
 خواهید را خود دلخواه وب صفحات نمودن قخل لذت شما نامید تیناینتر هاي سایت وب طراحان دنیاي در اي پدیده
  . چشید

 نظیري بی استقبال راستاي در و ایران در 2.5 جومال کننده منتشر و پشتیبان اولین عنوان به رو یک از جومینا گروه
 منبع یک وجود عدمبه دلیل  دیگر روي از و نمودند نسخه این از جومالیی هاي سایت وب طراحان و کاربران که

 رو پیش اینک که کتابی.  نماید جبران را نقیصه این که گرفت کتابی انتشار به مصمم را خود ، آموزشی معتبر و کامل
  . است تصمیم همین نتیجه دارید

 و بود جومینایی گروه نه ها آن وجود بدون که اند بوده دخیل زیادي اشخاص بحال تا امر بدو از سیستم این توسعه در
 به را اشخاص این تمامی دست جا همین.  دارند بر گام سیستم این توسعه راستاي در هندبخوا که دیگري اشخاص نه

  .  فشارم می گرمی

  : دارد وجود کلی رویکرد 2 جومال آموزش مبحث در

  .میاموزد را جومالیی سایت یک با کار تنها گیرنده آموزش شخص که است آموزشی:  سیستم يراهبر آموزش

 به اقدام تا بود خواهد قادر شخص خود، سیستم با کار یادگیري بر عالوه که است زشیآمو:  سیستم طراحی آموزش
  . بنماید سایت طراحی
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 با که است بوده آن کتاب این در من سعی و است دوم رویکرد نمودم انتخاب کتاب این نگارش در من که رویکردي
 اي تجربه اساس بر.  ام ننموده اکتفا يراهبر هاي آموزش به تنها و فرابگیرید را سایت طراحی شما کتاب این مطالعه
   بخوبی مطالب انسجام نمودم سعی کتاب این نگارش در ام داشته جومینا آموزشی هاي کالس در تدریس از که
 که چرا بخوانید انتها تا ابتدا از را آن میباید نمایید استفاده کتاب مطالب کلیه از بتوانید آنکه براي اما گردد حفظ
 نموده مطالعه را ها بخش آن میباید شما ابتدا و میباشند ها بخش سایر به وابسته که هستند ها قسمت از ريبسیا
  .نمایید درك را قسمت آن مفاهیم بتوانید تا باشید

 و ویراستاري زحمت که تهران پریدار آموزشی فنی مجتمع مدیریت پریدار مهندس خانم از تا دارد جا ، جا همین
 مدیریت پارسا حسینی آقایان عزیزم برادران از همچنین و بنمایم را تشکر کمال اند کشیده را کتاب جمالت تصحیح
 مشوق کتاب این ادامه براي که جومینا گروه مدیریت تیم اصلی هسته عضو رضایی ستار و جومینا افزونه توسعه گروه
 مدیریت سیستم این آموزش و یادگیري شغولم که سالی چند این در.  نمایم سپاسگزاري نیز اند بوده من اصلی هاي
 برایشان و هستم نیز عزیزان این قدردان ، ام آموخته را مطلبی کدام هر از که اند بوده زیادي افرادي هستم محتوا
  .   مینمایم توفیق آرزوي

 باشیم توانسته بکتا این انتشار با که امیدواریمتک تک کلمات این کتاب با عشق و عالقه به نگارش در آمده است و 
 لذت شما به و برداریم عزیزمان کشور در جومال بر مبتنی هاي سایت وب طراحی دانش توسعه راستاي در دیگر گامی
  . نماییم هدیه را سایت کی طراحی

                   تشکر با                                                                                            

   تهرانی امیررضا                                                                                             

   جومینا وب طراحان گروه مدیریت                                                                                              

 1391 ماه تیر                                                                                            
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  : مقدمه
 از تا میخواهم کننده شرکت افراد از که است این میکنم مطرح که اي نکته اولین ي آموزش هاي کالس در همیشه
  . بپرسند را سئوال 3 خود

  ؟ شوم سایت طراح اهیممیخو چرا
 سایت ایجاد از هدف تا میخواهم کنندگان شرکت از دیگر عبارت به ؟ کنم طراحی میخواهم کارآیی چه با و سایتی چه
  .دننمای مشخص چیز هر از قبل را خود

  ؟ دارم نیاز چیزي چه به سایت طراحی براي

   ؟ شوم طراح میخواهم چرا
 باعث باشد تر قوي چقدر شما انگیزه اینکه اما دارد را خودش دلیل کس هر و است شخصی بسیار سئوال این به پاسخ

 دریافت کنندگان بازدید از متفاوتی هاي پاسخ شخصاً ي آموزش هاي دوره طول در.  شد خواهد شما سریعتر پیشرفت
   همچون هایی پاسخ.  ام کرده

  . باشد داشته خوبی درآمد کار این میکنم فکر

  . میبرم لذت دارم ذهن در  آنچه نمودن خلق از

  . میاید خوشم کار این جنبه این از هم من و است هنر نوعی به خود کار این میکنم فکر

  .....و

 طراحی یادگیري من خود براي اما دارد دهد انجام میخواهد که کاري به خاصی دیدگاه و تصور فردي هر مشخصا
 نموده وارد تایوان از که بود کاالهایی براي شدم آن طراحی به رمجبو که سایتی اولین.  نبود اینها از کدام هیچ سایت
 تصمیم لذا میشدم روبرو نجومی هاي رقم با میکردم مراجعه سایت طراحی براي شرکتی هر به زمان آن در بودم
 وقت جامع راهنماي یک وجود و منابع کمبود متاسفانه.  کنم طراحی را سایت یک و بشم بکار دست خودم گرفتم
 طراحی من براي کسی بودم داده را سایت این ابتدا همان کاش رسیدم نتیجه این به نهایتاً که گرفت من از یاريبس

 مبالغی از بیشتر خیلی بودم گذاشته سایت طراحی براي که زمانی طول در رفته دست از فرصت هزینه که چرا.  میکرد

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

 شوم عالقمند کار این به تا شد باعث سایت این طراحی اام.  شد بودند گفته من به نظر مورد سایت طراحی براي که
 حتی شما ، یابد ادامه باید همواره لذا است مستمر فرآیند یک وب طراحی ادگیري. ی است یافته ادامه امروز به تا که
  . هستید یادگیري راه اول تازه خود نوبه به هم باز باشید هم وب طراحی استاد اگر

  ؟ چیست شما سایت ماموریت
 ترین اهمیت بی نکته این اما.  است شما نیاز این به جواب کتاب این مطالعه کنید طراحی سایت یک دارید قصد اگر

 خواهد چه شما سایت وجود دلیل نماییدکه مشخص باید شما چیزي هر از قبل!  است شما شدن طراح براي مسئله
   بود؟

 مورد امکانات و مطالب  ، ها راهبرد همچنین.  مینماید مشخص را کاربرانتان با شما تعامل نحوه مسئله این به پاسخ
  .  مینماید مشخص را تعامل ابن بودن بهتر هرچه براي نیاز

 از.  است سایت وب آن  طراحی مرحله مهمترین نمایید طراحی میخواهید که سایتی وب هدف نمودن مشخص
  . نمایید طراحی را آن تا دارید تمایل که سایتی نمایید سئوال خودتان

  ؟ میدهد قرار هدف را مخاطبانی چه

  ؟ چیست شما سایت مخاطبان آن عالئق

  ؟ چیست شان سالئق با مطابق سایت یک از شما مخاطبان انتظارات

  ؟ نمایید لحاظ خود سایت وب در تا دارید نیاز امکاناتی چه نمایید برآورده را مخاطبان سالئق  آنکه براي

  ؟ اند برده بهره امکاناتی چه از شما رقباي

 که چرا داشت خواهید موفقی سایت قطعاً دهید پاسخ سئواالت این به مطالعه با و دقت به بتوانید اگر من نظر به
 دیگر عبارت به.  داشت خواهید زیادي مخاطبان هم باز باشد کمی وسعت داراي شما مخاطبان طیف هم هرچقدر
 کامل شما سایت هم چقدر هر که چرا است متنهاهی نا گروه یک بر تمرکز از بهتر خیلی کوچک گروه یک بر تمرکز
 همگان نظر توانست نخواهید هم باز دهید پوشش خود سایت در را سالئق تمامی تا نمایید سعی هم چقدر هر و باشد
  . نمایید جلب را
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 داشته تمایل شما ستا ممکن مثال عنوان به است رسانی اطالع تنها سایت کی طراحی از هدف نیز موارد از برخی در
 طراحان بیشتر  که اشتباهی حال همین در.  گذارید نمایش به اینترنت در را خود شرکت محصوالت تنها تا باشید
 وازدگی موجب وب صفحات شدن سنگین بر عالوه که است بصري هاي جلوه از حد از بیش استفاده میگردند مرتکب
 نیز داینامیک هاي سایت طراحی اصول از برخی ، آموزش بر عالوه تا است شده سعی کتاب این در.  میگردد مخاطب
  . شود داده توضیح

  سایت به چه چیزي نیاز دارم ؟ طراحیبراي 
 سنجش را خود نظر مورد سایت هاي نیاز که میرسد فرا اي مرحله نمودید مشخص را خود سایت هدف که زمانی

 شما هاي نیاز تمامی به پاسخی 2.5 جومال محتوا مدیریت یمبرسان شما اطالع به که خوشحالیم بسیار.  مینمایید
 به ،شد منتشر عموم براي و ترجمه فارسی به جومینا وب طراحان گروه توسط بار اولین براي که سیستم این.  میباشد
  . میباشد سایت طراحی براي شما هاي مندي نیاز از وسیعی طیف گوي پاسخ تنهایی

 ترین قوي نظر این از که است زیادي پشتیبانان داراي ایران در محتوا مدیریت سیستم نای متاسفانه یا و خوشبختانه
  .  دارد را محتوا مدیریت هاي سیستم بین در پشتیبانی سیستم

 قصد.  است شده گرفته هم کنار در چیز همه یا و همگی یا و جملگی معنی به سواحلی کلمه یک از جومال کلمه
 جومال که مینماییم اکتفا نکته این به و بگیریم محتوا مدیریت سیستم این تاریخچه نمودن وبازگ با شمارا وقت نداریم
 منتشر جومال نام به را مامبو جدید نسخه و شده جدا تیم این از گروه یک سپس و است بوده مامبو همان ابتدا در

  .  است یافته ادامه آن تکامل و توسعه فرایند امروز به تا که نمودند

  طراحی سایت  هايسیستم  انواع
 و کامل تعریفی ابتدا که نیمآ نیازمند کنیم درك روشنی به را محتوا مدیریت سیستم مفهوم و معنی بتوانیم  آنکه براي
  :دهیم ارائه را میباشد دارا را زیادي و متنوع هاي نمونه که سیستم این از جامع

   استاتیک هاي سایت

 به اکثراً قدیمی هاي سایت.  میباشند محدود صفحات داراي اکثراً و میباشند پویا غیر صورت به ها سایت از دسته این
 براي که است آن میگردیم روبرو استاتیک سایت یک با برخورد در عمل در  آنچه میشدند ایجاد استاتیک صورت
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 حال.  نماید لینک هم به را ها آن و نماید طراحی وب صفحه 100 میباید طراح ،سایت یک در مطلب 100 نمایش
  . باشد میتواند فرسایی طاقت کار چه صفحه تعداد این ایجاد و تغییر نمایید تصور

   داینامیک هاي سایت
 در  آنچه و نیستیم وب جدید صفحات طراحی مند نیاز محتوا و صفحات ایجاد و تغییر براي که هستند هایی سایت
 این از استفاده با است کافی طراح که است کلی ساختاري وجود ، میگردیم روبرو ها سایت وب از دسته این با عمل
 طراح که چرا بود خواهد آسانی کار نیز صفحه هر در محتوا تغییر ترتیب بدین نماید وب جدید صفحات به اقدام ساختار

  . است آورده فرآهم وي براي افزار نرم قبل از که است چهارچوبی از استفاده حال در

   محتوا مدیریت
 قابلیت یافته شکل ساختاري از استفاده با که میباشند داینامیک هاي سایت از نوعی حقیقت در محتوا هاي تمدیری  

.  باشد اطالعات از نوع هر و) اي رسانه چند( فیلم ، تصویر ، متن میتواند اینجا در محتوا.  دارند را محتوا ایجاد و تدوین
 خود مخاطب به را اطالعاتی هرگونه تا بود خواهد قادر طراح یافته شکل پیش از هاي ساختار از دسته این از استفاده با

 در و میپذیرید انجام سهولت به قبلی صفحات تغییر و جدید صفحات ایجاد.  باشد تعامل در وي با و نموده منتقل
 درست جاي در را محتوا تنها ما و میدهد انجام ما براي محتوا مدیریت یا و اصلی ساختار همان را کار بیشتر حقیقت
 در اکنون هم که است محتوا مدیریت هاي سیستم ترین قوي از یکی جومال محتوا مدیریت سیستم.  میدهم قرار
  . مینمایند استفاده آن از ها سازمان و ها شرکت بیشتر جهان

   جومال محتوا مدیریت
 با کار براي است گشته منتشر باز کد صورت به و است یافته نگارش پی اچ پی زبان اساس بر جومال محتوا مدیریت

 فشرده(  زیپ فایل یک صورت به معموال جومال.  داشت نخواهید نیاز نویسی برنامه دانش هیچ به شما سیستم این
 و بودن کامل محتوا، مدیریت سیستم این مورد در توجه جالب نکته.  میشود ارائه سیستم این پشتیبانان طرف از)  شده

 مدیریت سیستم این از کلی نسل 3 بحال تا.   است کشیده چالش به را رقیبان تمامی حیث این زا که است آن کارآیی
   به میتوان که است شده منتشر محتوا

  1  جومال اول نسل

  1.5 جومال دوم نسل
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  )باال به 1.6( 2.5 جومال سوم نسل

 زبانان فارسی عموم براي جومینا تسای وب توسط بار  اولین شده بومی و فارسی صورت به 2.5 جومال.  نمود اشاره
  .  اند نموده محتوا مدیریت این براي بیشتر سازي بومی و بهبود در سعی گروه این همواره و شد منتشر

 قدرتی داراي تنهایی به که میشود نامیده جومال اصلی هسته میشوید روبرو آن با جومال اولیه نصب از پس شما آنچه
 تجاري یا و رایگان صورت به بسیاري هاي افزودنی سیستم این توسعه با  آنکه تر مهم نکته اما میباشد العاده خارق
 و شده اضافه اصلی هسته به جدید امکانات این.  است شده ارائه محتوا مدیریت سیستم این نمودن تر کامل براي

 جومینا سایت وب میباشیم کتاب این نگارش حال در که اکنون هم.  میافزایند جومال به را جدیدي قابلیت هرکدام
  . است نموده منتشر رایگان صورت به و عموم براي فارسی به را ها افزودنی از دسته این تعداد بیشترین

  آنچه  شما براي شروع به کار خود بدان نیاز دارید 
 عبارتی به یا و اینترنت محلی دهنده سرویس یک به ابتدا شما شد مطرح قبال که اي گانه 3 سئواالت  به پاسخ از جدا
 فراخوانی براي هم نام یک به نمایید منتشر اینترنت روي بر را خود سایت بخواهید که صورتی در. دارید نیاز سرور کی
 آخرین دانلود براي نیازمندید جومال  اصلی هسته به آن از مهمتر و  میشود گفته هم دامنه آن به که دارید نیاز آن

  . نمایید دانلود را آن و مراجعه زیر لینک به دمیتوانی جومال فارسی هاي نسخه
http://www.joomina.ir/component/content/article/٤٧-handmade/٤٧٢-joomlapersian٢٠٥.html 

  : نمایید مراجعه زیر لینک به میتوانید هم دامنه و سرور آنالین تهیه براي

http://joominahost.com/ 

 محیط به سپس و طراحی خود شخصی کامپیوتر روي بر را خود سایت ابتدا تا باشید داشته تمایل که صورتی در
 روشی به جومال هسته سپس و نصب خود کامپیوتر روي بر محلی سرور ساز شبیه یک میباید نمایید منتقل اینترنت

 کامپیوتر براي سرور هاي ساز شبیه ترین شایع.  نمایید منتقل اینترنت جهانی شبکه به شد خواهد داده توضیح که
  : از عبارتند شخصی هاي

XAMPP  

  : نمایید دانلود زیر لینک از را آن میتوانید که
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http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html 

  ویا

wampserver 

   :نمایید دانلود زیر لینک از را آن میتوانید که

http://wampserver.en.softonic.com/ 

 معرفی افزار نرم 2 اما برد نام نیز را Easyphp آندسته از میتوان که دارند وجود هم دیگري رایگان هاي افزار نرم البته
.  میباشند شخصی رایانه روي بر)  محلی( مجازي سرور ایجاد براي استفاده قابل هاي افزار نرم ترین شایع باال در شده
 یگريد يتا از نرم افزار ها یددار یلکه تما یدر صورت اما یباشدم XAMPP   افزار نرم ما  آموزش مالك کتاب این در
  . یباشدهم م یهشب یارمراحل نصب بس ییداستفاده نما یزن

  . یمکن یشما را با هم طراح یتتا سا یداجازه ده یدرا در دسترس دار یازمورد ن يابزار ها یکه تمام حال
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  دوم فصل
  جومال ينصب و راه انداز
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  جومال ياه اندازنصب و ر
 جومینا سایت از که را جومال هسته سپس و نموده ایجاد مجازي سرور یک تا نمود خواهیم سعی ما بخش این در

joomina.ir دهیم انجام را اي پایه تنظیمات و نماییم نصب  را ایم نموده دریافت .  

 و دانلود را افزار نرم این نسخه آخرین فالط نمودیم درج شما براي را  xampp افزار نرم دانلود  آدرس قبل بخش در
  . نمایید نصب

   نصب محل  آدرس Destination folder قسمت در اول صفحه در نمایید کلیک شده دانلود فایل روي بر نصب براي
  : میشود پرسیده شما از افزار نرم
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 شکل در شده داده نمایش گزینه دو و نموده انتخاب را xampp برنامه ویندوز start قسمت از  افزار نرم نصب از پس
 فعال محلی سرور در را شما دیتابیس گزینه دومین و میباشد apache به مربوط گزینه اولین.  نمایید start را زیر

   .دارید نیاز جومال محتوا مدیریت سیستم نمودن اجرا براي شما که است عاملی دو گزینه دو این. مینماید

  
 http://localhost نمایید تایپ خود مرورگر بار آدرس در که صورتی در باال شکل همانند نهگزی 2 این شدن فعال با

 قسمت هاي این به اصالً ما که است آن است توجه قابل اینجا در آنچه میگردید زیر شکل همانند اي صفحه وارد
   . میدهیم جامان دیگري کار لذا نداریم نیاز xampp برنامه
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  ،مینمایید نصب خود شخصی رایانه C درایو در مثال عنوان به را xampp برنامه شما که زمانی که بفرمایید توجه

 اگر.  است شده ریخته افزار نرم به مربوط هاي فایل پوشه این در ،میگردد ایجاد درایو این در xampp نام به اي پوشه
   .شوید وارد پوشه این در

  

 میباید پوشه این در سایت یک ایجاد به مربوط هاي فایل تمامی htdocs نام به مینمایید مشاهده را دیگري پوشه
 ندرو هاي فایل مینمایید تایپ مرورگر بار آدرس در را http://localhost  آدرس وقتی حقیقت در شود ریخته
 هاي فایل ما نمودیم مطرح قبلی هاي بخش در که همانطور.  میشود داده نمایش شما براي و شده خوانده پوشه این
  . نداریم نیاز را پوشه این داخل فرض پیش
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  آدرس مرورگرتان بار  سآدر در اگر حال.  نمایید پاك را آن درون هاي فایل تمامی و شده htdocs پوشه وارد لذا

http://localhost شوید روبرو سفید صفحه یک با باید نمایید تایپ را .  

  . میرسد پایان به افزار نرم این نصب مراحل اینجا در

  . دارد وجود افزار نرم این از استفاده با رابطه در مهم نکته یک

 اشکال این .نگیرد قرار استارت حالت در apache , mysql هاي قسمت از یکی است نممک مواقع برخی در)  الف
 را اجرا توانایی افزار نرم لذا باشند مشغول مینماید استفاده آن از افزار نرم این که هایی پورت که میدهد رخ زمانی
 برنامه لذا و مینماید اشغال را پورت یک مینمایید اجرا را ooVoo برنامه شما که زمانی مثال عنوان به و داشت نخواهد

xampp نمیتواند mysql برنامه میتوانید مشکل رفع براي.  نماید استارت ooVoo و نموده فعال غیر را mysql در را 
.  نمایید فعال را ooVoo دوباره میتوانید گرفت انجام بدرستی عمل این که زمانی .نمایید استارت دوباره xampp برنامه
  . است صادق هم دارند قرار حافظه در که هایی برنامه سایر مورد در دمور این

 جومینا 2.5 فارسی جومال قدرتمند هسته نصب به است کافی تنها دکردی حاصل اطمینان محلی سرور نصب از که حال
  . دبپردازی

   نایجوم 2.5 ینصب جومال فارس

 هسته این.  نمودیم درج نمایید دانلود را جومینا ومالج هسته نسخه خرینآ آن از میتوانید که یآدرس قبلی بخش در
 وب طراحان گروه که آنجایی از.  است شده منتشر عموم استفاده براي و فارسی بار اولین براي جومینا تیم توسط
 آن رب ما تالشو سعی لذا میباشد ایران عزیزمان کشور در 2.5 و 1.7 ، 1.6 جومال کننده منتشر و پشتیبان اولین جومینا
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 این نصب براي.  نماییم ارائه کنندگان استفاده براي درك قابل و بومی اي ترجمه با نقص بی اي هسته تا است بوده
  مسیر در را اید نموده دانلود که اي شده فشرده فایل میباید شد گقته قبلی قسمت در که همانطور قدرتمند هسته

C:\xampp\htdocs درایو در را برنامه اگر البته C: یک.  نمایید کپی و خارج فشرده حالت از باشید نموده نصب   
 پوشه در میتوانید شما که است این کنم عنوان خدمتتون تجربه اساس بر باید جا درهمین که اي نکته

C:\xampp\htdocs عنوان به مثالً دیگر پوشه کی joomina بازگشایی مسیر آن در را فشرده فایل و نموده ایجاد 
 از را جومال هسته کی  ها پوشه از کدام هر در و نموده ایجاد پوشه حدودنام تعداد به میتوانید شما ترتیب ینبد نمایید
  تعداد به توانست خواهید خود مجازي سرور در شما که است معنا بدین این نمایید کپی و نموده خارج فشرده حالت
 به است کافی تنها اید نموده ایجاد joomina پوشه در که سایتی فراخوانی براي حال!  نمایید ایجاد سایت حدودنام

 شما حقیقت در نمایید استفاده   http://localhost/joomina  آدرس از http://localhost  آدرس جاي
 شد خواهد واقع مفید شما براي زمانی کار این هستید محلی سرور به یدجد دامین یک نمودن اضافه حال در کار این با
  بار آدرس در http://localhost  آدرس شما که زمانی .نمایید طراحی سایت زیادي تعداد زمان طول در که

 هر روي بر کلیک با که میشود داده نمایش اید نموده ایجاد که هایی پوشه از فهرستی مینمایید تایپ خود گر مرور 
  . نمایید مراجعه نظرتان مورد سایت به میتوانید ها آن از کدام

 آدرس در اید نموده دانلود جومینا سایت از که را هسته فشرده فایل محتواي کنیم فرض حال
C:\xampp\htdocs\joomina این نصب مادهآ شما همرحل این در.  اید نموده کپی خود شخصی کامپیوتر روي بر 

  . میباشید محتوا مدیریت قدرتمند هسته

  

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

 را اینتر دکمه و نموده تایپ را    http://localhost/joomina  آدرس خود مرورگر بار  آدرس در نصب براي
 زیر صفحه با باشد شده گرفته قرار استارت حالت در apache , mysql و باشد شده اجرا xampp  افزار نرم اگر.  بزنید
  .شد خواهید روبرو
  : توجه

 شده طراحی سایت تا دارید قصد سپس . هستید ) خود شخصی رایانه( محلی سرور در سایت طراحی حال در شما که است این بر ما فرض
 تفاوت مراحل این نمایید نصب هاست روي بر را جومال هم مستقیم صورت به بخواهید که یصورت در اما . نمایید منتقل سرورر به را

  . گفت خواهیم هم را هاست روي بر جومال نصب براي الزم کارهاي  آموزش این حین در ما و ندارند چندانی

  هاست  يپت جومال بر رویانتقال اسکر
 رمز و کاربري نام.  بشیم وارد پنل کنترل ورود صفحه به ات کنیم می تایپ را cpanel عبارت سایت  آدرس از بعد
  . شویم می هاست پنل کنترل وارد و دهیم می را عبور

  
  . کنیم می کلیک File Manager گزینه روي بر File قسمت در پنل سی اول صفحه در مرحله این در
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 شود می داده نمایش File Manager Directory Selectionپنجره  FileManagerگزینه روي بر کردن کلیک از پس
  .نمائید انتخاب را ها فایل مدیریت مسیر توانید می که

  .پردازیم می ها آن شرح به که دارد، وجود گزینه شش پنجره این در

 فهرست شما براي فایل و پوشه چندین که میشوید اي صفحه وارد صورت این در.  نمایید انتخاب را  home گزینه
  . اند شده

 طریق از قسمت این در بودید نموده دانلود قبل فصل در که را هسته فایل و نمایید انتخاب را public_html وشهپ 
 )refresh( بازآوري را آن و برگشته قبلی صفحه به گذاريبار اتمام از پس نمایید گذاري بار uploads گزینه
 فشار باال ابزار نوار از را extract گزینه و انتخاب را آن . نمود خواهید مشاهده را اید نموده آپلود که فایلی ، نمایید
  . است شده منتقل شما براي هسته هاي فایل کلیه حال.  دهید

 سرور در را جومینا فارسی 2.5 جومال هسته نصب قصد که حالتی در مرورگر  آدرس نوار در خود سایت  آدرس تایپ با
 از استفاده با محلی سرور در را جومال نصب قصد که حالتی در http://localhost/joomina  آدرس یا و دارید

xampp نمود خواهید مشاهده را زیر صفحه دارید :  
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 بخش این نمایید کلیک جومینا 2.5 فارسی جومال نصب لینک روي بر است شده داده نشان تصویر در که همانگونه
 قبل میتوانید تمایل صورت در است شده درج آن در...  و ترجمه تیم مورد در کلی اطالعات که میباشد صفحه 4 شامل
  . نمایید دیدن نیز دیگر صفحات از فوق لینک روي بر کلیک از

  . میشود داده نمایش شما براي زیر صفحه جومینا 2.5 فارسی جومال نصب لینک فشردن با

  
 زیر صفحه با شما مرحله این از گذر با. بفشارید را next دکمه سپس و نموده انتخاب نصب براي را پارسی زبان ابتدا
  . شد خواهید روبرو
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 در اما باشند رنگ آبی موارد تمامی ستا بهتر میشود بررسی جومال نصب براي سرور الزم تنظیمات صفحه این در

 پیشفرض تنظیمات ها سرور بیشتر روي بر. نماید نمی ایجاد مشکلی باشد هم قرمز موارد این از برخی که صورتی
 جومال اندازي راه و نصب براي که سرورهایی از یکی.  میباشد استاندارد نیز جومال هاي نیازمندي و است شده انجام
 است شده انجام جومال هاي نیازمندي اساس بر سرور اي پایه تنظیمات و بوده مناسب بسیار

http://joominahost.com سرور کی هاي نیازمندي از برخی مدآ پیش سرور بحث اینجا در چون. میباشد 
  : مینماییم فهرست شما براي را خوب

  ل هک نشده باشد . براي این انتخاب باید به شنیده هاي خود اعتماد کنید و یاسروري انتخاب کنید که از قب .1
ها را میگذارند سپس سرور  سایتهایی که تصاویر هک  سایتپاشنه ها را باال بکشید و شروع کنید به جستجو در  

 .... آن ها را پیدا نمایید و

 سرور است دقت کنید ازجمله به موارد زیردر هنگام خرید هاست باید به مواردي که مربوط به تنظیمات .2

ا خیر ؟ استفاده از یاستفاده میکنند  su_php از PHP قبل از خرید هاست از سرپرست سرور بپرسید که آیا در. 2-1
این حالت به معناي آن است که فایل هاي موجود در هاست شما تحت کنترل خود دارنده اکانت که شما باشید میباشد 

توسط اسکریپت قابل  755نیست به زبان ساده تر در این حالت سطح دسترسی  GLOBAL ظیماتو نیازي به تن
تغییر دهید . وقتی دسترسی  777نگارش تشخیص داده میشود و نیازي نیست که شما این سطح دسترسی ها را به 

 ! ده ایدقرار میدهید به معناي آن است که محتویات آن را براي عموم آزاد کر 777یک پوشه را روي 
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2-2.  register_globals  در سرور که سایت جومالیی روي آن قرار دارد باید خاموش باشد.  
2-3.   safe_mode  جومالیی بر روي آن قرار دارد باید خاموش باشد. سایتدر سروري که یک 

 2 -4.  allow_url_fopen اشد.جومالیی بر روي آن قرار دارد باید خاموش ب سایت در سروري که یک  

2-5.  allow_url_include  جومالیی بر روي آن قرار دارد باید خاموش باشد. سایتدر سروري که یک  

2-6.    disable_functions  جومالیی روي آن قرار دارد باید فعال باشد. سایتدر سروري که یک  

استفاده کرده باشد  su_php صدق میکند منتها اگر سرور از open_basedir همین موارد هم باید براي .2-7
  این گزینه دیگر داراي اهمیت نیست.

کی دیگر از مواردي که در هنگام خرید هاست باید از سرپرست فنی سرور بپرسید این است که آیا بر روي سرور ی  .3
برنامه هاي امنیتی مثل آنتی شل نصب است یا خیر ؟ شل ها برنامه هاي کوچکی هستند به هکر ها قدرت دسترسی 

برخی منابع را میدهند . اگر جواب سرپرست سرور بلی بود اسم برنامه را هم بپرسید و در مورد آن تحقیق کنید .  به
دالر هم میرسد به همین دلیل برخی سرور ها از این امر  300هزینه این برنامه براي سرور ها بسیار باال است و تا 

  غفلت میکنند.

  دوباره نام کاربري و رمز عبور پرسیده میشود و یا خیر ؟ phpmyadmin براي ورود به از سرپرست سایتتان بپرسید که آیا  .4

چون در حال حاضر قصد نصب جومال را بر روي سرور محلی و یا لوکال داریم این موارد داراي اهمیت نیست اما 
اده نمایید باید در انتخاب زمانی که تمایل داشتید تا براي آنالین نمودن سایت خود از هاست ها و یا سرور ها استف

  سرور به موارد باال دقت بفرمایید .

براي شما عنوان میگردد . در  GNU/GPLبا فشردن دکمه ادامه وارد مرحله بعدي میشود . در این مرحله قوانین مجوز 
  صورتی که تمایل داشته باشید تا ترجمه فارسی این قوانین را مطالعه بفرمایید میتوانید به آدرس  

http://forum.joomina.ir/thread-3069-post-16778.html#pid16778 

مراجعه بفرمایید . در صورتی که در این مرحله نیز دکمه ادامه را فشار دهید به معناي آن است که شما این قوانین را 
  ه اید .پذیرفت
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مرحله بعدي ورود مشخصات پایگاه داده ها میباشد . قبل از آنکه   این مرحله را براي شما توضیح دهیم میباید کمی 
  در مورد پایگاه داده ها و نقش آن در یک وب سایت داینامیک توضیح دهیم .

  پایگاه داده ها 
کر ذاي را ساده و قابل فهم عنوان نماییم لذا از در این کتاب سعی شده است که تا آنجا که میتوانیم مفاهیم پایه 

در حقیقت همانند کمد لباس شما است در برخی  mysqlجزئیات پرهیز میکنیم . به صورت خالصه میتوانیم بگوییم 
مواقع داخل آن  یک لباس میگذارید و در برخی دیگر از داخل این کمد لباسی را انتخاب نموده و از آن  استفاده 

  . در جومال تمامی متن ها و برخی کد ها در پایگاه داده ها ذخیره میگردد .مینمایید 

  آیا تصاویر هم در پایگاه داده ذخیره میگردد ؟

خیر ، اما آدرس این تصاویر در پایگاه داده ذخیره میگردد . این بدان معنا است که یک پایگاه داده تنها توانایی ذخیره 
محل قرار گیري بر روي هاست و یا سرور محلی  آدرسها و تنظیمات از جمله متن را دارا است اما برخی از کد 

تصاویر نیز در پایگاه داده ذخیره میگردد و اسکریپت در هنگام فراخوانی یک عنصر که به پایگاه داده مرتبط است این 
  مشخصات را از جدول مربوطه میخواند .

بنا به نیاز اطالعاتی  ،جدول از تعدادي فیلد درون هر فیلد ک پایگاه داده از تعدادي جدول تشکل شده است و یکی
  انباشته میگردد که در هنگام نیاز برنامه از این اطالعات استفاده مینماید . 

  براي اطالعات بیشتر در مورد پایگاه داده ها میتوانید به آدرس  
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL 

  مراجعه نمایید .

  :در صفحه اي که قرار دارید برخی از مشخصات پایگاه داده از شما پرسیده میشود 
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بهتر است نوع دیتا بیس را بر  mysqlو  mysqliدو نوع دیتابیس پشتیبانی میشود  2.5از جومال   نوع دیتا بیس :

  قرار دهید . mysqlروي 

لوکال هاست  چه در هاست قصد نصب جومال را داشته باشید و چه بر روي رایانه شخصی خود اصطالحاًنام هاست : 
  .میباشد  localhostنام هاست در بیشتر مواقع 

میباشید نام کاربري شما  xamppدر صورتی که مشغول نصب جومال بر روي سرور محلی با استفاده از  نام کاربري :
root    میباشد.  

میباشید رمز عبور را خالی  xamppدر صورتی که مشغول نصب جومال بر روي سرور محلی با استفاده از  رمز عبور :
  بگذارید 

میباشید میتوانید هر  xamppدر صورتی که مشغول نصب جومال بر روي سرور محلی با استفاده از  نام دیتا بیس :
   .دکمه ادامه را فشار دهید نام دلخواهی را انتخاب نمایید  و

میباشید اما اگر  xamppتنظیمات باال براي زمانی است که شما مشغول نصب جومال بر روي سرور محلی با استفاده از 
  مشغول نصب جومال بر روي یک هاست واقعی باشید چه کاري باید انجام دهید ؟

ربوطه وارد مینمایید به صورت خودکار یک پایگاه وقتی شما مشخصات پایگاه داده ها را در فیلد هاي م xamppدر 
  داده براي شما ایجاد میگردد اما در هاست اینچنین نیست و شما میباید خود پایگاه داده را ایجاد نمایید .
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  ایجاد پایگاه داده ها در هاست 
این کار مراحل زیر را  براي جومال دیتابیس و نام کاربري تعریف کنیم . براي cpanel قبل از شروع نصب باید در

  انجام میدهیم :

یم . نام کاربري و رمز ورا تایپ می کنیم تا به صفحه ورود کنترل پنل وارد بش cpanelبعد از آدرس  سایت عبارت 
  عبور را می دهیم و وارد کنترل پنل هاست می شویم .

  
  ی)کلیک کنید .(بانک اطالعات MYSQL Databasesبراي ایجاد بانک اطالعاتی بر روي کلید 

  
  در قسمت ،  Cpanelدر  )MYSQL Databases( پس از باز شدن صفحه ایجاد بانک اطالعاتی

Create New Database  و در فیلدNew Database  نام بانک اطالعاتی جدید خود را وارد کنید، پس از وارد
اطالعاتی مشاهده خواهد شد و در انتها  کردن نام بانک اطالعاتی تیک سبز رنگی به نشانه تائید در کنار نام بانک

  کلیک کنید، همانند تصویر زیر Create databaseبراي ثبت نام و ایجاد بانک اطالعاتی بر روي کلید 
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شوید، می  Create My SQL database  وارد قسمت Create Database پس از کلیک کردن بر روي کلید

   ته اید را به شما نشان می دهد، براي برگشتن به صفحه قبلی کلیددر این قسمت نام بانک اطالعاتی را که ساخ
   Go Back را کلیک کنید. با زدن کلید Go Back به قسمت My SQL Database ) (بانک اطالعاتی  

  .مشاهده کنید Current Databases برمی گردید، نام بانک اطالعاتی ایجاد شده را می توانید در قسمت

   رسد، براي انجام این کار در قسمت نوبت به ایجادشناسه براي بانک اطالعاتی می اطالعاتی، پس از ایجاد بانک 
 My SQL Users (Add New User) در فیلد Username  نام شناسه مورد نظر را وارد می کنید، پس از وارد

  .کردن نام شناسه تیک سبزرنگی به نشانه تائید در کنار نام شناسه مشاهده می شود

وجود دارد، به این معنا که نام شناسه شما حداکثر باید هفت  Seven Characters max بل فیلد شناسه پیغاممقا
  .کاراکتر باشد

هتر است گذرواژه مورد نظر خود را براي شناسه بانک اطالعاتی وارد کنید ،{ب:گذرواژه) (  Password سپس در فیلد
} پس از وارد کردن گذرواژه خود تیک سبزرنگی کوچک و اعداد باشدگذرواژه انتخابی تلفیقی از حروف بزرگ، حروف 

  .به نشانه تائید گذرواژه مشاهده می کنید

  وجود دارد، این کلید زمانی مورد استفاده قرار Generate password کلیدي با نام Password مقابل فیلد
  .داشته باشید Cpanel یریت هاستینگمی گیرد که تمایل به انتخاب گذرواژه تصادفی توسط خود نرم افزار مد

گذرواژه مورد نظر خود را براي اطمینان بیشتر  مجدداً:    گذر واژه (تائید))Password(Again   )سپس در قسمت (
نچه  گذرواژه دوم با گذرواژه اول مطابقت داشته باشد اوارد کنید و پس از وارد کردن گذر واژه در فیلد گذرواژه تائید چن

  حاال بعد از انجام دادن همه این مراحل بر روي کلید ،نگی به نشانه تائید مشاهده می کنیدتیک سبزر
 Create User .کلیک کنید تا شناسه براي بانک اطالعاتی ایجاد شود  
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 به جومال نصب هنگام تا کنید ذخیره متنی فایل در حتما را کنید می ایجاد که کاربري نام و دیتابیس نام : تذکر

  .نخورید بر مشکلی

 به را خود شده ایجاد شناسه و اطالعاتی بانک باید شما گذرواژه، همراه به شناسه و اطالعاتی ایجادبانک از پس حاال
 نام User فیلد در Add User To Database قسمت در باید کار این انجام براي دهید، اختصاص و معرفی هم

 روي بر گزینه دو این انتخاب از بعد کنیدو انتخاب را نظرخود مورد اطالعاتی بانک نام Database فیلد در و شناسه
  .کنید کلیک Add کلید

  
 در که ، شوید می My SQL Account Maintenance قسمت وارد Add کلید روي بر کردن کلیک از سپ

 واقع در حهصف این در است، شده داده نمایش نظر مورد اطالعاتی بانک نام و شناسه نام قسمت این باالي سمت
  که دسترسی میزان بر بنا را ها گزینه توانید می کنید، می مشخص را اطالعاتی بانک شناسه دسترسی سطح

 بانک کاربر به قسمت این در کامل دسترسی که شود می توصیه. (کنید مشخص بدهید شناسه به خواهید می 
  )شود داده اطالعاتی

 شناسه به کامل دسترسی و کنید انتخاب را شود می موارد همه شامل که ALL PRIVILEGES گزینه کار این براي
  .کنید کلیک را make changes کلید روي بر یندآفر این ذخیره و تائید براي دهید، اطالعاتی بانک
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 یکدیگر به که دهد، می نشان را شده معرفی اطالعاتی بانک و شناسه MySQL Database wizard درقسمت
  .کنید کلیک Go Back کلید روي بر مشاهده از بعد ،است شده داده اختصاص

 در را ها داده پایگاه مشخصات که زمانی همانند میتوانید شما.   بسازیم جومال نصب براي دیتابیسی نستیماتو اینجا تا
  .نمایید وارد را مشخصات این نیز مرحله این در نمودید می وارد مربوطه هاي فیلد

   .دهید فشار ار ادامه دکمه میتوانید حال

   :میشوید روبرو زیر صفحه با ادامه دکمه نفشرد با

  
 از ها فایل انتقال امکان که میشود گفته اي الیه به FTP الیه.باشد می FTP الیه تنظیمات به مربوط بخش این

  .دهد می را سرور سمت به کاربر سمت
  .کنید فعال را بخش این نیست نیاز ، هستید ویندوز یا هاست لوکال روي بر الجوم نصب حال در شما اگر :توجه

 هاست خرید به اقدام شما که زمانی  FTP مشخصات.  نمیباشد اجباري الیه این تنظیمات نیز ها سرور از بسیاري در
  . میگردد ارسال شما براي مینمایید سرور یک از
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 فایل در مشخصات این که است این آن و دارد نیز دیگر اشکال یک قسمت این در FTP تنظیمات نمودن وارد
configuration.php  کل نماید پیدا دسترسی فایل این به هکر اگر که است معنا بدان این و میگردد ذخیره نیز 

 که هاستی  آنکه مگر نیست اطالعات این نمودن پر به نیازي معموالً لذا داشت خواهد اختیار در را شما سایت
  . باشد نداشته را الزم همخوانی هسته کارنمودن بهتر براي جومال فرض پیش و الزم تنظیمات با اید نموده یداريخر

  . میرویم بعدي مرحله به و زده را ادامه دکمه لذا

  . نمود خواهیم درج را...  و سایت نام همچون مواردي مرحله این در

  
 صفحه اولین عنوان همچنین و سایت طرف از ارسالی هاي ایمیل تمامی در که است نامی سایت نام : سایت نام

 کلید و متا توضیحات نمودن اضافه امکان نمایید کلیک را پیشرفته تنظیمات که صورتی در.  میشود داده نمایش سایت
   .نداریم کاري ها آن با فعالً لذا دش خواهد داده توضیح کامل SEO بخش در که میگردد فعال شما براي هاي واژه

 به مربوط هاي پیام و ها اطالعیه تمامی و میشود درج سایت کل سرپرست ایمیل قسمت این در : شما ایمیل
   .شد خواهد ارسال ایمیل این به سایت کل سرپرست

 نام به را نام این که میکنیم توصیه اکیداً اما میشود فرض admin نام این فرض پیش صورت به :کاربري نام
  . نمود خواهیم بحث مفصل امنیت بخش در رابطه همین در.  دهید تغییر دلخواه
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 عبوري رمز از میتوانید لذا است سایت امنیت باالبردن در مهمی بسیار عامل نیز ایمن عبور رمز انتخاب :عبور رمز
  : همانند است ها نشانه و اعداد ، حروف از ترکیبی که نمایید استفاده

Abc@123 

  : نمونه اطالعات نصب

 حاضر حال در اینکه دلیل به اما نمایید نصب را سایت نمونه اطالعات که نمیکنیم توصیه شخصاً معمولی حالت در
 نمونه اطالعات شما که است این بر ما فرض کار در تسریع جهت هستیم جومینا فارسی 2.5 جومال یادگیري مشغول

 قسمتهاي میتوانید که میگردد نصب شما براي پایه سایت یک تقریبا نمونه اتاطالع نصب با.  مینمایید نصب را
   .دهید تغییر را آن مختلف

  . دهید فشار را نمونه اطالعات نصب دکمه لطفا لذا

 مشاهده Installation پوشه حذف بر مبنی پیامی صفحه این در.  بروید بعد صفحه به و زده را ادامه دکمه حال
   .مینمایید

  
 گزینه باالیی ابزار نوار از حال.  میگردد حذف پوشه این دکمه این نفشرد با دهید فشار را نصب پوشه حذف دکمه
   .دهید فشار را سایت

   .یدمیگرد خود سایت صفحه وارد شما دکمه این دادن فشار با
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 در ساختارها مورد در بعدي فصل در.  رسید اتمام به هاست لوکال  و سرور روي بر جومال یک نصب یندافر اینجا در

  .داد خواهیم شرح را آن درون محتوا و سایت کنترل نحوه و داد خواهیم بیشتري توضیحات جومال هسته
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  سوم فصل
  جومینا 2.5ساختارها و مفاهیم پایه اي در جومال 
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  جومینا 2.5مفاهیم پایه اي در جومال  ساختارها و
 به هواپیما این.  میباشید آن هدایت حال در خود که هستید هواپیمایی خلبان جومالیی سایت یک طراح عنوان به شما
.  نمود خواهد تغییر هواپیما پرواز جهت و مینمایید صادر را فرمان شما.  خواهدنمود پرواز نمایید اراده شما که سمتی هر
  قراردارید  آن در شما که خلبان کابین) جومال هسته( بدنه یکی میباشد بخش 3 داراي کلی صورت به هواپیما این

  ) . آن محتواي یا و سایت(  پروازي جهت و) جومال مدیریت بخش(  

 که سایت داخل محتواي.  نماییم مشاهده را شده آماده سایت و نصب را جومال موفقیت با توانستیم قبل بخش در
 از جدید محتواي ایجاد یا و تغییر اما.  میشود داده نمایش شما براي باشد اي رسانه چند و تصویر ، متن شامل میتواند
   ؟ میگیرد صورت کجا

 جومال مدیریت قسمت همان حقیقت در جومال در خلبان کابین.  میگردد مشخص خلبان کابین نقش که است جا این
  . نمایید اعمال خود سایت در را الزم تغییرات یتوانیدم آن به دسترسی با شما که میباشد

    آدرس در را خود جومال هسته قبل فصول با مطابق که صورتی در

http://localhost/joomina/ 

  سایت سرپرستی قسمت یا و خلبان کابین  آدرس باشید نموده فعال و نصب

http://localhost/joomina/administrator/ 

 صفحه با سرپرستی قسمت به ورود با میشوید وارد سایت سرپرستی قسمت به بار  درآدرس آدرس این تایپ با. میباشد
  : میگردید روبرو زیر
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  . نمودیم وارد جومال هسته نصب هنگام در را سایت سرپرست مشخصات ما قبل فصل در شیدبا داشته بخاطر اگر

 دکمه و نمایید وارد را اید نموده انتخاب نصب هنگام در خودتان که عبوري رمز و سایت سرپرست کاربري نام لطفاً
  . دهید فشار را سایت به ورود

  . گرفت خواهد قرار شما اختیار در) سایت سرپرستی قسمت( خلبان کابین در هواپیما هدایت تجهیزات ترتیب بدیت

  
 از سایت خود تغییرات و اعمال تمامی شد خواهد شما دوستان بهترین از یکی صفحه این پس این از نه یا کنید باور
 خواهد بازتاب شما سایت خود در نمایید اعمال قسمت این در شما که تغییري هر.  شد خواهد انجام قسمت از پس این

  . داشت
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 که اعمالی بازتاب شما و است طرفه کی ارتباطی سایت در شده اعمال تغییرات با سرپرستی قسمت بین ما فی ارتباط
 است ممکن نا کار این سبرعک اما نمود خواهید مشاهده سایت خود در را میدهید انجام سایت سرپرستی قسمت در

  . دارد دست در را هواپیما هدایت که است خلبان این بلکه نمیکند هدایت را خلبان هواپیما مسلماً

 اصطالحاً یا و سایت خود یکی است اساسی قسمت 2 داراي جومالیی سایت هر که شدیم متوجه جا بدین تا
frontend یا و مدیریت قسمت دیگري و backend این کلی ساختار مورد در کمی دهید اجازه لحا. باشد می 

  . نماییم بحث است شده منتشر و فارسی جومینا تیم توسط بار اولین که قدرتمند محتوا مدیریت
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  جومینا 2.5ساختار هاي کلی در مدیریت محتوا جومال فارسی 
 نظامی اساس بر افراد ها سازمان یشترب در معموال.  باشیم نموده مشاهده را سازمانی هاي چارت ما از بسیاري شاید
. فرمایید توجه زیر درختی نمودار به مثال عنوان به دارند قرار خود سازمانی مشخص جایگاه در مراتبی سلسله

  
 به شما.  میباشد ماتریسی اصطالحاً و  درختی صورت به جومینا 2.5 فارسی جومال محتوا مدیریت تمامی در ها ساختار
 توقع که سایتی از را خود فکر میباید نمایید سایت طراحی به شروع آنکه از قبل جومالیی ایتس یک طراح عنوان
 هاي قسمت شما اینکه مواقع از بسیاري در.  نمایید سازماندهی درختی نمودار همین صورت به نمایید ایجاد تا دارید

 ایجاد جویی صرفه بسیار شما زمان در ندمیتوا نمایید رسم درختی نمودار صورت به کاغذ روي بر را سایتتان مختلف
  . نماید

 قبل که اید شده متوجه باشید خوانده خوب را کتاب این اول فصل اگر.  شویم سایت طراحی دنیاي وارد بگذارید حال
  . نماییم مشخص را خود مخاطبان طیف و سایت طراحی از هدف میباید ما چیز هر از

 بخشهاي نمایم طراحی را سایت این من باشد قرار اگر.نماییم ایجاد خبري یتسا یک تا داریم تمایل ما که کنید فرض
  : بود خواهد زیر شرح به آن درختی نمودار که شد خواهم متصور آن براي مختلفی

مدیر عامل

تولید حسابداري فروش

معاونت
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 به هم قسمت  یک مثال عنوان به بخواهیم اگر طرح این در است خبري سایت یک از ساده بسیار طرح یک این

  . دهیم قرار  اول خط ردیف هم را آن میتوانیم باشیم داشته ريخب هاي ویدئو عنوان

  . باشیم داشته سایتمان طراحی به میباید که است نگرشی نوع است مهم قسمت این در  آنچه اما

  عناصر در جومال
 هسته با قبلی فصول در.  شویم  آشنا جومالیی سایت یک دهنده تشکیل عناصر با اندکی نیست بد قسمت این در
 قبل است الزم که نمود خواهیم استفاده اصالحاتی از کتاب این در.   آموختیم را آن نصب طریقه و شدیم  آشنا ومالج
  . دهیم توضیح آن کارآیی نحوه و مفهوم مورد در کمی طراحی، بحث به ورود از

 تا میگردد فراهم اشم براي بسیاري امکانات آن نصب با که است باز کد اسکریپت یک جومال هسته : جومال هسته
 آن به که است ظاهري نمودي داراي هسته این همچنین نمایید، منتشر و طراحی را داینامیک سایت یک بتوانید
 ، ها ماژول ، ها کامپوننت از جومال هسته.   میگردد کنترل سرپرستی قسمت از سایت خود و میشود گفته سایت
  .میپردازیم عوامل این شرح به ادامه که است شده تشکیل. ..و قالب ، اي کتابخانه هاي فایل ، ها پالگین

سایت خبري

ارسال مقاالت  
خبرنگاران خبرنامه اخبار

اخبار سیاسی

اخبار ورزشی

اخبار اجتماعی

اخبار هنري

جستجو در اخبار جستجو در بایگانی
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 لفظ است شده رایج بیشتر دهنده پشتیبانی هاي سایت در آنچه اما باشد پوسته میتواند قالب صحیح ترجمه : قالب
 را خود لباس شخص یک است ممکن. مینماییم استفاده کلمه این از کتاب این در ما دلیل همین به که میباشد قالب
 سایت کی براي هم قالب.  است یافته تغییر وي دیداري وجهه تنها و است شخص همان شخص آن اما دهد غییرت

 تغییر را صفحه عناصر نمایش محل و  رنگ همانند دیداري جنبه قالب تغییر با میتوانید شما دارد را حکم همین دقیقا
  . نمود نخواهد تغییري شما اصلی محتوا اما دهید

 را جدید امکانات و شده اضافه جومال هسته به که هستند کوچکی هاي اسکریپت حقیقت در ها افزونه : ها افزونه
 بیشتري قدرت داراي جومینا جومال مدیریت سیستم تا است گشته باعث که عواملی از یکی میدارند عرضه شما به

 ، ماژول میتواند افزونه یک.  میباشد حاضر حال در افزونه 9000 از بیش وجود شود مشابه هاي سیستم سایر به نسبت
  .  باشد پالگین یک یا و کامپوننت

 پشتیبانی هاي سایت در  آنچه اما باشد پنجره آن مفهوم به توجه با میتواند ماژول بهتر ترجمه : ها ماژول
 هاستفاد کلمه این از کتاب این در ما دلیل همین به که میباشد ماژول لفظ است شده رایج بیشتر دهنده

 ظاهري نمود دیگر عبارت به میگذارند نمایش به سایت در و دریافت هسته از را اطالعاتی ها ماژول. مینماییم
 حقیقت در.  میگردد دریافت هسته از میدهد نمایش که اطالعاتی خوراك و میباشد سایت در تنها ماژول کی

 نحوي به را موجود اطالعات میتواند اتنه و نماید نمی اضافه هسته امکانات به چیزي تنهایی به ماژول یک
  . بگذارد نمایش به دیگر

 در را جدیدي امکانات و شده اضافه هسته به که هستند هایی افزونه جومال در ها پالگین : ها پالگین
 پارامترها دیگرتنهابعضی برخی و هستند ظاهري نمود داراي ها پالگین از برخی میدهد قرار سایت مدیر اختیار
 ها پالگین ،ها ماژول خالف بر.  میباشند کاربرد داراي مطالب قسمت در ها آن بیشتر اما مینمایند لکنتر را

  . میباشند متفاوت يدکاربر داراي

 لفظ که شده دیده ها ترجمه برخی در.  هستند جومال هاي افزونه ترین جامع ها کامپوننت:  ها کامپوننت
 میتواند کامپوننت یک.  است اشتباه نگارنده نظر به که است شده هبرد بکار کامپوننت لفظ با معنی هم افزونه

 اصلی هسته به جدیدي امکانات ها کامپوننت.  باشد شده تشکیل کامپوننت خود و پالگین و ماژول تعدادي از
 گالري کامپوننت یک نصب با اما ندارد وجود تصاویر گالري اصلی هسته در مثال عنوان به مینمایند اضافه
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  منو به میگردد اضافه هسته به کامپوننت یک که زمانی.  میگردد اضافه هسته به امکان این یرتصاو
  .  میگردد اضافه کامپوننت نام هم منو کی سرپرستی قسمت در ها کامپوننت 

 کامپوننت آن ماژول نصب با میتواند محدود مقیاس در کامپوننت کی ظاهري نمود باال توضیحات به توجه با
 بحث رابطه این در مفصل  آینده فصول در که باشد مشخص منویی داراي سایت در خود یا و دشوایجاد 
  . نمود خواهیم

 هر میگردد اضافه هسته به که میایدچرا حساب به جومال هاي افزونه جزو نیز پوسته یا و قالب : ها قالب
 این در داریم قصد.  بیایند در نمایش به آن در میتوانند ها ماژول که است مشخص جایگاهی داراي قالب
  . نمود خواهیم بحث مفصل آن با رابطه در که دهیم اختصاص قالب به نیز را فصلی کتاب

 لفظ است شده رایج بیشتر دهنده پشتیبانی هاي سایت در آنچه اما باشد فهرست میتواند منو صحیح ترجمه : ها منو
 که میباشد لینک یک حقیقت در منو یک. مینماییم استفاده کلمه این از کتاب این در ما دلیل همین به که میباشد منو
  . مینماید هدایت نظر مورد صفحه به را کاربر

SEO      :)Search engine optimization (موتورهاي براي سازي بهینه آن صحیح ترجمه که 
 ها لینک سازي بهینه که میباشد SEF ( Search Engine Friendly) سئو در اصلی عناصر از یکی. میباشد جستجو
 امکانات از نسخه این در جومینا 2.5 فارسی جومال محتوا مدیریت سیستم خوشبختانه.  دارد نام جستجو موتورهاي براي
  . پرداخت خواهیم بدان خود جاي در که است شده مند بهره خوبی

  تقسیم بندي قسمت سرپرستی جومال 
 همان یا و سایت بدنه است قسمت 2 داراي آن جومالیی نوع از پویا سایت یک که شدیم متوجه جا بدین تا

Frontend همان یا و مدیریت قسمت و Backend،قسمت در که تنظیماتی از سایت بدنه که آموختیم همچنین 
 انجام به سرپرستی قسمت در که است اعمالی ظاهري نمود حقیقت در و میکند پیروي میشود انجام سرپرستی
 بررسی را سایت خود میباید ابتدا باشیم داشته سایت سرپرستی قسمت از بهتري درك بتوانیم نکهای جهت به میرسانیم
    آدرس به ورود با نمودیم نصب که سایتی به برمیگردیم حال.  نماییم
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  : میگردیم روبرو زیر صفحه با

