
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه
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 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین
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مقدمه
کتابی که در پیش رو دارید حاصل زحمات چندین ماه ی بنده و دوستانم در ترجمه و تالیف کتاب فاخر و 
ارزشمند انتشارات Sams به عنوان دروپال در 24 ساعت نسخه 2009 می باشد.  پس از مدت حدودا شش-
هفت ماه، ازنهایی شدن مراحل پایانی کتاب تصمیم گرفتم، کتاب را در قالب یک کتاب بازمتن انتشار بدهم. 
مجوز استفاده از این کتاب بر اساس Attribution-NonCommercial-ShareAlike نسخه 3  می 
باشد. بنابر این مجوز ، این کتاب به هیچ عنوان قابل فروش نخواهد بود و همیشه رایگان است. متن مجوز را در 

آدرس http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0  می توانید بخوانید   .    
در این نسخه از کتاب شما به احتمال زیاد شاهد  موارد متعددی از اشتباهات هستید .خوب به هرحال این 
را بگذارید بر این که، اولین کار بنده هست. حتما در خیلی موارد به نکات گنگ و نا مفهومی بر خواهید خورد 

، می توانید با پست الکترونیکی info@modaser.com تماس حاصل نمایید.
شما                  شده،  نظرگرفته  در  کتاب  این  برای  که    http://persiandrupal.com سایت  در  زودی  به 

می توانید به صورت انالین تغییرات مورد نظر خود را  در محتوای کتاب اعمال نمایید. 
از انجایی که برای این کتاب هزینه زیادی شده است  . شما می توانید  برای کمک به توسعه کتاب و 
همچنین توسعه سیستم مدیریت محتوای دروپال در زبان فارسی،کمک های نقدی خود را به شماره کارت 
6104337125479798 به نام رضا سروری واریز نمایید. مطمئنا مبالغ واریزی شما در توسعه دروپال صرف 

خواهد شد.
سایت                               به  توانید  می  کنید.  شرکت  فارسی  زبان  در  دروپ��ال  توسعه  در  که   هستید  عالقمند  اگر 

http://persiandrupal.com مراجعه نمایید. 
 شما می توانید نسخه چاپی این کتاب را در سایت http://modaser.com سفارش دهید.

شاد وسربلند باشید
رضا سروری 
آذر 1389
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مقدمه------------------------------8
ساعت	اول				

محتوا----10 مديريت  سيستم هاي  و  دروپال  معرفي 
14----------------------  CMS با  آشنايي 
18 دروپال--------------------  با  کار  مقدمات 

ساعت	دوم	

گشت و گذار در دنياي دروپال-------------------24
گردش در سايت هاي دروپالي-------------------27
دروپالي-------------------30 هاي  سايت  يافتن 
نحوه عملكرد دروپال--------------------------30

ساعت	سوم	

38 آزمايشي--------------------------  نصب 
39 دروپال--------------------  براي  ريزي  برنامه 
آماده کردن فضای ميزبانی--------------------- 40
41 داده---------------------  پايگاه  کردن  آماده 
دروپال------------------ 42 از  نسخه  انتخاب يك 
48 دروپال----------------------  نصب  نحوه 

ساعت	چهارم	

مديريت-------------------  59 بخش  با  کار  آغاز 
مديريت محتوا --------------------------- 62
 68 سايت---------------------  طراحي  و  ساختار 
68 سايت------------  کردن  آفالين  و  کردن  آنالين 
70 کاربر----------------------------  مديريت 
گزارشات-----------------------------71
لينك هاي راهنما-------------------------- 72
تنظيم قالب ها---------------------------- 72
معرفي ماژول ها---------------------------- 75
نصب و به روزکردن يك ماژول----------------- 79

ساعت	پنجم	

86 کنيم-  تبديل  سايت  يك  به  را  خود  اوليه  طرح  چگونه 
87 دروپالي-------------  گره هاي  ساختار  در  گردش 
90 گره ها----------------------------  ساختن 
93 گره-------------------------------  انتشار 
94 متناوب-----------------  ورودي  صفحات  از  استفاده 
95 گره--------------------------  يك  ويرايش 

ساعت	ششم	

100 دروپال-------------------  به  ديگر  سايتي  از  انتقال 
URLها-------------------------------102 پاک کردن 
103------------  Apache و   IIS روی  URLها  پاک کردن 
محتوا---------------------104 برای   URL يك  تعيين 
محتوا--------------------104 براي  مستعار  اسامي  مديريت 
105---------------------  Pathauto ماژول  کاربرد 
105-------------------  Token و   Pathauto نصب 
106-----------------  Pathauto به  دسترسي  مجوزهاي 
107----------------------- محتوا  برپايه  هاي   URL
110------------------------ مسيرها  در  متاديتا  از  استفاده 
ها-----------------------------113  URL هدايت کردن 

ساعت	هفتم 

119----------------------------  CCK ساختار  کاربرد 
120---------------------  CCK و   ImageField نصب 
121------------------ ImageField هاي CCK مديريت
126-----------------  CCK هاي  بخش  ساير  مديريت 
127--------------CCK ImageField يك  به  داده  افزودن 
131---------ImageField ها باImageCacheاستفاده دوباره از
هاي عكس----------------------133 تكه  تمام  آوري  جمع 
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ساعت	هشتم	

شناسايي اجزاي امنيتي-----------------------------139
ها--------------------------------140 نقش  ايجاد 
ويرايش مجوزها---------------------------------141
آشنايي با مجوزهاي کاربر تاييدشده--------------------142
کاربرها--------------------------------144 با  کار 
دسترسي-------------------------145 قوانين  از  استفاده 
کاربر---------------------146 نام  ثبت  تنظيمات  ايجاد 
ايجاد اکانت کاربرها-------------------------------149
کاربري---------------------150 پروفايل  از  استفاده 
152  Profile CSVاز استفاده  با  پروفايل  اطالعات  کردن  خارج 

    152------------------------Profile CSV  راه اندازي
153---------------------------  CSV ايجاد يك فايل

ساعت	نهم 

156--------------- Poormanscron و Cron راه اندازي
Poormanscron و خبرنامه ها-------------------- 157
راه اندازي بخش جستجو-------------------------- 158
بندي----------------------- 160 اندازي بخش طبقه  راه 
165 بندي---------------------------  طبقه  از  استفاده 

ساعت	دهم	

ها-------------------------- 170 نظرسنجي  از  استفاده 
براي گسترش سايت-------------- 171 از نظرسنجي  استفاده 
172 نظرسنجي-----------------------  بخش  اندازي  راه 
174 نظرسنجي---------------------------   يك  ايجاد 
174 کاربران-------------------------  نظرات  از  استفاده 
176------------------- Forum مباحثه از بخش  استفاده 
180-----------------------   feed ابزارهاي  از  استفاده 

ساعت	يازدهم	

187 ها---------------------  گره  در   HTML فيلترکردن 
صفحات--------------- 188 در   >img< هاي  تگ  از  استفاده 
190------------ WYSIWYG استفاده از متون غني به کمك
191 ------------------- WYSIWYG ايجاد پروفايل هاي
193 اختصاصي  ويرايش  کليدهاي  با  جديد  ورودي  قالب  يك  ايجاد 
196---------------  WYSIWYG و   IMCE اندازي  راه 
200 تصاوير-------------------------------  از  استفاده 

ساعت	دوازدهم 

207 دروپالي----------------------  هاي  بالگ  از  استفاده 
208 بالگ-----  روزکردن  به  براي  مرورگر  و  همراه  تلفن  از  استفاده 
213  ------------------------ScribeFire از  استفاده 
214 ها------------------------------  خبرنامه  ايجاد 
215 ها---------------------  خبرنامه  بخش  اندازي  راه 
217 سايت-------------------  عضوگيري  بخش  اندازي  راه 
219 ها-------------------------  خبرنامه  ارسال  و  ايجاد 
221 سايت------------------------  عضوگيري  مديريت 

ساعت	سيزدهم 

225 ارتباطي-----------------------  فرم هاي  از  استفاده 
227 شخصي----  ارتباط  فرم  توسط  کاربر  يك  با  ارتباط  برقراري 
227 عمومي-----------------  ارتباط  هاي  فرم  از  استفاده 
228 عمومي------  ارتباط  فرم  يك  براي  جديد  بخش  يك  ايجاد 
Webformها---------------------230 مديريت  و  ايجاد 
233----------------Webform جهاني  تنظيمات  پيكربندي 
238--------------------Webform اجزاي  افزودن 
241------------------------Webform نتايج  مديريت 

ساعت	چهاردهم 

247  --------------------------------Views معرفي  
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248-------------------------Views  شروع کار با
انتقال ليست View ها-----------------------250
252---------------------View  ويرايش تنظيمات
ايجاد View براي queryهاي پايگاه داده-----------255
255-------------------------View ايجاد يك
258---------------------- View افزودن بخش به
افزودن فيلترها----------------------------260
انتقال و کلوني کردن View ها------------------ 264

ساعت	پانزدهم	 

معرفي تقويم و وقايع ماژول هاي Date و تقويم------ 269
پيكربندي تنظيمات تاريخ و زمان------------------ 273
274---------------- Date ماژول wizard استفاده از
275----------------------- Event  در مورد ماژول
تغيير View ها و گونه محتواي تقويم--------------- 277

ساعت	شانزدهم 

284-----------------------  Ubercart درباره 
287 ------------------ Ubercart نصب و فعال کردن
امور مالي -------------------------------290
فعال کردن COD و پرداخت هاي چكي-------------  291
292 Gateway Test فعال کردن بخش کارت هاي اعتباري و
293-----------------------Gateway کار با ساير
294 --------------------------- SSL   امنيت
متد تجارت کوچك در فروش وبي----------------  297

هاي  کالس  و  ها  بندي  طبقه  از  استفاده 
298 محصوالت----------- 
ايجاد محصوالت-------------------------- 299
استفاده از انتخاب ها و attribute ها--------------- 300
کار با قسمت فروش اجناس قابل دانلود--------------- 303
راه اندازي يك محصول قابل دانلود---------------- 304
کار با فروش رزروها------------------------- 305

305 رزرو---------------------  بخش  اندازي  راه 
307 فيزيكي----------------  فروش  قسمت  با  کار 
انتقال محصول----------- 308 و  نقل  اندازي بخش  راه 
309 انتقال  و  نقل  قابل  محصول  يك  فروش  پروسه  تكميل 
311 عضويت-----------------  فروش  قسمت  با  کار 
313  -----------------  Kit Product از  استفاده 

ساعت	هفدهم 

مرور بخش پيكربندي و اجرايي سيستم شما-------- 318
اينترنتي-------- 319 برابر مزاحمان  از سيستم در  حفاظت 
استفاده از قوانين استفاده و ساير ماژول هاي قانوني----- 322
افزودن بخش تعامل هاي قانوني---------------- 323
گردش بين ماژول هاي تبليغاتي دروپال------------ 324
ماژول  AdSense گوگل-------------------- 325

ساعت	هجدهم 

329 دروپالي-------------------  قالب هاي  ارزيابي 
331  ----------------------- ها  قالب  به  نگاهي 
ها------------- 335 قالب  و  ها  سايت  ساير  به  نگاهي 
336  -------------------------- ها  قالب  خريد 
337 مديريتي-------------------  قالب  يك  تعيين 
سوئيچ کردن قالب ها-----------------------  339

ساعت	نوزدهم 

ها--------------------------  344 بلوک  معرفي 
347  -----------------------View هاي  بلوک 
347 ها------------------  بلوک  از  استفاده  و  ايجاد 

ساعت	بيستم	

نگاهي به يك صفحه پنل--------------------  354
355  ---------  Chaos Tool بسته   3و   Panels
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استفاده از مرجع هاي گره و بخش هاي مرجع کاربر---- 429
ايجاد يك سيستم پيگرد پروژه -----------------431

ساعت		بيست	و	چهارم 

نگاهي به فايل هاي .info قالب ها-------------- 438
439---------------------  Garland به  نگاهي 
تغيير فايل هاي CSS قالب ها----------------- 440
قالب--------------------- 442 تغيير تصاوير يك 
تغيير يك تصوير پس زمينه------------------ 443

پنل------------------- 357 با صفحات  کار  شروع 
پنلي--------------------- 358 ايجاد يك صفحه 
359 منسجم-------  هاي  فرمت  منفي  و  مثبت  نكات 
359 پنلي---------------------  صفحات  مديريت 
362 اي------------------------  پايه  تنظيمات 
363 دسترسي-----------------------  تنظيمات 
365 متغير--------------------  تنظيمات  ويرايش 
366 انتخابي--------------------------  قوانين 

ساعت	بيست	و	يکم 

نگاهي به منوهاي دروپال---------------------  375
استفاده از ترتيب سلسله مراتبي در منوهاي ثانويه------ 377
ايجاد يك منو و استفاده از ترتيب سلسله مراتبي------- 378
انتخاب يك منو براي محتوا ------------------ 378
382 ----------------- Home افزودن موردمنويي
ايجاد يك منوي Custom براي صفحات مخصوص-- 385

بخش	بيست	و	دوم 

393---------------------- Triggers استفاده از
395----------------------- Actions استفاده از
استفاده از  Actions و Tokens شخصي شده----- 396
402------------------------- Rules استفاده از
گردش بين Rule ها -----------------------404
ارسال ايميل با ورود يك کاربر----------------- 405

ساعت	بيست	و	سوم 

نحوه ايجاد Viewهاي پويا------------------- 415
درک مفهوم view هاي پويا------------------ 415
قرار دادهاي URLي---------------------- 416
ايجاد يك  view پويا---------------------- 416
ايجاد يك صفحه پويا----------------------- 418
تغيير يك صفحه داخلي--------------------- 425
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مقدمه
شاید شما قبال از دروپال استفاده کرده باشید اما اطالعات خاصي درمورد آن نداشته 
وب سایت هاي  مدیریت  و  طراحي  براي  که  است  CMSهایي  از  یکي  هم  دروپال  باشید. 
افزوده مي شود. شاید  جهان طراحي شده است؛ وب سایت هایي که روزبه روز بر تعداد آنها 
یکي از دالیل اصلي استقبال کاربران از دروپال، بازمتن بودن آن است؛ یعني دیگر خبري 
از پرداخت ساالنه حق عضویت نیست. دلیل دوم سادگي استفاده از ویژگي هاي متنوع و 
پیچیده وب سایت هاي مختلف است. در ضمن امکنات منحصربه فرد امنیتي دروپال به مدیر 
اینکه  بدون  کند  استفاده  کاربران  و کمک هاي  نظرات  از  راحتي  به  مي دهد  امکان  سایت 

امنیت سایت به خطر بیفتد. 

این کتاب براي چه کساني نوشته شده است؟
اگر قصد طراحی یک سایت جامع و داینامیک را دارید در حالی که با زبان برنامه نویسی 
آشنا نمی باشید.. .اگر قصد دارید از دروپال استفاده کنید با استفاده از این کتاب مي توانید به 
پروژه خود سرعت ببخشید و نظرات و تئوري هاي خود را به راحتي به مرحله اجرا درآورید. 
و اگر هم از کابران دروپال هستید، مي توانید دیدگاه روشن تري به ویژگي هاي آن داشته 
باشید. دروپال در چندسال گذشته تغییرات زیادي داشته است: به عنوان مثال در دروپال 

5و6و7 دیگر مثل دروپال4 مجبور نیستید در هرعملیاتي از زبان PHP استفاده کنید. 
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نسخه هاي دروپال
داشت. قرار  انتشار  و  طراحي  آخر  مراحل  در  دروپال7  کتاب  این  نگارش  هنگام  در 

از  جدید  نسخه اي  وقتي  .معموال  بود  یافته  انتشار  ان  نوزدهم  نسخه   6 دروپال  همچنین 
دروپال منتشر مي شود، کاربران دروپالي به سرعت به نسخه  جدید کوچ مي کنند. در این 
و تحول ویژگي هاي  تغییر  اما  میان هرچند محتواي سایت بي کم وکاست منتقل مي شود، 
ظاهري سایت اجتناب ناپذیر است. به عالوه قالب ها و ماژول هاي مورداستفاده کاربران نیز 
و  URLنویسي  نوع روش  دو  با  این کتاب  برخي قسمت هاي  در  بنابراین  تغییر مي کنند. 
عملیات کدنویسي مواجه هستید تا کاربران دروپال 6و7 بتوانند به راحتي از کتاب استفاده 
کنند. البته در مورد ویژگي هاي جدید و به روزرساني نسخه جدید دروپال مي توانید به سایت 

نگارنده persiandrupal.com مراجعه کنید. 

سازمان دهي کتاب
این کتاب به سه بخش تقسیم شده است:

بخش اول “آغاز کار با دروپال” به شما مفاهیم پایه اي چون ماژول ها، یادداشت ها و تصاویر 
را آموزش مي دهد تا بدانید چگونه باید به مدیریت یک وب سایت دروپالي بپردازید.

بخش دوم “برقراري ارتباط با دیگران” به ویژگي هاي مدرن اجتماعي سایت هاي دروپالي 
نظرسنجي ها،  کاربران،  مباحثه  کاربران،  نظرات  از  استفاده  چون  ویژگي هایي  مي پردازد. 
نشان دارکردن صفحات توسط کاربران، استفاده از ابزارهاي سازمان دهي دروپال، تکنیک هاي 

جستجوي دروپالي.
بخش سوم “طراحي سایت” به شما در طراحي صفحات مختلف سایت، کاربرد قالب ها، 
اجراي سیستم هاي منوي اولیه و ثانویه، کابرد ابزارهاي مدیریت جریان کار، استفاده از تقویم 

سایت و نگهداري از وب سایت کمک مي کند. 
 

ويژگي ها
این کتاب از ویژگي هاي مختلفي برخوردار است: 

نقشه راه بخش: در ابتداي هربخش شما مي توانید لیستي از مهم ترین مطالب بخش را مالحظه 
کنید. بدین ترتیب به سرعت مي فهمید در این بخش چه اطالعاتي در اختیار شما قرار مي گیرد.
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سوال و جواب: در پایان هربخش، قسمتي به عنوان سوال و جواب طراحي شده که به 
بررسي موضوعات مطروحه درهر بخش مي پردازد. 

نکات  دریابید  راحتي  به  امتحان کوچک  با یک  این بخش شما مي توانید  در  کارگاه: 
این بخش فعالیت هاي خاصي براي کاربران  یا نه. همچنین در  مهم بخش را فراگرفته اید 

درنظرگرفته شده است تا به ارزیابي دانش خود بپردازید.
اجراي  نحوه  از  طبقه بندي شده  لیست هاي  بخش  این  در  کنید:  امتحان  خودتان 
امور دروپالي را منظم و  تا تمام  عملیات مختلف دروپال در اختیار شما قرار گرفته است 

درست پیش ببرید.
یادداشت ها در میان متن کتاب، اطالعات و توضیحات اضافي در مورد  این  کادر ها: 
را  دروپالي  مفاهیم مختلف  راحت تر  بتوانید  تا  ارائه مي کند  به شما  را  دروپالي  موضوعات 

درک کنید. 
آيا مي دانستید؟: در این بخش هشدارهاي الزم به کاربران داده مي شود تا از اشتباهات 

و نارسایي هاي مختلف جلوگیري شود. 
مواظب باشید: در برخي قسمت ها باید هشدارهاي جدي به خواننده داده شود تا از 

اشتباهات بزرگ و گاه جبران ناپذیر فني و امنیتي جلوگیري کند. 

پشتیباني و دانلود
شما مي توانید با مراجعه به سایت نگارنده persiandrupal.com اطالعات مختلف در 

مورد فایل هاي موردنیاز و عملیات به روزرساني دروپال را به دست آورید. 

یادداشتي بر ارقام استفاده شده در کتاب
با هربار انتشار نسخه اي جدید از دروپال، بسته اي جدید از ماژول ها نیز در اختیار کاربران 
دروپال قرار مي گیرد که ممکن است با اطالعات این کتاب متفاوت باشد. همچنین به خاطر 

داشته باشید که با هرمرورگر و سیستم عاملي مي توانید از دروپال استفاده کنید.   
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آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
  معرفي دروپال و سیستم هاي مدیریت محتوا

 CMS آشنایي با  
  مقدمات کار با دروپال

ساعت اول 
کاربرد دروپال در دنیاي وب امروز

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


13
رضا سروری

مقدمه
زیبایي و قدرت دنیاي وب در سادگي مفاهیم پایه اي آن ریشه دارد. همه تنها با کمي 
اصلي  دلیل  این خود  که  بسازند   ، وب   HTML یک صفحه  مي توانند  تمرین  و  آموزش 
را  از وب است. در دو دهه اي که دنیاي وب درهاي خود  استقبال فراوان کاربران جهاني 
چون  فناوري  این  معمول  ابزارهاي  از  ما  همه  است،  گشوده  جهان  سراسر  کاربران  روي 
قالب ها، اجزاي قابل استفاده دوباره، مجموعه تعاریف و... استفاده کرده ایم. مدتي وبالگ ها 
توانستند به علت سادگي کاربرد، طرفداران بسیاري جذب کنند اما خیلي زود همه دریافتیم 
 ، قالب ساده وبالگ ها  و ویژگي هاي منحصربه فرد آن در  فناوري وب  پیشرفت هاي جدید 

نمي گنجند. 
دروپال یک سیستم مدیریت محتوا )CMS( یا قالب مدیریت محتواست که ابزاري برتر 
،براي تلفیق فناوري open source، دیتابیس هاي ذخیره اطالعات و ابزارهاي رمزنویسي 
صفحات وب چون HTML و CSS به شمار مي آید. در حال حاضر وب سایت ها از نظر فني 
با سرعت تصاعدی پیشرفت مي کنند. در این بخش شما اطالعات پایه اي از نحوه عملکرد 
دروپال به دست خواهید آورد و خواهید فهمید با دروپال چگونه مي توان شکل و شمایل 

وب سایت ها را تغییر داد.   
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دروپال: نسخه کوتاه
دروپال ابزاري است براي طراحي، مدیریت و ارائه یک وب سایت. دروپال یک نرم افزار 

open source است بنابراین هیچ محدودیت خاصي براي آن وجود ندارد.

منظور از کلمه Free چیست؟ 
وقتي مي گوییم نرم افزارهاي open source همگي free هستند به این معناست که 
شما براي استفاده از آنها نباید پولي پرداخت کنید. اما وقتي کاربران از چنین نرم افزارهایي 
استفاده مي کنند، با شرکت در جلسات مناظره مجازي، ارائه پیشنهادات مفید براي افزودن 
ویژگي هاي جدید به نرم افزار و حتي همکاري در طراحي نسخه هاي بعدي به سازندگان آن 
نرم افزار کمک مي کنند. به عالوه هزینه هاي جانبي چون شخصي سازي، پشتیباني و تهیه 

سخت افزار مناسب، جدا از این بحث است. 

)مثل  کلمه  پردازش  برنامه  یک  که  حالي  در  دروپال  وب،  نرم افزارهاي  سایر  همانند 
باید روي یک  را  نرم افزار  این  فعال نمي شود.  باز است،   spreadsheet یا صفحه  آفیس( 
سرور وب آماده قرار داد تا بتواند طبق قوانین و اطالعاتي که در دیتابیس آن ذخیره شده 
به پاسخگویي بپردازد؛ این پاسخ معموال به صورت یک صفحه وب به صفحه مرورگر کاربر 
ارسال مي شود. در بیشترموارد آنچه دروپال دریافت مي کند درخواست هاي صفحاتي )ارسال 
شده توسط Hyper text Transfer Protocol یا HTTP( است که پس از پردازش به 

صورت صفحات Hyper text Markup Language یا HTML ارسال مي شود.
 SQLite و PostgreSQL یا MySQL( سروري که براي دروپال درنظر گرفته مي شود
براي دروپال7(  معموال نقش مهمي در زمان عملیات برعهده دارد مخصوصا وقتي دروپال 
درخواستي براي داده ارسال مي کند یا در زمان طراحي یک وب سایت، دروپال درخواستي 
براي ذخیره کردن اطالعات یا قوانین در مورد ساختار و نحوه نمایش سایت ارسال مي کند. 
اینجا یک استثنا وجود دارد: انجام دادن عملیاتي اختیاري براي نگهداري اطالعات روي 
سرور وب )یک عملیات cron( مثل فهرست سازي سایت براي تسهیل امر جستجو. اگر شما 
روي سایت دسترسي به cron ندارید، دروپال با استفاده از poormanscron همان کار 
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را با پردازش دوره اي براي شما انجام مي دهد. 
بنابراین برای طراحي یک وب سایت دروپال، شما باید از صفحه مرورگري استفاده کنید 
که قبال روي سرور وب نصب شده است. )این سرور مي تواند کامپیوتر شما باشد که با نام 

localhost یا آدرس IP مخصوص خود شناخته مي شود.(

آشنايي با مفاهیم و اصطالحات
درجهان طراحي شده برپایه وب، برخي اصطالحات و مفاهیم مخصوص دنیاي برنامه هاي 
 Dreamweaver هاست )در کنار ابزارهاي مدیریت وب مثلspreadsheet پردازش کلمه و
و Expression Web ( که در مواقع لزوم باید جایگزین اصطالحات مشابه شوند. در اینجا 
به تفسیر و تشریح اصطالحات و مفاهیم به کاررفته در این کتاب مي پردازیم؛ اصطالحاتي که 

ممکن است در زمینه هاي مختلف با معاني متفاوت به کار روند. 

 Developer سازنده
به  که  است  کسي  معناي  به  نرم افزار  دنیاي  مثل  دروپال  جهان  در   developer کلمه 
 PHP )Hyper text Preprocessor( رمزنویسي مي پردازد. در دنیاي دروپال این رمز همان

است. در زمینه دیتابیس ها، منظور از رمز همان گزارش گیری SQL است. 

 Users کاربران
در حوزه این کتاب، کاربران دروپال کساني هستند که مستقیما با دروپال ارتباط  برقرار مي کنند؛ 

کساني که با استفاده از دروپال به ساخت، حفظ و نگهداري یا مدیریت وب سایت مي پردازند.

 End Users کاربران نهايي
توسط دروپال  بازدید وب سایت هاي طراحي شده  به  نهایي کساني هستند که  کاربران 
مي پردازند. اغلب این افراد هیچ اطالعاتي در مورد دروپال ندارند و تنها مي دانند در حال 

بازدید یک وب سایت هستند آن هم به وسیله دروپال!

 Web Pages صفحات وب
در حوزه دروپال یک صفحه وب همان صفحه وب معمولي است که همه ما مي شناسیم: 
 Cascading Style Sheets )CSS( و JavaScript که ممکن است توسط HTML صفحه
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تقویت شده باشد. تنها تفاوت در این میان این است که دروپال در زمان درخواست یک صفحه 
توسط کاربر چندین بار محتواي صفحه را تغییر مي دهد. این صفحه مخصوص دروپال، شامل 
اطالعات و تصاویري است که کاربر دروپال در زمان طراحي سایت ایجاد مي کند. )همانند سایر 

صفحات وب، این تصاویر توسط صفحه مرورگر و سیستم عامل کاربر اصالح مي شوند.(
صفحات طراحي شده دروپال از لحاظ طراحي و قوانین مربوط، الزاما یکسان نیستند چون 
دروپال به سازنده اجازه مي دهد با استفاده از تعیین قوانین و طراحي پایه اي، صفحات فراواني را 
بدون نیاز به رمزنویسي جداگانه، ایجاد کند. به همین دلیل است که وب سایت هاي دروپالي در 
 WebSphere ،شرکت مایکروسافت NET. ،شرکت اپل WebObjects کنار ابزارهایي چون
البته چنین  ارائه مي دهند.  اوراکل، کارایي بیشتر و بهتري  شرکت IBM و OC4J شرکت 
ساختاري ممکن است کاربراني که به دنبال یک فرمت ثابت براي یک صفحه خاص هستند 
را گیج کند. در این حالت این رمزنویسي براي تمام صفحات لحاظ خواهد شد یا نوعي دیگر از 
صفحات براساس آن باید طراحي شوند. البته اگر سازنده بخواهد هرصفحه را جداگانه طراحي کند 
به عصر طراحي دستي سایت بازگشته است و یکي از بهترین فواید چنین روشي را نادیده گرفته 
است. به همین دلیل دروپال گزینه اي براي نمایش یا عدم نمایش برخي ویژگي ها در صفحات 
مختلف دراختیار سازنده قرارمي دهد تا هم او بتواند نظرات شخصي خود را اعمال کند و هم از 

طراحي دستي که بسیار وقت گیر است پرهیز شود. 

 Designers طراحان
 CSS در حوزه دروپال، سازندگان سایت مي توانند با استفاده از رمزنویسي که غالبا از
استفاده مي شود، نماي وب سایت خود را طراحي کنند. به طور کلي در این کتاب بیشتر به 

توسعه یک سایت و کاربر نهایي)بازدیدکننده( پرداخته مي شود نه طراحی. 

مديريت محتوا چیست و چه کمکي به ما مي کند؟
که  مي پردازد  محتوا  بازیابي  و  ذخیره کردن  به   )CMS( محتوا  مدیریت  سیستم  یک 
 CMS ممکن است متن، فایل صوتي یا تصویري، عکس یا هرگونه اطالعات دیگر مربوط به
برآن  دیگري  ویژگي هاي  هم  ها   CMS اما  است  دیتابیس   اصلي  وظیفه  این  البته  باشد. 

مي افزایند:
یک CMS به طورمعمول به تفسیر آنچه که ذخیره مي کند، مي پردازد. در اینجا   -
منظور از تفسیر، جمع آوري نسخه هاي مختلف یک فایل به همراه اطالعات مربوط به آن 
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دروپال و CMSها
دروپال CMS اي است که موردتوجه بسیاري از کاربران وب قرار گرفته است. از این 
قسمت به بعد، کتاب تنها به دروپال مي پردازد؛ هرچند ممکن است برخي ویژگي هاي آن در 

سایر CMSها نیز وجود داشته باشد.

تمرکز بر محتوا
مهم ترین بخش یک CMS محتواست. در وب سایت هاي کالسیک نحوه ارائه محتوا و 
خود محتوا در کنارهم قرار مي گیرند و به سختي مي توان آنها را ازهم جدا کرد. اما در دروپال 

مي توان این دو را جدا ازهم تعریف کرد:
محتوا اطالعاتي است که روي وب سایت قرار مي گیرد.
ارئه محتوا محلي است که محتوا در آن قرار مي  گیرد.

اصلي  صفحه  در  مردم  آنچه  به  مي اندیشید،  وب سایت  یک  طراحي  به  که  زماني  اگر 
خواهند دید فکر کنید، منظور شما همان ارائه محتواست. اما اگر به آنچه در سایت ارائه 
خواهد شد فکر کنید، به قلب CMS مي پردازید. این یکي از ویژگي هاي اصلي دروپال است: 

محتوا موضوع اصلي است نه نحوه ارائه آن!
وقتي شما در مورد صفحه اصلي وب سایت خود و قراردادن یک مقاله در سمت راست 

است. به عالوه این ویژگي به کاربر اجازه مي دهد به صورت دستي یا اتوماتیک به مقایسه 
نسخه هاي مختلف بپردازد تا تفاوت  میان آنها را کشف کند.

سازنده  براي  را   )workflow( کار  جریان  مدیریت  امکان  معموال   CMS یک   -
فراهم مي کند. بدین ترتیب سازنده سایت مي تواند گام هاي مختلف براي ورود اطالعات به 
سیستم را پیش بیني و طراحي کند. به عنوان مثال جریان کاربراي چاپ یک کتاب معمولي 
چنین است که نویسنده به نوشتن پیش نویس مي پردازد؛ سپس ویراستار فني  و ویراستار 
اصلي به مطالعه و اصالح آن مي پردازد تا اشکاالت مختلف گرامري، نوشتاري و... رفع شوند. 

در نهایت تمام این اصالحیه ها در اختیار نویسنده قرار مي  گیرد تا کتاب آماده چاپ شود.
در نهایت، یک CMS مشخص مي کند چندنفر باید در پروژه طراحي و ساخت   -
فعالیت کنند. این ویژگي ها ابزارهاي مفیدي هستند براي سازنده اي که مي خواهد مراحل 

مختلف طراحي، تولید و انتشار را دقیقا زیرنظر بگیرد.
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پایین صفحه فکر مي کنید درواقع شما نمي خواهید آن را در باال سمت چپ یا در صفحه اي 
دیگر قرار دهید یا تنها پاراگراف اول آن را به صورت تیزر در این صفحه بیاورید. در دروپال، 

این مقاله بسته به جایي که در سایت براي آن در نظر مي گیرید، تغییر مي کند.
البته این فضایي که در دروپال در نظر گرفته شده، در اصل در دیتابیسي قرار دارد که 
سایت دروپالي را پشتیباني مي کند یعني فارغ از هرجا و شکلي که شما براي آن در نظر 
 HTML مي گیرید، هویت مستقلي براي دیتابیس دارد. اگر شما قبال سابقه کار با صفحات
را داشته باشید، مي دانید که برخي صفحات سایت با آپلود اضافه مي شوند تا شما بتوانید در 
آنجا، مطالب مختلف را براي استفاده در آینده ذخیره کنید یا مي توانید از پردازنده هاي کلمه 
و spreadsheet ها براي انجام این کاراستفاده کنید. عالوه بر این در دروپال مي توانید 
راحتي  به  را  خود  ، صفحات   teaser و  تصاویر  از  استفاده  یا  به صفحات   tag افزودن  با 
راحتي  به  کنید،  فراموش  را  مختلف  مطالب  قرارگیري  محل  اگر  حتي  کنید.  دسته بندي 

مي توانید به جستجو پرداخته و آنها را بیابید. 

تمرکز بر نوع کاربري: چگونگي انجام کار
در قرن بیست ویکم وب سایت ها سریع تر و منعطف تر شده اند و از سوي دیگر استقبال 
کاربران  شده  باعث  فیس بوک  چون  اجتماعي  شبکه هاي  سریع  رشد  و  کاربران  روزافزون 
جهاني انتظار باالیي براي مشارکت در فعالیت هاي سایت داشته باشند. حاال دیگر کاربران 
 bookmark انتظار دارند به راحتي بتوانند مطالب و فایل هاي موردعالقه خود را نشان دار
با  را  مختلف  سایت هاي  در  خود  فعالیت هاي  راحتي  به  مي خواهند  آنها  عالوه  به  کنند. 
دوستان و همکاران خود به اشتراک گذاشته، از اخبار آنالین آنها استفاده کنند. این روزها 
خرید اینترنتي اقالم مختلف کاال بسیار معمول و رایج شده است و خریداران اینترنتي انتظار 
یا مطلب  به توضیحات فروش کاال  را  اینترنتي، نظرات شخصي خود  دارند در کنار خرید 
منتشر شده در وب اضافه کرده، به ارزش گذاري براین کاالها و مطالب بپردازند. تمام این 

مشارکت هاي آنالین اجتماعي در دروپال لحاظ شده است.

تمرکز بر همکاري: عوامل اجرايي
دروپال با در اختیارداشتن ابزارهاي مدیریت جریان کار و تهیه نسخه هاي مختلف از 
و  طراحي  چندنفر  همکاري  با  که  است  وب سایت هایي  براي  انتخاب  بهترین  مطلب،  یک 
مدیریت مي شوند. هرچند بسیاري از سایت هاي دروپالي تنها یک طراح و سازنده داشته اند 
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اما بسیاري دیگر نیز حاصل کار تیمي طراحان و سازندگان سایت هستند. حتي وقتي یک 
نفر به تنهایي به طراحي سایت دروپالي مي پردازد، در آن واحد نقش هاي مختلفي چون 
نویسندگي، جمع آوري مطالب، طرح ریزي ساختار سایت، بارگزاری کردن مطالب و مطالعه 
گزارشات روزانه را برعهده مي گیرد تا جایي که آرزو مي کند، همکاري درکنارخود داشت که 

مي توانست در این انجام امور به او کمک کند. 
به همکاري راحت  نکته  استفاده کنید و همین  از صفحه مرورگر خود  باید  تنها  شما 
نهایي کردن تنظیمات کنترل  با  افراد در مرحله طراحي و ساخت کمک مي کند.  و سریع 
دسترسي، شما مي توانید به افراد مختلف اجازه دهید بدون برخورد با مشکالت امنیتي به 
مدیریت بخش ها و ویژگي هاي مختلف سایت بپردازند. اگر از ابزار مدیریت جریان کار به 
خوبی استفاده کنید، مي توانید ارتباط مناسبي بین افراد گروه ایجاد کنید تا لحظه به لحظه 
در جریان فعالیت هاي همگروهي خود قرار گیرند. بدین ترتیب دیگر نیازي نیست نگران پیام 
هاي ایمیل مختلف باشید، چون این سایت به موقع ایمیل مناسب را براي شخص مناسب 

ارسال مي کند.
در وب سایت هاي کالسیک، براي اینکه به افراد مختلف اجازه دهید، صفحه جدید ساخته 
یا صفحات موجود را تغییر دهند، باالجبار باید امکان دسترسي آنها به سرور وب را مهیا 
مي کردید؛ یعني FTP )پروتکل انتقال فایل( در اختیار آنها قرار مي دادید تا بتوانند وارد 
اما در دروپال شما  بپردازند.  فایل در سایت  انتقال  یا  افزودن، حذف کردن  به  سایت شده 
ایجاد صفحه جدید، تغییر صفحات موجود،  از کاربرها اجازه  مي توانید به تعداد محدودي 
حذف یا استفاده از فایل هاي موجود در سایت بدهید چون اینجا اطالعات ورود به سایت 

FTP بیش از یکي است.
با استفاده از این امکانات جدید، شما مي توانید ساختار متفاوتي براي وب سایت خود در 
نظر بگیرید. چون دیگر مجبور نیستید کلیدهاي طالیي قلعه امپراطوري خود را دراختیارهمه 
قرار دهید و تنها با نهایي کردن تنظیمات امنیتي، امکان مشارکت تعداد زیادي از کاربران 
در سایت را فراهم کنید. حتي با این روش ممکن است چهره سایت تغییر کرده، بتوانید 

ویژگي هاي بیشتر و بهتري به آن بیفزایید. 

سازمان دهي پروژه دروپال
است،  وب سایت  یک  ساخت  و  طراحي  براي  ابزاري  تنها  دروپال  مي کنید  گمان  اگر 
بسیاري از ویژگي هاي مهم آن را نادیده گرفته اید. با استفاده از دروپال مي  توانید ویژگي هاي 
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هويت کاربران وب
یکي دیگر از ویژگي هاي وب در دنیاي مدرن، الزام استفاده از هویت واقعي افراد است. 
با گسترش شبکه هاي اجتماعي چون فیس بوک و LinkedIn استفاده از هویت واقعي در 
دنیاي مجازي تبدیل به یک عادت شده است. بدین ترتیب دیگر دنیاي وب دنیاي سایه ها و 
توهمات نیست و یک گام دیگر به دنیاي واقعي نزدیک تر شده است. در دروپال امکان احراز 
هویت واقعي کاربران با استفاده از برقراري ارتباط با آدرس ایمیل شخصي افراد فراهم شده 
است تا بدین ترتیب اولین گام براي حفظ امنیت و صداقت در دنیاي مجازي برداشته شود. 
دروپال پس از پذیرفتن یک عضو جدید، پیام ایمیلي به آدرس ایمیل شخصي وي ارسال 
مي کند تا کلمه عبور موقتي دراختیار وي قرار دهد. این عضو جدید پس از ورود به سایت 

مي تواند کلمه عبور خود را تغییر دهد. 

پیش از شروع کار با دروپال باید پروژه خود را طراحي کرده باشید. ایده ساخت یک وب سایت 
جرقه اولیه است و دروپال ابزاري براي اجرایي کردن این طرح ذهني. اگر قصد دارید با یکي از 

جدیدترین پشرفت هاي دنیاي وب کار کنید، باید طرح اولیه مناسبي در اختیار داشته باشید.

مختلفي چون برگزاري نظرسنجي ها، افزودن نظرات کاربران به مطالب منتشرشده در سایت، 
مشارکت کاربران در انتشار مطالب جدید، خرید اینترنتي کاال و انواع روش هاي نشان دارکردن 
صفحات را به سایت خود بیافزایید. در قرن بیست ویکم دیگر چنین ویژگي هایي به اصول 

پایه اي یک وب سایت تبدیل شده اند. 

کاربري و مديريت آسان
 HTML ، CSS ، با استفاده از دروپال، شما مي توانید بدون نیاز به نوشتن صفحات
SQL یک وب سایت کامل طراحي کنید و بدون نیاز به آشنابودن با PHP یا JavaScript

ها، اطالعات موردنظر خود را در دیتابیس سایت ذخیره کنید. تا به حال تمام این موانع فني 
باعث عدم استقبال کاربران ازعملیات طراحي سایت مي شد. چون دروپال امکانات زیادي 
در زمینه افزودن ویژگي هاي ارتباط آنالین اجتماعي، خرید اینترتي کاال، همکاري کاربران 
در امور مختلف سایت و اعمال نظرات کاربران نهایي در اختیار طراح سایت قرار مي دهد، 
این مدیریت اصلي سایت است که باید در مورد استفاده یا عدم استفاده و نحوه کاربرد این 

ویژگي ها در سایت تصمیم بگیرد. 
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اجراي مديريت ساختاري
براي سایت دروپالي که در مرحله طراحي و ساخت قرار دارد، اولین گام تعیین مدیر 
براي سایت است: فرد، گروه یا کمیته مدیریت. در این مرحله فرد یا افرادي باید انتخاب 
شوند که هم اطالعات کافي از امکانات و اهداف سازمان داشته باشند و هم قبال در دنیاي 
وب فعالیت کرده  باشند. سپس ویژگي ها و خدمات اصلي سایت و نحوه و میزان دسترسي 
افراد به آن باید مشخص شود. با استفاده از دروپال شما مي توانید سطوح امنیتي مختلفي 
از افراد تعیین کنید تا مجبور نباشید آنها را به دو گروه ساده تقسیم کنید: کساني که کلمه 

عبور را مي دانند و کساني که نمي دانند!  

مرور ويژگي هاي دروپال
با استفاده از بخش هاي پیش روي کتاب مي توانید با ویژگي هاي مختلف دروپال آشنا شده 
براي استفاده از آنها تصمیم بگیرید. فراموش نکنید با استفاده از ویژگي هاي تجارت الکترونیک به 
راحتي مي توانید براي اختصاص حق دانلود فایل هاي مختلف یا دسترسي به خدمات و ویژگي هاي 
مخصوص سایت، درآمد مناسبي کسب کنید؛ و با استفاده از ویژگي هاي تعاملي دروپال، سایت 
خود را محبوب و فعال کنید. قبل از شروع هرکاري سه ساعت اول این کتاب را مطالعه کنید 
و امور اولیه نوشته شده را انجام دهید تا به راحتي وارد مرحله بعدي شوید. بدین ترتیب شکل و 

شمایل پروژه دروپالي شما کامال ملموس و قابل اعتماد خواهد بود.