  
 ها جایگاه نحوه دهیم تغییر را قالب ما اگر یعنی میباشد قالب است داده قرار هم کنار در صفحه در را عناصر این  آنچه
 است اتاق تعداد داراي که بگیرید نظر در خانه یک همانند را قالب یک میتواند شما.  مینماید پیدا تغییر عناصر چینش و

 وسایل جدید خانه به کشی اسباب با اما مینماید پیدا تغییر ها اتاق مثل برگزینید اقامت جهت را دیگر اي خانه اگر حال
  . است هایی اتاق چه داراي خانه این ببینیم بگذارید ابتدا خوب بسیار.  نمیکند پیدا تغییر شما
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 گفته position جومال در ها اتاق این به. است اتاق 10 داراي) قالب( هخان این مینمایید مشاهده که همانگونه
 هر اما نماییم پر را آن ماژول یک با میتوانیم ما که میباشد قالب در جایگاهی نمایانگر position هر و میشود
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position مثال اتاق در بگوییم ماژول یک به میخواهیم که زمانی که است فرد به منحصر نامی داراي جومال در 
 در میتوانیم را ماژول یک دیگر عبارتی به زنیم صدا را) موقعیت( position آن نام میباید ، دربیا نمایش به چهارم
  آموزش موقعیت یک در را ها ماژول زدن صدا نحوه نداریم قصد جا این در .زنیم صدا) position( موقعیت یک
  ؟ چیست ها اتاق این نام ببینیم دهید اجازه حال. ینماییمم بسنده کار این مفهوم تشریح به تنها و دهیم

  
 شما و مینماید انتخاب را ها نام این خود سلیقه به بنا قالب این طراح و نمایید مشخص نمیتوانید شما را ها اتاق این نام

 ها موقعیت تمامی مینمایید مالحظه که همانطور.  دنمایی چینش را خود صفحه عناصر ها نام این با مطابق میباید
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 با که دارد را اطالعاتی هرگونه و محتوا ، مطلب نمایش وظیفه موقعیت این.  موقعیت یک از غیر به است نام داراي
 هر محتواي دهید اجازه حال.  میشود داده نمایش محل این در شما مطالب دیگر عبارت به میشود خوانده منو یک

  . کنیم بررسی را موقعیت

  . مینماییم شروع MENU منو جایگاه از

  
 هر است شده داده نمایش ماژول یک طریق از ها منو این است شده گذارده نمایش به لینک تعدادي جایگاه این در
  . میگردد هدایت صفحه آن به آن فشردن با کاربر که است شده لینک صفحه یک به منو

  .باشدمی SEARCH جستجو بعدي موقعیت

  
  . است شده زده صدا SEARCH موقعیت در ماژول یک توسط نیز جستجو

 بخش این در ما براي خالصه صورت به.  است شده) صدازده( فراخوانی ماژول یک گونه بدین نیز ها موقعیت سایر در
 از  کلی دید همچنین و کنید درك براحتی را قالب و پالگین و کامپوننت و ماژول تفاوت شما که است بوده مهم

 کارآیی مورد در بحث به و شده سرپرستی بخش وارد بعدي فصول در بیاورید بدست آن کارکرد نحوه و جومال ساختار
  . پرداخت خواهیم بخش هر
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  چهارم فصل
  مدیریت سایت و تنظیمات 
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   مدیریت
 داشته قسمت این به کلی نگاهی دیدم الزم سرپرستی قسمت رد بخش هر توضیحات شروع از قبل
 وارد مدیریت قسمت به خود دامنه ادامه در administrator واژه تایپ طریق از که زمانی.  باشیم
  : میگردید روبرو زیر صفحه با میشوید

  
  : است کلی بخش 4 شامل صفحه این

 )باالیی فهرست( منو نوار -١

 نوبه به منو هر.  باشید داشته دسترسی جومال هسته هاي قسمت تمامی به بود خواهید قادر شما منو این از
  . بود خواهد منو زیر چندین داراي خود

 : وضعیت ابزار نوار -٢

 هوارد هاي نامه ، سرپرستی در حاضرین ، سایت در حاضرین با رابطه در را کلی اطالعات برخی ابزار نوار این
  .میگذارد نمایش به را خروج دکمه و
  : سریع دسترسی -٣
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 هاي بخش به میتوانید ها آن طریق از که است شده دیده تدارك شما براي آیکون یکسري قسمت دراین
 در که مینماید هدایت صفحاتی به را شما ها آیکن این تمامی.  باشید داشته سریع دسترسی سرپرستی مهم
  . دارند وجود باالیی هاي منو
  

 : مدیریت هاي ماژول -٤

 فصول در میدهند قرار شما اختیار در سایت عملکرد نحوه مورد در کلی اطالعات نیز مدیریت هاي ماژول
  . نماییم کم و اضافه را مواردي ها آن به و داده تغییر را ها ماژول این چگونه که آموخت خواهید  آینده

  منو هاي باالیی
  : است دسترس قابل قسمت این از سرپرستی هاي قسمت تمامی

  
 صورت به منو هر میباشند هواپیما پرواز جهت کننده تنظیم هاي دستگاه ها این خلبان کابین در حقیقت در
  . نمود خواهیم بحث آن با رابطه در بخش هر در تفضیل به که است هایی منو زیر داراي کلی

  منو وب سایت 

  
  . دارد عهده بر را مدیریت قسمت حتی و سایت کلی تنظیمات وظیفه منو این
   وارد مدیریت بخش صفحه اولین به آن روي بر کلیک با که میباشد کنترل صفحه منو این گزینه اولین
  خ. شویم می

  . میباشد من پروفایل منو این گزینه دومین
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 تغییر را خود مشخصات میتوانید آن طریق از که میشوید اي صفحه وارد منو زیر این فشردن با قسمت این در
 تنظیمات به قسمت این به ورود با اید شده وارد سرپرستی قسمت به کل مدیریت عنوان به شما چون.  دهید

 جومال در را)  من پروفایل(  منو این مختلف ها بخش دهید اجازه. داشت خواهید دسترسی خود کاربري
  . نماییم بررسی جومینا 2.5 فارسی

  
  فرض پیش صورت به جومال نصب با برگزینید نامی خود براي میتوانید شما قسمت این در : نام

Super user امکان و نمایید ارسال سایت در مطلبی شما که صورتی در نام این.  میباشد ویژه کاربر یا و 
 جومال در حقیقت در.  میشود داده نمایش اید نوشته که بیمطل کنار در باشد فعال مطلب نویسنده نام نمایش
 که نامی دیگري و) کنید می الگین(  میشوید وارد سایت به آن با که نامی یکی میباشید نام 2 داراي شما
  . شناسند می آن با را شما دیگران که است نامی آن ، نام بخش.  آید می در نمایش به سایرین براي
 این کسی ببرید بکار میباید خود رمز کنار در سایت به ورود براي که است نامی ، اربريک نام : کاربري نام
.  میباشد admin شما کاربري نام اینجا در. باشید داشته اطالع آن از خود میتوانید شما تنها و بیند نمی را نام

  . دهید تغییر امنیتی دالیل به را نام این میکنیم توصیه شدیداً
 یا و سایت به ورود براي کاربري نام کنار در میباید شما که است اي واژه گذر ، ورود مزر : ورود رمز
   .ببرید بکار سرپرستی قسمت

 آن تایپ در است ممکن نمایید تایپ را خود عبور رمز یکبار شما که صورتی در : عبور رمز مجدد ورود
 2 را رمز این شما ،از آن تغییر براي عبور رمز صحیح ورود صحت از اطمینان براي سیستم لذا. باشید شده اشتباه دچار
  .پرسد می بار

 ایمیل  آدرس این به میگردد ارسال شما به کاربران طرف از که هایی نامه تمامی : الکترونیک پست
  . بفرمایید دقت آن ورود در لذا میگردد ارسال

  . میگردد درج قسمت این در نام ثبت تاریخ کاربران تمامی براي : نام ثبت تاریخ
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  . اید شده وارد سرپرستی قسمت یا و سایت به بار آخرین که است تاریخی این : بازدید آخرین

 این به است شناسایی کد کی داراي...  و پالگین و ماژول ، مجموعه ، کاربر ، مطلب هر جومال در : شناسه
 از باشیم داشته الزم آنکه مگر ندارید کاري شناسه این با شما معمول صورت به.  میشود گفته شناسه ، شناسایی کد
  .آورد خواهیم شما براي مثالهایی شناسه از استفاده مورد در  آینده در.  نماییم استفاده خاصی جاي در ها شناسه این

  
 آن از دارید صدق سرپرستی بخش براي شما که است قالبی شیوه یا و استایل : سرپرستی بخش استایل
 قسمت در نمایید استفاده متفاوتی هاي قالب از Frontend سایت براي میتوانید شما که همانگونه. نمایید استفاده

  .  است مدیریتی قالب 2 داراي فرض پیش صورت به جومال.نمایید استفاده مختلف هاي قالب از میتوانید نیز سرپرستی

 مدیریت بخش استایل نمایید می مشاهده که همانطور.  کنید کلیک ذخیره هدکم روي بر و انتخاب را hathor قالب
  . باید می تغییر شما براي

  
 خواهید یاد  آینده در نماید انتخاب جداگانه صورت به را خود به مربوط زبان میتواند کاربر هر جومینا 2.5 جومال در

 از یکی اما نمایید انتخاب بازدیدکنندگان کل براي را سرپرستی زبان یا و سایت زبان فرض پیش صورت به که گرفت
  . برگزیند را اي جداگانه زبان خود براي میتواند خود پروفایل از کاربر هر که میباشد این جومینا 2.5 جومال قوت نقاط

 راهنما بخش یکی است شده معرفی جهانی جومال طرف از راهنما سایت عنوان به اصلی سایت 2 : راهنما سایت
 سایت قسمت این از میتواند کاربر هر که میباشد جومال المعارفهدایر یا و ویکی دیگري و میباشد جومال
  . نماید انتخاب را خود نظر مورد راهنما
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 مثال عنوان به دارید سکونت آن در شما که است اي منطقه زمان است پیدا آن اسم از که همانگونه : محلی زمان
 سایت به مطلبی کاربر یک که دارد کاربرد مواقعی در زمان این.  نمایید انتخاب را آن میکنید زندگی تهران در اگر

  . شد خواهد درج زمان همین اساس بر مطلب ثبت زمان، مینماید ارسال

  دکمه هاي کنترل 
 این طریق از دارند وجود بیش و کم مدیریت بخش صفحات تمامی در که هستند هایی دکمه کنترلی هاي دکمه
 متفاوت دیگر دکمه با دکمه هر کارآیی.  نمایید صادر سیستم براي را خود دستورات تا بود خواهید قادر شما ها دکمه
 را دکمه آن شد داده نمایش جدیدي دکمه و رسیدیم که قسمتی هر به نمود خواهیم سعی کتاب این در ما لذا است
  . دهیم توضیح

  

 ذخیره شده انجام تغییرات دکمه این فشردن با است دارا را جدید تغییرات نمودن ذخیره وظیفه دکمه این 
  . میگردد) رفرش( فراخوانی دوباره دارید قرار آن در که اي صفحه  و میگردد

 فشردن با که تفاوت این با میباشد تغییرات سازي ذخیره ، ذخیره دکمه همانند نیز دکمه این وظیفه 
  .شوید می ارجاع قبلی صفحه به و شده خارج قراردارید آن در که اي صفحه از شما دکمه این

 اعمال تغییرات دکمه این فشردن با.  میدهد انجام را تغییرات اعمال از انصراف عمل حقیقت در دکمه این 
  . شوید می ارجاع قبلی صفحه به و شده بسته دارید قرار آن در که اي صفحه و نشده ذخیره شما توسط شده

 ارجاع سایتی به شما آن فشردن با و دارد وجود جومال سرپرستی قسمت صفحات یتمام در تقریبا دکمه این 
  .دهد می نمایش را دارید قرار آن در که اي صفحه راهنماي که شد خواهید
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  تنظیمات کلی 

  
 اعمال سیستم بر را کلی تنظیماتی میتوانید شما قسمت این در میباشد کلی تنظیمات سایت هاي منو زیر از دیگر یکی
 دلخواه به را تنظیمات این از برخی میتواند کاربر هر گرچه دارد تاثیر سیستم کل روي بر بخش این تنظیمات.  نمایید
  :میگردید روبرو زیر شکل همانند اي صفحه شما منو زیر این فشردن با  دهد تغییر خود

  
 با جومال ابزارهاي از برخی در.  بفرمایید دقت است شده مشخص شکل در شما براي فلش با که افقی منوي هب لطفا

 صفحه این در مثال عنوان به است مختلفی هاي بخش داراي خود که میشوید اي صفحه وارد منو زیر یک فشردن
  : است زیر شکل همانند هایی بخش داراي کلی تنظیمات
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  سایت وب

  
 منو از سایت وب منوي زیر در ما حاضر حال در.  هستند کلی تنظیمات از منویی زیر خود عناصر این از هرکدام
 از.  میگردد SEO تنظیمات به مربوط آن بخش 2 که میباشد بخش 4 داراي منو زیر این داریم قرار کلی تنظیمات
 این به مربوط توضیحات از لذا یمده اختصاص جومال    در  SEO به مفصالً را فصل یک داریم قصد که آنجایی
  . میپردازیم سایت در ها کوکی و سایت تنظیمات بخش 2 به و میکنیم صرفنظر بخش

 سایت تنظیمات

  
 ما از سایت نام بودیم جومال اسکریپت نصب حال در که زمانی قبلی فصول در باشید داشته بخاطر اگر : سایت نام

 باالي قسمت در سایت اول صفحه در باشید داشته تمایل اگر همچنین و اتمکاتب تمامی در نام این.  شد می پرسیده
  . دهید تغییر بخواهید که زمان هر در را خود سایت نام میتوانید قسمت این از شما.  میاید در نمایش به مرورگر

 بر غیر حالت در را خود سایت نیاز مورد مواقع در تا میدهد شما به را امکان این جومینا 2.5 جومال : سایت بستن
 گزینه این ببندید را خود سایت تا باشید داشته تمایل که صورتی در .ببندید را آن اصطالحاً یا و قرارداده offline خط
 صفحه با مرورگر بار آدرس در خود سایت  آدرس تایپ با حال.  دهید فشار را ذخیره دکمه و  دهید قرار بلی روي بر را
  :میگردید روبرو زیر

http://localhost/joomina 
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  . سایت بودن بسته به مربوط پیام آن زیر در و است شده درج سایت نام اول، خط در مینمایید مشاهده که همانگونه

 پیام نمایش جهت خود دلخواه به تنظیماتی تا بود خواهید قادر شما قسمت این در : سایت بودن بسته پیام
  . بگذارید نمایش به را سایت بودن بسته

 زیر در که است پیامی سایت بودن بسته متنی پیام یا و  : تعمیرات هنگام در سایت بودن بسته پیام
 کنندگان بازدید به مرورگر بار  آدرس در شما سایت دامنه تایپ هنگام در سایت بودن بسته هنگان در سایت عنوان
  .  میشود داده نمایش

  . نمایید استفاده جعبه این در HTML دستورات از میتوانید شما : کتهن

 سایت نام باالي در تا میدهد شما به را امکان این جومینا فارسی 2.5 جومال : سایت بودن بسته زمان تصویر
  یا و آرم میتواند تصویر این بگذارید نمایش به را تصویري خود سایت بودن بسته صفحه در خود
 کلیک، انتخاب دکمه روي بر تصویر این انتخاب براي باشد دیگري دلخواه تصویر هر یا و شما سایت يتجار نشان
 یا و انتخاب را یکی موجود تصاویر میان از تا بود خواهید قادر شما میگردد گشوده شما براي که اي پنجره در.  نمایید
 به سایت شدن بسته صفحه ذخیره، دکمه فشردن و نظر مورد تصویر دادن قرار با نمایید بارگذاري جدیدي تصویر
  .میاید در زیر شکل
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 ویرایشگر ، ادیتور کلمه صحیح ترجمه.  دهم توضیح ادیتور مورد در کمی میدانم الزم ابتدا :پیشفرض ادیتور

 از لذا است رفته بکار متن ویرایشگر جاي به کلمه این جومالیی هاي سایت بیشتر در آنکه دلیل به ما و میباشد متن
 امکان شما به ادیتور یک.  نمود خواهیم استفاده متن ویرایشگر جاي به کلمه همین از نیز ما کتاب این در سپ این
 میباشد TinyMCE جومال فرض پیش ادیتور .مینماید اعطا را)  اي رسانه چند و تصویر ، متن(  شامل محتوا ورود
 هسته روي بر نیز را دیگري هاي ادیتور که دارد را امکان این مالجو اما است شده شناخته استاندارد ادیتور یک که

 کاربران تمامی براي را فرض پیش ادیتور تا باشید داشته تمایل که صورتی در.  نمایید استفاده آن از و نموده نصب
  . است پذیر امکان قسمت این از مهم این انجام دهید تغییر

 کلمه از کپتچا کلمه که آنجایی از اما باشد امنیتی نوشته کلمه این صحیح ترجمه شاید   : فرض پیش کپتچا کد
 استفاده امنیتی نوشته جاي به کپتچا کلمه از کتاب این در پس این از ما است رایج بیشتر تارنماها در امنیتی نوشته

  . مینماییم

 داده نمایش هایی نوشته وامحت مدیریت هاي سیستم سایر و باشد جومال چه حاال ها سایت در مزاحمت ایجاد جهت
 اي تنیده هم در حروف از معموال ها نوشته این .کند حاصل اطمینان کننده نام ثبت شخص اعتبار از سیستم تا میشود
 کاري(  نمایید درج مربوطه جعبه در و خوانده را حروف این تا شود می خواسته کننده نام ثبت از که اند شده تشکیل

 امنیتی کد.  میکند حاصل اطمینان کننده نام ثبت اعتبار از سیستم ترتیب بدین)   نیستند آن امانج به قادر ها ربات که
   .سایت در نام ثبت فرم همانند دارد کاربرد نماید وارد را اطالعاتی بازدیدکننده است الزم که جاهایی و ها فرم در بیشتر
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 براحتی خود کاربران نام ثبت قسمت به را امنیتی کد این تا میدهد شما به را امکان این اجومین فارسی 2.5 جومال
 نام ثبت صفحه در دهید قرار captcha-ReCaptch بروي را فرض پیش کپتچا کد که صورتی در نمایید اضافه

 فعال مدیریت بخش در را کد این پالگین میباید ابتدا شما که است این هم امر این دلیل.  میشوید مواجه خطا با
  .ماییدن

  
  : میباشید زیر مراحل طی نیازمند شما است اینترنتی آنالین سرویس یک که کد این از استفاده و نمودن فعال براي

 مشخصات با میباشید دارا قبل از را حساب این که صورتی در و نمایید ایجاد کاربري حساب یک گوگل سایت در ابتدا
  . شوید اردو گوگل سایت به خود

  : بروید زیر  آدرس به حال

https://www.google.com/recaptcha/admin/create 

 با  آدرس این تایپ با.  باشید شده وارد گوگل سایت در خود کاربري حساب به میباید قبل از که ننمایید فراموش
  .میگردید روبرو زیر شکل نندما اي صفحه
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  جعبه عالمت و نمایید وارد را خود دامنه نام صفحه این در

  

 مانند صفحه با شما دکمه این روي بر کلیک با.  کنید کلیک  دکمه روي بر سپس.  بزنید را
  .میگردید روبرو زیر شکل

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

  
 صفحه این است شده ایجاد شما دامنه ايبر Private Key و  Public Key کلید 2 مینمایید مشاهده که همانطور

  . نمایید انتخاب را ها پالگین مدیریت ،ها افزونه منو از خود گر مرور دیگر زبانه از و نبندید را
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 بر کلیک با. نمایید کلیک  captcha-ReCaptch پالگین روي بر میشود داده نمایش شما براي که فهرستی در
  . دارد قرار پایه هاي گزینه نام به بخشی آن چپ سمت در که میشوید روبرو اي صفحه با پالگین این روي

  
 از قبل سپس. نمایید وارد قسمت این در میتوانید را نمودید دریافت گوگل سایت از که شخصی کلید و عمومی کلید

  . نمایید حاصل اطمینان پالگین بودن فعال از بزنید را  دکمه   آنکه

  
  . نمایید انتخاب را کلی تنظیمات و انتخاب را سایت وب باال منو از دوباره حال
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  سطح دسترسی 

 و وجود مورد در کمی است الزم ابتدا بحث این به ورود براي.  میباشد فرض پیش دسترسی سطح بعدي بخش 
  . دهیم ضیحتو بیشتر کمی ها دسترسی سطح مفهموم

 گروهی براي تنها را خود سایت مختلف هاي بخش از برخی بود خواهید قادر شما ، جومینا فارسی 2.5 جومال در
 ایجاد را مختلفی گروههاي تا بود خواهید قادر شما همچنین.  گذارید نمایش به کاربران و کنندگان بازدید از خاص
.  شوند بندي دسته متفاوت هاي گروه در کاربران قالب در میتوانند ماش سایت در بازدیدکنندگان ترتیب بدین.  نمایید
  . قرارگیرد گروه کدام در سایت در نام ثبت با کاربران که میباشد معنا بدین فرض پیش دسترسی سطح

 عنوان به.  میشود لیست شما براي عناصر از فهرستی جومال هاي بخش و ها منو از برخی در : فهرست طول
  . شوید ها پالگین مدیریت وارد و انتخاب را ها افزونه منو ، باال نوم از مثال

  
 نمایش که است آن امر این دلیل.   است شده فهرست شما براي اول پالگین 20 مینمایید مشاهده که همانگونه
 داده نمایش اول پالگین 10 گیرد قرار 10 يبررو تعداد این اگر حال است گرفته قرار 20 فرض پیش تعداد برروي
  .  میگیرد قرار بعدي صفحات در بقی ما و شده
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 تا بود خواهید قادر شما فهرست طول قسمت در.  میگردیم بر کلی تنظیمات منو زیر و سایت وب منو به دوباره حال
  . دهید تغییر را ها فهرست نمایش فرض پیش تعداد

 :RSS در نمایش بلقا هاي فید تعداد در محدودیت

  . دهیم توضیح RSS  مورد در کمی تا است مناسب بپردازیم قسمت این به   آنکه از قبل

RSS ؟ چیست  

   سرنام ترها اي حرفه کمی قول به و REALLY SIMPLE SYNDICATION  سرنام قولی به
   RDF SITE SUMMARY ولی. است RSS و اطالعات آوري جمع امکان که است اي پدیده باشد، چه هر سرنام 

 ویژگی. بزنید سر سایت آن به سایت این از باشید مجبور که این بدون کند می فراهم مختلف هاي  سایت از را اخبار
RSS هاي بولتن همان شبیه استاندارد، و سریع فرمت یک:  است آن سادگی در خوب، هاي تکنولوژي بقیه مثل هم 
 هاي وبالگ از هستند، مجهز ها بولتن این به مهم وب هاي سایت اکثر هامروز. الکترونیک شکل به منتها است خبري
 کار این مناسب افزار نرم است کافی ها بولتن این گرفتن براي. دنیا بزرگ هاي خبرگزاري هاي سایت تا گرفته شخصی

 صفحه به ندارد، اريک که خبرها خواندن کنید فکر شاید. شوید مشترك را نظر مورد بولتن و باشید داشته اختیار در را
 را مختلف سایت 50 بخواهند شما کاربران که بگیرید نظر در را حالتی اما. خوانیم می را خبرها و رویم می سایت اصلی
 سر سایت تا 50 به نیست نیازي RSS با. نه یا باشند داشته جدیدي خبر اصالً ها سایت این نیست معلوم تازه و ببینند
 و خبرها جدیدترین و گیرد می تماس ها سایت این با مشخص بندي زمان با و خودکار طور هب ایشان کامپیوتر. بزنند

  .کنند مشاهده را روز اتفاقات تمام ، پنجره یک از فقط تا بود خواهند قادر کاربران بنابراین،. کند می دانلود را اطالعات

 عدد انتخاب با.  میشود بدان کمی توجه سفانهمتا که میباشد جومینا فارسی 2.5 جومال قوت نقاط از کیی ویژگی این
  .دربیاید نمایش به آخر مطلب چند RSS صفحه در که مینمایید مشخص شما گزینه این جلوي

 مینماید مشخص گزینه این.  میشود گفته فید کی RSS خروجی هر به : فید در نمایش قابل ایمیل
  . شود داده نمایش ایمیلی چه شده ارسال مطلب براي که

  . شد خواهد داده توضیح کتاب seo فصل در  SEO تنظیمات و تکمیلی اطالعات تنظیمات : توجه

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

   کوکی تنظیمات

  
  ؟ چیستند ها کوکی

 طریق از بعداً بتواند تا است مرورگر در ذخیره براي سرور وب توسط شده فرستاده اطالعات از کوچکی بخش» کوکی«
 درباره را مشخصی اطالعات سایت، یک سرور وب اینکه براي شده یرهذخ دیتاي. شود خوانده دوباره مرورگر، آن

 مرورگر به مربوط دایرکتوري در که دارد را متنی فایل فرمت کوکی. است مفید بداند، خاص سایت وب آن بازدیدکننده
 هنگامی واندت می اطالعات این. گیرد می قرار RAM حافظه در اجراست حال در مرورگر که هنگامی در و شود می ذخیره
 state نگهداشتن براي مهمی بسیار ابزار ها کوکی. شود ذخیره درایو هارد در شد، خارج خاصی سایت وب از کاربر که
 براي شما مثال، براي. دارد اشاره اي محاوره بصورت کاربر با کار براي برنامه یک توانایی به state. هستند وب روي

 که یافت خواهید اجازه دهید، می نشان را بلیت که هنگامی سفر، روز در. کنید می رورز بلیت اتوبوس یا قطار از استفاده
 در. خیر یا دارید را اجازه این شما آیا که داند نمی نقلیه وسیله مسئول غیراینصورت در شوید، اتوبوس یا قطار وارد

  .است مهم قطار مسئول و شما بین state نگهداشتن براي بلیت اینجا در حقیقت

 HTTP قابلیت بدون پروتکل یک  state  بعنوان سرور توسط سایت یک مشاهده بار هر که معنی این به. است 
 اینکه مگر کند، می فراموش درخواست هر از بعد را چیز همه سرور که معنی این به. شود می تلقی کاربر مشاهده اولین
 ها کوکی.دهند می انجام را کار این ها کوکی. گردد شخصم طریقی به سرور به  آینده یادآوري براي کننده بازدید یک
 شماره یک مثالً( کمی اطالعات و اید کرده دیدن سایت از هم قبال شما آیا که بگویند سرور وب به توانند می فقط
 مرورگر از که هنگامی ها کوکی بیشتر. برگردانند آن به سرور وب خود از کنید می دیدن سایت از که بعد مرتبه در) کاربر
  .روند می بین از شوید می خارج

 شما هارددرایو روي تاریخ آن تا و دارند انقضاء تاریخ که دارند وجود ماندگار کوکی بعنوان ها کوکی از دیگري نوع 
 مراجعه هنگام وي کردن مشخص با کاربر یک وبگردي عادات ردگیري براي تواند می ماندگار کوکی. مانند می باقی
 سر وبی صفحات چه به و هستید کجا اهل اینکه مورد در اطالعات. گیرد قرار استفاده مورد ایتس یک به مجدد
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 قرار استفاده مورد کاربران وبگردي رفتار ردگیري براي تواند می و دارد وجود سرور وب یک الگ فایلهاي در زنید می
  .کنند می آسانتر را آن ها کوکی اما گیرند،

 نام ابتداي در)) نقطه((  (( . )) عالمت از لطفاً.  کوکی جلسات داري نگه براي نظر مورد دامنه : دامنه کوکی
  . نمایید استفاده دامنه

  .هستند معتبر آن در ها کوکی که مسیري : ها کوکی مسیر

 سیستم 

 
 زیر نای تنظیمات است مشخص آن نام از که همانطور.  میباشد سیستم منو زیر کلی تنظیمات منو از بعدي منو زیر
  . میباشد سیستم کل به مربوط منو

  
 مسیر.  میشود ذخیره آن در کاربر سمت از ثبت قابل اطالعات که است مسیري  : اطالعات ثبت پوشه مسیر
 این بایدمی باشید نموده منتقل را خود سایت شما که صورتی در اما مینماید مشخص جومال خود نصاب را پوشه این
 که مواردي از یکی.  میباشد اهمیت داراي  بسیار مسیر این شدن وارد درست.  نمایید وارد دستی صورت به را مسیر
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 براي.  است مسیر همین نشدن وارد درست میکند ایجاد مشکل کاربران سایت به ورود حتی یا و افزونه نصب براي
  . میکنیم جلب رابطه این رد بیشتري توضیحات به را شما توجه مطلب شدن روشن

  . نمایید بازگشایی اید نموده دانلود joomina.ir جومینا سایت از که را 2.5 جومال فشرده فایل یک

  
 سایتتان روت روي بر جومال نصب با پوشه همین که دارد وجود logs نام به اي پوشه میفرمایید مشاهده که همانگونه

 joomina پوشه در لوکال در xampp با کار حال در کتاب این در اینکه فرض با مثال عنوان به.  میگردد جادای
  : است زیر شرح به پوشه این  آدرس هستیم

C:\xampp\htdocs\joomina\logs 

  : است زیر شرح به  آدرس این باشیم Cpanel پنل با سرور در که صورتی در اما

/home/Your_Domain/public_html/logs 

  . میباشد شما دامنه نام your_domain که بفرمایید دقت
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  . نماید فرق  آدرس این است ممکن شما هاست پنل نوع به بسته:  نکته

 از شما براي را صفحه آن در موجود مطالب راهنماي صفحه هر در راهنما دکمه که است سروري : راهنما سرور
  . میدهد نمایش سرور آن

 سرور میتواند جداگانه کاربر هر که دادیم توضیح بخش همین در من پروفایل قسمت در باشید داشته بخاطر اگر
  .نماید مشخص را خود راهنماي

  
 روشن با.  ننمایید روشن را گزینه این ندارید اي رشته سر نویسی برنامه از که صورتی در : سیستم خطایابی
 توسعه براي بیشتر گزینه این.  میشود داده نمایش شما براي سایت رد سیستم خطایابی هاي پیغام گزینه این نمودن

  .است شده بینی پیش جومال مدیریت دهندگان

 که صورتی در میشود داده نمایش شما براي ها ترجمه اصلی متن گزینه این نمودن روشن با  : زبان خطایابی
 روشن را گزینه این میتوانید جومال هاي ترجمه در متن این یافتن جهت دهید تغییر را اي ترجمه باشید داشته تمایل
  .نمایید

  
 توضیح وب در کش مورد در کمی ابتدا است بهتر باشیم داشته بخش این تنظیمات به نسبت بهتري دید آنکه براي
  . دهیم

  ؟ چیست کش
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 کش نام به محلی در را میگیرند قرار استفاده مورد مکرر و مداوم صورت به که اطالعاتی از کپی یک کامپیوتر علم در
 عنوان به. میدهند قرار)  کامپیوتر یک در مشخص پوشه یک مانند( باشد مشخص مسیر یک یا مموري میتواند که
 استفاده مورد مکرراً اطالعات آن از بخشی ، سایت وب ي صفحه یک اطالعات به دسترسی براي است ممکن مثال
 پردازش جاي به بعدي موارد در تا میدهند قرار مشخص مسیر در و پردازش را اطالعات بار یک پس. بگیرند قرار
 ، کامپیوتر مرکزي ي هسته محاسبات حجم کاهش بر عالوه کش از استفاده. شود استفاده آماده اطالعات از مجدد
 اشم کاربر)  سایت وب مثال در(  اینکه همچنین و نظر مورد اطالعات به افزار نرم یا سامانه سریع دسترسی موجب
 شوند رسانی بروز اطالعات است ممکن که کنید فکر این به شما است ممکن. میرسد دستش به صفحه سریعتر خیلی
 که زمانی دوره به توجه با ، مشکلی چنین بروز از رهایی براي... اما! برسند کاربر دست به شده منقضی اطالعات و

 گفت میتوان دیگري عبارت به.میکنیم رسانی بروز را شک مسیر یا حافظه ، شوند بروزرسانی اطالعات میرود احتمال
 استفاده مورد و ایجاد ، پردرخواست اطالعات به سریع دسترسی دلیل به که است موقت ي حافظه یا مسیر یک ، کش
  .میگیرد قرار

 ها داده گاهپای به زیادي اتصاالت میگردد گذاري بار مرورگر توسط صفحه یک که ،زمانی جومینا 2.5 فارسی جومال در
 زده صدا مرورگر همان توسط صفحه این دوم بار براي کنید فرض حال.  شود خوانده صفحه محتوا تا میشود ایجاد
 استاتیک حالت به داینامیک حالت از سایت لذا است شده ثبت کش پوشه در است نیافته تغییر که اطالعاتی شود
  .  میابد کاهش زیادي حد تا بیس دیتا به اتصال مرحله و یافته افزایش سایت سرعت لذا میکند سوئیچ

  . میشود انجام کش عمل که است زمانی مدت نماینگر کش زمان گزینه روبرو در موجود عدد

 پذیر امکان فایل طریق از اینجا در که میباشد شده فراخوانی اطالعات ثبت نحوه : کش کننده اداره
  . است

 نشده داده نمایش سایت در مطلب آن جدید محتوا ارسال با و اند نموده بیشتر را زمان مدت این انکاربر که ام دیده موارد برخی در : نکته
 و شده دامنه روت وارد که است این حل راه مواقع اینگونه در است یافته افزایش کش زمان چون است طبیعی امري هم این که . است
  . نمایید حذف دستی صورت به را CACHE پوشه محتوا

  ات جلسه میتنظ
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  . مینماید تنظیم سیستم کل در را کاربر حضور زمان مدت گزینه این است مشخص جعبه این نام از که همانطور

  مواقع از برخی در . کنم تشریح شما براي بیاید پیش هم قسمت هر در است ممکن که مشکالتی تا ام نموده سعی کتاب این در : نکته
 تعداد سایت اطالعات در تا میگردد باعث زمان این افزایش . میدهند افزایش را زمان این ها سایت مدیران از برخی که ام دیده 

 سایر به که است خوشحال سایت مدیر ترتیب بدین . شود گرفته نظر در تري طوالنی زمان مدت براي آنالین بازدیدکنندگان
 هک براي راهی و میدهد کاهش را سیستم کل امنیت کار این اینکه از غافل اما میدهد نشان را بیشتري آنالین افراد تعداد بازدیدکنندگان

 جومال در امنیت به را کتاب فصل یک گرچه بپردازم ... و هک همچون مسائل به ندارم قصد کتاب این در . میاورد فرآهم شما سایت شدن
  . نوشت خواهم کتابی هم آن با مقابله هاي روش و هک با رابطه در افتمی مجالی اگر اما داد خواهم اختصاص

 ذخیره ها داده پایگاه در یا و شده ذخیره فایل یک در میتواند کنندگان بازدید اطالعات : جلسات ناظر
  .گردد ذخیره ها داده پایگاه در اطالعات این امنیتی موارد رعایت دلیل به است بهتر. گردد

  سرور

  
  .  میگردد اعمال قسمت این از سرور به طمربو تنظیمات است پیدا قسمت این نام از که همانطور 
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 محتوا مدیریت سیستم موقت هاي فایل که است اي پوشه پوشه این  :  هاست در tmp پوشه مسیر
 در مهم بسیار عوامل جزو پوشه این صحیح دهی  آدرس. میگیرد قرار آن در جومینا 2.5 فارسی جومال
 را ها افزونه سایر نصب امکان سیستم نگردد ثبت بدرستی  آدرس این که صورتی در.  است جومال
  .داشت نخواهد

 روي بر ها افزونه نصب توانایی عدم هستند بگریبان دست آن با جومال کاربران همواره که مشکالتی از یکی: نکته
 همین به. میباشد tmp پوشه صحیح دهی  آدرس عدم مشکل این دالیل از یکی.  میباشد محتوا مدیریت سیستم این
  . میدهیم توضیح گزینه این مورد در بیشتر کمی دلیل

   .نمایید بازگشایی اید نموده دانلود joomina.ir جومینا سایت از که را 2.5 جومال فشرده فایل یک
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 سایتتان روت روي بر جومال نصب با پوشه همین که دارد وجود tmp نام به اي پوشه میفرمایید مشاهده که همانگونه
 joomina پوشه در لوکال در xampp با کار حال در کتاب این در اینکه فرض با مثال عنوان به.  میگردد ایجاد
  :است زیر شرح به پوشه این  آدرس هستیم

C:\xampp\htdocs\joomina\tmp 

   است زیر شرح به  آدرس این یمباش Cpanel پنل با سرور در که صورتی در اما

/home/Your_Domain/public_html/tmp 

  . میباشد شما دامنه نام your_domain که بفرمایید دقت

   .نماید فرق  آدرس این است ممکن شما هاست پنل نوع به بسته : نکته

 کپی tmp  پوشه در را دهفشر فایل این جومال نصاب نمایید نصب جومال در را فایل یک تا میخواهید شما که زمانی
 صورتی در که است واضح پر.  میگردد نصب هسته روي بر و شده خارج فشرده حالت از را فایل این آنجا از و مینماید

 این در که اي نکته.  نماید نصب جدیدي افزونه تا بود نخواهد قادر محتوا مدیریت گردد وارد اشتباه آدرس این که
 صورت به  آدرس این مینماییم نصب را جومال محتوا مدیریت سیستم که زمانی در که است آن دارد وجود رابطه
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  آدرس این میباید اید داده انتقال را خود سایت که زمانی منتها ندارید آن تغییر به نیازي شما و میگردد ایجاد خودکار
  . گردد تصحیح

    :  صفحات نمایش در Gzip   از استفاده

 و مرورگر بین اطالعاتی کنید، می درخواست مرورگر از را http://joomia.ir مانند اي صفحه فایل که هنگامی
  . است زیر شرح به مختصر طور به که شود می بدل و رد نظر مورد سایت

  .بده من به را index.php فایل لطفا! سالم: مرورگر .1
  .کنم پیدا را نظر مورد فایل تا بده اجازه! خوب: سرور .2
  .فرستم می برایتان را فایل من). 100KB   OK( شماست پاسخ کد ینا! کردم پیدا: سرور .3
  .شد اريذبارگ خوب، بسیار …انتظار …انتظار! زیاد چقدر اوه کیلوبایت؟ 100: مرورگر .4
 سوي از صفحه مشاهده درخواست هنگام که است چیزي آن از) کامل نه و( ساده بسیار مکالمه یک این

 باالي حجم همین کار مشکل دارد؟درواقع مشکل کار کجاي اما. گیرد یم انجام سایت سرور با شما مرورگر
 شدن سنگین باعث صفحات، در موجود تکراري و شده برده کار به هاي تگ و کدها. است صفحه محتواي
 سوال حاال خوب. اندازد می تاخیر به سایت آن کاربران براي را صفحه اريذبارگ امر، این و شود می آنها فایل

  داد؟ کاهش را صفحات حجم سایت، محتواي و کد به بردن دست بدون توان می چطور که اینجاست
 معمول کدهاي صفحه جاي به را، کاربر درخواستی صفحه از) ZIP( شده فشرده فایل یک اگر کنید تصور

 از و دهدا کاهش را سرورتان مصرفی باند پهناي از زیادي حد تا توانید می بفرستید، وي مرورگر براي سایتتان
 کاري همان دقیقا این. دهید افزایش گیري چشم میزان به او براي را نظر مورد صفحه دانلود سرعت طرفی
 ! کند می شما براي GZIP که است

 من به را آن لطفاً دارید فشرده نسخه اگر کنم؟ دریافت را index.php توانم می! سالم: مرورگر  .1
  .بدهید

  .است عالی خواهید؟ می فشرده نسخه! جاست همین بله،. کنم پیدا را فایل بدهید اجازه: سرور .2
  .کنم می ارسال انیتبرا و فشرده را فایل). 10KB   OK( کردم پیدا را index.php من: سرور .3
  .داد خواهم نمایش کاربر به و خارج فشرده حالت از را آن! کیلوبایت 10 فقط. است العاده فوق: مرورگر .4
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 فایل ارسال درخواست سرور از پیامی، ارسال با کند، می مراجعه سایت سرور به مرورگر که هنگامی واقع در
 قابلیت از نظر مورد سایت اگر دیگر، عبارتی به( شد داده پاسخ سرور سوي از پیام این اگر. کند می را فشرده
gzip یا deflate همان رت،صو این غیر در. شد خواهد ارسال مرورگر براي نظر مورد فایل ،)کند استفاده 
  .شود می طی صفحه اريذبارگ عادي روال
 من پیشنهاد مسلماً. نمایید فعال را گزینه این که شدید وسوسه حتما اید شده  آشنا GZIP م مفهمو با حال
! است ممنوع گزینه این نمودن فعال ها سرور از برخی در اما نمایید فعال را گزینه این که است این شما به هم
 بیشتر که آنجایی از و میگردد سرور CPU به آوردن فشار موجب ها سایت در GZIP از استفاده که چرا

 ها هاست از دسته این در سرور منابع از حد از بیش استفاده لذا مینمایند استفاده اشتراکی منابع از ها هاست
 براي به شما سرور توق هر کنید فعال را گزینه این اما بگیرید نشنیده من از را نکته این.  میباشد ممنوع
  . نمایید خاموش را آن داد را سرور منابع از حد از بیش استفاده اخطار

  . مینماید مشخص شما براي را ها خطا ارسال فرض پیش سطح گزینه این : خطا گزارش

   سایت اي منطقه زمان

 بخش آن در که اي گزینه با گزینه این تفاوت تنها شدیم  آشنا آن کار نحوه و زمان این با من پروفایل بحث در 
 در که حالی در دارد تاثیر سایت کل و کاربران تمامی روي بر قسمت این در شده تعیین زمان که است آن شد مطرح

 تاثیر میباشد پروفایلش مشخصات تغییر حال در که خاصی کاربر روي بر شده تعیین زمان تنها من پروفایل تنظیمات
  . دارد

 FTP تنظیمات

FTP اینترنت در 1970 سال در و دارد زیادي کاربرد هم هنوز که باشد می اینترنت هاي پروتکل ترین قدیمی زا یکی 
. است TCP/IP در استاندارد پروتکل یک که میباشد File Transfer Protocol مخفف FTP. یافت توسعه
 راه ترین ساده هم FTP ندک می منتقل را ها ایمیل که SMTP یا کند می منتقل را وب محتواي که HTTP مانند
  . باشد می دیگر کامپیوتر به کامپیوتر یک از فایل تبادل براي

 پروتکل این استفاده خاطر به. باشد می سایتها وب از کاربردي هاي برنامه و موزیک دانلود ، FTP هاي کاربرد از یکی
 سایتها، وب هاي آدرس مانند. شود می انجام سریع بسیار دانلود عمل است 21 شماره پورت که مجزا پورت یک از
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FTP سرور کامپیوتر دیسک هارد روي بر پروتکل این سایت، وب یک همانند چون دارد را خود مخصوص  آدرس هم 
 :باشد زیر  آدرس مانند سایت وب یک  آدرس اگر معموالً. کند می اشغال را مشخصی فضاي
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 :است رتصو این به سایت آن FTP  آدرس
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 دیگري و خود وب مرورگر راه از یکی کنید، استفاده فایلها انتقال براي پروتکل این از توانید می شما طریق دو به
 دایرکتوري محتواي به دسترسی براي اما. گویند می FTP Client آنها به که FTP مخصوص افزار نرم بکارگرفتن

FTP یعنی کاربري مشخصه به نیاز UserID یعنی رمز کلمه و Password را آنها ابتدا باید روش دو هر در که دارید 
 می آزاد کاربرها کلیه براي FTP هاي دایرکتوري از بعضی به ورود. بپردازید فایل انتقال به تأیید از پس و کنید وارد
   anonymous یعنی گمنام صورتب ورود آنرا اصطالحاً که نیست کاربري مشخصات کردن وارد به نیازي و باشد
  .کنید پیدا دسترسی دایرکتوري آن به توانید می خود ایمیل  آدرس کردن وارد با تنها که گویند می

 از یا و دانلود را فایلی تا کنید استفاده copy, paste مانند دستوراتی از فایلها انتقال براي توانید می شما ورود، از پس 
 شما سایتها بیشتر در که باشید داشته نظر در را این البته کنید، Upload یعنی بفرستید رکامپیوت آن به خود سیستم
 آپلود به اجازه شما دسترسی سطح تا باشد شما خود به متعلق دایرکتوري آن اینکه مگر آپلود نه هستید دانلود به مجاز
 و امنیتی لحاظ از چه شود نمی توصیه مرورگرها طریق از بزرگ فایل یک کردن آپلود که کنید دقت.بدهد هم فایل
 فضایی شما که زمانی .شود استفاده مخصوص افزارهاي نرم از موارد این در است بهتر که فایل ماندن سالم نظر از چه
  آدرس یک حداقل شما به کنید، می اجاره ISP اینترنت دهنده سرویس شرکت یک از خود سایت میزبانی براي را

FTP امنیت براي است بهتر که دهید انجام بالعکس و سرور وب به خود کامپیوتر از را فایلها انتقال عمل تا دهند می 
  . کنید استفاده زمینه این در افزار نرم یک از حتماً فایلها حفظ و

 وارد اید نموده خریداري را خود هاست که هاستینگی از که را خود هاست FTP مشخصات میتوانید شما قسمت این در
  .  دنمایی

 ها افزونه نصب هنگام در خصوصاً ها فایل آپلود در تا مینماید کمک محتوا مدیریت سیستم به مشخصات این ورود
 این ورود به نیازي شما سیستم صحیح کارکرد براي سرورها از بسیاري در.  ننمایید برخورد احتمالی مشکالت به شما
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 هاي افزونه این براحتی اطالعات این داشتن دست در بدون تا است قادر جومال محتوا مدیریت و ندارید اطالعات
 تفاوت اینجا در.  میباشید اطالعات این ورود نیازمند شما سرورها از برخی در اما نماید حذف یا و نصب را جومال
.  میگردد مشخص اند نشده  تنظیم محتوا مدیریت سیستم این براي که هایی هاست و جومال با منطبق هاي هاست
  میباشد منطبق کامال جومال محتوا مدیریت سیستم بر که هایی هاست از ییک

 http://joominahost.com/  

 یک در مشخصات این که است این هم امر این دلیل . ننمایید وارد قسمت این در را مشخصات این امکان حد در میکنم توصیه اکیداً : نکته
 دسترسی با ابدی دسترسی فایل این به نحوي هر به هکر یا و مهاجم فرد اگر حال . میگردد ذخیره   CONFIGURATION.PHP نام به یلفا
  . داشت خواهد دسترسی شما هاي فایل کل به اطالعات این به

  
   داده پایگاه تنظیمات

 که هایی داده پایگاه مشخصات قسمت دراین ایم داده کاملی توضیحات آن مفهوم و هداد پایگاه درباره قبلی فصول در
 دهید تغییر را مشخصات این بخواهید روزي اگر میشود داده نمایش شما براي نمودیم استفاده جومال نصب هنگام در

 فایل از ناچارید

 configuration.php 
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    .دارد نمایشی جنبه تنها قسمت این لذا دهید تغییر را مشخصات این دستی صورت به قراردارد شما سایت روت در که 

   ایمیل تنظیمات
 هنگام در تنظیمات این تمامی حقیقت در میگردد انجام خودکار صورت به جومال نصب هنگام در نیز مشخصات این 

 کننده استفاده تابع و ایتس ایمیل ، ایمیل عنوان همچون مواردي میتوانید همواره شما اما میشود پرسیده شما از نصب
 SMTP گزینه باشد داشته بیشتر توضیح به نیاز شاید قسمت این در که موردي تنها.  دهید تغییر را ایمیل براي
  . میباشد

SMTP ؟ چیست  
SMTP ارسال براي اینترنتی استاندارد پروتکل این. شود می استفاده الکترونیکی پست انتقال جهت که است پروتکلی 
 آخرین و بود شبکه علم در SMTP اولیه تعاریف جز تعریف این. هاست شبکه هاي پروتکل میان در ترونیکیالک پست
 طور به پروتکل این امروزه. شود می شامل را) ESMTP( یافته گسترش SMTP آن شده روزرسانی به نسخه و تعریف
 ،SMTP سرور تر، ساده عبارت به. است الکترونیکی پست انتقال ویژه پروتکل یک SMTP. شود می استفاده گسترده
 را کاربران از الکترونیکی پست هاي پیام که هنگامی. کند می عمل مسیریاب مانند که است رایانه یک سرور وب مانند

   انتقال ساده هاي پروتکل از SMTP سرورهاي. فرستند می نظر مورد گیرندگان به را آنها کند می دریافت
 از زیادي تعداد میان از باید ها پیام اغلب. کنند می استفاده یونیکس الکترونیکی پست ارسال هبرنام یا الکترونیکی پست

 است الزم الکترونیکی پست طریق از افراد با ارتباط برقراري از قبل.برسند مقصدشان به تا کنند عبور سرورها
  .کنید اعمال  ISS در را تغییراتی همچنین و SMTP سرور آزمایش و تنظیم براي دستوراتی

 استفاده هاستتان خود سرور ایمیل از میتوانید و ندارید الذکر فوق پروتکل از استفاده به نیازي شما لزوماً جومال در
 ارائه شرکت از را آن تنظیمات میباید نمایید استفاده امکان این از تا باشید داشته تمایل که صورتی در اما.  نمایید
  . دارید دریافت هاستتان دهنده

  سطوح دسترسی
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 به گروه هر کاربران دسترسی اجازه معناي به جومینا 2.5 فارسی جومال محتوا مدیریت سیستم در دسترسی سطوح
  . میباشد سایت از مشخصی بخش

 تر روشن براي.  است افتهی شایانی توسعه تنظیمات این 1.5 فارسی جومال به نسبت جومینا 2.5 فارسی جومال در
 آن از پس تا دهیم ارائه شما به جومال فرض پیش و کاري مختلف هاي گروه از تصویري ابتدا دهید اجازه مطلب شدن
  . باشیم داشته گروه هر دسترسی سطوح از بهتري درك

  
 امکان جومینا 2.5 جومال قدرت نکات از یکی البته که میباشد کاربري گروه 8 داراي فرض پیش صورت به جومال
  . میباشد ها گروه این نمودن اضافه

 که باشید داشته تمایل شما است ممکن مینماید بازدید شما سایت از که است اي کننده بازدید حقیقت در عمومی گروه
 به ورود و نام ثبت نیازمند مطلب آن مشاهده براي بازدیدکننده و دربیاید نمایش به شما سایت اعضا براي تنها مطلب
 نام ثبت سایت در کننده بازدید کی وقتی.  شده نام ثبت نام به میشود عمل اردو دیگري گروه اینجا.  باشد شما سایت
  . میگیرد قرار ها شده نام ثبت فهرست در فرض پیش صورت به و میگردد کاربر به تبدیل مینماید

 خاص هاي بخش به تنها دیگر برخی و باشند داشته مطلب ارسال توانایی میباید شده نام ثبت کاربران از برخی اما
 گروه در داشت خواهند را سایت در مطلب ارسال توانایی که کاربران از دسته این.  باشند داشته دسترسی سایت

 مطالب ویرایش مسئول را اي عده که باشد داشته تصمیم سایت مدیریت است ممکن اما.  گرفت خواهند قرار نویسنده
 تا بود خواهند قادر ویرایشگران بود خواهد نیاز ویرایشگران نام به دیگري گروه به زمان این در که بنماید شده ارسال
 ؟ نماید منتشر سایت در و تایید را مطالب این باید کسی چه اما.  کنند ویرایش را نویسندگان توسط ارسالی مطالب
 دسترسی سطح با کاربر یک.  کنند منتشر را مطالب این که میباشد ناشران نام به دیگري گروه به نیاز خوب بسیار
  . نماید لغو را آن انتشار مجوز یا و منتشر را مطلبی هرگونه است قادر ناشر
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.  است محدود ها ماژول تغییر جمله از ها توانایی از برخی در منتها دارد هم با را ها دسترسی این تمامی کل سرپرست
  . بود خواهد آزاد واردم تمامی در کل مدیریت و مینماید پیروي قوانین همین از نیز مدیر دسترسی سطح

 این ها دسترسی سطح این مورد در توجه قابل نکته.  هستند جومینا فارسی 2.5 جومال فرض پیش تنظیمات ها این
 در مفصالً که نمایید اضافه ها آن به جدیدي هاي دسترسی سطح و ایجاد جدیدي گروه براحتی میتوانید شما که است
  . شد خواهد داده توضیح رهبا این در)  بعدي فصل( کاربران بخش

 میرسانید انجام به را عمومی تنظیمات شما قسمت این در که است این نماییم توجه آن به نیست بد که دیگري نکته
 نمایش شما براي تنظیمات این ها دسترسی سطح از کدام هر فشردن با میشود اعمال سطح هر اعضا کل براي که
   .ایم نموده مقایسه شما براي اعضا هاي گروه از دسته 3 دسترسی سطح موضوع شدن مشخص براي.  میشود داده

  
 فاحش تفاوت دارد شده نام ثبت کاربر یک که هایی مجوز با کل مدیر کی هاي مجوز مینمایید مشاهده که همانگونه

  . دارد

 باشید داشته نظر در. شد خواهد اعمال  سیستم کل روي بر جدید تنظیمات دهید، تغییر را تنظیمات این اگر .1
  :که

  .نماید می اعمال ها مجموعه زیر روي بر را شده تنظیم کلی دسترسی سطوح ،وارث از استفاده •
  .نمیگردد اعمال والد هاي مجموعه بر کلی تنظیمات که است معنا بدین شده رد از استفاده •
 مجاز جدید تنظیمات از استفاده براي شده ویرایش گروه که است معنا بدین شده مجاز از استفاده •

 . هستند

  تنظیمات صافی کلمات
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 این حقیقت در. میشود اعمال میگردد وارد شده انتخاب گروه و اعضا توسط که متونی تمامی روي بر کلمات فیلتر این
  .مینماید اعطا شما به شده وارد محتوا روي بر بیشتري کنترل گزینه

  
 غیر کلمات نمود وارد سایت در را مطلبی نویسنده یک که صورتی در که نمایید مشخص میتوانید قسمت این در شما
  کلمه نویسنده که صورتی در مثال عنوان به بگیرید نظر در جایگزینی کلمات آن براي و شود بررسی آن مجاز

 قادر شما همچنین.  شود وارد ن- ك-ش ر-ت-ل-ي-ف متن آن جاي به نماید وارد خود مطلب در را شکن فیلتر 
   .نمایید مشخص خاص گروهی براي را کلماتی فیلتر گونه هر تا بود خواهید

  تعمیرات 

  
 زمان از.  میباشد سراسري ورود تعمیرات بخش در گزینه اولین. است تعمیرات بخش سایت، وب منو در بعدي مبحث
 این به که گزینه این معناي که است شده مطرح سئوال این ها خیلی براي تابحال جومینا فارسی 2.5 جومال انتشار
  . آوریم مثالی شما براي دهید اجازه مطلب شدن تر روشن براي چیست است شده اضافه جومال نسخه
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 اشدمیب مطلب یک تغییر مشغول اول مدیر اند شده وارد سایت مدیریت قسمت در 2 هر که داریم مدیر 2 نمایید فرض
  ؟ میافتند اتفاقی چه.  دهد تغییر را مطلب همان دارد قصد دوم مدیر هم زمان همان در و

 2.5 جومال در اما میشود محسوب نقص یک خود این که بود سازي ذخیره آخرین تغییرات مالك 1.5 جومال در
 سایر براي بخش آن میشود آن تغییر براي بخشی وارد اول مدیر که زمانی است نموده فرق روال این جومینا فارسی
  .  برود دیگري صفحه به و نماید ذخیره و داده انجام را خود تغییرات اول مدیر تا میگردد قفل مدیران

  
 دوم مدیر عنوان به شما و شد خواهد ظاهر است تغییر حال در که بخشی کنار در  قفل عالمت یک هنگام این در

 صفحه از و نموده ذخیره و داده انجام را خود تغییرات اول مدیر تا هیدد تغییر را بخش آن مطلب توانست نخواهید
 که اول مدیر است ممکن مثال بماند باقی قسمت این روي بر عالمت این دلیلی هر به است ممکن حال.  شود خارج
 یگرد کس هیچ و ماند خواهد باقی عالمت این ببندد را خود مرورگر صفحه همان در است مطلب تغییر حال در

 اینجا در است صادق نیز...  و ها منو ، ها ماژول با رابطه در موضوع این دهد تغییر را مربوطه بخش توانست نخواهد
 هاي دکمه از سپس و انتخاب را موارد تمامی و نموده انتخاب را سراسري ورود ،تعمیرات بخش از میباید شما که است

  .بزنید را  باال

   کش پاکسازي
 کردیم ذکر بخش همان در و ایم داده توضیح سایت کلی تنظیمات بخش در کش کارآیی نحوه و کش مفهوم درمورد 
  . میشود داده نمایش شما براي قسمت همین در ها فایل این.  میشود ذخیره cache پوشه در شده کش هاي فایل که
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  .  میشود پاك هاست در پوشه این محتواي.  بزنید را حذف هدکم و انتخاب را موارد همه میتوانید شما

  
 ایجاد پوشه این هاي فایل دوباره تا شود کند کمی شما سایت ابتدا است ممکن نمایید پاك را محتوا این اینکه از پس
  ؟ چیست در کار این کاربرد اما.  شود
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 باشد یافته افزایش کش زمان تنظیم قسمت از کش زمان که صورتی در که ادیمد توضیح کلی تنظیمات قسمت در
 همین از مشکل این رفع براي میتوانید شما نشود داده نمایش جدید مطلب ، مطلب ورود صورت در است ممکن
  .کنید پاك را کش پوشه محتواي کل قسمت

   شده خارج رده از اطالعات سازي پاك

 حال در که کشی هاي فایل که تفاوت این با میباشد شده کش هاي ایلف به مربوط نیز قسمت این 
  . میگردد پاك بقی ما و شده داري نگه است آن از استفاده مشغول سیستم حاضر

  

  اطالعات سیستم  

  
 را خاصی تنظیمات قسمت این در شما و دارد رسانی اطالع جنبه بیشتر است پیدا آن نام از که همانطور قسمت این
 را...  و شده نصب نسخه ، PHP اطالعات با رابطه در کلی اطالعاتی قسمت این از میتوانید اما دهید نمی انجام

 همان یا و پیکربندي فایل محتواي همچنین و PHP تنظیمات هم ها تب سایر در.  نمایید مشاهده
configuration.php  است . یرکتوريدا یرابطه تب سطوح دسترس ینمهم در ا یاراما نکته بس یباشدم  
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   ها دایرکتوري دسترسی سطوح

و  یندوزو يپوشه ها . بر رو یبه سطوح دسترس یگردداست مربوط م یتاهم يمنو )دارا یرتب (ز ینکه چرا ا ینا  
 یماتتنظ يوشه ابه پ یدسترس يهاست برا ياما بر رو ردندا ییپوشه ها آنچنان معنا یلوکال هاست سطح دسترس

ممکن است متفاوت  يسرور و در سرور یماتتنظ یشودمربوط م یقاپوشه  دق یدسترس طحس ینوجود دارد . ا یخاص
  .است  یخاص یسطح دسترس يهر پوشه دارا رورس در. یمده یحتوض یشترب یکم یدباشد . اجازه ده

  
 باشد نگارش قابل 755 شماره شما سرور در که صورتی در است شده نوشته داداع سري کی Perms ستون زیر در
 تنظیمات در 755 که صورتی در اما درمیاید سبز رنگ به ها وضعیت تمامی ها دایرکتوري دسترسی سطوح منو زیر در

 777 به را ها شهپو دسترسی سطح باید شما، نیست مناسب جومال براي سرور آن اینکه از نباشدجدا نگارش قابل سرور
   تمامی و نموده کلیک هاست منیجر فایل در Change Permissions دکمه روي بر کار این براي دهید تغییر
  . بزنید تیک را ها جعبه

   خروج

  
  . میشوید خارج سایت سرپرستی بخش از شما دکمه این زدن با میباشد خروج سایت وب بخش از بعدي منو

 کلی مفاهیم با را شما بیشتر کمی نمودم سعی فصل این در است رسیده اتمام به کلی تنظیمات تشریح قسمت این در
  . نمود خواهیم تشریح را جومال کاربران منو بعدي فصل در نمایم  آشنا سایت طراحی به مربوط
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  پنجم فصل
  جومینا 2.5کاربران در جومال فارسی 
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  جومینا 2.5فارسی  جومالکاربران در 
 محتوا مدیریت سیستم این قوت نقاط از یکی جومینا فارسی 2.5 جومال در کاربران....  و بندي دسته ، ویرایش ، ایجاد
 کاربران منو بپردازیم بدان داریم نظر در که بعدي منوي سایت BackEnd سرپرستی بخش باالیی منو از میباشد
  . میباشد

  

  مدیریت کاربر

 مورد در را مدیریتی اعمال میتوانید آن طریق از که که است منویی کاربر مدیریت است پیدا آن نام از که انطورهم 
 یک ایجاد براي سریع دسترسی جهت منو زیر یک منو این روي بر موشواره بردن با اما نمایید اعمال خاص کاربر یک
  . مینماییم شروع را خود کار منو یرز همین از ابتدا ما لذا.  میگردد ایجاد شما براي کاربر

  
   جدید کاربر نمودن اضافه

 به را کاربر کی دستی صورت به خود مدیریت بخش از تا باشید داشته تمایل شما که است زمانی گزینه این استفاده 
 را تنظیمات برخی میباید جدید کاربر مودنن اضافه براي که است مشخص. نمایید اضافه خود سایت کاربران فهرست
 شما براي منو زیر این روي بر کلیک با که اي صفحه به نگاهی دهید اجازه مطلب شدن تر روشن براي.  نمایید اعمال

  . بنماییم میشود فراخوانی
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  کاربري حساب مشخصات
  . است متفاوت کاربري نام با و بوده يو واقعی نام میتواند کاربر نام : نام

  . شود وارد سایت به میتواند آن طریق از وي که است نامی کاربر کاربري نام : کاربري نام

  .گردد وارد سایت به آن طریق از خود کاربري نام کنار در میتواند کاربر که است اي واژه گذر : رمز

 گذر دوباره تایپ با تا میخواهد شما از سیستم لذا نمیگردد ادهد نمایش شده تایپ رمز که ازآنجایی :رمز تائیدیه
  . نمایید تایید اید نموده وارد قبال که را رمزي اژهو

 این نمودن وارد صحیح که بفرمایید دقت.  میباشد وي) ایمیل(  کاربر الکترونیک پست نشانی : الکترونیک پست
 عبور رمز بازیابی به مربوط هاي ایمیل جمله از سیستمی هاي ایمیل تمامی پس ازاین که چرا است مهم بسیار گزینه

  . میشود فرستاده نشانی این به همگی گردد ارسال کاربر براي است قرار سایت طرف از که... و
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 محتوا مدیریت سیستم کاربر کاربري حساب در تغییري هر با گیرد قرار بلی روي بر اگر : کاربر به ایمیل ارسال
 ایمیل یک نظر مورد کاربر.  شود گذاشته ادداشتیی وي براي اگر مثال عنوان به نمود خواهد ارسال ایمیلی وي براي
  . نمود خواهد دریافت سازي باخبر

 را وي عضویت شما اما باشد عضو شما سایت در کننده بازدید یک است ممکن :کاربري حساب سازي مسدود
 قادر اما بود خواهد عضو شما سایت در عضویت متقاضی کاربر بلی يرو بر گزینه این قراردادن با باشید نموده محدود

  . نمیباشد سایت به ورود به

 اکتفا امر همین به بخش این در لذا ایم داده توضیح مفصل شناسه درمورد اي پایه مفاهیم بخش در : شناسه
  .میباشد سیستم داخلی استفاده جهت کاربر عددي کد شناسه که مینماییم

  
  :  اي پایه تنظیمات

 بخش آن به لطفا است شده داده توضیح ها گزینه این تک تک مورد در من پروفایل قسمت در چهارم بخش در
  .بفرمایید مراجعه
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  :  گروه یک به ارسال

 قسمت در چهارم بخش در که هست خاطرتان حتماً باشید نموده دنبال پیوسته صورت به را کتاب این مطالب اگر
 توضیح از لذا ایم داده توضیح را کاربري هاي گروه و دسترسی سطوح مفهوم دسترسی، سطوح منو زیر کلی تنظیمات
  .  مینماییم صرفنظر اینجا در آن دوباره

 را هستید آن نام ثبت حال در که کاربري تا خواهیدبود قادر شما قسمت این در که میباشد موضوع این است مهم آنچه
.  بود خواهد گروه آن به مربوط دسترسی سطوح داراي وي گروه آن کاربردر رفتنقرارگ دهیدبا جاي خاص گروه دریک
 صورت به گزینه این جعبه لذا ایم داده قرار شده نام ثبت کاربر  روي بر را فرض پیش دسترسی سطح اینکه دلیل به

 به میباشید وي نام ثبت لحا در که را کاربري باشید داشته تمایل شما مثال عنوان به اگر اما میباشد روشن فرض پیش
 ترتیب بدین نمایید انتخاب را مدیر کلمه کنار انتخابی جعبه است کافی تنها دهید قرار سایت مدیران از یکی عنوان
  . شد خواهد شناخته سایت در مدیر دسترسی سطح با جدید کاربر

  : بخش این کنترلی هاي دکمه

  

  . شوید خارج صفحه از آنکه بدون شده اعمال تغییرات نمودن ذخیره  
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  . قبلی صفحه به بازگشت و شده اعمال تغییرات سازي ذخیره 

 اطالعات ورود براي صفحه همین از جدید صفحه یک نمایش و شده اعمال تغییرات سازي ذخیره 
  . جدید

 دهش اعمال تغیییرات که میشود تعریف صورت بدین آن عمل و میباشد انصراف دکمه با معنی هم دکمه این 
  .میگردید ارجاع قبلی صفحه به شما و نمیگردد ذخیره

 منو خود روي بر کلیک با ببینیم دهید اجازه شدیم  آشنا جدید کاربر نمودن اضافه کاربران مدیریت منو زیر با که حال
  ؟ میاید در نمایش به ما براي اي صفحه چه کاربر مدیریت

  

   رکارب مدیریت
 : میباشد قسمت 6 داراي است شده داده نمایش شکل در که همانطور صفحه این
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  . میباشد کنترلی هاي دکمه دیگر عبارتی به یا و باالیی ابزار نوار به مربوط اول قسمت - 1  

 و عنصر یک صفحه آن موضوع یا و عناصر از میتوانید باشید که اي صفحه هر در شما دکمه این فشردن با 
  . نمایید ایجاد جدید موضوع یا

  . میباشد جدید کاربر ایجاد منو زیر فشردن معادل جدید دکمه فشردن صفحه این در

 یا و موضوع آن دکمه این فشردن با میتوانید باشید که اي صفحه هر در موضوع و عنصر یک انتخاب با 
  . نمایید ویرایش را عنصر

 فعال غیر یا و فعال را آن دکمه این فشردن با میتوانید باشید که اي صفحه هر در موضوع و عنصر ابانتخ با
  . نمایید

  . نمایید مسدود را آن دکمه این فشردن با میتوانید باشید که اي صفحه هر در موضوع و عنصر انتخاب با 

  .  نمایید مسدود را خاصی ربرکا کاربري حساب تا خواهید قادر شما دکمه این فشردن با اینجا در

  مسدودیت رفع را آن دکمه این فشردن با میتوانید باشید که اي صفحه هر در موضوع و عنصر انتخاب با 
  .نمایید

 مورد کاربر کاربري حساب دوباره دکمه این فشردن و وي انتخاب با میتواند باشید نموده مسدود را کاربري اگر اینجا در
  . سازید فعال را نظر

 باشید که اي صفحه هر در خاص عنصر یا و موضوع انتخاب صورت در است پیدا آن نام از که همانگونه 
  . نمایید حذف را عنصر یا و موضوع آن میتوانید
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 با که باشید مطلع باید دیدید را دکمه این که اي صفحه هر در است برخوردار اي ویژه اهمیت از دکمه این 
 یا و تغییر را آن به مربوط کامپوننت و سیستم کل عملکرد بر را کلی تنظیمات تا بود اهیدخو قادر شما آن فشردن
  . نمایید ویرایش

  . شد خواهد باز شما براي زیر مضمون با اي شونده باز پنجره ، صفحه این در تنظیمات دکمه فشردن با مثال عنوان به

  
 هاي نام به) منو زیر(  تب 3 شما صفحه این در.  بود خواهد باال منو از کاربران بخش به مربوط تنها پیکربندي این

  . میپردازیم ها آن از هرکدام تشریح به که مینمایید مشاهده ها مجوز و انبوه ایمیل  -کامپوننت

  کامپوننت

  . ببندید را آن یا و بگذارید باز را خود درسایت عضویت میتوانید شما قسمت این در: نام ثبت براي مجوز صدور

 یک که زمانی میگویید سیستم به قسمت این در فرض پیش گروه انتخاب با : جدید نامی ثبت کاربر نوع
  . گیرد قرار گروه کدام در فرض پیش صورت به مینماید نام ثبت سایت در بار اولین براي کننده بازدید

 حالت در مینماید نام ثبت شما سایت در کننده بازدید که زمانی : جدید کاربر کاربري حساب سازي فعال
 به بازگشت و ایمیل آن روي بر کلیک با کننده بازدید که شد خواهد ارسال ایمیلی وي به کاربر خود توسط سازي فعال
   تمایل سایت مدیر عنوان به شما است ممکن اما میگیرد قرار فعال کاربران فهرست در خودکار صورت به سایت
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 لذا بیاید در شما سایت عضویت به نتواند وي اید نکرده تایید را کننده بازدید کاربري حساب خودتان باشید شتهدا
  . دهید قرار مدیریت توسط وي بر را سازي فعال نحوه قسمت این در میتوانید

 در کاربر هر یتعضو و نام ثبت با دهید قرار بلی روي بر را گزینه این اگر : مدیریت براي سازي باخبر ایمیل
  . شد خواهد ارسال هم شما براي سازي باخبر ایمیل یک شما سایت

 میتوانید قسمت این در شما نمودیم ذکر را کد این سازي فعال نحوه قبل فصول در : کپچا همان ای  امنیتی کد
 را گزینه این میتوانید یا و نماید استفاده امنیتی کد براي سیستمی چه از نام ثبت هنگام در کاربر که نمایید مشخص

  . سازید فعال غیر کالً

 نظر مورد زبان انتخاب به مجاز کاربران گیرد قرار بلی روي بر گزینه این اگر : سایت براي کاربر هاي پارامتر
  . بود خواهند سایت براي خود

 کاربر گزینه این سازي الفع با باشد گرفته قرار بلی روي بر سایت براي کاربر هاي پارامتر گزینه اگر : سایت زبان
  . بود خواهد خود براي سایت زبان انتخاب به مجاز نام ثبت هنگام در

  : انبوه ایمیل

  
Perfix و پیشوند میتوان را Surffix نمود ترجمه پسوند به میتوان را  .  

 انبوه ایمیل ارسال وهنح  آینده فصول در( نمایید ارسال ایمیل یک خود کاربران تمامی به دارید تمایل شما که زمانی
 این در که نمایید استفاده پسوند یک از نامه بدنه براي و پیشوند یک از موضوع براي میتوانید)  شد خواهد تشریح
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  آینده در که است انبوهی هاي ایمیل براي ایمیل امضا نوعی قسمت این حقیقت در.  میباشند تنظیم قابل قسمت
  . داشت خواهید را آن ارسال قصد

   : ها وزمج

  
 هایی قسمت از دیگر یکی ایم نموده بحث کل پیکربندي قسمت چهارم بخش در آن تغییر نحوه و ها مجوز مورد در
.  میباشد قسمت همین نمایید ویرایش یا و داده تغییر کاربري هاي گروه براي را الزم هاي مجوز میتوانید شما که
 با کامالً اما دادیم انجام چهارم بخش در که است تنظیماتی شبیه بسیار گرچه قسمت این تنظیمات که بفرمایید دقت
  . ندارد کلی پیکربندي فرض پیش تنظیمات بر تاثیري قسمت این در شده اعمال تنظیمات و است متفاوت آن
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  زیر منو هاي بخش کاربري  -2

  
 همانند اي صفحه با ما کاربران منو زیر براي است شده داده نمایش باال در که است مواردي شامل ها منو زیر این

  . میگردیم روبرو میباشد تصویر  ششم و پنجم ، چهارم ، سوم بخش همان که زیر صفحه
 

  

 عنوان به .میباشد مشخص صفاتی با کاربران از فهرستی نمایش براي بیشتر قسمت این : کاربران صافی-3
  . نمایید فهرست هم سر پشت را هستند فعال غیر که کاربرانی تمامی تا بود خواهید قادر شما مثال

 انبوه بین در را خاص کاربر یک بخواهید شما و میشود زیاد شما کاربران تعداد که زمانی : کاربران جستجو-4
 یا و کاربر کاربري نام میتوانید کاربران جستجو سمتق در لذا شد خواهد مشکل برایتان کمی کار نمایید پیدا کاربران
  . بزنید را جستجو دکمه نموده تایپ را آن از قسمتی

 در منتها است شده درج آن در که است اطالعاتی گویاي خود ها ستون عناوین که : کاربران نمایش جعبه -5
 داده نمایش  نماد با که است شده فهاضا کاربر یادداشت نام به جدیدي گزینه جومینا 2.5 فارسی جومال نسخه
  . است شده
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  آینده هاي بخش در که نمایید ارسال نظرتان مورد کاربر براي یادداشتی تا بود خواهید قادر شما تصویر این فشردن با
  . داد خواهیم توضیح بیشتر آن مورد در

  . میباشد شده انتخاب کاربران براي گروهی تغییرات اعمال دارد دوجو صفحه این در که بعدي قسمت-6

  
 به را وي کاربري حساب و انتخاب را خاص کاربر یک میتوانید شما دارد قرار صفحه پایین در که گزینه این بوسیله
.  اییدنم تعریف دیگر گروهی براي و حذف گروهی از را وي کاربري حساب یا و دهید تخصیص جدیدي کاربري گروه
 براي قسمت این اما دهید انجام میتوانید نیز کاربري حساب ویرایش و کاربر انتخاب با را کارها این تمام حقیقت در
 کاربري تا باشیم داشته تمایل ما اگر مثال عنوان به.  است نموده ایجاد تغییرات این اعمال براي سریعی دسترسی شما

 از و انتخاب را وي میتوانیم باشد داشته ویرایشگر دسترسی هم و شده نام ثبت کاربران دسترسی هم تهرانی امیررضا
 را فرآیند ادامه دکمه و نماییم نتخاب را گروه به افزودن دایره سپس و نماییم انتخاب هم را ویرایشگر گروه قسمت این

  . نماییم کلیک

   ها گروه
  

 اهمیت داراي جومینا فارسی 2.5 جومال در ها منو زیر این.  میباشد ها گروه منو زیر کاربران قسمت از بعدي منو زیر
  .  است شده اضافه نسخه این در امکان این که چرا است اي ویژه

 سایت کی طراحی حال در کنید فرض.  نمایم مشخص را آن کاربرد و ها گروه شما براي مثالی با دارم قصد ابتدا
 مشغول دانشکده این در  دانشجو دسته 2 کنید فرض حال میدهد قرار دانشجویان براي مقاالتی که هستیم دانشگاهی

 و مقاالت بتوانند تنها معدن دانشجویان داریم قصد ما حال معدن دانشجویان و عمران دانشجویان.  هستند تحصیل به
 سیدستر خود به مربوط اطالعات به تنها نیز عمران دانشجویان و نمایند مشاهده را خود به مربوط هاي اطالعیه
  . میسازیم گروه دو قسمت این در لذا  باشند داشته
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  .  عمران دانشجویان و معدن دانشجویان

  . نمایید کلیک باال کنترلی هاي دکمه نوار از جدید دکمه روي بر جدید گروه ایجاد براي

  
 والد معناي.  باشدمی گروه کدام جدید گروه والد که نماییم مشخص و تایپ را جدید گروه نام است کافی صفحه این در

 والد من اینجا در میبرد ارث آن از را خود خصوصیات جدید گروه که است گروهی نمودن مشخص حقیقت در گروه
 سایت در میباید کننده بازدید که است معنا بدین ،این ام نموده انتخاب شده نام ثبت گروه را عمران دانشجویان گروه
 ها شده نام ثبت کاربري گروه همانند مجوزهایی داراي دانشجویان اربريک گروه حاضر حال در و نمایید نام ثبت

  . میباشند گروه این از اي مجموعه زیر که چرا میباشد

  
  . است شده اضافه ما کاربري هاي گروه بخش به نظر مورد کاربري گروه 2 مینمایید مشاهده که همانگونه

   نام با بعدي منو زیر به منظور همین به.  نماییم ایجاد را الزم دسترسی سطح دانشجویان این براي باید حال
  . مینماییم مراجعه دسترسی سطح
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  . دارد وجود جومال فرض پیش دسترسی سطح 3 منو زیر این در

  
.  دارند سترسید سطح آن به سایت در شده نام ثبت افراد تنها که است دسترسی سطح شده نام ثبت دسترسی سطح
 دسترسی سطح و دارند دسترسی بدان سایت کنندگان بازدید تمامی که است دسترسی سطح عمومی دسترسی سطح
  .  است سایت مدیران مخصوص ویژه

 گروه از عضوي و باشد نموده نام ثبت سایت در که باشد اي کننده بازدید معدن دانشجویان مثال میخواهیم ما حال

 داده فشار را  دکمه لذا.  باشد داشته دسترسی میباشد معدن به مربوط که بخشهایی به تواندب تا باشد نیز معدن
  . معدن نام به مینماییم ایجاد جدید دسترسی سطح یک و
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 مینماییم مشخص گیرند قرار دسترسی سطح این در تا داریم تمایل که گروهی و نوشته را جدید دسترسی سطح نام
 .میگردیم بر قبلی صفحه به و داده فشار را بستن و سازي ذخیره دکمه است ما نظر مد عدنم دانشجویان ایجادگروه

 گروه عضو که کاربرانی دسترسی سطح این در که میباشیم معدن نام به جدید دسترسی سطح کی داراي ما حال
  .  دارند قرار میباشند معدن دانشجویان کاربري

 فعالً لذا نماییم دنبال بعدي هاي بخش در را مبحث این داریم قصد و ایم نرسیده مطالب بخش به هنوز که آنجایی از
  جا همین تا را مثال این اما. مینماییم خودداري شده ایجاد دسترسی سطح این از استفاده نحوه از مثال ذکر از
  . آورد خواهیم یعمل مثالی باره این در مطالب قسمت در چه و ها منو قسمت در چه بعدي فصول در تا میداریم نگه 

  

  . میباشد ها یادداشت مبحث کاربران قسمت در بعدي مبحث

  
  .  ندارد وجود مبحثی چنین 1.5 نسخه جومال در و است شده اضافه جومینا 2.5 فارسی جومال نسخه به بخش این

 متنی کاربر کی براي میتوانید آن طریق از شما که است یادداشتی کاربر هاي یادداشت بخش که تصورند این بر برخی
!  تفکرند همین بر هم انجمن مدیران حتی که ام دیده ها انجمن از برخی در که است اینجا تعجب جاي. نمایید ارسال
 همه.  بزنم مثالی شما براي دهید اجازه.  میباشد دیگر کاربردي داراي و ندارد کاربردي چنین کاربر هاي یادداشت اما
 تخلفی که صورتی در که داشت دفتري ناظم آقاي باشد یادتان اگر.  میاوریم بخاطر را میرفتیم مدرسه به که زمانی ما

 کارتان گاه هیچ شما است ممکن البته مینمود یادداشت را شده انجام تخلف شما اسم زیر در دفتر آن در مینمودید
 ناظم آقاي  دوره هر آخر در یمبگذر.  بود سیاه دفتر این در همیشه من به مربوط صفحه اما باشد نیفتاده دفتر بدین
  .  میکرد مالحظه را آموز دانش هر به مربوط انظباطی موارد و میگشود را دفتر این

 شما به که است بخشی جومینا فارسی 2.5 جومال در کاربر یادداشت.  دارد را کاربرد همین دقیقا کاربر هاي یادداشت
 کاربران تعداد که مدتی از پس ترتیب بدین نمایید ذکر وي پرونده در کاربر هر مورد در توضیحی متنی تا میدهد امکان
 و است داشته وظایفی چه یا ؟ کیست واقعا کاربر هر که یافت خواهید در یادداشت این به مراجعه با میگردد زیاد شما
 بود خواهید قادر شما یا و باشد فرد به منحصر کاربر هر براي میتواند یادداشت این.  است بوده چه وي درباره شما نظر
  . دهید تخصیص گروه کل به را یادداشت یک
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 بندي طبقه ساختار داراي جومینا جومال محتوا مدیریت سیستم هاي بخش تمامی همانند میباشد شما هاي یادداشت
 جومال نصب هنگام در اما است شده گرفته نظر در ها یادداشت این براي مجموعه ایجاد جهت دیگري بخش لذا باشد
 هاي یادداشت(  صفحه این در که حال میگردد ایجاد شما براي نشده بندي دسته نام به فرض پیش مجموعه یک
  . نماییم اضافه یادداشتی کاربر کی براي دهید اجازه هستیم) کاربر

  . میشوید روبرو زیر صفحه با دکمه این روي بر کلیک با نمایید کلیک  دکمه روي بر

  
  . نمایید درج را کاربر یادداشت عنوان میتوانید قسمت این در : موضوع

  . مینمایید انتخاب را نظرتان مورد کاربر قسمت این در حقیقت در : شناسه

 وعهممج در را یادداشت هر و نمایید تعریف متفاوتی هاي مجموعه خود هاي ادداشتی براي میتوانید شما : مجموعه
 هاي یادداشت به تر راحت  آینده در تا مینماید کمک شما به کار این دنمایی درج نظر مورد کاربر براي نظرتان مورد
  . باشید داشته دسترسی کاربران از خاص گروهی به مربوط

  .خیر یا و باشد داده قرار انتشار حالت در شده درج یادداشت که مینماید مشخص : وضعیت
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 این.  نمایید مشخص را یادداشت این در بازنگري تاریخ میتوانید شما آن بوسیله به که است زمانی : بازنگري زمان
  . دارد کاربرد یادداشت ویرایش براي بیشتر گزینه

  . مینمایید درج یادداشت عنوان به که است متنی : یادداشت

 براي میتوانید شما شد عنوان که همانطور نمایید مراجعه قبلی صفحه به داده فشار را بستن و سازي ذخیره دکمه حال
 تهرانی امیررضا کاربر براي و زده را جدید دکمه دوباره کار این براي نمایید درج متفاوتی هاي یادداشت رکارب کی
  . نمایید ذخیره و نموده درج جدیدي ادداشتی

  .کردم درج بودم نموده ایجاد سایت در قبال که تهرانی امیررضا کاربري براي ادداشتی 2 من مثال براي

  
  . کنیم انتخاب را کاربران منو رزی باال منو از اگر حال

    
 وجود قبال که است شده اضافه جدیدي هاي آیکون تهرانی امیررضا کاربري نام جلوي در که نمود خواهیم مشاهده
  .نداشت

  
 شما براي اي صفحه آیکن  فشردن با و نمود خواهد هدایت کاربر هاي یادداشت صفحه به ار شما آیکن 

  .میشود داده نمایش شما براي تاریخ به ها اشتاددی تمامی که میشود باز
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  . مینماییم بررسی را ها یادداشت مجموعه رفته بعدي منو زیر به شدیم آشنا ها یادداشت با که حال

 اگر مثال عنوان به نمایید ایجاد مختلفی هاي مجموعه خود هاي ادداشتی براي بود خواهید قادر بخش این در شما
 زمانی و نموده اضافه نام همین به اي محموعه میتوانید نمایید اضافه یادداشتی بخواهید معدن رشته دانشجویان براي
  .  دهید قرار مجموعه این تحت را خود یادداشت مینمایید اضافه یادداشت که

 نباشید راننگ هستید ابهام دچار ها آن ارتباط نحوه و کاربران مورد در هنوز اگر میرسد پایان به کاربران بخش اینجا در
  . مینماید روان شما براي کامال را قسمت این که شد خواهید روبرو هایی مثال با کتاب ادامه در
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  ششم فصل
  2.5ال مطالب در جوم
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  مطالب در جومال
 به اام میدادیم اختصاص جومال در ها منو به میباید را فصل این برویم پیش به انتخابی روال اساس بر بخواهیم اگر
 لذا میگیرد نشات مطالب از خوراك این از زیادي قسمت و بودیم خوراك نیازمند ها منو تمام توضیح رايب آنکه دلیل

  . بپردازیم جومال در مطالب تشریح به ابتدا ناچاریم

 سوم بخش دیگر بار یک فصل این بهتر درك براي میکنم پیشنهاد اید نموده فراموش را کتاب این سوم بخش اگر
  .بفرمایید مطالعه را جومینا 2.5 جومال در اي پایه مفاهیم و ساختارها قسمت خصوصاً و کتاب ینا

. میاورد فرآهم شما براي وجه بهترین به را محتوا مدیریت امکان است پیدا آن نام از همانطورکه جومال محتوا مدیریت
  .  میباشند سایت امکانات موارد سایر و میدهند تشکیل را سایت کی محتواي که هستند مطالب این حقیقت در

 در جومال در مطالب.  باشد نیز) ویدئو( اي رسانه چند و تصویر شامل میتواند که است نوشتاري متنی ، مطلب یک
. نمودیم صحبت آن مورد در سوم فصل در که ساختاردرختی حقیقت در و میشود بندي طبقه متفاوت هاي مجموعه
 دانشکده کی براي تا دارید تمایل کنید فرض ، خودمان قبل فصل مثال به میگردیم بر مطلب شدن تر روشن براي
 همانطور کاري هر از قبل.  میگردد تدریس عمران مهندسی و معدن مهندسی رشته 2 آن در که نمایید طراحی سایتی
 این مطالب بخش براي.  نمایید رسم را خود سایت راه نقشه میباید است شده داده توضیح شما براي سوم فصل در که

  . باشد متفاوت راه نقشه این میتواند سایت وب طراحان تعداد به اما میکنم تصویر ذهن در را زیر نقشه من سایت

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

  
 شما 1.5 جومال در نمایم روشن را مطلبی اند نموده کار 1.5 جومال با قبال که کسانی براي ابتدا دهید اجازه خوب بسیار
 را) مقاالت ، اخبار ، عمومی مطالب(  بخش باید ابتدا دیگر عبارت به بودید سطح 3 داراي تنها مطلب قراردادن براي

 ، دانشکده داخلی اخبار ، ها اطالعیه ، متفرقه(  مجموعه چندین بودید قادر بخش هر براي سپس و مینمودید مشخص
 این مینمودید درج سایت در لبمط یک اگر حال نمایید مشخص)  عمران رشته ، معدن رشته ، مرکزي سازمان اخبار
 در مثال عنوان به اگر و بودند سطحی 3 کالً مطالب.  میگرفت قرار ---- بخش در و ---- مجموعه در مطلب
 نبود امر این امکان نمایید جدا را عمران رشته مقاالت هم باز تا داشتید تمایل عمران رشته مجموعه و مقاالت بخش
 نمایید ایجاد خاك مکانیک نام به دیگري مجموعه عمران رشته مجموعه»   االتمق بخش در میخواستید اگر مثال
  . بود شده سلب شما از امکان این

  باشند . سطح n داراي میتوانند ها مجموعه و است رفته بین از محدودیت این جومینا فارسی 2.5 جومال در اما

 پذیر امکان» ....  خاك مکانیک نام  مجموعه»  نعمرا رشته مجموعه»   مقاالت بخش یجادامکان ا یگرعبارت د به
 مجموعه مطالب بندي طبقه سطوح همه و ندارد وجود بخش نام به چیزي دیگر 2.5 جومال در دلیل همین به است
  . میشود نامیده

 وعهمجم مثال براي دهید اجازه حال.  گیرد قرار شده ایجاد هاي مجموعه از یک هر در میتواند مطلب هر ترتیب بدین
  . نماییم ایجاد را مقاالت

یت
 سا
الب
مط

مطالب عمومی متفرقه

اخبار 

اطالعیه ها

اخبار داخلی دانشکده

اخبار سازمان مرکزي

مقاالت
رشته معدن 

رشته عمران
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ها  همجموع یجادا یقاز طر یبایدم يطبقه بند ینشوند و ا يطبقه بند یدکه به هر حال مطالب در جومال با آنجایی از

را انتخاب  یدمنو اضافه نمودن مجموعه جد یرمجموعه ها رفته و ز یریتلذا ما از منو مطلب ابتدا به مد یردانجام گ
مجموعه مورد نظرمان را انتخاب  یتوانیمم آنکه در  یگرددما گشوده م يبرا يصفحه ا ینهگز ینتخاب اان با. ینماییمم
  . ییمنما

  

  . ییدمجموعه مورد نظرتان انتخاب نما يرا برا یهر نام یتوانیدمجموعه است که شما م نام : عنوان

 یدشما الزام داشت 1.5در جومال  یدهدم یشنما ها ینکل یشنما يصوصا براخ یستماست که س ینام : مستعار نام
شما فراهم  يبرا یناجوم یفارس 2.5که جومال  یدياما با امکانات جد ییدوارد نما یسیتا نام مستعار را به صورت انگل

  است . یرهم امکان پذ یاست ورود نام مستعار به صورت فارس آورده

  . یدهست آن یجاداست که در حال ا يمجموعه ا یباال دستمجموعه  یقتدر حق : والد
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بدون والد انتخاب شده  ینهلذا گز یباشدوالد نم يسطح قرار دارد دارا ترینچون مجموعه مقاالت خود در باال ینجاا در
  است .

  . ینمایدمجموعه را مشخص م ینعدم انتشار ا یاانتشار و  یتوضع : وضعیت

به نام معدن  یدجد یسطح دسترس یک یو حت یمها در جومال بحث نمود یه دسترسدر فصل قبل در بار : دسترسی
  داشته باشند. سیدستر مقاالت ینبه ا یدبا یکه چه کسان ییدمشخص نما یتوانیدقسمت م ینشما از ا یمنمود یجادهم ا

فصول بعد درباره  داده شود در یشنما یتاز سا یمجموعه در چه زبان ینکه ا ییدمشخص نما یتوانیدشما م : زبان
  داد.  یمخواه یشتريب یحاتتوض یتنحوه چند زبانه نمودن سا

  . ینماییمم یحکه منو ها را تشر ی. زمان یایددر م یشصفحه مجموعه به نما دراست که  توضیحاتی : توضیحات

  داد . یمخواه یحتوض یشترباره ب ین) در ا ي( فصل بعد 

وجود دارد که شما قادر  ییها ینههمواره در سمت چپ گز یشودال مکه مربوط به مطالب جوم یصفحات یتمام در
   یبا ترجمه فارس یاستون سمت چپ پارامترها و  ینبه ا ییماعمال نما را یماتتنظ یبرخ آن یقبود از طر یدخواه
  . میشودها گقته  گزینه

کاربران  ینخاص را از ب ينده اکن یجادمجموعه ا ینا يبرا یتوانیدانتشار شما م یتوضع يها ینهقسمت گز یناول در
  . ییدمشخص نما

  
  است . يا یهپا یماتتنظ يبعد مرحله
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. ییدموارد را مشخص نما یشنحوه نما همجموع یشکه در صفحه نما یدهدامکان را م ینبه شما ا : جایگزین طرح
 ینارجاع ا يبه معنا سراسري یمات. لذا استفاده از تنظ یدده تغییرتوانید می یزشده ن یجادمنو ا یقاز طر راها ینهگز ینا

  است . یشوداست که در منو انجام م یماتیبه تنظ یماتتنظ

مجموعه که توسط  یشکه در صفحه نما ییدرا انتخاب نما یريشده تصو یجادمجموعه ا يبرا یتوانیدشما م تصویر
  . یشودداده م یشنما یشودم یجادمنو ا

  قرار دهد. آتیموارد  یادآوري يبرا موعهمج ینا يبرا یتواندوعه مکننده مجم یجاداست که ا یادداشتی : یادداشت

  داد . اهیمخو یحتوض SEOموارد را در بخش  ینا : کلی توضیحات

که کدام گروه  ییدمشخص نما یتوانیدقسمت م ینموجود در ا یماتتنظ یقاز طر :مجموعه به دسترسی قوانین
  وعه دارا است .مجم یندر رابطه با ا یاراتیچه اخت يدارا يکاربر

   .یمرا فشار داده و از صفحه خارج شو است دکمه  یکاف یمنمود یجادمقاالت را ا وعهکه مجم حال

  شده است . یجادما ا يمجموعه برا ینا یفرماییدکه مالحظه م همانطور

  
  . ییمنما یجادرا ا رانمقاالت رشته عم یبایدم حال

  . ینماییمبدون والد ، مقاالت را انتخاب م يوالد بجا قسمتدر  آنکهبه جز  ینماییمتکرار م یناًمراحل باال را ع تمامی
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  به عنوان  جموعهم یننمود که ا یممشاهده خواه یمو بستن را فشار ده يساز یرهکه دکمه ذخ یدر صورت حال
  شده است . یجادمقاالت ا موعهاز مج يمجموعه ا یرز

  
مجموعه بودن رشته عمران از مجموعه  یرز یانگرنما یمنموده اشما مشخص  يقرمز رنگ برا یرهکه با دا قسمتی

  . ینماییممجموعه رشته عمران م یرخاك به عنوان ز یکمقاالت است . حال اقدام به ساختن مجموعه مکان

. یدهیمرشته عمران قرار م يرا بر رو دتفاوت که وال ینبا ا یمداد یحدر باال توض کهاست  يمراحل همانند موارد تمامی
 یجادا را لمثا ینمطرح شده در ا يمجموعه ها  یو در آخر اگر تمام ینماییمم یجادمجموعه رشته معدن را ا ینهمچن
  داده شود . یششما نما يبرا یرز یرمجموعه ها همانند تصو یهکل یبایدم ییدنما
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  مجموعه ها است .  یندر ابه قراردادن مطالب  وبتحال ن یمنمود یجادخود را ا يجا مجموعه ها بدینخوب تا  بسیار

  .  ینماییمرا انتخاب م یداضافه نمودن مطلب جد» مطلب  یریتمد» مطلب  ییکار از منو باال ینا براي

  
 یجادا يبر رو یک. با کل ییممقاله را درج نما یکخاك  یکمکان»  مرانرشته ع» در مجموعه مقاالت  یمدار قصد

  :یشویمروبرو م یربا صفحه ز یدمطلب جد

  
  نام شناخته شود. آنپس با  ینمطلب از ا آنتا  یددار یلاست که شما تما يمقاله ا یانام مطلب و  : نوانع

تا  یدشما الزام داشت 1.5در جومال  یدهدم یشها نما ینکل یشنما يبرا خصوصاً یستماست که س نامی : مستعار نام
شما فراهم  يبرا یناجوم یفارس 2.5که جومال  یديداما با امکانات ج ییدوارد نما یسینام مستعار را به صورت انگل

  است . یرهم امکان پذ یاست ورود نام مستعار به صورت فارس آورده
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  . ییدرا مشخص نما آنمطلب متعلق به  ینکه ا يا وعهمجم یتوانیدقسمت م یندر ا : مجموعه

خاك قرار  یکمجموعه  مکان» ان مجموعه رشته عمر» مطلب در  مجموعه مقاالت  ینتا ا یممثال قصد دار ینا در
  : ینماییملذا مجموعه فوق را انتخاب م یردگ

  
داده  یشقرار نما یتمطلب در صفحه اول سا ینا یااست که آ ینشده در بخش مطالب ا یژهمنظور از و : شده ویژه

 آن يچرا به جا ینکهو ا است دهترجمه ش ،شده یژهمورد و ینکه چرا ا یایدم یشسئوال پ ینا ینجا. اما ا یرخ یاشود  و 
  ؟ یتدر صفحه اول سا یشاست نما شدهترجمه ن

 یحیکار صح شود مسلماً یادشما ز یتشده در سا یژهمطالب و دکه تعدا یباشداست که ممکن م ینامر ا ینا دلیل
مال امکان در جو ینا لذاداد .  یشنما یتصفحه اول سا درهم  آنو  یتمطلب را همزمان در سا 20که مثال  یستن
 یژهمطالب و کنیدداده شود حال فرض  یشکه در صفحه اول چند مطلب نما ییداست که مشخص نما اهمشما فر يبرا

مشخص نموده باشد که در صفحه اول  یــناجوم 2.5محتوا جومال  یریتمد یستمس يعدد باشد و شما برا 10شما 
 یدشده هست یژهمطلب و 20 يکه شما دارا یدباشدر نظر داشته  یداده شود . از طرف یشمطلب نما 5شما تنها  یتسا

  . ینمایدمطالب شما فعال م یرصفحه را در ز يناوبر يها ینهخود گز بهبه صورت خود یستملذا س

  
مطالب ،مطلب  تاخرو بسته به تقدم و یشودداده نم یشنما یتاول سا صفحهشده در ویژهمطلب  یک لزوماً یبترت بدین
  داده شود . یشنما يات بعدحصفشده شما ممکن است در  یژهو

  مطلب : متن
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قسمت  ین. شما در ا یمده ضیحشما تو يبرا یتوراد مانه یامتن و  یرایشگردر رابطه با و یالزم است ابتدا کم ینجاا در
 یتمام یقت. در حق ییدوارد نما یتبه عنوان محتوا در سا یددار یلتما که يچند رسانه ا یاو  صویرنوشتار ، ت یتوانیدم

 یراشگرو ینمطالب است . لذا تا کار با ا یشجهت نما یتوراستفاده از اد يبرا یمکه تا بحال انجام داده ا یقبل یماتتنظ
  ندارد .  يا یدهشما فا يکارها یرسا یدفرانگرفته باش یرا بخوب

  

  است : یرمتن جومال به صورت ز یرایشگرفرض و یشصورت پ به

  
  است :قسمت مجزا  3 يدارا یرایشگرو این

جا اجازه  ین. هم یدهدم نمایشبه نوشتارها را  یجهت ساخت ده یکنترل يکه دکمه ها یتوراد ییباال قسمت -١
 . یمکار کن یتوراد ینبا ا یمتا بهتر بتوان یمدکمه ها را توسعه ده ینا یدده

 ها را انتخاب ینپالگ یریتمد» افزونه ها   یریتمد   ییباال نورا فشار داده و از م  دکمه
و وارد صفحه  ییدرا انتخاب نما -TinyMCE ویرایشگرشما باز شده است  برايکه  ی. از فهرست ییدنما
  . یدشو ینپالگ ینا یماتتنظ
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و سپس دکمه  یدقرار ده یافتهتوسعه  يعملکرد را بر رو یهپا يها ینهسمت چپ از قسمت گز از

  .یدرا فشار ده 
خاك را  یک. حال مطلب مکان ییدمطالب را انتخاب نما یریتمدو سپس » ، مطالب  یتسا ياز منو باال حال

 آمده است : رد یربه شکل ز یتوراد ییقسمت باال ینماییدهمانگونه که مشاهده م ییدانتخاب نما
  

 
  

 يبرا یمشکل یددکمه ها نبا یندر کار با ا یدکار کرده باش microsoft officeکه شما با برنامه   یدر صورت قائدتاً  
 یمده یحشما توض يدکمه ها را برا ینموارد مربوط به ا یتمام که ینکتاب هم امکان ا ینوجود داشته باشد و ا شما

  نمود.  یمرا ذکر خواه ییدنما یترعا یبایدکه شما در ورود مطلب م یاما به اختصار موارد مهم دوجود ندار

نوع  یمتنظ یفهوظ ییکشو يفهرست ها این  
  است . یدهدر خود قالب شما به انجام رس یماتتنظ ینا وع نوشتار شما را بر عهده دارند . معموالًفونت و ن ،اندازهفونت

،  ین، چپ چ ینمتن را راست چ یک یتوانیدشما م آن یقو از طر یباشندها تراز متن م ینهگز این    
  هستند . ینچها راست  نفرض مت یشبه صورت پ یفارس ي. در قالب ها ینمایدو هم راستا م ینوسط چ

و .. همه  یرتصو  آدرسرا بر عهده دارد ، ابعاد ،  یدکه در متن وارد نموده ا یريتصو یماتتنظ یفهوظ کنآی این 
  .یابدم ییردکمه تغ ینهستند که توسط ا يو همه موارد

 يمهر یکه اغلب هم مورد ب یدهدم مافرض جومال به ش شیپ یتوراست که اد یامکانات ینتر ياز کاربرد یکی 
 ینهگز ین. کار ا میباشد Anchor یبه عبارت یالنگر و  یکنآ ین. نام ایگیردقرار م یتوراد ینکنندگان ا استفاده

پاراگراف  یکلنگر در کنار  یکشما با قرار دادن  یدهدلنگر قرار م یکشما  لبمطا راست که در کنا ینا
شدن متن را بر عهده دارد به  ینکل یفهکه وظ و با فشردن دکمه  تخابرا ان یتوانست تا متن یدخواه
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 يبود تا در ابتدا یدقادر خواه ابه عنوان مثال شم یبترت ینبد .ییدنما یجادا ینکل یددار یلکه تما يلنگر
و هر عنوان را به لنگر پاراگراف خودش  تههر مطلب را فهرست وار نوش يجداگانه برا ینمطالب خود عناو

 . یگرددبه پاراگراف مورد نظر ارجاع م یممستق ینعناو يبر رو یک. کاربر با کل یدده ینکل
 . ینمایدمتن شما را مشخص م هتعالمات ج این 

درج جدول در  ياست که برا ینهگز ینجومال ا یتوراد مکاناتا در ینهگز ینو مهمتر ینمن بهتر یدد از   
من شما  نظراست که به  یلدل ینبرخوردار است بد يا یژهو یتاز اهم ینهگز ینکه چرا ا ینمطالب است . ا

از  یريهمراه تصو یتوانیدبه عنوان مثال شما م ییدوارد نما یتتاناستاندارد در سا یمطالب خود را در قالب یباشدم
ساختار  ینا ینکه. موضوع ا یدده قرار آنمطلب را در سمت راست قرارداده و مقدمه مطلب را در سمت چپ 

امر به  ینا ییدانتخاب نما يخود استاندارد ياست که برا ینر من ابلکه منظو یستن اشدورود مطالب چگونه ب
 وداده شود   یشکننده نما بازدیدبه  یافتهساختار  يشما با ظاهر یتمطالب سا یتا تمام ینمایدشما کمک م

  کار  ینانجام ا ي. برا یدمطالب را دنبال نما ینا ياستاندارد ظاهر یکبا  یخواندشما م یتکه مطالب سا یکس
 . ینمایندم یانیها به شما کمک شا جدول

وارد  بمطال یدارند کاربرد فراوان دارد . تمام یی آشنا الام  یکه با زبان اچ ت يافراد يبرا ینهگز این 
شده را  یجادا يدکمه کد ها ینبا فشردن ا یتوانیدام ال هستند و شما م یساختار اچ ت يشده در جومال دارا
 . یدالزم را بده ییراتتغخود  یازمشاهده و بنا به ن

   مطلب ورود در مهم نکات
 ین. ا ییدننما یمطلب کپ قراردهیاز ورد در داخل محل  یاو  یگرد یتگاه مطلب خود را از سا یچگاه ، ه هیچ -١

   آنکهو دوم  یاوردم یینشما را پا یتموضوع را متوجه شده و درجه سا ینگوگل ا آنکهضرر دارد اول  دوکار 
 يممکن است همراه خود کد ها ییدنما یاز ورد در قسمت مطلب کپ یاو  یگرد یترا از سامتون  یناگر ا

 شما گردد . یتقالب سا یختنمنجر به بهم ر یتاًکه نها یدنما یدتول ياضافه ا
 یردصورت گ یتسا یطراح ياز ابتدا یبایدکار م ینا ییدمشخص نما بصريمطالب خود استاندارد  یتمام براي -٢

 مشکل و زمان بر خواهد بود . یاربس یدرا انجام ده رکا ینا یدبخواه  آینده در اگرچرا که 
  است . یتوراد یینیپا يجومال دکمه ها یتوربا اد رابطهدر  يمهم بعد قسمت
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  افزونه ها  یراما ممکن است با نصب سا یشودداده م یششما نما يفرض برا یشدکمه ها به صورت پ این
کد به  یکهستند که  ییها ینپالگ یقتدکمه ها در حق یندکمه ها اضافه گردد . ا ینبه ا یزن یديجد يدکمه ها
  . ینماینداضافه م مطالب الام  یبدنه اچ ت

 رخوردارب ینسخه اضافه شده است و از کاربرد قابل توجه ینبه ا یناجوم 2.5در جومال  ینهگز ینا  
مطالب  یرسا یانبود تا از م یدقادر خواه آنبواسطه  که یگرددشما باز م يبرا نجرهپ ، دکمه یناست با فشردن ا

  . یدخود قرار ده یدمطلب جد یاندر م ینکمطلب را به صورت ل آنرا انتخاب نموده و عنوان  طلبیم

  
  . میگردد اضافه باشد داشته قرار شما نشانگر که جایی مطلب، یانم در شده لینک صورت به عنوان این

  

 شما براي کمی جومال در تصاویر مدیریت ساختار مورد در ابتدا است زمال دکمه این تشریح براي  
  . دهیم توضیح

  جومال ساختار تصاویر در
 داشت وجود قسمتی فارسی 1.5 جومال در.  است برخوردار اي ویژه اهمیت از جومال در تصاویر به مناسب دهی ساخت

 مستقیم صورت به را تصویري هاي فایل بارگذاري و ها هپوش ایجاد امکان شما به قسمت این ها رسانه مدیریت نام به
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 استفاده با را خود تصاویر مستقیم صورت به میتوانید شما و است شده حذف قسمت این 2.5 جومال در اما مینمود اعطا
  . نمایید استفاده خود مطالب در ها آن از و آپلود  دکمه از

   مطلب هر براي و دارد وجود شما سایت در مطلب 100 اییدنم فرض.  مینماید ایجاد مشکل یک موضوع این اما
 کند باعث امر همین!  میرسد عدد 200 به تصاویر اصلی پوشه در موجود تصاویر تعداد . اید نموده بارگذاري تصویر 2

.  بخواند را تصویر 200 باید صفحه این نمودن باز با جومال که چرا میشود تصاویر گذاري بار صفحه شدن باز شدن
  ؟ چیست حل ه را پس

 پوشه خود تصاویر براي که میکنم توصیه شما به اکیداً میکند کار سیستم این با است سال چندین که کسی عنوان به
 سایت کی طراحی حال در اگر مثال عنوان به نمایید گذاري بار خود هاي پوشه در را تصاویر این بتوانید تا نمایید ایجاد

 هر تصاویر و نمایید ایجاد mechanics و civil هاي نام به پوشه images ، 2 پوشه در هستید دانشگاهی
 ایراد من به هستند حساس SEO بحث به که اشخاصی است ممکن.  دهید قرار پوشه آن خود داخل در مجموعه
 که نمایید صورت را زمانی اما است بهتر سئو براي. باشد تر نزدیک سایت روت به بیشتر هرچه تصاویر بگویند و بگیرند

 پوشه در چیز هر از قبل لذا. بگردید کاه انبار این در تصویر یک بدنبال بخواهید شما و باشد پوشه یک در تصویر 300
Images نمایید ایجاد تصاویر بندي طبقه براي را خود دلخواه هاي پوشه .  