طرح ريزي براي اجراي عملیات
با يک سرور خانگي مي توانید دروپال را اجرا کنید.

آغاز طرح ريزي براي ساختار دروپالي: نقش ها و مسئولیت ها
در این مرحله باید نوع مطالب و فایل هایي که در سایت قرار خواهید داد را مشخص 
کنید، حتي اگر در حال تغییر ساختار یک وب سایت آماده دیگرهستید نمي توانید به راحتي 
ادعا کنید، مطالب موردنیاز موجود است و جاي نگراني نیست! حتما باید نوع محتواي سایت 

دروپالي خود را از قبل با دقت مشخص کنید.
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خودتان امتحان کنید
تغییر ساختار يک وب سايت و تبديل آن به سايت دروپالي

یکي از سازمان هایي که از سایت هاي کالسیک به سایت دروپالي کوچ کرد، در اواخر دهه 
90 تاسیس شده بود و در حال حاضر شامل هزار صفحه مطلب است. در ابتدا بخش عظیمي 
با یک  بودند.  نوشته شده  و  HTML طراحي  به صورت  به روش دستي  این صفحات  از 
حساب و کتاب ساده مي توان فهمید این حجم از مطلب در یک سایت کامال طبیعي است: 
100 صفحه در سال! اینجاست که سازمان هایي این چنیني با کوهي از فعالیت ها، اطالعات 

و آماروارقام که ساالنه بر حجم آنها افزوده مي شود، به دروپال کوچ مي کنند. 

اقالم  و  کاري  کلیاتي چون جلسات  از  کنید.  را مشخص  محتواي سایت خود  نوع   .1
فروش شروع کنید.

2. در اینجا باید تصمیم بگیرید هردسته از مطالب و فایل ها را چگونه در سایت منتشر 
خواهید کرد. برخي از روش هاي اصلي براي انتشار مطالب مختلف در سایت هاي دروپالي 

عبارتست از:
- مقاالت: دردروپال6 به این گونه مطالب story و در دروپال7 به آنها article گفته 
مي شود. این گونه مطالب شامل تیتر، متن اصلي و احتماال یک یا چند عکس هستند که با 

استفاده از CCK )ماژولی برای ساخت فیلد ها( مي توان بخش هاي دیگري بدان افزود.
- تصاویر: شما مي توانید عکس ها و تصاویر مختلف را به مقاالت خود اضافه کنید ولي به 
هرحال به تنهایي هم نوعي مطلب دروپالي به شمار مي آیند. چنان که قصد دارید بر اهمیت 

عکس تاکید کنید، مي توانید براي آن، تیتر و شرح عکس در نظر بگیرید. 
forumهاي  یا  گروه ها  مي توانید  دروپالي  درسایت هاي   :  forum بحث  موضوع   -

مختلفي با موضوعات متفاوت ایجاد کنید تا محل بحث کاربران شود. 
- بالگ ها: در سایت هاي دروپالي کاربران نیز مي توانند بالگ هاي شخصي خود را در 
سایت قرار دهند. طراح سایت نیز مي تواند یک بالگ مخصوص براي انتشار روتین اطالعات 

و مطالب ایجاد کند.
- نظرسنجي ها: در این قسمت مي توانید نظرسنجي هاي مخصوصي طراحي کنید تا از 
اینگونه نظرسنجي هم مانند سایر  نظرات کاربران در مورد موضوعات مختلف آگاه شوید. 
بار  یک  تنها  هرکاربر  نیست:  اولیه  اصول  فاقد  اما  است  غیرعلمي  اینترنتي،  مشابه  انواع 
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مي تواند در نظرسنجي شرکت کند.
3. شما باید مشخص کنید هردسته از مطالب و فایل ها توسط چه کسي باید منتشرشوند. 

- دروپال مي  تواند به شما کمک کند نویسنده مطالب مختلف را مشخص کنید تا امضاي 
فرد یا گروه نویسنده به متن منتشرشده اضافه شود. 

- کاربران نهایي مي توانند بدون ذکر نام، نظرات خود را روي وب سایت قرار دهند.
- شما مي توانید دردروپال ترتیبي اتخاذ کنید هر کاربرنهایي براي افزودن نظر خود به  
متن یا فایل منتشرشده، ابتدا در سایت شما عضو شود و سپس نظر وي به همراه نام وي به 

مطلب سایت اضافه شود.
4. شما باید از پیش تصمیم بگیرید چه کساني مسئول انجام چنین اموري در مورد مطالب 
منتشرشده در سایت هستند. یعني درابتدا با صحبت جمعي، خط  مشي و اصول پایه اي مشخص 

شود ولي در درازمدت یک نفر تنها به تصمیم گیري و انجام اقدامات الزم بپردازد.  
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خالصه
در این ساعت از کتاب، به تبیین مفاهیم پایه اي و واژه شناسي دروپالي پرداختیم. حاال 
شما مي دانید که اینجا موضوع اصلي محتواي سایت است و نکات مدیریت سایت نقش بسیار 

مهمي در ارائه موفقیت آمیز سایت برعهده دارند.

سوال و جواب
سوال: شما به عنوان کاربر پیش از کار با دروپال، باید با کدام یک از این فناوري ها آشنا 

باشید: PHP. SQL. HTML. XHTML. CSS ؟
جواب: هیچ کدام! اگر شما قصد دارید به شخصي سازي تم ها یا تغییرات ساختاري در 
صفحات بپردازید، باید قبال از این فناوري ها استفاده کرده باشید. اکثر کاربران دروپالي با 

اندکي آشنایي در این مورد به راحتي کار خود را پي مي گیرند. 
سوال: در دروپال کاربر و کاربرنهایي چه تفاوتي با هم دارد؟

جواب: کاربران کساني هستند که مستقیما از دروپال براي طراحي و مدیریت سایت 
استفاده مي کنند. اما کاربران نهایي کساني هستند که به بازدید چنین سایت هایي مي پردازند 

و ممکن است هیچ اطالعاتي درمورد دروپال نداشته باشند. 

کارگاه:
امتحان

1.داده هاي دروپالي در کجا ذخیره مي شود؟
2.سه ویژگي اصلي یک سیستم مدیریت محتوا CMS چیست؟

جواب
1.در یک دیتابیس.

امکان  فراهم کردن  و  کار  جریان  مدیریت  مطلب،  یک  از  مختلف  نسخه هاي  2.کنترل 
همکاري چندنفر در مراحل طراحي سایت.

فعالیت ها
در مورد برنامه ریزي براي آغاز پروژه دروپال بیشتر کار کنید. نباید فراموش کرد، نکته 
مهم اینجاست که افرادي که به خاطر ترس از پیچیدگي مدیریت و طراحي وب سایت،  ازاین 

فناوري دور مانده اند، ترس خود را کنار بگذارند. 
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آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 آشنایي با زوایاي دروپال
گردش در سایت هاي دروپالي
 نگاهي به ساختار دروپال

ساعت دوم
گردش در دروپال
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و  وب سایت ها  دروپال)پروژه،  مختلف  زوایاي  ارزیابي  از  است  خالصه اي  بخش  این 
تا دورنماي  با چند سایت دروپالي آشنا خواهید شد  این بخش  کارگروهي(. همچنین در 

مناسبي از دروپال به دست آورید. 

گشت و گذار در دنیاي دروپال
دست  به  که  است  اینترنتي  سازمان  یک  و  محتوا  مدیریت  سیستم  یک  دروپال 
www. به آدرس  این سازمان  اداره مي شود. وب سایت  و  تاسیس   Dries Buytaert

drupal.org مرجع خوبي براي کاربراني است که به دنبال اطالعات به روز در مورد 
هستند.  دروپالي  مباحث  و  دروپالي  همکاري  طرح هاي  قابل دانلود،  کدهاي  دروپال، 
همان طور که در شکل 1-2 مشاهده مي کنید، صفحه اصلي این سایت روزانه با اطالعات 
مورد  در  و  شوید  سایت  عضو  مي توانید  راحتي  به  شما  مي شود.  به روز  جدید  اخبار  و 
هم  سازمان  رسمي  سایت  پیداست،  ناگفته  بپردازید.  اظهارنظر  به  آن  مختلف  مطالب 
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شکل 2-1

شکل 2-2

یک سایت دروپالي است!
 groups.drupal.org همان طور که در شکل 2-2 مشخص است، بخشي از سایت، به آدرس
اطالعات مختلفي درمورد مباحث مختلف و فهرست نویسي مشاغل دراختیار کاربران قرار 
در  خود  شغلي  فعالیت  یا  جغرافیایي  موقعیت  به  بسته  مي توانید  شما  همچنین  مي دهد. 

گروه هاي مختلف این سایت عضو شوید. 
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دست يابي به اطالعات دروپالي
شما مي  توانید درصورت مواجهه با errorهاي ناآشنا در سایت دروپالي خود، به سایت 
البته براي یافتن بهترین جواب  رسمي دروپال مراجعه کرده، در مورد آن جستجو کنید. 
باید به تاریخ انتشار مطالب سایت و نسخه دروپالي سایت خود دقت کنید. در نسخه هاي 
جدید دروپال، ویژگي هاي جدیدي درنظر گرفته شده و برخي از طرح هاي اختیاري آن، به 
هسته دروپال منتقل شده است. بنابراین راه حل مشکالت و نارسایي هاي دروپال4 و 5 براي 

نسخه هاي جدید دروپال مناسب نخواهد بود. 

شناسايي سايت هاي دروپالي
سایت هاي دروپالي زیادي در دنیاي وب وجود دارد که تعداد آنها هرروز بیشتر و بیشتر 
مي شود. آشکار است که دروپال هم همانند فناوري open source رایگان است و این خود یکي 
از دالیل اصلي این استقبال زیاد کاربران اینترنت به شمار مي آید. به همین دلیل اکثر سایت هاي 

دروپالي را وب سایت هاي تبلیغاتي، سازمان هاي اطالعاتي و دولتي تشکیل مي دهند. 

چیزي به نام نماي دروپالي وجود ندارد
را  آنها  که  دارند  ویژه اي  دروپالي هم مشخصات  سایر وب سایت ها، سایت هاي  همانند 
از سایر سایت ها متمایز مي کنند. اولین مورد URL سایت دروپالي است. هرچند در میان 
نام  ساخت  برای  Pathauto)ماژولی  ابزارهایي چون  دروپال،  سایت  قابل دانلود  طرح هاي 

مستعار آدرس ها( وجود دارد که به شما اجازه مي دهد URL سایت خود را تغییر دهید. 
دومین مورد تم هاي پیش فرض دروپالي است که پس از اولین دانلود در اختیار شما قرار 
مي گیرد که اکثر کاربران به شخصي سازي این تم ها نمي پردازند. هرچند کاربراني هستند 

که به دانلود سایر تم ها یا حتي ایجاد تم هاي جدید روي مي آورند. 
سایت هاي دروپالي که درشکل هاي شماره 1-2 و 2-2 مشاهده کردید، از تم پیش فرض 

دروپال استفاده مي کنند. 
ماده قانوني بازیابي سرمایه و توسعه آمریکایي مصوب سال 2009 یک برنامه و طرح 
اقتصادي  به رکود  را  اقتصادي است که در سال 2008 غرب  با بحران  براي مقابله  جامع 
بر  نظارت  براي   www.recovery.gov آدرس  به  دولتي  مخصوص  سایت  یک  کشاند. 
در  آن  اصلي  تاسیس شده که صفحه  این طرح  به  مربوط  و سرمایه گذاري هاي  فعالیت ها 
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شکل 3-2 مشخص است و همان طور که مشاهده مي کنید یک سایت دروپالي است. هرچند 
آدرس اینترنتي این سایت شبیه سایر آدرس هاي دروپالي نیست، اما لینک صفحات داخلي 

    http://www.recovery.gov/?q=content/act   :آن مثل
نش��ان مي ده��د ک��ه ای��ن س��ایت، دروپال��ي اس��ت چ��ون در بخ��ش جس��تجوي 

آن)?q=content/act( از نش��ان دروپال اس��تفاده ش��ده اس��ت.

شکل 2-3

در مورد عکس هاي اين کتاب
شده  تهیه  اينترنت  فعال  سايت هاي  از  کتاب،  نگارش  زمان  در  عکس ها  اين 
است. اما ممکن است زماني که اين کتاب چاپ شده به دست شما مي رسد، نماي 

کامال متفاوتي داشته باشند.     

در ادامه، با نحوه تغییر این URLهاي دروپالي آشنا خواهید شد. به عالوه در ساعت 
ششم در قسمت »مدیریت URLها: پاک کردن، تغییرآدرس و Pathauto« خواهید آموخت 
چگونه این URLها را تغییر داده با استفاده از طرح Pathauto به حالت استانداردتري 

تبدیل کنید.
معموال از دروپال در سایت هاي تبلیغاتي کوچک و بزرگ استفاده مي شود. شکل 2-4 

سایت City Market/Onion River Coop در برلینگتون ورمونت را نشان مي دهد.
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شکل 2-4

در شکل 5-2 کتابخانه دانشگاه میامی یکی از معروف ترین و بهترین سایت های کتابخانه ای 
هست که از دروپال برای آرشیو کتابخانه خود استفاده کرده است. سایت کتابخانه دانشگاه میامی 
بیش از 1 میلیون جلد کتاب را در خود و پایگاه داده خود قرار داده است. بد نیست یک بار این 

سایت را مالحظه نمایید تا با سرعت موتور جستوجو دروپال آشنا شوید. 

شکل 2-5
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در شکل 6-2 مي توانید سایت سناي نیویورک را مشاهده کنید.

شکل 2-6

و در نهایت شکل7-2 سایت انتشارات بسیار بزرگ و بین المللی پکت را مالحظه می 
نمایید که این انتشارات برای معرفی و فروش کتب منتشر شده خود دروپال را به عنوان 

سیستم مدیریت محتوای سایت خود برگزیده است. 

شکل 2-7
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پس کامال آشکار است که چیزي به نام نماي دروپالي وجود ندارد که مي توان در سایت 
خود از تم هاي قابل دانلود یا نمونه شخصي شده آنها استفاده کرد. 

يافتن سايت هاي دروپالي )و بررسي کارکردهاي آنها(
از سایت هاي مختلف دروپالي و نظرات  در آدرس drupal.org/forum/25 لیستي 

کاربران سایت در مورد آنها وجود دارد که در شکل 8-2 مشخص است.
در این بخش مي توانید با افراد مختلفي که از دروپال استفاده کرده اند، طرح ها و اهداف 

آنها، مدت زمان اجراي پروژه و نوآوري ها و خالقیت هاي آنها آشنا شوید.

شکل 2-8

نحوه عملکرد دروپال
یکي از بهترین ویژگي هاي دروپال این است که شما نیازي به کدنویسي کامپیوتري ندارید. 
هرچند بهتر است شما اطالعات پایه اي از نحوه مدیریت دروپالي داشته باشید. البته نباید نگران 
بود چون دراین بخش رمزنویسي اصال دشوار نیست چون دروپال از ساختار محکمي برخوردار 
است. سایت هاي دروپالي را به راحتي مي توان تغییر داد یا گسترش داد. با شخصي کردن سایت 
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خود مي توانید ویژگي هاي جدیدي به آن بیفزایید. پس به راحتي مي توانید طرح هاي جدید را از 
سایت رسمي دروپال دانلود کرده در سایت خود نصب کنید. 

بازنويسي URLها
شما  همچنین  مي پردازد.  دروپالي  پروژه  اجراي  و  کلي  ساختار  تشریح  به  بخش  این 
دروپال  اجراي  براي   )IIS(مایکروسافت شرکت  اینترنتي  اطالعات  خدمات  از  مي توانید 
استفاده کنید. در IIS 7.0 مي توانید از طرح بازنویسي URL استفاده کنید تا به جابجایي 
فایل .htaccess بپردازید. براي دانلود ابزارهاي الزم و کسب اطالعات بیشتر مي توانید به 

آدرس www.iis.net/extensions/URLRewrite مراجعه کنید. 

پس از دانلود دروپال، پوشه اي در سرور وب شما ایجاد مي شود که نصب برنامه هاي اساسي 
در آن قسمت انجام مي شود)ریشه سایت یا پوشه زیرین آن(. البته براي استفاده از این پوشه الزم 
نیست آن را یا پوشه زیرین آن را درسایت قرار دهید؛ فقط کافي است از یک پوشه زیرین در 

 www.persiandrupal.com/drupal1 :سایت خود استفاده کنید: مثال URL
یا مي توانید در دامین یا دامین زیرین سایت به آن پوشه اشاره کنید. 

خودراه اندازها و تنگراه هاي دروپال
فایل .htaccess در ریشه ساختار فایل دروپال قرار دارد. این فقط مجموعه اي ساده از 
تنظیمات Apache است که در واقع مرجع تمام درخواست هایي است که به دایرکتوري 
دروپال ارسال مي شود و با تغییر آدرس به فایل index.php فرستاده مي شوند که در طي 
انجام  دروپال  توسط  کامال  عملیات  این  البته  قالب بندي مجدد شده اند.  مراحل دچار  این 

مي شود و الزم نیست نگران آن باشید.
 includes ارسال مي شوند که فایلي در پوشه bootstrap.inc سپس درخواست ها به
دایرکتوري مزبور است. همان طور که در این کد مشاهده مي کنید درخواست هرصفحه از 

یک منطق واحد پیروي مي کنند. 

Hour2 - 9

 سایت خود URLیا پوشه زیرین آن را درسایت قرار دهید؛ فقط کافی است از یک پوشه زیرین در 
  www.persiandrupal.com/drupal1استفاده کنید: مثال: 

یا می توانید در دامین یا دامین زیرین سایت به آن پوشه اشاره کنید.  
 

خودراه اندازها و تنگراه هاي دروپال 
 در ریشه ساختار فایل دروپال قرار دارد. این فقط مجموعه اي ساده از تنظیمات htaccess.فایل 

Apache است که در واقع مرجع تمام درخواست هایی است که به دایرکتوري دروپال ارسال می شود و 
 فرستاده می شوند که در طی این مراحل دچار قالب بندي مجدد index.phpبا تغییر آدرس به فایل 

شده اند. البته این عملیات کامال توسط دروپال انجام می شود و الزم نیست نگران آن باشید. 
 دایرکتوري includes ارسال می شوند که فایلی در پوشه bootstrap.incسپس درخواست ها به 

مزبور است. همان طور که در این رمز مشاهده می کنید درخواست هرصفحه از یک منطق واحد پیروي 
می کنند.  

    
 حامل بخش اصلی صفحه دروپال است که به دست کاربر می رسد. پس از اینکه در return$متغیر 

index.php  مراحل چک کردن error ها به اتمام رسید، صفحه توسط این دستورrender  :می شود 
Print drupal_render_page)$return(;  

 
براي این کار باید صفحه را با این رمز رندر کرد: 

 
این به آن معناست که هردرخواست براي یک صفحه دروپال از همان تنگراهی می گذرد که پردازش 

ها) در آن صورت می گیرد و هردرخواست براي رندرکردن صفحه از URLاضافی (مثل تغییردادن 
تنگراهی شبیه به آنچه انواع گوناگون پردازش اضافی(مثل مسدودکردن صفحه درجایی که متن اصلی 

صفحه به پایان می رسد) انجام می شود، می گذرد.   
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$return حامل بخش اصلي صفحه دروپال است که به دست کاربر مي رسد.  متغیر 
پس از اینکه در index.php مراحل چک کردن errorها به اتمام رسید، صفحه توسط 

این دستور رندر مي شود: 
Print drupal_render_page)$return(; 

براي این کار باید صفحه را با این کد رندر کرد:

Hour2 - 9

 سایت خود URLیا پوشه زیرین آن را درسایت قرار دهید؛ فقط کافی است از یک پوشه زیرین در 
  www.persiandrupal.com/drupal1استفاده کنید: مثال: 

یا می توانید در دامین یا دامین زیرین سایت به آن پوشه اشاره کنید.  
 

خودراه اندازها و تنگراه هاي دروپال 
 در ریشه ساختار فایل دروپال قرار دارد. این فقط مجموعه اي ساده از تنظیمات htaccess.فایل 

Apache است که در واقع مرجع تمام درخواست هایی است که به دایرکتوري دروپال ارسال می شود و 
 فرستاده می شوند که در طی این مراحل دچار قالب بندي مجدد index.phpبا تغییر آدرس به فایل 

شده اند. البته این عملیات کامال توسط دروپال انجام می شود و الزم نیست نگران آن باشید. 
 دایرکتوري includes ارسال می شوند که فایلی در پوشه bootstrap.incسپس درخواست ها به 

مزبور است. همان طور که در این رمز مشاهده می کنید درخواست هرصفحه از یک منطق واحد پیروي 
می کنند.  

    
 حامل بخش اصلی صفحه دروپال است که به دست کاربر می رسد. پس از اینکه در return$متغیر 

index.php  مراحل چک کردن error ها به اتمام رسید، صفحه توسط این دستورrender  :می شود 
Print drupal_render_page)$return(;  

 
براي این کار باید صفحه را با این رمز رندر کرد: 

 
این به آن معناست که هردرخواست براي یک صفحه دروپال از همان تنگراهی می گذرد که پردازش 

ها) در آن صورت می گیرد و هردرخواست براي رندرکردن صفحه از URLاضافی (مثل تغییردادن 
تنگراهی شبیه به آنچه انواع گوناگون پردازش اضافی(مثل مسدودکردن صفحه درجایی که متن اصلی 

صفحه به پایان می رسد) انجام می شود، می گذرد.   
 

این به آن معناست که هردرخواست براي یک صفحه دروپال از همان تنگراهي مي گذرد که 
پردازش اضافي )مثل تغییردادن URLها( در آن صورت مي گیرد و هردرخواست براي رندرکردن 
صفحه از تنگراهي شبیه به آنچه انواع گوناگون پردازش اضافي)مثل مسدودکردن صفحه درجایي که 

متن اصلي صفحه به پایان مي رسد( انجام مي شود، مي گذرد.  
در واقع این یک ساختارعادي براي برنامه هاي یک وب سایت مدرن است. به عنوان مثال برنامه های 
فیس بوک همه در قالبي قرار مي گیرند که سایت فیس بوک به تنهایي و از پیش مشخص کرده است. 

کاربرد هوک ها
هوک هاي)ماژول دروپال( دروپال چیزي شبیه تنگراه ها هستند. در لحظات مشخص، مثل زماني 
که محتواي سایت براي مطالعه، ذخیره یا حذف شدن آماده مي شود یا زماني که یک کاربر وارد سایت 
شده یا خارج مي شود، دروپال ماژول ها را چک مي کند)شامل همه ماژول ها که نصب کرده اید(. بنابراین 
یک ماژول مي تواند نحوه نمایش داده یا ورود و خروج کاربر را تغییر دهد. اجراي این هوک ها توسط 
کدنویسي براي هرماژول میسرمي شود. البته تمام هوک ها را نمي توان درتمام ماژول ها اجرا کرد. هرهوک 
در دروپال، ترکیب خاص خود را داراست و به نام ماژول مخصوص خود نامیده مي شود. به عنوان مثال 

هوکي که به هنگام مشاهده گره)یک محتوا( به کار مي رود طبق جدول 1-2 تعریف مي شود.
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Hour2 - 10

هاي appهاي یک وب سایت مدرن است. به عنوان مثال appدر واقع این یک ساختارعادي براي 
فیس بوك همه در قالبی قرار می گیرند که سایت فیس بوك به تنهایی و از پیش مشخص کرده است.  

 
کاربرد هوك ها 

هوك هاي دروپال چیزي شبیه تنگراه ها هستند. در لحظات مشخص، مثل زمانی که محتواي سایت براي 
مطالعه، ذخیره یا حذف شدن آماده می شود یا زمانی که یک کاربر وارد سایت شده یا از آن خارج 

می شود، دروپال طرح ها را چک می کند(شامل همه طرح هایی که دانلود کرده نصب کرده اید). بنابراین 
یک طرح می تواند نحوه نمایش داده یا ورود و خروج کاربر را تغییر دهد. اجراي این هوك ها توسط 

رمزنویسی براي هرطرح میسرمی شود. البته تمام هوك ها را نمی توان درتمام طرح ها اجرا کرد. هرهوك 
در دروپال، ترکیب خاص خود را داراست و به نام طرح مخصوص خود نامیده می شود. به عنوان مثال 

 تعریف می شود. 2-1هوکی که به هنگام مشاهده گره به کار می رود طبق جدول 

 
نسخه هاي جدید دروپال چطور کار می کنند؟ 

 فرآیند اجراي یک نسخه جدید دروپال را نشان می دهد. گاهی 2-1مثال مطرح شده در جدول 
سازندگان طرح مجبور هستند شیوه رمزنویسی خود را تغییر دهند تا هسته دروپال را تغییر دهند. به 

 در teaser$ از یک شاخص درست/غلط براي hook_viewعنوان مثال در اینجا پارامتر دوم در 
، full که می تواند ارزش هاي build_mode$ به یک پارامتر منعطف تر تبدیل می شود: 6دروپال

teaserبه همراه داشته باشد. چنین تغییراتی در هرنسخه اتفاق نمی افتد اما به 7 یا غیره را در دروپال 
هرحال گاهی الزم است چنین تغییرات داخلی ساختاري در توسعه بلندمدت دروپال اتفاق بیفتد. در 
بخشی از توسعه دروپال به نسخه اي جدید، رمزنویسی به بن بست می رسد و سازندگان طرح تغییرات 

الزم را اعمال می کنند تا به نسخه جدیدتر برسند(معموال نیازي به اعمال تغییرات نیست). به 
همین خاطر است که طرح هاي هرنسخه با وقفه زمانی پس از انتشار نسخه جدید دروپال، در اختیار 

کاربران قرار می گیرد. 
 یا mymodule_view عملیات اجرا در فایل طرح به صورت mymoduleبراي طرح 

mymodule_node_view .اجرا می شود 
 

نسخه هاي جديد دروپال چطور کار مي کنند؟
مثال مطرح شده در جدول 1-2 فرآیند اجراي یک نسخه جدید دروپال را نشان مي دهد. 
گاهي سازندگان طرح مجبور هستند شیوه رمزنویسي خود را تغییر دهند تا هسته دروپال را تغییر 
دهند. به عنوان مثال در اینجا پارامتر دوم در hook_view از یک شاخص درست/غلط براي 
$teaser در دروپال6 به یک پارامتر منعطف تر تبدیل مي شود: $build_mode که مي تواند 
ارزش هاي full، teaser یا غیره را در دروپال7 به همراه داشته باشد. چنین تغییراتي در هرنسخه 
اتفاق نمي افتد اما به هرحال گاهي الزم است چنین تغییرات داخلي ساختاري در توسعه بلندمدت 
دروپال اتفاق بیفتد. در بخشي از توسعه دروپال به نسخه اي جدید، رمزنویسي به بن بست مي رسد 
و سازندگان طرح تغییرات الزم را اعمال مي کنند تا به نسخه جدیدتر برسند)معموال نیازي به 
اعمال تغییرات نیست(. به همین خاطر است که طرح هاي هرنسخه با وقفه زماني پس از انتشار 

نسخه جدید دروپال، در اختیار کاربران قرار مي گیرد.

ص��ورت  ب��ه  ط��رح  فای��ل  در  اج��را  عملی��ات   mymodule ط��رح  ب��راي 
mymodule_view یا mymodule_node_view اجرا مي ش��ود.

ساختار فايل دروپال
درکل عملکرد دروپال در گرو ترکیب htaccess. و index.php است. به همین دلیل 
فایل ها باید در جاي خود قرار گیرند. اگر شما به منظور توسعه ساختار فایل به جابجایي آنها 

بپردازید، این ساختارمحکم را نابود کرده اید.
ساختارفایل به شما اجازه مي دهد تا حد زیادي در قالب ساختار دروپال به بهینه سازي 
بپردازید و قبل از نصب هر ابزاري باید به این نکته توجه کنید. شکل 9-2 ساختار پایه اي 
یک پوشه دروپال را نشان مي دهد. شما مي توانید فایل index.php را مشاهده کنید اما 

htaccess. پنهان شده است. شما باید به دو پوشه توجه کنید: ماژول ها و تم ها. 
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شکل2-9

معموال کاربران عالقه دارند تم ها و ماژول ها را در پوشه مربوط به خود دانلود کنند. 
اما باید به پوشه sites در شکل 10-2  توجه کنید که در آن یک پوشه all وجود دارد 
که حاوي پوشه هاي ماژول ها و تم هاي خود است. این پوشه ها محل قرارگیري ماژول های 
دانلودشده شما هستند. بنابراین پوشه اصلي ماژول ها تنها حاوي ماژول هایي است که توسط 
خود دروپال دانلود شده اند و ماژول های دانلودشده توسط شما باید در جایي دیگر )پوشه 

خود( قرار گیرند. بدین ترتیب نگه داري سیستم و به روزکردن آن هم آسان تر مي شود.

شکل 2-10
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همچنین شما مي توانید به پوشه sites، پوشه هاي بیشتري اضافه کنید. 

خالصه
دراین بخش شما با چگونگي مدیریت دروپال و نماي آن در وب سایت هاي مختلف آشنا 
شدید. و همچنین آموختید چگونه مي توان با استفاده از دانلود طرح هاي مختلف، وب سایت 

دروپالي را طراحي کرد. 

سوال و جواب
سوال: کپي رایت دروپال از لحاظ قانوني چگونه است؟

عرضه  دوم(  )نسخه   GNU General Public لیسانس  تحت  دروپال  جواب: 
توسط  ساخته شده  طرح هاي  تمام   .)www.gnu.org/copyleft/gpl.html(مي شود
سایرین هم باید تحت این لیسانس باشد. استفاده از دروپال کامال رایگان است)رایگان براي 

کاربرد، تغییر، به اشتراک گذاري و به اشتراک گذاري تغییرات(.
 سوال: آیا دروپال موضوع محور)object-oriented( است؟

اولین  بنابراین  دارد  نیاز   PHP5 که  است  دروپال  از  نسخه  اولین  دروپال7  جواب: 
 PHP5 پشتیباني  به  و  مي پردازد  موضوع محور  برنامه هاي  اجراي  به  که  است  نسخه اي 
احتیاج دارد. درکل دروپال از نظر اصول پایه اي به ساختار نرم افزارهاي موضوع محور نیاز 
دارد؛ مخصوصا به هنگام استفاده از مکانیسم هوک  که به ماژول هاي مختلف اجازه مي دهد 

عملکرد پیش فرض خود را گسترش دهند.

کارگاه
امتحان

اهمیت هوک ها و تنگراه ها براي کاربران و سازندگان دروپال چیست؟  .1
با  سایتی  فهمید  بتوان  ان  وسیله  به  که  دروپالي)نشانی  نماي  نام  به  آیا چیزي   .2

دروپال ساخته شده است( وجود دارد؟
آیا دروپال به Apache نیاز دارد؟  .3

پاسخ ها
این ویژگي ها به امنیت و ثبات عملیات نصب طرح هاي جدید کمک مي کنند.  .1

نه.  .2
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شرکت   7.0  IIS کنید:  استفاده  وب  سرورهاي  سایر  از  مي توانید  شما  نه،   .3
مایکروسافت با طرح بازنویسي URL به صورت نصب شده.

فعالیت ها
مطالب بخش نمونه هاي دروپالي به آدرس drupal.org/forum/25 را مطالعه کنید. 
پس از آشنایي با نمونه  سایت هاي دروپالي مختلف، از بخش جستجوي سایت استفاده کنید 

تا ویژگي هاي موردعالقه خود را در سایت بیابید.  
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آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 آنچه براي سایت دروپالي خود نیازدارید
 درک ساختار نسخه دروپال
 نحوه نصب

ساعت سوم
نصب دروپال و نهايي کردن تنظیمات
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دراین بخش شما با یکی از روش های نصب دروپال که نصب دروپال رِوی سرور محلی 
یا همان localhost می باشد ، آشنا خواهید شد . برای آگاهی از روش های دیگر نصب به 

سایت نگارنده مراجعه نمایید .

نصب آزمايشي
اگر بار اول است نسبت به نصب دروپال اقدام مي کنید، بهتر است نسخه ای  را به طور 
آزمایشي نصب کنید تا باردوم با خیال راحت به نصب و افزودن مطالب و نهایي کردن تنظیمات 

بپردازید و بدین ترتیب اشتباهات خود در باراول را در نصب دوم تکرار نخواهید کرد. 

طرح ريزي براي نصب دروپال
سرعت  کنید.  برنامه ریزي  را  بعدي  نصب  مراحل  دروپال،  نصب  از  قبل  است  بهتر 
تغییروتحول وب سایت ها و نرم افزارها باالست و شما باید به توجه و نگه داري دائم ازسایت 

دروپالي خود بپردازید.
استفاده مي کنند:  از سیاست جدیدي  تبلیغي  فروشنده محصوالت  امروزه شرکت هاي 
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آنها همیشه با ورود نسخه جدیدي از محصول به بازار، با استفاده از بسته هاي تکمیلي به 
رفع نقایص نسخه هاي قبلي مي پردازند تا ازآنها پشتیباني کنند. به عالوه تنها کساني که 
به روزکردن  امکانات  از  مي توانند  کرده اند،  خریداري  قانوني  طریق  از  را  قبلي  هاي  نسخه 
محصول استفاده کنند. این شرایط در مورد دروپال هم صادق است اما نه در مورد قیمت، 
چون دروپال کامال رایگان است. البته در مورد بازبیني و مرور مشخصات فني محصول هم 
 open source سازندگان دروپال هردوسال یکبار به تغییرات الزم مي پردازند. در دنیاي
دیگر نیازي به پرداخت پول بابت نسخه هاي جدید نیست اما همچنان باید براي پشتیباني از 
 PHP محصوالت به نصب بسته هاي تکمیلي پرداخت. به عنوان مثال در دروپال7 استفاده از
5.2 یا نسخه جدیدتر الزامي است اما در دروپال5 نسخه php 4.3.5 یا جدیدتر الزم است. 
براي کسب اطالعات مختلف در مورد انتشار نسخه هاي جدید دروپال و ابزارهاي موردنیاز 

آن مي توانید به سایت رسمي دروپال مراجعه کنید. 

برنامه ريزي براي دروپال 
دروپال روي یک سروروب اجرا مي شود و داده هاي آن در یک پایگاه داده ذخیره مي شود. 
دروپال و ماژول هاي آن درابتدا با فرمت رمزنویسي PHP سازگار هستند. بنابراین تنها شما 
به عنوان کاربر باید یک سرور وب در اختیار داشته باشید تا از این زبان و سایر زبان هاي 

برنامه نویسي وب پشتیباني کند.
شما مي توانید دروپال را روي سیستم شخصي خود نصب کنید و تنها به کساني که به 
شبکه شما دسترسي دارند، اجازه دهید از آن بازدید کنند. یا اینکه شما مي توانید با استفاده 
براي  را در اختیار سایر کاربران قرار دهید. هرچیزي که  اینترنت،  آن  ارتباط  از یک خط 
نصب دروپال نیاز دارید در آدرس drupal.org/requirements مي توانید بیابید. پس از 
نصب دروپال و گذراندن مراحل تست، باید به پیام هاي error سیستم رسیدگي کنید. در 
صورت نیاز مي توانید از بخش جستجوي سایت دروپال براي حل مشکالت دروپالي سیستم 

خود استفاده کنید. 

تا جايي که الزم است تکرار کنید
چون نسخه هاي دروپال، پایگاه داده و PHP به یکدیگر مرتبط هستند،  ممکن است 

مجبور شوید این مراحل را بیش از یکبار انجام دهید.
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آماده کردن هاستینگ
محیط هاستینگ شما شامل سرور وب، پایگاه داده و ارتباط اینترنتي شماست. البته 
اگر شما از قبل صاحب وب سایت هستید به راحتي مي توانید دروپال را در هاست آن نصب 
احتمالي  از مشکالت  تا  را تست کنید  نوع نصب  این  بار  ابتدا یک  بهتر است  البته  کنید. 

پیشگیري شود. 
آشکار است که شما انتخاب هاي زیادي براي تعیین هاست در اختیار دارید: سرور خود 
البته در مورد  یا یک سرور مشترک.  سیستم، سروري دیگر در سطح خدمات هوستینگ 
آخر باید ابتدا اطمینان حاصل کنید سرور اشتراکي شما بتواند از محصوالت و نسخه هاي 
موردنظر شما پشتیباني فني به عمل آورد. و در این مورد بهترین انتخاب هاستینگ هاي 
اشتراکي است که پذیراي سایر سایت هاي دروپالي هستند. براي یافتن چنین سرورهایي 
هاست هاي  البته  کنید.  مراجعه   persiandrupal.com/hosting آدرس  به  مي توانید 
دیگري غیر از این لیست هم وجود دارد؛ به عنوان مثال Network Solutions هاستي 

است که میزبان محصوالت مختلف بازمتن چون دروپال است. 

نصب نرم افزار
نرم افزارهاي اولیه PHP و سروروب هستند. البته براي نسخه هاي 6و7 دروپال،  نسخه 
PHP  5.2 توصیه مي شود. و اگر از یک هوست اشتراکي استفاده مي کنید، باید به نسخه هاي 
موردنیاز آنها و همچنین سیاست هاي مختلف به روزکردن آنها توجه کنید. معموال دروپال از 
PHP براي ارسال ایمیل استفاده مي کند. در سرورهاي هاستینگ هاي اشتراکي حتما باید 

از فروشنده محصول بخواهید این گزینه را براي شما فعال کند.

دانلود سرويس هاي جانبي
اگر شما به این گونه نرم افزارها نیاز دارید به راحتي مي توانید آنها را از طریق دانلود 
 HTTPسرور شامل  که  آنهاست  از  یکي   XAMPP کنید.  دریافت  بازمتن  رایگان 
به  روزشده  ابزارها  این  تمام  البته  است.   Perl و   MySQL ، PHP سرور   ،  Apache
به                                                   مي توانید  بسته  این  دریافت  براي  سازگارند.  دروپال  جدید  نسخه هاي  با  و  هستند 
لیست  دریافت  براي  کنید.  مراجعه   www.apachefriends.org/en/xampp.html
غیره  و  فلش  حافظه هاي  ویندوز،سوالریس،  لینوکس،  با  سازگار   AMP بسته هاي  کامل 

مي توانید به جستجو در سایت ویکي پدیا بپردازید.    
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در مورد سروروب باید از Apache 1.3 یا x.2 Apache روي Mac OS X ، ویندوز 
 7 IIS 6 یا IIS استفاده کنید. البته براي راه انداري دروپال مي توانید از UNIX/یا لینوکس

شرکت مایکروسافت نیز استفاده کنید.
پس از دانلود و نصب باید به شخصي سازي بپردازید که مهم ترین قسمت، فعال کردن 
براي   Microsoft URL Rewrite یا ماژول   Apache براي   mod_rewrite پسوند 
IIS 7.0 است. اگر شما این کار را انجام ندهید، مشکلي در عملکرد دروپال به وجود نمي آید 

اما نخواهد توانست URLها را پاک کند.

همکاري با مايکروسافت
در چندسال گذشته شرکت مایکروسافت روابط خود با نرم افزارهاي بازمتن را افزایش 

داده و به تازگي تصمیم گرفته به همکاري با دروپال بپردازد.

 php.ini در   PHP آغازي  ارزش دهي هاي  به  است  ممکن  اشتراکي  سرور  یک  در 
دسترسي نداشته باشید که در این صورت باید با مرکز خدمات هوست خود ارتباط برقرار 
کرده، از آنها بخواهید این مشکل را رفع کنند. در ضمن در این مورد باید تنظیمات حافظه 
نیز تغییر کند: به صورت پیش فرض 16مگابایت تنظیم شده ولي شما باید آن را به 32 یا 
64مگابایت تغییر دهید تا از خطاهاي احتمالي حافظه دروپال جلوگیري کنید. البته دروپال 
چنان طراحي شده که با سرعت باال عملکرد بهینه اي داشته باشد اما گاهي ممکن است طي 
عملیات پردازش، مشکالتي به وجود بیاید. معموال چنین مشکالتي پس از نصب یک ماژول 
جدید و فعال کردن آن از صفحه مدیریت ماژول ها اتفاق مي افتد. در این صورت مي توان با 
اما این راه چاره نیست چون  حذف کردن آن ماژول مشکالت حافظه دروپال را حل کرد. 
ممکن است با نصب همان ماژول یا ماژولي دیگر دوباره این اتفاق تکرار شود. پس بهتر است 

ظرفیت حافظه را افزایش داد تا چنین مشکالتي پیش نیاید. 
سایر تنظیمات php.ini که باید به آنها توجه کرد:

*گزینه register-globals خاموش باشد.
*گزینه session_save_handler در حالت user باشد.

*گزینه safe_mode خاموش باشد.

آماده کردن پايگاه داده
و   MySQLاز بتواند  تا  دارد  اختیار  در  داده  پایگاه  ظاهري  الیه  یک  دروپال  هسته 
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PostgreSQL و انواع پایگاه داده استفاده کند. جدول 1-3 نسخه هاي الزامي براي این 
ویژگي را نشان مي دهد:

Hour3-4

. خاموش باشد register-globalsگزینه 
. باشد userدر حالت  session_save_handlerگزینه 
. خاموش باشد safe_modeگزینه 
 

پایگاه داده کردن آماده
و  PostgreSQLو  MySQLپایگاه داده در اختیار دارد تا بتواند ازهسته دروپال یک الیه ظاهري 

: دهدهاي الزامی براي این ویژگی را نشان مینسخه 3-1جدول . کنداستفاده  پایگاه دادهانواع 
 

 
 

توانید در اختیار داشته باشید را اي که میهاي دادهپایگاه دهاي هوستینگ اشتراکی غالبا تعدابسته
اتوماتیک دروپال و هاي هوستینگ که از طریق متن امکان نصب به عالوه برخی سرویس. کندمحدود می
ها کنند، ممکن است از دسترسی شما به برخی ویژگیکردن پایگاه داده را براي کاربر فراهم میآماده

ید همه باشاست که شما مجبور البته این در صورتی. سازي و صادرکردن داده جلوگیري کنندچون بهینه
اگر شما از متن ). یگر کوچ کنیدخواهید به یک هوست دوقتی می(هاي خود را استخراج کنیدداده

کنید، باید در ابتدا اطمینان حاصل کنید به تمام کردن پایگاه داده استفاده میهوست براي آماده
البته براي این کار باید به سرویس هوستینگ خود . هاي موردنیاز خود دسترسی داشته باشیدویژگی

. مراجعه کنید
 ,SELECT, INSERT: ده به این مجوزها نیاز داریدشما براي دسترسی دروپال به پایگاه دا

UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER .هاي موردنظر شما ماژول
نیز  CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLESممکن است به مجوزهاي 

تفاده از دستور به هرحال شما باید بتوانید یک پایگاه داده جدید بسازید حاال چه با اس. نیاز داشته باشید
CREATE DATABASE یا با استفاده از متن هوست که این دستور را اجرا کند .

 
انتخاب یک نسخه از دروپال 

هایی نیاز خواهید دانید به چه ماژولالبته باید دقت کنید اگر از قبل می. ترین بخش کار استاین ساده
گذاري بر قرارداد شماره. راي شما ممکن سازداي را انتخاب کنید که دسترسی به آنها را بداشت، نسخه

بسته هاي هاستینگ اشتراکي غالبا تعداد پایگاه هاي داده اي که مي توانید در اختیار داشته 
باشید را محدود مي کند. به عالوه برخي سرویس هاي هاستینگ که از طریق اسکریپت امکان 
نصب اتوماتیک دروپال و آماده کردن پایگاه داده را براي کاربر فراهم مي کنند، ممکن است 
از دسترسي شما به برخي ویژگي ها چون بهینه سازي و صادرکردن داده جلوگیري کنند. 
البته این در صورتي است که شما مجبورباشید همه داده هاي خود را استخراج کنید)وقتي 
مي خواهید به یک هوست دیگر کوچ کنید(. اگر شما از اسکریپت هاست براي آماده کردن 
پایگاه داده استفاده مي کنید، باید در ابتدا اطمینان حاصل کنید به تمام ویژگي هاي موردنیاز 
البته براي این کار باید به سرویس هوستینگ خود مراجعه  خود دسترسي داشته باشید. 

کنید.
 SELECT. دارید:  نیاز  مجوزها  این  به  داده  پایگاه  به  دروپال  دسترسي  براي  شما 
 .INSERT. UPDATE. DELETE. CREATE. DROP. INDEX. ALTER
 CREATE TEMPORARY مجوزهاي  به  است  ممکن  شما  موردنظر  ماژول هاي 
TABLES. LOCK TABLES نیز نیاز داشته باشید. به هرحال شما باید بتوانید یک 
پایگاه داده جدید بسازید حاال چه با استفاده از دستور CREATE DATABASE یا با 

استفاده از اسکریپت هوست که این دستور را اجرا کند.

انتخاب يک نسخه از دروپال
این ساده ترین بخش کار است. البته باید دقت کنید اگر از قبل مي دانید به چه ماژول هایي 
نیاز خواهید داشت، نسخه اي را انتخاب کنید که دسترسي به آنها را براي شما ممکن سازد. 
قرارداد شماره گذاري بر نسخه هاي دروپال برپایه دو رقم تعریف مي شود: رقم اول شماره نسخه و 
رقم بعدي شماره انتشار آن نسخه. به عنوان مثال نسخه 6.19 دروپال، نوزدهمین انتشار نسخه 
دروپال6 است. البته ممکن است در ادامه پسوند –dev نیز به کار رفته باشد که به معناي پروژه 
ناتمام است. در آدرس drupal.org/project/drupal مي توانید لیست نسخه هاي مختلف 
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دروپال را مشاهده کنید. 
براي شماره گذاري ماژول ها هم از همین قرارداد استفاده مي شود. به عنوان مثال ماژول 
x-3.0-rcl.6 به معناي ماژولي است که براي دروپال6 طراحي شده؛ x به این معناست 
مي توانید  تیره  عالمت  از  بعد  نیست؛   دروپال6  از  خاصي  نسخه  مخصوص  ماژول  این  که 
شماره ماژول را مشاهده کنید. و درنهایت –rcl به این معناست که این نسخه آماده انتشار 

است)گزینه هاي دیگر عالمت ها آلفا و بتاست(. 

کسب آمادگي
حاال شما مي توانید به نصب دروپال بپردازید. پس در ابتدا تنظیمات هاستینگ خود را 
دوبار چک کنید، یک صفحه ساده HTML بسازید و آن را در سرور آپلود کنید. سپس 
تست کنید که آیا مي توانید با استفاده از مرورگر خود به این صفحه دسترسي پیدا کنید یا 
نه. سپس دسترسي به پایگاه داده هاست را تست کنید. یک پایگاه داده جدید بسازید و با 
 MySQL Query یا MySQL Administration و phpMyAdmin استفاده از
Browser یک جدول در آن بسازید. پس از تست کردن، مي توانید این پایگاه داده را حذف 
کنید. اگر به طور معمول از PHP استفاده نمي کنید، یک برنامه تک خطي PHP بسازید تا 

بتوانید تنظیمات PHP سرور خود را با این کد چک کنید: 
Phpinfo)(; 

سپس آن را ذخیره کرده در ریشه سروروب خود قرار دهید و پس از ساختن صفحه 
تستي در سایت، با استفاده از مرورگر خود به راه اندازي آن بپردازید؛ براي این کار باید این 
آدرس را تایپ کنید: www.myservername.com/phpinfo.php سپس مي توانید 

تنظیمات PHP سرور خود را مشاهده کنید. 
و  ساختن  به  نتوانستید  یا  و  بسازید  جدول  یک  و  داده  پایگاه  یک  نتوانستید  اگر 
راه اندازي برنامه PHP بپردازید، نمي توانید دروپال را نصب کرده راه اندازي کنید. معموال در 
هاستینگ هاي اشتراکي کمک هاي ویژه اي براي این مراحل در نظر گرفته شده که به راحتي 

مي توانید از آنها استفاده کنید.
تعیین يک دايرکتوري دروپالي

این محل ممکن  براي فایل هاي دروپالي خود تعیین کنید.  باید یک دایرکتوري  حاال 
است ریشه وب سایت شما باشد یا یک پوشه زیرین که شما براي دروپال خود ساخته اید. 
اگر مي خواهید فایل هاي دروپالي خود را در پوشه هاي خود نگاه دارید، مي توانید یک فایل 
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PHP در ریشه اکانت خود طراحي کنید تا به پوشه خود منتقل کنید. البته اگر از هاستینگ 
اشتراکي استفاده مي کنید، یک فایل index.php در اختیار دارید که مي توانید آن را به پوشه 

زیرین خود منتقل کنید. در غیر این صورت مي توانید از این کد استفاده کنید:

Hour3-6

index.php در غیر این صورت . توانید آن را به پوشه زیرین خود منتقل کنیددر اختیار دارید که می
: توانید از این کد استفاده کنیدمی

 
اگر از . کنید، کار شما به پایان رسیده استاگر براي تست نصب دروپال از یک شبکه محلی استفاده می 

کنید، ممکن است بخواهید یک کپی از سایت دروپالی خود را روي کامپیوتر یک سرور جدا استفاده می
.  اد کنیدداري کنید که در این صورت آن دایرکتوري را در این مرحله باید ایجشخصی خود نگه

استفاده از عناوین مسیر نسبی 
حاال چه از یک شبکه محلی در  .هاي زیرین یکسان هستندها و پوشهعناوین فایل وشه دروپال شمادر پ

درمتن کتاب به جاي . یا اسم یک دامین IP Addressکامپیوتر شخصی خود استفاده کنید یا از یک 
هاي شما استفاده خواهیم ها و پوشهوین مسیر نسبی براي فایلآنکه به تکرار این عناوین بپردازیم، از عنا

.  شوندکرد که با یک نقطه آغاز می
                              

 ------------------------------------------------------                                
خودتان امتحان کنید 

 
ساختن پایگاه داده 
اندازي  یک متن در هوستینگ براي ساختن پایگاه داده توانید از راهاشتراکی شما میدر یک سرور 
. براي این کار استفاده کنید phpMyAdminتوانید از در بسیاري از موارد شما می. استفاده کنید

براي ساختن پایگاه داده استفاده کنید که  MySQL Query Browserتوانید از همچنین شما می
.  دانلود استقابل dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.htmlي از آدرس به راحت

 
خود روي هوست پایگاه داده  MySQLکنید، وارد مشاهده می 3-1طور که در شکل همان.1

پایگاه داده هوست خود نیاز دارید مگر آنکه از یک  IP Addressبراي این کار به . خود شوید
این . خود را بدانیدMySQLعبور کاربري و کلمهمچنین باید نامه. شبکه محلی استفاده کنید

همچنین باید بدانید مقرر است . ایددریافت کرده MySQLاطالعات را پس از ساختن اکانت 
در این قسمت ). است 3306فرض شماره درگاه پیش(از چه شماره درگاهی استفاده کنید

شود تا بتواند از میان ربر ارائه میبه کا pop-upبه صورت  Stored Connectionمنوي 
همچنین شما . هاي اینترنت که قبال استفاده کرده، ارتباط موردنظررا انتخاب کندارتباط
. توانید با استفاده از این منو، تنظیمات مخصوص خود را با افزودن نام ذخیره کنیدمی

اگر براي تست نصب دروپال از یک شبکه محلي)localhost( استفاده مي کنید، کار 
شما به پایان رسیده است. اگر از یک سرور جدا استفاده مي کنید، ممکن است بخواهید یک 
کپي از سایت دروپالي خود را روي کامپیوتر شخصي خود نگه داري کنید که در این صورت 

از  آن دایرکتوري یک پشتیبان بگیرید.

استفاده از عناوين مسیر نسبي
در پوشه دروپال شما عناوین فایل ها و پوشه هاي زیرین یکسان هستند. حاال چه از یک 
شبکه محلي در کامپیوتر شخصي خود استفاده کنید یا از یک IP Address یا اسم یک 
دامین. درمتن کتاب به جاي آنکه به تکرار این عناوین بپردازیم، از عناوین مسیر نسبي براي 

فایل ها و پوشه هاي شما استفاده خواهیم کرد که با یک نقطه آغاز مي شوند. 

خودتان امتحان کنید
ساختن پايگاه داده

: )localhost(مراحل نصب دروپال در سرور محلی
بروید              آدرس  این  به  و  اینترنت  روی  از  باشد  می   WampServer دانلود اول  مرحله   -1
www.wampserver.com و یا سایت های دیگر کافی است در موتور جستجوی گوگل جستجو را 

انجام دهید. تا نسخه های مختلف آن را ا نسبت به نسخه سیستم عامل خود دریافت نمایید.
2- فایل exe دانلود شده  را  اجرا نمایید و مراحل نصب خیلی سخت نیست مثل بقیه نرم افزارها به 
ترتیب انجام دهید در انتهای نصب برنامه )بعد از زدن دکمه install( پنجره ای باز می شود تا مرورگری 
که قرار است با سرور کارکند را انتخاب کند به طور پیش فرض Internet explorer انتخاب شده 

است. به تصویر 1-3 مراجعه کنید
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شکل 3-1

دکمه Open  را بزنید و در مرحله بعد در پنجرۀ PHP mail parameters دکمه Next را 
بزنید )باید در قسمت  SMTP  باید  local host   نوشته شده باشد( و سپس دکمه Finish را 

بزنید

شکل 3-2
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3-همانطور که در شکل 3-3 مال حظه می نمایید. شما در کنار ساعت کامپیوتر آیکون  
WampServer را مشاهده می نمایید این آیکون باید کاماًل به رنگ سفید باشد اگر رنگ 
آن زرد و یا قرمز بود بدان معنی است که هنوز فعال نشده است. عمده مشکل آن نصب 
)IIS( است یعنی اگر در سیستم شما قبال IIS نصب باشد این سرور فعال نمی شود و یا 

سرویس های آن هنوز Start نشده است و در حالت Stop باشد.

شکل 3-3

 Restart all گزینه  و  نمایید  کلیک  آن  آیکون  روی  ابتدا  سرور  خطای  رفع  برای 
Services را بزنید اگر به رنگ سفید در آمد که آماده کار می باشد در غیر این صورت 
 unInstall سیستم شما نصب است یا خیر اگر نصب است آن را iis ابتدا چک نمایید که
نمایید و سپس دوباره Restart all services را در WampServer   بزنید حاال سرور 
شما آماده کار است! در برخی حاالت احتمال دارد موارد دیگری مشکل ساز باشد که در 
 persiandrupal.com اینجا مجالی برای بحث نمی باشد برای اطالع بیشتر به سایت

مراجه نمایید.
حاال از منوی بازشده روی Local host کلیک نمایید باید صفحه ای مشابه شکل زیر 
به  اینصورت شبیه ساز سرور)WampServer( شما  غیر  در  ببینید.  مرورگر خود  در  را 

درستی اجرا نشده است.
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شکل 3-4

 WampServer می بایست یک سری تنظیمات را روی drupal 4- قبل از نصب
 Apache سپس  و   Apache گزینه  نمایید  کلیک   WampServer روی  دهید  انجام 
modules و سپس گزینه rewrite-module را فعال نمایید )این ماژول برای بازنویسی

روی  )کلیک  نمایید   restart را  ها  سرویس  دوباره  سپس  شود(  می  استفاده  ها   url
)Restart All Services و گزینه WampServer

همچنین در زمان نصب ماژول ها ممکن است دلیل کمبود حافظه خطای حافظه رخ 
دهد. برای جلوگیری از این اتفاق مراحل زیر را طی می کنیم:

کلیک روی WampServer سپس PHP و بعد از آن PHP.ini را کلیک می نمایید 
و در فایل مورد نظر گزینه realpath-cache-size را به 32K یا 64K تغییر می دهیم.

سایر تنظیمات Php.ini که باید به آن توجه کرد: 
گزینه register-globals خاموش باشد 	•

گزینه session-save-handler در حالت user باشد 	•
گزینه safe-mode در حالت خاموش باشد. 	•

آن  با  بتواند    drupal که  بسازیم   Database یک  بایست  می  مرحله  این  در   -5
گزینه  و  کرده  کلیک   WampServer روی  ابتدا   Database ساخت  برای  کند  کار 
 phpMyAdmin را بزنید و سپس گزینه Localhast را بزنید و یا phpMyAdmin

را بزنید.

شکل 3-5
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نام پایگاه داده و محل قرارگیري آن)نام هاست سرور مطابق با شکل 1-3( را به   .6
همراه اکانت پایگاه داده دروپال و کلمه عبور را جایي یادداشت کنید. در هنگام نصب به این 

اطالعات نیاز خواهید داشت. 

خودتان امتحان کنید
نصب دروپال

شما حاال مي توانید نسبت به نصب دروپال اقدام کنید. ابتدا باید فایل هاي الزم را دانلود 
کرده در جاي خود قرار دهید و سپس برنامه نصب دروپال را اجرا کنید. قبل از شروع کار، 
باید اطالعات الزم از مرحله قبل را آماده کنید و مطمئن شوید وقت الزم در اختیار دارید. 
شما ابتدا باید دروپال را دانلود کنید و بعد به آپلود فایل ها در سرور خود بپردازید. البته 
این مسئله در مورد ماژول ها هم صادق است. برنامه نصب دروپال کامال اتوماتیک است ولي 
وقت گیر. این مرحله بسته به سرعت اتصال شما به اینترنت، ممکن است چنددقیقه تا نیم 

ساعت طول بکشد. 

مطابق شکل 6-3 به دانلود نسخه موردنظر از سایت drupal.org بپردازید. فایل   .1
دریافتي شما به صورت فشرده خواهدبود.

شکل 3-6
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فایل settings.php را بسازید. پس از دانلود فایل هاي اولیه در قسمت   .2
sites/default/default.settings.php مي توانید تنظیمات پیش فرض را بیابید. طبق 
شکل 7-3 این فایل را کپي کرده نام آن را به sites/default/settings.php تغییر دهید. بدین 
 default .settings .php  ترتیب اگر مشکلي پیش بیاید، شما مي توانید به راحتي به فایل 
برگردید بدون اینکه مجبور باشید تمام اجزاي دروپال را دوباره دانلود کنید. البته باید مطمئن 
شوید settings.php براي روند نصب قابل بازنویسي است. پس از اتمام این پروسه مي توانید این 

فایل را به حالت تنها خواندني تبدیل کنید.

شکل 3-7

تمام فایل هاي دانلودشده را به سرور منتقل کنید. پوشه دانلودي شما به نام نسخه   .3
دروپال شما خواهد بود: مثال drupal-6.19. چنان چه خواستید مي توانید این اسم را تغییر 
دهید. اگر قصد ندارید از پوشه زیرین استفاده کنید مي توانید محتویات این پوشه )نه خود 

پوشه( را به دایرکتوري ریشه سروروب خود منتقل کنید.
برنامه نصب کننده را فعال کنید. با استفاده از مرورگر خود به آدرس   .4

www.myusername.com/mysubfolder/install.php یا در صورت استفاده 
از کامپیوتر شخصي به آدرس localhost/mysubfolder/install.php مراجعه کنید. 
اگر محتویات پوشه دانلودشده خود را در ریشه سایت نصب کردید، URLها را باید به این 

شکل وارد کنید:
. localhost/install.php یا www.myusername.com/install.php

در دروپال7 یک مرحله جدید اضافه شده تا قبل از شروع مرحله نصب طبق شکل   .5
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8-3 پروفایل نصب خود را انتخاب کنید. و البته یک مرحله نصب مختصر براي ماژول ها 
اضافه شده تا سازندگان ماژول هاي جدید به تست محصوالت خود بپردازند. این مرحله در 

شکل 8-3 کامال مشخص است.

شکل 3-8

6. طبق شکل 9-3 زبان موردنظر خود را انتخاب کنید. زبان پیش فرض انگلیسي است. 

شکل 3-9

پایگاه داده را راه اندازي کنید. طبق شکل 10-3 اطالعات یادداشت شده در مرحله   .7
قبل را وارد کنید.
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شکل 3-10

اگر الزم است طبق شکل 11-3 گزینه هاي advanced را فعال کنید. البته اسم   .8
هاست ضروري است هرچند در ردیف گزینه هاي advanced قرار گرفته است.

شکل 3-10
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طبق شکل 12-3 به پیکربندي سایت خود بپردازید. همچنین باید آدرس ایمیل   .9
الزم براي ارسال ایمیل هاي دروپالي را مشخص کنید.

شکل 3-12

به  را   settings.php فایل  باید  کردید  در شکل 12-3 مشاهده  که  همان طور   .10
حالت تنها خواندني تبدیل کنید. 

اکانت خود را به عنوان مدیر سایت بسازید. این یک اکانت فراکاربري است که   .11
به تمام قسمت هاي سایت دسترسي دارد)اکانت اولیه(. مهم ترین کار شما پس از طراحي 
سایت، ساختن یک اکانت دیگر با مجوزهاي محدود مدیریتي است. شکل 13-3 به شما 

نشان مي دهد چطور مي توانید اکانت مدیر بسازید.

شکل 3-13
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گزینه هاي    3-14 شکل  طبق  کرده،  تنظیم  را  خود  سکونت  محل  زماني  بازه   .12
پاک کردن URLها و چک اتوماتیک فایل هاي به روزرساني را فعال کنید. البته در این صورت 
باید پسوند mod_rewrite را در Apache یا ماژول بازنویسي URL مایکروسافت را در 

IIS 7.0 فعال کنید.

شکل 3-14

پس از اتمام این پروسه، ممکن است با برخي پیام هاي اخطار مواجه شوید. اما   .13
طبق شکل 15-3 لینکي در صفحه وجود دارد که به شما اجازه مي دهد وارد سایت خود 

شوید. حاال شما در حال استفاده از دروپال هستید.

شکل 3-15
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خالصه
 در این بخش با نحوه نصب دروپال آشنا شدید. شما براي این کار به یک سروروب نیاز 
دارید تا بتوانید به آپلود فایل هاي خود بپردازید. براي این کار باید پایگاه داده اي در اختیار 
داشته باشید که براي شما امکان استفاده از دروپال، PHP و کاربرد ایمیل را فراهم کند. 
و نکته اساسي این است که براي باراول نصب دروپال وقت کافي اختصاص دهید. شما می 
توانید راه های دیگر نصب دروپال را در سایت www.persiandrupal.com مالحظه 

کنید.

سوال و جواب
سوال: اگر mod_rewrite نصب نشده باشد چه اتفاقي مي افتد؟

جواب: شما نمي توانید گزینه پاک کردن URLها را فعال کنید. البته پیامدهاي بعدي 
این  به  است  دروپال  کاربران  موردعالقه همه  ImageCache که  ماژول  دارد.  نیز وجود 

ویژگي دروپال نیاز دارد. بنابراین این نیاز ابتدایي سایت دروپالي شماست. 
سوال: چه اتفاقي مي افتد اگر ایمیل PHP ارسال نکنم؟

جواب: شما مي توانید بدون ارسال ایمیل هاي دروپالي هم از این نرم افزار استفاده کنید. 
چون بسیاري ازوب سایت ها بدون این ویژگي  هم به حیات خود ادامه مي دهند. اما چنین سایتي 
بسیار محدود خواهد بود و معموال از این گونه سایت هاي دروپالي تنها براي تست استفاده مي  شود. 
به عنوان مثال اگرشما از کامپیوتر خود به عنوان شبکه محلي براي تست عملیات نصب استفاده 

مي کنید، عدم استفاده از این ویژگي  نمي تواند مشکلي براي شما به وجود آورد.
سوال: اگر بخواهم طبق توصیه کتاب سایت اولیه را کامال حذف کنم، چه باید بکنم؟

جواب: دروپال اطالعات را در دو قسمت ذخیره مي کند: فایل هاي PHP که شما از سایت دروپال 
 My SQL دانلود کرده اید و پایگاه داده اي که خود شما مي  سازید. شما مي توانید از ابزاري چون  مدیر
استفاده کنید تا تمام جداول پایگاه داده دروپالي خود را انتخاب کنید و سپس آنها را حذف کنید. پایگاه 

داده شما کامال خالي خواهد بود. بدین ترتیب مي توانید یک پایگاه داده جدید بسازید.  
البته معموال حذف کردن تمام جداول راحت تر و سریع تر است. شما به راحتي مي توانید تمام 
فایل هاي دانلودشده خود را حذف کنید و فایل هاي جدیدي دانلود کنید. البته در این مرحله نباید 
به این فکر باشید که با استفاده دوباره از فایل settings.php سرعت کار خود را باال ببرید. براي 
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یک عملیات نصب بي نقص باید این فایل را همان طور که در این بخش آموختید بسازید. 

کارگاه
امتحان

چه پایگاه داده اي با دروپال سازگاراست؟  .1
چرا باید ازعملیات نصب مختصر و جانبي دروپال7 استفاده کرد؟  .2

آیا براي یک سایت دروپالي باید جداول جدید طراحي کرد؟  .3
جواب ها

MySQL و PostgreSQL با دروپال 6و7 سازگارند و SQLite با دروپال7.  .1
این قسمت براي سازندگان ماژول ها و قالب  ها طراحي شده تا به تست محصوالت   .2

خود بپردازند. 
نه فقط باید یک پایگاه داده خالي بسازید.   .3

فعالیت ها
ابتدا نصب دروپال را یک بار به صورت تستي امتحان کنید؛ مخصوصا اگر از یک سرور 
اشتراکي یا کامپیوتر خود استفاده مي کنید. حتي اگر تا هفته ها و ماه ها قصد بهره برداري 
از سایت خود ندارید، تکمیل فرآیند نصب دروپال، خیال شما را از بابت پایگاه داده و نسخه 
PHP راحت مي کند. هم چنین اگر قصد دارید براي بهره برداري از سایت از سروري غیر 
از سرور تستي خود استفاده کنید، به سرعت باید دروپال را در آن سرور نصب کنید. اگر 
شما مي خواهید از یک سروروب اشتراکي براي به روزرساني نسخه PHP یا تغییر تنظیمات 

اشتراکي خود استفاده کنید، بهتر است این مرحله را هرچه سریع تر به پایان برسانید.  
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آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 یادگیري مدیریت دروپال
کار با ماژول ها
 تغییر نماي سایت به کمک قالب ها

ساعت چهارم
مديريت دروپال، ماژول ها و قالب ها
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مقدمه
در این بخش شما قسمت مدیریت دروپال را کامل خواهید آموخت. شما با نصب دروپال 
در بخش قبل آشنا شدید و با نگاه به شکل 15-3 مي توانید مطمئن شوید، دروپال و ابزارهاي 
آن را به خوبي دانلود کرده به درستي نصب کرده اید. همچنین پایگاه داده شما با جداول الزم 
آماده است و کاربر اصلي )مدیرسایت( تعریف شده است. در این بخش به مدیریت سایت 
دروپالي و جزییاتي چون فعال کردن ماژول ها و قالب ها خواهیم پرداخت. امور مدیریت سایت 
تنها یکبار انجام نمي شود و شما به عنوان مدیرسایت مسئول این بخش هستید تا در طول 
مدت استفاده از سایت مشکلي به وجود نیاید. در شکل 15-3 بخش قبل دیدید که شما 
باید یک پروسه سه بخشي را طي کنید: پیکربندي سایت و تنظیمات مدیریتي آن، افزودن 

کارکردهاي جدید به ماژول هاي سایت و شخصي سازي سایت به کمک قالب ها. 

نماي سايت
استفاده کنید؛  راه هاي مختلفي  از  براي گردش در منطقه مدیریتي دروپال مي توانید 
به عنوان مثال مي  توانید از منوها و ساب منوها استفاده کنید: منوي مدیریت براي مدیریت 
محتوا و طراحي سایت. به جاي استفاده از ساب منوها مي توانید از کلید Administer یا 
ساب منوهاي آن استفاده کنید. همین طور مي توانید URL صفحه موردنظر را تایپ کنید و 

مستقیم وارد صفحه شوید. 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
62

نوار  از  استفاده  با  مي توانید  شما  اینجا  است.  متفاوت  کمي  اوضاع  دروپال7  در  البته 
مدیریت که در باالي صفحه وجود دارد، وارد این قسمت شوید. بنابراین عالوه بر استفاده از 
منوها، ساب منوها و تایپ URL مي توانید از این نوار نیز براي گردش در قسمت مدیریتي 
از روش هاي زیر  این کتاب  براي دریافت اطالعات مختلف دروپالي،  سایت استفاده کنید. 

براي ورود به بخش مدیریت استفاده مي کند:
لینک هاي منو و ساب منو در اختیار کاربر قرار مي گیرد. در زمان نگارش این کتاب   .1
دروپال7 منتشر نشده بود بنابراین بیشتر به لینک هاي منو و ساب منوي دروپال6 اشاره شده است. 

پس از هرلینک یک URL درون پرانتز قرارگرفته است. این URLها به ریشه   .2
یا   www.x.com/drupal_test یا   www.x.com مثل  هستند؛  مربوط  شما  دروپال 
drupal_test.x.com . البته باید به خاطر داشته باشید /?q= را به آن اضافه کنید تا به 
صورت www.x.com/?q=admin/content/forum دربیاید. به عالوه در قسمت هایي 

که دروپال6 با دروپال7 متفاوت است از دو URL استفاده شده است. به عنوان مثال: 
 

آغاز کار با بخش مديريت
کلیک  مدیریت  بخش  لینک  روي  مرورگر  پنجره  چپ  سمت  در  دروپال6  در  اگر 
از  استفاده  با  البته  ببینید.  را  قسمت  این  ساب منوهاي  مي توانید   4-1 کنید، طبق شکل 
./?q=admin )دروپال6و7( هم مي توانید وارد این قسمت شوید. شکل 2-4 نماي اولیه این 

صفحه در دروپال7 را نشان مي دهد. 

شکل 4-1
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همان طور که در این شکل مشخص است هرساب منو)مثل مدیریت محتوا( ممکن است 
ساب منوهاي ویژه اي)مثل نظرات، محتوا، انواع محتوا و تنظیمات محل قرارگیري مطالب( 
باشد. همان طور که مشخص است در صفحه دروپال7 هیچ منویي در سمت چپ  داشته 

وجود ندارد و به جاي آن لینک هایي در باالي صفحه تعبیه شده است. )شکل 4-2(
این  امور مدیریتي سایت کمک مي کند. در  انجام  این صفحه به شما در  بخش اصلي 
بخش تکلیف هاي مختلفي وجود دارد که هرکدام از آنها حاوي یک دستور مدیریتي ویژه 
است. طبق شکل 3-4 و 4-4 اگر در دروپال6 از لینک هاي باالي صفحه و در دروپال7 از 
کلیدهاي باال سمت راست صفحه استفاده کنید، مي توانید صفحه را از حالت تکلیف محور به 

حالت ماژول محور تبدیل کنید.   
در دروپال6 براي رفتن به قسمت مدیریت سایت به راحتي مي توانید کلید مربوط را در 
منوي سمت چپ صفحه کلیک کنید. در دروپال7 کلید داشبورد در باالي صفحه شما را به 

صفحاتي که در شکل هاي 2-4 و 4-4 مي بینید، مي رساند. 

شکل 4-2

کتاب  نگارنده  سایت  به  مي توانید  دروپال7  به  دروپال6  دستورهاي  تبدیل  براي  البته 
مراجعه کنید.
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شکل 4-3

شکل4-4
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توجه داشته باشید که با افزودن ماژول هاي جدید، موارد جدیدي به منوي مدیریت سایت 
اضافه مي شود. آنچه معمول است کاربران مختلف در این مرحله با هشدارهایي در باالي صفحه 
براي  به جستجو  اتوماتیک  به طور  دروپال خواسته اید  از  اگر شما  مواجه مي شوند.  مدیریت 
نسخه هاي جدید نرم افزاري بپردازد، از این قسمت مي توانید براي کنترل یافته ها استفاده کنید. 
به عالوه هشدارهایي مثل شکل 1-4 از شما مي خواهد به عنوان مدیر سایت به سازمان دهي امور 
سایت بپردازید. در صورت دریافت چنین هشدارهایي، روي لینک گزارش وضعیت کلیک کنید. 

بدین ترتیب طبق شکل 5-4 وارد صفحه جدیدي مي شوید که مشکل اصلي را تشریح مي کند.

شکل 4-5 

در این مورد باید مجوزهاي دسترسي به قسمت هاي مختلف سایت را تغییر داد. پس از 
 settings.php نصب اولیه معموال چنین مشکالتي به وجود مي آید. طي مرحله نصب، فایل

باید قابل بازنویسي باشد اما پس از آن باید به حالت تنها خواندني تبدیل شود. 

گردش در ساب منوهاي پايه اي
همان طور که در شکل هاي 1-4 و 3-4 مشاهده مي کنید،  پس از نصب اولیه دروپال6، شما 5 
ساب منو و یک منوي کمکي در اختیار خواهید داشت. اگر نمي خواهید از این ساب منوها استفاده 

کنید، در منوي سمت چپ صفحه روي کلید Administer کلیک کنید. 

مديريت محتوا
بخش مدیریت محتوا حاوي تمام تنظیمات مدیریت محتواست که شما نیاز دارید. البته 
باید توجه کنید که واردکردن مطلب به سایت یک تکلیف مدیریتي نیست. طبق شکل 4-3 
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منوي Create Content در باالي کلید Administer قرار دارد و در دروپال7 براي 
این کار باید از کلید Add استفاده کرد. البته معموال در سایت هاي مختلف بیشتر به پروسه 
ورود مطلب به سایت پرداخته مي شود تا مدیریت محتوا. دروپال تنظیمات جداگانه اي براي 
هرکدام از این پروسه ها درنظر گرفته است. به یاد داشته باشید که در یک CMS مطالب در 
پایگاه داده ذخیره مي شوند. طبق شکل 6-4 در دروپال6 مي توانید براي قراردادن مطلب در 
سایت از کلیدهاي Administer ، Content Management و Content استفاده 
کنید. طبق شکل 7-4 در دروپال7 مي توان با استفاده از کلیدهاي Find Content یا 
Content در باالي صفحه به همان صفحه وارد شد. توجه کنید در دروپال7 کلیدها به 

شما کمک مي کنند به مدیریت محتوا و نظرات کاربران بپردازید.
معیار فیلتر خود را انتخاب کنید و روي کلید فیلتر کلیک کنید. در یک سایت جدید، 
افزودن هرمطلب، یک چک باکس به سایت اضافه  با  اما  مطلبي براي نمایش وجود ندارد، 
مي شود تا شما بتوانید گزینه هاي به روزرساني را تنظیم کنید. هرکدام ازاین مطالب به همراه 

تیتر و لینک مطلب در سایت قرار مي گیرد. 

شکل 4-6 

شکل 4-7 
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سایر ساب منوهاي بخش مدیریت محتوا به تنظیمات مدیریت کلي سایت مربوط است. 
ساب منوي نوع محتوا، در اینجا موردبررسي قرار گرفته است. این بخش به شما کمک مي کند 
از تنظیمات مختلف سیستم به راحتي استفاده کنید. ساب منوي نوع محتوا در دروپال6 در 
شکل 8-4 کامال مشخص است. طبق شکل 9-4 دردروپال7 براي رسیدن به این صفحه باید 

از کلید Structure در باالي صفحه و از طریق لینک نوع محتوا استفاده کرد.

شکل 4-8 

شکل 4-9 

براي افزودن موارد جدید به لیست پیش فرض دروپال باید کلید نوع محتوا در باال سمت 
راست صفحه را کلیک کرد. براي ویرایش مطالب سایت نیز باید کلید ویرایش یا نام مطلب 
موردنظر را کلیک کرد. براي حذف مطالب سایت نیز باید کلید حذف را کلیک کرد. پس از 
کلیک کردن کلید ویرایش، یک سري گزینه تنظیمات جدید در اختیار شما قرار مي گیرد 
نوع نشرمطلب در دروپال وجود دارد:  بپردازید. در کل دو  به مدیریت مطلب موردنظر  تا 

stories )دروپال6( یا مقاالت )دروپال7( و صفحات سایت. 
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همان طور که در شکل 10-4 مشخص است، هر story از سه بخش تشکیل شده است:
مطالب  تیتر  مي توانند  نهایي  کاربران  و  کاربران  معموال  دروپال  در  مطلب.  تیتر   -
سایت را مشاهده کنند. براي نوشتن تیتر مطالب سایت معموال از حروف بزرگ و اسامي 

خاص استفاده مي شود.
نوع مطلب یا نام ماشیني آن. دروپال از این قسمت براي تنظیمات داخلي خود   -
استفاده مي کند. البته در این قسمت باید از اسامي خاص استفاده کرد. کاربران نهایي نیز اگر 
به URL صفحه توجه کنند مي توانند این قسمت از مشخصات مطالب را تشخیص دهند. 

توضیحات)اختیاري(. همان طور که در شکل هاي 8-4 و 9-4 مشخص است این   -
قسمت به کاربران در مطالعه مطالب سایت کمک مي کند. 

شکل 4-10 

طبق شکل 11-4 شما نوع قرارگیري و نمایش مطالب در سایت را تعیین مي کنید. و 
مي توانید تیتر و متن مطالب را تغییر دهید. البته در دروپال6 مي توانید هیچ تیتري براي 
مطالب سایت انتخاب نکنید، اما در دروپال7 تیتر سفید به معناي متن سفید است و این 

امکان وجود ندارد.
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شکل 4-11 

همان طور که در شکل 11-4 مشاهده مي کنید، شما مي توانید )تنها در دروپال6( حداقل 
کاراکترهاي به کار رفته در هر مطلب را تعیین کنید. همچنین شما مي توانید مطلبي را 
بدون هیچ فرمت خاصي در سایت قرار دهید تا بعدا بازگشته آن را کامل کنید. در دروپال7 
تنظیمات مربوط به تعیین حداقل کاراکترهاي متن، نمایش مطلب به همراه اسم شخص یا 

تاریخ نشر در سایت، در بخش تنظیمات نمایش قابل دسترسي است. 
طبق شکل 12-4 تنظیمات جریان کار به شما امکان مي دهد تصمیم بگیرید مطالب سایت 
چگونه منتشر شوند. در شکل مشاهده مي کنید که کاربران معیني مي توانند این تنظیمات را 
تغییر دهند. البته تغییر تنظیمات در این بخش، در مورد مطالبي که قبال در سایت منتشر شده اند 

اعمال نمي شود. در دروپال7 این بخش تنظیمات نشر )مطالب( نام دارد. 

شکل 4-12 

در شکل  که  است  کاربران  نظرات  تنظیمات  سایت  مطالب  تنظیمات  از  گروه  آخرین 
نغییر  به  مي توانند دست  معیني  کاربران  هم  قسمت  این  در  است.  کامال مشخص   4-13

تنظیمات بزنند.
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شکل 4-13 

در شکل 14-4 قسمت پایاني تنظیمات نظرات کاربران مشخص است.

شکل 4-14 

در این قسمت باید به کلید ذخیره نوع محتوا در پایین صفحه دقت کنید. در کنار آن هم کلید 
حذف نوع محتوا وجود دارد. به یاد داشته باشید که دروپال یک ابزار وبي است و در صورت ترک 

صفحه بدون ذخیره کردن تغییرات اعمال شده، این تغییرات در سایت اعمال نخواهند شد. 
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ساختار و طراحي سايت
شکل 15-4 بخش ساختار/طراحي سایت را نشان مي دهد. در دروپال6 این بخش شامل 
دروپال7 بخش هاي  در  قالب هاست.  و  ماژول ها  منوها،   گزینه هاي مسدودکردن دسترسي، 
نوع محتوا و طبقه بندي به قسمت ساختار جدید منتقل شده اند و بخش قالب ها در قسمت 

نماي جدید سایت قرار دارد. 

شکل 4-15 

پیکربندي سايت
ساب منوهاي پیکربندي سایت در شکل 16-4 کامال مشخص است. در این قسمت شما 
مي توانید فرمت و نمایش مطالب مختلف را تنظیم کنید. در مورد ساب منوهاي این قسمت 

در بخش هاي مختلف کتاب توضیح داده شده است. 

خودتان امتحان کنید
آنالين کردن و آفالين کردن سايت

یکي از مهم ترین قسمت هاي این بخش کتاب، نحوه نگه داري از سایت است. بدین ترتیب 
از سایت  قسمتي  وقتي  درآورید.  آفالین  یا  آنالین  به حالت  را  شما مي توانید سایت خود 
البته در  باید سایت خود را آفالین کنید.  نیاز به کار بیشتري دارد، شما  یا  تکمیل نشده 
دروپال در حالت آنالین هم شما مي توانید بسیاري از امور نگه داري و مدیریت سایت را به 
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شکل 4-16 

راحتي انجام دهید. به عنوان مثال معموال همیشه مي توان در حالت آنالین مطلب جدید 
وارد سایت کرد. شما مي توانید شرایط انتشار مطالب جدید خود را در سایت تغییر دهید. 
اگر شما مطلب جدیدي وارد سایت کنید و آن را منتشرنشده بنامید، تنها مدیران سایت 
مي توانند آن را ببینند. بدین ترتیب کاربران نهایي به راحتي مي توانند وارد سایت شوند و 
مشکلي به وجود نمي آید. اگر اولین باري است که از دروپال استفاده مي کنید، بهتر است 
ابتدا آن را آفالین کنید. اگر از شبکه محلي یا سروري که در دسترس عموم نیست استفاده 

مي کنید، نیازي نیست این کاررا انجام دهید.  
گزینه هاي  آنجا  از  و  کنید  مراجعه   Administer بخش  به  شده  سایت  وارد   .1
پیکربندي سایت، نگه داري سایت)از منوي Navigation( را انتخاب کنید. بدین ترتیب 

وارد صفحه اي مي شوید که در شکل 17-4 مشخص است. 
شما مي توانید براي ورود به اکانت کاربر پیش فرض به آدرس ./?q=user مراجعه   .2

کنید. )شکل 4-18(
به یاد داشته باشید که باید سایت را به حالت آنالین تبدیل کرده پیام ها را در   .3
شما  بیاورد  یاد  به  را  کلمه عبور  و  اکانت  شما  مرورگر  اگر  کنید.  به روزرساني  نیاز  صورت 

مي توانید در حالت آفالین وارد سایت شوید. 
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شکل 4-17 

شکل 4-18 

مديريت کاربر
کاربري  مدیریت  قسمت  در  را  سایت  کاربري  اکانت هاي  مي توانید  شما  شکل6  طبق 
بیابید. در دروپال7 تنظیمات مجوزها، نقش ها و کاربر در قسمت پیکربندي سایت قرار دارد. 

)پایین کلید کاربرجدید(
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اگر طبق اطالعات کتاب پیش رفته اید، شما تنها یک اکانت اولیه در اختیار دارید. پس 
حاال باید اکانت هاي جدید بسازید. عالوه بر این اکانت، دروپال دو نوع اکانت دیگر نیز دارد: 
کاربران بي نام که تنها به بازدید سایت پرداخته وارد سایت نمي شوند. کاربران رسمي که 
با واردکردن یک آدرس ایمیل و تایید عضویت،  عضو سایت شده اند. به این اکانت ها نقش 

مي گویند و هرنقش ممکن است شامل تعداد زیادي کاربر باشد. 

شکل 4-19 

در بخش مدیریت کاربر، شما مي توانید به تنظیم بخش کاربرها، نقش ها و مجوزهاي 
امنیتي  مدرن  مکانیزم هاي  مجوزها  و  نقش ها  تنظیمات  بپردازید.  دروپال  امنیتي  مکانیزم 
چنین سیستم هایي هستند. شما یک نقش در سایت تعریف مي کنید و سپس مجوزهاي 
الزم را براي آن تعیین مي کنید. براي افزودن مجوزهاي جدید به یک کاربر باید آن کاربر را 

در گروه نقش هایي قرار دهید که این مجوزها را در اختیار داشته باشد. 

گزارشات
ساب منوي گزارشات در شکل 20-4 کامال مشخص است. 

شکل 4-20 
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مي کند.  جمع آوري  را  سایت  مدیریت  براي  الزم  اطالعات  اتوماتیک  طور  به  دروپال 
معموال کاربران در بخش گزارشات جدید به قسمت most frequently توجه مي کنند. 

)شکل 4-21(

شکل 4-21
لینک هاي راهنما

دروپالي  امور  انجام  به  مي کنند  کمک  شما  به  راهنما  لینک هاي   4-22 شکل  طبق 
بپردازید. صفحه Help دروپال7 امکانات بیشتري دارد. 