 همانند میشود باز شما رايب صفحه یک میدهید فشار را  دکمه شما که زمانی ، بگذریم که مبحث این از
  : زیر صفحه
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  . نمایید انتخاب را تصویر نظر مورد پوشه میتوانید قسمت این از : پوشه

 باشید پوشه یک در اگر مثال عنوان به برگردید قبلی پوشه به که میدهد شما به را امکان این قسمت این :باال دکمه
  . شویدمی داده ارجاع باالتر سطح یک به دکمه این زدن با

   در نظرتان مورد تصویر روي بر ابتدا میباید نوشتارها و مطلب میان به نظرتان مورد تصویر ارسال براي : درج
 بسته صفحه دکمه این فشار با دهید فشار را درج دکمه سپس و کرده کلیک میشود داده نمایش تصاویر که اي جعبه
  . میگردد درج متون میان در شما نظر مورد تصویر و شده

 کامپیوتر از تا میدهد شما به را امکان این گزینه این زیر در جعبه ) : مگابایت 10 حداکثر( فایل اريذبارگ 
 پس.  نمایید آپلود هاست در را نظرتان مورد تصویر آپلود گزینه روي بر کلیک با و انتخاب را تصویر یک خود شخصی

 را درج دکمه و انتخاب را آن است کافی تنها شما و میاید در نمایش به تصاویر سایر میان در نظر مورد تصویر آپلود، از
  . بزنید
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 مشاهده نمایید کلیک تصاویر از کیی روي بر تصاویر نمایش جعبه در موجود تصاویر میان از اگر : تصویر  آدرس
 این در که است این هتوج قابل نکته اما میاید در نمایش به هاستتان در شما نظر مورد تصویر  آدرس که نمود خواهید
  . دهید فشار را درج دکمه و نموده وارد دیگر سایتی از حتی را نظر مورد تصویر  آدرس میتوانید قسمت

 موتورهاي که آنجایی از است اهمیت داراي سایت سئو براي بیشتر جعبه این نمودن پر : تصویر توضیحات
 کمک تصویر نمودن ثبت در جستجو موتور به توضیحات این دنواردکر با لذا ندارند را تصاویر خواندن توانایی جستجو
  . نمود خواهید

 جومینا فارسی 2.5 جومال را تصویر عنوان اگر مثال میشود داده نمایش تصویر براي عنوان این : تصویر عنوان
  زیراست شکل انندهم سایت وب در نتیجه و باشیم داده قرار بلی روي بر را عنوان نمایش دکمه و باشیم نموده انتخاب

  
       

  

 دیدن مسلماً.  دارید طوالنی متن یک کنید فرض است صفحه شکست درج دکمه بعدي دکمه  
 متن درج از میکند ایجاب بهتر، سئو براي گوگل قوانین طرفی از داشت نخواهد خوبی تاثیر کننده بازدید در متن این
 شما متن دکمه این زدن بار هر با.  میاید شما کمک به دکمه نای که است اینجا نمایید خودداري طوالنی بسیار هاي

  . میشود داده نمایش بعدي صفحه در بقی ما و میشود شکسته

   که میگردد باز شما براي اي شونده باز صفحه دکمه این زدن بار هر با
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 درج شما متن میان در ممتد خط یک صفحه شکست ورود نمودن تایید با.  میگردد پرسیده شما از جدید صفحه عنوان
   زیر شکل همانند.  میشود

  
 یک در صفحه شکست از که صورتی در ببینیم دهید اجازه اما است سایت در صفحه شکست نمایانگر ممتد خط این

  ؟ میافتد اتفاقی چه سایت در نمایید استفاده مطلب
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 لینک چندین داراي که است شده اضافه جعبه یک مطلب مقدمه راست سمت در مینمایید مشاهده که همانگونه
))  بعدي((  نوشته مطلب پایین در دیگر روي از میشوید هدایت نظر مورد صفحه به دهید فشار که را لینک هر.  میباشد
  . روید جلو صفحه به صفحه میتوانید همچنین شما که دارد آن از حکایت

  . میباشد جومال در کاربردي بسیار هاي دکمه از یکی دکمه این

 دهید اجازه نماییم ارائه را الزم توضیحات دکمه این مورد در آنکه از قبل.  میباشد  دکمه بعدي دکمه
  . نماییم بحث مطلب یک ساختار مورد در کمی

 ذهن شما مطلب مقدمه در.  باشد مقدمه داراي میباید مطلب یک همراه مره روز نگارش در چه و جومال در چه
 از مطلب مقدمه نمودن جدا وظیفه دکمه این.  گردد یبغتر مطلب مابقی مطالعه به وي تا مینمایید آماده را خواننده
 در شما که است دلیل بدین است جومال ویرایشگر دکمه مهمترین جرات به دکمه این چرا اینکه اما دارد را آن کل

 تنها سایت در آن اولیه نماي در که نمایید تنظیم نحوي به را مطالب تا دارید را امکان این جومینا 2.5 فارسی جومال
  . ببیند را مطلب کل بتواند مطلب ادامه روي بر کلیک با کاربر و شود داده نمایش مطلب مقدمه

  

 شده جدا متن کل از مقدمه متن ایم داده فشار را  دکمه ما که زمانی مینمایید مشاهده که همانگونه
 قسمت در(  مطلب در منظور همین به که اي دکمه روي بر یبایدم مطلب ادامه مطالعه براي کننده بازدید و است
  . نماید مشاهده را مطلب ادامه بتواند تا نماید کلیک است شده ایجاد) سایت

  . مینماید تبدیل HTML ساده ادیتور یک به دارد که حالتی از را ویرایشگر دکمه این 
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   مطلب هاي پارامتر
 توضیحات میدهد شما به مطلب ورود براي جومینا 2.5 جومال که امکاناتی و مطلب ورود نحوه مورد در جا بدین تا

 اما مینماید برآورده را شما هاي نیاز تمامی و است پیشرفته بسیار جومال در مطلب ورود چه اگر.  نمودیم درج را الزم
 با یا و ها پارامتر تنظیمات این به.  برسانید انجام به مطالبتان براي میتوانید شما که است تنظیماتی در جومال قدرت
   بجاي کتاب این در پس این از ها پارامتر لفظ بودن پرکاربرد دلیل به ما که میشود گفته ها گزینه فارسی ترجمه
  . نمود خواهیم استفاده ها پارامتر از ها گزینه

 جدید مطلب یک ورود در دنمو خواهند خودنمایی شما براي چپ سمت در ها پارامتر جومال صفحه هر در کلی طور به
  . میباشند مطلب ورود قسمت چپ سمت در ها پارامتر نیز

  
   انتشار هاي گزینه
 داده تغییر را رو پیش مطلب نویسنده نام تا بود خواهید قادر کاربر تغییر دکمه روي بر کلیک با شما : نویسنده نام
 مبحث همین ادامه در که است آن در نکته این اهمیت.  برگزینید را دیگر کاربري شده نام ثبت کاربران میان از و

  .داد نمایش را مطلب نویسنده نام سایت در میتواند که نمود خواهید مشاهده
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  . میشود داده نمایش سایت در نویسنده نام جاي به که است مستعاري نام : نویسنده مستعار نام

 پیش صورت به.  نمایید منتشر مطلب نگارش یختار تا بود خواهید قادر قسمت این از شما :در یافته نگارش
  . میگیرد نظر در مطلب نگارش تاریخ براي را فعلی تاریخ سیستم فرض

 به.  گردد منتشر زمان آن در شما وارد مطلب تا دارید تمایل شما که است تاریخی این :تاریخ انتشار مطلب
  . گردد منتشر مطلب این دیگر هفته تا باشید داشته مایلت اما نمایید وارد را مطلبی امروز شما است ممکن مثال عنوان

  . میگردد لغو شما مطلب انتشار مجوز که است تاریخی : اختتام تاریخ

  

  مطلب هاي گزینه
 براي منو یک که زمانی تنظیمات همین.  میگردد کنترل قسمت این از مطلب با رابطه در اصلی تنظیمات تمامی
  . شد خواهد اشاره بدان بعدي فصل در که بود خواهند کاربرد يدارا نیز میسازید مطالب نمایش
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 وجود میباشد موجود نیز منو در مطلب نمایش براي تنظیمات همین که آنجایی از : سراسري تنظیم از استفاده

  . میگردد تنظیم منو از نظر مورد گزینه که است معنا بدین گزینه این
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.  میباشد) تیتر(  عنوان کی داراي مطلب هر شد داده توضیح مبحث همین ابتداي در که همانگونه : عنوان نمایش
  . سازید مخفی یا و داده نمایش سایت در را مطلب یک عنوان میتوانید گزینه این بوسیله

 صورت به مطلب عنوان باشد گرفته قرار بلی روي بر گزینه این که صورتی در : باشد لینک صورت به عنوان
 مطلب کل که میشود هدایت اي صفحه به مطلب عنوان روي بر کلیک با کننده بازدید و میشود هداد نمایش دار لینک
  . نمود خواهد مشاهده صفحه آن در را

 کلیات از را خود متن مقدمه مطلب ادامه دکمه بوسیله میتوانید شما شد گفته که همانگونه : مقدمه متن نمایش
 تنظیم سازي مخفی روي بر گزینه این که صورتی در و باشید داده انجام را کار این که صورتی در.  نمایید جدا آن
 مطب کلیات که شد خواهد هدایت اي صفحه به وي مطلب ادامه دکمه روي بر کننده بازدید کلیک از پس باشد شده
  . شد نخواهد داده نمایش مطلب مقدمه اما میاید در نمایش به وي براي

  . است گرفته قرار مجموعه کدام در نظر مورد مطلب که دمیده نمایش : مطلب مجموعه نمایش

 فعال نیز گزینه این و باشد شده تنظیم بلی روي بر مطلب مجموعه نمایش که صورتی در : مجموعه به لینک
 این میشود داده نمایش است گرفته قرار آن در مطلب که اي مجموعه عنوان   آنکه بر عالوه مطلب باالي در باشد
 که شد خواهد هدایت اي صفحه به مجموعه عنوان روي بر کلیک با کننده بازدید و بود خواهد نیز دار لینک عنوان
  .نمود خواهد مشاهده را مجموعه آن به متعلق مطالب تمامی

  مجموعه زیر مجموعه آن خود که باشد اي مجموعه به متعلق شما مطلب که صورتی در : والد مجموعه نمایش
 در نمایش به)  والد(  باالسري مجموعه دهید قرار بلی روي بر را گزینه این که صورتی ددرباش دیگر اي مجموعه
  . آمد خواهد

 باالي در باشد فعال نیز گزینه این و باشد شده تنظیم بلی روي بر  والد مجموعه نمایش که صورتی در : والد لینک
 نیز دار لینک عنوان این میشود داده نمایش است تهگرف قرار آن در مطلب که اي مجموعه عنوان آنکه بر عالوه مطلب
 متعلق مطالب تمامی که شد خواهد هدایت اي صفحه به مجموعه عنوان روي بر کلیک با کننده بازدید و بود خواهد
  .نمود خواهد مشاهده را مجموعه آن به
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 عنوان زیر که است معنا بدان باشد گرفته قرار بلی روي بر گزینه این که صورتی در : نویسنده نام نمایش
  . شد خواهد داده نمایش نویسنده نام)  شما قالب طرح به بسته(   مطلب

   گزینه از غیر به دارند که است کارآیی بیانگر ها آن خود نام و ندارد بیشتر توضیح به نیازي موارد سایر

  : اعضا مخصوص هاي لینک نمایش

 اجازه آموختیم مطلب کی براي را ها دسترسی این تنظیم نحوه نهمچنی و دسترسی ایجاد نحوه جا بدین تا که حال
  . بگذاریم نمایش به اعضا براي تنها را مطلب یک دهید

 است داده رخ شما براي مباحث سایر خالل در فراموشی اگر تا میکنیم مرور را ایم موختهآ  آنچه خالصه صورت به
  .  گردد جبران

 یکی بودند موجود دانشجو دسته 2 آن در که نمایید ایجاد دانشگاهی سایت یک داشتیم قصد ما که است این ما سناریو
 رشته دانشجویان به مربوط که مقاالتی که داشتیم قصد همچنین عمران دانشجویان دیگري و معدن دانشجویان

  . باشند نداشته دسترسی مقاالت بدان ین سایر و ببینید بتوانند ها آن خود تنها را است معدن

 عنوان جعبه در حال.  میدهیم فشار را جدید دکمه و نموده انتخاب را ها گروه»  کاربران باالیی منو از کار این براي
 والد گروه جعبه در سپس و معدن دانشجویان اینجا در میکنیم وارد را شود ایجاد تا داریم تمایل که گروهی نام گروه

 یک بتوانند معدن دانشجویان تا داریم قصد اینجا در ینماییمم انتخاب را است آن مجموعه زیر گروه این که گروهی
  . باشند شده نام ثبت باید پس ببینند را مطلب

  . مینماییم ذخیره را کار حاصل
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 روي بر و نموده کلیک را دسترسی سطوح مدیریت»  کاربران باالیی منو از حال نمودیم اضافه جدیدي گروه جا تابدین
  . نمایید ایجاد را دسترسی جدید سطح.  نمایید کلیک جدید دکمه

  
 در که است شده ایجاد معدن دانشجویان دسترسی سطح که است معنا بدین کار این.  بفشارید را ذخیره دکمه حال
  .دارد را نام همین به گروهی خود داخل

 صفحه انتهاي در میکنیم کلیک ali فرضی کاربر نام روي بر و انتخاب را کاربر مدیریت»  کاربران باالیی منو از حال
 این به نیز معدن دانشجویان که مینمایید مشاهده همچنین و مینمایید مشاهده را گروه یک به ارسال هاي گزینه
  . مینماییم ذخیره و انتخاب نیز را آن است شده اضافه ها گزینه
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  . است معدن دانشجویان گروه و ها شده نام ثبت گروه به متعلق حاضر حال در ما فرضی کاربر ترتیب بدین

  . بگشایید را نظر مورد مطلب و نموده انتخاب را مطالب مدیریت باالیی منو از حال

  
 و انتخاب را سطح این است شده اضافه اینجا در معدن دانشجویان دسترسی سطح میفرمایید مشاهده که همانگونه
  . دهید فشار را ذخیره دکمه
 مدیریت قسمت از بار یک نشد داده نمایش شما براي جدید دسترسی سطح و دادید انجام را مراحل این تمامی که صورتی در : مهم نکته
  . شوید وارد دوباره و شده خارج

 روي بر را کار این بنماییم نظرمان مورد دسترسی سطح به محدود را مطلب یک تنها مثال این در داشتیم قصد ما که آنجایی از : مهم نکته
   .نمایید دسترسی سطح یک به منحصر تنها را ... و مجموعه ، منو یک میتوانید شما اما دادیم انجام مطلب

  . نمایید) ریفرش( آوري باز را آن.  شوید خود سایت وارد است کار نتیجه آزمایش زمان حال
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 به حصرمن را*  ایران در 2.5 جومال پشتیبان اولین*  مطلب ما که آنجایی از مینمایید مشاهده که همانگونه
  .  نمیشود داده نمایش حاضر حال در مطلب این نمودیم معدن دانشجویان

 نظر مورد مطلب که نمود خواهیم مشاهده شویم وارد سایت به ali فرضی کاربري با راست سمت هاي ماژول از اگر
   .میشود داده نمایش ما براي

  

 گفتیم را مطالب این تمام.  گذاشتیم نمایش به نمعد رشته دانشجویان براي تنها را خاص مطلب یک ما ترتیب بدین
  .  دهیم توضیح را اعضا مخصوص هاي لینک نمایش گزینه کارکرد بتوانیم که

 اعضا براي تنها مربوطه مطلب است شده فعال آن براي گزینه این که مطلبی مینمایید فعال را گزینه شمااین که زمانی
  . میاید در نمایش به
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 مورد این در قبالً که همانگونه.  یباشدم  بعدي مهم گزینه
 داده نمایش زیر شکل همانند دکمه سایت در مطلب مقدمه زیر در میدهید فشار را ادامه دکمه شما که زمانی شد گفته
  . میشود

  
  . نماییم تایپ را نظر مورد واژه میتوانیم قسمت این در دهیم تغییر را مطلب ادامه واژه بخواهیم اگر حال

  . مینماید تغییر زیر شکل به مطلب ادامه دکمه سایت رد که 

  
  . است ها پیوند و تصاویر تب به مربوط دهیم شرح آن مورد در تا است نیاز مورد که بعدي قسمت

  . بود خواهد کاربردي بسیار و است شده اضافه جومینا 2.5 فارسی جومال در گزینه این
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 بخش 2 به مطلب ساختار کلی صورت به جومال در که نمودیم عنوان قبال که اید ننموده فراموش حتماً ، خب بسیار 
   – مطلب کلیات –) میگردد جدا کلیات از مطب ادامه کلید فشردن با که(  مطلب مقدمه – میشود تقسیم

 . دهید قرار مطلب کلیات در را دیگري تصاویر و دهید قرار تصویري خود مقدمه در میتوانستید شما 1.5 جومال در
   صورت به را مطلب مقدمه تصویر میتوانید شما کار راحتی براي منتها دارید 2.5 جومال در را امکان این همچنان

 و میشود داده نمایش مطلب مقدمه در تصویر این نمایید وارد جداگانه صورت به نیز را مطلب کلیات تصویر و گانه جدا
 داده نمایش مینماید مشاهده را مطلب کلیات و مینماید یککل مطلب ادامه دکمه روي بر کننده بازدید که زمانی

  . نمیگردد
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 این نگردد اريذبارگ سایت در دلیل هر به تصویر که صورتی در و است نظر مد سایت سئو براي بیشتر توضیحات متن
  . میشود داده نمایش تصویر جاي به متن

 زیر شکل به سایت در باال تنظیمات نتیجه.  میشود داده ایشنم تصویر زیر در که کوتاه باشد متنی میتواند نیز:  عنوان
  : میباشد

  
 اريذبارگ میشود داده نمایش مطلب کلیات که اي صفحه در تصویر این کند کلیک مطلب ادامه روي بر کاربر اگر حال

  . شد نخواهد

 نکته.  نمیشود داده ایشنم مطلب مقدمه در تصویر این و است صادق نیز کامل مقاله تصویر براي تنظیمات همین
  . میاید در نمایش به مربوطه قسمت باالي در همراه تصاویر این که است آن توجه قابل

  . میباشد مطلب هاي لینک از استفاده است شده افزوده نسخه این در که دیگري امکان
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 متفاوتی صورت به آن در توانیدمی را لینک 3 تا که میاورد بوجود اي جعبه شما مطلب صفحه در گانه 3 هاي گزینه این
  . میباشد متفاوت شما قالب نوع به بسته ها لینک این ساختار و شکل.  دهید نمایش به

  . میشود داده نمایش زیر شکل به مربوطه مطلب در که مینمایم وارد قسمت این در لینک 3 من مثال عنوان به

  
  . میشود داده نمایش مطلب صفحه در تنها ها لینک این که است آن توجه قابل نکته

 مورد در اي گانه جدا فصل در که دارد کاربرد سئو تنظیمات براي بیشتر قسمت این : کلی توضیحات و تنظیمات
  . نمود خواهیم بحث آن

   شده ویژه مطالب
 شده ویژه مطلب یک که شد عنوان قبلی مباحث در.  است شده ویژه مطالب منو مطلب اصلی منوي از بعدي منو

 به شما براي یکجا را شده ویژه مطالب شما براي منو این.  شود داده نمایش اول صفحه در است قرار که است مطلبی
  . میگذارد نمایش
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 و میباشد آن ایجاد تاریخ اساس بر مطالب نای گیري قرار ترتیب که است این آن و دارد وجود مورد این در اي نکته اما

 اما داد تغییر را مطالب این نمایش بعدي ترتیب اصلی صفحه منو از میتوان چگونه که آموخت خواهید بعدها شما گرچه
  .  دهید تغییر را بندي ترتیب این دستی صورت به بخواهید شما است ممکن

 بر است کافی مطلب این بندي ترتیب براي است آورده فرآهم شما براي نیز را امکان این جومینا 2.5 فارسی جومال

  درمیاید شکل این به گزینه این صورت این در نمایید کلیک جدول باالیی ردیف در  روي
   

 مطالب نمایش ترتیب مینمایید وارد که عددهایی با میتوانید شما و میباشد ویرایش قابل ستون این زیر هاي جعبه حال
 خواهد تغییر مطالب نمایش تاخر و تقدم صورت این در.  دهید فشار را  دکمه سپس و دهید تغییر ار شده ویژه
  . یافت

  . است تصاویر مدیریت میباشد نیز مهمی گزینه اتفاقاً که بعدي گزینه

  تصاویر مدیریت

   
  . میدهد شما به را تصاویر مدیریت امکان است پیدا آن نام از که همانگونه گزینه این
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 براي را مورد چند میدانم وظیفه منتها است واضح و گویا خود منو این در موارد تمامی است پیدا شکل از که همانگونه

 هاي پوشه خود تصاویر براي حتماً که است این رابطه این در نکته مهمترین.  است مهم هم بسیار که نمایم ذکر شما
 شده آورده فرآهم شما براي امکان این صفحه پایینی قسمت در جدید هاي پوشه ایجاد براي.   نمایید ایجاد جداگانه
  . است

 تصویر  آیکن فشردن با میتوانید جا همین از و مینمایید مشاهده را شده کوچک تصاویر شما ها پرونده قسمت در
  . نمایید حذف را مربوطه

 بارگذاري را تصاویر میتوانید هم مطالب خود در گرچه نمایید بارگذاري جا همین از دارید را امکان این شما همچنین
  . نمایید
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  . نمایید مشاهده را ها پوشه توالی هستید قادر شما راست سمت در

  
 میباشد جزئیات نمایش ، تصاویر مدیریت منو با رابطه در بعدي منو ندارد وجود دیگري عرض قابل نکته صفحه این در
  . میشود داده نمایش هم فایل هر جزئیات که تفاوت این با دارد قبلی صفحه همانند کارایی دقیقا که

  
 تنظیمات به مربوط بود قسمتی سایت کلی پیکربندي در که دارند بخاطر اند کارکرده 1.5 جومال با که کسانی اما و

 و ذاریمنمیگ منتظر را شما.  ندارد وجود سایت کلی پیکربندي در تنظیمات این 2.5 جومال در اما ، تصاویر به مربوط

 تمامی   نام به دارد وجود اي دکمه منو این صفحه باالي قسمت در تصاویر مدیریت منو در که میگوییم
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  دکمه این فشردن با  است شده منتقل قسمت این به جومینا فارسی 2.5 جومال در تصاویر به مربوط تنظیمات
  . است شده نتقلم قسمت این به تصاویر تنظیمات که میگردد باز شما براي اي صفحه 

  
 مدیریت توسط شما سایت هاست در آپلود امکان فرض پیش صورت به ها فایل نوع این : مجاز هاي فایل انواع
  . دارند را جومال محتوا

 این است ممکن شما دارد قرار 10 روي بر عدد این فرض پیش صورت به : فایل بارگذاري حجم حداکثر
 اگر لذا میشود انجام PHP تنظیمات از فایل آپلود مجاز حجم که بفرمایید دقت اما دهید کاهش و افزایش را حجم
 مگ 100 حجم با هایی فایل که بود خواهید قادر که نیست آن معناي به دهید قرار هم 100 روي بر را عدد این شما
  . نمایید گذاري بار را

 مشخص را میشود بارگذاري آن در فرض پیش صورت به شما هاي فایل که را مسیري : ها فایل پوشه مسیر
  .مینماید

 مشخص را میشود بارگذاري آن در فرض پیش صورت به شما تصاویر که را مسیري : تصاویر پوشه مسیر
  .مینماید
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 .میگردد استفاده منظور چه به MIME بگوییم است الزم ابتدا گزینه این توضیح براي : ها MIME انواع بررسی
MIME مینماید مشخص را ها فایل نوع ها .  

image/jpeg,image/gif,image/png,image/bmp,application/x-shockwave-
flash,application/msword,application/excel,application/pdf,application/powerpoint,
text/plain,application/x-zip 

 نخواهند قادر شما سایت کاربران که ماییدن حاصل اطمینان میتوانید دهید قرار بلی روي بر را گزینه این که صورتی در
  . نمایند آپلود شما هاست روي بر را مجاز غیر هاي فایل بود

  . میباشد سایت در گذاري بار قابل تصاویر براي مجاز هاي فایل پسوند : تصویري ها فرمت انواع

 دقت.  نمود خواهد يجلوگیر شده مشخص هاي پسوند با ها فایل بارگذاري از سیستم : شده رد هاي افزونه
  . نمایید جدا ویرگول با را پسوند هر که بفرمایید

 فعال را جومال فلش بارگذاري هاي فایل و تصاویر بارگذاري براي گزینه این : فلش گذاري بار سازي فعال
 یدخواه همزمان صورت به را فایل چند بارگذاري امکان شما که است آن بارگذاري این محسنات از یکی مینماید
  . نمیشود پیشنهاد آن نمودن فعال ندارد کامل همخوانی بارگذاري این با مرورگرها از برخی که آنجایی از اما.  داشت

 به ابتدا منو با فصل این پیوستگی دلیل به شد ذکر فصل ابتداي که همانطور.  میرسد پایان به فصل این اینجا در
  . میپردازیم آن انواع و اه منو به بعدي فصل در پرداختیم فصل این توضیح
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  هفتم فصل
  2.5منو ها در جومال 
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  ها منو
 تعریف دهید اجازه ابتدا چیز هر از قبل میرسد جومال در ها منو به نوبت گرفتیم فرا را گذشته فصل مطالب که حال

 این از منو لغت عمومی کاربرد یلدل به ما که باشد فهرست میتواند منو صحیح ترجمه.  باشیم داشته منو از مشخصی
  . مینماییم استفاده کلمه این از پس

 سیستم بوسیله شما که ندارد تفاوتی که است معنا بدین این است دار لینک اي نوشته معناي به عام معنی در منو
 صورتی در منتها.  نمایید دار لینک را بسازید نوشته یک یا و بسازید منو یک جومینا 2.5 فارسی جومال محتوا مدیریت

  . نمایید استفاده ها آن از تر سهل میتوانید نمایید ایجاد را منو محتوا مدیریت خود بوسیله که

  : دارید نیاز عامل 2 به شما نوشته یک نمودن دار لینک براي

  نوشته یا و متن -١

  شود لینک آن به نوشته آن میخواهید که اي صفحه  آدرس -٢

 تولید شما براي خودکار و فرض پیش صورت به ها  آدرس این که است آن جومال در ومن از استفاده محسنات از یکی
  . نمیکنید فرقی باشید مطلع شود لینک آن به تان نوشته میخواهید که اي صفحه آدرس از هم خودتان اگر اما میشود

  منو ها در جومال 
 محتوا مدیریت سیستم در ها بخش ترین کاربرد پر از یکی که چرا فراگیرید بخوبی را فصل این که میخواهیم شما از 

 کتاب این ابتداي که چیزي آن جومال در ها منو بحث به ورود از قبل.  میباشد بخش همین جومینا 2.5 فارسی جومال
 بخاطر حتماً.  مینماییم تکرار دوباره ها منو چیدمان مفهوم درك در آن اهمیت دلیل به را ایم نموده تکرار بار چندین

 درختی صورت به جومال در عناصر تمامی کالً و مطالب چینش ساختار که نمودم عنوان قبل فصول در که ریددا
 این سازمانی نمودار.  میباشیم تولیدي کارخانه یک در کنیم فرض و برگردیم خود مثال به دوباره دهید اجازه میباشد
  : باشد زیر شرح به میتواند کارخانه

 

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

  
 بدین این نمیایند پیروي قانون همین از جومال در نیز ها منو اند شده بندي طبقه مدیران از حسط سه نمودار این در
 داشته منو زیر نامحدود تعداد به میتواند منو هر و باشید داشته منو سطوح محدود نا تعداد به میتوانید شما که است معنا
  . باشد

 سایت کی هاي منو مینماییم سعی ما مثال این در اییمنم مشخص شما براي را مورد این مثالی با مینماییم سعی
  . نماییم ایجاد محدود مقیاسی در را دانشگاهی

  . نمایید انتخاب ها منو سایت مدیریت قسمت باالیی منو نوار از

  
 شما که است معنا بدین این.  باشید داشته منو هاي دسته نامحدود تعداد به میتوانید شما جومینا فارسی 2.5 جومال در
   سایت کاربران هاي منو نام به اي دسته در را ها آن و نمایید ایجاد منو سري یک مثال عنوان به بود خواهید قادر
  .  دهید قرار

مدیر عامل

مدیر تولید

ساخت بسته بندي

مدیر مالی مدیر بازرگانی مدیر روابط 
عمومی

وب سایت ارتباطات 
مردمی
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 داراي میباید منو دسته هر که بدانیم باید گیرند قرار مختلف هاي دسته در میتوانند ها منو دانستیم که حال خوب بسیار
 منو مدیریت که است اینجا نمایم ایجاد دانشجویان مقاالت نام به منویی دسته میخواهم نم نمایید فرض. باشد نامی
  . داشت خواهد کاربرد ما براي ها

  
 را جدید منو دسته مشخصات و نام میتوانم که شد خواهد باز من براي اي صفحه و مینمایم کلیک جدید منو روي بر
  . نمایم وارد آن در

  
  . میشود شناخته نام این با منو دسته این پس این از که است منو نام : عنوان

  . نمایید وارد التین به باید را نام این.  دارد کاربرد  دیگر هاي افزونه در که است منو نام : منو نوع

 براي تنها توضیحات این.  نماید مشخص را منو دسته این ایجاد از شما هدف میتواند توضیحات این : توضیحات
  . دارد کاربرد خودتان ادآوريی

 آن در را منو)  هاي دسته(  ها مجموعه که میشوید هدایت اي صفحه به شما  دکمه فشردن با
  . است شده ایجاد شما براي نیز دانشجویان مقاالت منو مینماییددسته مالحظه که طور همان. میدهد نمایش شما براي
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 بحث مفصل  آینده فصل در آن مورد در که بسازید هم ماژول یک سایتتان در منو این نمایش براي میتوانید شما

 دسته یک ،خود اصلی فهرست که است این باشد شده مشخص شما براي میباید اینجا در که اي نکته اما.  شد خواهد
 قسمت باالیی منو از اگر حال.  ایم داده قرار جومینا 2.5 فارسی جومال در فرض پیش صورت به ما که است منو
 دانشجویان مقاالت منو مجموعه که است معنا بدین که شوید روبرو شکل این با میباید نمایید انتخاب را منو ستیسرپر
  . است شده اضافه ما هاي منو مجموعه به

  
  . نوشت خواهیم آن مورد در بزودي که است امري چیست اصلی فهرست منو مجموعه کنار در  عالمت معناي اینکه

 مقاالت منو مجموعه در تا داریم تمایل ما.  نمایید پر را آن که است آن نوبت دوختید را خود کت جیب که حال
 مقاالت و معدن دانشجویان مقاالت و عمران دانشجویان مقاالت هاي نام به نماییم ایجاد منو 2 دانشجویان
  .مکانیک دانشجویان
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 باالیی منو نوار میتوانید هم و بزنید را جدید نهگزی و نموده انتخاب باال از را  میتوانید هم کار این براي
  . نمایید انتخاب را جدید منو گزینه و نموده انتخاب را مدیریت قسمت

  
  

  : میشوید زیر صفحه وارد حال 2 هر در

  
 براي فراگیرید بخش این در میباید که است بخشی ترین مفصل شاید و مهمترین بخش این : منو گزینه نوع 

  . دهید فشار را منو گزینه نوع جعبه کنار در  گزینه منو نوع انتخاب

مقاالت دانشجویان

مقاالت دانشجویان  
عمران

مقاالت دانشجویان  
معدن

مقاالت دانشجویان  
مکانیک
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 ها گزینه این که ننمایید فراموش لطفاً.  نمایید مشخص را خود منو نوع میتوانید که میگردد باز اي صفحه شما براي
  . ییدنما دار لینک را خود متون میتوانید ها آن بوسیله شما که میسازند را اي آماده هاي لینک شما براي تنها

  
 منحصر امکاناتی مینمایید نصب را جومال هسته شما که زمانی.  بگوییم شما به باید نیز را دیگري نکته توضیح این با

 از. است شده داده قرار ها منو در نیز امکانات این فراخوانی هاي لینک شما راحتی براي میگردد نصب آن با نیز بفرد
  سیستم هاي لینک ، مطالب به مربوط هاي منو توضیح به تنها لذا ایم نداده وضیحت را امکانات این هنوز ما که آنجایی

  . داد خواهیم توضیح نیز را ها منو سایر ها کامپوننت توضیح زمان در و خود جاي در.  میپردازیم کاربران مدیریت و
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 هدایت بایگانی قسمت به تتانسای در که مطالب تا بود خواهید قادر شما لینک این بوسیله : شده بایگانی مطالب
  . دهید نمایش کنندگان بازدید به را است شده

  . مینمایید انتخاب را لینک این دهید نمایش کنندگانتان بازدید به را خاص مطلب یک تا بخواهید که زمانی : مطلب

  نمایش به اي صفحه در شما سایت هاي مجموعه تمامی لینک این انتخاب با : ها مجموعه تمامی فهرست
  . میاید در 

 انتخاب را لینک این لذا.  دانشجویان مقاالت بندي دسته نام به نمایم ایجاد منو یک تا دارم تمایل من جا همین در
  . نماییم تعریف آن در را منو این مشخصات میتوانیم که میشویم روبرو اي صفحه با مینمایم

  
  . است خورده پیوند آن به شما لینک که است متنی همان حقیقت در : منو عنوان

  آدرس نوار در نام این.  میکند شناسایی آن با را) لینک( منو این محتوا مدیریت سیستم که است نامی : مستعار نام
 ترجیح اما. کنید وارد نیز فارسی را نام این که دارد را قابلیت این 2.5 جومال.  شد خواهد داده نمایش نیز شما سایت
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 خواهم شرح تفصیل به سئو بخش در را آن دلیل که شود وارد انگلیسی صورت به نام این هک است این من شخصی
  . داد

  . است نموده ایجاد خودکار صورت به شما براي منو این که است اي صفحه  آدرس همان : لینک

  . مینماید مشخص را منو این انتشار عدم یا و انتشار : وضعیت

 جومال در ها دسترسی سطح درباره مفصل قبل فصول در.  مینماید مشخص را منو این به دسترسی نوع : دسترسی
  . است شده بحث جومینا 2.5 فارسی

  . است منو) دسته( مجموعه کدام به مربوط منو این که مینماید مشخص گزینه این : منو موقعیت

 گزینه این.  نمایید ایجاد منو هر براي سطح نهایت بی تا میتوانید شما دادیم شرح قبالً که همانطور  : والد گزینه
  . است کدام آن سري باال منو و دارد قرار سطحی چه در فعلی منو که مینماید مشخص

  .مینماید مشخص را آن روي بر کننده بازدید نمودن کلیک صورت در لینک این شدن باز نوع : مقصد پنجره

.   دهیم توضیح را نمودیم اشاره آن مورد در قبل صفحات در که  مفهموم میباید اینجا در : فرض پیش صفحه
  میشود هدایت بدان گر مرور  آدرس نوار در سایت  آدرس نمودن وارد با کاربر که است اي صفحه فرض پیش صفحه
 این به مینماید وارد مرورگر  آدرس نوار در را شما سایت  آدرس کاربر که زمانی تا باشد داشته تمایل شما اگر حال

  . دهید قرار بلی روي بر را گزینه این شود هدایت صفحه

 نمایش سایت روي بر شده نصب زبان کدام در منو این که نمایید مشخص میتوانید شما گزینه این بوسیله : زبان
  . شود داده

 قالب کدام) لینک( منو این به کننده بازدید ورود با که نمایید مشخص گزینه این بوسیله میتوانید شما : قالب سبک
  . شود بارگذاري شما سایتدر) پوسته(

 نظیر بی طعم شما به که دارد وجود هایی گزینه نیز صفحه این چپ سمت اما رسید پایان به راست سمت هاي گزینه
  . چشاند می را جومینا 2.5 فارسی جومال محتوا مدیریت سیستم از استفاده
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 آن هاي مجموعه زیر تا دارید تمایل که سري االب مجموعه میتوانید شما قسمت این در : نیاز مورد تنظیمات

  . نمایید مشخص را بیاید در نمایش به لینک این در شما براي

  
 را مقاالت باالسري مجموعه من ایم ساخته قبلی فصل در که است هایی مجموعه ها این که دارید بخاطر حتماً

 مطالب تعداد و  سري پایین هاي مجموعه تمامی) کلین( منو این  صفحه در که است معنا بدین این مینمایم انتخاب
  . میاید در نمایش به آن در موجود
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   مجموعه هاي گزینه

 میساختیم را اي مجموعه که زمانی قبل فصل در دارید بخاطر حتما : پایه مجموعه توضیحات نمایش
 نام کنار در توضیحات این که نماییم مشخص میتوانیم قسمت این در نماییم وارد توضیحاتی آن براي میتوانستیم
  . خیر یا و شود داده نمایش مجموعه

  . نمایید وارد متفاوت توضیحی)  مقاالت( اینجا در پایه مجموعه براي میتوانید شما : پایه مجموعه توضیحات

   و مجموعه نهایت بی میتوانیم جومال در که نمودیم عنوان قبل فصل در : مجموعه زیر سطوح حداکثر
  مجموعه هر براي ها مجموعه زیر که مینماید مشخص گزینه این باشیم داشته محدود نا سطوح در وعهمجم زیر

  . شود داده نمایش سطح چند تا سري باال 

  .میدهد نمایش را است نشده داده قرار مطلبی آن در حتی که هایی مجموعه نام : خالی هاي مجموعه نمایش

 نیز مجموعه زیر آن توضیحات باشد، مجموعه زیر داراي مجموعه یک که صورتی در : مجموعه زیر توضیحات
  .شد خواهد داده نمایش

  .شد خواهد داده نمایش لینک این صفحه در مجموعه در شده داده قرار مطالب تعداد : مجموعه در مطالب#
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  :موارد سایر

  
   تا است کافی تنها شما و ستا شده داده قرار فارسی صورت به گزینه هر در کافی توضیحات موارد سایر براي

   شود، داده توضیح آن مورد در کمی است نیاز که موردي تنها. دارید نگه گزینه عنوان روي بر را خود موشواره

 براي سایتتان هاي ماژول از فهرستی گزینه این روي بر کلیک با میباشد منو گزینه این براي ماژول ارسال
  ماژول تنظیمات صفحه سپس.  نمایید انتخاب را ماژول یک گزینه این بوسیله میتوانید شما میشود داده نمایش شما
   منو تخصیص نام به دارد وجود اي گزینه صفحه پایین قسمت در شد خواهد باز شما براي
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 منو) مجموعه( دسته از میتوانید حال و دهید قرار شده انتخاب صفحات در تنها روي بر را ماژول  تخصیص گزینه
 آن ساخت حال در که منویی صفحه در ماژول این که نمایید مشخص است شده داده نمایش آن زیر در هک هایی
  . خیر یا و شود داده نمایش هستیم

 ایم نموده ایجاد که منویی براساس سایت در) منو( لینک این خروجی.  دهید فشار را   دکمه حال
  . بود خواهد زیر شکل به

  
  .  آموخت خواهیم بعد فصل در نماییم فراخوانی چگونه را شده ایجاد منو اینکه

  . است شده اضافه بدان سایت مقاالت منو گزینه نمایید مشاهده را دانشجویان مقاالت منو هاي گزینه اگر حال

 کلیک یک با بتوانند براحتی دانشجویان که نماییم ایجاد منو این براي هایی منو زیر تا داریم تصمیم بعدي کار براي
  . باشند داشته دسترسی دارد قرار آن در آنان رشته با مرتبط مقاالت که بخشی هب

 منو دسته به دوباره کار این براي دهیم نشان جا یک در را عمران رشته به مرتبط مقاالت میخواهیم کنید فرض

  . میدهیم فشار را  دکمه و میرویم دانشجویان مقاالت

   شده باز صفحه در
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   مطلب مخصوص هاي منو قسمت از  و میدهیم فشار را انتخاب کلید

  
 کل در که چرا بدهیم شما براي بالگ مورد در کوتاه توضیح یک دهید اجازه.  مینماییم انتخاب را مجموعه بالگ
  .  داشت خواهید برخورد زیاد لغت این با محتوا مدیریت سیستم

 جومینا فارسی 2.5 جومال در.  نمود ترجمه برخط مطالب گذاري اشتراك به و نوشتن ، خواندن میتوان را بالگ
 ، متن میتواند محتوا این که میباشد محتوا مدیریت کار اصلی مالك نمودیم عنوان کتاب ابتدایی فصول که همانطور
 آن مورد در قبل فصل در که مطالب قالب در را محتوا این شما که است واضح پر.  باشد رسانه چند فایلی یا و تصویر
 مطالب این که میباشد سایت از صفحاتی معناي به جومال در ها بالگ پس.  مینمایید درج خود سایت در دادیم حتوضی
  . میدهد نمایش هم سر پشت را

  پشت دارد قرار مجموعه یک در که مطالبی که است اي صفحه معناي به ها منو در مجموعه بالگ ترتیب بدین
 است کافی دهیم نمایش را مرتبط مقاالت عمران دانشجویان براي یخواهیمم ما که حال.  میشود داده نمایش هم سر
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.میشوید روبرو زیر صفحه با) صفحه ساز لینک(  منو این انتخاب با.  نماییم انتخاب را مجموعه بالگ

  
 ضروري اینجا در نکته یک ذکر تنها اما است شده داده توضیح قبال صفحه این راست سمت موارد تمامی مورد در

  . مینماید

 میباشد دانشجویان مقاالت هاي منو مجموعه داراي منو این هستیم عمران دانشجویان مقاالت منو ساخت حال در ما
 مقاالت بندي دسته نام به ساختیم مجموعه همین در هم دیگري منو قبلی مثال در باشید داشته بخاطر اگر

   دانشجویان

 تو در تو هاي منو بینهایت تا) منو دسته( مجموعه هر در که میدهد ماش به را امکان این جومینا فارسی 2.5 جومال
  : باشد زیر شکل به عمران دانشجویان مقاالت ساختار تا دارید تمایل که نمایید فرض مثال عنوان به. باشید داشته
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 مقاالت بندي دسته( نام به باشد منو کی داراي که) دانشجویان مقاالت( نام به باشیم داشته منویی دسته ما یعنی

 را منو زیر ترتیب بدین اینکه براي) عمران دانشجویان مقاالت( نام به باشد منو زیر کی داراي منو این و)  دانشجویان
 این والد گزینه معناي اینجا در.  نماییم انتخاب دانشجویان مقاالت بندي دردسته را والد گزینه است کافی نماییم ایجاد
 ترتیب بدین.   داشت خواهد فرزند منو نقش هستید آن ایجاد حال در که منویی و پدر منو نقش انتخابی منو که است
  .میگردد مقاالت بندي دسته منو زیر به تبدیل عمران دانشجویان مقاالت منوي

  

 داده نمایش شما براي که اي صفحه در دهید فشار را  دکمه دهید انجام دیگري کار اینکه بدون
  . شد خواهد ظاهر منو این کنار عالمتی که نمود واهیدخ مشاهده میشود

  
  . میباشد دانشجویان مقاالت بندي دسته از منویی زیر ، منو این که است این دهنده نشان که

 و انتخاب را منو کار این براي نماییم بررسی را ها گزینه سایر و برگردیم منو تعریف صفحه به دوباره دهید اجازه حال

  . شویم منو صفحه وارد تا مینماییم یککل  روي بر

مقاالت دانشجویان

دسته بندي مقاالت دانشجویان

مقاالت دانشجویان عمران
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  . میپردازیم صفحه این چپ سمت تنظیمات به حال

  
 نمایش بالگ صورت به مجموعه آن مطالب تا داریم تمایل که اي مجموعه میتوانیم نیاز مورد تنظیمات قسمت در
  . مینماییم انتخاب را شود داده

...  و آن تصویر و مجموعه توضیحات نمایش جمله از همجموع خود به مربوط که مواردي : مجموعه هاي گزینه
  . میکند تنظیم را میباشد

  دارد وجود بالگ نمایش براي جومال تمامی در که است تنظیماتی مهمترین از یکی تنظیم این : بالگ هاي گزینه
 که اند نموده والطراحان،سئ از برخی حتی و کاربران که ام دیده جومینا جومال تخصصی انجمن در بارها و بارها
  ...  و نمود ستونی چند را مطالب نمایش صفحه میتوان چگونه

  . بیافکنیم نگاهی تنظیمات از دسته این به دهید اجازه خوب بسیار
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  . است تعداد معناي به # عالمت اینجا در

  . نمود تنظیم قسمت نای از میتوان را شود چیده چگونه مطالب این اینکه  داریم مطلب 10 مجموعه یک در کنید فرض

 5 اول صفحه در ترتیب بدین شود چیده ستون سه در بعدي مطلب 3 و کامل عرض با آخر مطلب 2 تا دارم تمایل من
 در زیر شکل همانند مطالب تا  دارم نظر در من که شکلی میشود داده نمایش مطلب هم دوم صفحه در و مطلب
  .شود داده نمایش سایت مطلب قسمت

  

  

    

  

  

 مطلب آخرین

 آخر از مطلب دومین
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  .باشند عدد چند صفحه کامل عرض با اول مطالب که مینمایم مشخص ابتدا خوب بسیار

  
 دارم نیاز دیگر مطلب 3 متن پس دیگر مطلب 3 ستون 3 در سپس و  شود داده نمایش است قرار مطلب 2 اینجا در
  .شود داده نمایش که

  
 ستون چند در را مانده باقی مطلب 3 این که یمبگو سیستم به باید حال است گرفته بر در را مطلب 5 مجموعاً که
  . بچیند من براي

  
  : بود خواهد زیر شکل همانند مطالب چنیش نحوه برویم شده ایجاد منو صفحه به که صورتی در جا همین تا

 مطلب مطلب مطلب

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

  
 دایجا تا داشتم تمایل من که شد نحوي همان به دقیقا سایت در مطالب چینش نحوه مینمایید مشاهده که همانگونه
  .نمایم

  .مینماید مشخص را شود داده نمایش بعد صفحات در مجموعه این در است قرار که مطالبی سایر لینک  : ها لینک
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   زیر شکل همانند

  
  . نمایید کار ها آن با براحتی میتوانید شما و نیست مبهمی نکته داراي بخش این در تنظیمات سایر

  تنظیمات صفحه اصلی سایت

  
 ویژه مطالب منو همان که جومال منو مهمترین به که است آن وقت شدیم  آشنا ها آن ایجاد نحوه و اه منو با که حال
  . بپردازیم است شده

 شما.  شود داده نمایش سایت اول صفحه در است قرار که است مطلبی ویژه مطلب یک که گقتیم قبلی فصل در
 اول صفحه در نخواهید را مطلب آن اما است شده اضافه یتسا به جدیداً هم اتفاقاً که باشید مطلبی داراي است ممکن
 نموده ویژه را مطلب آن اگر اما.  ننمایید ویژه را آن میتوانید شد ذکر مطالب بخش در که همانطور لذا قراردهید سایت
  ... و ؟ نمود مشخص میتوان چگونه را ویژه مطالب چینش نحوه داد؟ نمایش را آن میتوان چگونه باشید

 با مینماید عمل مجموعه بالگ منو همانند دقیقا حقیقت در منو این.میاید ما بکار شده ویژه مطالب منو که است ااینج
 یک شما وقتی حقیقت در.  ندارد وجود خاصی مجموعه نمودن تعیین به نیازي آن مطالب نمایش براي که تفاوت این

 منو این طریق از که میگیرد قرار پنهان مجموعه کی در مطلب آن مینمایید تعریف شده ویژه عنوان به را مطلب
  .میگردد خوانده
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  . بیاندازیم منو این کنترل صفحه به نگاهی بگذارید

  
 اساس منو این که تفاوت این با است مجموعه بالگ همانند) منو( ساز لینک این اساس مینمایید مشاهده که همانگونه

 با سایت وب اول صفحه تا باشید داشته تمایل که صورتی در را ماش سایت وب اول صفحه همچنین و ها منو سایر
  .میدهد تشکیل را شود شروع ویژه مطالب نمایش

 که حال که ایم نیاموخته هنوز گرچه اید شده  آشنا ها منو کارکرد نحوه با کار جاي بدین تا که است این بر من تصور
 مفصل بعدي فصل در که است موردي این ؟ بگذاریم نمایش به یتسا در را ها آن باید چگونه نمودیم ایجاد را ها منو
 آن اهمیت دلیل که است جومالیی سایت کی هاي منو مهمترین مطالب به مربوط هاي منو.  پرداخت خواهیم بدان
  .  پرداختیم ها آن به ابتدا ها

  . است کاربران مدیریت و  سیستم هاي لینک هاي منو بپردازیم ها آن بدان میتوانیم فصل این در که دیگري هاي منو
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  منو هاي لینک هاي سیستم 
 ها منو از برخی که باشید داشته توجه.  میباشد لینک ایجاد براي است پیدا آنها نام از که همانطور ها منو از دسته این
  براي را نظر مورد لینک دستی صورت به میتوان را دیگر برخی اما مینماید ایجاد خودکار صورت به را ها لینک این

  . نمود تعریف ها آن 

  
URL کلمه : خارجی URL شما دامنه نام اگر مثال عنوان به نمود، ترجمه پیوند یک آدرس معناي به توان می را 

joomina.ir باشد url شما سایت mina.irjoohttp:// داراي سایت این از اي صفحه هر حال میباشد   
  . میباشد فردي به منحصر url داراي صفحه هر لذا است مشخص آدرسی

 تر روشن را موضوع مثالی با بگذارید است شما دامنه از خارج آدرس یک به لینکی ایجاد امکان خارجی url از منظور
 کار این ،براي 2.5 جومال دریافت نام به باشید داشته منو یک میخواهید خود هاي منو بین در که نمایید فرض نماییم
 داشته اختیار در نماید دانلود را فارسی 2.5 جومال ، جومینا سایت از میتواند کاربر که اي صفحه  آدرس است کافی
  . باشید

  : از است عبارت  آدرس این
http://www.joomina.ir/component/content/article/٤٧-handmade/٤٧٢-joomlapersian٢٠٥.html 

 که زمانی که باشم داشته منو یک هایم منو میان در xxx.com فرضی دامنه با خود سایت در میخواهم من حال
  . شود هدایت جومینا سایت در جومال دریافت صفحه به کرد کلیک آن روي بر کاربر

 در و انتخاب را منو این ها منو میان از است کافی کار این براي میاید ما کمک به خارجی  url منو که است جااین
 ایجاد است قرار که منویی شکل. نمایم وارد را جومینا فارسی 2.5 جومال دریافت صفحه url  آدرس لینک قسمت
  :  باشد زیر تصویر همانند میباید نمایید
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.  است شده اضافه 2.5 جومال نسخه در که است جالبی بسیار هاي منو از یکی منو این : منو هگزین مستعار نام
 تکثیر منو آن از میباید باشید داشته عدد 2 منو  یک از تا داشتید تمایل شما که زمانی جومال تر قدیمی هاي نسخه در

 اجازه.  نمایید استفاده منو مستعار نام منو از نیدمیتوا آن ازاي به و نیست الزم منو تکثیر 2.5 جومال در اما مینمودید
  . بزنم شما براي مثالی مطلب شدن روشن براي دهید

 صورت به قبل از که اصلی منو یکی نمودیم ایجاد منو) مجموعه( دسته 2 ما فصل همین در باشید داشته بخاطر اگر
 که نمایید فرض حال.  نمودیم ایجاد خودمان که دانشجویی مقاالت دیگري و داشت وجود جومال در فرض پیش
 در هم حال همین در ، ما با تماس نام به باشیم داشته منو کی دانشجویی مقاالت منو مجموعه تادر داریم تمایل

  . باشیم داشته ما با تماس نام به منو یک تا داریم تمایل هم اصلی منو مجموعه

     
 سپس و نمایید انتخاب را اصلی منو والد گزینه قسمت در و ایجاد را ما با تماس منو یکبار است کافی کار این براي
 انتخاب مقاالت منو مجموعه را والد گزینه بار این و نمایید استفاده منو مستعار نام از و منو ایجاد جدید منو دوباره

تماس با ما

مجموعه منو  
اصلی

مجموعه منو   
مقاالت
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 حال نمایید انتخاب ار ما با تماس منو دارد وجود منو گزینه کشویی لیست که آنجایی در چپ سمت قسمت در و نمایید
  .  اصلی منو براي هم و داشت خواهد وجود مقاالت منو مجموعه براي هم ما با تماس منو

 منو یک از استفاده حال در حقیقت در شما حالت این در.  میکنم جلب رابطه این در مهم نکته یک به را شما توجه
 دومی منو در تغییر آن نمایید ایجاد اولی منو در یماتتنظ در  که تغییري هر دلیل همین به هستید منو دسته 2 براي
 تنظیمات در تغییرات اما باشید داشته یکسان منو یک منو، مجموعه 2 هر در بخواهید اگر حال.  میگردد اعمال هم
  . نمایید ایجاد جداگانه را ها منو میباید باشد نداشته تاثیر دیگري روي بر یکی

  

  

  
   جداکننده متن

 که منویی تنها.  است  آدرس یک به شده لینک متن یک منو یک که ایم نموده عنوان همواره بخش این يابتدا از 
 بر کلیک با کننده بازدید است قرار اگر اما.  است منو این میشود استفاده ساده متن یک عنوان به تنها نمیباشدو لینک
  ؟ است کجا منو  این کارآیی نیفتد برایش اتفاقی منو این روي

 این ترتیب بدین نمایید تعریف منو این براي را منو زیر تعدادي مثال عنوان به بخواهید که دارد کاربرد زمانی منو این
  . داشت خواهد کاربرد خود هاي منو زیر نمایش براي تنها منو

  

  

تماس با ما مقاالت

تماس با ما منو اصلی
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  منو هاي مدیریت کاربران 
 کی کاربري حساب با رابطه در که است مکاناتیا و کاربران به مربوط پیداست ها آن نام از که همانگونه ها منو این
 .  میدهند انجام که است کاري نمایانگر بخوبی ها منو از دسته این نام.میباشد داد قرار وي اختیار در میتوان سایت عضو

  
 که است این آن دارم شما براي منو این با رابطه در پیشنهاد یک فقط مینب نمی الزم را اضافی توضیح دلیل همین به
 منو از غیر به البته دهید قرار شده نام ثبت دسترسی سطح روي بر را ها منو این دسترسی سطح که است بهتر شما
 بخواهد که نیست مشخصاتی داراي نباشد عضو سایت در کسی تا لزوماً که چرا نام ثبت فرم منو و سایت به ورود فرم
  .دهد تغییر را آن

  . است شده بحث مفصالً قبل فصول در ها دسترسی سطح مورد در :نکته

 Iframe    دهنده پوشش

 به منو این مورد در بخواهیم آنکه از قبل.  میباشد دهنده پوشش منو دارد وجود جومال در که دیگري کاربردي منو
  . نماییم مشخص را Iframe مفهوم است الزم بپردازیم بحث

Iframe زبان از چهارچوبی معناي به HTML یک تا میدهد اجازه شما به که میباشد HTML صفحه در را دیگر 
  .نمایید بارگذاري فعلی

 

 که میباشید اي صفحه کی داراي خود سایت در کنید فرض.  نماییم تر روشن مثالی با را موضوع این دهید اجازه
 صفحه یک گردی عبارت به.  بخوانید صفحه آن در را دیگري سایت به متعلق وب صفحه یک اطالعات تا دارید تمایل
  . نمایید فراخوانی خود سایت داخلی صفحات داخل در را خارجی
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  . نمایید استفاده دهنده پوشش از میباید شما زمان این در

 سایت seo روي بر که چرا نکنید استفاده گزینه این از میتوانید که آنجا تا که است این شما به من شخصی پیشنهاد
  . پرداخت خواهیم آن به صلمف seo بخش در که دارد تاثیر شما

 جومال هاي افزونه بخش به هنوز که چرا نماییم ارائه خاصی توضیح نمیتوانیم ها منو سایر مورد در فعال متاسفانه
 را شما توجه اما. دهیم توضیح را ها آن هاي منو بتوانیم تا دهیم شرح را مرتبط هاي افزونه ابتدا میباید و ایم نرسیده

 دادیم توضیح ها منو مفهوم مورد در فصل ابتداي در که همانطور که است این آن و مینمایم جلب دیگر نکته یک به
 نماید فراخوانی را آن امکانات و افزونه آن که شود ایجاد لینک یک و شود فراخوانی ها منو طریق از میتواند افزونه هر
 شما که است این مهم.  میشود اضافه جدیدي يها منو ، ها منو قسمت به اضافی هاي افزونه نصب با دلیل همین به

 در را آن میتوانم کنم خالصه را فصل این شما براي بخواهم اگر.  دریابید را هستید آن انجام حال در که کاري مفهوم
  .نمایم عنوان زیر خط چند

 وارد دستی صورت هب میتوان را ها  آدرس این مینماید تولید را اي صفحه آدرس که است دار لینک متن یک منو هر
 در میتواند منو هر.  مینماید تر ساده را کار مشخصاً که نمود استفاده جومال فرض پیش امکانات از میتوان یا و نمود
  . باشد داشته منو زیر بینهایت میتواند منو هر همچنین و قرارگیرد منو مجموعه یک

 در دهیم شرح را ها منو مهم تنظیمات همچنین و مبیاموزی را ها منو اصلی مفهوم نمودیم سعی کار جاي بدین تا
  .  داد خواهیم شرح جومال هاي افزونه مورد در و میرویم ها منو فراخوانی نحوه سراغ به بالفاصله بعدي فصل
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  هشتم فصل
  افزونه ها در جومال
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  افزونه ها 
 بخش سراغ به مستقیم فصل این در آموختیم ار ها منو ایجاد روش قبل فصل در که حال تا خواستیم اینکه دلیل به

 بحث جومال هاي افزونه انواع مورد در کتاب ابتدائی فصول در.  گردد حفظ مطالب پیوستگی تا میرویم ها افزونه
 موقعیت مفهوم و  ها قالب مورد در مفصل بحثی حتی و نمودیم ذکر را کامپوننت و پالگین ، ماژول تفاوت و نمودیم

 سوم فصل به اید نموده فراموش را مطالب این نمودید احساس که صورتی در میکنم پیشنهاد لذا.  یمنمود قالب در
 شروع براي مفاهیم این از کلی درك. نمایید مطالعه را بخش این دوباره و نموده مراجعه جومال در عناصر قسمت کتاب
  . است ضروري بسیار فصل این

 که نمایید فرض را خودتان میتوانید شما میشود داده نمایش قالب نام به اي پوسته در جومال در موجود عناصر تمامی
  تغییر شما منیت لباس تعویض با .میباشد پوسته یا و قالب همان ها لباس این ، مینمایید تن به متفاوت هاي لباس

.  کاهد می شما زیبایی از خیبر و مینماید تر زیبا را شما ها لباس برخی حال.  میکند تغییر شما ظاهر منتها نماید نمی 
 را کار همین دقیقا قالب هم سایت یک مورد در.  کمتر دیگر برخی و است اضافی هاي جیب داراي ها لباس برخی
 ابتدا دلیل این به.  مینماید تغییر سایت ظاهر تنها و نماید نمی تغییر سایت محتوا قالب یک تعویض با میدهد انجام
 و ها ماژول ، محتوا نمایش براي شما و است قالب ها افزونه هاي بخش از یکی که دیمنمو بحث قالب مورد در کمی

  . باشید داشته خوبی شناخت خود سایت قالب از ابتدا میباید... 