شکل 4-22
تنظیم قالب ها

شما نباید قالبي را انتخاب کرده یا آن را شخصي کنید چون در ابتدا قالب پیش فرض 
دروپالي در اختیار خواهید داشت. شکل 23-4 قالب هاي دروپال6 را نشان مي دهد. 
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شکل 4-23

براي فعال کردن هر قالب مي توانید روي check box آن کلیک کنید. البته شما مي توانید 
به کاربران امکان دهید قالب دلخواه خود را انتخاب کنند. براي پیکربندي قالب ها نیز مي توانید از 
کلید configure استفاده کنید. شکل 24-4 نشان مي دهد چگونه مي توان به پیکربندي یک 

قالب پرداخت. از منوي این قسمت مي توانید رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید.

شکل 4-24

اگر در صفحه پایین تر بروید، طبق شکل 25-4 مي توانید با کلیک کردن روي چک باکس ها، 
نسبت به نمایش یا عدم نمایش قسمت هاي مختلف سایت تصمیم بگیرید.     
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شکل 4-25

لوگو
هر قالب مجموعه اي اقالم مختلف گرافیکي را در خود جاي داده است. یکي از این اقالم، 
لوگوي سایت است. برخي قالب ها به شما اجازه مي دهند تصویري بزرگ را به عنوان لوگوي 

سایت انتخاب کنید.

در نهایت طبق شکل 26-4 شما مي توانید تنظیمات گرافیکي سایت خود را نهایي کنید 
فقط به خاطر داشته باشید پس از اتمام کار، روي کلید ذخیره پیکربندي کلیک کنید. درکل 
در دروپال وقتي به تغییر تنظیمات سیستم مي پردازید، قبل از ترک صفحه باید تغییرات 

اعمال شده را ذخیره کنید.

شکل 4-26
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قالب  مي کند  کمک  شما  به  صفحه  باالي  در   Configure کلید   4-27 شکل  طبق 
منتخب خود را پیکربندي کنید و کلید تنظیمات جهاني به شما اجازه مي دهد به پیکربندي 

پیش فرض سایت بپردازید.

شکل 4-27

معرفي ماژول ها
قسمت پایاني تکالیف مدیریتي شما مدیریت ماژول هاست. البته شاید این مهم ترین کار 

شما در این بخش باشد. 

پیکربندي ماژول ها
بر  عالوه  است.   PHP فایل هاي  از  ترکیبي  دروپال  کردید  مشاهده  که  همان طور 
کنید  فعال  نیز  را  سایت  اختیاري  عملکردهاي  مي توانید  شما  سایت،  هسته  عملکردهاي 
که طبق شکل 28-4 به آنها ماژول مي گویند. البته این ماژول ها در عین استقالل به هم 
پیوسته هستند یعني اگر یکي از آنها به دیگري نیاز داشته باشد، شما نمي توانید آن ماژول 
به  مربوط  آنها  مهم ترین  کنید.  توجه  صفحه  باالي  مهم  لینک هاي  به  کنید.  غیرفعال  را 
update.php است که پس از به روزکردن یک ماژول باید از آن استفاده کنید. بدین ترتیب 
تغییرات الزم در پایگاه داده شما اعمال مي شود. البته همیشه قبل از فعال کردن سایت باید 

از آن کپي پشتیبان تهیه کنید. 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


79
رضا سروری

شکل 4-28

خودتان امتحان کنید
يافتن ماژول ها

ماژول هاي شکل 28-4 بخشي از بسته استاندارد دروپال6 هستند. شما مي توانید براي 
تا  مراجعه کنید   drupal.org/project/moduls به  بیشتر مي توانید  ماژول هاي  دانلود 

کارکرد هاي جدیدي به سایت خود اضافه کنید. 
به صفحه drupal.org/project/modules بروید تا بتوانید مثل شکل 4-29   .1
به جستجوي ماژول هاي مختلف بپردازید. البته براي این کار باید از نوار جستجوي ماژول هاي 
سایت استفاده کنید نه نوار جستجوي وب یا جستجوي دروپال. توجه داشته باشید که شما 
با ورود به این صفحه وارد بخش پروژه هاي دروپال شده اید که شامل ماژول ها و قالب هاي 

مختلف است و ممکن است هرپروژه شامل دو یا چند ماژول باشد. 
شما مي توانید با ورود به صفحه اختصاصي هرماژول اطالعات بیشتري در مورد آن   .2

کسب کنید. البته مثل شکل 30-4 نماي این گونه صفحات یکسان است.
دانلود آن در  و  ماژول  به نسخه منتشرشده  اطالعات مربوط  طبق شکل 4-31   .3
پایین همان صفحه قرار دارد بنابراین باید دقت کنید ماژول منتخب شما با نسخه دروپال 
در  اطالعات  کسب  براي  لینکي  صفحه  پایین  در  این  بر  عالوه  باشد.  سازگار  شما  سایت 
مورد انتشار نسخه هاي مختلف ماژول وجود دارد. پس از نصب یک ماژول، دروپال عملیات 
قسمت  این   RSS feed کل  در  اما  کرد.  خواهد  یادآوري  شما  براي  را  الزم  به روزرساني 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
80

اطالعات الزم را در مورد نشر ماژول هاي مختلف در اختیار کاربران قرار مي دهد. 

شکل 4-29

شکل 4-30

شکل 4-31
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لینک هاي مدیریتي  دانلود،  نحوه  از  ماژول جدید، خالصه اي  هنگام معرفي یک   .4
مربوط و مجوزهاي آن در اختیار کاربران قرار مي گیرد. البته ماژول هاي طراحي شده براي 
را  آنها  از  توانید بخشي  D7CX مشخص شده اند که در جدول 1-4 مي  با کد  دروپال7 

مالحظه کنید:

Hour4-23

 4-30شکل 
 

 
 4-31شکل 
 

هاي مدیریتی مربوط و اي از نحوه دانلود، لینکهنگام معرفی یک ماژول جدید، خالصه.4
با کد  7شده براي دروپالهاي طراحیماژول البته. گیردمجوزهاي آن در اختیار کاربران قرار می

D7CX می توانید بخشی از آنها را مالحظه کنید 4-1اند که در جدول مشخص شده :

 
این آمار به . کنیدمشاهده می 4-32شده درمورد نحوه کاربري دروپال را در شکل آمار ارائه.5

. ها نیستندایانگر کیفیت ماژولالبته اعداد تنها نم. تهیه شده است 6صورت اتوماتیک از دروپال
این اطالعات آماري تنها براي . هاي خاص کاربران محدودي دارندچون برخی از این ماژول

.  شودآگاهی بیشتر کاربران منتشر می
 

آمار ارائه شده درمورد نحوه کاربري دروپال را در شکل 32-4 مشاهده مي کنید.   .5
این آمار به صورت اتوماتیک از دروپال6 تهیه شده است. البته اعداد تنها نمایانگر کیفیت 
ماژول ها نیستند. چون برخي از این ماژول هاي خاص کاربران محدودي دارند. این اطالعات 

آماري تنها براي آگاهي بیشتر کاربران منتشر مي شود.

شکل 4-32

در نهایت ماژول منتخب خود را دانلود کنید.   .6
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خودتان امتحان کنید
نصب و به روزکردن يک ماژول

پس از دانلود یک ماژول باید آن را نصب کنید:
ممکن است شما در ابتدا این ماژول را به صورت تستي نصب کنید. به هرحال شرط   .1
احتیاط آن است که قبل از نصب، سایت را آفالین کنید. ماژول دانلودي شما در یک فایل فشرده 
tar.gz قرار دارد که باید ابتدا از حالت فشرده خارج کرده سپس به صورت یک پوشه در پوشه 
ماژول هاي مناسب در دروپال نصب کنید. طبق شکل 33-4 نباید ماژول دانلودي را در ریشه 
پوشه ماژول هاي سایت نصب کنید. محل صحیح نصب پوشه ماژول ها در پوشه sites/allاست. 
اگر مي خواهید تنها یک ساب سایت خاص بدان دسترسي داشته باشد، باید پوشه اي براي آن 
سایت بسازید. طبق شکل 34-4 پوشه sites/all/modules در ابتدا خالي است. اگر ماژول ها را 
در ./modules نصب کنید، مي توانید از آنها استفاده کنید اما بهتر است ماژول هاي دانلودي خود 

را از ماژول هاي نصب شده در هسته دروپال جدا کنید. 

شکل 4-33
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شکل 4-34

دانلودي  ماژول هاي  تمام  مربوطه، مي توانید  پوشه  در  ماژول ها  قراردادن  از  پس   .2
خود را در لیست پروژه هاي پیکربندي سایت ببینید. به خاطر داشته باشید براي استفاده از 

این ماژول ها ابتدا باید آنها را فعال کنید.  
اگر نسخه قدیمي  ماژولي را در اختیار دارید قبل از نصب و اجراي نسخه جدیدتر، آن   .3
را حذف کنید. در این مورد باید از آدرس ./update.php فایل update.php را اجرا کنید. در 

این صورت طبق شکل 35-4 ابتدا باید به تهیه کپي پشتیبان از پایگاه داده خود بپردازید. 

شکل 4-35
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قبل از شروع عملیات به روزرساني طبق شکل 36-4 مي توانید کپي دروپالي خود   .4
را تغییر دهید. در اغلب موارد بهترین کار استفاده از تنظیمات پیش  فرض است. 

مرحله آخر کامال اختیاري است. اگر خواستید ماژولي را حذف کنید باید طبق   .5
شکل 37-4 از قسمت Administer ، طراحي سایت، ماژول ها، لیست ماژول هاي دروپال 

را یافته ماژول موردنظر را با استفاده از کلید Uninstall حذف کنید. 

شکل 4-36

شکل 4-37
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خالصه
در این بخش آموختید چگونه از ابزارهاي مدیریتي دروپال استفاده کرده به جستجو و 
نصب ماژول هاي جدید بپردازید. حاال شما اطالعات کافي درباره مدیریت دروپال و ماژول ها 
را  خود  سایت  چگونه  آموختید  سایت  ساختار  تغییر  دربخش  همچنین  دارید.  اختیار  در 

آنالین و آفالین کنید. 

سوال و جواب
سوال: آیا ماژول هاي خاصي وجود دارند که دانلود آنها ضروري باشد؟

جواب: در طول زمان تعدادي ماژول به هسته دروپال اضافه شده اند. در ضمن کاربراني 
ماژول هاي مختلف  دانلود  به  دروپال6   کاربران  از  استفاده مي کنند کمتر  دروپال7  از  که 
مي پردازند چون این نسخه جدید در هسته خود بسیاري از آنها را در اختیار دارد. در مورد 
ماژول هاي اساسي باید گفت به هدف شما از طراحي سایت بستگي دارد. به عنوان مثال براي 

یک سایت تجارت الکترونیک ماژول Ubercart یک ماژول ضروري و اساسي است. 
سوال: آیا ماژول ها plug-in هاي مستقل هستند؟

جواب: همان طور که در شکل 27-4 مشخص است برخي ماژول ها به ماژول هاي دیگر 
نیاز دارند. دروپال پس از آنکه کاربر به ذخیره و فعال کردن ماژول ها پرداخت این ارتباطات 

را برقرار مي کند. بنابراین نمي توان گفت ماژول ها plug-inهاي مستقل هستند. 
سوال: چگونه مي توان به ارزیابي ماژول ها پرداخت؟

ابتدا به مطالعه مطالب منتشرشده در مورد آنها در سایت دروپال بپردازید و  جواب: 
بعد سواالت خود را در گروه هاي آن مطرح کنید. در نهایت ماژول موردنظر را در یک نسخه 

تستي دروپال نصب کنید. 

کارگاه
امتحان

ماژول ها کجا نصب مي شوند؟  .1
چه قالب هایي براي عملیات شخص سازي نیازي به برنامه نویسي ندارند؟  .2

چگونه مي توان سایت را آفالین کرد؟  .3
جواب

. modules/. استفاده کنید نه sites/all/modules/. از پوشه  .1
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نمایش  مورد  در  تصمیم گیري  و  لوگو  شخصي سازي  رنگ،  تغییر  عملیات  تمام   .2
قسمت هاي مختلف سایت هیچ نیازي به برنامه نویسي ندارند.

به قسمت Administer ، پیکربندي سایت، نگهداري سایت مراجعه کنید.  .3

فعالیت ها
ابتدا در مورد عملکرد سایت خود برنامه ریزي کنید. سپس در سایت دروپال به جستجوي 
ماژول هایي که نیاز دارید بپردازید. براي نصب ماژول ها عجله نکنید تا در بخش هاي بعدي 

اطالعات بیشتري در مورد آنها کسب کنید. 
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آنچه دراين بخش خواهید آموخت:
 چگونه طرح اولیه خود را به یک سایت واقعي تبدیل کنیم
گردش در ساختار گره هاي دروپالي
 ساختن گره ها

ساعت پنجم

استفاده از گره هاي دروپالي
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مقدمه
و  اولین  آشنا شوید.  دروپال  محتواي  پایه اي ساختار  مفاهیم  با  است کمي  بهتر  حاال 
دنیاي کامپیوترگره یک مفهوم ذهني است  است. در  این بخش گره  مهم ترین مفهوم در 
که ممکن است حاوي داده باشد یا با گره هاي دیگر در ارتباط باشد. دردروپال story ها، 
تصاویر، گزارشات و کال تمام انواع محتواي سایت نوعي گره به شمار مي آیند. تنها عوامل 
درگیر با دروپال که گره نیستند، کاربران و نظرات آنهاست. همچنین در این بخش خواهید 
براي سایت خود صفحه اصلي بسازید. بدین ترتیب شما  اتوماتیک  آموخت چگونه به طور 
و  امنیتي  تنظیمات  تصاویر،  محتوا،  بعد  تا  بسازید  را  سایت خود  اصلي  اسکلت  مي توانید 

اجتماعي را بدان بیفزایید. 

طراحي سايت
انجام  همزمان  که  هستند  تکراري  فرآیندهاي  هردو  دارد:  دوجنبه  هرسایت  طراحي 
مي شوند. در این بخش هم باید به ویژگي هاي نماي سایت توجه کرد هم به ساختار محتوایي 
به  شما  سایت  کنید  احساس  است  ممکن  قبل،  بخش هاي  مراحل  گذراندن  از  پس  آن. 
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اجرایي کردن  از  پس  یعني  است.  طبیعي  کامال  که  دارد   نیاز  بزرگ  و  کوچک  تغییرات 
طرح هاي ذهني حود با نوعي ناهمگوني مواجه مي شوید که شما را مجبور مي کند محتوا یا 
طراحي سایت را تغییر دهید. خوشبختانه با استفاده از دروپال هردو نوع تغییرات موردنظر 
امکان پذیر است اما با گذشت زمان سخت و دشوار مي شود چون ممکن است باعث آسیب 
به مطالب و طراحي هاي قبلي سایت شود. به همین دلیل کامال ضروري است که در بدو امر، 
با دقت به جوانب مختلف سایت توجه کنید تا بعدها مشکلي به وجود نیاید. بنابراین بهترین 
راه این است که درابتدا انواع مختلفي از محتواي موردنظر خود را در سایت قرار دهید تا از 
همان ابتدا با مشکالت احتمالي آشنا شوید. هرگز در مورد طرح اولیه سایت با لجبازي و 
تعصب تصمیم نگیرید و اجازه دهید دیدگاه ها و نگاه هاي مختلف ذهن شما را روشن تر کند. 
درست است که دروپال ویژگي ها و امکانات فراواني در اختیار شما مي گذارد اما نمي تواند 
جادو کند پس سرنوشت سایت در دست شماست. فقط به خاطر داشته باشید که بدون در 
اختیارداشتن محتواي الزم براي سایت، نمي توان به قاب بندي صفحات مختلف پرداخت یا 
منوها را تعیین کرد. چون سایت هاي دروپالي از پایین به باال ساخته مي شوند. به عنوان مثال 
شما در ابتدا باید یک گره بسازید سپس آن را در یک صفحه قاب بندي شده قرار دهید. اما 
برعکس اگر ابتدا صفحه را آماده کنید ولي گرهي براي قراردادن در آن نداشته باشید صفحه 
خالي خواهد ماند. البته تنظیمات پیش فرض دروپال در مورد واردکردن مطالب مختلف به 
سایت نیز به شما کمک مي کند تا هرچه سریع تر طرح کلي سایت را مشخص کنید. فقط دو 
نکته را هرگز فراموش نکنید: انتخاب تیتر براي هرگره و ذخیره کردن تغییرات اعمال شده در 

تنظیمات پیش فرض قبل از ترک صفحه!
به طور پیش فرض دروپال مطالب جدید منتشرشده شما را در صفحه اصلي قرار مي دهد 

تا سریعا ثمره کار خود را مشاهده کنید. 

معرفي گره ها
انواع مختلف محتوا و مطالبي است که شما در  همان طور که گفته شد گره ها شامل 

سایت خود قرار مي دهید اما موارد استثنایي نیز وجود دارد: 
بلوک هایي که معموال در حاشیه صفحات دیده مي شود.  -

کاربران و مطالبي که آنها در سایت قرار مي دهند.  -
نظرات مختلف کاربران که در مورد یک یا چند گره در سایت قرار مي  گیرد.  -

فایل ها و عکس هایي که به یک گره ضمیمه شده اند.   -
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شما نباید تغییري در هسته یا پایگاه داده دروپال ایجاد کنید اما نگاه کردن به نحوه انجام 
کارها در پایگاه داده دروپال شما را با عملکرد دروپال بیشتر آشنا مي کند.)فقط نگاه کنید و 

هیچ دخل و تصرفي در آن نداشته باشید!(
این چنین  مي شود. ستون هاي  نامیده  گره  نیز  است  گره  داده هاي  حاوي  که  جدولي 
و  گره ها  ایجاد  نحوه  با  بعدي  بخش  در  است)دروپال6(.  مشخص   5-1 شکل  در  جداولي 

پرکردن خانه هاي این جدول آشنا خواهید شد. 

شکل 5-1

همه چیز توسط دروپال پیش بیني و تنظیم شده است و شما تنها باید به تعیین نوع 
گره ها )با استفاده از بخش Create Content( و نوشتن تیتر بپردازید.

شناسايي گره ها
برخي شاخص هاي شناسایي گره ها عبارتند از:

این  از  دروپال  داده  پایگاه  گره هاست.  براي  مخصوص  شناسه  یک  این   :  nid  -
نیز  صفحه   URL در  گاهي  مي کند.  استفاده  مهم  گره هاي  مشخص کردن  براي  شاخص 
مي توان این شاخص را مشاهده کرد. اگر شما در URL صفحه عبارت .?q=node/101 را 
دیدید، گره 101 را یافته اید. البته مي توان با استفاده از ابزارهاي مختلف URL صفحات را 

تغییر داد اما به هرحال nid یک شاخص داخلي فعال در دروپال است.
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قرار مي گیرد.  استفاده  مورد  دروپال  در  که  است  نسخه شاخصي  کنترل   :  vid  -
البته این شاخص را نمي  توان روشن یا خاموش  با نسخه یک آغاز مي شود.  انتشار هرگره 
کرد. اگر در صفحه ورودي مطالب خود، روي چک باکس Create New Version کلیک 

کنید،  نسخه موجود در سایت فریز شده، تغییرات بعدي در نسخه جدید اعمال مي شود. 
uid: این شناسه کاربري است که گره مربوطه را ایجاد کرده است.    -

خواص گره ها
هر گره باید شامل این ویژگي ها باشد: 

تیتر: عبارتي شامل حداکثر 255 کاراکتر.  -
نوع: دوگونه است: story یا صفحه. با انتخاب هرکدام از این گزینه ها نحوه نمایش   -

گره در سایت تغییر مي کند.
این صورت تنها مدیران  یا منتشرنشده: که در  یا منتشر شده  شرایط: یک گره   -

سایت بدان دسترسي دارند و مي توانند آن را ویرایش کرده منتشر کنند. 
تنها  نظرات  اضافه کنند. یک:  نظر  این گره  به  نمي توانند  کاربران  نظرات: صفر:   -

خواندني خواهند بود. دو: نظرات قابل بازنویسي خواهند بود. 
اولویت: شما مي توانید شرایطي را براي یگ گره ایجاد کنید که وقتي در کنار سایر   -
گره ها در یک لیست قرار مي گیرد، باالترین قسمت را به خود اختصاص دهد. یک به معناي 

بله و صفر به معناي نه است. 
ترفیع: این ویژگي به گره مربوطه اجازه مي دهد در صفحه اصلي سایت قرار گیرد.   -

بازهم یک به معناي بله و صفر به معناي نه است.
.UNIX هايtimestamp :"ایجادشده" و "اصالح شده"  -

زبان،  tnid و ترجمه: ویژگي هاي موردنیاز براي ترجمه اتوماتیک مطالب.  -

نسخه هاي گره و محتوا
معموال محتواي هرگره در نسخه مخصوص آن در قسمت node_revisions قرار مي گیرد 
و هرنسخه با استفاده از nid و vid با گره مربوطه ارتباط برقرار مي کند. هرگره صاحب آخرین 
ارزش vid است و بدین ترتیب به راحتي مي تواند مطلب مربوطه را پیدا کند. البته ستون دیگري 

به اسم uid وجود دارد که به چند کاربر اجازه مي دهد به مرور گره ها بپردازند. 
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 : node_revisions ساير بخش هاي
تیتر: این تیتر متن بازبیني شده است که معموال در دسترس کاربران نهایي قرار نمي گیرد. 

متن: محتواي گره.
تیزر: خالصه اي از گره که معموال با یک لینک براي توضیح بیشتر همراه مي شود. 

 HTML از  مي توان  بخش  این  در  است.  در سایت  منتشرشده  متن  فرمت  این  فرمت: 
فیلترشده یا فولHTML استفاده کرد. درهردومورد لینک هاي موردنظر به طور اتوماتیک با 
استفاده از وب و URL ایمیل ها ساخته مي شوند. گزینه فول HTML به شما اجازه مي دهد هر 
متن HTMLاي را در بدنه سایت قرار دهید. با استفاده از HTML فیلترشده تمام المان هاي 
 dd<  >a<. >em<. >strong<. >cite<. >code<.<حذف خواهد شد به جز HTML
ul<. >ol<. >li<. >dl<. >dt<<. . به خاطر داشته باشید >em< و  >strong< همیشه در 

دسترس اند اما براي استفاده از >i< و >b< حتما باید از فولHTML استفاده کرد. 
گزارش : در این قسمت شما مي توانید تغییرات اعمال شده در نسخه جدید نسبت به 

نسخه قبلي را اعمال کنید.
timestamp: این متعلق به زمان است که نسخه جدید ایجاد مي شود.  

ايجاد گره ها
 Create لینک  navigation در سمت چپ صفحه  براي ساختن یک گره، از منوي 
Content را انتخاب کنید. در دروپال7 باید کلید Add در باالي صفحه را کلیک کنید. 
وقتي سایت شما کامال نوپاست تنها از گزینه هاي story و صفحه مي توانید استفاده کنید. 

شکل 2-5 به شما نشان مي دهد چگونه باید به ایجاد یک story بپردازید. 

شکل 5-2
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مي  توانید  بروید  پایین تر  صفحه  در  اگر  است.   HTML متن  شامل  هرگره  محتواي 
گزینه هاي اختیاري بیشتري را فعال کنید. 

تنظیمات منو
همان طور که در شکل 3-5 مشخص است این قسمت زیر تیتر و قبل از متن اصلي قرار 
دارد. به خاطر داشته باشید این تنظیمات و اطالعات نه در آن گره بلکه در اطالعات منوي 

آن ذخیره مي شود. 

شکل 5-3

تنطیمات فرمت نسخه متن ورودي به سايت
البته  باید فرمت متن ورودي را مشخص کنید.  این قسمت  طبق شکل 4-5 شما در 
 :D6( پیکربندي سایت، فرمت هاي ورودي ، Administer فرمت پیش فرض در قسمت
شده  تنظیم   )admin/config./formats content  :admin/settings/filters D7
است. اگر روي چک باکس این قسمت کلیک کنید، نسخه جدیدي از مطلب ایجاد خواهید 
کرد و در غیراین صورت تمام تغییرات دلخواه شما در نسخه نهایي موجود در سایت اعمال 
خواهند شد. به یاد داشته باشید با استفاده از گزارش log به مخاطب بگویید نسخه جدید 

چه تفاوتي با نسخه قبلي دارد. 

تنظیمات بخش نظرات کاربران
شما مي توانید امکان افزودن نظر به مطالب سایت را از بین ببرید یا تنها امکان مشاهده 
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نظرات یا مشاهده و نوشتن نظرات جدید را براي کاربران سایت خود فراهم کنید. تنظیمات 
پیش فرض این قسمت در بخش Administer، مدیریت محتوا قرار دارد.  

شکل 5-4

تنظیمات نشر و نويسنده
طبق شکل 5-5 شما مي توانید تنظیمات مربوط به نشر و نویسنده مطالب سایت را در 

این بخش نهایي کنید.

شکل 5-5
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نشر گره
پس از نهایي کردن تمامي تنظیمات از کلید Save استفاده کنید تا تغییرات شما در 
سایت ذخیره شود. البته شما مي توانید از کلید Preview نیز استفاده کنید تا ببینید گره ها 
در چنین شرایطي چگونه در سایت نمایش داده مي شوند؛ مخصوصا اگر متن HTMLاي 

را در صفحه سایت خود قرار داده اید.
براي نظارت دقیق بر تغییرات مي توانید با استفاده از یک query browser جدول گره 
مربوطه را کنترل کنید. شکل 6-5 کامال نشان مي دهد پس از نشر یک story و ضمایم آن 

چه تغییراتي در جدول گره ایجاد مي شود. 

شکل 5-6

طبق شکل 7-5 شما همچنین مي توانید به قسمت node_revisions نیز توجه کنید 
تا تغییرات اعمال شده را مشاهده کنید.

شکل 5-7
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استفاده از صفحات ورودي متناوب
ممکن است صفحه ویرایش گره موردنظر شما به طرز متفاوتي نمایش داده شود؛ به دو 

دلیل: اوال طراحي کلي صفحات در دروپال7 )شکل هاي 8-5 و 9-5( تغییر کرده است. 

شکل 5-8

شکل 5-9
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ويرايش يک گره
 Administer، Content شما مي توانید براي ویرایش گره ها طبق شکل 10-5 از قسمت
استفاده کنید. در پایین صفحه باید روي لینک ویرایش کلیک کنید. همچنین شما مي توانید 
لیست را طوري تنظیم کنید که تنها تعدادي محدود از گره ها در آن قرار گیرند. با استفاده از 

چک باکس هاي این قسمت مي توانید تغییرات الزم را در گره ها اعمال کنید. 

شکل 5-10

به عالوه اگر شما سه ماژول پنل و) CCK )Content Construction Kit را در 
دروپال6 نصب کرده ايد يا از دروپال7 استفاده مي کنید، مي توانید بخش هاي جديدي به 

قسمت نوع محتوا اضافه کرده دوباره صفحات ورودي را طبقه بندي کنید.

خالصه 
گره ها بخش پایه اي محتواي ذخیره شده در دروپال هستند. شما آموختید که چگونه 
را  سایت  مطالب  نشر  و  نظرات  افزودن  نسخه بندي،  نحوه  آنها،  ساده  و طراحي  تنظیمات 

کنترل مي کند.

سوال و جواب
سوال: بهترین تنظیمات براي تمام گزینه هاي یک گره چیست؟

جواب: جواب واحدي وجود ندارد. بسیاري تنظیمات پیش فرض را انتخاب مي کنند و 
برخي به تغییر آنها مي پردازند. 
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سوال: من فکر مي کردم در دروپال مي توان از نظرسنجي و تصاویر مختلف نیز استفاده کرد. 
چرا این موارد در قسمت Administer ، Create Content گنجانده نشده  است؟

براي  و  مي شوند  افزوده  دروپال  به  ماژول ها  توسط  ویژگي ها  این  از  بسیاري  جواب: 
استفاده از ماژول ها نیز ابتدا باید آنها را نصب کرده سپس فعال کرد. 

سوال: چگونه مي توان کنترل نسخه هاي مطالب سایت را روشن کرد؟
جواب: شما نمي توانید چنین کاري انجام دهید. حتي اگر متن یک گره خالي باشد، با 
 Create یک نسخه جدید ایجاد مي شود. اگر روي چک باکس Save کلیک کردن روي کلید
New Version کلیک کنید، تغییرات موردنظر شما در مورد آخرین نسخه آن مطلب در 

سایت اعمال مي شود.  

کارگاه
امتحان

چگونه مي توان پیش نویسي از یک گره را ذخیره کرد؟  .1
چند گره در یک سایت دروپالي مي توان ایجاد کرد؟  .2

گره ها کجا نمایش داده مي شوند؟  .3
جواب

با تغییر تنظیمات نشر گره به حالت منتشرنشده.  .1
MySQL حداکثر ظرفیت ذخیره  پایگاه داده بستگي دارد. در  به ظرفیت  این   .2
مطلب در یک int)10( بي عالمت )که عالمت شناسایي nid است( 4294967295 است. 

این حداکثر ظرفیت تئوري براي ذخیره گره هاست. 
در نصب پیش فرض دروپال، این گره ها مثل یک بالگ در صفحه اصلي نمایش   .3

داده مي شوند.

فعالیت ها 
ده تا بیست story در سایت دروپالي خود بسازید. سعي کنید اندازه و حجم آنها یکسان 
نباشد و گزینه نمایش در صفحه اصلي را براي بعضي ازآنها فعال کنید. بدین ترتیب مي توانید 

نحوه نمایش گره ها را در سایت تست کنید تا بببنید همه چیز دلخواه شماست یا نه.
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ساعت ششم
مديريت URLها: پاک کردن، 
Pathauto هدايت کردن و

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 Pathauto ها با استفاده ازURL پاک کردن 
 هدایت کردن URL ها
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مقدمه
در این بخش مي خواهیم به ابزارهاي دروپالي بپردازیم که به URLها مربوط هستند. اگر 
اصرار دارید سریعا به گسترش سایت دروپالي خود بپردازید مي توانید این بخش را رها کرده، در 
یک موقعیت دیگر به مطالعه آن بپردازید. وقتي کاربران مطالب سایت شما را مطالعه مي کنند، 
برخي صفحات آن را به دلخواه نشان دار مي کنند. همچنین موتورهاي جستجوگرهم صفحات 
مختلف سایت شما را براي کسب اطالعات موردنیاز کاربران خود در لیست نتایج جستجو قرار 
مي دهند. آشکار است که دنیاي وب با سرعت باالیي در حال رشد و پیشرفت و تحول است و 

انتخاب URLمناسب براي صفحات سایت، اهمیت بسیار باالیي دارد. 

کوچ از سايتي ديگر به دروپال
اگر شما صاحب یک وب سایت هستید و مي خواهید از آن به دروپال کوچ کنید درحالي 
که URL صفحات شما بین کاربران، لیست هاي اینترنتي، کتاب ها، مجالت و حتي تلویزیون 
پخش شده است، تغییر URL براي شما مسئله ساز خواهد بود. مسئله ابتدایي نام دامین 
شماست. حتي اگر در این تغییر و تحوالت مجبور شدید هوست خود را نیز تغییر دهید، 
از سایتي دیگر به دروپال دو روش دارد. شما مي توانید  جاي نگراني نیست. در کل کوچ 
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سایت خود را به طور کامل و یکجا به دروپال منتقل کنید)ساعت 2 صبح روزجمعه بهترین 
زمان براي انجام این کار است(. یا اینکه مي توانید از یک روش چندمرحله اي استفاده کنید. 
در این صورت با استفاده از یکي از دو روش زیر باید صفحات و بخش هاي مختلف سایت 

خود را به دروپال منتقل کنید:
هدایت کردن به دروپال: اگر URLهاي مخصوص صفحات معروف و محبوب سایت خود 

را مي شناسید مي توانید از هدایت آنها به صفحات جدید در دروپال استفاده کنید.
هدایت کردن از دروپال: اگر برخي صفحات و قسمت هاي سایت شما نیازي به به روزرساني 
و انتقال به دروپال ندارند، مي توانید آنها را در سایت قدیمي رها کرده و تنها با استفاده از 
لینک یا هدایت به آن سایت، کار خود را تکمیل کنید. بعدها در زمان فراغت مي توانید این 

صفحات را نیز به تدریج به دروپال منتقل کنید. 

 URLهاي پاک
در ابتدا URL صفحات وب براي هدایت کاربر به صفحات مخصوص آنها بود که معموال 
صفحاتي با فرمت HTML بودند. در آن زمان سرور هاي وب تنها آدرس این اطالعات را 
یافته در اختیار کاربران قرار مي دادند. اما کم کم این سرورهاي وب به نرم افزارهاي پیچیده اي 
تبدیل شدند که عالوه بر مسئولیت هاي قبلي مي توانند داده هاي متغیر URLها را تشخیص 
داده، صفحات پویاي HTML در اختیار کاربران قرار دهند. گاهي به این سرورها، سرورهاي 
application نیز گفته مي شود. پس از این پیشرفت ها مي توان URLها را به دو گروه 

تقسیم کرد: URLهاي پاک و URLهاي کثیف!

URLهاي کثیف
ممکن است یک URL حاوي عبارت query string باشد تا نشان دهنده اطالعات 
پویاي صفحه باشد. این عبارت با یک عالمت سوال مشخص مي شود و تا پایان آدرس ادامه 

مي باید. هرکدام از این عبارت ها از یک یا چند جفت اسم تشکیل مي شود: 
17.3=Width

Season=winter

اين اسامي معموال با يک & يا ؛  از هم جدا مي شوند:
www.x.com/home.html?width=17.3&season=winter 

البته چون در نوشتن URLها نمي توان از فاصله استفاده کرد، ممکن است در چنین 
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آدرس هایي از کدهاي ویژه اي استفاده شود. در کل قوانین رمزنویسي چنین است:
و حروف  بزرگ،  را  بزرگ  داد)حروف  نباید  نوشتن حروف  نوع  در  تغییري  هیچ   -

کوچک را کوچک نوشت.(
عالمت هایي چون _ و – و مد دست نخورده باقي مي مانند.   -

هرفاصله به یک عالمت + تبدیل مي شود.   -
سایر کاراکتر به عالیم شانزده شانزدهي تبدیل شده با یک عالمت % آغاز مي شوند.   -

قوانین صادق هستند. دستور  این   PHP از جمله برنامه نویسي  زبان هاي  از  بسیاري  در 
urlencode با قبول درخواست، ارزش رمزنویسي شده را جایگزین مي کند. در عوض دستور 
urldecode در کنار آن قرار مي گیرد و وظیفه معکوس آن را برعهده دارد. در صورت حضور 
چنین عباراتي در URLها باید فهمید سروروب از آن براي بازیابي اطالعات آن صفحه استفاده 
مي کند یا اینکه آن صفحه کامال به صورت پویا ساخته شده است. این تمام آن چیزي است که 
در دروپال اتفاق مي افتد. تمام درخواست هایي که براي دایرکتوري دروپال ارسال مي شود به فایل 

admin.php مي رسند تا دروپال صفحه HTML مربوطه را ارائه کند. 
به عنوان مثال اگر شما به بخش مدیریت بروید، مرورگر شما این URL را نمایش خواهد داد:

x.com/demo_drupal/?q=admin
عبارت  مهم  نکته  است.  موجود  دروپال  سرور  در   demo-drupal دایرکتوري 
q=admin است و به همین دلیل است که بیشتر موتورهاي جستجوگر URLهاي حاوي 
 URL را در لیست نتایج جستجوي خود نمي گنجانند. اما اگر قرارگرفتن query string
صفحات شما در چنین لیست هایي براي شما مهم است، باید از روشي استفاده کنید که با 
موتورهاي جستجوگر سازگارتر باشد؛ بنابراین شاید مجبور شوید این URLها را خالصه تر 

کنید. به همین دلیل است که به چنین URLهایي اصطالحا کثیف مي گویند. 

پاک کردن URLها
در ابتدا به این مثال توجه کنید: URL دروپالي براي اولین گره یک سایت:

Localhost/?q=node/1
همان URL پس از پاک شدن به این صورت درمي آید: 

Localhost/node/1
بدین ترتیب کاربران و موتورهاي جستجوگر به راحتي مي توانند به این صفحه دسترسي 
پیدا کنند. اما اطالعات یک string براي سایت مربوطه و سازندگانش معني خاصي دارد. 
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 q اتفاق نمي افتد. در مورد اول اسم اول URL اما در کل تغییر چنداني پس از پاک کردن
است و در مورد دوم اسم اول width . درضمن node/1 هم تنها یک ارزش به شمار مي آید 
مثل 17.3 . اما تعبیر / یا .  در سرورهاي مختلف، متفاوت است و به همین دلیل موتورهاي 

جستجوگر با این گونه URLها مشکل دارند. 
آدرس  در  یا  URLها  پاک کردن  سایت،  پیکربندي   ،  Administer بخش  در 
admin/settings/clean – urls مي توانید گزینه پاک کردن URLها را فعال کنید. 
شما  صفحات   URL تا  دهید  انجام  نیز  دیگري  کارهاي  باید  عملیات  این  از  پس  اما 

شوند.  بامعني 

 IIS و Apache ها رويURL پاک کردن
براي استفاده از این ویژگي در Apache به mod_rewrite نیاز دارید یا به ویژگي 
پسوند در IIS شرکت مایکروسافت. به هرحال امروزه این ویژگي در دروپال کامال رایج شده 

و ImageCache تنها یکي از ماژول هایي است که به آن نیاز دارد. 

استفاده از مسیر ماژول ها
دروپال به شما اجازه مي دهد از نام مسیرها استفاده کنید. براي استفاده از این ویژگي 
باید ماژول Path که یکي از ماژول هاي هسته اي دروپال است را فعال کنید؛ چون گزینه 
فعال سازي آن اختیاري است. به این گونه تکلیف ها یک بار براي همیشه مي گویند: یعني 

کافي است یک بار آن را فعال کنید تا همیشه از آن استفاده کنید.  

Path تنظیم ماژول
و مجوزهاي  کنید  فعال  کرده  نصب  را  ماژول  این  اطالعات جدول 6-1  از  استفاده  با 

استفاده از آن را تنظیم کنید. 

4
Hour6

 IISنیاز دارید یا به ویژگی پسوند در  mod_rewriteبه  Apacheراي استفاده از این ویژگی در ب
تنها  ImageCacheبه هرحال امروزه این ویژگی در دروپال کامال رایج شده و . شرکت مایکروسافت
.  هایی است که به آن نیاز داردیکی از ماژول

ها استفاده از مسیر ماژول
 Pathبراي استفاده از این ویژگی باید ماژول . دهد از نام مسیرها استفاده کنیدازه میدروپال به شما اج

به . سازي آن اختیاري استاي دروپال است را فعال کنید؛ چون گزینه فعالهاي هستهماژول که یکی از
تا همیشه از بار آن را فعال کنید یعنی کافی است یک: گویندبار براي همیشه میها یکاین گونه تکلیف
  . آن استفاده کنید

 
 Pathتنظیم ماژول 

این ماژول را نصب کرده فعال کنید و مجوزهاي استفاده از آن را  6-1با استفاده از اطالعات جدول 
.  تنظیم کنید

 
براي محتوا  URLتعیین یک 

نواري  6-1شکل پس از انجام این کار، هربار که مطلبی را در سایت ایجاد کرده یا ویرایش کنید، طبق 
صورت ماژول در غیر این.(آن را نهایی کنید URLگیرد تا تنظیمات مسیر در اختیار شما قرار می

اگر به این درخواست دروپال پاسخ ندهید، خود .) سازي نشده استمربوطه به درستی نصب یا فعال
  x.com?q=node/1: گیردمثل این براي مطلب شما درنظر می URLسیستم 
جانشین بسازید تا به عنوان مثال به کاربر  URLتوانید یک مسیر هایی شما مینین سایتبراي چ

: تواند از این مسیر به مطلب مربوطه دسترسی داشته باشدترتیب کاربر میبدین. خوشامد بگوید
x.com/welcome  

 7در دروپال. دیک نام مستعار وارد کنی Pathسازي ماژول توانید پس از فعالشما می 6-1طبق شکل 
کامال مشخص است، داراي یک لینک در سمت چپ صفحه  6-1مسیر که در شکل  URLتنظیمات 
.  این بخش تغییر خواهد کرد فعال باشد، Pathautoاگر ماژول . است
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تعیین يک URL براي محتوا
پس از انجام این کار، هربار که مطلبي را در سایت ایجاد کرده یا ویرایش کنید، طبق 
شکل 1-6 نواري در اختیار شما قرار مي گیرد تا تنظیمات مسیر URL آن را نهایي کنید.

)در غیر این صورت ماژول مربوطه به درستي نصب یا فعال سازي نشده است.( اگر به این 
درنظر  شما  مطلب  براي  این  مثل   URL سیستم  خود  ندهید،  پاسخ  دروپال  درخواست 

 x.com?q=node/1 :مي گیرد
براي چنین سایت هایي شما مي توانید یک مسیر URL جانشین بسازید تا به عنوان 
مربوطه  به مطلب  این مسیر  از  کاربر مي تواند  بدین ترتیب  بگوید.  کاربر خوشامد  به  مثال 

 x.com/welcome :دسترسي داشته باشد
طبق شکل 1-6 شما مي توانید پس از فعال سازي ماژول Path یک نام مستعار وارد 
داراي  URL مسیر که در شکل 1-6 کامال مشخص است،  تنظیمات  کنید. در دروپال7 
یک لینک در سمت چپ صفحه است. اگر ماژول Pathauto فعال باشد،  این بخش تغییر 

خواهد کرد. 

شکل 6-1

مديريت اسامي مستعار براي محتوا
با فعال سازي ماژول مسیر مي توانید از بخش Administer، طراحي سایت، URL Aliases یا 
از مسیر D6:./admin/build/path یا D7:./admin/settings/path طبق شکل 2-6 به ایجاد 
و مدیریت اسامي مستعار مطالب بپردازید. با این روش مي توانید اسامي مستعار مختلف سایت را تغییر 
دهید. اما براي تسهیل این روند مي توانید از Pathauto استفاده کنید تا دروپال مسئولیت انجام این 

امور را برعهده بگیرد. 
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شکل 6-2

 Pathauto کاربرد ماژول
براي  کثیف  URLهاي  مشکل  دیگر  ماژول  هر  براي  مشخص  مسیر  یک  تعیین  با 
شما دردسرساز نخواهد شد اما این به معناي کار بیشتروصرف وقت بیشتر براي شماست. 
URLهاي نسبي دروپال تفاوت هایي به  URLهایي شما و  بدین ترتیب ممکن است بین 

  . node/24 در مقابل athena/sandbar    :وجود بیاید

براي حل اين مشکل دو راه وجود دارد:
شما مي توانید نوار مسیري که در اختیار شما قرار مي گیرد را خالي بگذارید تا   -
دروپال این کار را برعهده بگیرد. اما با این کار، تکلیف سومي به پروسه تعییین مسیر اضافه 
یا مسیر  کنید  استفاده  پیش فرض  از مسیر  بگیرید که مي خواهید  تصمیم  اینکه  مي شود: 

شخصي سازي شده.
مي توانید از ماژول Pathauto استفاده کنید تا اسامي مستعار، اتوماتیک ساخته   -
شوند. یعني تنها با یک بار نهایي کردن تنظیمات آن دیگر الزم نیست کار دیگري انجام دهید. 
بدین ترتیب هم در وقت خود صرفه جویي کرده  اید هم به استانداردسازي و انسجام سایت 

خود کمک کرده اید.