   ها قالب مدیریت

  
 روبرو زیر صفحه با ها قالب مدیریت روي بر کلیک با.  مینماییم شروع قالب مدیریت از ابتدا ما دلیل همین به
  . یگردیدم
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  . زیر شرح به میگیرد قرار شما اختیار در تنظیماتی دکمه این فشردن با.  میکنیم شروع  دکمه از ابتدا

  
 هاي موقعیت نمایش معناي اما میباشد جومال هاي قسمت سایر همانند و شده داده توضیح قبال که ها مجوز قسمت
  ؟ چیست قالب

  نمایش موقعیت هاي قالب 
 که داشت هایی اتاق حکم ها موقعیت این است یافته تشکیل موقعیت تعداد از جومال قالب هر که تیمگف سوم فصل در
 میتوانستید شما 1.5 جومال در دارد وجود رابطه این در نکته یک اما.  بچینید آن در را خود ها  ماژول میتوانستید شما
   دستور نمودن وارد در
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?/ tp=1 

 امنیت فصل در که امنیتی موارد دلیل به. نمایید پیدا را ها موقعیت این نام مرورگر ربا آدرس در تان دامنه ادامه در
 این میباید شما و ندارد وجود فرض پیش صورت به امکان این جومینا فارسی 2.5 جومال در شد خواهد داده توضیح
 گزینه تنظیمات بخش از بایدمی دستی صورت به امکان این نمودن فعال براي .نمایید فعال دستی صورت به را امکان
  : نمایید تایپ گرتان مرور بار آدرس در حال.  بزنید را ذخیره دکمه و داده قرار بلی روي بر را قالب هاي موقعیت نمایش

localhost/joomina/?tp=١ 

 شما سایت اگر اما زدیم را آدرس این میکنیم کار لوکال روي بر ما فعالً کتاب این در اینکه دلیل به ننمایید فراموش
  :میگردد صورت این به  آدرس این باشد خاص اي دامنه داراي

http://YourDomain.com/?tp= ١  

  . میشود داده نمایش شما براي ها آن نام با قالب هاي موقعیت تمامی مینمایید وارد را دستور این که زمانی حال هر به

http://www.Joomina.ir
http://YourDomain.com/?tp


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

  

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

 میشود داده نمایش صورتی در ها موقعیت این است شده مشخص رنگ قرمز فلش با ها موقعیت تمامی تصویر این در
  . باشد داشته قرار بلی روي بر قالب هاي موقعیت نمایش سرپرستی بخش در تنظیمات قسمت در که

  : باشیم داشته ها موقعیت این از یکی به نزدیکتري نگاه بگذارید حال

  
  : است شده نوشته موقعیت نام مینمایید مشاهده که همانگونه باال تصویر در مثال عنوان به

Banner٢ 

 نداشته دست در راهنمایی فایل که صورتی در را قالب کی هاي موقعیت نام میتوان چگونه که فراگرفتیم ترتیب بدین

  . میباشد  دکمه میپردازیم بدان که بعدي قسمت   . نماییم پیدا باشیم

  پیش فرض قراردادن یک قالب 
 ما. سایت خود دیگري و سرپرستی یکی است بخش 2 داراي جومال محتوا دیریتم سیستم میدانید که همانطور
 قالب از صفحه هر براي میتوانیم جومال در حتی و و باشیم داشته متفاوتی هاي قالب داراي بخش هر براي میتوانیم
 شده نصب جومال ودخ با که فعلی هاي قالب به اگر. پرداخت خواهیم بدان ادامه در که نماییم استفاده اي جداگانه
 که نمود خواهید ،مشاهده کنید توجه است
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 بخش به مربوط ها آن عدد 2 و سایت به مربوط ها آن عدد 4 که است شده نصب فرض پیش صورت به قالب 6
 دارد قرار فرض پیش صورت به سایت قسمت براي  joomla٢٥     قالب حاضر حال در خوب بسیار.  است مدیریت
 و انتخاب را  ٥Beez قالب مثال که است کافی دهیم تغییر سایت براي را قالب این تا باشیم داشته یلتما ما اگر حال

 قالب که نمود خواهید مشاهده.  نمایید رفرش را صفحه و شده سایت بخش وارد حال. دهیم فشار را  دکمه
 داده نمایش قسمت این در قالب آن نام مینماییم نصب را قالب یک که زمانی نمایید توجه.  نمود خواهد تغییر سایت
  . دهیم تغییر را سایت قالب آن قراردادن فرض پیش و قالب آن انتخاب با است کافی و میشود
  .دهید تغییر دوباره   JOOMLA25  قالب به را خود سایت قالب   نکته

 وارد قالب نام روي بر کلیک با میتوانید که هستند خاصی تنظیمات داراي ها قالب از برخی که است آن ها قالب مورد در دیگر اي نکته
  . داد تغییر را تنظیمات این آن در میتوان که میشوید اي صفحه

  : دارد وجود جومال در که دیگري نظیر بی امکان اما

  
 در فرض پیش قالب مثال عنوان به.  دهید تخصیص  اختصاصی قالب یک منو هر براي میتوانید شما که است این

 نمایید انتخاب را دیگر قالبی دانشجویان مقاالت بندي دسته منو براي و نمایید انتخاب قالب یک میتوانید را سایت
  تخصیص قسمت از و نموده کلیک ها قالب مدیریت صفحه در نظر مورد قالب لینک روي بر میتوانید کار این براي

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

 میبیند را شما سایت وب کننده بازدید که زمانی صورت بدین نمایید ذخیره و انتخاب را نظرتان مورد منو ، ها منو 
 دیگري قالب مینماید کلیک شما یافته تخصیص منو روي بر که زمانی و مینماید مشاهده را فرض پیش و اصلی قالب
 html میتوانستید آنجا از که داشت وجود هایی دکمه صفحه این باالیی ابزار نوار در 1.5 جومال در.مینماید شاهدهم را
  . میشود انجام دیگري جاي از تنظیمات این 2.5 جومال در اما نمایید ویرایش را قالب هر css و

   قالب نام به دارد وجود اي گزینه ها قالب مدیریت صفحه در

  
  .  نمایید کلیک البق روي بر
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 مشخصات روي بر قالب هر cssو  html تغییر براي میشود داده نمایش قالب هر از کوچکی تصویر صفحه این در

  . میگردید روبرو زیر صفحه با ترتیب بدین نمایید کلیک قالب
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.  شویم نویسی برنامه باحثم وارد میباید که چرا نمیپردازیم cssو  html هاي کد تفسیر و توضیح به ما کتاب این در
  . دادیم توضیح جومال دهندگان توسعه براي را قسمت این اما

  . میپردازیم شده گفته مطالب خالصه بررسی به حال

 . باشیم داشته قالبمان از کاملی شناخت میباید چیز هر از قبل -١

 . اسیمبشن را قالب هاي موقعیت قرارگیري محل و نام میباید شناخت این به رسیدن براي -٢

 . نماییم مشخص اختصاصی قالب منو هر براي میتوانیم باشیم داشته تمایل اگر -٣

 انجام را نیاز مورد تغییرات جومال خود از میتوانیم باشیم داشته آشنایی css و html کدهاي به که صورتی در -٤
 . دهیم
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  مدیریت افزونه ها

  
 باعث قسمت این.  است ها افزونه مدیریت قسمت ومیناج 2.5 جومال محتوا مدیریت هاي قسمت مهمترین از یکی
  ) .نگارنده نظر( گردد خود نوع از ها سیستم ترین قدرتمند به تبدیل محتوا مدیریت این تا است گشته

 لحظه این در اما است بینظیري قدرت داراي فرض پیش صورت به سیستم این که اید شده متوجه حتما جا بدین تا
 ها افزونه مدیریت قسمت در این ورودي راه و شد خواهید متعجب حتما که بگشایم شما روي بر را دري میخواهم
  .  است

 حتماً.   باشیم داشته آن انواع و ها افزونه مورد در سوم فصل در که مفاهیمی با باشیم داشته بازگشتی ابتدا دهید اجازه
 به اصلی هسته خود نمودیم عنوان که دارید بخاطر و یدا نموده مرور را ماژول و پالگین ، کامپوننت جمله از مفاهیمی
 براي که است این رابطه این در مهم نکته اما است ماژول و پالگین ، کامپوننت تعدادي داراي فرض پیش صورت
 تهیه نصب قابل و اضافی افزونه 9700 تعداد است نگارش حال در کتاب این که لحظه بدین تا جومال محتوا مدیریت
 یا و پالگین ، کامپوننت قالب در جومال هسته به میتوانید جدید امکان 9700 شما که است معنا بدین این. است شده
 چه که نمایید تصور حال.  مینماید اضافه اصلی هسته به جدیدي کاري امکانات این از کدام هر.  نمایید اضافه ماژول

 ها آن بیشتر که امکانات این دریافت و جستجو براي اصلی منبع.  دهید انجام افزونه 9700 این با میتوانید کارهایی
  . دارد قرار زیر  آدرس در است رایگان هم

http://extensions.joomla.org/ 

   دارد قرار زیر آدرس در زنی فارسی صورت به ها افزونه این دریافت مرجع.  میشود ارائه انگلیسی زبان با امکانات این اما
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 براي  آدرس این در شده گلچین فارسی افزونه 500 از بیش هستیم کتاب این نگارش مشغول که حاضر حال در که
  . است شده داده قرار دانلود

 براي.  نماییم فعال سایتمان در را بانکی شتاب درگاه به متصل فایل فروش امکان داریم قصد ما که نمایید فرض حال
  .میرویم زیر  آدرس به منظور این به گردد اضافه هسته به که داریم اي افزونه به نیاز اینکار

http://www.joomina.ir/joomla-extension/site-facility/finance/٥١٢-fileseliing٢٥.html 

  . مینماییم دانلود را نظر مورد افزونه و

 نمودن اضافه درحال ما اما. نمیدهد انجام فرض پیش صورت به را کار این جومال هسته خود که باشید داشته توجه
  . ببریم را الزم استفاده آن از خود جاي به تا دارید گهن را شده دانلود فایل.  هستیم بدان امکان این

  . میگردیم روبر زیر صفحه با ها افزونه مدیریت روي بر کلیک با

  نصب

  
  . است نصب منو زیر ، منو زیر اولین

  . است نصبی بسته فایل بارگذاري قسمت اولین دارد وجود مختلفی هاي قسمت منو زیر این در
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 آماده جومال هسته روي بر نصب براي که میباشند اي فشرده هاي فایل میگردد دانلود فزونها قالب در که هایی فایل
  . اند شده

 اید نموده دانلود که را فایلی خود کامپیوتر دیسک هارد از و بزنید را  دکمه شده دانلود فایل بارگذاري براي
  . نمایید انتخاب

  . نمایید خارج فشرده حالت از آن راهنماي مطابق میباید ابتدا ماییدمین دانلود جومینا سایت از که هایی فایل : نکته

 صفحه نصب از پس.  گردد نصب افزونه تا نمایید صبر لحظه چند.  نمایید کلیک  دکمه روي بر سپس
  فهرست به افزونه این حال.  شد خواهد داده اطالعاتی افزونه مورد در که میشود داده نمایش شما براي جدیدي

 است شده اضافه جومال هسته به که جدیدي امکانات و افزونه این مشاهده براي.  است شده اضافه شما هاي نهافزو 
 انتخاب را جومینا فایل فروش سیستم سایت سرپرستی بخش باالیی ابزار نوار در واقع ها کامپوننت منو از میتوانید
 افزونه نصب نحوه به تنها اینجا در منتها نمود واهیمخ بحث مفصل بعدي فصل در ها کامپوننت منو مورد در.  نمایید
  . نمود خواهیم اکتفا ها

  : پوشه از نصب
  .  میباشد پوشه از نصب ، نصب منو زیر در بعدي گزینه  

  
   ؟ دارد وجود گزینه این دلیل چه به اصوال و چیست گزینه این از منظور

 قرار آن در فایل که اي پوشه دهی آدرس با و نموده آپلود خود استه روي بر را افزونه فایل تا دارید را امکان این شما
 موارد برخی در که است دلیل این به دارد وجود گزینه این اصوال چرا که این اما.  نمایید نصب را فایل مستقیما دارد
 شما لذا بود هدخوا مشکلی کار اینترنت متفات هاي سرعت به توجه با آن نصب و آپلود و است باال ها افزونه حجم

  . نمایید نصب را آن هاست روي از مستقیما سپس و نمایید آپلود ابتدا هاست روي بر را خود فایل میتوانید
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  URL  آدرس از نصب

  
 را خود نصب قابل فایل آدرس میتوانید شما که تفاوت این با است پوشه از نصب گزینه مشابه هم مورد این کارکرد
  . ییدنما وارد آن در مستقیماً

   رسانی بروز

  
 رسانی بروز امکان است شده اضافه جومینا فارسی 2.5 جومال نسخه در که بفردي منحصر امکانات از دیگر یکی
 تنظیمات داراي میباید شما سرور منظور این براي که باشید داشته توجه باید البته.  است کار خود صورت به ها افزونه
  ؟ چیست در ها افزونه یرسان بروز اهمیت اما.  باشد خاصی

 مدیر عنوان به شما لذا باشد داشته وجود مشکالتی آن داخل در است ممکن میگردد منتشر افزونه یک که زمانی
 تا باشید بزنگ گوش دائماً اینکه اما نمایید بروز را خود سایت جدید هاي نسخه انتشار با که هستید موظف سایت
   غافل کار این انجام از ها سایت مدیران بیشتر دلیل همین به که است شکلیم کار نمایید بروز را جدید هاي نسخه
  . مانند می

 شما براي را کار این خودکار صورت به سیستم تا است آورده فراهم شما براي را امکان این جومینا فارسی 2.5 جومال
  . دهد انجام

 نسخه که صورتی در.  نمایید کلیک  دکمه روي بر میشود وارد صفحه این در که بار هر
 را خود هاي افزونه نسخه میتوانید آن انتخاب با شما و شده فهرست شما براي باشد داشته وجود  ها افزونه از جدیدي
  . نمایید بروز
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   مدیریت

    
 اینجا در مدیریت کلمه از منظور نمایید مدیریت را خود سایت هاي افزونه تا بود خواهید قادر قسمت این در شما
 عدم یا و وجود( کنترل ، مدیریت از منظور اینجا در بلکه نیست ها افزونه کارکرد و نمایش نحوه مورد در یماتتنظ
  . است افزونه یک) بودن فعال غیر یا و فعال( –) وجود

  
 مورد هسته اندازي راه براي که هستند هایی افزونه یا میشوند تقسیم اساسی بخش 2 به ها افزونه این کلی طور به
  . باشند نمی نیاز مورد هسته اندازي راه براي که که هستند هایی افزونه یا و هستند نیاز

 این داراي دوم دسته اما دهیدو نمیتوانیدانجام ها آن با کار شما یعنی اند شده مشخص  عالمت با اول دسته
   نشده منتشر  باشند حالت 2 داراي میتوانند آن بجاي و نیستند عالمت

  . بود نخواهد فعال اما دارد وجود نظر مورد افزونه که است معنا بدین عالمت این

  . است فعال و دارد وجود هم نظر مورد افزونه که است معنا بدین حالت این.  شده منتشر 
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 و باشد داشته نمو سایت در ها آن کارکرد و تاثیر یعنی.  باشند سایت به متعلق میتوانند هم ها افزونه دیگر روي یک از
  . باشند مدیریت بخش به متعلق میتوانند هم

 استفاده ها افزونه نمایش جدول باالي در موجود ي) ها صافی( ها فیلتر از میتوانید نوع این نمودن مشخص براي
  . نمایید

  
  . ابیدی دسترسی نظرتان مورد افزونه به بهتر تا بود خواهید قادر ها صافی این بوسیله

  . نمایید استفاده صفحه باالي دکمه از میتوانید تغییرات اعمال براي دیگر روي از

  
   را افزونه یک  آنکه براي مثال عنوان به.  میدهد انجام دکمه آن که است عملی کننده مشخص دکمه هر نام
  . نمایید کلیک غیرفعال دکمه روي بر و زده عالمت را آن میتوانید نمایید فعال غیر

 را الزم کارایی شما براي افزونه آن شوید متوجه نصب از پس و باشید نموده صبن را افزونه یک شما است ممکن
 حذف سیستم از افزونه ترتیب ،بدین بزنید را نصب حالت از خروج دکمه و انتخاب را نظر مورد افزونه میتوانید.  ندارد

  . خواهدشد

   جستجو

  
 از سپس و نمایید منتقل نظرتان مورد پوشه به را ها افزونه ftp طریق از تا میدهد را امکان این شما به صفحه این

 یکجا صورت به را افزونه چندین میتوانید شما همچنین.  نمایید نصب و یافته را ها افزونه این بررسی گزینه طریق
  .کنید نصب

 وجود نصب براي اي افزونه که صورتی در و داد خواهد انجام اي دوباره جستجوي سیستم بررسی، دکمه فشردن با 
  .نمود خواهد پیدا باشد داشته
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  ها داده پایگاه
 ها داده پایگاه سازي به و سازي باز است داده قرار شما اختیار در جومینا فارسی 2.5 جومال که امکاناتی از دیگر یکی
 عملکرد بهبود همچنین و سرعت افزایش باعث و نموده بررسی را ها داده پایگاه جداول تمامی بخش این.  است
  . شد خواهد یتسا

 را کار این یکبار وقت چند هر من شخصی عقیده به.  بمانید منتشر و نمایید کلیک را  دکمه کار این براي
 بوجود شما براي مشکلی کار این انجام ثانیا و میگردد عملکرد بهبود و سرعت افزایش باعث اوالً که چرا دهید انجام
  . آورد نخواهد

   ها اخطار

  
 افزونه تداخل همانند هایی هشدار.  میباشد ها افزونه عملکرد مورد در سیستم هاي هشدار دهنده یشنما گزینه این
  ... و یکدیگر با شده نصب هاي

 امکانات همه این از دریابیم رفته رفته که است آن وقت حال رسید پایان به ها افزونه مدیریت به مربوط توضیحات
  . گذاشت نمایش به سایت در را امکانات این یتوانم چگونه و نمود استفاده میتوان چگونه

 یشودم داده نمایش درقالب مطالب که است قسمتی در ها کامپوننت شدخروجی گفته کتاب سوم فصل در که همانطور
 استفاده کامپوننتی از هم مطالب خود!  بلی جواب ؟؟ میشود داده نمایش کامپوننت طریق از هم مطالب خود آیا(

  ) دارد وجود هسته در که مینمایند

  . میشود داده نمایش هستند نامی داراي کدام هر که قالب هاي موقعیت در ها ماژول

  . دارند تاثیر) مطالب روي بر بیشتر(  ها کامپوننت روي بر و میشوند اضافه هسته به اغلب ها پالگین

 بعدي فصل در که دارد وجود سایت الییبا هاي منو در اي جداگانه منوي آن به مربوط تنظیمات و ها کامپوننت براي
  . است شده گرفته نظر در ها افزونه مدیریت در هایی منو زیر ها پالگین و ها  ماژول براي اما میپردازیم آن به
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  مدیریت ماژول ها 

  
  آشنا اي پایه صورت به جومال در شده استفاده لغات و مفاهیم با را شما که است بوده آن کتاب این در من سعی تمام 

  ماژول مفهوم از روشنی درك شما ایم رسیده ها ماژول مدیریت قسمت به که حال که است این من انتظار.  نمایم
.  میباشد جومال عناصر بخش خصوصا کتاب سوم فصل کتاب این هاي قسمت مهمترین از یکی شاید.  باشید داشته
  . است شده داده توضیح مفصل آن در کلمات این تمامی مفهوم که

  : است زیر شرح به خالصه صورت به باشم فراگرفته باید ها  ماژول با رابطه در ما تابحال  آنچه

 .کند می دریافت شده نصب هاي افزونه یا و جومال هسته از را اطالعاتی  ماژول هر -١

 . شود داده نمایش ها موقعیت در میتواند دریافتی اطالعات -٢

 . است محدود ها آن عملکرد حیطه اما دهند انجام خاصی رکا میتوانند هم تنهایی به ها ماژول -٣

 از نه ترجمه این بوده پنجره کلمه به  ماژول ترجمه ام دیده من بحال تا که ماژول براي خوب هاي ترجمه از یکی
 پنجره یک در ماژول هر اطالعات که چرا است مناسبی ترجمه مفهومی نظر از بلکه فارسی زبان شناختی زیبایی لحاظ

 این گرفت نظر در باید ها  ماژول با رابطه در که اي نکته اولین پس.  میشود داده نمایش)  Position یا موقعیت( 
 به توجه با اما.....  و Banner موقعیت در مثالً.  نماییم مشخص را ماژول قرارگیري محل باید می ما که است

 که است  شده تعیین قبل از نامی با هایی موقعیت ايدار قالب هر شد ذکر ها قالب مدیریت قسمت در که مطالبی
 نحوه که بشناسیم را قالب هاي موقعیت نام میباید ابتدا پس.  است شده مشخص ها موقعیت این قالب طراح توسط

  . است داده توضیح قبالً نیز ها موقعیت نام شناسایی

 ها  ماژول خروجی در میباید که است اطالعاتی و ها ماژول نمایش نحوه تنظیم معناي به اینجا در ها ماژول مدیریت
  . شود داده نمایش
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 نمایش موقعیت یک در را کامپوننت یک اطالعات تا باشیم داشته تمایل اگر که میابیم در باال مفاهیم به توجه با حال
 نصب که تیکامپونن همراه است ممکن.   دهد نمایش شما براي را اطالعات این که داریم ماژولی به نیاز دهیم

 قرار دانلود براي جداگانه صورت به را  ماژول آن دهنده توسعه یا و باشد داشته وجود هم کامپوننت آن  ماژول مینمایید
   داد؟ انجام باید کاري چه نداشت وجود کامپوننت یک اطالعات نمایش براي ماژولی اگر اما.   باشد داده

 بنوسید را مربوطه ماژول خودتان میتوانید باشید داشته آشنایی جومال یسینو برنامه با شما که صورتی در مرحله این در
 در نمایش به ها  ماژول تنها ها موقعیت در که چرا.  نمیاید بر شما دست از کاربیشتري نباشد چنین که صورتی در و

  . میایند

 ممکن غیر امري دهیم توضیح ها اژولم این تمامی مورد در بتوانیم اینکه میشود تایی هزار چند جومال ها ماژول تعداد
  سایر.  پرداخت خواهیم است نصب هسته روي بر که جومال اصلی ماژول چند تشریح به کتاب این در اما است،

 استفاده نحوه توضیحات داراي ها آن تمامی که نکته این به توجه با هستند مشابه هم با اصول در هم ها ماژول 
 در جا بدین تا  که دانشی تمام به لذا هستیم سایت اجرایی مرحله به ورود حال در ما که باشید داشته توجه.  هستند
  . داریم نیاز ایم نموده صحبت آن مورد

  : میشویم روبرو زیر صفحه با ها ماژول مدیریت صفحه به ورود با
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  : نماییم شروع رو پیش جدول از ابتدا همین دهید اجازه 

  
  : است زیر رحش به جدول این هاي ستون سر

  . مینمایید انتخاب ماژول براي شما که است نامی : عنوان

  .میدهد نمایش را خیر یا و است یافته انتشار که نظر این از  ماژول آن وضعیت : وضعیت

  .شود داده نمایش آن در است قرار ماژول که   )position( محل نام : موقعیت

 ذکر قبال که دارید بخاطر حتماً.  میدهد نشان را خاص موقعیت یک در ها ماژول نمایش ترتیب : بندي ترتیب
 در میتوانید شما نمیباشند محدودیت داراي یعنی هستند پویا ارتفاع در الاقل جومال قالبهاي اینکه دلیل به که نمودیم
  . نمایید فعال  ماژول چندین موقعیت یک

  .میدهد شما به ماژول کارکرد باره در کوتاه توضیحی : ماژول نوع

  .بیاید در نمایش به آن در ماژول است قرار که صفحاتی : انتخابی صفحات

  . است ماژول به دسترسی سطح نمایانگر :دسترسی

  .شود داده نمایش آن براي ماژول است قرار که سایتی زبان آن : زبان

  . دارد کاربرد سیستم داخلی مصارف براي بیشتر که بفرد منحصر عددي : شناسه

 کلیک  دکمه روي بر ایم شناخته را خود قالب هاي موقعیت قبال اینکه فرض با جدید ماژول جادای براي
 ما براي است نصب سیستم روي بر حاضر حال در که هایی ماژول فهرست دکمه این روي بر کلیک با.  مینماییم
  . میشود داده نمایش
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Html   دستی   

 بر کلی بررسی یک داریم قصد کتاب این در ما.   باشد ماژول همین جومال هاي ماژول ترین کاربردي از یکی شاید
 تمام تقریبا که چرا داد خواهیم شرح مختصراً را جومال فرض پیش هاي ماژول سایر و باشیم داشته ماژول این روي
  : شویدمی روبرو زیر صفحه با راست سمت ،در ماژول این روي بر کلیک با.  هستند هم شبیه ساختار در ها ماژول

  

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

  : باشد زیر شکل به که بگیرید نظر در را ماژول یک سایت وب صفحه در مثال عنوان به اگر است ماژول نام : عنوان

  
  . میباشد ماژول عنوان جومال مراجع کلمه

 تنها و ندهید نمایش را عنوان یا و دهید نمایش موقعیت یک در را ماژول یک عنوان میتوانید شما : عنوان نمایش
 روي بر را ماژول عنوان نمایش اگر باال مثال دهید،در نمایش را میشود تولید شما براي که ماژول داخل تویاتمح

  : میشود زیر شکل به سایت وب صفحه در ماژول شکل دهیم قرار مخفی

  
  . نمیشود داده نمایش میباشد جومال مراجع کلمه همان که ماژول عنوان یعنی

 دکمه  روي بر اگر.   شود داده نمایش محل آن در ماژول است قرار که است محلی : ماژول نمایش موقعیت
 هسته روي بر شده نصب هاي قالب تمامی در موجود هاي موقعیت تمامی از فهرستی .نمایید کلیک 

 قالب هاي موقعیت چگونه که ایم گرفته یاد که چرا ندارد لزومی ما براي کار این اما.  میشود داده نمایش شما جومال
 داده نمایش آن در ما ماژول تا داریم تمایل که موقعیتی نام مستقیما میتوانیم دلیل همین به کنیم شناسائی را خود
  . نویسیم می را شود

  . خیر یا و کنیم منتشر  سایت در را ماژول که نماییم مشخص میتوانیم قسمت این از : وضعیت
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 میتوانیم قسمت این در شدیم  آشنا آن تعریف نحوه و ها دسترسی سطح مبحث با گذشته فصول در : دسترسی
 دسترسی سطح با کاربران از خاصی گروه براي تنها هستیم آن ایجاد حال در ما که ماژول این که نماییم مشخص
  . بیاید در نمایش به مشخص

 دانشجویان تنها بود قرار که بودیم نموده تعریف معدن نام به دسترسی سطح کتاب همین در قبالً ما باشد خاطرتان اگر
 با گزینه این روبروي اي کرکره جعبه روي بر کلیک با باشند داشته دسترسی ، دسترسی سطح این به معدن رشته
  :شد خواهید روبرو زیر تصویر

  
  . نماییم فعال معدن رشته براي تنها را ماژول این دسترسی سطح میتوانیم ما مینمایید مشاهده که همانگونه

 در ها ماژول سایر به نسبت هستیم آن ایجاد حال در که ماژولی که نماید مشخص میتواند گزینه این :ازيس مرتب
  .  باشد تأخر یا و تقدم داراي موقعیت همان

 منتشر تاریخی چه در ماژول که نمایید مشخص میتوانید ها گزینه این بوسیله : انتشار پایان – انتشار زمان
  . گردد لغو آن انتشار مجوز تاریخی چه در و شود

 براي یا و شود داده نمایش خاص زبان کی براي تنها ماژول که نمایید مشخص میتوانید قسمت این در : زبان
  . باشد نمایش قابل ها زبان تمامی

  . نمیشود داده نمایش ماژول خروجی در و دارد کاربرد سایت مدیر براي تنها که است یادآوري متن : یادداشت

  . باشد متغیر است ممکن ها قسمت سایر و است یکسان ها ماژول تمامی در ها قسمت این

  . میباشد منو تخصیص قسمت است یکسان ها ماژول تمامی در که دیگري قسمت
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 ها لینک این.  مینمایند ایجاد را صفحات هاي لینک تنها حقیقت در ها منو که نمودیم عنوان که دارید بخاطر حتماً
 محدود خاصی صفحات براي تنها را ماژول یک نمایش میتوانید شما قسمت این در.  میدهد تشکیل را شما سایت کل

 یک.  دهید نمایش را نظرتان مورد ماژول خاصی منو براي تنها یا و نمایید انتخاب را منو دسته یک کل.  نمایید
  . دهید نمایش صفحات تمامی در را  ماژول

 را ماژول تخصیص روبروي اي کرکره پنجره میباید نمایید فعال خاصی فحاتص در تنها را ماژول یک آنکه براي
  . دهید قرار انتخابی صفحات روي بر و گشوده

 داشته را خود هاي انتخاب ها منو بین از میتوانید شما و میشود فعال شما براي زیرین هاي جعبه کار این انجام با
  . باشید

  
  . ایم نموده فعال ما با تماس و فارسی هاي افزونه صفحات براي تنها را ماژول این ما باال تصویر در مثال عنوان به
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  .  است یکسان جومال هاي ماژول تمامی در نیز قسمت این

 یک در و نموده ایجاد html  هاي سند میتوانید شما  ماژول این بوسیله ، دستی html  ماژول به بپردازیم اما و
  . دهید نمایش موقعیت

  باشید؟ آشنا دستورات این با باید شما آیا اما میکند پیروي html دستورات و قوانین از که است متنی html متن یک
 ایم، داده توضیح جومال html ویرایشگر درمورد مفصل شما براي مطالب دربخش که همانطور که چرا! ندارد لزومی
 این هاي قسمت تمامی مطالب بخش در.  اییدنم ایجاد را خود html متون ، ویرایشگر این بوسیله میتوانید شما

  . میپردازیم ویرایشگر این کاربردي هاي دکمه از دیگر کیی کارآیی ذکر به تنها جا این در و دادیم توضیح را ویرایشگر

 کد که تصور این.  است خاص کاربردي داراي دارد قرار جومال ویرایشگر هاي ابزار وارن اول سطر در که دکمه این   
 جهت دستورات از اي مجموعه ساده زبان به html است اشتباه تصوري دارد کاربرد متون درج براي تنها html هاي

 . میدهد انجام مطلب درج از فراتر کاري و میباشد وب صفحات طراحی

   که هایی کد که پرسند می کاربران ، جومالجومینا تخصصی انجمن در که ام دیده بارها مثال عنوان به
  . نماییم وارد باید کجا را میدهند ارائه بازدید کانتر ايه سایت

 در.  نمایید وارد خود قالب در را ها کد آن تا میخواهند شما از و میدهند شما به html کدهاي غالبا ها سایت این
 دکمه این روي بر شما که زمانی.  نمود وارد  ماژول یک در را ها کد این   دکمه از استفاده با میتواند مواقع بیشتر
 وارد را نظرتان مورد html هاي کد تا بود خواهید قادر آن بوسیله که میشود باز شما براي صفحه یک میکنید کلیک
  . نمایید

  . میباشد ماژول کالس است مانده باقی عمومی صورت به ها ماژول با رابطه در که مهمی مطلب تنها

 کلمه این مفهموم از ها سایت طراحان برخی حتی و ها سایت انمدیر که ام دیده بارها متاسفانه : ماژول کالس
 محتوا مدیریت که امکاناتی ترین مهم از یکی استفاده از را بازدیدکنندگانشان و خود نتیجه در و هستند اطالع بی

  . مینمایند محروم است نموده فراهم ایشان براي جومینا فارسی 2.5 جومال

 تشکیل بخش 3 از جومال قالب یک.  نماییم چینی مقدمه کمی باید کنیم درك ربهت را  ماژول کالس اینکه براي
  :است شده
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 صفحه عناصر تعریف براي html  هاي کد -١

   جومال هسته با ارتباط براي php کدهاي -٢

 html عناصر به دهی شکل براي css کدهاي -٣

   آنکه مگر است شده آماده شما براي قبل از یزچ همه ، خیر لزوما ؟ باشید داشته آشنایی ها کد این با شما است الزم آیا
 هاي کالس در میتوانید یا و نمایید مطالعه خودتان یا میباید صورت آن در که نمایید طراحی قالب بخواهید خودتان
  . نمایید شرکت جومینا آموزشی

 نموده ایجاد ار راست سمت ستون من html هاي کد در کنیم فرض بیایید دانستیم را نکات این که حال اما -٤
 راست سمت ستون در که ماژولی هر عنوان که میگویم html به و میروم css سراغ به حال خوب بسیار ام

 اختیار در را امکان این جومال اما نداریم اي مسئله کار جاي بدین تا.   باشد مشکی رنگ به شد داده نمایش
 از برخی عنوان که نماییم طراحی نحوي به را قالب بخواهم اگر ستون همان در بتوانم که است گذاشته من

 جومال در آن از میتوانم که دارم اختیار در قالب css در امکانی کار این براي نمایم قرمز مثال را ها ماژول
  .  نمایید وارد را  ماژول کالس میتوانید شما که است محلی دقیقا امکان این فراخوانی محل و نمایم استفاده

 . باشد داشته وجود باید قالب در  اژولم هاي کالس پس -١

 . میشود فراخوانی ماژول کالس پنجره از ها کالس این -٢

  
 میاید پیش سئوال این حال نمایید استفاده احسن نحوه به قالب یک در شده تعبیه امکانات از میتوانید شما ترتیب بدین
  ؟ برد پی قالب یک ماژول هاي کالس به میتوان کجا از که

 راهنمایی فایل قالب هر همراه معموالً اما بود نخواهید ماژول هاي کالس شناسایی به قادر شما که است آن جواب
  . اند نموده درج آن در را  ماژول هاي کالس که دارد وجود
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  . میدهد انجام که هستند کاري گویاي خودشان و ندارد خاصی توضیح به نیاز ها قسمت سایر

  .  دهیم توضیح کتاب این در را جومال مهم هاي  ماژول از دیگر یکی کارکرد داریم قصد ما اما

  

  

  

  ماژول منو 
 این فراخوانی نحوه تا داشتیم نگه منتظر را شما اما نمودیم ذکر را...  و منو مفهوم ، منو ایجاد نحوه قبلی فصل در ما
 شرح را ها منو مدیریت در شده ایجاد منو کی فراخوانی نحوه که است آن زمان حاال.  نماییم ذکر قالب در را ها منو
  .  دهیم

 میباید یا و باشد ماژول باید یا باشد داشته سایت در ظاهري نمود بخواهد که چیزي هر که ایم گفته خدمتتان
 مربوط که میشود داده نمایش قسمتی در ها کامپوننت و میشود داده نمایش ها موقعیت در ها  ماژول.  باشد کامپوننت

 براي و نمود فراخوانی را ها آن بتوان که هستند ماژولی نیازمند نمایش براي نیز ها منو پس.  است طلبم نمایش به
 ایجاد براي.  میدهد انجام شما براي براحتی را کار این که است فرضی پیش ماژول داراي ها منو براي جومال کار این

 را  گزینه شده باز صفحه در دهید فشار را  دکمه و شده ها ماژول مدیریت وارد منو  ماژول یک
  .  نمایید انتخاب

 خاص  ماژول تنظیمات به مربوط که چپ سمت ماند می و است یکسان ها ماژول تمامی در که صفحه راست سمت
   توضیح نماییم ایجاد دستی html ماژول یک میخواستیم که قسمتی در ها ماژول راست سمت مورد در.  است
  . میپردازیم منو  ماژول براي چپ سمت ماتتنظی به حال ایم داده
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  . است منو انتخاب گزینه قسمت اولین  اصلی هاي گزینه قسمت در

 منو انتخاب قسمت روبروي پنجره از بودیم نموده ایجاد منو مجموعه 2 ما کتاب همین در که دارید بخاطر حتماً
 کدام هر حال.  نمایید مشاهده اید نموده ایجاد که منویی مجموعه 2 و کرده کلیک اي کرکره پنجره روي بر میتوانید

  . نمایید انتخاب را شود داده نمایش ماژول در تا دارید تمایل که را

    
 مشخص بعدي قسمت.  میشود داده نمایش ماژول در آن داخل هاي منو تمامی نمایید انتخاب که منویی مجموعه هر

  .  است ها منو نمایش شروع سطح نمودن

 1 سطح از منظور هستند هایی منو زیر داراي ها آن خود که است هایی منو داراي اصلی فهرست منو که ییدنما فرض
   آخر الی و است ها منو سطح اولین از غیر به ها منو تمامی 2 سطح براي و است ها منو سطح باالترین

  . نماید مشخص را پایانی سطح میتوانید شما همچنین
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 در.  است منو سطح 3 داراي منو مجموعه این که اصلی فهرست نام به داریم منو همجموع یک باال شکل در

  . دهد نمایش را سطح کدام هاي منو تنها  ماژول که نمایید مشخص میتوانید پایانی سطح و شروع سطح قسمت

  .  سوم سطح در پایان و دوم سطح از شروع مثال عنوان به

  
   هاي منو دسته براي کالس یک شناسه این.  میباشد منو شناسه متقس اولین پیشرفته هاي گزینه قسمت در
  . نمیاید شما بکار گزینه این ندارید یی آشنا css زبان با اگر.  مینماید تعریف)  ul( شما

سطح سوم

سطح دوم

سطح یکم

مجموعه منو 
فهرست اصلی

فهرست 
اصلی

مقاالت

مقاالت  
عمران

مکانیک 
خاك دینامیک

مقاالت  
معدن  

تماس با ما
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 باشید داشته تمایل شما که دارد کاربرد صورتی در مقصد موقعیت.  باشد شده تعریف css در میباید نیز منو کالس
 وارد را پنجره ارتفاع و عرض، طول میباید مشخصاً که گردد باز شونده باز پنجره یک در نظرتان دمور منو تا

  . نمایید

 که منویی ماژول تنظیمات در که است این رابطه این در مهم نکته منتها ایم داده توضیح قبال را ماژول کالس
 شما قالب است ممکن که دارد رارق menu_ روي بر کالس این میکند نصب فرض پیش صورت به جومال خود
  . دهید تغییر را آن میباید لذا نشناسد را کالس این

 ماژول میپردازیم بدان کتاب این در که دیگري ماژول دادیم توضیح کتاب ابتدایی فصول در هم کش مورد در 
  . است ورود

  ماژول ورود کاربران 
 که آنجایی از و میاورد فراهم را کاربران نام ثبت حتی و ودور امکان است پیدا آن نام از که همانگونه  ماژول این

 کاربران براي را متفاوت هاي دسترسی سطح ایجاد و گیري عضو امکان جومینا فارسی 2.5 محتوا مدیریت سیستم
  . داشت خواهد شما براي اي ویژه اهمیت نیز ماژول این میاورد بوجود

 هاي ماژول فهرست از و نموده کلیک جدید گزینه روي بر ها ولماژ مدیریت صفحه در ورود ماژول ایجاد براي
  . نمایید انتخاب را  شده نصب

 راست سمت تنظیمات نمودیم ذکر قبال که همانگونه.  است دیگر هاي  ماژول مانند دقیقا ماژول راست سمت
  . بپردازیم چپ سمت به دهید اجازه حال.  است یکسان ها ماژول تمامی در  ماژول هر تنظیمات صفحه
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  . میشود داده نمایش ماژول در ورود رمز و کاربري نام ورود هاي جعبه نمایش از قبل که است متنی : متن پیش

  . میشود داده نمایش ماژول در ورود رمز و کاربري نام ورود هاي جعبه نمایش از از پس که است متنی : متن پس

 به سایت به ورود از پس کاربران تا باشید داشته تمایل شما است ممکن : ورود از پس کاربر ارجاع صفحه
 از پس کاربر تا دارید تمایل که را اي صفحه میتوانید شونده باز کشو از صورت این در که شوند منتقل خاصی صفحه
  . نمود خواهید انتخاب شود منتقل بدان ورود

 صفحه که تفاوت این با است باال گزینه مثل دقیقا نیز گزینه این کارآیی : خروج از پس کاربر ارجاع صفحه
  . میشود داده نمایش وي به کاربر خروج از پس انتخابی

  . ندارند بیشر توضیح به نیازي که اند واضح اینقدر ها گزینه سایر

  مدیریت ماژول هاي بخش مدیریت 
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 نمایش و نموده فعال آن در را نظرتان مورد هاي ماژول شما که میباشد موقعیت داراي سایت قالب که همانگونه
 داراي خود نوبه به هم قالب این و است شما روي پیش که است قالبی داراي هم سایت مدیریت بخش میدهید

   .میباشد فعال هایی ماژول آن در که است موقعیتهایی

  . یدکن کلیک کل مدیریت روي بر باال هاي فیلتر از ها ماژول مدیریت صفحه در ها ماژول این به دسترسی براي

  
 را نیاز مورد تغییرات میتوانید شما که میشود داده نمایش مدیریت قسمت در فعال هاي ماژول تمامی کار این انجام با
  . برسانید انجام به

 این کالً و هستند هم به شبیه تنظیماتی داراي ها ماژول تمامی اید دریافته بحال تا حتماً که همانگونه محترم خواننده
 توضیح اینکه از جدا لذا.  میشود محسوب جومینا فارسی جومال محتوا مدیریت سیستم قوت نقاط از یکی موضوع
.  میدهید انجام شما خود که است خطایی و آزمون ها آن یادگیري راه بهترین ندارد لزومی ها ماژول مورد در بیشتر
 من  آنچه.  نیست کتاب این در فهومیم روشی به آنها تک تک تشریح امکان و است زیاد بسیار ها ماژول این تعداد
 امر این در امیدوارم که است بوده ها ماژول اصلی مفهوم نمایم یاري آن فراگیري در را شما ام نموده سعی بحال تا

  . باشم بوده موفق
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  مدیریت پالگین ها 
 مطالعه بخوبی را صلف این شما اینکه فرض با و دادیم شرح مفصل ها پالگین مفهوم مورد در کتاب سوم فصل در

 نمیتوانید شما یعنی ندارند ها موقعیت در ظاهري نمود ها پالگین که مینماییم اکتفا نکته این ذکر به تنها اید نموده
 جایی در یعنی میباشد ها کامپوننت خروجی با بیشتر ها پالگین کار.  گذارید نمایش به موقعیت یک در را پالگین یک
  . ودمیش داده نمایش مطالب که

 با مطابق که این فرض با.  میپردازیم یک هر کار تشریح به ابتدا که دارد وجود هم ها پالگین از دیگري انواع اما
 بر را جومال که اي پوشه وارد) دوم فصل(  اید نموده نصب لوکال روي بر را خود جومالي شما کتاب این هاي رهنمود
  . شوید اید نموده نصب هاردتان روي

  : است زیر شرح به  آدرس این من نهرایا براي

C:\xampp\htdocs\joomina 

 
  . شوید  plugins پوشه وارد سپس
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  .  میبرد بهره آن از جومال که است هایی پالگین انواع ها نام این

 از استفاده و ورود جهت کاربران سنجی اعتبار براي ها پالگین از دسته این : authentication پالگین هاي
   .میباشد سیستم

 فرم در امنیتی هاي کد آن از استفاده وبا است امنیتی کد نمایانگر ها پالگین از دسته این :captcha هاي پالگین
   .دادیم توضیح امنیتی هاي پالگین سازي فعال نحوه درباره قبل فصول در داریدکه بخاطر حتماً.  درمیاید نمایش به ها

 را عنصر یک مثال عنوان به.  دارند تاثیر سایت مطالب روي بر ها گینپال از دسته این : content هاي پالگین
  . میکنند کم آن از یا و اضافه مطالب به

 مثال عنوان به مینمایند اضافه جومال ویرایشگر به امکاناتی ها پالگین این معموالً : editors هاي پالگین
  . نماید فراخوانی طالبم در را کدي که نمایند اضافه ادیتور به اي دکمه میتوانند

 مطالب با اغلب و دارند مستقیم تاثیر جومال هسته روي بر که هستند هایی پالگین : سیستمی هاي پالگین
  . اند دسته این از میشوند استفاده سایت در سئو جهت که هایی پالگین مثال عنوان به.  ندارند کاري

  . مینمایند کنترل را کاربران هاي فعالیت که که هستند هایی پالگین :وزری هاي پالگین

  . بیاندازیم ها پالگین مدیریت صفحه به نگاهی جومالو مدیریت به برگردیم دهید اجازه حال
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  : میشویم روبرو زیر صفحه با گزینه این انتخاب با

  
  : بفرمایید توجه باید را نکته یک  منتها ندارید خاصی کار شما قسمت این در

 به میباید شما است فعال غیر فرض پیش صورت به پالگین این مینمایید نصب را پالگین یک که زمانی  
  . نمایید فعال را آن و داده انجام را الزم تنظیمات پالگین نام روي بر کلیک با آمده ها پالگین مدیریت قسمت
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 را هرکدام کارآیی و میپردازیم ها کامپوننت به بعدي فصل در است رسیده پایان به ها افزونه بخش قسمت این در
  . نمود خواهیم تشریح
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  نهم فصل
  فارسی 2.5 کامپوننت ها در جومال
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  کامپوننت ها 
 سوم فصل در.  پرداخت خواهیم جومینا فارسی 2.5 جومال فرض پیش هاي کامپوننت تفسیر و توضیح به فصل این در
 و میشوند فراخوانی ها منو با ها کامپوننت که نمودیم عنوان جا همان در و دادیم حتوضی ها کامپوننت مورد در

 از هم مطالب خود که چرا میشود داده نمایش قالب در مطالب که است محلی در ها کامپوننت خروجی همچنین
 با اصوالً و ندارد خارجی نمو خود خودي به کامپوننتی هر پس میشوند منشعب com_content نام به کامپوننتی

  . دمیشون فرخوانی ها منو

  

  ارجاعات 
 جومال نسخه در کامپوننت این میباشد ارجاعات کامپوننت میشویم روبرو آن با ها کامپوننت منو در که کامپوننتی اولین
 دهید اجازه اما.  است شده اضافه جومینا 2.5 فارسی جومال نسخه در که است ابزارهایی جزو و ندارد وجود 1.5

 شما سایت در دیگر که صفحاتی تا بود خواهید قادر کامپوننت این بوسیله شما ، کامپوننت این اصلی کار به بپردازیم
  .  دهید ارجاع دیگري صفحه به را ندارد وجود

 – سایت وب تب – کلی پیکربندي قسمت از میباید شما باشد صحیح کارکرد داراي کامپوننت این اینکه براي :نکته
  . دهید قرار بلی روي بر ار mod_rewrite از استفاده SEO تنظیمات قسمت
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 حال X مطلب نام به اید نموده منتشر سایتتان در مطلبی شما کنید فرض ؟ میباشد کارآیی چه داراي کامپوننت این اما
 شما هاي منو در یا و باشد نموده ثبت اید قرارداده آن در را مطلب این شما که اي صفحه Google نمایید فرض
 کنید فرض حال ندارد وجود مشکلی کار جاي بدین تا.  باشد شده ارجاع صفحه این به هک باشد داشته وجود منوئی
   ؟ میافتد اتفاقی چه.  دهید قرار را Y مطلب آن جاي به و نمایید حذف را X مطلب که اید گرفته تصمیم امروز

 این روي بر گري جوجست اگر حال میاورد ها جستجو در و نموده ثبت را X مطلب صفحه  آدرس Google که اوالً
 راضی موضوع این از اصالً گوگل که شد خواهد روبرو خطا صفحه با نماید کلیک است داده نمایش گوگل که لینک
 کننده بازدید و دارید خود هاي درمنو را مطلب این لینک هنوز شما که است این میافتد که دومی اتفاق.  بود نخواهد
 اینجا نیست پسندیده امري سایت وب یک در که شد خواهد روبرو خطا صفحه با هم منو روي بر کلیک با شما سایت
 قادر کامپوننت این بوسیله شما و مینماید نمایی خود جومینا فارسی 2.5 جومال فرض پیش کامپوننت این که است

 صفحه  آدرس به نمود وارد را X مطلب صفحه آدرس اي کننده بازدید وقت هر بگویید سیستم به که بود خواهید
  .  شود ارجاع Y مطلب

 نخواهد بوجود شما سایت SEO براي هم مشکلی اید برده بین از را خود سایت خطاي شما آنکه بر عالوه ترتیب بدین
  . آمد

  . دهید انجام را تنظیمات زیر شکل با مطالبق و کنید کلیک  دکمه رروي بر است کافی کار این انجام براي

  
  . مینماید صدق شما سایت هاي لینک تمامی با رابطه در موضوع این اما بود مطلب 2 لینک طهراب در زدیم ما که مثالی
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  بروز رسانی جومال 
 کامپوننت این وظیفه.  است جومال رسانی بروز کامپوننت میشویم روبرو آن با ها کامپوننت منو در که دومی کامپوننت
 است آن مینماید مهم منظر این در  آنچه اما.  میباشد شما وماليج نسخه رسانی بروز است پیدا آن نام از که همانطور

 آخرین همواره که است آن بهتر اما نمایید بروز را خود جومال نسخه میتوانید قسمت این از اینکه به توجه با شما که
   سایت از را جومال هاي نسخه
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 خود جومینا فارسی 2.5 جومالي و نصب را شده دریافت افزونه،نسخه یتمدیر – ها افزونه قسمت از و نموده دریافت
 را مستمر بهبود و میباشد شده فارسی هاي نسخه بهبود حال در همواره جومینا تیم اینکه دلیل به.  نمایید بروز را

  . ماند نخواهد غافل آن از که میداند فرآیندي

 بر و مینمودیم دریافت را جومال نسخه یک که بود کافی جومال هاي نسخه رسانی بروز براي 1.5 جومال در : توجه
 فارسی 2.5 جومال در اما میساختیم خارج فشرده حالت از را آن خود جومالیی سایت اصلی شاخه یا و روت روي
 یرسان بروز نسخه میباید شما 2.5 جومال هاي نسخه رسانی بروز براي.  است نموده تغییر دیگري نحو به روال جومینا

 و انتخاب را ها افزونه مدیریت سپس و ها افزونه باالیی منو از میباید کار این براي و نمایید نصب افزونه یک همانند را
  . نمایید نصب را رسانی بروز بسته

  بنر ها 
 مبحث در آن مفهومی معناي اما باشد درفش و  علم ، عالمت ، نشان ، بیرق ، پرچم میتواند banner فارسی ترجمه

 که است تبلیغاتی تصویر یک ، بنر یک. است  نزدیک شده ذکر معانی به بسیار گرچه است دیگري چیز وب راحیط
   زیر بنر همانند باشد داشته قرار مختلفی هاي سایز در میتواند

  
 میشود فتهگر نظر در ها بنر براي جاهایی ها قالب در معموال که است این دارد وجود ها بنر با رابطه در که مهمی نکته
 طراحان که چرا باشد استاندارد هاي اندازه داراي دهید قرار سایتتان در دارید قصد که هایی بنر که است مهم بسیار و
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 شما کار راحتی براي میگیرند نظر در موقعیت ها قالب در ها بنر براي استاندارد هاي اندازه همین اساس بر قالب
  . ام آورده ادامه در ها بنر استاندارد هاي اندازه از فهرستی

  
 جومینا فارسی 2.5 جومال محتوا مدیریت در که ساختاري کل همانند ، ها بنر کامپوننت با کار نحوه به بپردازیم حال
 ذکر به موضوع این شدن تر روشنن براي.  مینمایند استفاده درختی ساختار از نیز ها بنر ایم، پرداخته بدان بحال تا که

  : میپردازیم مثالی

  خود سایت بنرهاي با رابطه در پیشرفته نسبتاً تبلیغاتی سیستم یک تا میدهد را امکان این شما به کامپوننت این
 ابتدا  کار این براي نمایید مشخص صاحبی بهتر عبارت به یا و مشتري بنر هر براي که ترتیب بدین نمایید اندازي راه 

 تبلیغاتی هاي بنر نمایش براي شما به جومینا سایت وب مثال عنوان به نمایید تعریف مشتري یک خود هاي بنر براي
 دهید نمایش خود سایت در را سایت این هاي بنر ماه کی براي است قرار شما و است داده سفارشی سایتتان در خود
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 دهید رارق سایتتان در تا دارید تمایل که بنري براي) صاحب(  مشتري یک عنوان به را جومینا سایت وب ابتدا لذا
  . نمایید تعریف

    

 را است جومینا سایت وب همان که جدید مشتري بتوانید تا کنید کلیک  دکمه روي بر مشتریان صفحه در 
  . میشوید روبرو زیر صفحه با دکمه این روي بر کلیک با.  نمایید تعریف

  
  ؟ است معنایی چه به ها گزینه سایر اما میگردد مشخص جومینا سایت وب مشتري نام راست سمت در

 داده نمایش کجا هیچ در مورد این بگیرید تماس آن با میتوانید شما که سازمانی یا و شخص نام : تماس نام
  .است شما براي تبلیغ مسئول نام یادآوري جهت صرفاً و نمیشود
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 جهت رفاًص و نمیشود داده نمایش کجا هیچ در مورد این است شما مشتري ایمیل نشانی : الکترونیک پست
  .است شما براي تبلیغ مسئول  ایمیل یادآوري

  . خیر ای باشد فعال مشتري این که است آن کننده مشخص : وضعیت

  . است نموده اقدام زمانی بازه چه در تبلیغات خرید به نسبت شما مشتري که مینماید مشخص : خرید نوع

. میکند ثبت را است شده داده نمایش سایت در شما مشتري بنرهاي که دفعاتی تعدادي : نمایش تعداد ردیابی
  . باشد داشته بنر بینهایت است ممکن مشتري یک که ننمایید فراموش

  . مینماید ثبت سیستم در را میشود کلیک شده داده نمایش هاي بنر که دفعاتی تعداد  : کلیک تعداد یابی رد

 تعبیه سیستم از گیري گزارش در تسهیل جهت بیشتر گزینه این و باشید مه شما خود میتوانید بنر کی مشتري که ننمایید فراموش : نکته
   .است شده

  : میپردازیم آن توضیح به که دارد وجود هایی گزینه نیز صفحه این  چپ سمت

  
  . دهید اختصاص بنر این به میتوانید که است هایی واژه کلید : تفسیري هاي کلید

 انجام ها واژه کلید بین در سایت در جستجو گزینه این بوسیله : اختصاصی) Prefix( پیشوند از استفاده
  . شد خواهد جستجو عملکرد افزایش موجب که میگردد

  .نمایید وارد متن یک صورت به را نیاز مورد اطالعات سایر میتوانید شما قسمت این در : تکمیلی اطالعات
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  . دهید فشار را  دکمه

  . است شده اضافه جومینا سایت وب یعنی ما جدید مشتري مینمایید مشاهده که همانگونه

 مجموعه با رابطه در بحال تا  آنچه همانند قسمت این در. بپردازیم ها مجموعه عنیی بعدي قسمت به دهید اجازه حال
 این ما که باشد داشته وجود بندي دسته میباید ها بنر قراردادن براي ایم نموده ذکر جومال در آن ساختارکلی و ها

  .  کنید کلیک  دکمه روي بر جدید مجموعه تعریف براي مینماییم مشخص ها درمجموعه را بندي تهدس

  . دارد را جدید مجموعه تعریف امکان که میشوید روبرو اي صفحه با دکمه این روي بر کلیک با

  
  . مینمایید انتخاب شما که است اي مجموعه نام : عنوان
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  . میشود داده نمایش بار آدرس در که چرا باشد نگلیسیا است بهتر نام این : مستعار نام

  . دارد قرار سطحی چه در هستید آن ساخت حال در که اي مجموعه که مینماید مشخص : والد

  . خیر یا و باشد شده منتشر فعلی مجموعه که مینماید مشخص : وضعیت

 را دسترسی مختلف سطوح میتوانید آنجا از که میدهد ارجاع صفحه پایین به را شما : دسترسی سطوح تنظیم
  .نمایید تنظیم

  . میشود داده نمایش زبان کدام در مجموعه این که میکند مشخص : زبان

 مجموعه این براي میشود فراخوانی منو توسط که بنر هاي مجموعه صفحه در که است توضیحاتی : توضیحات
  .میگردد داده نمایش

  . است شده داده توضیح کامل صورت به ها مجموعه»  محتوا و مطالب فصل در قسمت این چپ سمت

 بستن و سازي ذخیره دکمه و جومینا سایت وب تبلیغات نمایید تایپ عنوان قسمت در مثالمان شده تکمیل براي حال
  .  دهید فشار را

 خود تعریف است مانده که کاري تنها و شد اضافه ما تبلیغات مجموعه به مجموعه این مینمایید مشاهده که همانگونه
  . است بنر

  : رویم می ها بنر تب به کار این براي
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  : است زیر شرح به آن راست سمت که میشویم روبرو اي صفحه با دکمه این فشار با میدهیم فشار را جدید دکمه و

  
  .میگردد تعیین شما دلخواه به که است بنر نام : نام

  .میگردد استفاده مررورگر  آدرس نوار در که است نامی : مستعار نام

  .میباشد بنر انتشار عدم یا و انتشار کننده مشخص : وضعیت

 تبلیغات یکی داشت وجود)تبلیغات( بنر نوع 2 کالً 1.5 جومال در دهیم توضیح کمی بنر نوع مورد در دهید اجازه : نوع
 اگر که ترتیب بدین است تهیاف توسعه کمی مورد این 2.5 جومال در. بنر همان یا و تصویري تبلیغات دیگري و متنی
 که باشید داشته تمایل اگر و مینمایید انتخاب تصویر را نوع نمایید استفاده بنر تصویر یک از تا باشید داشته تمایل شما

 براي دیگر اي پنجره سفارشی گرینه روي بر کلیک با مینمایید کلیک را سفارشی گزینه نمایید ایجاد متنی تبلیغات
  : زیر شکل به شد خواهد باز شما
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 شما است ممکن اما بفرمایید استفاده را HTML هاي کد میتوانید پنجره این در که است این است مهم  آنچه اما

 آن سادگی از که بدهم یاد شما به بري میان راه دهید اجازه خوب بسیار ندارید کافی اطالع HTML زبان از که بگویید
  .  میبرید لذت

) ویرایشگر( ادیتور با رابطه در مفصلی توضیحات نمودیم می بحث مطالب مورد در که زمانی در که دارید بخاطر حتما
 را ها کد این شما آنکه بدون مینماید HTML کدهاي به ،تبدیل سیستم براي را شما متون ادیتور، این دادیم جومال
 نمایش شما براي را اید نوشته که متنی HTML هاي کد که دارد وجود ادیتور این ابزار نوار در اي گزینه اما. ببینید
 در دارید دوست که را متنی و شوید جدید مطلب نمودن اضافه»  مطلب مدیریت»  مطالب وارد خوب بسیار میدهد
  .نمایید ایجاد را شود داده نمایش متنی تبلیغات قسمت

  
 حال گرفتم نظر در متن این براي هایی لینک خود دلخواه به و نمودم ایجاد متنی من مینمایید مشاهده که همانگونه
  . مینمایم مشاهده را متن این HTML هاي کد و میدهم فشار را   دکمه

  
   کپی همزمان صورت به C و کنترل دکمه فشردن و ها آن همه انتخاب بوسیله خود رایانه حافظه در را ها کد این
 همین سفارش کد جعبه در و شوید ها بنر وارد و بسته را صفحه نمایید ذخیره را مطلب اینکه بدون حال.  نمایم می
  .نمایید فراخوانی همزمان صورت به  V و کنترل دکمه فشرده با رایانه حافظه از را ها کد
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  نویسی برنامه زبان به شما اینکه بدون است نموده ایجاد را الزم هاي کد شما براي جومال خود کار این انجام با

HTML سایتتان در ماژول یک قالب در را آن میتوانید شما که است متنی تبلیغ یک این.  اشیدب داشته یی آشنا 
  . نمایید انتخاب را تصویر گزینه بیاورید در نمایش به تصویري تبلیغ تا باشید داشته تمایل اگر حال دهید نمایش

  . میدهد را نرب تصویر انتخاب امکان شما به که دارد وجود دکمه 2 گزینه این روبروي  : تصویر

  . دارید را بنر تصویر ارتفاع و عرض تعریف امکان قسمت این در شما : ارتفاع ، عرض

 که صورتی در که است متنی جایگزین متن باشید، نموده انتخاب تصویر را بنر نوع که صورتی در : جایگزین متن
  . دارد مهمی یرتاث سایت سئو در مورد این میشود داده نمایش نگردد بارگذاري شما تصویر

  .میگردد هدایت صفحه بدان کاربر آن روي بر کلیک با که اي صفحه  آدرس : کلیک پیوند

  . باشد شده انتخاب تصویر بنر، نوع که دارد کاربرد زمانی تنها  کلیک پیوند : نکته

  . دارد کاربرد شما خود براي تنها که است یادآوري متن : توضیحات

  . شود داده نمایش زبانی چه در بنر این که میکند مشخص : ها زبان
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: میشویم روبرو زیر موارد با صفحه این چپ سمت در

  
 ابهامی شما براي است ممکن ها آن در که مواردي ذکر به تنها لذا است مشخص و واضح قسمت این در موارد بیشتر
  :میپردازیم باشد داشته وجود

 بنر چند تا 2 مجموعه یک در که زمانی.  میباشد ها بنر براي دهی الویت نوعی حقیقت در گزینه این  : چسبنده
 کاربر براي نمایش نظر از الذکر فوق بنر باشد، گرفته قرار بلی روي بر خاص بنري براي گزینه این و باشد داشته وجود
  . میباشد اولویت داراي

  . بیاید در نمایش به میباید بار چند بنر این که میکند مشخص : نمایش تعداد حداکثر

  . مینماید مشخص را بنر صاحب : مشتري

  . میباشد زمانی بازه نظر از تنظیماتی نوع چه داراي فوق بنر که مینماید مشخص : خرید نوع

   مینماید ثبت را میشود داده نمایش بنر که دفعاتی تعداد : نمایش تعداد یابی رد

  . مینماید ثبت را شودمی کلیک بنر روي بر که دفعاتی تعداد : کلیک تعداد ردیابی
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.  میشود داده نمایش سایت در ها بنر این چگونه که دهیم توضیح که دهید اجازه نمودیم ایجاد را خود بنر که حال
 ماژول با یا و منو با یا باید و ندارد سایت در نمودي تنهایی به کامپوننت یک خود شد ذکر قبل در که همانطور
  ماژول منو جاي به ها بنر گذاشتن نمایش به براي و ندارد وجود جومال در منویی نرب کامپوننت براي.  شود فراخوانی
  . دارد وجود

 را  بنر»  جدید»  ها ماژول مدیریت»  ها افزونه باالیی منو نوار از دارید آشنایی ها ماژول مبحث با که آنجایی از
  . نمایید انتخاب

  . میشود دهگشو بنر ماژول صفحه شما براي کار این انجام با

 با است شده داده توضیح مفصل ها ماژول به مربوط فصل در که است ها ماژول تمامی همانند ماژول راست سمت
  .است شده گرفته نظر در هم ماژول بودن فعال اختتام و انتشار تاریخ قسمت این در ماژول نمایش براي که تفاوت این

  چپ سمت اما و

  
  . مینماید مشخص را بنر روي کاربر کلیک با قصدم پنجره شدن گشوده نحوه : مقصد

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

  .مینماید مشخص را بنر مجموعه یک از نمایش قابل هاي بنر تعداد : تعداد

  . میدهد نمایش را ها بنر اتفاقی صورت به مجموعه یک در موجود هاي بنر میان از : اتفاقی

 شما و میشود داده نمایش سایت در اید نموده یجادا که هایی بنر که دید خواهید آن نمودن فعال و ماژول این ایجاد با
   قسمت در تا بود خواهید قادر

  
  . نمایید مشاهده را ها بنر این به مربوط گزارشات  ردیابی»  بنرها»  ها کامپوننت

  پیام رسان 
 نسخه در نامکا این میباشد رسان پیام کامپوننت مینماییم برخورد بدان که ها کامپوننت بخش در بعدي کامپوننت 

 از کدام هر یا و تمامی به تا بود خواهید قادر شما کامپوننت  این بوسیله است شده اضافه جومینا 2.5 فارسی جومال
 نگارش رشته به یا و خوانده را ها آن نمایید،پیام ارسال خصوصی پیامی میباشند شما سایت عضو که کاربرانی
 و میباشد کارآیی داراي کل مدیریت دسترسی با سایت اعضا براي نهات کامپوننت این فرض پیش صورت به.  دربیاورید

 ، ها دسترسی سطح قسمت از میباید نمایند استفاده امکان این از بتوانند هم سایرین تا دارید تمایل که صورتی در
  .نمایید آزاد نیز سایرین براي را افزونه این دسترسی سطح

  تماس ها 
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 که کسانی با تماس براي ، فرم قالب در صفحاتی ایجاد وظیفه است پیدا آن نام از که همانطور ها تماس کامپوننت
 قادر شما همچنین و میباشد دارا را تماس از هایی مجموعه تعریف قابلیت کامپوننت این. دارد را مینمایید تعیین شما

 آن طریق از که است فرمی ستما فرم.  نمایید تعیین تماس فرم نهایت بی تعداد مجموعه هر براي تا بود خواهید
 در تا بود خواهند قادر مینمایند مشاهده را...  و ،تلفن  آدرس جمله از شما مشخصات  آنکه بر عالوه کنندگان بازدید
 دانشکده یک در نمایید فرض مثال عنوان به نمایند ارسال تماس گیرندگان براي را پیامی شده مشخص هاي مکان
 مشغول افرادي سازمانی واحد هر در حال...  و  آموزش ، عمومی روابط ، ریاست همانند ددارن وجود مختلفی هاي واحد
 به نیز آن در شاغل افراد و شوند تعریف تماس هاي مجموعه قالب در میتواند سازمانی هاي واحد این.  هستند بکار
  . میشوند گرفته درنظر تماس عنوان

    : میپردازیم تماس هاي موعهمج تعریف به ابتدا کار شروع براي ابتدا لذا

  

 جدیدي مجموعه تا بود خواهید قادر آن در که میشوید اي صفحه وارد  دکمه روي بر کلیک با صفحه این در
  . نمایید تعریف را ها تماس از

  . نماییم تعریف را  آموزش واحد تماس مجموعه نام به تماس از اي مجموعه دهید اجازه خوب بسیار
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 قسمت.  نماییم تعمق بیشتر توضیحات مورد در کمی باشد الزم شاید اما است شده داده توضیح قبالً باال موارد تمامی

 این و دارد کاربرد میشود ایجاد تماس مجموعه یک نمایش براي که منویی در که است قسمتی ، توضیحات
 تشکیل تماس بینهایت تعداد از ندمیتوا تماس مجموعه یک که ننمایید فراموش میشود داده نمایش آنجا در توضیحات

  . بشود

  . مینمایید مشاهده را دیگري تنظیمات صفحه این چپ سمت در
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  . است تصویر گزینه باشد ذکر قابل صفحه چپ سمت تنظیمات در که اي نکته تنها شاید

 نمایش براي که وییمن صفحه در که نمایید انتخاب تصویري مجموعه این براي تا بود خواهید قادر گزینه این بوسیله
  . میشود داده نمایش میشود ایجاد تماس هاي مجموعه

 شما اگر.  میکنیم اکتفا مختصري توضیحات به ما صفحات از بعضی در که باشید فرموده دقت تابحال شاید : نکته
 دلیل به که آنجایی از و شده داده توضیح موارد تمامی که اید نموده دقت حتماً باشید بوده ما همراه کتاب این ابتداي
 یک ما که زمانی لذا شده گرفته نظر در مشابه جومینا 2.5 فارسی جومال در موارد تمامی تقریبا یادگیري در تسهیل
 آن کارآیی مشابه دقیقا گزینه آن کارآیی که چرا نیست آن دوباره توضیح به نیازي دیگر ایم داده توضیح قبالً را مورد
  . است دیگر صفحات در گزینه

 اضافه سایت به ما نظر مورد تماس مجموعه که نمود خواهید مشاهده.  دهید فشار را بستن و سازي ذخیره دکمه حال
  . باشد داشته وجود نیز تماسی هاي فرم میباید تماس مجموعه این در اما است شده

  

  .دهید فشار را   دکمه  و نموده کلیک تماس روي بر لذا
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  . نمایید ایجاد تمایل که است تماسی فرم نام : نام

  . میشود داده نمایش بار  آدرس در که انگلیسی زبان به ترجیحاً نامی : مستعار نام

 ، کاربر تغییر دکمه روي بر کلیک با دهید اختصاص کاربر یک به را تماس فرم این میتوانید شما : کاربر به پیوند
 تماس فرم این صاحب را وي نظرتان مورد کاربر نتخابا با شما و میشود داده نمایش سایت کاربران از فهرستی
  . میگردد داده ارجاع کاربر این  آدرس به شود ارسال فرم این طریق از که هایی پیام تمامی دیگر عبارتی به مینمایید

  . میگیرد نظر در تماس فرم این براي را مجموعه یک شده ایجاد هاي مجموعه بین از : مجموعه

  . میشود داده نمایش ویژه مطالب فهرست در شود گرفته نظر در شده ویژه عنوان به فرم ینا اگر : شده ویژه

 در توضیح این آورید در تحریر رشته به میتوانید تماس فرم با رابطه در که است توضیحی : تکمیلی اطالعات
  . میشود داده نمایش مذکور تماس فرم صفحه

  : صفحه چپ سمت اما و

  . میباشد فرم این انتشار زمان و نحوه کننده مشخص شارانت وضعیت هاي گزینه
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 قرار که است سازمانی ای و شخص مشخصات دیگر عبارت به میباشد فرم صاحب مشخصات شامل ، تماس مشخصات

  . نماید ارسال پیامی و نموده حاصل تماس آن طریق از کننده بازدید است
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   نمایش تنظیمات
 از تا باشد قادر کننده بازدید که شود ایجاد اي صفحه تماس فرم این ایجاد با است رقرا دادیم توضیح که همانگونه
 نمایید مشخص تا بود خواهید قادر شما قسمت این در کند حاصل تماس فرم صاحب با آن در شده تعبیه فرم طریق
  . شود داده نمایش کننده بازدید به تماس صاحب از اطالعاتی چه که

  ؟ خیر یا و شود داده نمایش دارد تعلق آن به فرم این که اي مجموعه نام تماس فرم فحهص در : مجموعه نمایش

 مجموعه آن در که هایی تماس تمامی لیست از کشویی فهرستی تماس فرم صفحه در : تماس فهرست نمایش
  . میدهد نمایش را دارد قرار

  .بیاورد در نمایش به را تماس فرم تا ستا قادر روش 4 به جومینا فارسی 2.5 جومال : تماس فرم نمایش شیوه

   دیگر مورد چند میماند میدهند، انجام که است کاري گویاي آنها نام خود و ندارند توضیح به نیازي موارد سایر

 به را اطالعات این خالصه صورت به که است تماس صاحب اطالعات نمایش از نوعی : مجازي ویزیت کارت
  . میگذارد نمایش

 است نکته همین است شده اضافه نسخه این به که امکانات از کیی :URL هاي  آدرس و  ها لینک برچسب
  . نمایید انتخاب نامی ها آن براي و نموده اضافه خود تماس به لینک چند هستید قادر شما که

 مرتبط دای نموده ایجاد قبل که آموزش واحد مجموعه به را وي و تعریف تماس فرم این در را فرضی شخص حال   
 است تماس فرم کی داراي شخص این حال  ام گذاشته گرمکی ابوالفضل را شخص این نام من مثال عنوان به نمایید
 ، هستید خاص اشخاص براي تماس فرم ایجاد حال در اگر که باشید داشته توجه میباشد فعال  آموزش واحد در که
  . باشند نموده نام ثبت سایت در بهتر عبارت به و باشند داشته ارقر شما کاربران فهرست در باید قبل از حتما افراد این

 شما توجه و میگذاریم وا جا همین در را ایم ساخته که تماسی مجموعه این و ایم نموده ایجاد که تماسی فرم این حال
  . مینماییم جلب دیگر مطلبی به را

 ندادیم کافی توضیح ها منو از برخی مورد در بودیم اجومین فارسی 2.5 جومال در منو تفسیر و توضیح مشغول که زمانی
  نحوه و کارکرد از هنوز ما که است هایی کامپوننت به مربوط منو این اینکه دلیل به که شد ذکر هم جا همان در
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 باشیم تهداش دیداري ها آن از دوباره خود جاي به تا مینماییم رها جا این در را ها منو این اطالعیم بی ها آن از استفاده
  .بود ها تماس منو ها منو این از یکی

  ها تماس منو

   
 روي بر و انتخاب را نظر مورد منو دسته»  ها منو»  سرپرستی قسمت باالي هاي منو از ها منو این به دسترسی براي
  . نمایید کلیک جدید گزینه

 براي سیستم هاي منو تمامی تا نمایید کلیک انتخاب دکمه بر شده باز صفحه در آموختید ها منو فصل در که همانطور
  . شود داده نمایش شما

  
 میشود درك قابل ما براي است کامپوننت این به مربوط که ها منو این میدانیم را ها تماس کامپوننت کارآیی که حال 
  . میکند بیان را میدهد انجام که کاري روشنی به هرکدام نام و

  

  کامپوننت جستجو هوشمند 
 یک ایجاد کامپوننت این کار ، است شده اضافه جومینا فارسی 2.5 جومال به که است جدیدي امکان مندهوش جستجو
 مطالب تمامی که است صورت بدین کامپوننت این کارکرد نحوه.  است شما جومالیی سایت در هدفمند کامال جستجو

   که زمانی ترتیب بدین و ینمایدم)) گذاري عالمت(( گذاري شاخص دارند ظاهري منو سایت در که هایی بخش و
  ها جواب نزدیکترین و گشته است شده گذاري عالمت که مواردي بین در دهد انجام را جستجویی تا دارد تمایل کاربر
  . میگرداند بر سریعاً را
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 مدیریت گزینه روي بر و نموده انتخاب را ها افزونه باال، منو از هوشمند جستجو سازي فعال براي چیز هر از قبل

  . نمایید کلیک ها پالگین

  .نمایید فعال را آن و گشته هوشمند جستجو پالگین دنبال به : اول گام

 دکمه باال هاي دکمه از و  نمایید نتخابا را هوشمند جستجو سپس و ها کامپوننت»  باال منو از  :  دوم گام

  .نمایید انتخاب را 

  . یگرددم گذاري شاخص شما مطالب تمامی مرحله این در

  
  

  .است شده گذاري شاخص شما مطالب تمامی که نمود خواهید مالحظه عملیات پایان در : سوم گام
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 ایجاد هوشمند جستجو ماژول یک و نموده انتخاب را ها ماژول مدیریت»  ها افزونه»   باال منو از : چهارم گام
 وجود هایی گزینه چپ سمت در اید نموده ایجاد را ماژول که اي صفحه در.  نمایید منتشر سایت در را آن و نموده
  . بگذارید نمایش به جستجو براي خود کاربران براي را جدیدي امکانات میتوانید آن بواسطه که دارد

 نمایش برابر آن روبروي کشویی لیست از را پیشرفته جستجو مقدار اصلی هاي گزینه قسمت در ماژول چپ سمت در
   میفرمایید مشاهده که همانگونه ؟ نمودید تعجب.  نمایید) رفرش( بازآوري را خود سایت صفحه حال.  دهید قرار
  .است شده اضافه شما جستجو به...  و مطلب نوع ، نویسنده صافی همچون جدید هاي گزینه

  باال منو از.  نماییم بررسی است شده اضافه جومال به که جدید امکان این در را دیگري قسمت بگذارید

  .نمایید انتخاب را پیشرفته جستجو»  انتخاب را ها کامپوننت

 مطالب کل میفرمایید مشاهده که همانگونه.  بفرمایید کلیک مطلب هاي طرح یا و نقشه روي بر صفحه این در حال
 شایانی کمک سایت مدیریت خود به قسمت این.  است آمده در نمایش به مختلف هاي بندي دسته در شما سایت
  . مینماید

  

   

  

 مطلب هاي طرح یا و نقشه کنار در که  میباشد جستجو هاي صافی بخش داریم را آن بررسی قصد که بعدي قسمت
 این در.  است شده عرضه نسخه این در که میباشد جومینا 2.5 فارسی جومال قوت نقاط از یکی بخش این دارد قرار
 مطلب انواع و سایت مختلف هاي زبان ، ختلفم نویسندگان ، ها مجموعه  اساس بر تا بود خواهید قادر شما بخش
 که ماژولی در شما توسط شده تعریف هاي فیلتر که است مشخص.  نمایید مشخص جستجو براي جدیدي هاي فیلتر
  .شد خواهد داده نمایش اید نموده فعال

 که  نام به دارد وجود اي گزینه باالیی ابزار نوار در هوشمند جستجو کامپوننت صفحه یعنی صفحه همین در
 نتایج در شده جستجو کلمات وزن میزان تعیین ، امکانات این جمله از میدارد عرضه شما به را العاده فوق امکاناتی
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 امکاناتی از همه و همه...  و شده جستجو کلمات نمایش نحوه تنظیمات ، توضیحات متن طول تعیین میباشد جستجو
  . نمایید صیاختصا را آن میتوانید قسمت این در که است

  . منو ایجاد طریق از هم و است فراخوانی قابل ماژول طریق از هم کامپوننت این که ننمایید فراموش

  
 صفحه یک در ماژول همان باشید داشته منو ایجاد به تمایل که صورتی در و هستند کسانیی کارآیی داراي دو هر که
  .میاید در نمایش به

  کامپوننت جستجو

  
 در که است عالی بسیار کامپوننتی من نظر از که.  میباشد جستجو کامپوننت مینماییم توجه بدان که بعدي کامپوننت
 سایت در که است هایی جستجو تمامی ثبت کامپوننت این وظیفه.  است شده اضافه جومینا فارسی 2.5 جومال نسخه
 یک مدیر عنوان به شما.  نماییم اشاره مهم اي نکته به باید ؟ چیست در کار این حسن اینکه اما.  میگیرد صورت شما
 همه از ها آن براي مطلبی چه اینکه باشید مطلع هستند آن بدنبال کنندگانتان بازدید  آنچه و عالئق از میباید سایت
   با کامپوننت این.  است مهم بسیار که است مواردي جزو میدهند نشان بهتري واکنش مطالبی چه به و مهتر
  .  مینمایند شایانی کمک شما به مهم امر این در اند پرداخته جستجو به آن مورد در کنندگان بازدید  آنچه آوري جمع

  .  نمایید کلیک  دکمه روي بر جستجو کامپوننت صفحه در امکان این سازي فعال براي
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  .دهید قرار بلی روي بر را جستجو آماري اطالعات میشود گشوده شما براي که اي صفحه در و

  
  .نماید آوري جمع را اطالعات این بود خواهد قادر سیستم ترتیب بدین شوید خارج و نموده ذخیره لحا

 کامپوننت 2 این تشریح به اینکه از قبل.  است مانده باقی کامپوننت 2 جومال فرض پیش هاي کامپوننت بین از
 2 این از یا اند دسته 2 جومالیی هاي تسای طراحان کالً.  بگذارم میان در شما با را مطلبی دهید اجازه بپردازیم
  کامپوننت که است دلیل بدین میگویم را مطلب این چرا اینکه. نمایند نمی استفاده یا و مینمایند استفاده کامپوننت

 را مختلف هاي مجموعه در ها آن بندي دسته همچنین و سایت وب سایر به ها لینک مدیریت وظیفه ها لینک وب 
 خبري فید مورد در دارد دوش بر را ها سایت سایر خبري هاي فید خواندن وظیفه هم خبرخوان ننتکامپو و است دارا
 چرا حال.  بدانید بخوبی را کلمه این مفهوم شما داریم انتظار لذا ایم داده شرح مفصل سوم فصل در ها خبرخوان و

  نمیکنند؟ استفاده خوان خبر و لینک وب کامپوننت از اول دسته

 عبارتی به باشید داشته سایت از خروجی لینک 10 حداکثر وب صفحه هر در که مجازید شما گوگل وانینق اساس بر
 از مورد این لذا شود ارجاع دیگري سایت به است نموده هدایت شما سایت به که کاربري ندارد دوست گوگل دیگر
 فید شما که زمانی است این هم خوان برخ کامپوننت از نکردن استفاده دلیل.  کاهد می گوگل نزد شما سایت اعتبار
 را دیگر سایت از شده منتشر مطلب از قسمتی حقیقت در مینمایید فراخوانی خود سایت در را دیگر سایت کی خبري
 کپی دیگري سایت از شما سایت در جدید مطلب که است معنا بدان گوگل براي این  مینمایید درج خود سایت در

 دسته، این مقابل در. میگردد گوگل در شما هاي لینک شدن پاك حتی و رتبه تنزل موجب موضوع این و شده برداري
 و نیست میمون نا امري سایت خارجی صفحات به بیشمار هاي لینک وجود معتقدند که دارند وجود دیگري دسته
 در کامالً دسته این که بگویم شما به همینجا.  هست هم خوب بلکه نیست بد تنها نه ها سایت سایر با لینک تبادل
 مورد در و باشد طرفه یک لینک که شرطی به اما است خوب نمایید دریافت لینکی سایتی از شما اینکه.  هستند اشتباه
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 نیازي و میگردد روبرو متنوع و شده بندي طبقه مطالب با که کننده بازدید که مینمایند عنوان دوم دسته هم خوان خبر
 براي را طرف دو هر دیدگاه من.  میگردد زیاد سایت در وي ماندگاري میزان و بزند سر دیگر هاي سایت به نیست
 من خود اما.  خیر یا و نمایید استفاده کامپوننت دو این از که نمایید انتخاب بتوانید خودتان تصمیم با تا نمودم نقل شما

 به مگر ام نکرده استفاده سایتی هیچ در کامپوننت دو این از بحال تا سال چند این در و هستم اول دسته جزو شخصاً
   دلیل به خارجی هاي لینک وجود و لینک تبادل با شخصاً ها لینک وب مورد در. سایت آن مشتري اصرار

 اینقدر سایت یک مطالب معتقدم هم ها خبرخوان مورد در و مخالفم است نموده برقرار گوگل که هایی محدودیت
 دیگر هاي سایت از بازدید به نیازي و گردد سایت از بازدید به معتاد کننده ازدیدب که باشد قوي و اول دست میباید
 است ممکن حال هر به. مینماید وارد سایت سئو به ناپذیري جبران خسارات کار این اینکه بر مضافاً باشد، نداشته
 در اما بکشند رخ به را...  و اینترنتی هاي سایت وب طراحی هاي روش مورد در مقاالتی و بگیرند خرده من به برخی
 عقاید نیست بد هم دوستان این میشمارم محترم را دوستان این عقیده من که همانطور اوالً که گفت باید جواب
 تجربه اساس بر که گیري نتیجه منتها ام خوانده را مقاالت آن همه هم من ثانی در و بشمارند محترم را سایرین
 کامپوننت 2 این ایم پرداخته جومال موارد تمامی تشریح به کتاب این در که آنجایی از لذا.  است بوده چنین ام داشته
 تک از اینکه رغم علی ندارم جومال کامپوننت 2 این مورد در نگارش به تمایلی اینکه با انداخت نخواهیم قلم از هم
  . ام برده لذت جا بدین تا شده نگارش کلمات تک

  

  

  کامپوننت وب لینک ها 

 هاي مجموعه در ها آن بندي دسته همچنین و سایت وب سایر به ها لینک مدیریت وظیفه ها لینک وب پوننتکام  
 و حذف/  اضافه جومال در را ها سایت وب سایر لینک تا بود خواهید قادر شما کامپوننت این در. است دارا را مختلف
  . نمایند اضافه لینک شما سایت به ها آن که دهید اجازه کاربرانتان به تا بود قادرخواهید حتی و نمایید ویرایش

 نیازمند ها لینک وب بندي دسته براي و شوند بندي دسته باید ها لینک وب هم جومال در ها قسمت سایر همانند
  . گردند مرتب و شده بندي دسته ها مجموعه این در شده ایجاد هاي لینک وب تا هستیم ها مجموعه

  . نماییم اقدام دلخواه هاي مجموعه یجادا به نسبت باید ابتدا لذا
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  .شوید هدایت لینک وب مجموعه ایجاد صفحه به تا نمایید کلیک جدید دکمه روي بر صفحه این در

  
 بستن و سازي ذخیره دکمه روي بر سپس و نمایید درج را مجموعه ایجاد به مربوط تنظیمات میتوانید راست سمت در

  . شوید هدایت ها همجموع صفحه به تا نمایید کلیک

 در لینک وب ایجاد حال در شما قسمت این در بزنید را  دکمه نموده انتخاب را ها لینک وب تب حال
  . هستید خود دلخواه مجموعه
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  را خود لینک وب مینمایید وارد که لینکی پیوند و عنوان نمودن وارد با جومال هاي قسمت سایر همانند قسمت این در

  . دهید انجام باید را الزم تنظیمات چپ سمت از جومال هاي قسمت سایر همانند هم باز اما مینمایید ایجاد

  . مینمایند مشخص را لینک وب اختتام/  انتشار تاریخ و نحوه چپ سمت در انتشار وضعیت هاي گزینه

  .  نمود توجه بدان بیشتري دقت با باید که دارد وجود مواردي پایه هاي گزینه قسمت در اما

  
 در بازشدن انتخابی هاي گزینه بین از)  لینک وب( خارجی سایت به کاربر ارجاع نحوه از است عبارت : مقصد 

 نمایش را  جدید) لینک( سایت مطالب دارد قرار شما سایت در که اي صفحه همان که است آن معناي به پنجره همان
 گزینه این انتخاب با شما و است مهم گوگل براي شما  سایت در کاربر ماندگاري میزان دارد اشکال یک کار این. دهد
 وب از استفاده به اصرار اگر معتقدم ، است جدید پنجره در شدن باز بعدي گزینه!  میاندازید بیرون خود سایت از را وي
 سر یفعل صفحه و شود باز جدیدي صفحه لینک وب در موجود لینک روي بر کلیک با تا دهید اجازه الاقل دارید لینک
 به شدن باز گزینه بهترین و بعدي گزینه.  است شما سایت در کاربر بیشتر ماندگاري معناي به که بماند خود جاي

 میشود باز صفحه لینک وب روي بر کلیک با کاربر براي ترتیب بدین که است شونده باز پنجره یا و آپ پاپ صورت
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 مشخص را شونده باز پنجره این ابعاد و اندازه)  ارتفاع ، ضعر(  زیرین هاي گزینه از تا بود خواهید قادر شما که
  . نمایید

  . میشود ثبت است خورده کلیک لینک که دفعاتی تعداد گیرد قرار بلی روي بر اگر : ها کلیک تعداد

  . دهید فشار را بستن و سازي ذخیره دکمه اید نموده تعریف را خود لینک وب که حال

 کتاب این در بارها داد نمایش سایت در میباید چگونه را موجود هاي لینک وب که دهیم توضیح دهید اجازه حال
 یا و شود داده نمایش سایت در ماژول با باید یا و ندارد سایت در نمودي تنهایی به کامپوننت یک که است شده عنوان
  . میرویم منو سراغ به ابتدا لذا شود فراخوانی منو طریق از باید

 روي بر و انتخاب را نظر مورد منو دسته»  ها منو»  سرپرستی قسمت باالي هاي منو از ها منو ینا به دسترسی براي
  . نمایید کلیک جدید گزینه

 براي سیستم هاي منو تمامی تا نمایید کلیک انتخاب دکمه بر شده باز صفحه در آموختید ها منو فصل در که همانطور
  . شود داده نمایش شما

  
  . دارد وجود ها لینک وب به مربوط هاي منو است شده زبا که اي صفحه در

  
 وب ثبت منو که مینماییم اکتفا نکته این ذکر به تنها اینجا در میدهند انجام که است کاري نمایانگر کدام هر نام که

  . نمایند ثبت را خود سایت که میدهد را امکان این کنندگان بازدید به لینک

  سرپرستی قسمت باالي هاي منو از کار این براي داد نمایش را ها لینک وب توانمی هم ها ماژول طریق از اما
  .  نمایید کلیک را جدید دکمه و انتخاب را ها ماژول مدیریت»  ها افزونه 
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  . نمایید انتخاب را ها لینک وب ماژول شده داده نمایش هاي ماژول میان از

 داده قرار مهمی بسیار امکان چپ سمت در اما شود پر باید ها ماژول تمامی همانند راست سمت شده باز ماژول در
  . دهیم توضیح آن با رابطه در است الزم که است شده

  
 پویشگر هر یا و گوگل هاي ربات که زمانی ؟ است معنا چه به گزینه این است  Follow/ No Follow گزینه آن و

 لینک آن صفحه به و نموده دنبال را لینک آن مینمایند برخورد لینکی به و میشوند شما سایت وارد دیگري سایت
 اینکه به توجه با نماید نمی دنبال را لینک آن گر پویش باشد No Follow لینک آن که صورتی در میشوند ارجاع
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 پیرو روي بر را گزینه این باشم شما بجاي من اگر باشید دارا خروجی لینک 10 از بیش نباید خود وب صفحه در شما
  . میدهم قرار شدنبا

  . ندارد اضافی توضیح به نیازي و است روشن بسیار موارد سایر

  کامپوننت خبرخوان 

 میتوانید شما کامپوننت این بوسیله دارد دوش بر را ها سایت سایر خبري هاي فید خواندن وظیفه خبرخوان کامپوننت
  داراي ها خبرخوان نمایید درج خود تسای در را آن مطالب و نموده وارد را ها سایت سایر خوان خبر لینک

 سایت استفاده که نویسی برنامه زبان به بنا نمایید وارد کامپوننت این در را آن میتوانید شما که هستند هایی آدرس 
 با را ها فید این معموالً میدهند شما به خوان خبر فید که هایی سایت میکند فرق ها لینک این مینماید استفاده ثانوي
  . میدهند نمایش زیر اشکال به تصویري نمایش

          
 مرورگرتان بار آدرس از میتوانید شما میشوید هدایت خوان خبر صفحه به تصاویر این روي بر کلیک با که نحوي به

  . نمایید کپی را مذکور سایت خبرخوان فید  آدرس

  : است زیر شرح به جومینا سایت خوان خبر  آدرس مثال عنوان به 

http://www.joomina.ir/index.php?format=feed&type=atom 

 محتوا مدیریت سیستم تمام در که همانطور.  میدهد نمایش را جومالیی هاي سایت تمامی هاي فید آدرس این کالً
.  هستیم مجموعه ایجاد نیازمند خبر هاي فید بندي طبقه و بندي دسته رايب است متداول جومینا 2.5 فارسی جومال
  . مینماییم ها مجموعه ایجاد به اقدام ابتدا لذا
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 شدن فارغ از پس بنمایید نظرتان مورد هاي مجموعه ایجاد به اقدام و نموده کلیک جدید دکمه روي بر کار این ي برا

 موارد با شده باز صفحه راست سمت در دهید فشار را  دکمه و شده نخوا خبر هاي خبر منو وارد کار این از
  .میشوید روبرو زیر

  
 داراي آن ذکر که موردي تنها چپ سمت در و نمایید وارد را نظرتان مورد سایت خبرخوان فید لینک پیوند قسمت در

   گزینه است اهمیت

  
 باید.  نمودیم ایجاد هم خبرخوان یک حال.  گیرد ارقر چپ به راست از میباید فارسی هاي سایت براي که میباشد
   .هستند نمایش قابل ها منو طریق از ها خبرخوان که باشیم داشته توجه
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  . شوم متذکر است الزم را میشوند مشکل دچار آن با رابطه در ها سایت وب طراحان اغلب که مهم بسیار نکته یک اما

   بحث آن با رابطه در قبالً که دارد وجود خوان خبر به مربوط  ژولما 2.5 جومال فرض پیش هاي ماژول بین در
  . ایم ننموده

  
  .  هستند متفاوت عملکردي داراي هرکدام است شده داده نمایش شما براي تصویر در که ماژولی دو

   خوان خبر فید ماژول
 فعال آن در ماژول  این که اي حهصف خبري فید آن روي بر کلیک با بر کار که است لینکی ایجاد ماژول این وظیفه 

  . مینماید مشاهده را است شده

   خوان خبر نمایش ماژول
  . میدهد نمایش را دیگر هاي سایت هاي فید و دارد خبرخوان کامپوننت شبیه بسیار عملکردي

 نصب جداگانه که دارد کامپوننت هزار 4 حداقل جومال نمایید تصور حال یافت پایان نیز ها کامپوننت مبحث اینجا در
  . است تصور مافوق دهید انجام تا توانست خواهید ها کامپوننت این با که کارهایی میشوند
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 جومال محتوا مدیریت سیستم هاي قسمت تمامی عمالً  و است شده داده پوشش مباحث تمامی بحال تا کتاب این در 
 رابطه در کاملی این به توضیحاتی خارجی بکت در حتی بحال تا شخصا اغراق بی و است شده داده توضیح فارسی 2.5
 کامل را کتاب این نظر هر از معتقدم که نمایم دیگر دنیایی وارد بعدي فصل در را شما دارم قصد اما ام ندیده جومال با

 و بپردازیم ها بدان بتوانیم تا میکردیم کامل را مباحث سایر باید که چرا نشده عنوان هنوز مباحث از برخی.  مینماید
 در نماییم  آشنا موارد این با را شما بعدي فصل در دارم قصد که است نشده گفته نیز امنیت و سئو همچون مواردي
 شما براي را است یافته نگارش تیم این اعضا توسط جومینا پشتیبانی انجمن و سایت در که مفیدي مقاالت هم آخر
  . نمود اشاره ها افزونه سازي فارسی هاي روش به میتوان جمله از که نمود خواهم ذکر
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  دهم فصل
  2.5در جومال  مطالب تکمیلی

  انتقال جومال -امنیت – سئو 
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        مطالب تکمیلی
  هاست به لوکال از سایت انتقال

 هاست در همچنین و)  محلی رایانه(  لوکال در را جومالیی سایت یک چگونه که گرفتیم فرا کتاب این دوم فصل در
 در را خود سایت شما که میدهیم قرار آن بر را مالك ما کار راحتی براي که شد عنوان فصل همان در نماییم نصب
  . مینمایید طراحی لوکال

 به لوکال از را خود سایت که است آن وقت اید نموده طراحی را خود سایت و اید فراگرفته را مطالب تمامی که حال
  .  نمایید منتقل هاست

 2 از داینامیک سایت یک که گفتیم میدادیم توضیح) پویا( داینامیک هاي سایت مورد در که زمانی ، دارید بخاطر حتما
 از را الزم اطالعات ها کد این.  است شما هاي کد دوم قسمت و داده پایگاه اول قسمت است شده تشکیل قسمت
  . میدهند اجرائی حالت نهاآ به سایت در و میخوانند ها داده پایگاه

 لذا نماییم منتقل هاست روي بر را قسمت دو هر میباید ما است شده کامل شخصیمان رایانه در ما سایت که حال لذا
  . میرویم ها داده پایگاه سراغ به ابتدا

  . بدهیم آموزش را هاست به لوکال از جومال انتقال طریقه آسان و سریع روشی به داریم قصد آموزش این در

  باشید کرده مطالعه را هاست در جومال نصب و لوکال در جومال نصب یعنی قبل آموزش دو شما که الزمه اینکار براي

 به انتقال آماده حاضر حال در و اید داده انجام را الزم تغییرات و نصب لوکال در را جومال شما که کنیم می فرض ما
  :میدهیم انجام را زیر مراحل کار این براي خوب.  باشد می اصلی سرور

  گزینه و کنیم می کلیک xampp آیکن روي بر کار این براي.  کنیم تهیه بکاپ خود دیتابیس از باید ابتدا در
admin کنار در را mysql  کنیم می انتخاب .  
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 گوشه از شدیم phpmyadmin محیط وارد اینکه از بعد میشویم phpmyadmin وارد کار این انجام با  

  .یمکن می انتخاب را خود دیتابیس چپ سمت
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  .کنیم می کلیک export گزینه روي بر باال منوهاي از سپس و 

  
  

 کلیک Select All گزینه روي بر اینکار براي و کنیم می انتخاب export قسمت از را جداول تمام مرحله این در
  . کنیم می

 از بعد.  شود کاسته خروجی فایل حجم از تا داریم می بر را Complete inserts گزینه تیک data قسمت در
 انتقال براي و باشد می فشرده کامال فرمت این.  کنیم می انتخاب را gzipped گزینه Save as file قسمت
  . کنیم می ذخیره را خروجی فایل و کلیک go دکمه روي بر انتها در.  است مناسب بسیار حجیم هاي دیتابیس
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 به.  برویم جومال نصب مسیر به باید مرحله این در.  کنیم تهیه کامل بکاپ جومال دیتابیس از تا شدیم موفق اینجا تا
: باشد می صورت این به ما سیستم روي بر فرض پیش صورت  

 C:\xampp\htdocs\joomina 

  . کنیم می zip فایل به تبدیل و انتخاب را ها پوشه و ها فایل تمام

 کتاب دوم فصل در که هاست روي بر ومالج نصب آموزش طبق و شویم می هاست پنل کنترل وارد مرحله این در
 حالت از و آپلود هاست روت روي بر بودیم نموده zip شخصی رایانه از که را شده فشرده  فایل ، است شده ذکر

  .کنیم می خارج فشرده

 روت مفهوم مورد در کمی لذا است روت کلمه باشد سئوالی عالمت شما براي است ممکن قسمت این در که اي کلمه
 پنلی به بسته.  میگیرد قرار آن در اسکریپت هر اصلی هاي فایل که است محلی هاست روت.  میدهیم توضیح تهاس
 در هاست روت Cpanel هاست هاي پنل در مثال عنوان به.  است متفاوت روت آدرس است دارا شما هاست که

 و انتخاب را آن آپلود خاتمه از پس و نموده آپلود پوشه این در را فشرده فایل لذا.  دارد قرار  public_html   پوشه

   کلیه ترتیب نبدی.  میکنیم کلیک filemanager صفحه باالیی ابزار نوار در واقع   دکمه روي بر
  . است ها داده پایگاه انتقال به نوبت حال.  است شده منتقل هاست به ما هاي فایل

 لذا ایم شده آشنا هاست در ها داده پایگاه ساخت هطریق با هاست روي بر جومال نصب قسمت کتاب دوم فصل در
 وارد تا کنیم می کلیک phpmyadmin گزینه روي بر پنل کنترل اول صفحه در سپس و سازیم می را دیتابیس
  . بشویم آن محیط

  
 لفای و انتخاب را browse گزینه.  کنیم می کلیک import تب روي بر و کنیم می انتخاب را شده ساخته دیتابیس
 بعد.  باشد UTF٨ روي بر انکدینگ که کنید دقت.  کنیم می انتخاب را گرفتیم خروجی قبل مراحل در که را دیتابیس

  .شوند می ایجاد کامل جداول لحظه چند از بعد بینید می که همانطور.  کنیم می کلیک Go گزینه روي بر انتخاب از
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 کامپیوتر در که اي داده پایگاه جداول با را آن درون و ایم نموده دایجا را هایمان داده پایگاه ما کار، جاي بدین تا

 مرتبط هم به را دو این هنوز اما ایم نموده منتقل را خود سایت هاي فایل  همچنین  نمودیم پر داشتیم شخصیمان
 در که configuration.php نام به دارد وجود فایلی ، جومال هاي فایل با ها داده پایگاه اتصال براي.  ایم نکرده
 تا نماییم ایجاد فایل این در دستی صورت به را تغییراتی میباید ما و میگیرند قرار شما سایت اصلی تنظیمات فایل این

  قسمت به کار این براي شود متصل اید نموده منتقل هاست به که جومالیی هاي فایل به جدید هاي داده پایگاه
 file manager پوشه در موجود هاي یلفا لیست از و رویم می public_html  فایل 

configuration.php یک کار این انجام با.  کنیم می کلیک  ادیت روي بر باال هاي گزینه از و انتخاب را 
 ساخته اطالعات به توجه با را پایین در شده ذکر خطوط.  میباشد کد کسريی داراي که میگردد باز شما براي صفحه
  . دهیم می تغییر هاست در شده

Line Var log path  :فایل مسیر log سرور در  

public $log_path = 'C:\\xampp\\htdocs\\joomina/logs'; 

 نصاب توسط کار خود صورت به جومال نصب زمان در لوکال در پوشه این براي که است بوده مسیري مسیر این
 صورت به را آدرس این که نیست کار در نصابی مهستی سایت انتقال حال در ما که حال بود شده دهی آدرس جومال
 هاست ساختار با که صورتی در.  نماییم وارد دستی صورت به را آدرس این خود میباید ما لذا نمایید ایجاد خودکار
 را آسان حل راه یک ندارید را الزم آشنایی که صورتی در اما نمایید وارد خودتان را جدید آدرس میتوانید دارید آشنایی

   است شده نوشته آدرسی باالیی قسمت در است شده باز فایل این ویرایش براي که اي صفحه در.  میدهم یاد شما به
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 زیر شکل به آدرس این ترجمه.  هستید آن ویرایش حال در که است فایلی آدرسی این.  بفرمایید دقت آدرس این به

  : است

 اینجا در.  میباشید/ home/joomina/public_html/ مسیر در configuration.php فایل ویرایش حال در
 به توجه با را دهی آدرس ما که است کافی دارد قرار مسیر همین در هم logs پوشه که آنجایی از میشود ساده ما کار
  . میشود زیر شکل به logs پوشه جدید آدرس نهایتاً که نماییم تنظیم آدرس این

public $log_path = 'C:\\xampp\\htdocs\\joomina/logs'; 

public $log_path = /home/هر آدرسی که هاست شما دارد/public_html/logs'; 

  

Line Var tmp path : فایل مسیر tmp سرور در  

 به توجه با لذا دهیم انجام هم tmp پوشه براي میباید عینا دادیم انجام logs  پوشه دهی آدرس براي که را کاري
  : میدهیم تغییر زیر شرح به هم tmp پوشه آدرس باال مفروضات

public $tmp_path =/home/ دارد شما هاست که آدرسی هر /public_html/tmp '; 

Line User Var : هاست در دیتابیس کاربري شناسه   

public $user = ' ایم نموده ایجاد بیس دیتا براي که یوزري نام ';  

Line Var db : هاست در جدید دیتابیس نام   

public $db = ' ایم نموده ایجاد هاست در که ها داده پایگاه نام '  

Line Var password : هاست در دیتابیس کاربري پسورد   
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نکته : توجه داشته باشید که ما در فصل دوم کتاب روش ایجاد پایگاه داده ها راآموزش داده ایم لذا ذکر روش ایجاد پایگاه داده 
  بود لطفا در صورت هرگونه ابهام در ایجاد پایگاه داده ها به فصل دوم مراجعه نمایید.در هاست در این جا ضروري ن

  

 نوشتاري فرمت اینکه براي باشید داشته توجه.  کنیم می کلیک save change روي بر موارد این تغییر از بعد
  . یدهبد قرار  UTF8  روي بر را انکدینگ نشود خارج استاندارد حالت از فارسی هاي نوشته

 و نموده وارد مرورگر بار آدرس در را خود دامنه آدرس میتوانید حال.  است رسیده اتمام به سایت انتقال براي شما کار
  . نمایید مشاهده را خود سایت

    جومال در امنیت
 از بخش این است شده سعی گرچه شود پرداخته بدان میباید که است مواردي مهمترین از یکی سایت نمودن ایمن
 ، کتاب هیچ هم باز اما دهد شما به جومالیی هاي سایت در خصوصاً امنیت بحث از مفیدي دید و باشد کامل  کتاب
 است ممکن منتها نیست ایمن سایتی هیچ دیگر کالمی به.  است کامل% 100 که کند ادعا نمیتواند سایتی و مقاله
 ندارد...  و پرس ورد ، جومال مدیریت به ربطی هم موضوع نای.  باشد ننموده پیدا را نآ به نفوذ راه هنوز کننده حمله
  . دارند نفوذي راه حتما ها سایت تمامی بلکه

 تر سخت سایتمان به مهاجمان براي را کار مسلماً که است سایت کردن زنجیر و قفل در سعی بخش این در ما قصد
 سواد داراي یا میباید ها هکر اصوال شویم کرمتذ باید) مهاجمان( ها هکر با رابطه در هم نکته یک.  نمود خواهد
 هاي شرکت استخدام در اکثراً افراد از دسته این دلیل نیهم به باشند برخوردار خوبی نسبی سواد از یا و باشند باالیی
  :میشوند تقسیم دسته 2 به ها هکر خود اما .هستند احترام قابل و دارند هم باالیی بسیار حقوق و هستند بزرگ امنیتی

 چه داراي کدام هر مشخصه میکنند انتخاب خودشون براي هم لقبی از خوب که سیاه و سفید هاي هکر اصطالحا
 خودشون مخصوص نگارش زبان حتی و میشه تقسیم مختلف شعب به هم ها دسته این خود البته هستند خصوصیاتی

 از لذا است امنیت بهبود ما قصد تنها بپردازیم تاریخچه این به نداریم قصد  بخش این در!  دنیاییه خالصه.  دارند هم
  : کند هک شما سایت کلی طریق 2 از میتواند هکر یک بدانید باید چیز هر از قبل.  میگذریم بحث این

   سرور سمت از -١

  سایت سمت از -2
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  سرور سمت از حمله)  الف

 باال را سایتتان امنیت هم چقدر هر یایدنم بر شما از کاري آنچنان و دارد دسترسی سرور به کننده حمله حالت این در
 نکته چند اما.  دارد دسترسی سرور منابع به و ندارد کاري شما سایت به اصالً کننده حمله که چرا ندارد اي فایده برید
  :بگیرید نظر در باید را

 و کنید اعتماد خود هاي شنیده به باید انتخاب این براي.  باشد نشده هک قبالً که کنید انتخاب سروري اینکه اول -1
 سرور سپس میگذارند را ها سایت هک تصاویر که هایی سایت در جستجو به کنید شروع و بکشید باال را ها پاشنه یا
  .... و نمایید پیدا را ها نآ

  :زیر موارد به ازجمله کنید دقت است سرور تنظیمات به مربوط که مواردي به باید هاست خرید هنگام در -2

  ؟ خیر با میکنند استفاده su_php از PHP در آیا که بپرسید سرور سرپرست از هاست خرید از قبل 2-1

 شما که اکانت دارنده خود کنترل تحت شما هاست در موجود هاي فایل که است  آن ي معنا به حالت این از استفاده 
 توسط 755 دسترسی سطح تحال این در تر ساده زبان به نیست GLOBAL تنظیمات به نیازي و میباشد باشید

.  دهید تغییر 777 به را ها دسترسی سطح این شما که نیست نیازي و میشود داده تشخیص نگارش قابل اسکریپت
  ! اید کرده آزاد عموم براي را آن محتویات که است نآ معناي به میدهید قرار 777 روي را پوشه یک دسترسی وقتی

2-2  register_globals باشد خاموش باید دارد قرار آن روي جومالیی یتسا که سرور در  

2-3   safe_mode باشد خاموش باید دارد قرار آن روي بر جومالیی سایت یک که سروري در  

2-4 allow_url_fopen  باش خاموش باید دارد قرار آن روي بر جومالیی سایت یک که سروري در.  

2-5 allow_url_include باشد خاموش باید دارد قرار آن روي بر ییجومال سایت یک که سروري در.  

2-6 disable_functions باشد فعال باید دارد قرار آن روي جومالیی سایت یک که سروري در.  

 باشد کرده استفاده su_php از سرور اگر منتها میکند صدق open_basedir براي باید هم موارد همین 2-7
  .نیست اهمیت داراي دیگر گزینه این
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 سرور روي بر آیا که است این بپرسید سرور فنی سرپرست از باید هاست خرید هنگام در که مواردي از دیگر یکی-3
  ؟ خیر یا است نصب شل آنتی مثل امنیتی هاي برنامه

 سرور سرپرست جواب اگر.  میدهند را منابع برخی به دسترسی قدرت ها هکر به هستند کوچکی هاي برنامه ها شل 
 تا و است باال بسیار ها سرور براي برنامه این هزینه.  کنید تحقیق نآ مورد در و بپرسید هم را نامهبر اسم بود بلی

  .میکنند غفلت امر این از ها سرور برخی دلیل همین به میرسد هم دالر 300

 و میشود پرسیده عبور رمز و کاربري نام دوباره phpmyadmin به ورود براي آیا که بپرسید سروتان سرپرست از -4
  ؟ خیر یا

 داریم قصد مقاله این در آنکه دلیل به بپرسید هاستتان سرپرست از باید خرید از قبل که است مواردي حداقل ها این
 اینکه به تنها و میکنیم خودداري باال مفاهیم ذکر از دلیل ینمه به دهیم توضیح را ها روش اینکه تا دهیم ئهاار کار راه
 این هم ها سرور مدیران که است امیدوار جومینا گروه.  میکنیم اکتفا باشد تنظیماتی چه داراي سرور در باید موارد این

  .هستند ها حداقل ها این شد عرض که همانطور البته. نمایند بهینه را خود سرورهاي تنظیماتو بخوانند را بخش

  سایت سمت از حمله) ب

  از استفاده آن هاي همترینم که میشود انجام گوناگونی هاي روش به ها حمله این

_$POST 

_$GET 

_$COOKIE 

eval() 

base64_decode 

Allow_url_fopen 

 SQL  دستورات فیلتر

Allow_url_include 
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   حمالت این مقابل در سایت امنیت آن نصب با که بود شده معرفی امنیتی پالگین یک جومینا سایت در قبال. میباشد

  آدرس از یدمیتوان را پالگین این میرفت باال
:-AA/joomina8%C%D%8DB7%A8%D3%B8%D-AA8%C%D%8DB9%86%D9%85%D7%A8%http://www.joomina.ir/%D

decurityt.html  
 قرار سایت پایین در که بود رایتی کپی درج بود پالگین این با رابطه که اي نکته.  نیدک فعال و نصب و دریافت اینجا 

  خط و شوید jhackguard.php فایل وارد. بردارید هم رایت کپی که این براي داشت

$replacement="xxxxxxxxxxx"; 

  :کنید جایگزین زیر عبارت با را

$replacement   ; ""=  

  .کنید نصب و نموده فشرده را فایل دوباره میشود حذف هم رایت کپی ترتیب این به

 باید دیگري کارهاي مرحله این در  شویم بعدي مرحله وارد میباید گرفتیم را ها حمله این جلوي که حال خوب بسیار
  :میشود داده موزشآ و شده فهرست شما براي ترتیب به که دهید انجام

  .دهید تغییر دلخواه کاربري نام به admin از را خود کاربري نام)  1 -ب

 جدید صفحه در کنید کلیک admin کاربري نام روي بر و نموده انتخاب را کاربر مدیریت باال منو از کار این براي
  .دهید فشار را ذخیره و داده تغییر دلخواه نام به را کاربري نام این

  .کنید استفاده سخت هاي رمز از) 2-ب

  .نمایید استفاده خود ورود رمز در ها بلمس و اعداد حروف، از المکان حتی معناکه بدین کنید انتخاب سخت را خود رمز

  .بگذارید رمز خود ادمین پوشه برروي)  3-ب

 Password Protect    گزینه وارد دهید انجام خود هاست پنل طریق از هم میتوانید براحتی را کار این

Directories نمایید انتخاب را دخو ورود رمز و کاربري نام و شوید .  
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  .دارید نگه بروز را خود جومال)  4-ب

 شما مینماید منتشر را محتوا مدیریت سیستم این رسانی بروز هاي نسخه آخرین همواره جومینا وب طراحان گروه
   بسته جومال افزونه یک همانند ها افزونه مدیریت قسمت از و نموده دانلود را رسانی بروز هاي بسته میتوانید
  .نمایید نصب را رسانی بروز

  .نمایید فعال را خود سایت sef)  5 -ب

 sef خالصه صورت به میشود مطرح seoو  sef همچون مفاهیمی جستجو موتورهاي جهت سایت ارتقا مبحث در
 مختلفی هاي افزونه از خود سایت در شما که است زمانی نکته این اهمیت.  است سایت یک هاي لینک کننده اصالح
 ننموده فعال خود سایت در را sef اگر باشند امنیتی هاي حفره داراي ها افزونه از برخی است ممکن.  میکنید فادهاست

 را شما سایت براحتی نماید جستجو را است رفته بکار شما سایت در که اي افزونه نام گوگل در میتواند هکر باشید
 منیجر فایل بوسیله( رفته خود سایت روت به است کافی جومال در sef نمودن فعال براي.  دهد قرار حمله مورد
 و نموده پاك آن انتهاي از را. txt که صورت بدین دهید تغییر را نامش را htaccess.txt نام با فایل و)  هاست
  .بگذارید) نقطه( "." یک آن ابتداي در

 یا و شود داده نمایش مخفی هاي فایل که میشود پرسیده شما از شوید منیجر فایل وارد میخواهید که زمانی : نکته
 .میدهید تغییر را نام این شما نکهآ از پس دلیل همین به میشود شناخته مخفی فایل ها سرور براي .htaccess خیر

  .میشود حل مشکل این کار این با که نبینید را آن است ممکن

 تنظیمات قسمت از سایت تب از) کربنديپی( اصلی تنظیمات قسمت در و شده خود سایت مدیریت وارد بعدي گام در
SEO دهید قرار بلی روي بر را ها گزینه.  

 میتوانید همین براي دارند مشکل موارد تمامی نمودن فعال با ها سرور از بعضی که شده مشاهده موارد از برخی در
  .کنید امتحان و داده قرار بلی روي بر را ها گزینه تک به تک

  امنیت ارتقا جهت .htaccess از استفاده)  6-ب

 سایت امنیت اینکه براي مینماید تنظیم سایت به را..  و ها دسترسی برخی است هویدا آن نام از که همانطور فایل این
  . کنید وارد نآ در را زیر دستورات و نمایید باز را فایل این ببرید باال را خود
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deny from all 

<FilesMatch "index.php"> 

allow from all 

</FilesMatch>  

<FilesMatch "index٢.php"> 

allow from all 

</FilesMatch> 

  

 این نماید استفاده  PHP 5.2   از حداقل میباید شما سرور کند کار درست htaccess در دستورات این اینکه براي
  php.Index٢و  index.php از غیر به ها فایل تمامی به خارجی دسترسی که است معنا بدین دستور

 نباید قائدتاً اما کنید حذف  را آن میتوانید شدید مواجه مشکلی با دستور اجراي از پس که صورتی در.  باشد بسته
  .باشد داشته وجود مشکلی

  .کنید محافظت نیز خود شده ترجمه هاي فایل از میتوانید روش این به:  نکته

  .دارید نگه بروز همواره را مینمایید استفاده خود سایت در که هایی افزونه)  9 -ب

 کار این براي باشید مطمئن خود سایت هاي افزونه بودن بروز از که است شما وظیفه این سایت یک مدیر عنوان به
 البته کنیدو حاصل اطمینان ها آن بودن بروز از و بزنید سر ها افزونه این دهنده انتشار هاي سایت به دائما میتوانید
  .میکنند اعالم را افزونه نسخه مدیریتشان متقس در افزونه از بسیاري

  ! کنید پاك را نمیکنید استفاده که هایی فایل و افزونه)  10 -ب

 عمر طول که ام دیده موارد برخی و داد قرار سایت پیکربندي در گزینه این:  نکنید زیاد را کش عمر طول)  11 -ب
 و کاربري نام جومال کش پوشه در ببینید.  دهد نشان زیاد را میهمانان تعداد تا میکنند زیاد ها سایت از برخی را کش
 میکند فرض شده وارد را شما سیستم و داشت خواهد وجود نرسد پایان به کاري جلسه که زمانی تا شما ورود رمز
  ) یمنمیکن ذکر امنیتی دالیل به را استخراج راه.... ( و کند پیدا دسترسی الگ پوشه و پوشه این به هکر است کافی
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  .نکنید پاك را ها پوشه در موجود index.html هاي فایل)  12 - ب

 صفحه یک با نماید وارد را پوشه یک آدرس مستقیما کسی اگر یعنی میدهد نمایش را سفید صفحه یک فایل این
  .است مهم خیلی logs , tmp پوشه در مخصوصا مورد این.  میشود روبرو سفید

 را ها سایت این نمونه نمایید استفاده میکنند اسکن رایگان صورت به را شما تسای که هایی سایت از)  13 -ب
  ببینید اینجا از میتوانید

http://hackertarget.com/joomla-security-scan/ 

    .نکنید استفاده ftp از الزم مواقع غیر به)  14 -ب

 فرض حال.  نیست ftp سازي فعال به ازينی میبرید بهره مینماید استفاده su_php  از که سروري از صورتیکه در
 اگر حال میشود ثبت شما config فایل در نآ مشخصات نمایید فعال را ftp که صورتی در.  نباشد اینطور که کنید
 شدید مجبور هم اگر دلیل همین به!  بود خواهد وي دستان در شما سایت کل کند پیدا دسترسی فایل این به هکر
ftp بودن فعال گرچه.  نمایید) کنید عوض را آن عبور رمز و کاربري نام(  فعال غیر را آن استفاده از پس کنید فعال را 
ftp میشود شما سایت سرعت بهبود باعث.  