 Pathauto و Token نصب
براي استفاده از ماژول Pathauto به ماژول Token نیاز دارید. بنابراین باید به نصب  
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و  فعال کنید  را طبق جدول 2-6 نصب کرده   Token ماژول  ابتدا  بپردازید.  آنها  هردوي 
مجوزهاي دسترسي الزم را براي آن تنظیم کنید.

6
Hour6

  Pathautoکاربرد ماژول 
هاي کثیف براي شما دردسرساز نخواهد URLبا تعیین یک مسیر مشخص براي هر ماژول دیگر مشکل 

ترتیب ممکن است بین بدین .شد اما این به معناي کار بیشتروصرف وقت بیشتر براي شماست
URLما و هایی شURLهایی به وجود بیایدهاي نسبی دروپال تفاوت    :athena/sandbar  در
.    node/24مقبل 
 

: براي حل این مشکل دو راه وجود دارد
دروپال این کار را  ایرد را خالی بگذارید تگد نوار مسیري که در اختیار شما قرار میيتوانشما می-

اینکه تصمیم : شوداضافه میبه پروسه تعییین مسیر  تکلیف سومی ،اربا این كاما . برعهده بگیرد
. شدهسازي استفاده کنید یا مسیر شخصیفرض د از مسیر پیشيخواهبگیرید که می

ي یعن. یک ساخته شوندتاتوما ،استفاده کنید تا اسامی مستعار Pathautoانید از ماژول وتمی-
ترتیب بدین. ي انجام دهیدرکار دیگن دیگر الزم نیست کردن تنظیمات آبار نهاییا با یکتنه

اید هم به استانداردسازي و انسجام سایت خود کمک جویی کردههم در وقت خود صرفه
.ایدکرده

 
  Pathautoو  Tokenنصب 

بنابراین باید به نصب هردوي آنها . نیاز دارید Tokenبه ماژول  Pathautoبراي استفاده از ماژول 
کرده فعال کنید و مجوزهاي دسترسی الزم را نصب 6-2را طبق جدول  Tokenابتدا ماژول . بپردازید

. براي آن تنظیم کنید

 
.  انجام دهید Pathautoتمام این کارها را براي ماژول  6-3سپس طبق جدول 

سپس طبق جدول 3-6 تمام این کارها را براي ماژول Pathauto انجام دهید.

7
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  Pathautoمجوزهاي دسترسی به 

حذف : اهید دیدها خوURLبعد از انجام این کارها دو کلید جدید در صفحه مدیریت اسامی مستعار 
را  Pathautoکند ماژول کلید دوم به شما کمک می. اسامی مستعار و تنظیمات اسم مستعار اتوماتیک

.  کنترل کنید
 

اسامی مسنعار سایت 
اید، ممکن است بخواهید آنها را حذف اگر شما تعدادي اسامی مستعار براي مطالب خود ایجاد کرده

گونه اسامی آشنا شوید و ایجاد اتوماتیک این Pathautoبا نحوه کار  براي این کار بهتر است ابتدا. کنید
.  سپس در مورد اسامی قبلی تصمیم بگیرید

این . پس از انجام تمام این کارها بخش تنظیمات اسامی اتوماتیک ظاهر خواهد شد 6-3طبق شکل 
ه ایجاد اسامی مستعار کنید، بماژول با استفاده از مقرراتی که شما دراین بخش مدیریتی نهایی می

پست جدید در (را با متادیتا ) بحث گروهی و بالگ(توانید متون استاتیکترتیب شما میبدین. پردازدمی
.  را ترکیب کنید) سایت به همراه تیتر و گره

 

 6-3شکل 
 
 

 Pathauto مجوزهاي دسترسي به
URLها  مستعار  اسامي  مدیریت  صفحه  در  جدید  کلید  دو  کارها  این  انجام  از  بعد 
به شما  اتوماتیک. کلید دوم  اسم مستعار  تنظیمات  و  اسامي مستعار  خواهید دید: حذف 

کمک مي کند ماژول Pathauto را کنترل کنید. 

اسامي مسنعار سايت
اگر شما تعدادي اسامي مستعار براي مطالب خود ایجاد کرده اید، ممکن است بخواهید 
آنها را حذف کنید. براي این کار بهتر است ابتدا با نحوه کار Pathauto و ایجاد اتوماتیک 

این گونه اسامي آشنا شوید سپس در مورد اسامي قبلي تصمیم بگیرید. 
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طبق شکل 3-6 پس از انجام تمام این کارها بخش تنظیمات اسامي اتوماتیک ظاهر 
خواهد شد. این ماژول با استفاده از مقرراتي که شما دراین بخش مدیریتي نهایي مي کنید، 
به ایجاد اسامي مستعار مي پردازد. بدین ترتیب شما مي توانید متون استاتیک)بحث گروهي و 

بالگ( را با متادیتا )پست جدید در سایت به همراه تیتر و گره( را ترکیب کنید.

شکل 6-3

پیکربندي این تنظیمات کار دشواري نیست.

مي توانید اين بخش را نخوانده رها کنید
سایت  به  جدید  مطالب  افزودن  به  و  کنید  رها  نخوانده  را  بخش  این  مي توانید  شما 
بپردازید. Pathauto همه وظایف را برعهده مي گیرد. البته با این کار آدرس تمام مطالب 
سایت تغییر مي کند. بنابراین الزم است به تهیه کپي پشتیبان از سایت بپردازید تا درصورت 
بروز مشکل مطالب سایت را از دست ندهید. درضمن باید گاهي به این بحش سر بزنید تا 

ازانجام بهینه تمام امور اطمینان حاصل کنید. 

URLهاي برپايه محتوا
URL هاي برپایه محتوا URLهایي هستند که به محتواي سایت اشاره دارند و با تغییر 
مطالب سایت ممکن است مشکل ساز شوند. البته آنها که قبال با پایگاه هاي داده مختلف سروکار 
داشته اند حتما با این مشکل آشنا هستند. یعني با افزودن داده یا مقدمه نویسنده یا توضیحات 
به هرکدام از این شناسه ها، مشکالت فني خاصي به وجود مي آید. براي حل این مشکل باید 
اسامي مستعار بي معني یا URLهایي با استفاده از اسامي خاص ساخت. استراتژي هاي بسیاري 
براي مقابله با این مشکل وجود دارد. یکي از رایج ترین آنها این است که بخش هاي مهم سایت را 
شناسایي کنیم و ببینیم اسامي مستعار براي نامیدن آنها استفاده شده است یا نه. این UR هاي 
رایج x.com/about_us یا x.com/todays_specials هستند. درواقع این صفحات مشخص 
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ازسایت شما هستند که ممکن است توسط کاربران نشان دارشده از لینک آنها استفاده شود.  براي 
یافتن مطالب مهم روز قبل باید به آدرس x.com/daily_specials/04252010 یا تاریخ 
 Deep linking :دقیق آن روز مراجعه کرد. )این مشکل فني دو نوع پیامد منفي درپي دارد
 link rot لینک هایي که ممکن است صفحات مربوط به آنها دیگر در سایت وجود نداشته باشد و

به معناي لینک هاي سوخته.(
در مورد برخي سایت ها مي توان از این روش استفاده کرد. اما براي سایت هایي چون سایت هاي 
تجارت الکترونیک که صدها و هزاران محصول را به کاربران معرفي مي کنند عملي نیست. البته 
در چنین شرایطي براي یافتن صفحات مختلف مي توان از موتورهاي جستجوگر داخلي سایت ها 
یا گوگل، یاهو و بینگ استفاده کرد اما کاربران ترجیح مي دهند URL صفحه را مستقیما وارد 
کنند. البته اگر مي خواهید صفحات شما با نحوه کار موتورهاي جستجوگر سازگارتر باشد، باید در 
زمان انتخاب تیتر براي گره ها و استفاده از Pathauto دقت کنید. البته این چنین مشکالتي در 

سایت هاي دروپالي بزرگ و پیچیده بیشتر اتفاق مي افتند. 
پنج گروه اصلي تنظیمات دروپالي وحود دارد. با نصب ماژول هاي بیشتراین تنظیمات نیز 
گسترده تر مي شوند. به عنوان مثال با فعال سازي بخش نظرات و مباحثه گروهي، تنظیمات 

این بخش نیز فعال مي شود.
قسمت هاي  کنترل  به  مي توانید  تنظیمات  ازاین  استفاده  با  عمومي:  تنظیمات   -
پایه اي سایت مثل ایجاد اتوماتیک اسامي مستعار)طبق شکل 4-6 و 5-6( بپردازید. در این 
قسمت باید از قسمت هایي از متن گره، تیتر، stringها و متادیتا براي مشخص کردن صفحه 
گره مربوطه استفاده کنید. این تنظیمات را مي توان در طول مدت استفاده از دروپال نهایي 

کرد اما در مورد سه نمونه از انها درابتدا باید تصمیم گرفت. 

شکل 6-4
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شکل 6-5

مهم ترین نمونه تصمیم گیري در مورد اسامي مستعار موجود در سایت است. به   -
عنوان مثال ممکن است با به روزکردن یک مطلب، اسم مستعار آن نیز تحت تاثیر قرار گیرد. 
همچنین اسم مستعاري که از ترکیب کلیدواژه هاي تیتر یک گره ساخته شده، با تغییر تیتر 
ممکن است تغییر کند. اما stringهایي چون blog یا forum که جزوي از URL شده اند 

تغییر نمي کنند چون پس از ایجاد گره نمي توان نوع آن را تغییر داد. 
عالوه  به  هستند.  تغییر  قابل  آن  ترکیبات  و   URL طول  پیش فرض  تنظیمات   -
بسیاري از کاربران ترجیح مي  دهند از کاراکترهاي کوچک )حروف کوچک( استفاده کنند. 
سرانجام مي توانید لیست  stringهاي اضافي را کامل کنید. این کلمات رایج در تیتر   -

گره دیده مي شوند. این چنین stringهایي از صفحات جستجوي اینترنتي حذف مي  شوند. 
باید  گاهي  است  مشحص   6-6 شکل  در  که  همان طور  نشانه گذاري:  تنظیمات   -
برخي کاراکترها را حذف کرده جاي آنها از نشانه ها استفاده کرد. اسامي مستعاري که توسط  
مي کنند.  عبور   Path ماژول  مسیر  از  ذخیره شدن  از  قبل  مي شوند  ساخته   Pathauto

بدین ترتیب ماژول مي تواند کاراکترهاي غیرقانوني را حذف کنند. 

شکل 6-6
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نشان  کامال  را  گره  مسیر  تنظیمات  آغازي  مرحله   6-7 شکل  گره:  مسیر  تنظیمات 
مي دهد. شما مي توانید از تنظیمات پیش فرض براي تمام گره ها استفاده کنید یا براي هرنوع 

از مطالب سایت تنظیمات پیش فرض جداگانه اي داشته باشید.

استفاده از متاديتا در مسیرها
را  استفاده شده اند  اسامي مستعار  در  به متن که  مربوط  stringهاي  معموال  دروپال 
کاال(  شماره  )مثل  متن  داده هاي  خود  یا  متادیتا  از  موارد  این  در  معموال  مي دهد.  تغییر 

استفاده مي شود. 

شکل 6-7

بخش الگوهاي جابجایي نتیجه فعالیت هاي ماژول Token را نشان مي دهد: strin هاي   -
متادیتا. ماژول هایي که شما به دروپال اضافه مي کنید مي توانند با این ماژول همکاري کنند. 

نام مستعاري براي یک گره  تنظیمات پیش فرض نمایش داده شده در شکل 6-7   -
از:  این بخش عبارتند  ایجاد مي کنند. سایر تنظیمات   Today’s Specials با تیتري چون
تنظیمات   ،)- با  فاصله ها  عمومي)جایگزیني  تنظیمات  براي جداکردن  پیش فرض  تنظیمات 
کاراکتر درتنظیمات عمومي)استفاده از حروف کوچک( و آپاستروف ها در تنظیمات نشانه گذاري 

)حذف مي شوند(. 
با استفاده از Pathauto مي توانید یک الگوي پیش فرض براي همه مطالب یا یک   -
الگو براي هر نوع مطلب، تعیین کنید. شکل 8-6 بخشي از قسمت تنظیمات مسیر گره را 
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نشان مي دهد. به عالوه ماژول Ubercart مي تواند انواع جدیدي از مطالب را به سایت هاي 
مطالب  انواع  این  از  هرکدام  اعانه(.  و جمع اوري  اطالعات  کند)توزیع  اضافه  غیرسودمحور 

مي توانند مسیر منحصربه فردي داشته باشند. 
لیست جایگزیني الگوها توسط ماژول Token و براساس اطالعاتي که از سایر ماژول ها   -
 Ubercart کسب مي کند، تهیه مي شود. به عنوان مثال سایتي دروپالي که از ماژول خرید اینترنتي

CCK ، و ImageField و لیستي شامل بیش از 80 الگوي جایگزیني استفاده مي کند.

شکل 6-8

- براي گره هایي که به زمان وابسته هستند، مي توانید الگوهایي تعریف کنید که شامل 
قالب داده هاي متنوعي باشد. نمونه اي از این الگوها:

 
که ممکن است stringي به صورت February/24/2010 بسازد. اما تغییرات زیادي 

نیز مي توان در آن ایجاد کرد. 
توجه داشته باشید برخي از این الگوهاي جایگزیني با یک هشدار همراه هستند   -
و حاوي کلمه raw هستند. شما مي توانید از فیلتر Pathauto براي حذف کاراکترهایي 

استفاده کنید که براي کاربرد در URLها غیرقانوني اند. 
در زیر بخش تنظیمات مسیر گره مي توانید اسامي مستعار براي RSS feedها   -
اسامي مستعار  از  با کلیک کردن روي چک باکس گره هایي که  بسازید و طبق شکل 6-9 

استفاده نکرده اند، تنظیمات انها را تغییر دهید. 
براي  الگوهایي  نام مسیر: شما مي توانید طبق شکل 6-9  تنظیمات طبقه بندي   -

طبقه بندي اسامي مسیرها تعریف کنید. 
تنظیمات مسیر کاربر: در نهایت شما مي توانید الگوهایي براي کاربران خود تعریف   -

کنید. این قسمت نیز در پایین شکل 9-6 مشخص است. 
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ها کسب و براساس اطالعاتی که از سایر ماژول Tokenلیست جایگزینی الگوها توسط ماژول -
،  Ubercartل سایتی دروپالی که از ماژول خرید اینترنتی به عنوان مثا. کند، تهیه می شودمی

CCK  وImageField  کندالگوي جایگزینی استفاده می 80و لیستی شامل بیش از.
 

 
 6-8شکل 
 
هاي هایی که به زمان وابسته هستند، می توانید الگوهایی تعریف کنید که شامل قالب دادهبراي گره -

 :ن الگوهانمونه اي از اي. متنوعی باشد

 
توان در اما تغییرات زیادي نیز می. بسازد February/24/2010ي به صورت stringکه ممکن است 
.  آن ایجاد کرد

 
توجه داشته باشید برخی از این الگوهاي جایگزینی با یک هشدار همراه هستند و حاوي کلمه -

raw توانید از فیلتر شما می. هستندPathauto یی استفاده کنید که براي حذف کاراکترها
.  اندها غیرقانونیURLبراي کاربرد در 

ها بسازید و طبق RSS feedتوانید اسامی مستعار براي در زیر بخش تنظیمات مسیر گره می-
اند، هایی که از اسامی مستعار استفاده نکردهباکس گرهکردن روي چکبا کلیک 6-9شکل 

. تنظیمات انها را تغییر دهید
بندي الگوهایی براي طبقه 6-9توانید طبق شکل شما می: بندي نام مسیرهتنظیمات طبق-

. اسامی مسیرها تعریف کنید
این . توانید الگوهایی براي کاربران خود تعریف کنیددر نهایت شما می: تنظیمات مسیر کاربر-

. مشخص است 6-9قسمت نیز در پایین شکل 
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شکل 6-9

در این بخش با کلیک کردن روي چک باکس ها مي توانید به طور اتوماتیک براي گره هاي 
سایت خود اسامي مستعار تعیین کنید. کلید Delete Aliases که در شکل 10-6 مشخص 
است به شما اجازه مي دهد اسامي مستعار گروهي از )همنوع( گره هاي سایت خود را حذف 

کنید. )البته بسته به ماژول هایي که نصب و فعال کرده اید، این لیست تغییر مي کند.(

شکل 6-10
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اگر مي خواهید اسامي مستعار جدید بسازید باید از این چهارمرحله عبورکنید:
از پایگاه داده خود کپي پشتیبان تهیه کنید و سایت را آفالین کنید.  .1

از کلی��د Delete Aliases در بخ��ش Administer، طراح��ي س��ایت،   .2
اس��تفاده   admin/build/path/delete_bulk آدرس  در  ی��ا   URL Aliases

کنید تا بتوانید اس��امي مس��تعار گره هاي موردنظر خود را حذف کنید. 
الگوهاي جدید تعریف کرده روي چک باکس ها کلید کنید تا شرایط به روزرساني   .3

شده گره هاي بي اسم را مشاهده کنید. 
پایگاه داده خود را چک کنید و سایت را دوباره آنالین کنید.    .4

هدايت کردن URLها
با استفاده از ماژول Path Redirect مي توانید سایت دروپالي خود را طوري تنظیم 
کنید که کاربر را از یک URL به URL دیگر هدایت کند. در ابتدا باید طبق شکل 4-6 آن 

را نصب کرده فعال کنید و مجوزهاي دسترسي به آن را تنظیم کنید.
 در اینجا کلید اول مربوط به لیستي از URLهایي است که شما براي هدایت کاربران 
تعیین کرده اید. همان طور که در شکل 11-6 مشخص است شما مي توانید هرکدام از آنها 

را ویرایش کرده یا حذف کنید. 

شکل 6-11

اگر بخواهید لینکي به این قسمت اضافه کنید یا به ویرایش لینک هاي موجود بپردازید، 
گزینه هاي شکل 12-6 را در اختیار خواهید داشت.
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شکل 6-12

شما مي توانید مسیر هدایت URLها یا مسیر کامال تاییدشده در دایرکتوري دروپال را 
 query string مشخص کنید. توجه داشته باشید که ممکن است این مسیر شامل یک
تا  نیز مشخص کنید  را  URLها  این هدایت کردن  باشد. همچنین شما مي توانید شرایط 
موتورهاي جستجوگر بتوانند به راحتي با سایت شما سازگار شده از URL صفحات شما 

استفاده کنند. 
مي دهد  اجازه  به شما  تنظیمات  بخش  است،  در شکل 13-6 مشخص  که  همان طور 
تنظیمات پیش فرض براي هدایت URLها را نهایي کنید. این گونه تنظیمات در هر وب سایت 

پیچیده اي مرسوم است. معموال کاربران از تنظیمات پیش فرض ساده استفاده مي کنند. 

شکل 6-13
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خالصه
شما در این بخش با نحوه مدیریت ابزارهاي کنترل URL صفحات سایت، پاک کردن 
URLها، کاربرد Pathauto  و هدایت کردن URLها آشنا شدید. ما این اطالعات را در 
براي شما  نگهداري سایت  و  مدیریت  آینده  در  تا  دادیم  قرار  اختیار شما  در  ابتدا  همین 

آسان تر باشد. 

سوال و جواب
سوال: فواید استفاده از URLهاي پاک چیست؟

را  این صفحات  به راحتي مي توانند  اینترنتي  و کاربران  جواب: موتورهاي جستجوگر 
بیابند. به عالوه بسیاري ازماژول هاي دروپالي به این ویژگي نیاز دارند. 

سوال: چگونه مي توان با URLهایي که به طور اتوماتیک ساخته شده اند کار را آغاز کرد؟
ج�واب: در بخ��ش Administer، طراح��ي س��ایت، URL Aliases ، از کلی��د 
Delete Aliases اس��تفاده کنید تا اسامي مستعار موردنظر خود را حذف کنید. سپس 
از چک باک��س bulk update آن نوع گره ها اس��تفاده کنید. البت��ه در طول انجام این 

عملیات باید از س��ایت کپي پش��تیبان تهیه کنید و س��ایت را آفالین کرده باش��ید. 
سوال: آیا براي هرنوع گره خاص باید الگوي ویژه اي تعریف کرد؟

تنظیمات  نیست.  خوبي  فکر  اما  کنید  استفاده  روش  این  از  مي توانید  شما  جواب: 
به  را  آن  البته شما مي توانید  است.  مناسب تري  content/ گزینه  به صورت  پیش فرض 
صورت content/blog/ یا content/forum/ نیز درآورید. البته ممکن است شما این 
ساب دایرکتوري ها را به صورت content/ یا blog/ یا forum/ درنظر بگیرید. تمام این 

انتخاب ها به نظر شما و نوع سایت طراحي شده شما بستگي دارد. 
سوال: آیا اسامي مستعار خاصي وجود دارد که نباید تغییر داده شوند؟

جواب: تمام اسامي مستعار و URLهایي که از لینک آنها در جاهاي دیگر استفاده خواهد 
شد، باید دست نخورده باقي بمانند. این نکته مخصوصا در مورد URLهاي  RSS feed صادق 

است. چون با تغییر آنها RSSخوان ها باید ریست شوند. 

کارگاه
امتحان

آیا کاربران مي توانند یک آدرس هدایت شده را باطل کنند؟  .1
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است دچار  deep linking در صفحاتي که ممکن  از مشکل  چگونه مي توانم   .2
تغییر URL شوند جلوگیري کنم؟

پاسخ
در تنظیمات پیش فرض براي هدایت URLها چک باکسي که به کاربران اجازه   .1
مي دهد عبارت ?redirect=no را به URLهاي دروپالي اضافه کنند را فعال کنید.)این 

نکته را به کاربران خود یادآوري کنید.(
شما نمي توانید این کار را انجام دهید اما مي توانید صفحات جذاب تري بسازید تا از   .2

لینک آنها استفاده شود. با جلب نظر کاربران، تنها از لینک این صفحات استفاده خواهد شد. 

فعالیت ها
 yahoo.com یا   google.com در   webmaster راهنمایي هاي  مطالعه  به  حتما 
یا هرموتور جستجوگر دیگري که ممکن است کاربران شما از آن استفاده کنند، بپردازید. 
اسامي مستعارسایت خود  مورد ساختار  در  کنید  استفاده   Pathauto از  دارید  اگر قصد 
خوب فکرکنید. اگر هنوز نمي دانید چه نوع مطالبي در سایت قرار خواهد گرفت، به اسامي 
این  هرحال  به  کنید.  فکر   /reference یا   /user-input یا   /content چون  کلي تري 

اسامي باید طوري انتخاب شوند که با گسترش سایت و گذشت زمان مشکل ساز نشوند. 
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ساعت هفتم
کاربرد 
 CCK )Content Construction Kit(
Images و

آنچه دراين بخش خواهید آموخت:
 CCK چگونگي ایجاد مطلب و نوع مطلب جدید با استفاده از 
 افزودن محل مخصوص عکس به یک یا همه انواع مطالب سایت
 استفاده از ImageCache براي تغییر سایز اتوماتیک عکس ها
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مقدمه
حاال وقت  آن رسیده مطالب بیشتري به سایت خود اضافه کنید. هرچند افزودن مطالب 
جدید به سایت دروپالي ساده است، نمي توان پروسه افزودن انواع جدید محتوا به سایت را 

ساده دانست. همیشه براي انجام این کار دو روش وجود داشته است:
شما مي توانید با استفاده از ابزارهاي پایگاه داده و برنامه نویسي دروپال خود را با   -

نوع جدیدي از محتوا گسترش دهید.
شما مي توانید ماژول جدیدي که شامل نوع جدیدي از محتواست را به سایت خود   -

اضافه کنید. 
اما حاال راه سومي نیز ایجاد شده: )CCK )Content Construction Kit به شما 
تغییر  یا  برنامه نویسي  به  نیازي  تا  بسازید  را  موردعالقه خود  انواع محتواي  اجازه مي دهد 
پایگاه داده نباشد. از این تکنیک مي توانید در مورد انواع گوناگون داده در سایت استفاده 
کنید ولي مورد منتخب ما در این بخش ImageField است که به شما اجازه مي دهد از 
هرنوع عکسي استفاده کنید. این ابزار در کنار ImageCache در سایت شما فعال مي شود 

تا بتوانید از هرعکسي در سایت خود استفاده کنید. 
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CCK کاربرد ساختار
اگر  یعني  نیست.  توسعه پذیر  که  است  این  دروپال  در  گره  ساختار  مشکالت  از  یکي 
بخواهید در کنار گره نوع دیگري از داده را در سایت قرار دهید باید از ابزارهاي برنامه نویسي 
استفاده کنید. آشکار است که داده ها و نوع آنها در پایگاه داده سایت ذخیره مي شود. اما 
چالش بزرگ براي دروپال و انواع مشابه آن این است که چگونه کاربر مي تواند نوع داده خود 
را بدون استفاده از رمزنویسي SQL تعیین کنند. دروپال راه حل جدیدي براي این مشکل 
پایگاه داده و ساختار مورداستفاده  بین  ایجاد یک سطح واسطه  نکته کلیدي  یافته است. 

کاربر)گره( است. این ساختار دو جز دارد:
گره ها  اسامي  این ها  واقع  در  است.  داده  مختلف  بخش هاي  حاوي  که  گره اي   -

هستند. گره با استفاده از help text ها راهنمایي هاي الزم را  در اختیار کاربر مي گذارد.
داده هاي این بخش به عنوان یکي از گونه هاي استاندارد داده SQL در پایگاه داده   -

سایت ذخیره مي شوند. 
 CCK field ذخیره داده ها از گره ها جدا مي شود. براي این کار از یک CCK با استفاده از
استفاده مي شود. شناسه بخش و قوانین مخصوص آن که قبال قسمتي از یک قاعده نوشتاري گره 

محسوب مي شدند، حاال زیرمجموعه خود آن بخش به شمار مي آیند. 
حاال دیگر گره ها حاوي بخش هاي رابط دایرکتوري و سلول هاي داده SQL نیستند و 
شامل ارتباطاتي با بخش هاي CCK مي شوند که آنها به سلول هاي داده SQL دسترسي 

دارند. بدین صورت یک سطح واسطه به وجود مي آید. 
وقتي شما یک بخش CCK مي سازید، نوع داده SQL که استفاده مي کند را تعیین 
مي کنید. به عالوه براي آن نام و widget مدخل داده درنظر مي  گیرید. این widget )به 
عنوان مثال تقویمي که به صورت pop-up در سایت دیده مي شود( مي تواند عضو اصلي 
بخش موردنظر باشد. بنابراین یک widget مدخل داده بیش از یک نوع داده SQL معني 
دربردارد. شما مي توانید براي اهداف مختلف، بخش هاي مختلف CCK بسازید: سایز لباس، 
نمره درسي، وزن بسته یا دماي هوا. در پایگاه داده تمام این داده ها به صورت عدد و رقم 
مختلف  قسمت هاي  در  غني   CCK بخش هاي  که  اینجاست  مهم  نکته  مي شود.  ذخیره 
گره  در  بسته،  وزن  واردکردن  براي  ویژه  بخش  مثال یک  عنوان  به  دارند.  کاربرد  دروپال 
تجارت الکترونیک و گره صورت وضعیت انبار نیز مورداستفاده قرار مي گیرد. درضمن هر 

بخش CCK مجوزهاي ویرایش جداگانه اي دارد.  
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ImageField و CCK نصب
ساختار CCK دو بخش اصلي دارد:

شالوده اصلي که به امور ذخیره و بازیابي داده و کاربرد بخش هاي CCK مي پردازد.   -
تعدادي از بخش هاي CCK که برخي ازآنها توسط CCK نصب شده اند اما در ابتدا   -
باید فعال سازي شوند. بقیه آنها به عنوان بخشي از ماژول هاي مختلف در دسترس شما هستند.  

ابزار CCK را طبق تنظیمات جدول 1-7 دانلود، نصب و فعال کنید.

2
Hour7

در پایگاه داده سایت  SQLهاي استاندارد داده هاي این بخش به عنوان یکی از گونهداده-
. شوندذخیره می

 
استفاده  CCK fieldبراي این کار از یک . شودها جدا میها از گرهذخیره داده CCKبا استفاده از 

ه نوشتاري گره محسوب شناسه بخش و قوانین مخصوص آن که قبال قسمتی از یک قاعد. شودمی
هاي رابط ها حاوي بخشحاال دیگر گره. آیندشدند، حاال زیرمجموعه خود آن بخش به شمار میمی

شوند که آنها به می CCKهاي نیستند و شامل ارتباطاتی با بخش SQLهاي داده دایرکتوري و سلول
.  آیدد میبدین صورت یک سطح واسطه به وجو. دسترسی دارند SQLهاي داده سلول

به عالوه . کنیدکند را تعیین میکه استفاده می SQLسازید، نوع داده می CCKوقتی شما یک بخش 
به عنوان مثال تقویمی که به ( widgetاین . گیریدمدخل داده درنظر می widgetن نام و آبراي 
نابراین یک ب. تواند عضو اصلی بخش موردنظر باشدمی) شوددر سایت دیده می pop-upصورت 

widget  مدخل داده بیش از یک نوع دادهSQL توانید براي اهداف مختلف، شما می. معنی دربردارد
در پایگاه داده تمام . سایز لباس، نمره درسی، وزن بسته یا دماي هوا: بسازید CCKهاي مختلف بخش
غنی در  CCKهاي نکته مهم اینجاست که بخش. شودها به صورت عدد و رقم ذخیره میاین داده
به عنوان مثال یک بخش ویژه براي واردکردن وزن بسته، در . هاي مختلف دروپال کاربرد دارندقسمت

درضمن هر بخش . گیردگره تجارت الکترونیک و گره صورت وضعیت انبار نیز مورداستفاده قرار می
CCK اي داردمجوزهاي ویرایش جداگانه .  
 

 ImageFieldو  CCKنصب 
: دو بخش اصلی دارد CCK ساختار
.  پردازدمی CCKهاي که به امور ذخیره و بازیابی داده و کاربرد بخششالوده اصلی -
اند اما در ابتدا باید نصب شده CCKکه برخی ازآنها توسط  CCKهاي تعدادي از بخش-

.  هاي مختلف در دسترس شما هستندبقیه آنها به عنوان بخشی از ماژول. سازي شوندفعال
 

. دانلود، نصب و فعال کنید 7-1را طبق تنظیمات جدول  CCKابزار 

 
ابزار ImageField تنها بخشي از ماژول CCK است و معموال کاربران تمام بخش هاي 

آن را فعال مي کنند که عبارتند از:
FileField : توانایي ذخیره فایل ها)براي استفاده از ابزار ImageField ضروري است(  -

 ImageField  -
ارجاع گره: توانایي ارجاع از یک گره به گره دیگر.  -

شماره  -
متن  -

ارجاع کاربر: توانایي دسترسي به داده کاربر  -

story به يک ImageField افزودن يک
حاال شما مي توانید به گره هاي خود عکس اضافه کنید. در این بخش دو راه براي انجام 
این کار دارید. شما مي توانید بخش جدیدي براي گره خود بسازید یا مي توانید از یک بخش 

مستعمل استفاده کنید)با رعایت قوانین و به کارگیري widgetها(
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ارتباط کلمات و عاليم بخش محافظت شده
اهمیت بخش هاي مستعمل که با معناشناسي )رابطه کلمات و عالیم( صحیح ممکن مي شود، 
این است که این بخش ها خاصیت منحصربه فردي دارند. به عنوان مثال بخشي که حاوي اعداد 
و ارقام وزن اجسام است را نمي توان به راحتي با بخشي که حاوي اعداد دماي هواست جابجا 
کرد. این مشکل تا مدت ها براي پایگاه هاي داده وجود داشته است. وقتي به داده اي احساس 
پایگاه داده مشکل  براي  را  این کار  از سیستم قرار مي دهیم.  را در بخشي  نیاز مي کنیم آن 
مي کند. درواقع بیشترین خسارات Y2K وقتي حاصل مي شود که کاربران بدون توجه به روابط 
معناشناسي به استفاده دوباره و چندباره از بخش هاي مختلف مي پردازند. در دهه 60 از عدد 00 
براي نامیدن داده هاي گم شده استفاده مي شد. اما در سال هاي 98 و 99 همه با این مشکل مواجه 
شدند که 00 عالوه بر سال 1900 ممکن است به سال بعد از آن )2000( هم اشاره داشته باشد 

و این تمام سیستم ها را دچار مشکل مي کند. 

CCK هايImageField مديريت
حاال ش��ما مي توانی��د ImageFieldهاي مختلف را به هرگونه مطلبي در س��ایت خود 
اضاف��ه کنید. طبق ش��کل 1-7 ب��ه بخ��ش Administer، مدیریت محتوا، ان��واع محتوا 
)D6:admin/content/types;D7:admin/structure/types( مراجع��ه کنی��د. با 
ویرایش نوع محتواي مورداس��تفاده مي توانید نام، توضیحات و... را تغییر دهید. در دروپال6 
لینک ه��ا به صورت ش��کل 1-7 نمایش داده مي ش��وند و در دروپال7 ب��راي ویرایش هرنوع 

محتوایي کلید ویرایش جداگانه اي وجود دارد. 

شکل 7-1
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ماژول Content بايد فعال شده باشد
 Content را نمي بینید به این دلیل است که ماژول Manage Fields اگر لینک هاي

را نصب یا فعال نکرده اید. 

 Manage Fields همان طور که در شکل 2-7 مشخص است شما مي توانید از کلید
براي کار با بخش هاي مختلف این نوع محتوا استفاده کنید. شما مي توانید با برداشتن و 
جابجاکردن این بخش ها ترتیب نمایش آنها در صفحه ویرایش گره را تعیین کنید. به همین 
دلیل است که ممکن است صفحات مدخل داده شما با شکل هاي این کتاب متفاوت باشد. 

بخش هاي طوسي رنگ قابل ویرایش نیستند.

شکل 7-2

در زیر این لیست شما مي توانید یک گروه یا بخش جدید اضافه کنید. براي عملیات حاضر 
بهتر است یک بخش براي عکس  اضافه کنید. سپس یک نام و یک برچسب براي آن درنظر 
مي گیریم. این اسم به نام آن ستون در پایگاه داده تبدیل مي شود. بنابراین اگر این بخش را 

image بنامید نام ستون مربوط به آن در پایگاه داده field_image خواهدبود.
همان طور که در شکل 2-7 مشخص است عالوه بر این ها، شما باید گونه بخش زیرین را هم 
انتخاب کنید. بدین ترتیب مي توانید widget آن را کنترل کنید. در مورد یک بخش عکس، گونه 

بخشزیرین یک فایل است و دوگزینه براي widget آن وجود دارد: فایل یا عکس. 
 SQL یک فایل است چون SQL است. گونه داده CCK از اصول این نمونه مناسبي 
هیچ گونه داده تصویري ندارد. اما widget عکس به کاربر کمک مي کند بین فایل ضمیمه شده 
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به گره و تصویر گرافیکي آن تمایز قایل شود. پس از کلیک کردن روي کلید Save شما باید 
اطالعات الزم براي این بخش را وارد کنید. در باالي این قسمت تنظیمات story وجود دارد 
که مربوط به بخش CCK جدیدي است که در متن ایجاد کرده اید. شکل 3-7 این صفحه را 
نمایش مي دهد. به خاطر داشته باشید که پسوندهاي گونه فایل هیچ گونه عالیم نشانه گذاري 
ندارند. براي جداکردن آنها از فاصله )و نه کاما( استفاده مي شود و قبل از شروع اسم آنها از نقطه 

استفاده نمي شود.
شما مي توانید در صفحه شکل 3-7 را پایین تر بروید تا از تنظیمات اضافي براي این بخش 
استفاده کنید. نکته اول تنظیمات Path است که در شکل 4-7 کامال مشخص است. بدین ترتیب 
شما مي توانید یک ساب دایرکتوري در دایرکتوري فایل ها بسازید تا فایل هاي آپلودشده براي یک 

عکس در آنجا قرار گیرد. 

شکل 7-3

شکل 7-4
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همان طور که در شکل 4-7 مشخص است، اگر ماژول Token را نصب کرده اید، مسیر 
شما مي تواند شامل المان هاي token مثل اسم یا ID کاربر باشد. در زیر آن قسمت، طبق 
شکل 5-7 اندازه حداکثر فایل آپلودي براي گره را مشخص کنید. اگر به کاربران خود اجازه 

آپلود فایل بدهید، این تنظیمات اهمیت زیادي دارند.

شکل 7-5

همچنین شما مي توانید متن ALT پیش فرض، تیترعکس و عکس پیش فرض را نیز 
مشخص کنید)نگاه کنید به شکل 6-7( براي نام گذاري هم ممکن است از این الگو استفاده 

کنید: نام کاربر در تیتر و ID کاربر در فایل دایرکتوري.

شکل 7-6

در نهایت تنظیمات جهاني که در شکل 7-7 نمایش داده شده به شما اجازه مي دهد در 
مورد بخش موردنیاز خود، تعداد ارزش هاي آن و اجازه به کاربر براي افزودن توضیحات به 
مطلب، تصمیم بگیرید. پس از ذخیره کردن تغییرات اعمال شده خود، لیست بخش هایي که 
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در شکل 2-7 مشاهده کردید به روز مي شود و به صورت شکل 8-7 درمي آید. بعدا مي توانید 
برگردید و به بازپیکربندي این بخش بپردازید. در این مورد لینک پیکربندي به شما کمک 
مي کند این تنظیمات را براي متن story تغییر دهید. همچنین شما مي توانید از تنظیمات 
پایه اي استفاده کنید. پس از ایجاد یک بخش، تنها مي توانید برچسب و widget آن را تغییر 

دهید. نام بخش و گونه داده غیرقابل تغییر است.

شکل 7-7

شکل 7-8
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CCK مديريت ساير بخش هاي
اگر ماژول هاي گونه داده پایه اي CCK شامل عدد، متن و گزینه ابزارها را نصب و فعال 
کرده اید، شما مي توانید سایر بخش ها را هم با همین روش بسازید. به عنوان مثال شکل 
9-7 به شما نشان مي دهد چگونه مي توانید یک بخش براي متن با قابلیت تغییر رنگ به 

سایت خود اضافه کنید. 

شکل 7-9

پس از ایجاد این بخش، شما باید ارزش هاي مجاز را طبق شکل 10-7 بسازید. البته 
چون  فیلترشده  داده هاي  به کارگیري  با  نیست.  کاربران  کار  راحتي  براي  تنها  نکته  این 

چک باکس ها یا کلیدهاي رادیو، شما از طیف ارزش هاي مناسب و کاربردي آگاه مي شوید.

شکل 7-10
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پس از ایجاد این بخش ها، هربار که کاربري تالش کند یک story جدید وارد سایت 
لیست  در  البته  گرفت.  خواهد  قرار  وي  اختیار  در  اتوماتیک  طور  به  مناسب  بخش  کند، 
Manage Fields مي توانید بخش هاي مختلف را جابجا کنید. شکل 11-7 کامال صفحه 

داده ها را به شما نشان مي دهد.

شکل 7-11

فرم هاي ايجاد محتواي جديد را بهینه سازي کنید
همان طور که در شکل 2-7 مشاهده کردید، مي توانید بخش هاي مختلف را جابجا کنید. 
شما مي توانید از دستورایجاد محتواي جدید استفاده کنید. بخش هاي ایجادشده توسط شما 
به صورت پیش فرض به انتهاي لیست اضافه مي شود. بیشتر کاربران تمام بخش هاي محتوا 

را یکجا جمع مي کنند: تیتر، متن و بخش هاي اضافه شده. 

خودتان امتحان کنید
 CCK ImageField افزودن داده به يک

داده  مداخل  اتوماتیک  طور  به  دروپال  است،  مشخص   7-11 در شکل  که  همان طور 
مناسب را مي سازد. بدین ترتیب شما مي توانید به راحتي به مطلبي از سایت که قبال بخش 

مخصوص عکس اضافه کرده اید، عکس بیفزایید. 
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کمک به کاربران براي افزودن مطلب به سايت
دروپال بهترین انتخاب براي سایت هایي است که طراحان فراواني دارند. سیستم امنیتي 
دروپال به اندازه اي مستحکم و در عین حال ساده است که به راحتي همکاري چند طراح 
بدین ترتیب  بیاید.  وجود  به  سایت  براي  امنیتي  مشکل  هیچ  اینکه  بدون  مي کند  کمک 
افراد مختلف با مهارت هاي وبي متفاوت )چون HTML(، متخصصان دامین، فعاالن عرصه 
سازمان هاي غیرسودمحور و کارمندان ساده در کنار هم قرار مي گیرند. البته بهتر است در 
این مورد عالوه بر دستورات و راهنمایي هاي آنالین، دفترچه حدودا ده صفحه اي در مورد 

روند افزودن مطلب به سایت در اختیار همه این افراد قرار دهید. 

عکس مناسبي براي افزودن به سایت آماده کنید. قالب عکس باید JPG. PNG یا   .1
GIF باشد.  

از بخش Create Content براي ساختن یک صفحه، story ، مقاله یا گره جدید   .2
استفاده کنید. 

به تنظیمات بخش عکس بروید.)طبق شکل 7-11(  .3
روي کلید Choose کلیک کنید تا فایل موردنظر خود را روي کامپیوتر بیابید.   .4

با استفاده از کلید Upload فایل موردنظر را آپلود کنید.   .5
روي کلید Save در پایین صفحه کلیک کنید.   .6

اگر عکس موردنظر آپلود نشده یا کلید Upload را کلیک نکرده اید یا کلید Save را. پس از آپلود 
عکس، کلید Upload به Remove تبدیل مي شود تا بتوانید عکس آپلودشده را حذف کنید. 