  .کنید کد را خود config فایل)  15 -ب

 موجود ها ارافز نرم همه شکن کد گرچه نمایید کد دارد قرار آن در شما مشخصات تمامی که را فایل این میتوانید شما
  .نمایید صحبت سرور سرپرست با است بهتر مورد این در میکند سخت هکر براي کمی را کار هم باز اما است

   .ببرید بکار خود هاي سایت در باید که است مواردي از اي خالصه تنها موارد این

 عالقمندان تمامی از لذا.  رنمایدمنتش  خود سایت در نیز تکمیلی مقاالت تا دارد تصمیم جومینا گروه رابطه همین در
 خود نام به تا نمایند ارسال ما براي میرسد نظرشان به مهم و مختصر هرچند ديرموا که صورتی در تا میشود دعوت

 بازدید دانش ارتقا در نیز ما خود که مهمی مبحث امنیت با رابطه در مقاالت سایر منتظر.  شود منتشر جومینا در نهاآ
  . باشید ایم کرده غفلت رابطه این رد سایت کنندگان
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  جومال در سئو
 پایه از و نمایم جومالیی هاي سایت در سئو با رابطه در بحث به شروع خواستم نوشتم را مطلب این عنوان که زمانی
 در اجومین سایت در قبالً زاده رضا فرهاد آقاي نام به عزیزم دوستان از یکی آوردم بخاطر اما ، نمایم تدوین را مطالب
 را ایشان مقاله بخش این در ایشان خود اجازه با لذا میباشد کامل بسیار که بود نموده منتشر را اي مقاله رابطه این
 با تا میشکافم شما براي را موضوع آن شخصا داشت اضافی تفسیر و توضیح به نیاز که جا هر منتها میدهم قرار "عینا

 2.5 جومال براي را الزم تغییرات که بود نوشته 1.5 جومال براي قبال الهمق این همچنین ، شوید آشنا بیشتر مفاهیم
  . داشت خواهیم کار سرو سئو با رابطه در کامل مطلب یک با آخر دست ترتیب بدین نمود، خواهم درج شما براي

   ؟ چیست سئو
 این وب صفحات ازيس بهینه. هستند فریبنده و جالب جستجو موتورهاي براي که وبی صفحات کردن تولید یعنی
  ناشی نجاآ از موضوع این اهمیت. باشید داشته را امتیاز بیشترین بزرگ جستجوي موتور یک نتایج در شما که است

  .میکنند استفاده خود نظر مورد محصول یا مطلب به رسیدن براي جستجو موتورهاي از مردم اکثر که شود می 

 ي واژه شده که هم بار یک براي حداقل دارند، کمی چند هر آشنایی وب با که افرادي همه تقریبا که گفت بتوان شاید
SEO اند شنیده را.  

 سایت سازي بهینه است، Search Engine Optimization مخفف که SEO لغوي معناي چیست؟ SEO اما
 ندهفریب و جالب جستجو موتورهاي براي که وبی صفحات کردن تولید یعنی SEO. باشد می جستجو موتور براي
  .هستند

 داشتن براي بنابراین. میکنند نگاه جستجو نتایج اول ي صفحه به فقط مردم اکثر یاهو، و گوگل در مثال عنوان به
 قرار جستجو نتایج اول ي صفحه در شما سایت که است الزامی مسئله این جستجو، موتورهاي طرف از باال ترافیک
  .گیرد

 کلمات ها، تگ متا و ها تگ مناسب، ي صفحه عنوان مانند فنی شهايرو مورد در جستجو موتور سازي بهینه علم
   مطالعه دارند، دوست جستجو موتورهاي که محتوایی کالً و سایت مناسب توضیحات و کلیدي عبارات و کلیدي
  .کند می
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 تمام انهمتاسف. میکنند بندي فهرست و پیدا) عنکبوت( خزندگی افزار نرم وسیله به را وب صفحات جستجو موتورهاي
 امتیاز جستجو موتورهاي از یکی در شما وب صفحه اگر مثال براي. نمیکنند کار جور یک خزندگی افزارهاي نرم

  .نباشد چنین این موتورها دیگر در است ممکن باشد، داشته باالیی

 داخل کردعمل تغییرات تمام پیگیري میدهند، انجام جستجو موتورهاي سازي نههیب متخصصان که کارهایی از یکی
 آنها عالوه به. کنند سازي بهینه تغییرات این طبق بر را وب صفحات میتوانند آنها بنابراین. است جستجو موتورهاي

  .میدهند قرار موتورها این تابع را خود مختلف جستجوي موتورهاي تغییرات با همراه

 سازي بهینه ي درباره طراح این از باید شما میکنید، انتخاب تجاریتان سایت طراحی براي طراح یک شما که هنگامی
 ساخت جستجو موتورهاي براي سازي بهینه اصول طبق بر بخواهید او از باید و کنید سوال جستجو موتورهاي
 اید، داشته این از بیش شما که هایی طراحی از تر طوالنی کار این صورتیکه در. کند شروع را شما سایت وب صفحات
 شامل گیرد، می قرار وب روي بر سایتتان که اول بار همان در شما که است تر معقول و تر نآسا خیلی کار این. نیست
  .شود جستجو موتورهاي براي سازي بهینه

  است؟ مهم SEO چرا ● 

  :باشند می موضوع این دالیل از برخی ذیل موارد. باشد می مفید جستجو موتورهاي براي سازي بهینه چرا

  .میکند دعوت شما سایت وب از دیدار به را زیادي هاي مشتري جوجست نتایج در بودن برتر ▪

  .دارند وضعیت یک صفحه یک از شما بینندگان تمام صد در 87 ▪

  .میکنند استفاده جستجو موتورهاي از اینترنت کاربران از صد در 91 ▪

  .میگیرد انجام انگلیس کشور در روز در جستجو میلیون 250 از بیش تحقیقات آخرین طبق ▪

  .میشود آغاز جستجو موتورهاي وسیله به آنالین معامالت صد در 73 ▪

 به درصد یک از کسرهاي فقط که است این واقعیت اما هستند، پول رقابت سر بر هم با سایت وب از بیلیون 3.5 ▪
  .رسند می اول صفحه
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  دارند؟ احتیاج SEO به کسانی چه ●

 بهینه جستجو موتورهاي براي را خود وب صفحات باید میکند، کتحر بازرگانی و تجارت سوي به که سایتی وب هر
  .کند سازي

 کابران از عظیمی پهنه که است داده نشان مطالعات و میباشد، اینترنتی کاربران جلب سایت وب یک نهایی هدف
  .اند کرده پیدا جستجوي موتورهاي در را ها سایت وب اینترنتی

 داشته توجه باید دارد را خود قدیمی سایت وب کردن روز به یا و جدید تسای وب یک ساخت به نظر شما شرکت اگر
  .دهید قرار الویت در را SEO باید پیشرفت براي که باشید

  .میکند معرفی بازار در را شما و برد می بزرگ مسابقه به را شما SEO که باشید داشته خاطر به

  چیست؟ SEO ابزارهاي ●

 را آنها از تعدادي و کنیم صحبت جستجو موتورهاي براي سازي بهینه یا SEO رهايابزا درباره میخواهیم اینجا در
  .کنیم معرفی

▪    Keyword Suggestion در کلیدي کلمات گفتیم باال در که همانطور: کلیدي کلمات ي دهنده پیشنهاد 
 کلمات Keyword Suggestion از استفاده با میتوانید شما. دارند سزایی به نقش جستجو موتورهاي جذب
  .کنید انتخاب را تري جذاب و بهتر کلیدي

▪   Google Rank Checker خاص محاسباتی با گوگل جستجوي موتور: گوگل در شما امتیاز ي کننده چک 
. است باالتر شما سایت ارزش باشد باالتر گوگل در شما سایت امتیاز چه هر ،میدهید امتیاز ها سایت وب به دقیق و

 آسان را شما کار Tools SEOبا مرتبط هاي سایت بیشتر در ابزار این اما نیست آسان امتیاز این دنکر چک معموال
  .کنید چک گوگل در را خود امتیاز راحتی به میتوانید شما و کرده

▪ Link Popularity   جستجوي موتورهاي در که میدهید نشان شما به لینک محبوییت: لینک محبوبیت 
 چند بین کردن مقایسه براي ابزار این از اًجدید و میشود ظاهر نتیجه تعداد چه میکنند جستجو را شما وقتی مختلف
  .شود می استفاده سایت وب
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▪ Search Engine Position  نتایج تعداد هم ابزار این: جستجو موتورهاي در شما سایت وضعیت 
  .میدهد نمایش بزرگ جستجوي موتورهاي در را شما سایت جستجوي

 متنوعی و مختلف انواع که سایت وب سازي بهینه ابزارهاي یا Web Site Optimization Tools کل در
  .دارند

  کلمات کلیدي 

 5کلمات کلیدي کلماتی هستند که توضیح دهنده یک صفحه وب میباشند . به عنوان مثال اگر به شما بگویند در 
مه کلیدي را باید بکار ببرید . در تمامی قسمت هاي کل 5کلمه صفحه اي را که مشاهده مینمایید تشریح کنید شما 

جومال ، چه در منو ها و چه در خود مطالب همواره قسمتی وجود داشت که توضیح آن را منوط به بخش سئو در سایت 
  .مینمودیم
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   کلی توضیحات تنظیمات

  :  يریتفس يها دیکل

 حـال  در کـه ي دیجد عنصر آن با رابطه دري دیکل لماتک دیبایم ما که استیی جا ها واژه دیکل اي یریتفسي ها دیکل
 و باشد شده جدا هم از "," عالمت با دیبایمي دیکل کلمات نیا که دیباش داشته توجه.  میینما وارد را میهست آن جادیا
 کلمـات  پیـ تا مشـغول  کـه ی زمان دیباش داشته توجه دیبا شما.  کندیم جادیا مشکلی کمی فارس زبان در موضوع نیا
 را بوردیک زبان دیبایم دوباره سپس و دیده فشار را ","  دکمه و داده رییتغ را بوردیک زبان کلمه هر پیتا از پس دیسته
  .باشدی شکل نیچني دارا دیبایم شماي ریتفس کلمات تینها در.  دیسیبنو راي بعد کلمه و دیبرگرادنی فارس به

  

      : دیباش اشتهد توجه ریز نکات به حتما يدیکل کلمات انتخاب در

قبل از انتخاب کلمات کلیدي چند دقیقه فکر کنید و خود را به جاي کاربر هدف قرار دهید به گونه اي که اگر  •
  در موتورهاي جست جو واژه اي جستجو کنید چه واژه اي جست جو شما به جاي او باشید و قرار باشد

  .می کنید
•  

   .شامل نام برند،محصوالت،خدمات و اطالعات شما باشند کلمات کلیدي شما به گونه اي انتخاب شوند که 
•  

با توجه به اینکه اکثر موتورهاي جستجو حساس به حروف بزرگ نیستند نیازي به استفاده از حروف بزرگ  
   .واژه هاي خود ندارید    در

•  
ت هستند زیرا یکسان ولی معانی متفاو ی استفاده نمایید که داراي امالينباید در کلمات کلیدي از کلمات 

شما شده ولی به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا  سایتممکن است کاربر با یکی از این واژه ها وارد 
نکند. موتورهاي جست جو بعضی اوقات نتایجی را به شما نمایش می دهند که مربوط به واژه ي جستجو شده 

 .واند به عنوان کلمه کلیدي مناسب شناخته شودتوسط شما می باشد که استفاده از این واژه هاي مرتبط می ت
   .کلمه استفاده ننمایید 5کلمات کلیدي خود را محدود نمایید و سعی کنید بیش از  •
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  :دیینما نصب خود تیسا يرو بر را آن نمونه اطالعات دینبا  جومال نصب هنگام

 2.5عات نمونه ، در نسخه جومال خر نصب گزینه اي وجود دارد به نام نصب اطالآهنگام نصب جومال در صفحه 
فارسی جومینا این امکان براي شما وجود دارد که این اطالعات نمونه را همراه ساخت خود نصب نمایید و یا از نصب 

  .ن صرف نظر کنید آ

لی متاسفانه دیده شده برخی از تیم هاي دیگري که ارائه دهنده ترجمه هایی از جومال هستند بر خالف قوانین بین المل
جومال امکان عدم نصب اطالعات نمونه را برداشته اند که این امر عالوه بر آنکه بر خالف قوانین جومال است موجب 

  ایجاد خسارت به سایت هایی میشود که این کار را انجام میدهند. 

ر این اطالعات اطالعات نمونه را نصب نکنید این است که اگ کی از مهم ترین دالیلی که توصیه می شود که اکیداًی
شما با مشکل روبه رو می شود و  سایتدر پایگاه داده موتورهاي جست جو مانند گوگل ایندکس شوند از دو جنبه سئو 

شما را ثبت نموده اند  سایتهم در رتبه و هم پیج رنک شما تاثیر می گذارد. اول اینکه موتورهاي جستجو اطالعاتی از 
شما ندارد و دلیل دوم که مهمتر نیز می باشد این است که پس از حذف  سایتکه هیچ ارتباطی با ماهیت و موضوع 

خود آدرس ها و لینک هایی را که در موتورهاي جستجو ثبت شده اند از بین برده اید که  سایتاین اطالعات نمونه از 
شما پیدا کنند تاثیر  یتسابه ویژه میزان اعتمادي که موتورهاي جستجو باید نسبت به  سایتاین امر خود بر روي سئو 

  .به شدت منفی دارد. پس توصیه می شود که از نصب اطالعات نمونه خودداري نمایید

  ها pdf به مربوط نکیل کردن فعال ریغ

 جومالیی را بررسی می کنیم گاهی اوقات متوجه می شویم که لینک هاي حاوي فایل هاي سایتزمانی که که ما 
pdf  صفحات اصلی شما در موتورهاي جست جو قرار دارند. حال اشکال این اتفاقدر رتبه باالتري نسبت به 

شما شده و از تمام اطالعات  سایتوارد  pdf کجاست؟ کاربران قادر نیستند که به صورت مستقیم از طریق فایل هاي
ها را  pdf  مدیریت مطالب خود لینک مربوط به تشما استفاده نمایند. پس شما می توانید در قسم سایتو خدمات 

  .غیر فعال نمایید
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  www يرو بر تیسا آدرس کردن قفل

قبال در برخی از انجمن ها مطلبی را در این زمینه مطالعه کردم که جا دارد از تهیه کنندگان آن تشکر کنم. من در این 
یجاد دو موجب ا www قسمت سعی می کنم آن مطلب را کامل نمایم. بعضی ها فکر می کنند که داشتن و نداشتن

 و از پروتکل   داشته باشید  جومالیی سایتآدرس براي موتورهاي جستجو می شود این در حالی است که اگر یک 
https  آدرس به شرح زیر است 4  نیز صرف نظر کنیم حداقل داراي:  

 http://yoursite.com 

http://yoursite.com/index.php 

http://www.yoursite.com 

http://www.yoursite.com/index.php 

خود استفاده نماییم به  سایتشکل معمول و استانداردي که توصیه می شود از آن براي معرفی آدرس صفحه اصلی 
  صورت:

http://www.yoursite.com  

می باشد. اهمیت این موضوع در این است که اگر صفحه ي اول شما چهار آدرس متفاوت داشته باشد خیلی از 
شما داده می شود روي این چهار  سایتثل میزان بازدید سایت شما و همچنین لینک هایی که به پارامترهاي مهم م

آدرس تقسیم می شود که اصال براي سئو شما مناسب نیست. و براي این منظور بایستی قطعه کد زیر را به 
 خود اضافه نمایید: htaccess.    فایل 

 
RewriteEngine On 
# index.php redirect 
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{٣,٩}\ /index\.php\ HTTP/ 
RewriteRule ^index\.php$ http://www.yoursite.com/ [R=٣٠١,L] 
# Redirect non-www to www version 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yoursite\.com$ [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yoursite.com/$١ [R=٣٠١,L] 
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جومالیی داشته باشید از طریق آدرس  سایته این موضوع به این سادگی هم که به نظر می رسد نیست. اگر شما البت
 زیر نیز می توانید به صفحه اصلی خود دسترسی داشته باشید:

www.yoursite.com/component/content/frontpage 

راي کاربران پی خواهید برد.جالبه بدانید که این خودتان وارد شوید به فاجعه بودن آن ب سایتاگر با این آدرس به 
شما در موتورهاي جستجو ایندکس می شود. براي حل این مشکل و  سایتآدرس جز اولین آدرس هایی است که از 

 مشکالت شبیه به این موضوع می توانید از دستور زیر استفاده نمایید:

Redirect ٣٠١ / component/content/frontpage    http://www.yoursite.com 

 با توجه به اینکه نیازي به توضیح دستور باال ندارید از توضیح آن صرف نظر می کنم.

   cache کردن فعال

سایت هایی با حجم کم و سرعت باال هم براي کاربران و هم براي موتورهاي جستجویی مانند گوگل فوق العاده حائز 
ان و هم به موتورهاي جست جو می دهد که بهتر و مفیدتر با سایت شما اهمیت می باشد و این امکان را هم به کاربر

را فعال نمود ولی  cacheارتباط بر قرار نمایند. براي این منظور می توانید در قسمت تنظیمات عمومی سایت خود 
  اد داشته باشید.یخود را نیز به    cacheقابل خواندن و نوشتن بودن فایل 

Spider و ها   robotو ها   crawlerییجومال يها تیسا و ها  

  داشته باشید و بدانید که آن ها به  هاcrawler ها و  robot و  ھاSpider شاید شما قبال اطالعاتی در زمینه 
کردن محتویات سایت شما را مثل متن ها و لینک ها را انجام  crawlگونه اي برنامه نویسی می شوند که عمل 

  موتورهاي جستجو قرار داده و با توجه به الگوریتم موتورهاي جست جو سایت شما را  دهند و آن ها را در دیتابیس
ها وقتی براي اولین بار وارد سایت شما می شوند به اولین چیزي که  crawlerرتبه بندي نمایند. جالبه بدانید که 

 ند و لینک هایی که قبالًتوجه می کنند لینک هاي شما درصفحه هایتان می باشد. سپس متن هاي شما را می خوان
  بررسی نموده اند دریافت می کنند.
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چگونه  اطالعات یک سایت را مرور می کند کمی دشوار تر از اینه که  من  crawlerاین که دقیقا گفته شود که یک 
ک درخواست ارسال می کند به یک سروري که از سایت شما میزبانی می کند و نحوه ی  Crawler .توضیح دادم

  مثل حالتی که  مرورگرها صفحاتی را که شما می خواهید ببینید پیگیري می کنند. فت این درخواست تقریباًدریا

Crawler  می توانند در هر زمانی صفحات سایت شما را مورد بررسی قرار دهند. همین موضوع به ویژه در سایت
د سایت را پایین می آورد و موجب از هاي پربازدید ایجاد مشکل می کند که مهمترین آن این است که سرعت لو

دست دادن ترافیک شما در اوج ترافیک سایتتان می شود. و حتی ممکن است در ساعاتی که سایت شما داراي بازدید 
سایت شما را ترك کند. هنگام برنامه نویسی و طراحی یک سایت باید به این نکته توجه  Crawlerزیادي است 

ها به وجود می آورد . اما براي این  Crawlerمکان جریمه شدن سایت ما توسط داشت که دیر لود شدن سایت ا
در سایت خود نگهداریم. من را  Crawlerراه حلی هم وجود دارد و آن این است که کاري انجام دهیم که  ،،موضوع

ی شوند ولی اگر به سایت شما راهنمای مجدداً Crawlerبه طور خالصه به شما خواهم گفت چه کاري انجام دهید که 
تجربه من را می خواهید در صورتی که لزومی ندارد که سایتی سنگین جهت لود شدن داشته باشید بهتر است این کار 
را انجام ندهید و اگر غیر از این باشد راه حل مناسب را انتخاب نمایید. ولی قبل از اینکه وارد این بحث شوم به شما 

ایندکس شوند و حتی از آنها در طراحی  Crawlerکه نباید اجازه دهید توسط یک سري از مواردي را خواهم گفت 
  سایت خود استفاده نمایید:

  زمانی که در حال ایجاد یک صفحه هستید:

هنگامی که در حال ایجاد و ویرایش  یک صفحه هستید مطمئن شوید که آن صفحه جزو صفحاتی نیست که توسط  
Crawler  این قضیه نیز نگران نباشید زیرا پس از آماده شدن صفحات شما توسط مورد بررسی می باشد و از
Crawler .و یا هنگام تعمیرات سایت باید به موتورهاي جستجو گوگل اعالم نمایید   مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  که در این بازه ي زمانی سایت شما در حال تعمیر می باشد. 

  صفحات حاوي لینک هاي زیاد:

ها مشکوك  Crawlerصفحات  که حاوي لینک هاي زیادي هستند(به استثنا نقشه سایت) براي   این گونه از
محسوب  می شوند و حتی الزم است که این نکته را خدمت شما عرض کنم که ما این گونه از سایت ها را در زمره 
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  براي حل این مشکل سایت هاي اسپم قرار می دهیم حتی اگر موتورهاي جستجو این موضوع را تشخیص ندهند. 
  می توان از توضیحات و متن به جاي بکاربردن لینک هاي زیاد به تنهایی استفاده نماییم.

  صفحاتی که داراي محتویات خیلی قدیمی هستند:

آسیبی به رنک شما در موتورهاي جستجو وارد نمی کند  محتویات قدیمی سایت شما مانند آرشیو وبالگ شما ضرورتاً
موجب ارتقاي رنک شما خواهد شد. موضوع آزاردهنده اي که در رابطه با آرشیو ها با آن رو به رو  ولی نبود آن ها

هستیم تعداد دفعاتی است که این محتویات بر روي سایت شما آشکار و لود می شوند. و همچنین ممکن است این 
در سایت خود استفاده نموده اید که ها پیش آید که شما از محتویات یکسان چندین بار  Crawlerاشتباه براي      
سپم براي سئو می باشد. پس بهتره که ریسک نکرده و آرشیو خود را محدود کرده و مطمئن شویم ااین خود مصداق 

  به کار نبرید. که محتویاتی که گذشته به کار برده اید مجدداً

  اطالعات شخصی:

م  ولی اگر به هر دلیلی مجبور هستید این کار را انجام بهتر این است که اطالعات شخصی را بر روي وب منتشر نکنی
را به آن ها ببندید. دالیل زیادي وجود دارد که نباید اجازه دهید در بعضی از مواقع  Crawlerدهید امکان دسترسی  

Crawler .ها صفحات شما را ایندکس نمایند و مواردي که من عرض نمودم تعدادي از رایج ترین این موارد بود  

  robots.txtفایل 

Crawler  ها این توانایی را دارند که به یک وب سایت آسیب وارد نمایند. ولی با انجام یک سري اقدامات می توان
یک عنصر واقعی ،  robots.txtصورت می گیرد. فایل  robots.txtها را کنترل نمود. این اقدامات به وسیله آنرفتار

سایت شما قرار می گیرد. این فایل حاوي  rootآن کنترل دارید. این فایل در  مهم و تاثیر گذار است که شما بر روي
ها را بر عهده دارد و به آن ها می گوید چه  Crawlerدستور العمل هاي ضروري و مهمی می باشد که وظیفه کنترل 

ها باید از  Crawlerا قسمتی از سایت شما را ایندکس کنند و چه قسمت هایی را ایندکس نکنند. براي ایجاد ارتباط ب
  در بیشتر فرم هاي این فایل از دستور زیر استفاده می کنیم:ده نمایید که آن ها متوجه شوند. دستورالعملی خاصی استفا

User-agent: * 
Disallow: / 
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 Crawlerبیانگر فرمان شما به   :User-agentاین دو قسمت خیلی ضروري و مهم می باشند. قسمت اول یعنی 
ها را پوشش می دهد  ولی این قابل کنترل و  Crawler) نشان می دهد که تمام و انواع  *باشد. نشان ستاره(ها می 

  اجازه ارتباط دهید. Crawlerتغییر توسط شما می باشد و می توانید تنها به یک یا چند 
  

و عالمت اسلش (/) می گوید که چه قسمت هایی اجازه دسترسی ندارد Crawlerبه   :Disallowقسمت دوم یعنی 
می گوید از ایندکس کردن داریکتوري ها  Crawlerنشان دهنده تمام داریکتوري ها می باشد. پس این قسمت به  

  چشم پوشی کن.
ها با دستور مهمی روبه رو هستند و باید به آن توجه کنند. معموال  Crawlerبیانگر این موضوع است که   عالمت (:)

   شود که از اکثر دایرکتوري ها صرفه نظر کنند. به عنوان مثال اگر بخواهید که به ها خواسته می Crawlerاز 
Crawler اعالم نمایید که از دایرکتوري هاي موقتی چشم پوشی نماید به صورت زیر عمل می نماییم:  ها  

User-agent: * 
Disallow: /tmp/ 

  :شود پوشی چشم بیشتري هاي دایرکتوري از بخواهید شما شاید و

User-agent: * 
Disallow: /tmp/ 
Disallow: /private/ 
Disallow: /links/listing.html 

 که صفحاتی همچنین و شخصی و موقت هاي دایرکتوري از  که شود می خواسته ها Crawler از باال دستور در
 ها Crawler که ستا این باشید داشته ذهن در باید همیشه که اي نکته. نمایند پوشی چشم است ها لینک شامل
 چگونه به باید بنویسید فرمان سري یک خواهید می شما اگر پس خوانند می پایین به باال از را  robots.txt  فایل
  .کنید دقت آن نوشتن

  :کنید توجه زیر مثال به

User-agent: * 
Disallow: /tmp/ 
User-agent: CrawlerName 
Disallow: /tmp/ 
Disallow: /links/listing.html 
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  دیگر فرمانی در و اید داده ارتباط و دسترسی اجازه ها Crawler تمام به فرمان یک در که بینید می کنید توجه اگر
 اجازه شما آن از قبل زیرا داد انجام نخواهد را فرمان خاص Crawler آن جا این در. خاص Crawler یک به تنها

  .اید داده را ها Crawler تمام به ارتباط

  :باشد می زیر صورت به باال دستور صحیح

User-agent: CrawlerName 
Disallow: /tmp/ 
Disallow: /links/listing.html 
User-agent: * 
Disallow: /tmp/ 

User-agent: CrawlerName 
Disallow: /tmp/ 
Disallow: /links/listing.html 
User-agent: * 

Crawler شما اگر که هستند متفاوتی هاي نام يدارا متفاوت جو جست موتورهاي هاي log بررسی را سرور وب 
  :است شده آورده زیر لیست در ها آن از برخی. نمود خواهید مشاهده را ها آن نام احتماالً کنید

Google: Googlebot 
MSN: MSNbot 
Yahoo! Web Search: Yahoo SLURP or just SLURP 
Ask: Teoma  
AltaVista: Scooter 
LookSmart: MantraAgent 
WebCrawler: WebCrawler 
SearchHippo: Fluffy the Spider 

  
  .دهند قرار بررسی مورد را شما سایت باید که هستند هاي Crawler از اندکی تعداد باال لیست

  ددار اي فایده چه هستند جستجویی موتور چه به مربوط ها Crawler از کدام هر  اینکه دانستن بپرسید شاید حال
 یکسري به معموال که داریم مخرب Crawler  و spambots یکسري ما که کنم عرض شما به باید جواب در من

 شما اگر. نمایند برقرار ارتباط حساس و مهم هاي سایت ویژه به ها سایت با دارند دوست اخالقانه بی معموال دالیل
 نخواهید را خود حساس و شخصی اطالعات بررسی همچنین و خود سایت با ارتباط اجازه ها آن به بدانید را ها آن نام
  .ندارد وجود هم صددرصدي تضمین البته. داد
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  Robots تگ متا 

 جاي به که نمایید می فراهم ها Crawler براي را امکان این نمایید می استفاده Robots تگ متا از که وقتی
 قطعه robots تگ متا. نمایند برقرار ارتباط شما سایت با و نمایند استفاده تگ این از  robots.txt فایل  از استفاده
 که کسانی براي تگ متا این. گیرد می قرار شما سایت <HEAD> تگ در  که باشد می HTML صورت به کدي
 .باشد می مناسب نمایند کنترل را هاCrawler   سایت داخل از خواهند می
  :نمایید توجه زیر مثال به

<html> 
<head> 
<meta name="robots" content="noindex, nofollow"> 
<meta name="description" content="page description."> 
<title> 
Web Site Title 
</title> 
</head> 
<body> 

 را سایت هاي لینک نباید و نمایند ایندکس را سایت محتویات نباید هاCrawler   که باشد می این بیانگر باال کد
  .یندنما دنبال
  :نمایید توجه نیز زیر هاي مثال به

<meta name="robots" content="index,follow"> 
<meta name="robots" content="noindex,follow"> 
<meta name="robots" content="index,nofollow"> 
<meta name="robots" content="noindex,nofollow"> 

  
 این robots تگ متا  که است این دارد وجود robots هاي متاتگ و   robots.txt فایل بین که اي عمده تفاوت
 داراي   robots.txt  با برابر در همچنین و نماییم انتخاب را خاصی Crawler که کند نمی فراهم ما براي را امکان
  .باشد می تري کم خیلی دقت
  نیز شما و شناسند می را robots هاي متاتگ نه و robots.txt فایل نه که هستند ها Crawler از خیلی

 صفحات شدن ایندکس موجب توانند می ها Crawler  که همانطور. باشید داشته ها آن روي بر کنترلی توانید نمی 
  .شوند شما سایت به آسیب موجب نشوند هدایت و کنترل درست که صورتی در توانند می همچنین ، شوند شما
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   جومال يبرا   robots.txt استاندارد فایل
  :باشد می زیر صورت به جومال براي  robots.txt فایل استاندارد صورت به

User-agent: * 
Disallow: /administrator/ 
Disallow: /cache/ 
Disallow: /components/ 
Disallow: /images/ 
Disallow: /includes/ 
Disallow: /installation/ 
Disallow: /language/ 
Disallow: /libraries/ 
Disallow: /media/ 
Disallow: /modules/ 
Disallow: /plugins/ 
Disallow: /templates/ 
Disallow: /tmp/ 
Disallow: /xmlrpc/ 

  .اند شده بلوکه جستجو موتورهاي براي خاص هاي دایرکتوري از بعضی کنید می مشاهده که همانطور

  /Disallow: /images       دستور با رابطه در مهم خیلی نکته یک
 امکان این شما کار این با. است شده بلوکه جستجو موتورهاي براي تصاویر به مربوط دایرکتوري استاندارد صورت به
 باشد می مهمی خیلی نکته این. نمایند ایندکس را شما سایت به مربوط تصاویر تا داد نخواهید جستجو موتورهاي به را
 در و باشید داشته تجاري برند یا لوگو شما اگر یعنی. کنند نمی رعایت را آن انایر در جومالیی هاي سایت اکثر که

 دهید انجام را کار این توانید می شما زمانی البته.  شود نمی ثبت جستجو موتورهاي در باشید کرده استفاده خود سایت
 تگ از بایست می همچنین. باشند نام داراي شما تصاویر باید که گونه بدین. باشند شده سازي بهینه شما تصاویر که

alt  ببیند شما سایت در را تصاویر نتواند کاربر اگر مثال دارد، حسن چند کار این. نمایید استفاده فارسی زبان براي  
 مزیت. نماید کلیک تصویر روي بر و شود حاصل برایش اطمینان این مثالً و کرده مشاهده را alt داخل متن تواند می 

 حکم جورایی کی alt داخل متن باشد شده داده لینک جایی به تصویر اگر که است این دارد که هم دیگري
anchor text تگ در که متنی خود البته. دارد alt متن این مثال باشد، داشته خاص شرایطی باید گیرد می قرار 

 از زیادي تعداد از شود می وصیهت ولی. نشود استفاده ها آن در مکرر صورت به سایت کلیدي کلمات از و نباشد طوالنی
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   دستور که است بهتر پس  باشند گونه این به شما تصاویر اگر. نشود استفاده منظور این براي تصاویر
    Disallow: /images/ فایل از robots.txt شما  اگر. نمایید حذف خود SEF patch خود سایت روي بر را 

  .دهد یم انجام شما براي را کار این نمایید نصب
  ؟ میشود ایجاد چگونه تصاویر براي alt که اند پرسیده من از همواره کاربران از بسیاري
  . میدهید قرار را تصویري جومال ادیتور در که زمانی کار این براي

  
 شرح به میگردد باز شما براي اي پنجره دکمه این فشار با دهید فشار را  دکمه سپس نمایید کلیک تصویر روي بر
   رزی
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  . بنویسید را تصویر alt میتوانید شما  Title گزینه روبروي در
 را خود گران جستجو دارد دوست گوگل است تصویر به ابعاد دادن دارد وجود تصاویر با رابطه در که دیگري مهم نکته
 باشد مشخص آن عاداب که است این تصاویر با رابطه در مهم نکات از یکی دلیل همین به نماید آشنا تصاویر سایز با

 ابعاد  Dimensions قسمت در و نمایید کلیک Appearance تب روي بر تصویر ابعاد نمودن مشخص براي
  . نمایید وارد تصاویر براي را نظرتان مورد

  
  . ابعاد داراي هم و میباشد ALT عنوان داراي هم شما تصاویر ترتیب بدین بزنید را update گزینه سپس
 یک بودن بهینه.  باشد نیز بهینه میباید شما تصاویر که است این آن و دارد وجود تصاویر با رابطه رد دیگر نکته یک

 معرفی شما به را سایتی وقت در جویی صرفه جهت به است مختلفی فاکتورهاي داراي جستجو موتورهاي براي تصویر
  . دارد عهده بر آنالین صورت به را تصاویر سازي بهینه وظیفه که میکنم

http://www.imageoptimizer.net/Pages/Home.aspx  

  : سایت نقشه xml   فایل
  به شما فایل این از استفاده با.  شود می محسوب   robots.txt فایل همکار و همراه واقع در سایت نقشه xml فایل

Crawler معمول حال در. اردد وجود ها آن کردن ایندکس براي شما سایت در هایی قسمت چه که گفت خواهید ها 
 صفحات که است این فایل ازاین استفاده دلیل. باشد می سایت وب یک در موجود هاي آدرس تمام شامل فایل این
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 ها آن براي مطالب این شدن ایندکس جهت الزم اطمینان و نموده معرفی ھاCrawler  به را خود سایت واقعی
 در را آن توانید می شما و گیرد می قرار گرفته قرار robots.txt فایل که مکانی همان در فایل این. شود کسب
 که است این سایت نقشه از استفاده دیگر هاي مزیت دیگر از. نمایید ثبت جستجو موتورهاي هاي دایرکتوري یا وبستر
 هم را موضوع این البته. نمایند ایندکس خود دیتابیس در زودتر را شما صفحات جستجو موتورهاي که شود می موجب

 به تنها و دهند نمی را شما صفحات تمام شدن ایندکس براي تضمینی فایل این از استفاده که کنم عرض شما به
 را امکان این رایگان صورت به که هستند زیادي هاي سایت. نماید می عمل هاCrawler  براي راهنما یک عنوان
 حرفه صورت به بخواهند دوستانی شاید دلیل این به ولی نمایید ایجاد را خود سایت نقشه بتوانید تا دهند می شما به
  :پردازم می آن آموزش به من شوند مطلع ها آن کیف و کم از اي

  : نمایید ایجاد را خود سایت نقشه xml فایل شخصا چگونه
  .دارد اصلی بخش دو به احتیاج شما سایت نقشه
 باشد XML هاي تگ شامل باید شما نقشه -١
 .باشد می اسکی کدهاي شامل رفته کار به کدهاي نوع و شود نوشته ٨-UTF ساسا بر باید شما نقشه -٢

   کارکترها از برخی جایگزین که هستند Entity Escape کدهاي دارید نیاز آن به شما که دیگري چیز همچنین
  :نمایید مشاهده را زیر جدول توانید می. شوند می
  

  
  

  .شوند می اند شده داده نشان باال در که رهاییکارکت جایگزین سایت آدرس در Escape کارکترهاي
  :کنید توجه زیر آدرس به

http://www.yoursite.com/test.html&q=name 
  :آید می در زیر صورت به Escape کدهاي از استفاده با آدرس این

http://www. yoursite.com/test.html&amp;q=name 

http://www.Joomina.ir
http://www.yoursite.com/test.html&q=name


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

 زیر در. باشید آشنا رود می بکار سایت نقشه در که XML هاي تگ با باید خود سایت نقشه ایجاد براي شما البته
  :ام داده توضیح ها تگ این درباره

  .یابد خاتمه >/urlset< پایانی تگ با و شده شروع >urlset< آغازین تگ با باید حتما sitemap فایل. 1
  .گردد استفاده شده معرفی آدرس هر براي) parent( منشاء تگ عنوان به >url< تگ. 2
  .شود می استفاده >loc< تگ از آدرس هر معرفی براي. 3
4. lastmod  معرفی تاریخ آخرین اعالم براي  
5 .changefreq باشد می تغییر دوره و میزان کننده مشخص.  
6. priority باشد می 0.5 پیشفرض ورتص به که کند می مشخص را صفحه اهمیت میزان.  

  استفاده مورد هاي تگ توضیح
>urlset< )اجباري(  

 . xml فایل در استفاده مورد استاندارد نوع کننده مشخص
>url< )اجباري(  
 .گیرند می قرار تگ این انتهایی و ابتدایی تگ دو بین در بعدي تگهاي. شده معرفی هاي آدرس براي منشاء تگ
>loc< )اجباري(  

 و شود وارد کامل صورت به بایست می قسمت، این در شده وارد آدرس. شده معرفی صفحه آدرس دهکنن مشخص
  .باشد کاراکتر 2048 از بیش نباید

 
  Lastmod)اختیاري(  

  .باشد می اصالح یا تغییر آخرین کننده مشخص
Changefreq  )اختیاري(  

  .شود می گرفته کار به تذکر یک عنوان به تنها و نیست دستور یک این
Priority  

  .دارد 1 تا 0 بین متغیري مقدار و کند یم مشخص را صفحات اهمیت میزان
  .ندارد جستجو موتورهاي در شما صفحه آدرس جایگاه در تاثیري صفحات اهمیت میزان تعیین که مویبگ باید البته
  :بگیرید الگو زیر نمونه از توانید می
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<?xml version="١.٠" encoding="UTF-٨"?> 
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/٠.٩"> 
<url> 
<loc>http://www.yoursite.com/</loc> 
<lastmod>٠١-٠١-٢٠١٠</lastmod> 
<changefreq>monthly</changefreq> 
<priority>٠.٨</priority> 
</url> 
<url> 
<loc>http://www.yoursite.com/test?item=١٢&amp;desc=vacation_hawaii</loc> 
<changefreq>weekly</changefreq> 
</url> 
<url> 
<loc>http://www.yoursite.com/test?item=٧٣&amp;desc=vacation_new_zealand<
/loc> 
<lastmod>٢٣-١٢-٢٠٠٨</lastmod> 
<changefreq>weekly</changefreq> 
</url> 
<url> 
<loc>http://www.yoursite.com/test?item=٧٤&amp;desc=vacation_newfoundland
</loc> 
<lastmod>٢٣-١٢-٢٠٠٤T٠٠:٠٠+١٨:٠٠:١٥</lastmod> 
<priority>٠.٣</priority> 
</url> 
<url> 
<loc>http://www.yoursite.com/test?item=٨٣&amp;desc=vacation_usa</loc> 
<lastmod>٢٣-١١-٢٠٠٤</lastmod> 
</url> 

 </urlset> 
  

  ایت شما در آدرساگرنقشه س
 http://www.yoursite.com/test/sitemap.xml 
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 در تواند می شود می شروع http://www.yoursite.com/test  با که آدرسی هر . باشد داشته قرار 
  مثل آدرسی اگر و. بگیرد قرار شما سایت نقشه

http://www.yoursite.com/new 
 ایجاد هنگام کنیم می سفارش شما به ما مشکل این حل براي. گیرد قرار شما سایت نقشه در تواند نمی باشد داشته 

 استفاده خود سایت نقشه ایجاد براي  comhttp://www.yoursite. یعنی خود سایت پایه آدرس از سایت نقشه
 تفاوتی که کنم عرض هم نکته این. نمایید اضافه robots.txt فایل به را خود سایت نقشه توانید می  شما. نمایید
 براي که است این باشد می مهم که چیزي. دهید می قرار را سایت نقشه robots.txt فایل از قسمتی چه در ندارد
 جاي به. نمایید استفاده <sitemap_location> دستور از robots.txt فایل در خود یتسا نقشه معرفی

location کنید توجه زیر مثال به نمایید جایگزین دارد، قرار جا آن در شما سایت نقشه که محلی آدرس باید:  
  

Sitemap: <sitemap_http://www.yoursite.com/sitemap.xml> 
 

 که .کنید استفاده site mapindex از باید منظور این براي .کنید استفاده سایت نقشه یک از بیش از توانید می شما
  .بگیرید فرا را سایت نقشه چندین ایجاد نحوه ما سایت به  مراجعه با توانید می شما ولی نیست رایج معموال کار این

 معادل فضایی و آدرس 50000 از بیشتر نباید که کنم عرض شما خدمت هم سایت نقشه یک محدودیت درباره
١٠MB یک در سایت نقشه چند از اگر چنین هم. باشید داشته سایت نقشه هر براي site-map index می استفاده 
  .کنید استفاده سایت نقشه 1000 از بیش نباید کنید
 را سایت نقشه ایجاد که رددا وجود نالینیآ ابزار اما بپردازیم سایت نقشه ایجاد علمی مبانی به ابتدا که بود این ما قصد
  : بیابید زیر آدرس در میتوانید را آنالین ابزار این مینماید آسان بسیار شما براي

http://www.xml-sitemaps.com/ 

    سایت نقشه ثبت
 مانند جو جست موتورهاي در را ها آن توانید می robots.txt فایلقرار دادن نقشه سایت خود در  بر عالوه شما
 اما. شود می crawl شما صفحات تمام که باشید نداشته را انتظار این خود سایت نقشه ثبت با البته .نمایید ثبت گوگل

 این با چون نمایید ثبت و کرده ایجاد را خود سایت نقشه حتماً که کنم می سفارش باز کردم عرض قبال که همانطور
  .نمایید اییراهنم خود صفحات بررسی براي را ها Crawler توانید می کار
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SEO Spam وب صفحات طراحان و  
 شدن وارد از بعد که کنید برخورد هاي سایت به گوگل در جستجو حین در که است مدهآ پیش هم شما براي حاال تا
 در جستجو موتورهاي دادن فریب با ها سایت جور این واقع در .هستند نظر مورد محتویات فاقد ها، سایت این به

 جور این هدف . ندارند دیگري سودي هیچ کاربر به ضرر جز به که شوند می افتی جستجو ايموتوره اول صفحات
 که باشد می مجازي دنیاي کردن خراب رنک، پیچ افزایش السکا، رتبه افزایش سایت، ترافیک افزایش ، ها سایت
 .کشد می فلک به سر متاسفانه ما کشور در ها سایت گونه این تعداد

 عالقه مورد گیرد، می قرار استفاده مورد الکترونیک پایگاههاي و سایتها سازي بهینه براي که هایی فعالیت از بسیاري
 موتور رباتهاي ورود و استفاده براي  ها سایت وضع بهبود ها، فعالیت این ماهیت زیرا است جستجو موتورهاي تایید و

 با که دارد وجود تقلب روشهاي یا Black Hat يساز بهینه باعنوان نیز سازي بهینه از خاصی رده اما. است جستجو
 از استفاده با باشه داشته زیادي انواع و تنوع تواند می ها فعالیت این. شود می مواجه جستجو موتورهاي شدید واکنش
 و استفاده عنوان هیچ به اما باشد داشته نهایی بندي رتبه نحوه بر را تاثیري جستجو موتورهاي توجه مورد هاي مولفه
 ممکن حتی و شده مقابله آنها با شدت به جستجو هاي سیستم آگاهی صورت در و نداشته نهایی کاربر براي نفعی
 در مهم نکته. گردد غدقن مجموعه به نیز سایت مجدد ورود و شود منجر ها داده بانک از سایت حذف به است

 کوتاه اما آید بدست باال هاي رتبه کسب رد موفقیتی زمانی بازه یک در است ممکن حتی که است این تقلب روشهاي
 .بود خواهد گذرا بسیار و

  است؟ اشتباه ای باشد یم درست میده یم انجام خود سئو پروسه در ما که یاتیعمل میبفهم ما کجا از حال
  درزمینـه  وب صـفحات  وطراحـان  نویسـندگان  کـه  مـورد   34  حـدود  حـال  بـه  تـا  کـردن  تست و مطالعه از پس من

 SEO Spam کـه  نیسـتم  ایـن  بـر  قـادر  شخصاً که کنم عرض شما خدمت باید. ام نموده بررسی را برند می کار به  
 بـه  موارد این از بعضی که باشد این آن مهمترین شاید که مختلف دالیل به کنم عرض شما خدمت را موارد ي همه 

  تشـخیص  قابـل  هنـوز  جسـتجو  ايموتوره توسط ها آن از بعضی حتی و دهند می ارتقاع را شما رتبه نجومی صورت
 شـده  شـناخته  کـه  را موارد این از تعدادي زیر در من. گیرند می قرار ها اسپم ي دسته در حال هر به ولی باشند نمی

 اجـازه  آن از قبـل  .نمـایم  می عرض شما خدمت کنیم می مشاهده وب صفحات در رایج صورت به متاسفانه و هستند
  :نمایم عرض شما به را نکات سري یک و داده قرار شما اختیار در زمینه ینا در را خودم دانش و تجربه بدهید

  :ندهید انجام  را نادرست یا درست اقدام این ،نیستید مطمئن و نداشتید را آن تجربه قبالً شما که را اقداماتی

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

 جستجو موتورهاي توسط شما سایت دارد احتمال که کند می ایجاد شما براي را نگرانی این که را اقداماتی تمام
  .باشد...  و مخفی هاي متن از استفاده شامل تواند می اقدامات این. ندهید انجام وجه هیچ به را شود جریمه

  : که کنید عمل اي گونه به  نباید خود سایت وب معرفی در

 نمایش ذابج است  ارزش بی که چیزي که داد انجام کاري توان می سادگی به. نباشد گونه آن شما سایت عمل در 
 از استفاده باباشید داشته بیاد اما نمایند می عمل اینگونه اوقات خیلی ناموفق فروشندگان و مدیران از خیلی. شود داده
 ساختار اتخاذ. شوید می خود اي حرفه رقباي از ماندن عقب همچنین و تجارت نابودي موجب ، نادرست استراتژي این
 زمینه این در خود خدمات و محصوالت ي درباره گفتن دروغ و گویی اغراق و خود سایت هاي لینک يبرا مناسبی نا
 شود، می شما کاربران و مشتریان دادن ازدست موجب اینکه بر عالوه عمل این که ،باشد می موارد دسته این از

  .شود می نیز شما سایت به جستجو موتورهاي اعتمادي بی موجب

 هاي آیتم از استفاده به تشویق را شما و  کرده معرفی سئو متخصص را خود اصطالح به که افرادي به اعتماد عدم 
  :کنند می مجاز غیر

 صحیح و درست راه در آن از  توانید می شما باشد نادرست  فنی لحاظ از SEO Spam اگر که معتقدند افراد خیلی
   که شوم آور یاد را داریم مانکار در ما که معروفی اصطالح افرادي چنین جواب در باید ولی ،نمایید استفاده

 Spam is spam  .نمود استفاده اخالقی و تخصصی کار یک در توان نمی آن از است نادرست و بد که چیزي .
 امان در جو جست موتورهاي دست از باشید مطمئن باشید موفق هم مقطعی در و داده انجام را کار این شما اگر حتی

  .بود نخواهید

SEO spam نام به spamdexing از اي گونه به شما چون شود می نامیده نیز SEO spam، شدن ایندکس در 
  صورت متفاوتیي ها شکل در SEO spam عمل. نمایید می استفاده جستجو موتورهاي در خود صفحات

  .باشند می تشخیص قابل غیر و مخفی ها آن از بعضی و تشخیص قابل و آشکار ها تکنیک این از بعضی. گیردیم 
 جواب نیز ها آیتم از خیلی در و شده تست قبالً موارد تمام که است این کنم عرض شما خدمت باید من که اي تهنک

 خوب نتیجه یکSEO spam  از استفاده با است ممکن که باشید داشته توجه مطلب این به  ولی است شده گرفته
 روز به روز جستجو موتورهاي الگوریتم غییرت همچنین و شدن هوشمندتر با است مسلم که چیزي ولی بگیرید اولیه
 خیلی که را سایتی سال چند تا ماه چند از پس است ممکن و شده تر تنگ ها SEO spam  اندام ارز براي میدان
 .شوید جریمه جستجو موتورهاي توسط و ببینید رفته دست از را اید کشیده زحمت آن براي
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Transparent links  

 با چون ببینند را ها آن توانند نمی کاربران ولی دارد قرار شما  صفحات در که شود می گفته ها لینک از دسته آن به
  .باشند می یکسانی رنگ داراي شما صفحات زمینه پس

  

Hidden links  

  مخفی صفحات تصاویر جمله از شما سایت عناصر میان در اما دارد قرار شما صفحات در نیز ها لینک از دسته این
 و کرده پیدا را ها آن جستجو موتورهاي ولی کنند نمی تبدیل hyperlink  یک به را تصاویر لینکها ینا. اند شده
  .نباشد تشخیص قابل کاربران براي اگر حتی نمایند می دنبال

Misleading links  

 آن که نمایند می راهنمایی بخشی به را شما ظاهر به که باشند می ها لینک از دسته آن دهنده فریب هاي لینک
  .ندارد ارتباطی وجه هیچ به شده داده لینک با بخش

Keyword stuffing  

 ها تگ متا و ها متن در عمدي صورت به  هم سر پشت و مکرر صورت به کلیدي کلمات کارگیري به شامل مورد این
  .باشد می

Meta tag stuffing  

  .باشد می ها تگ متا در کلیدي کلمات هم سر پشت و مکرر کارگیري به یعنی باشد می باال مورد مثل هم مورد این

Scraper sites  

 صفحات دیگر از برداري کپی با را خود صفحات که باشند می هایی سایت از دسته آن از ها سایت وب گونه این
 ها آن دید از زیرا باشند می متنفر ها سایت گونه این از شدت به جو جست موتورهاي.  کنند می پر وب در موجود
 از استفاده با اغلب ها سایت  گونه این از بعضی.  باشند نمی اعتبار داراي و اصل هاي سایت ، ها سایت گونهاین

Phishing  ا سایر جرایم اینترنتی به دنبال سرقت اطالعات شخصی مانند اطالعات کارت هاي اعتباري و بانکی ی
  کاربران می باشد.
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Links in punctuation  

 هم افرادي که نمایم عرض شما خدمت باید من ، هستند باهوشی هاي انسان ها هکر  شود می گفته که طور همان
 با شطرنج بازي یک مثل ، اي بازي در چون هستند باهوشی خیلی افراد برند می کار به را  Seo spam که

 شناخته جستجو ايموتوره که دلیل این به ، باالست هوش نیازمند امر این چرا و کنند می رقابت جستجو موتورهاي
 به.است هوشمندانه عمل کی Links in punctuation. نیستند مشخصی و ثابت رفتار و اصول قاعده، داراي شده
  :کنید توجه زیر کد قطعه

<a href=link> </a>Include real words here</a> 
<a href=link>.</a> 

از کد دوم چیست. بله در کد دوم با کلیک بر روي  اگر یک طراح سایت باشید با یک نگاه متوجه می شوید که منظور
یک نقطه وارد لینک مورد نظر می شوید. حال نکته این کد کجاست؟ با توجه به اینکه ما به یک نقطه لینک داده ایم 
کاربر توجه اي به این نقطه ندارد که بخواهد بر روي آن نقطه کلیک نماید ولی همین نقطه توسط موتورهاي جستجو 

  تشخیص می باشد. قابل

Hidden text  

. باشند نمی تشخیص و دیدن قابل کاربران براي که هستند زمینه پس رنگ با یکسانی رنگ داراي ها متن گونه این
   پیدا سایت آن با ربطی ها متن گونه این معموالً همچنین و هستند تشخیص قابل جستجو موتورهاي براي ولی
  .گیرند می قرار استفاده مورد جستجو ايموتوره فریب جهت صرفاً و کنند نمی

Duplicate content  
 که گردد القا جستجو موتورهاي به که شوند می انجام منظور بدین فریبکارانه اقدام این ، سایت وب در تکراري مطالب
 در هک چیزي از غیر صورت به را خود سایت و باشد می زیادي ارتباط داراي خود کلیدي کلمات با نظر مورد سایت
 این به نسبت جستجو موتورهاي اینکه به توجه با که کنم عرض شما خدمت باید. دهد نشان باشد می حاضر حال

  .اند نموده امضا را خود سایت نابودي سند دهند می انجام را کار این که افرادي ، باشند می حساس خیلی موضوع

Link-only pages  
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 کی ولی. کنیم خودداري صفحات گونه این از باید که باشند می تنها نکلی شامل صرفاً که شود می گفته صفحاتی به
 به راحت و سرعت به بتوانند کاربران اینکه براي که باشد می سایت نقشه هم آن و دارد وجود زمینه این در هم استثنا
  .گیرید می قرار استفاده مورد کنند پیدا دسترسی سایت مطالب

  

  

Page hijacking  

  همراه دارند وجود اینترنت در و وپربازدیدند مشهور که وبی صفحات کردن کپی با  که شود می گفته عملی به
 را شما لینک کاربر وقتی.  گیرد می قرار استفاده مورد جستجو موتورهاي در خود سایت دادن نمایش براي و باشد می 
 لینک روي بر باشد می پربازدید و جذاب موضوع و متن اینکه به توجه با کند می مشاهده جستجو موتورهاي نتایج در

 شما سایت در شده داده قرار مشهور مطلب با شما سایت ماهیت که حالی در ، شود می شما سایت وارد و کرده کلیک
 در) باشند نمی الکترونیکی فروشگاه که( الکترونیکی هاي فروشگاه اکثر که کنم عرض باید زمینه این در. ندارد تناسب
 جوان قشر میان در مثال که مطالبی از خود محصوالت فروش کنار در که صورت هستند،بدین شکل بدین ایران

   جستجو موتورهاي نتایج در خود سایت ارتقاي و کاربر جذب به دست بدینگونه و نمایند می استفاده است پرطرفدار
 .زنند می

  بداست؟ ای است خوب تیسا سئو يبرا نیدام ساب ایآ

 درستی به که شرطی به  نمایند کمک سایت سئو به توانند می ها دامین ساب که کنم عرض شما تخدم باید پاسخ در
 مطابقت کاربران انتظارات با شما سایت که است منظور بدین ها دامین ساب از درست استفاده. شود استفاده ها آن از

ـ  شـده  معرفـی  جستجو موتورهاي به که باشد اي گونه همان به و باشد داشته  ارتبـاط  هـا  دامـین  سـاب  واقـع  در. دان
 یعنی. دارند مستقیمی ارتباط جو جست موتورهاي در شما سایت جایگاه با و دارند شما سایت اصلی آدرس با مستقیمی

  .گردند شما سایت شدن جریمه موجب توانند می هم و شوند شما سایت رتبه ارتقا موجب توانند می هم

  ویندوز) با سئو سایت :رابطه دامین و هاستینگ (لینوکس یا 
 که است مشخص که چیزي ولی دارد وجود متفاوتی هاي علت زمینه این در. دارد بسزایی تاثیر دامین عمر طول
 و دائمی بررسی مورد که دهد می جستجو موتورهاي به را اطمینان و اعتبار و تعهد این زیاد عمر طول با هاي دامین
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 است هایی استفاده سو شما، سایت بر دامین عمر طول تاثیرگذاري دالیل از دیگر یکی همچنین و بگیرند قرار دقیق
 طول داراي که نمایند می استفاده خود مقاصد براي هایی دامین از هکرها معموال. گیرد می صورت هکرها توسط که
از انتخاب دامین سعی کنید هنگام انتخاب دامین ، دامینی کوتاه انتخاب نمایید و . باشند می یکسال از کمتر عمر

طوالنی به غیر از در حالت ضروري و خاص بپرهیزید. چون دامین کوتاه و ساده در ذهن کاربر خواهد ماند ولی دامین 
  طوالنی بدین صورت نیست.