حذف عکس
حذف عکس از یک گره در سایت، آن عکس را از وب سایت حذف نمي کند.

CCK نمايش بخش هاي
شما مي توانید با استفاده از کلید Display Fields طبق شکل 12-7 به مدیریت نحوه 

نمایش بخش هاي CCK بپردازید. 
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شکل 7-12

شما  و  مي گیرد  قرار  لیست  در  یکگره   CCK هربخش  است  مشخص  که  همان طور 
مي توانید نحوه نمایش آن را کنترل کنید. در باالي لیست بخش هاي CCK با استفاده از 
بر کلید  این مورد عالوه  انتخاب کنید. در  را  نمایش  کلیدها مي توانید گزینه هاي مختلف 
این  اگر  البته  کنید.  استفاده  نیز   Token و   RSS feed تنظیمات  از  مي توانید   Basic
ماژول ها نصب یا فعال نشده باشند، تنها کلید Basic قابل استفاده خواهد بود. گزینه هاي 
مختلف نمایش مربوط به برچسب، تیزر و گره تمام صفحه است. چون این تنظیمات در مورد 
مطالب آماده شماست، انتخاب گزینه دلخواه براي شما آسان تر و دقیق تر است چون در مورد 
متفاوتي  نمایش  گزینه  محتوایي  هرنوع  است.  کلي  انتخاب ها خیلي  پیش فرض  تنظیمات 
دارد. به عنوان مثال براي نمایش عکس مي توانید گزینه عکس یا URL عکس را انتخاب 

کنید)آنچه انتخاب مناسبي براي RSS feed به شمار مي آید(.

استفاده دوباره از بخش هاي مستعمل
پس از ایجاد یک بخش CCK از آن در هرقسمت از دروپال خود مي توانید استفاده 
کنید. البته در این مورد ممکن است از شما خواسته شود ابتدا تنظیمات جهاني یا تنظیمات 
حساسیت گونه محتوا )مثل مسیر یا تیترو متن ALT پیش فرض( را نهایي کنید. همان طور 
که در شکل 13-7 مشخص است پس از ایجاد یک یا چند بخش CCK در زیر صفحه 

Add Fields فضایي براي افزودن بخش هاي جدید اختصاص پیدا مي کند. 
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شکل 7-13

استفاده دوباره از بخشي که حاوي گونه داده هاي مشابه است فکر خوبي است. در منوي 
pop-up مي توانید گونه داده هاي زیرین و نام بخش را مشاهده کنید. برچسب پیش فرض 

بخش هم در داخل پرانتز قرار مي گیرد. 
براي استفاده دوباره از یک بخش، تمام ارزش ها روشن و مشخص کنید. به عنوان مثال 
بخشي با نام Start Dataیا بخش مخصوص عکسي با نام Image به همراه بخش زیریني 

به نام field_generic_image نمونه مناسبي است. 

به اسامي بخش ها دقت کنید
در هنگام ایجاد بخش براي گونه داده شخصي خود، انتخاب نام و برچسب براي آن کار 
ساده اي است. اما این عملیات نام گذاري اهمیت زیادي در پروسه به اشتراک گذاري دارد. بنابراین 

نام هاي انتخابي شما نباید نه زیاد کلي و نه زیاد خاص باشند. 

بخش هاي گروه بندي
در زیر شکل 13-7 شما مي توانید بخشي را مشاهده کنید که به شما اجازه مي دهد یگ 
گروه را به گونه محتواي خود اضافه کنید. این گروه درواقع یک المان تصویري است براي شما تا 
قالب مدخل داده و ویرایش را تعیین کنید. شکل 10-7 این ساختارهاي مفید را کامال به نمایش 
مي گذارد: Menu Settings ، Input Format و File Attachments . پس از ایجاد یک 
گروه، مي توانید آن را در لیست بخش ها مشاهده کنید و به پیکربندي یا حتي حذف آن بپردازید. 
در میان گزینه هاي پیکربندي گزینه انتخاب حالت)باز، واژگون یا پیش فرض قابل واژگون کردن( 
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نیز وجود دارد. البته با حذف یک گروه، بخش هاي آن حذف نمي شوند. )براي این کار باید ماژول 
Field group در بخش CCK را فعال کرده باشید.(

ImageCache ها باImageField استفاده دوباره اتوماتیک از
 CCK به طور اتوماتیک مي توانید از بخش هاي تصویري ImageCache با استفاده از
عکس تهیه کنید. ابتدا آن را دانلود کرده، نصب کنید و طبق جداول 2-7 و 3-7 ماژول ها 
را در ImageAPI و ImageCache فعال کنید. این ابزار شامل پیش تنظیمات مختلفي 
Administer، site bulding، ImageCache )admin/ با مراجعه به بخش  است. 

build/imagecache( شما مي توانید لیست پیش تنظیمات خود را مشاهده کرده،  طبق 
شکل 14-7 مواردي را بدان بیفزایید.

16
Hour7

Settings  ،Input Format  وFile Attachments  . پس از ایجاد یک گروه، می توانید آن را در
هاي پیکربندي در میان گزینه. کربندي یا حتی حذف آن بپردازیدها مشاهده کنید و به پیلیست بخش

البته با حذف یک گروه،  .نیز وجود دارد) کردنواژگونفرض قابلباز، واژگون یا پیش(گزینه انتخاب حالت
را فعال کرده  CCKدر بخش  Field groupبراي این کار باید ماژول . (شوندهاي آن حذف نمیبخش
.) باشید
 

 ImageCacheها با ImageFieldدوباره اتوماتیک از  استفاده
عکس تهیه  CCKهاي تصویري توانید از بخشبه طور اتوماتیک می ImageCacheبا استفاده از 

و  ImageAPIها را در ماژول 7-3و  7-2ابتدا آن را دانلود کرده، نصب کنید و طبق جداول . کنید
ImageCache با مراجعه به بخش . تنظیمات مختلفی استشاین ابزار شامل پی. فعال کنید
Administer ،طراحی سایت ،ImageCache )admin/build/imagecache (توانید شما می
. مواردي را بدان بیفزایید 7-14طبق شکل  تنظیمات خود را مشاهده کرده،لیست پیش

 

 

 
. یا حذف این موارد بپردازید کند به ویرایشهایی وجود دارد که به شما کمک میدر سمت راست لینک

شده تمام تصاویر تهیه Flushدستور . است ImageCacheاي از فواید استفاده از نمونه Flushلینک 
.  کندرا حذف می

در سمت راست لینک هایي وجود دارد که به شما کمک مي کند به ویرایش یا حذف این 
موارد بپردازید. لینک Flush نمونه اي از فواید استفاده از ImageCache است. دستور 
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Flush تمام تصاویر تهیه شده را حذف مي کند.

شکل 7-14

در شکل 15-7 شما مي توانید موارد قابل اضافه کردن به لیست پیش تنظیمات را مشاهده 
کنید.  تکمیل  را  ارزش هاي الزم  باید  مورد،  انتخاب یک  از  کنید. طبق شکل 16-7 پس 
همچنین با کلیک کردن روي چک باکس ها مي توانید مشخص کنید که آیا امکان بزرگ نمایي 

عکس ها وجود دارد یا نه)که ممکن است با کاهش کیفیت عکس همراه باشد.(
بهترین راه این است که از عکس ها در اندازه اي کوچکتر از اندازه واقعي استفاده شود. 
البته نکته مهم دیگر تغییرندادن زاویه دید عکس هاست. در کنار هرمورد توضیحي کوتاه 

ارائه شده تا از پیامدهاي آن اطالعات کافي داشته باشید. 

شکل 7-15
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شکل 7-16

جمع آوري تمام تکه هاي عکس
گاهي افراد معتقدند کار با دروپال بسیار سخت و دشوار است. شاید آنها از روند انجام 
کارها در دروپال هراس دارند یا نگران بروز اشتباهات احتمالي هستند. چون روند کار اصال 
راحتي  به  CCK دیدید که  مورد بخش هاي  مثال در  عنوان  به  نیست؛  پیچیده  و  سخت 
مي توان یک بخش جدید ساخته به سایت اضافه کرد و عکس را درون آن قرار داد. فقط در 
انتها باید نحوه نمایش تصاویر را ذخیره کنید. با مقایسه شکل هاي 12-7 و 17-7 مي توانید 
به راحتي مشاهده کنید این پیش تنظیمات چه تغییراتي به وجود مي آورند. البته تصویر را 

به گره مربوطه هم مي توان لینک کرد. 

شکل 7-17
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با تنظیمات کلي این بخش مي توانید شرایطي به وجود بیاورید که تمام عکس هاي ورودي 
به وب سایت شما با طي مراحل یکسان، در نهایت هماهنگ و هم شکل باشند. نکته مثبت دستور 
Flush این است که شما مي توانید با یک بار نهایي کردن تنظیمات عکس، از ویرایش و تغییر 

سایر عکس ها خودداري کنید چون دروپال این کار را براي ش ما انجام مي دهد. 

خالصه
همچنین  شدید.  آشنا  آن  مختلف  بخش هاي  و   CCK کاربرد  با  شما  بخش  این  در 
عکس  بخش  آوردید.  دست  به  آنها  برچسب هاي  و  نام ها  ایجاد،  درمورد  کافي  اطالعات 

نمونه اي از بخش هاي CCK است که حاال براي شما کامال روشن است. 

سوال و جواب
سوال: من دو ماژول نصب کردم. هرکدام از آنها یک بخش CCK تعریف مي کنند و به 

نظر معناي یکساني دارند. چه کار باید بکنم؟
رایج  مشکالت  از  یکي  این  داد.  انجام  توان  نمي  کارخاصي  موارد  بیشتر  در  جواب: 
پایگاه هاي داده است که گاهي جداول و ماژول هاي مختلف را یکجا قرار مي دهد. شما باید 
تحلیل بخش CCK را به پروسه انتخاب ماژول خود اضافه کنید. براي ماژول هاي ضروري 
نباشد.  تکراري  ازآنها  هیچ کدام  تا  مرورکنید  را  ایجادشده   CCK بخش هاي  خود،  سایت 
هریک،  در  ذخیره شده  داده هاي  به  نگاه  با  توانید  مي  بخش هایي  وجود چنین  در صورت 

بخش هاي قدیمي را حذف کرده از بخش هاي جدید ماژول خود استفاده کنید. 
سوال: اگر من عکسي را در یک بخش CCK قرار دهم، آیا مي توانم از آن در محیط 

دروپالي سایت خود استفاده کنم؟ 
جواب: در دروپال هر کدام از بخش ها به همراه نام، برچسب و widget ورودي آن در 
دسترس تمام گونه هاي محتواي سایت است. داده هاي هرگره هم تنها مربوط به همان گره 
است. اگر مي خواهید از عکسي دوباره استفاده کنید باید از ماژول IMCE استفاده کنید. 

سوال: صفحه مدخل داده گره من غیرقابل مدیریت شده است. چه کار باید بکنم؟
جواب: به طور پیش فرض بخش هاي جدید به قسمت پایین این صفحه اضافه مي شود. 
دو ابزار مدیریتي شما، فلش چهارپرو گروه ها هستند. با استفاده از این فلش چهارپر مي توانید 

بخش ها را جابجا کنید. 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
136

کارگاه
امتحان

دراختیارداشتن پیش تنظیمات چندتایي ImageCache چه تاثیري بر عملکرد   .1
سیستم دارد؟ 

چه تعداد پیش تنظیمات ImageCache مي توانید در اختیار بگیرید؟   .2
آیا بخش هاي CCK تنظیمات جداگانه اي براي کسب اجازه در مورد ویرایش دارند؟  .3

جواب ها
تنها زماني از آنها استفاده مي شود که به کمک این پیش تنظیمات تصویري به نمایش   .1
درآید. اولین بار که از این پیش تنظیمات استفاده مي شود، تغییرات اعمال شده ثبت مي گردد و 
در دفعات بعدي باعث افزایش سرعت و کیفیت سیستم مي شود. اما اگر از تغییر پیش تنظیمات و 
دستور Flush همزمان استفاده شود، هرعکس باید دوباره بازسازي شود و این عملکرد سیستم 

را کند مي کند. هرچند این عملیات هم تنها با تایید کاربر انجام مي شود. 
هیچ محدودیتي وجود ندارد. فقط باید اسامي مشخصي براي آنها استفاده کنید تا   .2
دچار سردرگمي نشوید. اگر مي خواهید دونوع تصویر کوچک داشته باشید، مي توانید آنها را 
thumbnail_ و   thumbnail_cropped یا   thumbnail_b و   thumbnail_a

uncropped بنامید. 
بله؛ و این ابزار مناسبي براي تامین امنیت سایت شماست.  .3

فعالیت ها
ابزارهاي CCK و ImageCache را فعال کرده یک بخش عکس بسازید. پیش تنظیمات 
را طوري طراحي کنید که هریک مسئول یکي از قسمت هاي نصب شده باشد. یک عکس در 
آن بخش قرار دهید و هرمورد را یک بار امتحان کنید. اگر با نقل و انتقاالت گرافیکي آشنا 

نیستید، آنها را پرینت کرده، برچسب بزنید و براي مراجعه بعدي عالمت گذاري کنید.  
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ساعت هشتم
مديريت کاربرها، نقش ها و مجوزها

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 چگونگي استفاده از ساختار امنیتي
 ایجاد و مدیریت کاربرها، مجوزها و نقش ها
CSV بیرون بردن داده هاي پروفایل کاربر در قالب 
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مقدمه
به  براي  بي سیم  ارتباط  یک   Hans Snijder و   Dries Buytaert  2000 سال  در 
اشتراک گذاشتن اتصال اینترنتي ADSL هانس برقرار کردند. پس از فارغ التحصیلي، آنها به 
همراه دوستان شان سایت ساده خود را در فضاي وب قرار دادند. طبق تاریخچه منتشره در 
دروپال )drupal.org/node/769( اعضاي سایت پس از آن در مورد فناوري هاي جدید وب 
مثل moderation ، ایجاد سندیکا، رتبه دهي و distributed authentication )توزیع 
 dorp.org تاییدشده( به مباحثه پرداختند. درایز این مجموعه را چون روستایي کوچک مي دید و
را به عنوان یک دامین به ثبت رساند)دورپ در آلماني به معناي روستاست(. اما این نام با مشکل 
مواجه شده به drop.org تغییرشکل داد. این سایت خیلي زود به یک محیط آزمایشگاهي براي 
تست ایده ها و نظرات مختلف تبدیل شد. مباحثات مطروحه در سایت گاهي به پیشرفت فناوري 
خود سایت منجر شد. نرم افزار اصلي این سایت در سال 2001 به عنوان Drupal منتشر شد. 
در طول دهه گذشته، دروپال تغییرات زیادي داشته ولي از ریشه هاي خود جدا نشده است. حاال 
همان فناوري هاي اولیه به همراه ساختارمحکمي از مطالب منتشرشده توسط کاربران، بالگ ها، 
نظرات کاربران و forumها در دروپال گنجانده شدند. بخش اعظمي از این تغییرات و پیشرفت ها 
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در سایه توسعه شبکه هاي اجتماعي به دست آمده است. 
به ویژگي  این بخش  پایه هاي دروپال آشنا شدید و در  با  این کتاب شما  اول  در بخش 
هاي مختلف دروپال شامل بالگ ها، خبرنامه ها، تقویم ها، مباحثه ها و تجارت الکترونیک خواهیم 
پرداخت. تمام این ویژگي ها جزو بخش اجتماعي هرسایت محسوب مي شوند. البته دروپال نیز 
صاحب ویژگي ها و ساختار امنیتي محکمي است تا مشکلي براي سایت به وجود نیاید. بخش 
امنیتي سایت یکي از بخش هایي است که نمي توان آن را تغییر داد یا به روز کرد)بخش کنترل 
نسخه نیز چنین شرایطي دارد(. در محیط ناامن هیچ فعالیت اجتماعي مجازي اتفاق نمي افتد. در 

این بخش با ویژگي هاي اجتماعي و ارتباطي دروپال آشنا مي شوید.

شناسايي اجزاي امنیتي
دروپال صاحب اجزاي امنیتي مختلفي است که شاید هرگز ازآنها استفاده نکنید. مسئله 
امنیت اولین چیزي است که در زمان طراحي سایت مطرح مي شود. بنابراین باید وقت کافي بدان 
اختصاص داد. بدترین کار رسیدگي به بخش امنیت سایت پس از طراحي و آنالین کردن آن است. 

سه جزء مهم مدل امنیتي دروپال عبارتند از:
امنیتي  مدل  یک  پایه  بر  دروپال  روز  امنیتي  سیستم هاي  سایر  همانند  نقش ها:   -
نقش محور طراحي شده است. یعني به جاي اینکه دسترسي افراد خاص به بخش هاي مختلف 
را کنترل کنیم، شما به ایجاد نقش هاي مختلف مي پردازید. هرنقش اسم مخصوصي دارد و تا 
حد خاصي مي تواند به قسمت هاي مختلف سایت دسترسي داشته باشد. سپس کاربران شما 

زیرمجموعه نقش هاي مختلف قرار مي گیرند. 
کاربران: اکانت هاي کاربري به همراه یک ID و یک کلمه عبور ایجاد مي شوند. دروپال   -
از جدیدترین فناوري محافظت امنیتي کاربران استفاده مي کند. هرکاربر مي تواند یک یا چند نقش 

را بپذیرد. هرکاربر باید یک آدرس ایمیل در اختیار سایت قرار دهد.  
مجوزها: تنظیمات حقیقي هرنقش درواقع مجوزهاي آن محسوب مي شود. مجوزها   -
مربوط به بازدید، ویرایش یا حذف مطالب مختلف سایت هستند و دستورات نقش هاي مختلف 

براي دسترسي به بخش هاي مختلف را کنترل مي کنند. 

کار با کاربر اصلي
عالوه بر این مکانیسم ها یک اکانت به نام کاربر اصلي وجود دارد که همزمان با طراحي 
سایت  قسمت هاي  تمام  به  و  نمي شود  حذف  اکانت  این  مي شود.  ایجاد  دروپالي  سایت 
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دسترسي دارد. البته شما نباید از آن براي کارهاي روزانه خود استفاده کنید. بهتراست یک 
نقش با امتیازات باال ایجاد کرده)مثل webmaster( از آن استفاده کنید. 

ايجاد نقش ها
آنها را حذف کنید فقط مي توانید هیچ  دروپال دو نقش داخلي دارد. شما نمي توانید 
مجوزي به آنها اختصاص ندهید تا عمال بي اثر شوند. مکانیسم ورود به سایت دروپالي بخشي 

از مکانیسم امنیتي آن است.
در  را  نام  این  توانید  نمي شوند. شما مي  وارد سایت شما  که  کاربراني  بي نام:   -

Administer، پیکربندي سایت، اطالعات سایت بخش 
 )D6: admin/settings/site-  information  D7: admin/settings/user(

بازدیدکننده ها و مهمانان استفاده کنید.  از اسامي چون  تغییر دهید 
تاییدشده: کاربراني که وارد سایت شما شده اند و کلمه عبور در اختیار دارند. شما   -

مي توانید از گزینه هاي مختلفي براي تایید صالحیت آنها استفاده کنید. 
نقش هاي سازماني در دروپال  از  دارند. شاید شما  با مجوزها  تنگاتنگي  رابطه  نقش ها 
نیز استفاده کنید. به هرحال مجوزهاي نقش هاي مختلف باید متفاوت باشد. دریک سازمان 
معمولي مدیران و سرپرستان ممکن است در بخش هاي مختلف سازمان حضور داشته باشند 

و نقش هاي مشابهي برعهده بگیرند. 
استراتژي مناسب افزودن دو نقش جدید به سایت است تا انعطاف پذیري سایت افزایش 

یابد. نکته مهم کارکرد این نقش هاست نه نام آنها:
webmaster : این نقش تقریبا به تمام قسمت هاي سایت دسترسي دارد. تنها   -
برخي از مجوزهاي داخلي را نباید در اختیارش قرار داد)مثل مجوز واردکردن PHP(. افراد 
عضو این نقش در چارچوب مکانیسم امنیتي سایت قرار مي گیرند و مانند کاربراصلي آن را 

دور نمي زنند)از کنار آن عبور نمي کنند(. 
کاربر معتمد یا هماهنگ کننده: براي این نقش باید اختیاراتي بین وب مسترو کاربر   -
تاییدشده قائل بود. به عنوان مثال یک وب مستر ممکن است بتواند منوهاي جدید بسازد اما 
افراد عضو نقش هماهنگ کننده تنها بتوانند به ویرایش نظرات کاربران و مباحثات foru ها 
بپردازند. اگر شما از ویژگي  استفاده مي کنید که به کاربران اجازه مي دهد براي خود اکانت 
را  ویژگي  این  براي  مورداعتماد  و  افراد مشخص  اجازه مي دهد  به شما  نقش  این  بسازند، 
انتخاب کنید. اکانت کاربر تاییدشده توسط خود وي ایجاد مي شود اما اکانت هماهنگ کننده 
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را شخصي دیگر از سازمان مي سازد.
یک کاربر مي تواند عضو چند نقش باشد و تنها یک استثنا در این میان وجود دارد. کاربران نمي توانند 
همزمان عضو نقش کاربر بي نام و سایر نقش ها باشند؛ چون کاربر بي نام متعلق به کاربران ناشناس سایت 
است. براي ایجاد یا ویرایش یک نقش مي توانید طبق شکل 1-8 به بخش Administer، مدیریت 

کاربر، نقش ها)D6: admin/user/roles D7: admin/settings/roles( مراجعه کنید.

شکل 8-1

نهایي  را  تنظیمات هرنقش  بتوانید  تا  کنید  کلیک   Edit Permissions کلید  روي 
تغییر دهید.  را  آنها  نام  تنها مي توانید  و  غیرقابل تغییر هستند  پیش فرض  نقش  دو  کنید. 
شما نمي توانید آنها را حذف کنید اما مي توانید به حذف نقش هایي که خود ایجاد کرده اید 
بپردازید. همیشه یک فضاي خالي در زیر این قسمت وجود دارد که به شما اجازه مي دهد 
به ایجاد نقش هاي جدید، نام گذاري و افزودن آنها به نقش هاي موجود)با کلیک کردن روي 

کلید Add Role( بپردازید.

ويرايش مجوزها
شما مي توانید طبق شکل 2-8 در قسمت Administer ، مدیریت کاربر، مجوزها یا

 )D7: admin/settings/permissions   D6: admin/user/permissions(
مجوزهاي سیستم خود را تنظیم کنید.       
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شکل 8-2

ایجاد کرده اید، صفحه مجوزهاي شما شبیه همین شکل  را  نام برده شده  اگر دو نقش 
خواهد بود. با استفاده از چک باکس هاي این بخش مي توانید به افزودن یا حذف نقش ها و 

مجوزها بپردازید. 

آشنايي با مجوزهاي کاربر تايیدشده
از  غیر  هرکاربري  بنابراین  مي شود.  تعریف  آن  کاربر  ورود  اطالعات  براساس  هرنقشي 
به  اگر مجوز دسترسي  به طورمثال  بنابراین  تاییدشده هستند.  کاربران عضو نقش بي نام، 
خواهد  هم  وي   ،webmaster کاربر  نه  باشد  داده شده  تاییدشده  کاربر  به  اخبار  بخش 
توانست به آن بخش دسترسي داشته باشد؛ چون به طور اتوماتیک یک کاربر تاییدشده به 

شمار مي آید. 

به روزرساني مجوزها
پس از نهایي کردن نقش ها و عضوگیري نمي توان به به روزرساني آنها پرداخت اما مجوزها 
مرتبا به روز مي شوند. ممکن است دلیل این اتفاق نیاز وب سایت یا سازمان به به روزرساني یا 
انواع جدید  افزودن ماژول هاي جدید به سایت باشد. شکل 3-8 به خوبي نشان مي دهد که 
محتواي افزوده شده به سایت، به مجوزهاي جدید نیاز دارند. در قسمت گره ها نیز تنها دو گزینه 
وجود دارد: صفحه و story. در شکل 3-8 مشخص است که پس از افزودن نوع محتوایي به اسم 
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test چه بخشي از مجوزها براي گره ایجاد مي شود. 

شکل 8-3

چک کردن مجوزها براي اولین استراتژي عیب يابي
سرعت  به  کنید،  استفاده  آن  از  نتوانید  و  کنید  اضافه  دروپال  به  جدیدي  ماژول  اگر 
قسمت مجوزها را چک کنید. شاید باید قسمت مربوط به آن را در لیست ماژول ها فعال 

کنید یا در صفحه مجوزها روي چک باکس آن کلیک کنید. 

براي هرگونه گره سه نوع مجوز پایه اي وجود دارد:
ایجادکردن

حذف کردن
ویرایش کردن

هرکدام از آنها به واسطه مالکیت گره، مشخص تر مي شود:
مال خود
مال همه

قرار  همان طور که در شکل 3-8 مشخص است مجوزها در دروپال6 در کنار گروه ها 
اما در  با افزودن یک گونه جدید گره باید مجوزهاي آن را چک کنید.  مي گیرند بنابراین 

دروپال7 مجوزها در کنار گونه محتوا قرار مي گیرند. اگر بخش CCK جدیدي ایجاد 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


145
رضا سروری

مي کنید، براي هرکدام از آنها مجوزهاي جداگانه اي در اختیار خواهید داشت و با افزودن 
هربخش CCK جدید، به روز خواهد شد. 

استفاده از webmaster براي مشاهده مجوزهاي جديد
تمام  بگیرید  تصمیم  مي توانید  دارید،  اختیار  در   webmaster نقشي چون  اگر شما 
مجوزها)غیر از مجوزهاي با ریسک باال( را در اختیار آن قرار دهید یا نه. بدین ترتیب هربار 
 webmaster که ماژول جدیدي اضافه کنید، مي توانید در قسمت زیرین ستون مجوزهاي
مجوزهاي جدید افزوده شده به سایت خود را مشاهده کنید؛ چون این مجوزهاي جدید با 

چک باکس هاي خالي مشخص خواهند بود. 

کار با کاربرها
سه بخش مختلف براي پیکربندي کاربرها وجود دارد:

قوانین مربوط به شناسایي دامین ها، هوست ها و آدرس هاي ایمیل که مي توانند به   -
سایت دسترسي داشته باشند)یا نداشته باشند(.

تنظیمات تایید کاربران شامل ایمیل هاي اتوماتیک براي تایید عضویت و مانند آن.  -
اکانت هاي کاربري. شما مي توانید به دروپال اجازه دهید به وسیله تایید آدرس هاي   -

ایمیل به کاربران اجازه ایجاد اکانت هاي جدید بدهید. 
تمام ابزارهاي کاربري وابسته به شناسه کاربر و کلمه عبور وي هستند. صفحه پیش فرض 
نمایش داده شده در شکل 4-8 نحوه ورود هرکاربر به سایت، ایجاد اکانت جدید یا درخواست 

تغییر کلمه عبور را نشان مي دهد.

شکل 8-4
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شکل 8-5

استفاده از قوانین دسترسي
براي مدیریت این قسمت مي توانید طبق شکل 5-8 به بخش Administer، مدیریت 
به  قوي  مکانیزم  این  کنید.  مراجعه   )admin/user/rules( یا  دسترسي  قوانین  کاربر، 
استحکام سایت شما کمک مي کند و تنها یک بار به تنظیم نیاز دارد. مثال نمایش داده شده 
در شکل 5-8 عضویت هرکاربر با آدرس ایمیل ickydomain.com را رد مي کند. شما در 
بخش هاي مختلف سایت مي توانید تنها به دامین هاي خاصي اجازه دسترسي بدهید. پس از 
ذخیره تغییرات، مي توانید طبق شکل 6-8 با مراجعه به صفحه Check Rules به تست 

قوانین وضع شده بپردازید. 

شکل 8-6
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به طور پیش فرض هیچ قانون دسترسي وجود ندارد. از این بخش به سادگي عبور نکنید 
چون در امنیت سایت شما نقش مهمي ایفا مي کند. 

ايجاد تنظیمات ثبت نام کاربر
همیشه گفتیم که در دروپال با صرف اندکي وقت مي توان از صرف وقت و انرژي زیاد در 

مراحل بعدي جلوگیري کرد. بخش ثبت نام اتوماتیک کاربر هم مشمول همین قانون مي شود. 

مطمئن شويد مي توانید ايمیل ارسال کنید
سایت  اگر  است.  ایمیل  به  وابسته  دروپال  در  کاربرها  اتوماتیک  مدیریت  اعظم  بخش 
دروپالي شما نمي تواند از طریق سرور SMTP ایمیل ارسال کند، این ابزارها فعال نخواهند 
شد. اغلب هوستینگ ها )مخصوصا نوع اشتراکي آنها( امکان ارسال ایمیل را براي کاربران 
خود فراهم مي کنند. البته ممکن است هنگام استفاده از شبکه محلي با مشکالتي در این 

زمینه مواجه شوید. 

ابتدا قوانین دسترسي را تنظیم کنید تا کاربران شما به خوبي فیلتر شوند. سپس طبق 
شکل 7-8 به تغییر تنظیمات ثبت نام در بخش Administer، مدیریت کاربر، تنظیمات 

کاربر)D6: admin/user/settings D7: admin/settings/user ( بپردازید.  

شکل 8-7

شمار  به  کاربر  ثبت نام  سیستم  کلید  لیست  این  ابتداي  در  رادیو  کلیدهاي  مجموعه 
مي آید. شما باید تصمیم بگیرید از کدام یک از سه نوع تنظیمات استفاده خواهید کرد:

عدم ثبت نام عمومي: تمام اکانت ها باید توسط مدیران سایت ایجاد شوند.  -
انجام ثبت نام عمومي با نیاز به تایید مدیران براي فعال شدن اکانت.  -
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ثبت نام عمومي طبق قوانین دسترسي  -
ثبت نام  بدین ترتیب  بگیرید.  کمک  مورداعتماد  کاربر  نقش  از  مي توانید  کار  این  براي 
عمومي براي عضویت در سایت انجام مي شود سپس یکي از مدیران سایت این کاربرهاي 
جدید را عضو نقش کاربر مورداعتماد مي کند. براي تایید عضویت ایمیلي به آدرس کاربر 
ارسال مي شود تا با تایید وي، اکانت فعال شود. سایر گزینه هاي این صفحه براي شخصي سازي 
سایت و پاسخگویي به سواالت اعضاي جدید است. به عنوان مثال خط مشي اي که شما 
براي سایت انتخاب مي کنید در صفحه ثبت نام ثبت مي شود. همچنین بدین ترتیب کاربران 
سایت مطمئن خواهند شد از مطالب آنها در سایت حفاظت مي شود. کاربران پس از عضویت 
این قسمت  در  بنابراین  کنند.  ارسال  اکانت خود درخواست  ارتقاي سطح  براي  مي توانند 
باید تمام سواالت احتمالي را پیش بیني کنید تا براي همه کاربران سایت پاسخي در اختیار 

داشته باشید. 

جلب اطمینان کاربران در مورد امنیت سايت
به عنوان مثال شما مي توانید به کاربران خود اطمینان دهید همیشه مي توانند کلمه عبور خود را 

عوض کنند و هیچ کس به این اطالعات شخصي دسترسي نخواهد داشت. 

همان طور که در شکل 8-8 مشخص است، در این مرحله باید متن ایمیل ارسالي به 
کاربران متقاضي عضویت را تهیه کنید. در این پیام مي توان اطالعاتي چون نام کاربري را 

هم گنجاند.

شکل 8-8
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آمادگي براي پیام هاي بعدي
هرچند شما مي توانید از گزینه هاي پیش فرض در این صفحه استفاده کنید، اما بهتر است 
تمام آنها را مطالعه کنید تا با امکانات مختلف مثل مسدودکردن اکانت کاربران آشنا شوید. 

بدین ترتیب مي توانید نکات ضروري احتمالي پیام هاي ایمیل بعدي را پیش بیني کنید. 

در این قسمت هراطالعات اضافي دیگري که مدنظر داشتید، اضافه کنید. در قسمت 
پایین صفحه طبق شکل 9-8 مي توانید سایر پیام هاي ایمیلي سایت را نیز تنظیم کنید مثل 

پیام مخصوص تغییر کلمه عبور یا مسدودشدن اکانت کاربر.
در نهایت طبق شکل 10-8 مي توانید تصمیم  بگیرید کاربران سایت ازامضاي دیجیتالي 

و آپلود عکس استفاده کنند یا نه. 

شکل 8-9

شکل 8-10
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ايجاد اکانت کاربرها
در این مرحله سایت شما آماده پذیرش عضو جدید است. در صورت تایید شما آنها مي توانند طبق 
شکل 11-8 به ویرایش تنظیمات خود در بخش اکانت من، بپردازند. اگر مدیران سایت اکانت کاربري 
جدیدي بسازند، طبق شکل 12-8 صفحه مشابهي در قسمت مدیریت کاربر، کاربران، با استفاده از کلید 
Add User )D6: admin/user/user/create  D7: admin/people/create( به وجود 

مي آید.  توجه داشته باشید که در این قسمت مدیر سایت نقش کاربر جدید را مشخص مي کند. 

شکل 8-11

شکل 8-12
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استفاده از پروفايل کاربري
ماژول پروفایل کاربري در هسته دروپال موجود است و استفاده از آن اختیاري است. 
پس از فعال کردن آن، طبق شکل 13-8 بخش جدیدي به نام پروفایل به قسمت مدیریت 

کاربر اضافه مي شود. 
از آدرس هاي ایمیل تاییدشده کاربران سایت مي توانید در پایگاه داده ایمیل سایت نیز 
استفاده کنید. در این صورت باید به کاربران اجازه دهید آدرس ایمیل خود را حذف کنند. 
البته هرکشور قوانین خاصي درمورد نمایش یا عدم نمایش آدرس ایمیل کاربران سایت دارد. 

به هرحال بهتر است در این قسمت گزینه حذف آدرس ایمیل را نیز اضافه کنید. 

شکل 8-13

همان طور که در شکل 14-8 مشخص است، شما مي توانید کلید حذف)عدم نمایش( 
آدرس ایمیل را به پروفایل کاربران سایت خود اضافه کنید.

شکل 8-14
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صفحه  براي  نیز  بیشتري  تنظیمات  صفحه  این  پایین  قسمت  در   8-15 شکل  طبق 
کاربران وجود دارد. با کلیک کردن روي چک باکس هاي این قسمت مي توانید از گزینه هاي 

مختلف آن استفاده کنید. 

شکل 8-15

پس از اضافه کردن این کلید، کاربراني که به ویرایش اکانت خود مي پردازند)با استفاده 
از گزینه اکانت من از منوي Navigation( مي توانند گزینه هاي مختلف این قسمت را 

طبق شکل 16-8 مشاهده کنند.

شکل 8-16

تاکید  در صورت  و  به وجود مي آیند،  این بخش ها  کاربري جدید  اکانت  ایجاد یک  با 
شما، کاربر نمي تواند بدون پرکردن این قسمت، اکانت خود را فعال کرده وارد سایت شود. 
همان طور که در شکل 17-8 کامال مشخص است صفحه ایجاد اکانت براي مدیران و کاربران 

عادي یکسان است.
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شکل 8-17

Profile CSV خارج کردن اطالعات پروفايل با استفاده از
یا   Constant Contact مثل  که  دارد  وجود   Profile CSV نام  به  ماژولي 
شما  به  ابزار  این  است.  ایمیل  ارسال  و سیستم  دروپال  رابط   Vertical Response
CSV بسازید و به اکانت ایمیل خود  کمک مي کند یک ارزش کامادار به صورت فایل 
این ماژول را دانلود کرده نصب کنید سپس آن را طبق جدول 8-1  ابتدا  آپلود کنید. 

کنید.  فعال 

17
Hour8

 Profile CSVکردن اطالعات پروفایل با استفاده از خارج
 Vertical Responseیا  Constant Contact وجود دارد که مثل Profile CSVماژولی به نام 

کند یک ارزش کامادار به صورت این ابزار به شما کمک می. رابط دروپال و سیستم ارسال ایمیل است
ابتدا این ماژول را دانلود کرده نصب کنید سپس . بسازید و به اکانت ایمیل خود آپلود کنید CSVفایل 

.  فعال کنید 8-1آن را طبق جدول 

 
 Profile CSVه اندازي را

، پیکربندي سایت، پروفایل Administerباید به قسمت  8-18براي پیکربندي این ماژول طبق شکل 
CSV )admin/settings/profile_csv (مراجعه کنید .

هاي در این بخش باید گزینه. شودشود بلکه از آن خارج میالبته چیزي به این قسمت وارد نمی
است پس ) عدم نمایش(در ایجا ارزش یک به معناي حذف . ي حذف انتخاب کنیدموردنظر خود را برا

.  هایی را انتخاب کنید که مساوي یک نیستندباید گزینه
 

 CSVایجاد یک فایل 
را  Profile Export CSVتوانند گزینه کاربرانی که به مجوزهاي مدیریتی سایت دسترسی دارند، می

توانید آن شما می. شودترتیب یک فایل جدید ساخته شده باز مینبدي. بیابند Navigationدر منوي 
هاي مناسب بپردازید و در نهایت آن را به منتقل کنید تا به انتخاب ارزش spreadsheetرا به یک 

.  سیستم ایمیل خود آپلود کنید
 

Profile CSV راه اندازي
براي پیکربندي این ماژول طبق شکل 18-8 باید به قسمت Administer، پیکربندي 

سایت، پروفایل CSV )admin/settings/profile_csv( مراجعه کنید.
البته چیزي به این قسمت وارد نمي شود بلکه از آن خارج مي شود. در این بخش باید 
گزینه هاي موردنظر خود را براي حذف انتخاب کنید. در ایجا ارزش یک به معناي حذف 

)عدم نمایش( است پس باید گزینه هایي را انتخاب کنید که مساوي یک نیستند. 
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CSV ايجاد يک فايل
 Profile دارند، مي توانند گزینه  به مجوزهاي مدیریتي سایت دسترسي  کاربراني که 
Export CSV را در منوي Navigation بیابند. بدین ترتیب یک فایل جدید ساخته شده 
باز مي شود. شما مي توانید آن را به یک spreadsheet منتقل کنید تا به انتخاب ارزش هاي 

مناسب بپردازید و در نهایت آن را به سیستم ایمیل خود آپلود کنید. 

شکل 8-18

خالصه
در این بخش با مکانیزم امنیتي دروپال آشنا شدید که یک سیستم کامال نقش محور 
پروسه  و  عملیات  کلیه  مي توانید  دروپال  پیش فرض  تنظیمات  از  استفاده  با  البته  است. 

ثبت نام سایت را اتوماتیک کنید. 

سوال و جواب
سوال: آیا مي توان مجوزهاي شرطي ایجاد کرد تا هرمجوزي به محتواي سایت وابسته باشد؟

تعیین  با کلیک کردن روي چک باکس ها  و  وابسته هستند  به نقش ها  جواب: مجوزها 
مي شوند. شما مي توانید نحوه عضوگیري نقش ها را تغییر دهید اما ساختار دروپال به شما 

اجازه نمي دهد مجوزها را شرطي کنید.
سوال: به غیر از کدنویسي، آیا راه دیگري براي گسترش ساختار مجوزهاي دروپال وجود دارد؟

راحتي  به  مي کنند.  کنترل  را  سایت  محتواي  و  ابزارها  به  دسترسي  مجوزها  جواب: 
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مي توان دو گونه محتواي یکسان ایجاد کرد و براي هرکدام مجوزهاي مختلفي تعیین کرد. 
فقط به یاد داشته باشید که داده هاي آنها به طور جداگانه ذخیره مي شود. 

سوال: آیا دونفر مي توانند یک اکانت را به اشتراک بگذارند؟
جواب: این به خود شما بستگي دارد. یک اکانت تنها یک آدرس ایمیل مي پذیرد. در 
صورت نیاز مي توانید آن چندنفر را عضو یک نقش خاص کنید تا اطالعات آنها به اشتراک 

گذاشته شود. 

کارگاه
امتحان

تفاوت یک کاربر تاییدشده و یک کاربر بي نام چیست؟  .1
چگونه مي توان لینک Create Account را از صفحه ورودي سایت حذف کرد؟  .2

کلمه هاي عبور چگونه ذخیره مي شوند؟  .3
جواب ها

کاربر  اما  وارد سایت مي شود  کلمه عبور  و  از شناسه  استفاده  با  تاییدشده  کاربر   .1
بي نام نمي تواند. 

در قسمت قوانین دسترسي، از کلید No Public Registration استفاده کنید.   .2
این اطالعات در قسمتي رمزنویسي شده ثبت مي شوند و غیرقابل مشاهده هستند.   .3

البته در دروپال7 ساختار این قسمت تغییر کرده است. 

فعالیت ها
پس از تعیین نقش ها و مجوزها، به تست سایت خود بپردازید تا با عملکرد آن بیشتر 
آشنا شوید. بهترین کار این است که ببینید استفاده از قسمت هاي مختلف سایت به اندازه 
کافي ساده است یا نه. سپس ببینید با کم کردن تعداد نقش ها نیز امنیت و کاربري سایت 

همان قدر محکم و ساده است یا نه!
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ساعت نهم
يافتن اطالعات: 
استفاده از برچسب ها، 
طبقه بندي و پروسه جستجو

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 Poormanscron و Cron راه اندازي 
 پیکربندي بخش جستجوي سایت

 ایجاد ساختارهاي طبقه بندي با استفاده از لغات و اصطالحات 
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مقدمه
بخش ذخیره فیزیکي دروپال به زبان PHP و در پایگاه داده آن است. حاال شما با روش 
ورود مطالب به سایت و نمایش آنها آشنا شدید. در این بخش با راه اندازي بخش جستجوي 
سایت آشنا مي شوید. همچنین با ابزارهایي آشنا مي شوید که به کاربران اجازه مي دهد به 

طبقه بندي مطالب سایت بپردازند. 
تفاوت جستجو و طبقه بندي، بنیادي است: جستجو به معناي گردش بین مطالب مختلف 
سایت و یافتن اطالعات الزم با استفاده از لغات خاص )کلیدواژه ها( است. اما طبقه بندي به 
صورت دستي توسط کاربر انجام مي شود)معموال در زمان ورود مطلب به سایت(. به عنوان 
مثال براي جستجوي مطلبي که شامل عکسي از برج ایفل است شما نمي توانید از هیچ ابزار 
اگر در  یا  استفاده کنید. حداقل در عصر حاضر غیرممکن است!  براي جستجو  اتوماتیکي 
جستجوي جمله اي از مکبث هستید نمي توانید از جستجوي اتوماتیک استفاده کنید چون 
به همراه  را  "مکبث"  نمایشنامه وجود دارند که به هیچ وجه کلمه  جمالت فراواني در آن 
پیش زمینه.  در  مطالب  طبقه بندي  و  مي گیرد  قرار  در پس زمینه  بنابراین جستجو  ندارند!  
بدین ترتیب مي توان مطالب دلخواه را در سایت یافت. شما مي توانید در مورد سایت خود 
تصمیم بگیرید که تنها از جستجو یا طبقه بندي استفاده شود یا هردو. البته این به عملکرد 

سایت شما و نوع مخاطبان آن بستگي دارد. 
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Poormanscron و Cron راه اندازي بخش جستجو به کمک
دروپال هم مانند هروب سایت دیگري با دریافت درخواست عکس العمل نشان مي دهد. 
مختلف  بخش هاي  شود.  انجام  سایت  پس زمینه  در  باید  لیست ها  تهیه  چون  عملیاتي 
سایت مسئول چینن اموري هستند: از به روزرساني و تهیه کپي پشتیبان در طول زمان تا 
چک کردن نسخه هاي جدید مطالب سایت. در بسیاري از محیط هاي وب چنین وظایفي را 
برنامه ریزهایي چون Cron )زمان نگار( برعهده مي گیرند. روي ویندوز نسخه هاي مختلفي از 

این ابزار وجود دارد ولي اکثر کاربران از برنامه ریز داخلي ویندوز استفاده مي کنند.
براي دسترسي به چنین ابزاري در دروپال باید به www.x.com/cron.php مراجعه 
 cron کرد. شما مي توانید به طور دستي با استفاده از مرورگر خود به این آدرس بروید یا از
 Poormanscron یا برنامه ریز خود ویندوز استفاده کنید. البته به جاي این کار از ماژول

نیز مي توانید استفاده کنید.   
با استفاده از cron یا برنامه ریز ویندوز، cron.php به انجام اموري چون فهرست بندي 
و چک کردن نسخه هاي جدید مي پردازد. بنابراین شما تنها باید cron.php را راه اندازي 
این  اگر  نیست.  دسترس  در   cron اشتراکي  محیط ها چون هوست هاي  بعضي  در  کنید. 
از cron.php براي چک دوره اي  از آن استفاده کنید و  برنامه ریز در دسترس بود حتما 
از آن در  سیستم خود استفاده کنید. اگرسایت شما ترافیک باالیي دارد و مطالب زیادي 
که  کنید  تنظیم  طوري  را   cron.php مي توانید  دارد،  قرار  اینترنتي  جستجوي  معرض 

هرساعت یک بار فعال شود. 
کند.  دریافت  درخواستي  دروپال  که  مي شود  فعال  وقتي   Poormanscron ماژول 
ارسال  از  ابزار پس  این  و  نه.  یا  استفاده کند   cron.php از  سپس تشخیص مي دهد که 
صفحه به کاربر، کار خود را آغاز مي کند. بنابراین کاربر وقتي صفحه را مشاهده مي کند، 

cron در حال فعالیت است. 

Poormanscron و خبرنامه ها
است.  سایت  خبرنامه هاي  همان  یا  ایمیل ها  ارسال   cron.php وظایف  از  یکي 
Poormanscron ممکن است در این قسمت با مشکل مواجه شده چندبار یک پیام را 

ارسال کند؛ بنابراین در این مورد بهتر است از یک cron استفاده کرد. 

اگر قصد دارید از Poormanscron استفاده کنید، پس از دانلود و نصب، آن را طبق 
جدول 1-9 فعال کنید.
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 Poormanscron عملی��ات  لیس��ت بندي  ب��ه  تنه��ا  پیش ف��رض  تنظیم��ات 
9 آخرین گزارش��ات سایت را در قسمت  مي پردازد. ش��ما مي توانید طبق ش��کل 2-
 Administer،Reports، Recent Log Entries)admin/reports/dblog (

مش��اهده کنید.

شکل 9-1

شکل 9-2

2
Hour9

شما . مراجعه کرد www.x.com/cron.phpبراي دسترسی به چنین ابزاري در دروپال باید به 
 ریز خودیا برنامه cronتوانید به طور دستی با استفاده از مرورگر خود به این آدرس بروید یا از می

 .  توانید استفاده کنیدنیز می Poormanscronالبته به جاي این کار از ماژول . ویندوز استفاده کنید
 

کردن بندي و چکبه انجام اموري چون فهرست cron.phpریز ویندوز، یا برنامه cronبا استفاده از 
ها در بعضی محیط. ي کنیدرا راه انداز cron.phpبنابراین شما تنها باید . پردازدهاي جدید مینسخه

ریز در دسترس بود حتما از آن اگر این برنامه. در دسترس نیست cronهاي اشتراکی چون هوست
اگرسایت شما ترافیک . اي سیستم خود استفاده کنیدبراي چک دوره cron.phpاستفاده کنید و از 

را  cron.phpتوانید ارد، میباالیی دارد و مطالب زیادي از آن در معرض جستجوي اینترنتی قرار د
.  بار فعال شودطوري تنظیم کنید که هرساعت یک

 
سپس تشخیص . شود که دروپال درخواستی دریافت کندوقتی فعال می Poormanscronماژول 
و این ابزار پس از ارسال صفحه به کاربر، کار خود را آغاز . استفاده کند یا نه cron.phpدهد که از می
.  در حال فعالیت است cronکند، براین کاربر وقتی صفحه را مشاهده میبنا. کندمی

Poormanscron ها و خبرنامه
ممکن  Poormanscron. هاي سایت استها یا همان خبرنامهارسال ایمیل cron.phpیکی از وظایف 

ورد بهتر است در این قسمت با مشکل مواجه شده چندبار یک پیام را ارسال کند؛ بنابراین در این م
.  استفاده کرد cronاست از یک 

فعال  9-1استفاده کنید، پس از دانلود و نصب، آن را طبق جدول  Poormanscronاگر قصد دارید از 
.  کنید

 
پس از طراحی سایت ممکن است . آغاز کنید) 9-1شکل (فرض براي شروع بهتر است از تنظیمات پیش
.  شما چندبار این تنظیمات را چک کنید

 

براي شروع بهتر است از تنظیمات پیش فرض )شکل 1-9( آغاز کنید. پس از طراحي 
سایت ممکن است شما چندبار این تنظیمات را چک کنید.
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راه اندازي بخش جستجو
ماژول جستجو بخشي از هسته دروپال است اما به طور پیش فرض فعال نیست. بنابراین 

باید طبق شکل 2-9 آن را فعال کرده، پیکربندي کنید. 

4
Hour9

بنابراین باید طبق شکل . فرض فعال نیستخشی از هسته دروپال است اما به طور پیشماژول جستجو ب
.  آن را فعال کرده، پیکربندي کنید 2-9

 
هاي سایت درنظر اي براي بخش طراحی نقشتوان به عنوان نمونهمجوزهاي ماژول جستجو را می

) نامبران تاییدشده و بیکار(سایت است و همه بخش جستجوي سایت بخشی عادي در هروب. گرفت
توان استفاده از البته می. توانند از آن استفاده کنند ولی مدیریت آن تنها برعهده مدیریت سایت استمی

توان براي استفاده بهینه از این ویژگی می. جستجوي پیشرفته را تنها به کاربران تاییدشده محدود کرد
سایت، تنظیمات جستجو ، پیکربندي Administerبه قسمت  9-3طبق شکل 

)admin/settings/search (مراجعه کرد  .
 

 
 9-3شکل 
 

اگرموارد زیادي نیاز به . را مشخص کنید cronتوانید با انتخاب شماره موارد دلخواه، روش کار شما می
. تر کنید تا عملیات زیاد سنگین نباشدرا کوتاه cronبازبینی دارند، بهتر است دوره بازبینی توسط 

مجوزهاي ماژول جستجو را مي توان به عنوان نمونه اي براي بخش طراحي نقش هاي سایت 
درنظر گرفت. بخش جستجوي سایت بخشي عادي در هروب سایت است و همه )کاربران تاییدشده 
و بي نام( مي توانند از آن استفاده کنند ولي مدیریت آن تنها برعهده مدیریت سایت است. البته 
مي توان استفاده از جستجوي پیشرفته را تنها به کاربران تاییدشده محدود کرد. براي استفاده 
بهینه از این ویژگي مي توان طبق شکل 3-9 به قسمت Administer، پیکربندي سایت، 

تنظیمات جستجو )admin/settings/search( مراجعه کرد.

شما مي توانید با انتخاب شماره موارد دلخواه، روش کار cron را مشخص کنید. اگرموارد زیادي نیاز 
به بازبیني دارند، بهتر است دوره بازبیني توسط cron را کوتاه تر کنید تا عملیات زیاد سنگین نباشد. 

در قسمت پایین صفحه مي توانید تنظیمات نمایش داده شده در شکل 4-9 را مشاهده کنید. 
مهم ترین قسمت تعداد حروف کلمات فهرست بندي شده است. بدین ترتیب نحوه ارائه نتایج تغییر 

مي کند اما در عملیات فهرست بندي تاثیري ندارد. 

شکل 9-3
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راه اندازي بخش طبقه بندي
با استفاده از ماژول طبقه بندي به کاربران سایت اجازه مي دهید داده هاي خود در سایت 
مثل  دارند  نیاز  ماژول  این  به  ماژول هاي دروپال  از  برخي  بندي کنند. همچنین  را طبقه 

Ubercart. این ماژول را باید طبق جدول 3-9 فعال کنید. 

با استفاده از این ابزار مي توانید لغات جدیدي بسازید که شامل اصطالحاتي است که به 
طبقه بندي مطالب سایت کمک مي کند. شما مي توانید از یک اصطالح در دو گروه مختلف 
استفاده کنید: به عنوان مثال اصطالح length در گروه کلمات توضیح کاال و گروه کلمات 
مدیریت   ،Administer بخش  به  مي توانید  قسمت  این  مدیریت  براي  عملکرد.  تشریح 
اصطالحات  و  این قسمت مي توانید در مورد کلمات  در  مراجعه کنید.  محتوا، طبقه بندي 
موردنیاز تنظیمات الزم را نهایي کنید. هر کلمه به یک یا چند نوع محتوا در سایت اشاره 
کلمات   Forum ماژول  مثال  عنوان  به  ایجاد مي شوند.  اتوماتیک  به طور  معموال  و  دارد 

Forum را طبق شکل 5-9 ایجاد خواهد کرد.

شکل 9-4
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شکل 9-5

طبق شکل 6-9 کلید باالي صفحه به شما اجازه مي دهد کلمه جدیدي وارد سیستم کنید.

شکل 9-6
در شکل 7-9 مشخص است که هرکلمه مي تواند به یک یا چند گونه خاص محتوا در 

سایت اشاره داشته باشد.

شکل 9-7
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شکل 9-8

لیست  این  در  مي توانید  همچنین  شما  است  مشخص   9-9 شکل  در  که  همان طور 
اصطالحات جدید به کلمات فهرست بندي اضافه کنید.

البته این نکته به کاربران کمک مي کند چون کاربران وقتي در جستجوي موضوع خاصي 
هستند نمي خواهند جستجوي خود را به گونه محتواي خاصي محدود کنند. در صورتي که 
کاربران نهایي بخواهند چنین محدودیتي را اعمال کنند نیز مي توانند از جستجوي پیشرفته 
استفاده کنند. همان طور که در شکل 6-9مشخص است شما مي توانید تنظیمات کلمات 

طبقه بندي مطالب سایت را نیز تغییر دهید. تنظیمات مذکور عبارتند از:
برچسب ها؛ که به کاربران اجازه مي دهد مطالب خود را از سایرین متمایز کنند. البته ممکن 
است کاربران مختلف از برچسب هاي متفاوتي براي اشاره به موضوعي یکسان استفاده کنند. مثل 
برچسب هاي مشابهي چون انرژي و قدرت. درهنگام ثبت برچسب ها باید آنها را با کاما از هم جدا 
کرد و مي توان از فاصله در هر برچسب استفاده کرد. البته همه این عملیات منوط به این نکته 

است که مدیر سایت روي چک باکس استفاده از برچسب ها کلیک کرده باشد. 
انتخاب چندگانه؛ که به کاربر اجازه مي دهد بیش از یک اصطالح از لیست انتخاب کند.  

میزان الزم؛ که نشان مي دهد هرگره حداقل باید یک اصطالح از کلمات فهرست بندي 
را به همراه داشته باشد. 

اگر به کاربران اجازه استفاده از برچسب ها داده نشود، آنها باید اصطالحي را از لیست 
سایت انتخاب کنند؛ که این روش بهتري براي حفظ انسجام سایت شماست. طبق شکل 

8-9 گونه هاي محتواي مربوط به کلمات فهرست بندي در لیست قرار مي گیرد. 
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شکل 9-9
با استفاده از گزینه هاي پیشرفته، مي توان زیرگروه هایي براي این لیست درنظر گرفت و 
آن را متنوع تر کرد. همچنین بدین ترتیب مي توان از ویژگي see also در سایت استفاده کرد. 
البته قبل از آن باید ماژول هاي الزم را دانلود کرده نصب کرد. در قسمت پایین گزینه هاي 
پیشرفته،  شما مي توانید واژه هاي مترادف با اصطالحات سایت را وارد کنید)درهر سطر یکي(. 
بدین ترتیب مشکل تعابیر مختلف )مثل انرژي و قدرت( نیز حل خواهد شد. در شکل 9-10 
درنظر  نقلیه  وسایل  اصطالح  از  زیرگروهي  عنوان  به  دوچرخه  اصطالح  که  است  مشخص 

گرفته شده است.

شکل 9-10
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این سلسله مراتب مفصل اصطالحات در شکل 11-9 کامال مشخص است. شما همچنین 
مي توانید اصطالحات و زیرگروه هاي آنها را با استفاده از فلش چهارپر جابجا کنید.

شکل 9-11

مجوزها، گونه هاي محتوا و کلمات فهرست بندي، همه به یکدیگر وابسته اند. به عنوان 
مثال همان طور که در شکل 12-9 مشاهده مي کنید، یک کلمه منحصرا به بخش نظرسنجي 
اختصاص یافته است. در اکثر سایت ها، همه کاربران مي توانند در نظرسنجي ها شرکت کنند 

اما تنها مدیران یا webmasterها مي توانند به مدیریت و ایجاد این بخش بپردازند.

شکل 9-12
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دروپال گزینه هاي متفاوتي به شما ارائه مي کند و انتخاب برعهده شماست تا طبق نیاز سایت 
خود اقدام کنید. 

استفاده از طبقه بندي
وقتي شما این ویژگي ها و تنظیمات را باهم ترکیب مي کنید، دروپال طبق شکل 13-9 صفحه 
ورودي داده به سایت را تغییر مي دهد. کلمه کمیته به گونه محتواي story اختصاص مي یابد. درضمن 
چون چک باکس برچسب خالي است، کاربر نهایي باید یکي از اصطالحات لیست سایت را براي آن مطلب 
انتخاب کند. این روش بهترین و موثرترین راه براي حفظ انسجام سایت است. )شکل 13-9 نمونه اي 
از سلسله مراتب اصطالحات را در اختیار شما قرار مي دهد.( درهنگام بازدید از یک گره، ممکن است 
تنظیمات طبقه بندي نیز به همراه مطلب نمایش داده شود)شکل 14-9(. با کلیک کردن روي تنظیمات 

طبقه بندي، لیست گروه هاي مشابه گره نیز نمایش داده مي شود)شکل 9-15(. 

شکل 9-13

شکل 9-14
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شکل 9-15

دروپال به راحتي این لیست ها و اطالعات را نگه داري مي کند. تنها شما الزم است به 
گروه بندي محتواي سایت دقت کنید. 
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خالصه
به  کاربران  از  زیادي  تعداد  با  را  مختلف  مطالب  مي توان  وب سایت  یک  از  استفاده  با 
اشتراک گذاشت. برچسب ها، طبقه بندي مطالب و بخش جستجو کاربران را در این مورد 
یاري مي دهند. در این بخش با تفاوت جستجو و طبقه بندي مطالب آشنا شدید تا پس از 

ورود مطالب به سایت، به سادگي بتوان آنها را پیدا کرد. 

سوال و جواب
سوال: من مي خواهم از ماژول طبقه بندي استفاده کنم، ولي سایت قبال طراحي شده 

است. چه کاري الزم است انجام دهم؟
زیاد  مطالب  اگر حجم  نیست.  غیرممکني  کار  نیز  موجود  مطالب  طبقه بندي  جواب: 
نیست، شما مي توانید به طوردستي این کار را انجام دهید. یا اینکه مي توانید ابتدا هرگروه 
براي  طبقه بندي  اصطالحات  از  سپس  بیابید  جستجو،  بخش  از  استفاده  با  را  گره ها  از 
جداکرددن آنها استفاده کنید. بهترین روش این است که ابتدا سایت را آفالین کنید سپس 
به تهیه کپي پشتیبان از آن بپردازید. ماژول هاي خاصي براي این چنین شرایطي طراحي 
مي توانید  دروپال،  طبقه بندي  ابزارهاي  توده  به روزرساني  عبارت  با جستجوي  است.  شده 

راه حل هاي مختلفي بیابید. 
این  آیا  پرداخته ام.  خود  سایت  طبقه بندي  به  منوها  از  استفاده  با  قبال  من  سوال: 

دوباره کاري است؟
جواب: بسیاري از کاربران از طبقه بندي مطالب سایت به عنوان روشي موازي با روش 
ایجاد منوها استفاده مي کنند. البته منوها قسمت هاي کلي سایت را مشخص مي کنند و از 

طبقه بندي مطالب براي یافتن سریع جزئیات استفاده مي شود.
سوال: چطور باید مطمئن شوم از ساختار طبقه بندي درستي استفاده کرده ام؟

جواب: ساختار ایده آل به کاربر اجازه مي دهد هرمطلبي را به سادگي پیدا کند. شما 
مي توانید این ساختار را با مداد روي کاغذ ترسیم کنید تا از سالمت و انسجام آن اطمینان 
حاصل کنید. البته گاهي کلمات مترادف مشکالتي در این زمینه به وجود مي آورند. مثال گاهي 

اصطالحات biodegradeable و biodegradable مترادف درنظر گرفته مي شوند. 
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کارگاه 
امتحان

تفاوت برچسب ها با سایر اصطالحات طبقه بندي مطالب چیست؟  .1
چگونه مي توان یک فهرست جستجو ایجاد کرد؟  .2

اصطالحات طبقه بندي مرتبط در کجا نمایش داده مي شوند؟  .3
جواب ها

1.کاربران درهنگام ورود مطلب به سایت مي توانند آنها را ایجاد کنند. بنابراین ممکن 
است برچسب هاي تکراري نیز ایجاد شوند. 

2.شما باید cron یا Poormanscron را براي بازبیني دوره اي فعال کرده، تنظیم کنید.
3.شما مي توانید این اصطالحات را در صفحه اصلي دروپال وارد کنید ولي به ماژول هاي 

مخصوص براي نمایش آنها نیاز دارید. 

فعالیت ها
هنگام آغاز طراحي سایت، لیستي از اصطالحات مختلف موردنیاز تهیه کنید. هنگام ایجاد 
منوها ممکن است مشکالت زیادي براي انتخاب بهترین کلمات به وجود بیاید. بدین ترتیب 
از این کلمات و اصطالحات مي توانید در طبقه بندي مطالب سایت استفاده کنید. به صورت 
دوره اي به بازبیني لیست اصطالحات پرداخته نظر دیگران را در این باره جویا شوید. چون 

افراد و اعضاي جدید ممکن است دیدگاه ها و نظرات نوتري داشته باشند. 
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آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 تعامل با کاربران سایت براي جذاب کردن سایت
 موقعیت و زمان استفاده از نظرات کاربران
 استفاده از ابزارهاي feed و مباحثه ها براي افزایش مطالب سایت

ساعت دهم
استفاده از بخش نظرسنجي، نظرات 
Feed کاربران، مباحثه ها و ابزارهاي
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مقدمه
حاال زمان استفاده از ویژگي هاي داخلي منحصربه فرد دروپال است. ابزارهاي ارتباطي و 
اجتماعي دروپال در سطح بهترین وب سایت هاي دنیاي وب است. امروزه هر سایتي بدون 
توجه به موضوع و هدف آن، زماني مورداستقبال کاربران قرار مي گیرد که تعامل مناسبي با 
مخاطبان خود داشته باشد. البته استفاده از این ابزارها به معناي راحتي کار مدیران سایت 
نیست. پس از این مرحله باید به دنبال همکاران و شرکاي جدیدي باشید که به گسترش 

سایت شما کمک کنند. در این مرحله انسجام و امنیت سایت اهمیت ویژه اي مي یابد. 

استفاده از نظرسنجي ها
برگزاري نظرسنجي هاي اینترنتي یکي از بهترین راه هاي تعامل با کاربران سایت است. شما 
با استفاده از ماژول هاي داخلي دروپال مي توانید این نظرسنجي ها را ایجاد کرده آنها را منحصر 
به نقش ها و مجوزهاي خاص سایت قرار دهید. همچنین ابزارهاي کنترل کننده داخلي نیز وجود 
دارد تا کاربران نتوانند چندبار در نظرسنجي شرکت کنند. طبق شکل 1-10 این بخش معموال 

به صورت بلوک هایي در حاشیه صفحات دروپالي نمایش داده مي شوند. 
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شکل 10-1

براي آغاز کار باید طبق جدول 1-10ماژول مربوطه را نصب کرده فعال کنید.

2
Hour10

 
 10-1شکل 
 

ماژول مربوطه را نصب کرده فعال کنید. 10-1براي آغاز کار باید طبق جدول 

 

 
استفاده از نظرسنجی براي گسترش سایت 

این نظرسنجی ها می توانند موضوعات متنوعی داشته باشند. بدین ترتیب نه تنها استقبال کاربران از سایت 
شما افزایش می یابد بلکه همکاران و شرکاي جدیدي خواهید یافت. شما می توانید با پرداختن به 

موضوعات مهم تعداد زیادي از کاربران را به سایت خود جذب کنید: بازیافت، انرژي، حمل ونقل یا بحران 
غذا. در پایان شما داده هاي غیرعلمی ولی جذابی از توده اي از کاربران وب در اختیار خواهید داشت. 
سپس می توانید این اطالعات را در مقاله اي در سایت یا خبرنامه آن بیاورید. اما نباید تنها به اینجا قانع 
بود. شما باید نتایج نظرسنجی خود را در اختیار رسانه ها قرار دهید و در کنار آن به معرفی سایت یا 
سازمان و گروه خود بپردازید. به خاطر داشته باشید که می توانید با افزودن اطالعاتی از نظرسنجی هاي 

استفاده از نظرسنجي براي گسترش سايت
این نظرسنجي ها مي توانند موضوعات متنوعي داشته باشند. بدین ترتیب نه تنها استقبال 
کاربران از سایت شما افزایش مي یابد بلکه همکاران و شرکاي جدیدي خواهید یافت. شما 
مي توانید با پرداختن به موضوعات مهم تعداد زیادي از کاربران را به سایت خود جذب کنید: 
از  پایان شما داده هاي غیرعلمي ولي جذابي  یا بحران غذا. در  انرژي، حمل ونقل  بازیافت، 
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توده اي از کاربران وب در اختیار خواهید داشت. سپس مي توانید این اطالعات را در مقاله اي در 
سایت یا خبرنامه آن بیاورید. اما نباید تنها به اینجا قانع بود. شما باید نتایج نظرسنجي خود را 
در اختیار رسانه ها قرار دهید و در کنار آن به معرفي سایت یا سازمان و گروه خود بپردازید. به 
خاطر داشته باشید که مي توانید با افزودن اطالعاتي از نظرسنجي هاي آینده سایت خبر دهید تا 
تعداد کاربران بیشتري به سایت خود جلب کنید. اگر تنها کاربران مورداعتماد اجازه شرکت در 
این نظرسنجي ها را داشته باشند، مي توانید تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجي ها را کنترل کنید 

و استقبال کاربران جدید سایت را ارزیابي کنید. 

راه اندازي بخش نظرسنجي
شما مي توانید با مراجعه به بخش:

  admin/content/node-type/poll )D7: admin/structure/node-type/poll(  
تنظیمات این بخش را طبق شکل 2-10 تغییر دهید. در این قسمت مي توانید جزئیات بیشتري 

به سوال نظرسنجي )مثل عکس( اضافه کنید. 

شکل 10-2

طبق شکل 3-10 مي توانید با نهایي کردن تنظیمات فرم زیرگروه، فرمي که کاربران از آن 
براي ایجاد نظرسنجي هاي جدید استفاده خواهند کرد را شخصي سازي کنید. طبق شکل 10-4 
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شکل 10-3

شکل 10-4

معموال از تنظیمات جریان کار در نظرسنجي ها استفاده مي شود. شما مي توانید صفحه نمایش 
نظرسنجي را در حاشیه صفحات یا حتي صفحه اصلي قرار دهید. انتخاب با شماست!
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ايجاد يک نظرسنجي
پس از نهایي کردن تنظیمات مربوط، مي توانید طبق شکل 5-10 با استفاده از بخش 

ایجاد محتوا به ایجاد نظرسنجي بپردازید. 

شکل 10-5

شما مي توانید براي ویرایش و مشاهده آراء به بخش Administer، مدیریت محتوا، محتوا 
)Content button D7:( مراجعه کنید. سپس مي توانید طبق شکل 6-10 به مرور آراء بپردازید. 

شکل 10-6

استفاده از نظرات کاربران
در استفاده از بخش نظرات کاربران باید به استراتژي هاي زیر توجه کنیم:
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شکل 10-7

بخش نظرات را تعديل کنید
اگر سایت بزرگ و پرحجمي در اختیار داشته باشید، یک مکانیزم مناسب براي مدیریت 
نظرات سایت نیاز دارید تا بتوانید برخي نظرات را حذف کنید. شما مي توانید آدرس ایمیلي 
در قسمت "ارتباط با ما"ي سایت خود قرار دهید تا درصورت بروز مشکل در قسمت نظرات 
کاربران  به  محدود  سایت  مطالب  به  نظر  افزودن  اگر  کنید.  به سرعت حل  را  آن  بتوانید 
تاییدشده سایت باشد، مي توانید به سرعت در مورد نویسنده نظرات نامناسب تحقیق کنید 
و در صورت لزوم اکانت وي را غیرفعال کنید. اگر به کاربران بي نام اجازه دهید به مطالب 
اگر  اما  بروز بي نظمي در سایت خود خواهید شد.  باعث  اضافه کنند،  را  نظر خود  سایت، 
باشند، ممکن  داشته  را  به هرمطلب  اضافه شده  نظرات  تنها مجوز مشاهده  بي نام  کاربران 
است بدین وسیله ترغیب شده عضو سایت شوند تا آنها هم بتوانند نظرات شخصي خود را به 

مطالب سایت اضافه کنند. 

تنها براي storyهایي بخش نظرات کاربران را اضافه کنیم که مهم هستند یا ممکن   -
است عکس العمل هاي زیادي برانگیزد. همچنین در این مورد مي توان در متن آنها نیز کاربران را 

به ثبت نظرات شخصي خود دعوت کرد. 
برخي storyها ممکن است کاربران را به بخش مباحثه سایت هدایت کند. بدین ترتیب   -
دیگر مشکل پراکندگي نظرات نیز به وجود نخواهد آمد چون هرمسئله در فضاي تخصصي آن 

مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 ،Administer شما مي توانید براي استفاده از تنظیمات پیش فرض بخش نظرات به بخش
admin/structure/  :admin/content/types   D7 :D6( مدیریت محتوا، گونه هاي محتوا

types مراجعه کنید. ماژول نظرات را طبق جدول 2-10 نصب و فعال کنید.
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طبق شکل 8-10 یک صف مناسب به طور اتوماتیک ایجاد مي شود.

شکل 10-8

در این مرحله باید به پیکربندي ارسال اتوماتیک ایمیل هاي سایت بپردازید. 

استفاده از بخش مباحثه Forumها
ساختار طبقه بندي دروپال به شما اجازه مي دهد فضایي براي مباحثه کاربران در سایت 
به وجود آورید. در ابتدا شما باید گره هاي مختلفي در سایت به وجود آورده در صورت لزوم 
forum بخش نظرات کاربران را براي آنها فعال کنید. سپس مي توانید از موضوعات آن در

هاي سایت براي مباحثه بیشتر کاربران استفاده کنید. 

گرم نگه داشتن مباحثه ها
مثل دنیاي واقعي، بد نیست در این قسمت سایت پذیراي افراد بیشتري باشید تا بتوانید 
نتایج بیشتر و بهتري کسب کنید. چون معموال کاربران جدید وقتي به عضویت در گروه ها 
و forumهاي سایت ترغیب مي شوند که اعضاي زیادي قبال در آنها عضو شده، بحث هاي 
جذاب و داغي شکل گرفته باشد. بنابراین از حجم باالي استقبال کاربران نترسید چون به 

هرحال درصورت لزوم مي توانید تمام بخش را غیرفعال کنید. 

ماژول forum را طبق جدول 3-10 نصب و فعال کنید.
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8
Hour10

گرم نگه داشتن مباحثه ها 
مثل دنیاي واقعی، بد نیست در این قسمت سایت پذیراي افراد بیشتري باشید تا بتوانید نتایج بیشتر و 

هاي سایت forumبهتري کسب کنید. چون معموال کاربران جدید وقتی به عضویت در گروه ها و 
ترغیب می شوند که اعضاي زیادي قبال در آنها عضو شده، بحث هاي جذاب و داغی شکل گرفته باشد. 
بنابراین از حجم باالي استقبال کاربران نترسید چون به هرحال درصورت لزوم می توانید تمام بخش را 

غیرفعال کنید.  
 نصب و فعال کنید.  10-3 را طبق جدول forumماژول 

 
 

 ---------------------------------------------   
خودتان امتحان کنید 

 
ها forumایجاد و مدیریت 

ها برعهده مدیران میانه سایت است. اما مدیریت آنها مخصوص forumطرح موضوعات بحث 
webmaster است. براي شروع به بخش Administer ،مدیریت محتوا ،Forum :ها مراجعه کنید

 
 بسازید تا بتوان کار را شروع کرد. این کانتینر در ریشه 10-9یک صفحه کانتینر طبق شکل .1

سایت قرار می گیرد.  
 

خودتان امتحان کنید
ايجاد و مديريت forumها

آنها  مدیریت  اما  است.  میانه سایت  مدیران  برعهده  forumها  بحث  موضوعات  طرح 
محتوا،  مدیریت   ،Administer بخش  به  شروع  براي  است.   webmaster مخصوص 

Forumها مراجعه کنید:
این  کرد.  شروع  را  کار  بتوان  تا  بسازید   10-9 شکل  طبق  کانتینر  صفحه  یک   .1

کانتینر در ریشه سایت قرار مي گیرد. 

شکل 10-9
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البته استفاده از کانتینر اجباري نیست چون مي توانید forum را در ریشه سایت قرار 
به راحتي مي توانید آن را گسترش داده  از کانتینر استفاده کنید در آینده  اگر  اما  دهید. 

تغییر دهید. 
طبق شکل 10-10 یک forum جدید بسازید.  .2

شکل 10-10

forumهاي سایت خود را مرور کنید. طبق شکل 10-11  لیست کانتینرها و   .3
مي توانید از فلش چهارپر براي جابجاکردن موارد مختلف در لیست استفاده کنید.

شکل 10-11

از کلید  تغییر دهید. طبق شکل 12-10 مي توانید  را   forum تنظیمات موضوع  .4
تنظیمات براي این کار استفاده کنید. این کلید براي تمام forumها قابل استفاده است. سپس 
گونه محتواي به کاررفته در forumها را مشخص کنید. براي این کار مي توانید طبق شکل 
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شکل 10-12

13-10 از لینک باالي صفحه )شکل 12-10( استفاده کنید. پس از این مرحله هرکدام از اعضاي 
سایت با در اختیار داشتن مجوز هاي الزم مي تواند به وسیله کلید ایجاد محتوا و انتخاب موضوع 
forum به طرح موضوعات جدید در forumهاي سایت بپردازد. صفحه ورودي این قسمت در 
شکل 14-10 کامال مشخص است. با دوبار کلیک کردن روي این کلید، بخش نظرات کاربران فعال 

مي شود و روند مباحثه ها کلید مي خورد.

شکل 10-13
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شکل 10-14

feed استفاده از ابزارهاي
باشند.  به تمام صفحات سایت هاي دروپالي دسترسي داشته  RSS مي توانند  فیدهاي 
این ماژول این وظیفه را در جهت عکس انجام مي دهد و به شما اجازه مي دهد از طریق 
باشید. بدین ترتیب به راحتي مي توانید مطالب  RSS دسترسي داشته  دروپال به فیدهاي 
موردنظر خود را اتوماتیک وارد سایت خود کنید. مثال در سایت شخصي نویسنده کتاب، مي 
توانید آخرین اطالعات و دانلودها در مورد ماژول هاي دروپالي را بیابید که این ویژگي به 
کمک همین ماژول فعال شده است. براي استفاده از این ماژول، آن را طبق جدول 10-4 

نصب کنید:
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طبق شکل 15-10 مي توانید با مراجعه به بخش Administer، مدیریت محتوا، ابزار 
فید، یک فید جدید به سایت خود اضافه کنید. سپس تمام پست هاي آن در یک جدول 
قرار گرفته به شما ارائه مي شود. سپس شما مي توانید آنها را در حاشیه صفحات قرار دهید. 
طبق شکل 16-10 ابزار فید به شما اجازه مي دهد به لیست کردن و مدیریت فیدها و جداول 
تا هیچ مشکلي به وجود  به روز کنید  افزودن یک فید آن را  از  بپردازید. پس  سایت خود 
نیاید. همان طور که رد شکل 17-10 مشخص است با استفاده از کلید تنظیمات مي توانید 

به پیکربندي تمام فیدها بپردازید.

شکل 10-15

شکل 10-16
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شکل 10-17

خالصه
در این بخش با دریافت مطلب از سایر نقاط وب آشنا شدید. بدین ترتیب سایت پویاتري 

در اختیار خواهید داشت و مي توانید همکاران و شرکاي جدیدي بیابید. 

سوال و جواب
سوال: من بخش نظرات و مباحثه را در سایت فعال کردم. حاال چطور باید کار را آغاز کنم؟

جواب: هدف ما تنها جذب کاربران بیشتر به سایت نیست بلکه ما مي خواهیم با این 
دارد.  انتظارات شما  و  نوع سایت  به  بستگي  بیابیم که  و شرکاي جدیدي  روش همکاران 
عالوه بر تکنیک هایي که در این بخش گفته شد، شما مي توانید خالقیت خود را نشان داده 
به عنوان مثال برخي مطالب را با جمله "نظر شما در این رابطه چیست؟" به پایان برسانید. 
سپس اگر پیام هایي درمورد سایت و موضوعات آن از طرف دوستان، همکاران و حتي افراد 
ناشناس دریافت کردید، آنها را به فضاي مباحثه سایت خود دعوت کنید تا تنور بحث ها 

گرم تر شود. هرگز از حضور انبوه کاربران در سایت خود نهراسید. 
سوال: یکي از کاربران نظر خود را به بدترین شکل در سایت ابراز کرد و حاال رئیس 
من از من خواسته تمام نظرات افزوده شده به مطالب سایت را کنترل کنم. آیا این کار کمي 

زیاده روي نیست؟
جواب: این بستگي به شما، سایت و سیاست هاي کلي سایت دارد. به هرحال چنین 
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اتفاقاتي بسیار محتمل هستند و مدیران و کاربران سایت باید از این موضوع مطلع باشند. 
به هرحال شما مي توانید اکانت چنین کاربراني را غیرفعال کنید. همچنین شما مي توانید از 
اعطاي مجوز این بخش به نقش هاي سایت استفاده کنید تا تنها کاربران تاییدشده بتوانند 
نظرات خود را به مطالب سایت اضافه کنند. براي این کار مي توانید نقش جدیدي به سایت 
به  درضمن  باشد.  نداشته  کنترل شدن  به  نیازي  هیچ  آن  اعضاي  نظرات  که  کنید  اضافه 
تا در صورت لزوم  مطالبي که باعث بروز چنین مشکالتي در سایت مي شوند توجه کنید 

بخش نظرات کاربران را براي این چنین مطالبي غیرفعال کنید. 

کارگاه
امتحان

منظور از جمع آوري فیدها چیست؟  .1
آیا مي توان به کاربران بي نام اجازه شرکت در نظرسنجي داد؟  .2

آیا مي توان بخش نظرات کاربران را تنها براي یک کاربر غیرفعال کرد؟  .3
جواب ها

پست هاي مختلف از فید هاي سایت در کنار هم قرارگرفته به کاربران ارائه مي شود. در   .1
ضمن این قسمت را هم مي توان مثل قسمت فیدها در حاشیه صفحات دروپالي قرار داد. 

بله، دروپال آدرس IP این نوع کاربران را ثبت خواهد کرد تا آنها نتوانند چندبار در   .2
نظرسنجي شرکت کنند. اما اگر سایت شما داخلي است، نباید از این گزینه استفاده کرد)مثل 
شبکه داخلي یک مدرسه(. درضمن تکنیک ثبت آدرس IP نیز چندان قابل اعتماد نیست چون 

چنین آدرس هایي به سرعت تغییر مي کنند)مثل DSL یا آدرس IP مودم کابلي(
نه، شما مي توانید این بخش را براي گره ها یا نقش هاي سایت فعال یا غیرفعال   .3
کنید. به هرحال مي توانید چنین کاربراني را از نقشي که مجوز اضافه کردن نظرات دارد به 

نقشي که چنین مجوزي ندارد منتقل کنید. 

فعالیت ها
فیدهاي مناسب سایت خود را جمع آوري کنید. از نظرات کاربران سایت براي تعامل 

بیشتر و بهتر با مخاطبان سایت استفاده کنید.    
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ساعت يازدهم
افزايش کیفیت مطالب ورودي به سايت با 
استفاده از متون و عکس هاي غني

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 چگونگي تغییر قالب مطالب ورودي

 چگونگي استفاده از ویرایشگرهایي چون FCKeditor و 
 WYSIWYG با استفاده از ماژول TinyMCE
 چگونگي استفاده از IMCE و WYSIWYG براي 
اضافه کردن عکس به مطالب سایت
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مقدمه
نقدي که ممکن است تا اینجا در مورد دروپال مطرح شود این است که امکان استفاده 
از عکس در گره هاي سایت و کال استفاده از متون غني وجود ندارد در حالي که به نظر 
مي رسد از این نظر صفحات HTML انتخاب مناسب تري باشند. اما براي این مسئله نیز 
مثل  که  مي کنند  استفاده  ویرایشگرهایي  از  کاربران  اکثر  است:  شده  مطرح  راه حل هایي 
مي گیرد)شکل  قرار  کاربر  اختیار  در   toolbar یک  طریق  از  کلمه  پردازنده  نرم افزارهاي 
کاربرد  و  غني  متون  مدیریت  معماري هاي  از محبوب ترین  یکي  با  بخش  این  در   .)11-1
عکس در مطلب آشنا خواهید شد. دلیل انتخاب ما هم سادگي، کاربردي بودن و محبوبیت 
یک  مختلف  قسمت هاي  در  عکس  قراردادن  با  بخش  این  در  همچنین  است.  آن  فراوان 

گره)حتي متن آن که برپایه HTML طراحي شده است( آشنا خواهید شد. 
با استفاده از این ابزار، هرکاربري که اطالعات مختصري از نحوه کار با پردازنده هاي کلمه 

داشته باشد، مي تواند به سایت مطلب وارد کند. 
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شکل 11-1

متن غني يعني چه؟
اینجا مفهوم کلي اصطالح متن غني مدنظر ماست: یعني متني که بتوان تغییراتي چون 

فونت مایل )italic( یا سایر قالب ها را بر آن اعمال کرد. 

فیلترکردن HTML در گره ها
هردونوع صفحات HTML فیلترشده و فول HTML براي URL صفحات وب معنادار 
هستند اما در صورت استفاده از صفحات HTML فیلترشده، مي توانید از امکاناتي چون 
این  براي  اما  anchorها استفاده کنید.  تاکید، برجسته کردن، لیست بندي و  فونت مایل، 
کار باید تاحدودي با HTML آشنا باشید تا بتوانید تگ هاي آغازین و پایاني هر المان را 
فیلترشده حذف   HTML در صفحات   >img< تگ  اینکه  مهم تر  نکته  دهید.  تشخیص 
مي شود بنابراین امکان ندارد به آن عکس اضافه کرد. بنابراین شما باید روش فیلترکردن 
صفحات را تغییر دهید تا این تگ حذف نشود. براي این کار باید از ماژول فیلتر استفاده 
را  آن   11-1 جدول  طبق  است.  فعال  همیشه  و  است  دروپال  هسته  از  بخشي  که  کنید 

پیکربندي کنید.
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بنابراین مهم نیست چه چیزي  فیلترکردن هیچ تاثیري در ورود داده به سایت ندارد 
در متن گره هاي سایت تایپ کنید. عملیات فیلترکردن زماني آغاز مي شود که مطلب آماده 

نمایش در سایت است. 

خودتان امتحان کنید
استفاده از تگ هاي >img< در صفحات HTML فیلترشده

این مراحل را یک بار طي کنید تا این مسئله در سایت شما براي همیشه حل شود. 
طبق شکل 2-11به بخش Administer، پیکربندي سایت، قالب هاي ورودي   .1

)admin/settings/filters( مراجعه کنید.

شکل 11-2

روي کلید پیکربندي کنار فیلتري که مي خواهید استفاده کنید کلیک کنید تا صفحه اي   .2
HTML مشابه شکل 3-11 باز شود و بتوانید به ویرایش و پیکربندي آن فیلتر بپردازید. صفحات

فیلترشده جزو فیلتر پیش فرض است و همه نقش ها مي توانند از آن استفاده کنند بدون اینکه شما 
بتوانید آن را تغییر دهید. سپس روي کلید پیکربندي که در باالي صفحه قرار دارد کلیک کنید.
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شکل 11-3

در صفحه بعدي )شکل 4-11( لیستي از تگ هاي مجاز در عملیات فیلترکردن وجود   .3
دارد. تگ هاي زیر را به آن اضافه کنید)براي جداکردن تگ ها از هم، از فاصله استفاده کنید(. این 

تگ ها براي پشتیباني از متون غني و استفاده از عکس در متن موردنیاز هستند. 