 که يا نهیهز به توجه با شما که. Windows  Microsoft و Linux ما دونوع هاست اصلی و شناخته شده  داریم،
 انتخاب را ها آن از یکی دیتوان یم دیبر یم کار به خود تیسا یطراح در که ییها يتکنولوژ نیمچنه و نمود دیخواه
خدمات می دهند در ضمن خدماتی هم که ارائه   معموال سرورهاي لینوکس نسبت به سرورهاي ویندوز ارزانتر .دیینما

و ... هستند. سرورهاي لینوکس بنا به    FTPتاکان - ایمیل  -اکانت زیردامنه  می دهند داراي امکاناتی زیادي از لحاظ
داراي ثبات و امنیت بیشتري نسبت به سرورهاي ویندوز هستند و کمتر در  ویژگی هاي سیستم عامل حاکم بر آنان

سرعت آنها چندان  می کنند  اکثر سرورها از سخت افزارهایی در یک سطح استفاده  چون گیرند. قرارمی معرض تهدید
معتقدند که سرورهاي لینوکس سریعتر از سرورهاي   ی ندارند ولی برخی از کاربران خدمات میزبانیبا یکدیگر تفاوت

  ايهسرورهاي لینوکس از نرم افزارسرورهاي ویندوز بیشتر از ارائه می دهند.  ویندوز به بازدید کنندگان سرویس
به دلیل  PHPیبانی مخصوصا در مورد ولی این پشت ،برنامه نویسی و ایجاد بانک هاي اطالعاتی پشتیبانی می کنند 

کاربرد محدود دارد. به گونه اي که توصیه میشود از هاستینگ ویندوز براي سایت هاي  ،ناقص بودن و امنیت پایین
  نباید استفاده نمود. php/mysql  باطراحی شده 

 خیلی تفاوت یک سئو زمینه در لینوکس و ویندوز پلتفرم که است این کنید توجه خیلی آن به باید شما که نکته اما و
 است حالی در این و نیستند حروف کوچکی و بزرگی به حساس ویندوز هاي فایل نام که است این هم آن و دارند مهم
  :  بزنم شما براي مثال یک بدید اجازه. هستند حساس حروف کوچکی و بزرگی به نسبت لینوکس  هاي فایل نام که
 داشته و داده قرار فلدر ای دایرکتوري یک در را A.html و a.html فایل دو وانیدت نمی ویندوز سیستم یک در شما
  و a.html, A.html, a.Html هاي فایل لینوکس سیستم در توانید می شما که است حالی در این. باشید

a.HTMLشود  محسوب جداگانه فایل یک ها فایل این از کدام هر و دهید قرار فلدر یک در.  
 به و هستند موافق آن با اکثراً که اي مسئله ولی دارد وجود سئو براي بهتر هاست انتخاب براي زیادي فاختال البته
  .باشد می لینوکس هاست شود گرفته کار به باید جومالیی هاي سایت در ویژه
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  2.5 جومال در سئو
SEO-friendly Urls  

 عالمت از که هستید رو روبه آدرسی با والنی،ط آدرس یک بر عالوه کنید، می مالحظه زیر آدرس در که همانطور
 در ویژه به که شود، می گفته داینامیک آدرس هایی، آدرس چنین به است شده استفاده آن در = & ? مانند هایی
  .هستیم رو به رو آن با زیاد خیلی کشور داخل در اختصاصی هاي cms طراحی

http://www.yourdomain/index.php?option=com_content&view=article&id=٨:b
eginners&catid=١٩&Itemid=٢٦٠ 

 اصال شده شناخته جستجو موتورهاي. نماید می ایجاد سایت سئو براي زیادي مشکالت داینامیک هاي آدرس این
  :آورند می دوجو به ها آدرس اینگونه که نیست مشکلی تنها این اما. گردند رو روبه هایی آدرس چنین با نیستند مایل

   جستجو موتورهاي انداختن اشتباه به باعث الفبایی حروف جز به کارکترهایی واقع در :کننده گیچ کارکترهاي
  .شوند می

 امر این. بخوانند را آدرس از بخشی تنها موتورجستجو یک که است ممکن اوقات گاهی :کوتاه توقف ایجاد
 سئو براي بدتري خیلی عواقب موضوع این خود که شود ایجاد مشابه آدرس با صفحه چندین که شود می موجب
  .دارد سایت

 که است تالشی زمینه این در موضوع ترین مهم شاید :سایت سئو براي گرفته صورت هاي تالش اتالف
 نقـش  صـفحات  هـاي  آدرس که است حالی در این. دهید می انجام طوالنی زمان مدت یک در سایت سئو براي شما

 جلـو  سـایتتان  سـئو  در را شـما  توانند می ها آن بودن استاندارد که اي گونه به. دارند شما سئو ریزي برنامه در مهمی
  .بیندازد

  :باشد می استاندارد آدرس یک زیر آدرس

http://www.yourdomain/products/your-product-name 

 روي بـر  هایی ویرایش  ، خود سراسري تنظیمات قسمت در تغییراتی ایجاد با که دهد می شما به را امکان این جومال
 تا مشکل این بر) نیستند اي حرفه که افرادي يبرا( زمینه این در هایی افزونه نصب همچنین و htaccess.txt فایل
 تخصـص  بـه  نیاز و باشد می پیچیده که دارد وجود هایی راه نیز اختصاصی هاي cms براي.  نمایید غلبه زیادي حد
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. باشد می ها آدرس نمودن SEF براي MVC متد از استفاده ها روش از یکی مثال عنوان به. دارد نویسی برنامه هاي
   براي وانیدت می همچنین

.htaccess redirect 

 در URL Rewriting Tool واژه کافیسـت  کار این براي. نمایید استفاده باشند می وب روي بر که ابزارهایی از  نیز
 در تـر  مفصـل  اي مقاله آینده در. نمایید حل دیگر نحوي به را داینامیک هاي آدرس مشکل و نمایید جستجو اینترنت
  .نمود خواهیم منتشر سئو در آن تاثیر و HTML٥ همچنین و زمینه این

   کــارگیري بــه صــفحات، تمــام بــراي Meta Descriptions بــه تــوان مــی 2.5 جــومال هــاي ویژگــی دیگــر از
Image Titles تر، ساده Redirect همچنین تر،و ساده و استانداردتر هاي کردن RSS  سـایت  بهتـر  سـئو  بـراي 

  .است یافته ارتقا جومال یقبل هاي نسخه به نسبت که نمود اشاره

    subfolder ای  subdomain انتخاب

 از موقـع  چـه  دهـم  توضـیح   سـاده  شـماخیلی  بـراي  بخـواهم  اگـر  ولی باشد می تخصصی کمی موضوع این چه اگر
subfolder از موقع چه یا و subdomain خواهیـد  مـی  شـما  کـه  را محتویاتی اگر که بگویم باید نمایید، استفاده 

 استفاده  subfolder از که است بهتر) وبالگ بخش مانند( باشد نزدیک شما اصلی دامین محتویات به ماییدن استفاده
 معمـوال  سـایت  انجمـن  کارگیري به براي مثال عنوان به. کنید استفاده  subdomain از صورت این غیر در نمایید
  نیـز  ها subdomain تعداد در که دهید قرار توجه مورد هم نکته این البته. نمود استفاده  subdomain از بایست

  .دارد وجود محدودیت

 بخـواهیم  کـه  صـورتی  در اسـت  واضـح  پر ، نماییم ایجاد شما براي سئو از کاملی دید نمودیم سعی کار جاي بدین تا
 کـه  است آن شما براي خود خبر اما مطلبد را مجزا کتابی خود نماییم عنوان تک به تک را سئو به مربوط موارد تمامی
  . میباشد قوي سئو داراي مجزا صورت به جومینا فارسی 2.5 جومال محتوا مدیریت سیستم

   فارسی جومینا 2.5کارهاي اجرایی براي سئو نمودن جومال 
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   ها لینک آدرس تصحیح)  الف
 منظور همین به باشد بهینه جستجو موتورهاي براي میباید شما سایت هاي لینک شد ذکر باال مطالب در که همانطور 

  . شوید خود هاست وارد
  وارد که زمانی باشید داشته توجه htaccess.txt و htaccess. دارد وجود کلیدي فایل 2 هاست در معموال

را مشاهده نمایید چرا   htaccess. فایل بتوانید تا بزنید تیک را show hidden file میباید میشوید منیجر فایل 
. (نقطه) وجود دارد جزو فایل هاي مخفی جومال محسوب میشود  "."در ابتداي آن یک نکه آکه این فایل به دلیل 

دهید به    (rename)را تغییر نام   htaccess.txtابتدا این فایل را از روي هاست خود پاك نمایید و سپس فایل 
.htaccess  یعنی.txt  یک نقطه اضافه نمایید آنن برداشته در ابتداي آرا از آخر .  

تنظیمات کلی را انتخاب نمایید و در اولین تب که وب سایت » ل به مدیریت جومال خود رفته و از تب وب سایت حا
   .نام دارد در سمت چپ گزینه هاي فوق را بر روي بلی قرار دهید

  

   دوم زبان یونیکد گزینه

دانید . در این که این کار درست این گزینه این امکان را به شما میدهد تا آدرس هاي سایت خود را به فارسی برگر
است و یا خیر بین طراحان وب سایت ها اختالف نظر وجود دارد . برخی بر این باورند که این کار در جستجو ها و 
یافتن لینک ها توسط گوگل تاثیر دارد و برخی دیگر بر این باورند که این کار صحیح نمیباشد . عقیده شخصی من 

  :مشکل عمده ایجاد میکند  2ح نمیباشد . چرا که این است که این کار صحی

بسیاري از موتور هاي جستجو دیگر وجود دارند که  ،ن است که تنها موتور جستجو در دنیا گوگل نمیباشدآمشکل اول 
   .با ثبت نمودن لینک هاي فارسی مشکل دارند
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مایند و لینک ها شما را ثبت میکنند مشکل دوم این است که بسیاري از سایت ها هستند که سایت شما را پویش مین
ک خارجی براي شما ایجاد میشود که در رتبه سایت شما موثر است اما برخی از این سایت هاي نبدین ترتیب یک لی

   .پویشگر نیز با لینک هاي فارسی دچار مشکل هستند

  از تصحیح لینک هاي سایت میپردازیم به سایر عملیات  پس حال 

  www روي بر سایت آدرس کردن قفل)  ب
 را کار این لذا شود داده نمایش گر مرور در دامنه یک باید تنها باید هم باز باشد که دامنه چند هر داراي شما سایت
  . است شده ذکر قبال بخش همین در دامنه نمودن قفل آموزش.  دهید انجام حتماً

  404 خطا صفحات تصحیح)  ج
  اسـتفاده  خـود  سـایت  انتشار و اندازي راه براي دیگري محتواي مدیریت ستمسی هر یا و جومال از شما که هنگامی در
 ، مطالـب  از بعضـی  کـردن  پـاك  ، خود سایت صفحات آدرس در تغییرات دلیل به مدتی از بعد است ممکن کنید می 

 لحـا . شوند اینترنتی آدرس تغییر دستخوش یا و حذف شما صفحات از بعضی … و خود سایت صفخات ساختار تغییر
 نـه  و داننـد  مـی  انـد  کـرده )  Index(  ثبت را شما سایت صفحات قبالً که جستجوگر ي موتورها نه را تغییرات این

 باعـث  این و بزنند سر شما سایت از قدیمی هاي آدرس آن به دوباره است ممکن پس شما کنندگان بازدید و کاربران
 وجـود  هسـتند  کـه  چیـزي  دنبال به شود گفته ها آن هب و شوند روبرو 404 خطاي عنوان با اي صفحه با که شود می
 کاربران ناراحتی همچنین و جستجوگر موتورهاي در شما سایت رتبه کاهش عث با دانید می که همانطور این و ندارد
  .شود می شما
ــا ــومال در ام ــراي 2.5 نســخه ج ــوگیري ب ــن از جل ــاق ای ــک اتف ــه ی ــت(  افزون ــیش) کامپونن ــرض پ ــو ف  يدرمن

   آن بـا  کـه  اسـت  شـده  اضافه)  Redirect(  ارجاعات نام با جومال مدیریتی قسمت در) Components(کامپوننت
 آدرس بـه  را اند شده حذف کل طور به یا و اند کرده پیدا آدرس تغییر شما سایت در که صفحاتی راحتی به توانید می

 ایـن  به جستجوگر موتورهاي هاي روبات یا و کنندگان بازدید که هنگامی در که اینگونه به دهید مسیر تغییر جدیدي
  .شوند داده انتقال اید کرده انتخاب شما که اي صفحه به اتوماتیک طور به زدند سر صفحات

 ایـن  مطالعـه  به را شما لذا است شده بحث مفصل افزونه این با کار نحوه مورد در کتاب این هاي کامپوننت بخش در
  . میدهیم ارجاع بخش
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   توضیحات و کلیدي کلمات درج) د

 رابطـه  در کـه  باشند توضیحات و کلیدي کلمات داراي میتواند جومال در...  و ها ماژول ، ها منو مطالب، تمامی تقریبا
 قلم از چیزي تا نمایید مرور را ها قسمت این دوباره میکنم پیشنهاد لذا است شده بحث قبالً اطالعات این ورود تاهمی
  .نیفتد

  تصاویر) ه

  . نمایید بهینه جستجو هاي موتور براي را خود تصاویر است شده داده بخش همین در که شیآموز با مطابق

 سئو میتوانید شما کار جاي همین تا اما است خارج کتاب این حوصله از ها نآ توضیح که هستند نیز دیگري موارد
  . نمایید ایجاد خود سایت در قوي

 آموزش فارسی سازي افزونه هاي جومال
 وحتمـی  الزم کاري جومال هر براي که است هایی آموزش از دسته آن جزو جومال هاي افزونه سازي سیفار آموزش
 کشـیده  را آموزش این نگارش زحمت پارسا حسینی آقاي جومینا حاضر حال افزونه توسعه مدیر و عزیز دوست  است،
  .کنیم می جلب ارزشمند آموزش این به را شما توجه که اند

  !بسازیم زبان فایل چگونه

در این آموزش سعی   مد نظر است. XML آن به  در این آموزش کوتاه، یاد گیري شیوه ي ایجاد فایل زبان و معرفی
  فایل  که یک پالگین است ، فایل زبان ساخته و آن را به plg_content_flashChart  ي می کنیم براي افزونه

XML   معرفی کنیم.  

ض داراي فایل زبان اصلی هستند و براي ترجمه ي افزونه به صورت استاندارد الزم بیشتر افزونه ها به صورت پیش فر
   LANGUEGES معرفی کنید. فایل هاي زبان معموال در پوشه هاي XML است فایل زبان فارسی را ایجاد و به

  .قرار دارند

 م؟یکن جادیا رای فارس زبان لیفا چگونه
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 :براي این کار الزم است
از چنین تگی براي تشخیص  جومالایجاد کنید. چرا که  fa-IR  بان افزونه یک فولدر جدید با نامدر پوشه ي ز . 1

شما چیست استفاده می کند و بدنبال فایل هاي زبان مربوط به افزونه ي مورد نظر بر اساس زبان  سایتاینکه زبان 
  .انتخابی در این پوشه میگردد

   از آن را مثالً  بازنشانی کنید و نام fa-IR ه ي ایجاد شده يرا کپی و در پوش en-GB محتواي پوشه ي. 2

 en-GB.plg_content_flashChart.ini به fa-IR. plg_content_flashChart.ini  تغییر داده و سپس به
  .ترجمه ي محتواي آن بپردازید

  

 

 

  براي مثال

  در قبال 

 SELECT_IMAGE="Select image " 

ترجمه کنیم، به این مفهوم که متن حروف بزرگ ثابت مانـده   " انتخاب تصویر "ا به ر Select image    میبایست
 :ابد که پس از ترجمه به این ترتیب خواهد بودیو متن حروف کوچک به فارسی تغییر می 

  SELECT_IMAGE= "انتخاب تصویر"  

 

  کنیم؟ معرفی XML به را جدید زبان فایل چگونه

نوع افزونه را معرفی مینماید و به آن می  ،به نصاب جومال XML  !چیست؟ XML دانیمبراي اینکار الزم است ابتدا ب 

گوید که افزونه از چه نوعیست و به نوعی شناسنامه و پیکره بندي اصلی افزونه را در خود جاي داده است، همچنین 
کدام فایل بسته نصبی باید  خود نوعی زبان برنامه نویسی است به جومال نصاب جومال میگوید که xml جدا از اینکه
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بریزد . خوب  fa-IR در پوشه langueges به عنوان مثال فایل زبان ما را باید در پوشه ،در کدام پوشه ریخته شود
   به صورت پیش فرض که افزونه زبان فارسی و این فایل را ندارد پس حال که ما آن را ایجاد نموده ایم باید به فایل

xml   و نصب افزونه را دارد نیز بگوییم که به جومال بگوید این فایل ها هم هست که بایددر پوشهکه وظیفه معرفی 
  و نام افزونه XMLپسوندروت) وجود دارد و با (همیشه در نخستین فولدر افزونه XML زبان فارسی ریخته شود. فایل

 .قابل شناسائی است

 افزونه معرفی نمائید براي اینکار الزم است فایل XML به حاال الزم است بعد از آماده سازي فایل زبان جدید آن را

XML را باز کرده متن زیر را جستجو کنید:  

<languages folder="language"> 

<language tag="en-GB">en-GB.plg_content_flashChart.ini</language> 

</languages> 

 
را به شکل زیر کپی و  <language tag="en-GB">en-GB.plg_content_flashChart.ini</language>سپس 

 :بازنشانی کنید
  

<languages folder="language"> 

<language tag="en-GB">en-GB.plg_content_flashChart.ini</language> 

<language tag="en-GB">en-GB.plg_content_flashChart.ini</language> 

</languages> 

 
 

 :تغییر دهید و خط کپی شده را به شکل زیر
 
  

 
<languages folder="language"> 
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<language tag="en-GB">en-GB.plg_content_flashChart.ini</language> 

<language tag="fa-IR"> fa-IR.plg_content_flashChart.ini</language> 

</languages> 

 
 .معرفی کرده اید XML با این کار شما فایل زبان جدید را به

   شته باشید نام افزونه را در عنوان فایل زبان به عنوان افزونه ي فعلی تغییر دهید. در این آموزش از نامتوجه دا

   plg_content_flashChart  .با این تصویر توجه کنید   استفاده شده است:  

  

ا در فولدر زبان یه و گاهی اوقات فایل زبان بصورت باز در پوشه ي اصلی (روت) افزون  به این مسئله نیز توجه کنید،
 .را نادیده بگیرید fa-IR در این صورت فرآیند ایجاد فولدر جدید  تعبیه شده است.

 .تغییر چندانی صورت نخواهد گرفت و با کمی دقت کار انجـام خواهـد شـد     XML با این توصیف در معرفی فایل به
 

داراي  بنابراین ،زاي کاربري و مدیریت هستندداراي دو بخش مج اًمسئله ي دیگر در مورد کامپوننت هاست که عموم
در این صورت نیز تغییر چندانی در ایجـاد و معرفـی     دو فایل زبان مجزا براي بخش کاربري و بخش مدیریت هستند.

را دوبار انجام  XML فایل زبان صورت نخواهد گرفت و تنها الزم است فرآیند ایجاد فایل زبان فارسی و معرفی آن به
   دهید.

 <administration> بین تگ هاي  XML این توضیح الزم است که بخش معرفی فایل زبان بخش کاربري در  
  .قرار دارد، اما فرآیند معرفی آن همچون بخش کاربري است <administration/>و  
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  یازدهم فصل
  2.5دو زبانه نمودن سایت در جومال 
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  ن سایت هاي جومالیی ددو زبانه نمو
دسته از خوانندگانی باشید که از ابتداي این کتاب به دنبال نحوه چند زبانه نمودن یک آن اید شما هم جزوي از  ش

فارسی جومینا ایجاد شده است بوده اند باشید . شاید بتوان اوج قدرت این نسخه از  2.5سایت جومالئی که با جومال 
بخش جداگانه اي تخصیص  ،به همین دلیل به این قسمت.نامیدجومال را توانایی آن در ایجاد سایت هاي چند زبانه 

میباشد امکان چند  2.5که نسخه قبلی جومال  1.5دادیم تا شما هم توجه ویژه اي به این قسمت بنمایید . در جومال 
 زبانه نمودن یک سایت در هسته جومال پیش بینی نشده بود . این در حالی است که به دلیل اهمیت و کاربرد این

مده ، منتها تا بدین لحظه که این گفتار را براي شما به نگارش در میاورم آموضوع در این نسخه این امکان فراهم 
منبع خاصی براي انجام این کار وجود ندارد و بیشتر کاربران و طراحان سایت هاي جومالیی با مطالبی گنگ و در هم 

اب دیدي روشن و واضح از نحوه انجام این کار به شما بدهم . مواجه هستند . قصدمن این است که در این فصل از کت
  لذا اجازه دهید ابتدا کاربرد چند زبانه نمودن سایت را بررسی نماییم .

براي روشن تر شدن این مطلب برمیگردیم به فصل اول کتاب . اگر بخاطر داشته باشید در این فصل عنوان شد که 
بپرسید . یکی از این سئواالت این بود که هدف شما از ایجاد یک وب سایت قبل از هر کار، سئواالتی را از خود 

چیست ؟ شاید پاسخ مناسب به این سئوال این باشد که شما قصد دارید خدمات ، مطالب و محصوالت خود را در 
،تنها به زبان معرض دید عموم و مخاطبان انبوهی قرار دهید که دنبال آن هستند . بسیار خوب آیا این مخاطبان انبوه 

مادري شما محدود میشوند اگر شما یک سایت شعر و شاعري داشته باشید مسلما همینطور است اما اگر سایت شما 
معرف محصوالت تولیدي توسط کارخانه شما باشد چطور ؟ آیا میباید خود را از شناساندن به کسانی که زبان مادریشان 

اربرد چند زبانه نمودن یک سایت خود نمایی که کید . لذا اینجا است با زبان مادري شما متفاوت است محروم نمای
  مینماید.

  راه حل وجود دارد . 3براي اضافه نمودن زبان هاي مختلف به سایت  

شما میتوانید در سایت خود مترجم آنالین گوگل را فعال نمایید . اما این مترجم در بیشتر مواقع ترجمه راه حل اول : 
   .شما بدست نمیدهد که همین امر هم اعتبار سایت شما را کاهش میدهدصحیحی از سایت 

  این است که براي زبان ثانی یک سایت جدا گانه در ساب دامین ایجاد نمایید مثال راه حل دوم : 

http://yourdoamin.ir/en  

http://www.Joomina.ir
http://yourdoamin.ir/en


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

ز اداره یک سایت است و از سایت بسیار مشکل تر ا 2براي زبان انگلیسی ، اما اشکال این کار در این است که اداره 
موزش هایی که آسایت باالتر از هزینه طراحی یک سایت است . ممکن شما بگویید من با  2طرفی هزینه طراحی 

فراگرفته ام خودم سایتم را طراحی میکنم لذا هزینه اي براي من ندارد . اما شما سخت در اشتباهید . هزینه فرصت از 
  ي طراحی سایت دوم در نظر بگیرید را محاسبه نمایید تا به عمق فاجعه پی ببرید . دست رفته و زمانی که باید برا

زبانه نمایید  که مناسب ترین و بهترین راه میباشد .در  2ن را آاین است که یک سایت طراحی نمایید و راه حل سوم : 
ن قبال آکه نسخه  فارسی شده  انجام میپذیرفت JOOMFISHاین کار از طریق نصب افزونه جانبی به نام  1.5جومال 

فارسی جومینا این افزونه در خود هسته   2.5اما جومال  .در سایت جومینا به همراه آموزش هاي الزم منتشر شده است
کارکرده اند میباید نکته مهمی را   JOOMFISHبا افزونه  1.5جاي داده شده  است . براي کسانی که قبال در جومال 

شما یک کلمه در سایت خود مینویشتید مثال ((سالم)) سپس میباید در افزونه  1.5ال روشن نمایم . در جوم
JOOMFISH   این روال تفاوت دارد و در  کالً 2.5ترجمه این کلمه را عینا درج مینمودید . در حالی که در جومال

براي یک  2.5دیگر در جومال  سایت باشید که از یک هسته استفاده مینماید . به عبارت 2حقیقت شما میتوانید داراي 
زبان یک سایت طراحی میشود سپس شما میتوانید براي زبان دیگر مطالب ، منو ها و افزونه هاي دیگري استفاده 
نمایید بدین ترتیب مطالب و ملحقات استفاده شده در زبان اول میتواند ارتباطی به مطالب و ملحقات استفاده شده در 

  باشد . زبان دوم و یا سوم نداشته

پالگین کلیدي  و یک  2کامپوننت خاصی در نظر گرفته نشده است اما  2.5زبانه نمودن سایت در جومال  2براي   
  که به صورت پیش فرض غیر فعال است کمی توضیح دهیم .پالگین  2ماژول وجود دارد که ابتدا میباید در مورد این 

  
  مدیریت پالگین ها مراجعه نمایید » افزونه ها  در مدیریت جومال از منو باالیی به قسمت مدیریت

  پالگین  سیستم فیلتر زبان
این پالگین زمانی فعال می شود که ماژول انتخاب  این پالگین بسته به زبان انتخاب شده محتوا را فیلتر می نماید

  .زبان فعال باشد
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نو ها ، ماژول ها و .. که در جومال ایجاد یادتان هست که در تمامی مطالب ، م اما معناي جمله باال چیست ؟  حتماً
  مینمودیم گزینه اي وجود داشت به نام زبان به عنوان مثال براي یک مطلب 

  
آخرین گزینه زبان ها میباشد که شما میتوانید انتخاب نمایید که این مطلب خاص براي کدام زبان سایت به نمایش در 

  بیاید .

حوه تغییر زبان ها چگونه باشد به تنظیمات  درج شده در این پالگین دقت پالگین فیلتر زبان مشخص میکند که ن
  :بفرمایید 

  
شما در این قسمت میتوانید مشخص نمایید که زمانی که براي  :انتخاب زبان براي بازدیدکننده جدید 

  ه شود . اولین بار یک سایت براي بازدیدکننده به نمایش در میاید به صورت پیش فرض با زبان سایت گشود

  حال این زبان سایت از کجا مشخص میشود ؟جا انتخاب نمایید زبان سایت است.نیدر اکه شما میتوانیداولین گزینه اي 

http://www.Joomina.ir


 

www.Joomina.ir 

 نگارنده : امیررضا تهرانی

در بخش افزونه ها توضیح دادیم در که قسمت مدیریت زبان ها شما میتوانید زبان پیش فرض سایت را مشخص 
   .نمایید

  
را بر روي سایت قرار میدهید در حقیقت به جومال میگویید ازدیدکننده جدید خاب زبان براي بزمانی که شما گزینه انت

  همچنان در سایت هاي چند زبانه، زبان پیش فرض سایت مالك باز شدن سایتتان براي بار اول باشد .

 من شخصاً گزینه بعدي که میتوانید انتخاب نمایید انتخاب زبان براي بازدیدکننده جدید  بر اساس زبان مرورگر میباشد
انتخاب این گزینه را پیشنهاد نمیکنم اما معنی آن این است که زبان سایت بر اساس زبانی که براي مرورگر خود 

  انتخاب نموده اید به صورت خودکار انتخاب شود . 

  تغییر خودکار زبان سایت  
ث میشود که زبان قابل نمایش زمانی که زبان یک سایت براي یک کاربر تغییر مینمایید فعال سازي این گزینه باع

  براي آن کار خاص ،بر اساس زبان انتخاب شده در پروفایل کاربري آن کاربر تغییر نماید.

   .در پروفایل هر کاربر این انتخاب وجود دارد که زبان هاي قابل استفاده در سایت و یا قسمت سرپرستی مشخص گردد
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منویی جهت ویرایش و مشاهده پروفایل براي کاربر ایجاد نمایید منتها به براي مشاهده پروفایل هر کاربر شما میتوانید 

انتخاب کاربر » مدیریت کاربران » کاربران » عنوان مدیر سایت هم میتوانید با مراجعه به منو باالیی بخش مدیریت 
  .مورد نظرتان  این قسمت را مشاهده و ویرایش نمایید 

  وابستگی منو : 

می زود است اما آنقدر به شما بگویم که شما میتوانید براي هر زبان منو خاصی ایجاد نمایید و صحبت در این رابطه ک
   .فعال سازي این گزینه باعث میگردد که مالك انتخاب زبان سایت زبان منویی باشد که کاربر انتخاب مینماید

  حذف کد زبان از لینک آدرس :

  :آدرس دقت بفرمایید  3به این 

 /http://localhost/ joomina index.php/fa  یبرای زبان فارس

 /http://localhost/ joomina /index.php/en  برای زبان انگلیسی

 /http://localhost/ joomina /index.php/ar  برای زبان عربی 

آدرس زبان مختلف فارسی ، انگلیسی و عربی میباشد تنها عاملی که در هر  3این آدرس ها ،آدرس صفحه اول براي 
  ت است کد زبانی است که در انتهاي آن درج شده است .ومتفا

  .با فعال نمودن این گزینه براي زبان پیش فرض سایت کد زبان حذف میشود 
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توجه این گزینه در صورتی داراي کارآیی است که در پیکربندي کلی سایت، گزینه آدرس هاي مورد 
  .باشد پذیرش موتور هاي جستجو بر روي بلی قرار گرفته 

  :زبان درج شده به صورت زیر میگردد 3ال براي آدرس با 3گزینه را فعال نمایید  در صورتی که این

 http://localhost/ joomina/ index.php  برای زبان فارسی

 /http://localhost/ joomina /index.php/en  برای زبان انگلیسی

 /http://localhost/ joomina /index.php/ar  برای زبان عربی 

  اضافه نمودن متن جایگزین
   .این گزینه باعث اضافه نمودن متاتگ ها در نوار آدرس در هنگام انتخاب منو مورد نظر بر اساس زبان انتخابی میگردد

بسیار خوب حال که با این گزینه آشنا شدید تنظیماتی که انجام داده اید را ذخیره نموده و پالگین را فعال کرده و 

  را فشار دهید تا دوباره به صفحه مدیریت پالگین ها برگردید. دکمه 

  کد زبان  – پالگین سیستم 
این پالگین داراي کاربرد براي سئو سایت شما میباشد همانطور که در مطالب باال ذکر شد براي زبان هاي مختلف 

براي زبان   enبه عنوان مثال  صفحه نمایش داده میشود  سعناوین و یا کد هاي زبان تعریف شده در جومال در آدر
  انگلیسی 

  درس یک مطلب در سایت شما به شکل زیر است :آدر صورتی که این پالگین غیر فعال باشد . به عنوان مثال 
http://localhost/ joomina /index.php/en/homeen/٢٨-news/٢٨-preopening-namna-in-iran 

  .ا در قسمت کد زبان اضافه میکنم ر  englishحال من براي زبان انگلیسی کلمه 
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  :در صورتی که پالگین را فعال و ذخیره نمایید آدرس همان صفحه به شکل زیر میگردد 
http://localhost/joomina/index.php/en/english/homeen/٢٨-news/٢٨-preopening-namna-in-iran 

  .در آدرس اضافه شده است و در ادامه کد زبان درج گردیده است  Englishدقت بفرمایید کلمه 

 .فارسی جومینا است 2.5سومین عنصر کلیدي براي ایجاد یک سایت چند زبانه در جومال  ،ماژول انتخاب کننده زبان
  در مورد آن شرح خواهیم داد . که در انتهاي این فصل

 آماده سازي زبان ها 

و یا چند زبانه  3،  2ما میتوانیم هر تعداد که تمایل داریم به سایت خود اضافه نماییم و به عنوان مثال یک سایت 
فارسی  2.5داشته باشیم براي این کار ابتدا میباید از نصب زبان ها اطمینان حاصل نماییم . در صورتی که شما جومال 

  درس آجومینا را از 
http://www.joomina.ir/component/content/article/٤٧-handmade/٤٧٢-joomlapersian٢٠٥.html 

نگلیسی و فارسی بر روي هسته شما نصب میباشد اما در صورتی زبان ا 2دریافت نموده باشید به صورت پیش فرض 
  که تمایل دارید تا سایر زبان ها را نیز به وب سایت خود اضافه نمایید میتوانید به آدرس 

http://extensions.joomla.org/extensions/languages/translations-for-joomla 

مدیریت افزونه ها  » مراجعه نموده و از بین زبان هاي منتشر شده زبان مورد نظر را دانلود و از قسمت افزونه ها   
ه یک زمانی ک  اید به یک نکته توجه کافی بنماییدزبان جدید را همانند یک افزونه نصب نمایید قبل از ادامه کار میب

سایت این است که آن زبان براي ماژول اننتخاب کننده  ندر چند زبانه نمود،ن آزبان نصب میگردد مهم ترین نکته 

http://www.Joomina.ir
http://localhost/joomina/index.php/en/english/homeen/
http://www.joomina.ir/component/content/article/
http://extensions.joomla.org/extensions/languages/translations-for-joomla
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زبان قابل تعریف باشد لذا برگشتی مینماییم به فصل افزونه هاي کتاب و قسمت مدیریت زبان ها  و کمی بیشتر 
  :میدهیم  حتوضی

  نتخاب نمایید . ان را مدیریت زبا» از منو باال  افزونه ها 

  
زبان نصب شده است ( فارسی ، انگلیسی و عربی ) که زبان فارسی زبان پیش فرض  3همانگونه که مشاهده مینمایید 

  سایت است . حال میباید بپردازیم به تب عنوان . بر روي این تب کلیک بفرمایید تا زبان ها نمایش داده شود .

  
فحه زبانی وجود داشته باشد که معرفی نشده باشد لذا اگر این معرفی براي زبان نکته مهم : ممکن است در این ص

ن وجود نداشت شما میباید خود اقدام به معرفی زبان جدید بنمایید در تصویري که براي شما قرارداده ام آپس از نصب 
دام به معرفی زبان مورد قي آن امن همه زبان ها را معرفی نموده ام که بتواند مرجعی براي معرفی شما باشد که از رو

  .نظرتان بنمایید 

فارسی جومینا استفاده نمایید این معرفی قبال توسط خود ما براي زبان فارسی انجام شده است که  2.5اگر از جومال  
   .شما میتوانید آن را ویرایش نمایید و یا همانطور رها نمایید
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تازگی نصب کردیم و قبال به هسته معرفی نشده است ،عنوان حال فرض کنیم قصد داریم براي زبان عربی که به 
  .جدیدي معرفی نماییم

  .کلیک کنید  بر روي دکمه 

  
  نام و یا عنوانی است که شما به آن زبان خاص اعطا مینمایید  این عنوان در کجا کاربرد دارد ؟ عنوان :

گزینه اي وجود داشت به  کردیمکه در جومال ایجاد حتما یادتان هست که در تمامی مطالب ، منو ها ، ماژول ها و .. 
  نام زبان به عنوان مثال براي یک مطلب 
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لذا  .روبروي گزینه زبان کلیک نمایید این عنوان براي شما نمایش داده میشود هدر صورتی که بر روي کشوي باز شوند

  تغییر عنوان براي زبان در این قسمت تاثیر دارد .

  
مهمترین کاربرد عنوان بر اساس زبان بومی کاربردي است که در ماژول انتخاب  ن بومی :عنوان بر اساس زبا

اي این فصل بدان میپردازیم شما قادر خواهید بود تا دکمه هاي انتخاب هکننده زبان دارد . در این ماژول که در انت
اگر تمایل شما انتخاب  .نام زبان نتن کشور به نمایش در بیاورید و یا بر اساس نوشآکننده زبان را بر اساس پرچم 

  .نام زبان باشد این عنوان به جاي نام زبان نوشته میشود  نزبان ها بر اساس نوشت

  

   .لذا این کلمه نمایش داده میشود امانتخاب نموده  Arabic جاي کلمه من در اینجا کلمه العربیه را به

کد صحیح را درج  شخص شده باشد لذا شما میباید عیناًاین کد میباید در فایل هاي ترجمه جومال م : کد زبان
  جا میتوان فهمید کد صحیح چیست ؟کاما از  .نمایید

ن ها را آراه حل دارید . راه اول آن است که فایل هاي ترجمه را بگشایید و درون  2براي متوجه شدن کد صحیح 
ن است که ببینید کد اصلی آ ماست و راه حل دوطلبد و کار زمان گیري  ببینید که آشنایی شما با کد نویسی را می

   .ن به صورت استاندارد داراي کدي خاص استازبان چیست . در جومال هر زب
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اما اگر زبان جدیدي هم نصب کنید در تب اول بخش مدیریت  en-GBو براي انگلیسی  fa-IRمثال براي فارسی 
  .زبان ها  (نصب شده سایت ) این کد زبان درج شده است 

  
حرف اول یعنی  2حال میتوانید براي کد زبان  ar-AAهمانگونه که مالحظه مینمایید در حال حاضر براي زبان عربی 

ar . را وارد نمایید  

بر روي بلی قرار گرفته باشد بجاي  استفاده از تصویر پرچم زمانی که در ماژول انتخاب کننده زبان گزینهتصویر :  
  ط به کشور ها به نمایش در میاید .متن و نام زبان پرچم هاي مربو

   

    

  

  شما در این قسمت میباید نام تصویر مربوط به پرچم کشوري که تمایل دارید تا نمایش داده شود را درج نمایید . 

جا این نام را متوجه شویم و حتی چگونه این تصاویر را که به صورت پیش فرض در جومال قرار دارد را تغییر کاما از 
  دهیم ؟

فاده نمایید که در چند کشور مختلف رایج ستاهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که شما تمایل دارید از زبانی ا
  ن هستیم در بسیاري از کشور ها کاربرد دارد . آاست به عنوان مثال همین زبان عربی که در حال معرفی 
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اي مشاهده تصویر و نام این تصاویر میباید از روت اجازه دهید ابتدا به خود پرچم هاي کشور ها نگاهی بیاندازیم بر
را انتخاب و سپس وارد    mod_languagesسپس پوشه   شده mediaجومال در هاست و یا لوکال  وارد پوشه 

  .گردیم   images پوشه 

  
ی این تصاویر با ن ها وجود دارد دقت بفرمایید که تمامآهمانگونه که مشاهده مینمایید پرچم تمامی کشور ها با نام   

م براي زبان عربی بجاي یذخیره شده اند  و هر کدام هم داراي نامی منحصر به فرد میباشند لذا اگر بخواه GIFپسوند 
دهیم یک فایل   میباشد پرچم کشور مصر را نمایش arپرچم کشور عربستان که به صورت پیش فرض داراي نام 

GIF  ارم ن را میگذآایجاد مینمایم  و مثال نامEgypt  و سپس آن فایل را به این پوشه منتقل میکنم حال کافی است
  Egyptدر روبروي گزینه تصویر بنویسم 

  
این تگ جهت فایل هاي ترجمه استفاده میشود که شما میتوانید همانند راه حلی که در قسمت کد زبان   تگ زبان :

   .ن را بیابیدآکر شد از قسمت هاي دیگر ذ
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  توضیح داده شده است . انند بقیه صفحات جومال است که قبالًسایر قسمت ها هم

  .را فشار دهید  حال دکمه 

بدین ترتیب اولین گام مهم براي چند  .معرفی شده است  همانگونه که مشاهده مینمایید زبان جدید به سیستم کامالً
  زبانه نمودن سایت را برداشته ایم حال میپردازیم به سایر موارد 

د زبانه بودن سایت در جومال ساختار چن  
این ساختار ممکن است در ابتدا شما را کمی گیج کند لذا ابتدا قصد دارم به مفاهیم چند زبانه بودن سایت بپردازم . در 

فارسی جومینا شما میتوانید از چندین زبان استفاده نمایید بدین صورت که میباید براي هر زبان منو ، ماژول  2.5جومال 
ن زبان را جداگانه تعریف نمایید . برخی از ماژول ها و ... هم وجود دارند که آ، بخش و مطلب مربوط به  ، مجموعه

د مثال اگر شما در یک ماژول تنها یک تصویر را به نمایش بگذارید نیازي شنبراي تمامی زبان ها داراي کاربرد میبا
ن را براي تمامی زبان ها آول را ایجاد نماییم لذا میتوانید ن زبان هاي فعال در سایتتان این ماژآنیست که براي تمامی 

ول هم براي تمامی ژبه نمایش بگذارید . از جمله در مثالی دیگر میتوان به ماژول انتخاب زبان هم اشاره نمود این ما
ستیم ( انگلیسی بخش ه 4زبانه داشته باشیم در حقیقت نیازمند  3زبان ها یکسان است . لذا بدین ترتیب اگر ما سایتی 

ن معرفی شود باید حوي است که براي آنکه یک بخش به آهمه زبان ها) اما ساختار جومال به ن –عربی  –فارسی  –
براي آن منویی از نوع منو نمایش مطالب ویژه ایجاد شود . براي درك بهتر و راحتی کار شما ما ترتیبی را در اینجا 

مراه با ما همین کار ها را انجام دهید تا مطلب براي شما روشن تر شود . چند ذکر مینماییم و از شما هم میخواهیم ه
    :فارسی بسیار ساده است پس اجازه دهید شروع کنیم 2.5زبانه نمودن سایت در جومال 

 ایجاد مجموعه ها و مطالب براي زبان هاي مختلف سایت 
قبل از هر کار مجموعه هاي مطلب مورد ، میگردد بسیار خوب حال که مفاهیم باال را تشریح نمودیم کار ما آسان

زبان نصب شده داریم اما دقت فرمایید که  3. در این مثال ما  منظرمان را براي زبان هاي مختلف ایجاد مینمایی
  همه زبان ها ) –عربی  –انگلیسی  –زبان داریم  ( فارسی  4درحقیقت 
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ا مینماییم . با این فرض اگر من مجموعه اي داشته باشم به نام لذا اقدام به ایجاد مجموعه ها بر اساس این زبان ه
news  ن بر روي زبان انگلیسی قرار گرفته باشد مطالب درون آن در زمانی که سایت بر روي زبان فارسی آکه زبان

  .قرار دارد نمایش داده نمیشود 

  .بر روي فارسی قرار میدهم براي شروع ابتدا یک مجموعه فرضی به نام گفتگو ها ایجاد و زبان آن را 

  
حال براي سایر زبان ها هم مجموعه هاي دلخواه ایجاد نموده و زبان آن را بر روي انگلیسی ، عربی و هم زبان ها 

  .قرار میدهم

  براي زبان انگلیسی  news مثالً

  
  .قرار داده ام  Englishدقت بفرمایید که کشوي روبروي گزینه زبان را بر روي 
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  .موعه ها را ایجاد نمودم نوبت به ایجاد یک مطلب تستی براي هر زبان است حال که مج

  .از نوار ابزار باال مطلب را انتخاب نموده گزینه اضافه نمودن مطلب جدید را انتخاب مینماییم 

  
  .حال به ایجاد این مطلب میپردازیم 

  
و یا هر نامی که شما در قسمت  Persian ر روي باز هم نظر شما را به این نکته جلب مینمایم که گزینه زبان را ب

  .م یعناوین براي آن زبان تعریف کرده اید قرار داده ا» مدیریت زبان 

  .م یحال مطلب را ذخیره نموده و از صفحه خارج میشو

  م در مثالی دیگر براي زبان انگلیسی یمطلب دیگر هم براي زبان هاي انگلیسی و عربی ایجاد میکن 2
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  قرار داده ام  Englishکشوئی روبروي زبان را بر روي  که فهرست

  است . صورت براي زبان عربی هم به همین 

 .مدیریت زبان آن ها را تعریف نمودیمرا نصب نموده و در قسمت عنوان درتا بدین جاي کار ما زبان هاي دلخواه 
هر مجموعه یک مطلب قرار دادیم  حال زبان نمودیم و در  3سپس اقدام به ایجاد مجموعه هایی از مطلب براي هر 

   .باید براي فراخوانی این مطالب منو ایجاد کنیم

  ایجاد منو براي زبان
دقت بفرمایید که ابتدا میباید یک منو ایجاد نمایید که براي تمامی زبان ها باشد یعنی منویی ایجاد نمایید که در 

  ها قرار گرفته باشد . ن بر روي تمامی زبانآقسمت انتخاب زبان گزینه روبروي 

  
نتخاب نموده و از قسمت مدیریت منو گزینه ایجاد منو جدید را انتخاب نمایید ابراي این کار از منو باال گزینه منو ها را 

  و سپس یک دسته منو به نام ((منو براي تمامی زبان ها ایجاد کنید )) 
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ایجاد نمایید و سپس آن را پیش فرض قرار  ب ویژه شدهمطالسپس وارد گزینه هاي این منو  شده و یک منو با نوع 

دهید . تمامی این موارد در بخش مربوط به منو ها مفصل توضیح داده شده لذا در اینجا براي تلخیص کالم آن را 
   .خالصه مینماییم

  
ه شما را بدان جلب بسیار خوب بخشی که مربوط به تمامی زبان ها بود را ایجاد نمودیم تنها موردي که الزم است توج

کنم ستون زبان است که همانگونه که مشاهده میکنید بر روي همه قرار گرفته است  و خود این منو هم به صورت 
  است   پیش فرض قرار گرفته است یعنی داراي عالمت 

  ارت دیگر حال که منو براي تمامی زبان ها را ایجاد نمودیم نوبت به ایجاد منو براي زبان فارسی میرسد به عب
  یم مشخص نماییم در صورتی که کاربر زبان فارسی را انتخاب نمود این منو فعال باشد .هخوا می

  براي این کار از نوار منوهاي باال مدیریت منو و سپس منو جدید را انتخاب نمایید .

  
  .حال به ایجاد دسته منویی براي زبان فارسی بپردازید 
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   .نگلیسی و عربی هم انجام دهیدهمین کار را براي زبان هاي ا

  دسته منو داشته باشید . 4 تا نهایتاً

  
حال بر روي منو براي زبان فارسی کلیک نمایید و دکمه جدید را بزنید یک منو از نوع منو مطالب ویژه شده ایجاد 

   .نمایید
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ارید تا در هنگام ورود کار به زبان نکات قابل توجه در این منو این است که شما میباید منو مورد نظر را که تمایل د

در مثال باال من تمایل دارم تا مطالب ویژه منتشر شده .مورد نظر به فعال باشد را به صورت پیش فرض قرار دهید 
براي زبان فارسی در هنگام ورود کاربر به این زبان نمایش داده شود لذا گزینه صفحه پیش فرض را بر روي بلی قرار 

بان منو را فارسی انتخاب و موقعیت منو را بر روي منو براي زبان فارسی که قبال ایجاد نموده ام میدهم همچنین ز
  .انتخاب میکنم 

  .را فشار دهید همانگونه که مشاهده مینمایید این منو ایجاد شد اما داراي نکته اي است حال دکمه 
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که براي منو هاي پیش  ایم لذا بجاي عالمت  ما این صفحه را به صورت پیش فرض براي زبان فارسی قرار داده 
اگر این پرچم به هر دلیل براي شما نمایش داده نشود  .فرض قرار میگرفت پرچم مقدس کشورمان قرار گرفته است

  یعنی یک جاي کار را اشتباه کرده اید لذا دوباره به ابتداي فصل برگشته و گام به گام مطالب را دنبال نمایید .

ن منو ها آن است که اگر من منوي دیگري براي زبان فارسی ایجاد نمایم تصویر پرچم براي آر این رابطه نکته دیگر د
  ظاهر نخواهد شد و این تصویر تنها براي منو پیش فرض نمایش داده میشود .

  
   .زبان باقی مانده یعنی انگلیسی و عربی انجام دهید 2حال همین کار را براي 

  

  
  .دیگر ببینیم تا بدین جاي کار چه کرده ایم  اجازه دهید یکبار

ü ابتدا زبان هاي مورد نظرمان را نصب نمودیم.  
ü  عنوان ها ، عناوین زبان ها را تعریف نمودیم » در قسمت مدیریت زبان.  
ü ف نمودیم یمجموعه هاي مطلب مورد نظرمان را براي هر زبان تعر.  
ü براي هر زبان مطالب دلخواهمان را تعریف نمودیم.   
ü  یک دسته منو براي تمامی زبان ها انتخاب نمودیم.  
ü  یک منو پیش فرض براي تمامی زبان ها تعریف نمودیم.  
ü براي هر زبان یک دسته منو جداگانه تعریف نمودیم.  
ü .  در هر دسته منو مختص به زبان خاص یک منو پیش فرض تعریف نمودیم  
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کارهایی که تا بحال انجام داده ایم در سایت داراي نمود ظاهري بیشتر کار را تا بدین جا انجام داده ایم اما تمامی 
  نمیباشد . براي نمایش داده کارهایمان در سایت از چه چیزي استفاده میکنیم ؟ 

  ماژول ها در سایت هاي چند زبانه 
انه نمایید قادر همه ما با کاري که ماژول ها انحام میدهند آشنا هستیم زمانی که تمایل دارید تا یک سایت را چند زب

د ماژول را در یک زبان نمایش دهید و در زبان دیگري ماژول هاي دیگري را به نمایش نخواهید بود تا یک و یا چ
  ن را بر روي یکی از آارید براي انجام این کار تنها کافی است در زمانی که درحال ایجاد ماژول میباشید زبان ذگ

  ی میتوانید یک ماژول را براي تمامی زبان ها به نمایش گذارید .زبان هاي سایت انتخاب نمایید و یا حت

  
زبانه مورد مثال میخواهید در تمامی زبان ها  3اما نکته اي در این رابطه وجود دارد . فرض کنید شما در این سایت  

  ماژول آخرین اخبار را نمایش دهید . 

می زبان ها یکسان است اما باید توجه نمایید که عنوان این درست است که کاري که این ماژول انجام میدهد در تما
) و در Last Newsاین ماژول در هر زبانی متفاوت است مثال در زبان فارسی (آخرین خبر ها) در زبان انگلیسی (

األخبار) از روي دیگر در تنظیمات این ماژول باید مشخص نماییم که آخرین خبرها از چه مجموعه  زبان عربی (آخر
ی باید خوانده شود که اگر بخاطر داشته باشید مجموعه هاي مطلب مربوط به هر زبان متفاوت است لذا در اینگونه های

ماژول جداگانه ایجاد نماییم و هر کدام را به یک زبان اختصاص دهیم بدین ترتیب کاربر با انتخاب  3مواقع ما میباید 
  مشاهده خواهد نمود . ن زبان راآهر زبان ماژول آخرین خبرهاي مربوط به 

اما حال فرض نمایید در یک ماژول قرار است تصویري از کشور زیبایمان قرار گیرد و این ماژول هم داراي عنوان 
نمیباشد . تنها کافی است ماژول را ایجاد نموده و فهرست کشویی روبروي گزینه زبان را بر روي همه زبان ها قرار 

  تمامی زبان ها قابل نمایش خواهد بود . دهیم . بدین ترتیب این ماژول در

در اختیار بازدید کننده قرار دهیم تا  امکانیحال که ماژول هاي خود را براي زبان هاي سایت ایجاد نمودیم میباید 
   .بتواند در میان زبان هاي سایت زبان دلخواه خود را انتخاب نماید
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 ماژول انتخاب کننده زبان
رابطه با سایت هاي چند زبانه داراي اهمیت است ماژول انتخاب کننده زبان است . این یکی از ماژول هایی که در  

ماژول با فهرست نمودن زبان هاي موجود در سایت به بازدید کننده این امکان را میدهد تا در میان زبان هاي موجود 
بدون وجود این ماژول تمام  در سایت هر کدام که تمایل داشت را انتخاب نماید اگر سایت شما چند زبانه باشد

  کارهایی که انجام داده اید بیهوده خواهد بود .

   .مدیریت ماژول ها را انتخاب نموده و دکمه جدید را بزنید» براي ایجاد این ماژول از منو افزونه ها 

  
   .سپس ماژول انتخاب کننده زبان را انتخاب نمایید
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ست که در فصل مربوط به ماژول ها کامال در این رابطه توضیح سمت راست این ماژول در تمامی ماژول یکسان ا
داده شده است و تنها موردي که الزم است در اینجا متذکر شویم این است که فهرست کشویی مربوط به زبان در این 

  .قرار گیرد  همهماژول میتواند برروي 

  
  ماژول میباشد  چرا که باالخره بازدید کننده در هر زبانی که باشد نیاز مند این

  و اما سمت چپ ماژول 

  
متنی است که شما میتوانید در رابطه با توضیحات این ماژول وارد نمایید . این متن قبل از دکمه هاي  پس متن :

  انتخاب زبان در ماژول نمایش داده میشود  .

د . این متن بعد  از دکمه هاي متنی است که شما میتوانید در رابطه با توضیحات این ماژول وارد نمایی پیش  متن :
  انتخاب زبان در ماژول نمایش داده میشود  .
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ي سایت به صورت یک ن گزینه فعال باشد فهرست زبان هادر صورتی که ای استفاده از لیست کشوئی :
  لیست کشویی در سایت نمایش داده میشود .

   .میشودبراي هر زبان پرچم آن کشور نمایش داده :  استفاده از تصویر پرچم

  
مدیریت » اگر بر روي خیر قرار گرفته باشد بجاي تصویر پرچم عنوان بر اساس زبان بومی که در قسمت افزونه ها 

  عنوان ها  تعریف شده است نمایش داده میشود .» زبان ها 

  
به صورت فهرست زبان ها افقی نمایش داده میشود و در صورتی که بر روي خیر قرار گرفته باشد  نمایش افقی :

   .عمودي نمایش داده میشود

ن قرار دارد نمایش داده میشود و آدر صورتی که سایت چند زبانه باشد نام زبانی که بازدید کننده در  زبان فعال :
  اگر بر روي خیر قرار گرفته باشد این نام نمایش داده نمیشود 

   .د هاي زبان نمایش داده میشوددر صورتی که بر روي خیر قرار گرفته باشد ک:  نام هاي کامل زبان

  
  و در صورتی که بر روي بلی قرار گرفته باشد عنوان بومی زبان

  
با فعال نمودن این ماژول کار ما براي چند زبانه نمودن یک سایت جومالیی به اتمام میرسد . سعی من در این فصل 

  دهم .این بوده است که موارد را گام و به گام و مفهومی براي شما توضیح 
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   آخر کالم
 شما که است بوده این بر من سعی کتاب این نگارش در.  شد مطرح تابحال جومال یادگیري جهت الزم مباحث کلیه
 بدان تا مورد هر در و نیاندازم قلم از را مطلبی که ام نموده سعی اغراق بدون.  نمایم آشنا مطالب با مفهومی کامال را
  ..... اما.  نمایم تقدیم را الزم حاتتوضی ام داشته علمی وسع که جا

 را شما آن خواندن و جراحی کتاب یک وجود  صرف که همانطور نمیکند، طراح را شما تنهایی به کتاب این وجود
 فارسی  جهت جومال آموزش با رابطه در  کتاب کاملترین اغراق بدون که کتاب این مطالب افتادن جا.  نمیکند جراح
 که صورتی در.  دارد شما خود تالش و سعی به بستگی هم این و است پذیر امکان تمرین طریق از تنها است زبانان
   جومال تخصصی انجمن در را آن میتوانید داشتید کتاب در شده مطرح موارد با رابطه در سئوالی
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  .  شود داده الزم توضیحات و گردد اقدام شما مشکل رفع به نسبت تا فرمایید مطرح

 شما امیدوارم و بردم لذت آن جمالت تک به تک نگارش از اما بود فرسا طاقت بسیار کتاب این نگارش  کار که این با
  . باشید برده لذت آن خواندن از هم

   باش خدایت حافظ                          

   تهرانی امیررضا         

  جومینا گروه                        

  ایران در فارسی 2.5 جومال پشتیبان اولین                               
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