4
Hour11

HTMLتوانند از آن استفاده کنند ها میض است و همه نقشفرفیلترشده جزو فیلتر پیش
سپس روي کلید پیکربندي که در باالي صفحه قرار . بدون اینکه شما بتوانید آن را تغییر دهید

.  دارد کلیک کنید
 

 
 11-3شکل 
 

. هاي مجاز در عملیات فیلترکردن وجود داردلیستی از تگ) 11-4شکل (در صفحه بعدي .3
این ). ها از هم، از فاصله استفاده کنیدبراي جداکردن تگ(آن اضافه کنیدهاي زیر را به تگ
.  ها براي پشتیبانی از متون غنی و استفاده از عکس در متن موردنیاز هستندتگ

 
 

شکل 11-4

4.روي کلید Save Configuration کلیک کنید تا تغییرات موردنظر ذخیره و اعمال شود. 
سپس به صفحه قالب هاي ورودي بروید)شکل 2-11(. همان طور که مشخص است هر 
نقشي به طور پیش فرض نمي تواند از صفحات فول HTML استفاده کند. براي حفظ امنیت 
سایت روي لینک پیکربندي براي صفحات فول HTML کلیک کنید تا صفحه اي مشابه 

شکل 5-11 باز شود. نقش هایي که ایجاد کرده اید را به این قسمت اضافه کنید. 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


191
رضا سروری

شکل 11-5

WYSIWYG استفاده از متون غني به کمک
و   FCKeditor که  کنید  استفاده  مختلف  ویرایشگرهاي  از  مي توانید  دروپال  در 
TinyMCE محبوب ترین آنها هستند. اخیرا ماژولي به نام WYSIWYG طراحي شده تا 
به کاربران در امر ویرایش کمک کند. این ماژول را دانلود و نصب کرده طبق جدول 11-2 

پیکربندي کنید. 

6
Hour11

 
 -----------------------------------  

 WYSIWYGاستفاده از متون غنی به کمک 
 TinyMCEو  FCKeditorتوانید از ویرایشگرهاي مختلف استفاده کنید که در دروپال می
یرایش طراحی شده تا به کاربران در امر و WYSIWYGاخیرا ماژولی به نام . ترین آنها هستندمحبوب
.  پیکربندي کنید 11-2ل ژول را دانلود و نصب کرده طبق جدواین ما. کمک کند

 
سازي، براي پیکربندي آن طبق پس از نصب و فعال. این ماژول با اکثر ویرایشگرهاي رایج سازگار است

  .  مراجعه کنید WYSIWYG، پیکربندي سایت، Administerبه بخش  11-6شکل 
 

 
 11-6شکل 
 

 WYSIWYGهاي روفایلایجاد پ

براي  فعال سازي،  و  نصب  از  است. پس  رایج سازگار  ویرایشگرهاي  اکثر  با  ماژول  این 
 WYSIWYG ،پیکربندي سایت ،Administer پیکربندي آن طبق شکل 6-11 به بخش

مراجعه کنید.  

شکل 11-6
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WYSIWYG ايجاد پروفايل هاي
این ماژول به شما اجازه مي دهد براي هر قالب ورودي یک پروفایل بسازید. در واقع این 

پروفایل ها نشان دهنده نتیجه عملیات پیکربندي شما هستند. 

از  لیستي  این  است.  نشده  نصب  نشده  انتخاب  ویرایشگري  هیچ  اولیه،  نصب  از  پس 
ویرایشگرهایي است که نیاز دارید:

FCKeditor  -
jWYSIWYG  -

markItUp  -
NicEdit  -

openWYSIWYG  -
TinyMCE  -

Whizzywig  -
WYMeditor  -

YUI editor  -
براي ویرایشگري که مي خواهید استفاده کنید، طبق شکل 6-11 دستورالعمل هاي الزم 
براي دانلود و نصب را انجام دهید. به خاطر داشته باشید که این فایل ها به طور جداگانه در 
./sites/all دایرکتوري دروپال نصب مي شوند. ممکن است شما بخواهید براي این کار در 
قسمت library چند ساب دایرتوري ایجاد کنید. شما مي توانید چند ویرایشگر نصب کنید 
ولي تنها مي توانید یکي از آنها را براي ویرایش یک قالب ورودي مورداستفاده قرار دهید. 
پس از نصب ویرایشگر، صفحه را refresh کنید تا شماره نسخه نصب شده را مشاهده کنید. 

سپس طبق شکل 7-11 مي توانید به انتخاب ویرایشگر در باالي این صفحه بپردازید. 

شکل 11-7
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شما مجبور نیستید براي هرقالب یک ویرایشگر نصب کنید. به عنوان مثال مي توانید 
قالب فول HTML را تنها به یک نقش سایت اختصاص دهید. چون چنین قالبي اجازه 
هرعملیاتي را به کاربر مي دهد شما ویرایشگر WYSIWYG را روي آن قرار نخواهید داد تا 

کاربراني که مي خواهند از قالب HTML استفاده کنند به راحتي کار خود را پي بگیرند. 
روي کلید ویرایش کلیک کنید تا بتوانید آن ویرایشگر را براي WYSIWYG پیکربندي 

کنید. تنظیمات پایه اي این بخش در شکل 8-11 کامال مشخص است. 

شکل 11-8
شکل 1-11 نحوه کار TinyMCE را نشان داد اما ویرایشگر FCKeditor امکانات بیشتري 

دارد. اما طبق شکل 9-11 نصب آن چهره ناخوشایندي براي سایت شما درپي دارد.

شکل 11-9
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طبق شکل 10-11 مي توانید این مشکل را در قسمت Buttons و Plugins پیکربندي 
WYSIWYG حل کنید. بسته به نوع کاربران و متون سایت، مي توانید برخي از این کلیدها را 
حذف کنید. البته ممکن است برخي کاربران همه کلیدها را نیاز داشته باشند بنابراین بهتر است 

یک قالب ورودي دیگر ایجاد کرده تمام کلیدها را به ان اختصاص دهید.

شکل 11-10
خودتان امتحان کنید

ایجاد یک قالب ورودي جدید با کلیدهاي ویرایش اختصاصي 
به بخش پیکربندي، پیکربندي سایت، قالب هاي ورودي مراجعه کنید. روي کلید   .1

Add Input Format در باالي صفحه کلیک کنید. 
در صفحه بعدي)شکل 11-11( قالب ورودي جدید را نام گذاري کنید. حاال شما   .2
مي توانید آن را به نقش هاي خاصي از سایت اختصاص داده فیلترهاي مختلف آن را مشخص 
کنید. اگر روي چک باکس فیلتر HTML کلیک کرده باشید، تنظیمات HTML فیلترشده 

را نهایي خواهید کرد. 

شکل 11-11
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 WYSIWYG سایت،  پیکربندي  پیکربندي،  بخش  به   11-12 شکل  طبق   .3
مراجعه کنید. حاال مي توانید قالب ورودي جدید را مشاهده کرده ویرایشگر مناسب براي آن 

را انتخاب کنید.

تمام این تنظیمات را ذخیره کنید. حاال شما یک پروفایل WYSIWYGبراي   .4
قالب ورودي خود ایجاد کرده اید و مي توانید گروهي مخصوص از کلیدها را بدان اختصاص 
دهید. اگر روي کلید Remove در صفحه WYSIWYG )شکل 12-11( کلیک کنید، 

پروفایل آن حذف شده قالب ورودي مربوط به آن باقي خواهد ماند. 
تا طبق شکل 11-13  به نقش هاي موردنظر خود اختصاص دهید  را  قالب  این   .5

کاربران بتوانند به انتخاب قالب هاي دلخواه خود بپردازند. 

شکل 11-12

شکل 11-13
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با نهایي کردن تنظیماتي چون تنظیمات ظاهري ویرایشگر، )شکل 14-11( پیکربندي 
پروفایل WYSIWYG را کامل کنید.

شکل 11-14

را  است  در شکل 15-11 مشخص  که  اضافه  موارد  گزینه هاي حذف  کاربران  معموال 
تغییر نمي دهند.

شکل 11-15

خاطر  به  فقط  کنید.  نهایي   را   CSS تنظیمات  درنهایت طبق شکل 16-11مي توانید 
داشته باشید قبل از ترک صفحه تمام تغییرات را ذخیره کنید.
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شکل 11-16
افزودن عکس به گره ها

قبال با نحوه افزودن عکس به مطالب مختلف سایت آشنا شدید ولي هنوز یک مشکل 
پابرجاست: افزودن عکس به متن یک گره! گاهي استفاده از بخش هاي CCK براي افزودن 
تجارت  سایت  یک  مطالب  در  عکس  قراردادن  مثل  است؛  انتخاب  بهترین  گره  به  عکس 
الکترونیک. اما در مورد مطالبي چون بالگ ها، مقاالت و storyها کاربران محل هاي مختلفي 

از متن را براي افزودن عکس انتخاب مي کنند. 

IMCE و WYSIWYG راه اندازي
IMCE ابزاري چون با IMCE کار کند.  ماژول WYSIWYG به راحتي مي تواند 

عالوه بر محبوبیت به راحتي به شما اجازه مي دهد عکس هاي مختلف خود را در سایت آپلود 
کرده، استفاده کنید. براي شروع IMCE را طبق جدول 3-11 دانلود، نصب و فعال کنید.

16
Hour11

  
کنید، باید استفاده می TinyMCEو ویرایشگر  WYSIWYGدرکنار  IMCEاگر از 

WYSIWYG IMCE API Bridge  دانلود، نصب و فعال کنید 11-4را طبق جدول  .

 
هاي خاص اختصاص هاي جدید بسازید و آنها را به نقشیلتوانید پروفاهم شما می IMCEدر مورد 
 IMCE، پیکربندي سایت، Administerباید به بخش 11-17طبق شکل براي این کار . دهید
).admin/settings/imce (مراجعه کنید.  
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16
Hour11

  
کنید، باید استفاده می TinyMCEو ویرایشگر  WYSIWYGدرکنار  IMCEاگر از 

WYSIWYG IMCE API Bridge  دانلود، نصب و فعال کنید 11-4را طبق جدول  .

 
هاي خاص اختصاص هاي جدید بسازید و آنها را به نقشیلتوانید پروفاهم شما می IMCEدر مورد 
 IMCE، پیکربندي سایت، Administerباید به بخش 11-17طبق شکل براي این کار . دهید
).admin/settings/imce (مراجعه کنید.  
 

اگر از IMCE درکنار WYSIWYG و ویرایشگر TinyMCE استفاده مي کنید، باید 
WYSIWYG IMCE API Bridge را طبق جدول 4-11 دانلود، نصب و فعال کنید. 

در مورد IMCE هم شما مي توانید پروفایل هاي جدید بسازید و آنها را به نقش هاي 
 ،Administer بخش  به  17-11باید  شکل  طبق  کار  این  براي  دهید.  اختصاص  خاص 

پیکربندي سایت،) IMCE ).admin/settings/imce مراجعه کنید.

شکل 11-17

طبق شکل 18-11 تنظیمات قسمت پایین این صفحه به شما اجازه مي دهد آپلودها و 
thumbnailها را کنترل کنید. با مراجعه به پروفایل ها مي توانید بیشتر آنها را شخصي کنید.
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شکل 11-18
با استفاده از پروفایل ها کاربران مي توانند در سرورسایت، عکس آپلود کنند پس بهتر 
است تنظیمات پروفایل را چک کنید تا سوء استفاده اي از سرور سایت صورت نگیرد. شکل 

19-11 نمونه اي از یک پروفایل ویرایش شده را نشان مي دهد.

شکل 11-19

به خاطر داشته باشید مي توان تنظیمات هرپروفایل را به پروفایل دیگر منتقل کرد. مهم ترین قسمت 
تنظیمات در شکل 19-11 مشخص است. این تنظیمات مربوط به اندازه و تعداد فایل هایي است که 
مي توان آپلود کرد. پروفایل کاربر-1 که به کاربر اصلي اختصاص مي یابد، محدودیت کمتري دارد. شکل 
20-11 قسمت تعیین دایرکتوري هاي کاربران سایت را نشان مي دهد. شما مي توانید سه دایرکتوري 

مشخص کنید که هرکدام مجوزها و ساب دایرکتوري هاي مختلفي داشته باشند.
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شکل 11-20

خالي  ردیف هاي  کنید،  ذخیره  را  پروفایل  و  کنید  انتخاب  را  دایرکتوري  هرسه  اگر 
بیشتري در صفحه بعد خواهید داشت. براي تعیین مسیر دایرکتوري مي توانید از   در کنار 
شناسه کاربر استفاده کنید. رایج است که به هرکاربر سایت، یک دایرکتوري و براي کاربراني 
که باهم کار مي کنند یک دایرکتوري اشتراکي اختصاص یابد. درنهایت اطالعات مربوط به 
thumbnail که در شکل 21-11 مشخص است، به شما اجازه مي دهد براي آنها نام و 
ابعاد انتخاب کنید. سپس کاربران مي توانند نمونه دلخواه را انتخاب کنند اما نمي توانند آنها 

را تغییر دهند.

شکل 11-21

پس از پیکربندي IMCE و پروفایل هاي آن، یک مرحله دیگر باقیست تا به افزودن عکس 
 WYSIWYG پروفایل هاي Plugins و Buttons به مطالب سایت بپردازید. حاال بخش
یک چک باکس جدید براي IMCE دارد که در قسمت پایین سمت راست شکل 11-22 

کامال مشخص است.
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شکل 11-22

کلید  بدین ترتیب  کنید.  کلیک   IMCE و   image چک باکس هاي  روي  باید  شما 
image در toolbar شما قرار مي  گیرد و IMCE فعال مي شود.

استفاده از تصاوير
حاال که تگ هاي >img< مي توانند از فیلتر عبور کنند و WYSIWYG ، ویرایشگر و 
ماژول تصویر )مثل IMCE( راه اندازي شده اند، شما مي توانید کار خود را آغاز کنید. با استفاده 
از کلید Create Content یک گره جدید بسازید. در باالي صفحه نیز یک toolbar مشاهده 
خواهید کرد. طبق شکل 23-11 اگر روي چک باکس تصویر کلیک کرده باشید با کلیک روي 

کلید تصویر در toolbar مي توانید یک URL براي تصویر انتخاب کنید. 

شکل 11-23
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در شکل IMCE 11-24 فعال شده است. این شکل را با شکل 23-11 مقایسه کنید.

شکل 11-24

پس از فعال کردن IMCE ، یک پنجره جدید باز مي شود تا شما بتوانید تصاویر موجود 
در سرور را مشاهده کنید. براي آپلود هر تصویر مي توانید روي کلید Upload کلیک کنید 

تا تصویر از روي کامپیوتر شما در سرور سایت آپلود شود)شکل 11-25(.

شکل 11-25

براي   Thumbnails کلید  از  مي توانید  بخش  این  در  همچنین طبق شکل 11-26 
انتخاب هریک از تصاویر استفاده کنید.
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شکل 11-26
اگر نمي خواهید از حالت thumbnail استفاده کنید مي توانید اندازه تصویر را تغییر دهید. 

طبق شکل 27-11 مي توانید از اندازه واقعي تصویر یا ایجاد یک تصویر جدید استفاده کنید.

شکل 11-27
آخرین کلید به شما اجازه مي دهد طبق شکل 28-11 یک تصویر را انتخاب کرده آن را به ویرایشگر 
خود منتقل کنید. در ویرایشگر FCKeditor مي توانید از گزینه پیش نمایش استفاده کنید تا نحوه 

نمایش متن و تصویر را چک کنید. معموال کاربران از حالت نمایش تصویر در چپ استفاده مي کنند.
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شکل 11-28
خالصه

در این بخش با افزودن ماژول هاي متن و تصویر آشنا شدید. با این روش مي توانید از 
امکانات مختلف ویرایش متن استفاده کنید یا متن را به حالت HTML درآورید. ماژول 
IMCE به شما اجازه مي دهد تصاویر مختلف را آپلود کرده محل قرارگیري آنها را مشخص 
کنید. بسیاري از کاربران دروپال ابزارهایي چون IMCE و WYSIWYG را به سرعت 
نصب و فعال مي کنند تا از امکانات آنها استفاده کنند. بدین ترتیب کار کاربران نهایي هم 

آسان تر خواهد بود. 

سوال و جواب
سوال: ماژول IMCE چه تفاوتي با CCK ImageField دارد؟

با  جواب: مهم ترین تفاوت آنها این است که CCK ImageField به طور مستقیم 
ماژول WYSIWYG کار نمي کند. همچنین اگر مي خواهید از تصویر در متن گره استفاده 
کنید IMCE درکنار WYSIWYG بهترین انتخاب است. اما با استفاده از CCK هم 
مي توان محل قرارگیري عکس هاي مختلف را تنظیم کرد و هم پروسه قرارگیري تصاویر در 

سایت را اتوماتیک کرد. شما مي توانید از هردو معماري در سایت خود استفاده کنید. 
سوال: من با استفاده از WYSIWYG چند متن را ویرایش کردم اما به هنگام نمایش 

آنها با مشکالتي مواجه شدم. چه اتفاقي افتاده است؟
جواب: مهم ترین مشکل این است که متن به کاررفته در گره، HTML نیست. قالب هاي 
ورودي که به فیلترکردن متون HTML مي پردازند به هنگام نمایش گره کار خود را آغاز 
مي کنند. بنابراین احتماال شما یک متن قالب بندي شده را در فضاي گره کپي کرده اید، و 
مشخصات آن براي HTML پیچیده است. مثال در متوني که از شماره گیري در آنها استفاده 
شده است، تنها یک اشتباه )کسر یک شماره یا فاصله( نظم کل مطلب را به هم مي ریزد. 
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 View براي عیب یابي، به نمایش صفحه مشکل دار از طریق مرورگر خود پرداخته از دستور
Source براي مشاهده متن HTML استفاده کنید. متن مشکل دار را یافته سعي کنید 
مشکل آن را برطرف کنید. براي حل مشکل نیز مي توانید همان متن را بدون پشتیباني از 
HTML یا در حالت غیرفعال گزینه HTML در فضاي ویرایشگر کپي کنید. بدین ترتیب 
تمام قالب بندي ها حذف خواهد شد. سپس تنها متن را در ویرایشگر WYSIWYG کپي 

کنید و از قالب بندي موردنظر خود استفاده کنید. این راه حل معموال موثر است. 

کارگاه

امتحان
سوال

چگونه مي توان ویرایشگرهاي WYSIWYG را کنترل و مدیریت کرد؟  .1
در مورد پروفایل ها و کلیدهاي WYSIWYG چه تفاوتي بین چک باکس تصویر   .2

و چک باکس IMCE وجود دارد؟
چه زماني HTML فیلترشده حذف مي شود؟  .3

جواب
)مثل  ورودي  قالب  هر  براي  تا  مي پردازید   WYSIWYG پیکربندي  به  شما   .1
HTML فیلترشده( از یک ویرایشگر مخصوص استفاده کند. همچنین مي توانید قالب هاي 

ورودي جدید بسازید تا کاربران بتوانند از ویرایشگرهاي مختلف استفاده کنند. 
 URL pop-up مخصوص،  منوي  از طریق یک  اجازه مي دهد  به شما  تصویر   .2
المان >img< را مشخص کنید. اگر IMCE را فعال کرده باشید، مي توانید یک فایل را 
آپلود کرده و سرور را براي یافتن فایل به کاررفته در سایت جستجو کنید. در صورتي که از 

IMCE استفاده نکنید، باید آدرس آن را تایپ کنید. 
این نوع متن هرگز از متن گره اصلي پاک نمي شود. تنها به هنگام نمایش متن،   .3

متن HTML حذف مي شود. 

فعالیت ها
 WYSIWYG از کساني که ممکن است در سایت فعال باشند بپرسید چه ویرایشگرهاي
اندازه  درمورد  همچنین  است.  کاربردي  بسیار  ولي  کوچک  نکته  این  دارند.  نیاز  اي 

thumbnailهاي سایت تصمیم گیري کنید تا سایت شما منسجم و جذاب باشد. 
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ساعت دوازدهم
استفاده از بالگ ها و خبرنامه ها

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 تفاوت بالگ هاي دروپالي با سایر گره ها

 استفاده از Blog API براي ارسال مطالب از طریق یک 
ScribeFire مرورگر مثل plug-in تلفن همراه هوشمند یا
 راه اندازي بخش خبرنامه ها
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مقدمه
در این سایت با شیوه هاي برقراري ارتباط با کاربران نهایي سایت آشنا خواهید شد. 
حاضر  حال  در  هستند.  وب  در  اطالعات  انتشار  براي  راه  ترین  سریع  بالگي  نرم افزارهاي 
به مطلب، بخش  افزودن عکس  امکاناتي چون  از  نرم افزارهاي بالگي  دارند  انتظار  کاربران 
نظرات و مباحثه نیز برخوردار باشند. اما دروپال تمام این امکانات و ویژگي هاي مختلف را 
یکجا دارد که براي استفاده از آن باید از ماژول بالگ API استفاده کنید که بخشي از هسته 
دروپال است. این ابزار که در سایر بسته هاي نرم افزاري بالگي نیز مورداستفاده قرار مي گیرد 
به شما اجازه مي دهد بدون استفاده از یک برنامه بالگي )مثل Blogger( یا ورود به یک 
سایت مخصوص، بالگ جدید ایجاد کنید. بیشتر ابزارها یک یا چند نسخه بالگي API را 
پشتیباني مي کنند. در نتیجه شما مي توانید براي به روزکردن بالگ خود از کامپیوترشخصي 

یا گوشي تلفن همراه خود استفاده کنید. 
استفاده از خبرنامه ها، ارتباط شما با کاربران سایت را براي مدت طوالني حفظ مي کند. 
چون اطالعات منتشرشده در یک سایت یا بالگ تنها زماني دردسترس است که کاربر وارد 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
208

آن شود؛ اما با استفاده از خبرنامه ها مي توان تعامل بهتر و بیشتري با کاربران سایت داشت. 
بدین ترتیب اطالعات جدید در پوشه  ایمیل هاي دریافتي کاربران قرار مي گیرد تا براي بازدید 

از سایت ترغیب شوند. 
استفاده از بالگ هاي دروپالي

بسته به مجوزهاي سایت، هرکاربر مي تواند در سایت شما بالگي منحصربه فرد داشته 
یا تعداد زیادي بالگ در سایت خود داشته  باشد. شما مي توانید تنها یک بالگ مشخص 

باشید. به طور پیش فرض برخي از قسمت هاي دروپال حالت بالگي دارد:
در گزینه هاي انتشار هرگره، گزینه انتشار گره و قرارگرفتن در صفحه اصلي یا باالي   -
لیست صفحه اصلي وجود دارد. اگر از گزینه انتشار در صفحه اصلي استفاده کنید)چه به 
عنوان پیکربندي براي یک گونه محتوا در بخش Administer، مدیریت محتوا، گونه هاي 
محتوا و چه به عنوان تنظیمات خاص یک گره( و اگر از صفحه اصلي پیش فرض استفاده 
مي کنید)بخش Administer، پیکربندي سایت، اطالعات سایت(، سایت شما شبیه به یک 

بالگ خواهد بود به طوري که پست هاي جدیدتر در باالي لیست قرار خواهد گرفت. 
تمام گره ها را مي توان طوري پیکربندي کرد که بخش نظرات و مباحثه براي آنها   -

فعال باشد. 
در صفحه بالگ آیکوني وجود دارد که به شما اجازه مي دهد عضو آن صفحه شده   -

از مطالب آن استفاده کنید)به طور پیش فرض در قسمت پایین صفحه(.    
شما مي توانید گره هاي دلخواه خود را با برچسب از سایرین متمایز کنید. این   -
نوعي ساختار بالگي کالسیک است. در لیست بندي گره ها مي توان برچسب ها را مشاهده 
کرد و مي توان روي آنها کلیک کرد تا همه گره هایي که چنین برچسبي دارند به نمایش 
درآیند. براي استفاده از این ویژگي باید به بخش Administer، مدیریت محتوا، طبقه بندي 

مراجعه کرد. 
بنابراین مي توان مقاالت و storyهاي سایت را طوري تنظیم کرد که مثل پست هاي 
آشنا  دروپال  در  بالگ  گونه محتواي  ویژگي هاي  برخي  با  اینجا  در  بیایند.  نظر  به  وبالگ 

مي شویم:
ایجاد صفحات  براي  انتخاب هاي کاربران  از مهم ترین  به مجوزها، بالگ ها  بسته   -

جدید هستند. این گونه صفحات به طور اتوماتیک به نام نویسنده برچسب مي خورند. 
نشان  را  مختلف  کاربران  بالگي  پست هاي  جدیدترین  دروپالي  صفحات  حاشیه   -

مي دهد. 
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آدرس  به  توانید  مي  سایت،  اصلي  صفحه  به  بالگي  پست هاي  انتقال  براي   -
را  سایت  کاربران  وبالگ هاي  جدید  پست هاي  تا  کنید  مراجعه   www.x.com/blog
مشاهده کنید)شکل 1-12(. بدین ترتیب مي توانید در صفحه اصلي سایت به مطالب مهم و 

ساختاري و به نوعي معرفي سایت بپردازید. 

شکل 12-1

براي استفاده از این بخش، ماژول بالگ که بخشي از هسته دروپال است را طبق جدول 
1-12 فعال و پیکربندي کنید.

APIplug-in
 .

()
 .

  .

  .

API2-12Blog API  .

2-12API  .
 .

 .story
 .

plug-in .ScribeFire
plug-inAPI(

Uwww.scribefire.comU

addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1730 .)
 .

  .

استفاده از تلفن همراه و مرورگر براي به روزکردن بالگ
دروپال از APIهاي بالگي پشتیباني مي کند تا بتوانید از طریق تلفن همراه هوشمند، 
plug-in مرورگر یا ابزار نصب شده روي کامپیوترشخصي خود به به روزکردن بالگ خود 
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APIplug-in
 .

()
 .

  .

  .

API2-12Blog API  .

2-12API  .
 .

 .story
 .

plug-in .ScribeFire
plug-inAPI(

Uwww.scribefire.comU

addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1730 .)
 .

  .

بپردازید. اگر شما از صفحه اصلي پیش فرض استفاده مي کنید)یا صفحه بالگ، صفحه اصلي 
سایت شماست( جدیدترین پست هاي بالگي شما به طور اتوماتیک در این قسمت منتشر 
خواهد شد. اما اگر شما مي خواهید تعداد محدودي از کاربران از این اطالعات به روز استفاده 

کنند، این روش مناسب نیست. 

براي به روزکردن بالگ از اکانت هاي اشتراکي استفاده کنید
البته در کل استفاده از اکانت هاي اشتراکي رایج نیست اما در مورد بالگ مي توان این 
کار را انجام داد و ابزار بالگي مخصوص را روي تلفن همراه هوشمند شخصي که مسئول 

به روزکردن بالگ خاصي است، نصب کرد. 

براي استفاده از API بالگي طبق جدول 2-12 به فعال سازي و پیکربندي Blog API بپردازید.

طبق شکل 2-12 بالگ API را پیکربندي کنید. 
البته روش به روزکردن بالگ از طریق ابزارهاي مختلف، متفاوت است. در مورد گوشي 
به روزکردن بالگ محدود کنید. چون  به  را  این عملیات  توانید  تلفن همراه هوشمند، مي 
تایپ storyها و مقاالت از طریق تلفن همراه و انتشار در سایت کار مشکلي است. پس از 
یا نرم افزار خود را پیکربندي  plug-in مرورگر  یا  باید گوشي  پیکربندي سایت دروپالي، 
 API از  مي دهد  اجازه  به شما  که  است  فایرفاکسي   plug-in یک   ScribeFire کنید. 
www.scribefire. بالگي استفاده کنید)براي دریافت اطالعات بیشتر مي توانید به آدرس

 1730/addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon و براي دانلود به آدرس com
مراجعه کنید(. در این بخش با نحوه پیکربندي این ابزار نیز آشنا مي شوید. سایر محصوالت 

این چنیني نیز به همین روش پیکربندي مي شوند. 
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شکل12-2

خودتان امتحان کنید 
راه اندازي ScribeFire )یا یک ابزار تلفن همراه( براي به روزکردن پست هاي دروپالي

کامپیوترشخصي  بالگي  نرم افزار  یا  همراه  تلفن  ابزار   ،  ScribeFire پیکربندي  براي 
مراحل زیر را انجام دهید:

همان طور که توضیح داده شد، بالگ  API را نصب و پیکربندي کنید.   .1
ابزار ScribeFire یا هر ابزار بالگي دیگر را روي کامپیوتر خود یا گوشي تلفن   .2

همراه یا مرورگر خود نصب کنید. 
مرورگر فایرفاکس را باز کرده از منوي Tools گزینه ScribeFire را انتخاب کنید.      .3

در قسمت راست پایین پنجره روي کلید Add کلیک کنید تا یک اکانت بالگي   .4     
جدید بسازید)شکل 12-3(. 

در پنجره مقدمه، طبق شکل 4-12 نام بالگ خود را وارد کنید. در دروپال این نام   .5
به صورت نام سایت به عالوه عبارت /blog/n انتخاب مي شود که n معرف تعداد بالگ هاي 
موجود در سایت است. سپس این ابزار تالش مي کند به بالگ شما دسترسي پیدا کند و در 
غیر این صورت پیام خطایي مشاهده خواهید کرد که باید روي کلید Continue کلیک 

کنید. در صورت نیاز مي توانید به پیکربندي دستي این قسمت بپردازید. 
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شکل12-3

شکل12-4

در این مرحله باید خدمات بالگي دلخواه خود را انتخاب کنید. طبق شکل 12-5   .6
دروپال از خدمات بالگي Custom استفاده مي کند.

در مرحله بعدي، براي انتخاب گونه سیستم خود روي دروپال کلیک کنید)شکل   .7
6-12(. در این قسمت مي توانید API URL را دست نخورده باقي بگذارید: نام سایت به 

. xmlrpc.php/ عالوه عبارت
در مرحله بعدي باید نام کاربري و کلمه عبور دروپالي خود را وارد کنید. سپس   .8

روي Continue کلیک کنید. 
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شکل12-5

شکل12-6

طبق شکل 7-12 در صورت صحت اطالعات، با تایید سیستم مواجه خواهید شد.   .9
 Go کلیک کنید. در صورت بروز مشکل روي کلید Continue سپس مي توانید روي کلید

Back کلیک کرده دوباره امتحان کنید.
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شکل12-7

خودتان امتحان کنید
ScribeFire استفاده از

پس از پیکربندي ابزار مي توانید به کار با آن بپردازید:
ابزار فایرفاکس، ScribeFire را  ابزار باز نیست مي توانید از منوي  اگر پنجره این   .1
 New Blog یا Blog انتخاب کنید. اگر از تلفن همراه هوشمند استفاده مي کنید، مي توانید کلید

را فشار دهید.
طبق شکل 8-12 بالگ خود را آغاز کنید.  .2

شکل12-8
ممکن است از سیستم از شما سوال کند چگونه مي خواهید پست جدید خود را   .3

منتشر کنید)شکل 9-12(. روي کلید Publish کلیک کنید.

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


215
رضا سروری

شکل12-9

طبق شکل 10-12 مي توانید پست جدید خود را روي سایت مشاهده کنید.  .4

شکل12-10

ايجاد خبرنامه ها
بهتر است در مورد کلمه خبرنامه توضیح داده شود. در خبرنامه ها تعدادي خبر ساده 
در قالب ایمیل به آدرس کاربران سایت ارسال مي شود تا آنها ارتباط خود را با سایت حفظ 
جدید  مطالب  از  بازدید  براي  ساده  جمله  یک  شامل  حتي  تواند  مي  خبرنام  این  کنند. 
از متون  MimeMail مي توانید در خبرنامه ها  از ماژول  باشد. در صورت استفاده  سایت 

قالب بندي شده و تصویر نیز استفاده کنید. 
براي استفاده از این قسمت سه مرحله باید طي شود:

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
216

تنظیمات: تنها الزم است یک بار نهایي شود تا بخش خبرنامه هاي سایت پیکربندي شود.
مدیریت عضوگیري: در این قسمت مي توان به عضوگیري و لغو عضویت کاربران سایت 
پرداخت. این پروسه دور از چشمان شما انجام مي شود. چون تمام عملیات این قسمت به 

طور اتوماتیک انجام مي گیرد تا کاربران نهایي جدید عضو سایت شوند. 
مدیریت خبرنامه ها: خبرنامه ها نیز گونه اي از محتواي سایت هاي دروپالي به شمار مي آیند. در 

این قسمت مي توانید خبرنامه هاي قبلي یا خبرنامه هاي منتشرنشده را نیز مطالعه کنید.      

راه اندازي بخش خبرنامه ها
در گام اول باید ماژول Simplenews را دانلود، نصب، فعال سازي و طبق جدول 12-3 

پیکربندي کنید. 

11-12AdministerSimplenews
(admin/settings/simplenews)  .

11-12

 .11-12
 . :

 : .
 ." "" "
 . .

 :  .

Create Content  .
12-12 .

س��ایت،  پیکربن��دي   ،Administer بخ��ش  12ب��ه  -11 ش��کل  طب��ق 
Simplenews )admin/settings/simplenews مراجع��ه کنی��د. (

شکل12-11

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


217
رضا سروری

این بخش به ماژول طبقه بندي وابسته است و هرگونه تغییر در اصطالحات و کلمات 
این بخش ممکن است مشکالتي براي آن به وجود آورد. طبق شکل 11-12 این بخش مي 
تواند گره هاي مختلف سایت را به عنوان خبرنامه ارسال کند. اصطالحات مورداستفاده این 

بخش عبارتند از:
خبرنامه: خبرنامه اي که در فواصل زماني مختلف ارسال مي شود. گیرنده این پیام ها، اعضاي 
سایت هستند. براي این نوع پیام ها ممکن است اسامي چون "آخرین اخبار" یا "حوادث اخیر" 

انتخاب شود. مي توان خبرنامه هاي مختلفي طراحي کرد تا همزمان ارسال شوند.
نسخه خبرنامه: این تنها یک نسخه خاص از خبرنامه است مثل عبارت نسخه ماه فوریه خبرنامه. 

براي ایجاد و ارسال خبرنامه ها باید از کلید Create Content استفاده کنید. 
بخش بعدي تنظیمات، تنظیمات پیش فرض خبرنامه هاست که در شکل 12-12 کامال 
مشخص است. اینجا مي توان قالب و گونه محتواي پیش فرض براي تمام خبرنامه هاي سایت 
را طراحي کرده آنها را اولویت بندي کنید)البته در صورتي که ماژول Mime Mail را نصب 

کرده باشید(. با ارسال یک خبرنامه آزمایشي مي توان با ویژگي هاي این بخش آشنا شد. 

شکل12-12

موجود  سایت  آزمایشي  اکانت هاي  به  مربوط  تنظیمات  صفحه،  پایین  قسمت  در 
است)جداشده توسط کاما(. همچنین طبق شکل 13-12 مي توانید در این بخش آدرس هاي 

بازگشت پیش فرض را نیز مشخص کنید.  
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شکل12-13

اسپم ارسال نکنید
 )UCE(در کل به ایمیل هایي چون خبرنامه ها، ایمیل هاي تبلیغاتي ناخواسته گفته مي شود
یا همان اصطالح معروف اسپم. براي طبقه بندي چنین ایمیل هایي از قوانین مختلف کشورها 
کمک گرفته مي شود؛ به عنوان مثال ارتباط ایمیلي شما با کسي که همکار مالي شماست، 
یک نوع ارتباط مجازي قانوني محسوب مي شود. با استفاده از ایمیل هاي بخش خبرنامه هم 
مي توان در سایت هاي مختلف عضو شده از اطالعات آنها استفاده کرد پس نباید آنها را جزو 
ایمیل هاي ناخواسته قرار داد. به هرحال شما نباید خبرنامه هاي خود را براي کساني که عضو 

سایت شما نیستند ارسال کنید تا مشکلي پیش نیاید. 

راه اندازي بخش عضوگیري سايت
آسان ترین راه استفاده از این بخش، استفاده از بلوک Simplenews است که به همراه 
ماژول آن، در سایت نصب مي شود. اگر شما از این بلوک براي عضوگیري سایت استفاده 
کنید، بخش مهمي از کار به پایان رسیده است. براي این کار تنها باید ساختار مدیریت این 
قسمت را تنظیم کنید. طبق شکل 14-12 به بخش مدیریت،  پیکربندي سایت، عضوگیري 
کنید.  مراجعه   )Simplenews )admin/settings/simplenews/subscription
مهم ترین قسمت این تنظیمات، اولین بخش آن است که به مدیریت عضوگیري سایت و 

اکانت هاي کاربري مي پردازد. 
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شکل12-14

کاربري  نام  کاربري چون  مختلف  اطالعات  قرارگیري  محل  پایین صفحه،  قسمت  در 
مشخص مي شود. شما مي توانید طبق شکل 15-12 این تنظیمات را براي پیام هاي ایمیل 

شخصي شده براي تایید عضویت کاربران به کار گیرید.

شکل12-15

آخرین بخش تنظیمات در بخش مدیریت، پیکربندي سایت، Simplenews ، ارسال 
مشخص  کامال   12-16 شکل  در   )admin/settings/simplenews/mail( ایمیل 
است. بدین ترتیب این بخش براي ارسال ایمیل هاي مختلف، پیکربندي مي شود. همچنین 
مي توانید در این قسمت از cron استفاده کنید تا مشخص کنید چند ایمیل به طور همزمان 

ارسال شود.
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 Poormanscron ندارید، مي توانید از ماژول cron اگر روي سروروب خود دسترسي به
استفاده کنید. البته در مورد ارسال خبرنامه ها نباید از آن استفاده کنید چون ممکن است 

ایمیل هاي تکراري ارسال کند. 

ايجاد و ارسال خبرنامه ها
براي ایجاد خبرنامه به بخش Administer، مدیریت محتوا،  خبرنامه ها مراجعه کنید 
باید  پایه اي،  اطالعات  بر  باز شود. عالوه  است  تا صفحه اي که در شکل 17-12 مشخص 

مشخص کنید متون ساده از چه لینک هایي استفاده کنند)شکل 12-18(.

شکل12-16

شکل12-17
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شکل12-18

براي ایجاد یک نسخه جدید خبرنامه باید روي کلید Create Content کلیک کرده،  
نسخه خبرنامه را انتخاب کنید. شما باید براي آن یک تیتر انتخاب کرده مشخص کنید این 
نسخه جزو کدام بخش از خبرنامه هاست. هر خبرنامه اي لیست اعضاي مشخصي دارد. طبق 

شکل 19-12 مي توانید محتواي دلخواه را به نسخه جدید اضافه کنید.

شکل12-19

در پایین این صفحه طبق شکل 20-12 مي توانید به ارسال نسخه هاي جدید خبرنامه ها یا 
 ،Administer خبرنامه هاي آزمایشي بپردازید. به یاد داشته باشید که آدرس هاي آزمایشي در بخش
 )admin/settings/simplenews/newsletter( خبرنامه ،Simplenews ،پیکربندي سایت

قرار دارند.

شکل12-20
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مديريت عضوگیري سايت
این بخش نیز مانند سایر قسمت هاي دروپال ساده و کاربردي است. چون این بخش نیز جزو محتواي 
سایت محسوب مي شود براي مدیریت آن طبق شکل 21-12 باید به بخش Administer، مدیریت 

محتوا، خبرنامه ها، عضوگیري )admin/content/simplenews/users( مراجعه کنید. 

شکل12-21
دلخواه  تغییر  تا  کنید  کلیک  روي چک باکس ها  باید  موردنظر،  بخش  انتخاب  از  پس 
درمورد آن اعمال شود. کاربران سایت مي توانند طبق شکل 22-12 وضعیت عضویت خود 

در سایت را در صفحات My Account مشاهده کنند.

شکل12-22

خالصه
بالگ ها از ابزارهاي مهم ارتباطي سایت هاي دروپالي هستند. شما مي توانید با استفاده 
از ابزارهاي مختلف، بالگ دروپالي خود را به روز کنید. همچنین بخش عضوگیري سایت به 

کاربران اجازه مي دهد از طریق خبرنامه ها، از اطالعات مختلف سایت استفاده کنند. 

سوال و جواب
سوال: چه اطالعاتي را باید در بالگ هاي دروپالي گنجاند و چه اطالعاتي را در خبرنامه ها؟
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جواب: شما مي توانید در ابتدا خالصه اي از بالگ ها و خبرنامه ها ایجاد کنید. در بخش 
خبرنامه ها باید اطالعات جدید سایت به طور خالصه در اختیار اعضا قرار گیرد. 

سوال: چه قوانیني در مورد حفظ حریم شخصي اعضاي عضو لیست ایمیل سایت وجود دارد؟
جواب: کشورهاي مختلف قوانین متفاوتي در این زمینه دارند. به هرحال شما باید در 
سایت خود به روشني استراتژي امنیتي خود را براي کاربران سایت، بازگو کنید تا آنها بدانند 
چه کساني، چه استفاده اي از اطالعاتي که آنها در اختیار سایت قرار مي دهند،  خواهند کرد. 
همچنین درهرکدام از خبرنامه ها باید گزینه حذف عضویت را گنجاند تا ایمیل ها ناخواسته 
و مزاحم تلقي نشوند. چون در صورت ارسال اسپم، اکثر ISPها ایمیل هاي شما را مسدود 

خواهند کرد. 

کارگاه
امتحان

چند خبرنامه مي توان در یک سایت گنجاند؟  .1
استفاده از بالگ API چه سودي دارد؟  .2

نسخه هاي خبرنامه ها چگونه ارسال مي شوند؟  .3
جواب

هیچ محدودیتي وجود ندارد.  .1
ابزارهاي  از  مي دهد  اجازه  به شما  بخشیده  بالگ ها سرعت  به روزکردن  روند  به   .2

مختلف چون تلفن همراه هوشمند براي این به روزرساني استفاده کنید.
Poormanscron استفاده کرد  از  نباید  البته  cron استفاده مي کند.  ابزار  از   .3

چون ممکن است مشکالتي ایجاد کند. 

فعالیت ها
از نظرات کاربران خود استفاده کنید تا بالگ ها و خبرنامه هاي جذابي داشته باشید. 
تعداد خبرنامه ها مهم نیست فقط اطمینان حاصل کنید که توانایي مدیریت حجم باالي کار 
در سایت را دارید. شاید بتوان دروپال را یک سیستم مدیریت ارتباطات نامید چون تنها یک 

سیستم وابسته به پایگاه داده نیست و نیاز فراواني به تعامل با کاربران دارد.  
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ساعت سیزدهم
ايجاد فرم هاي ارتباطي و Webformها

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 استفاده از فرم هاي ارتباطي
 ایجاد و مدیریت Webformها
Webform استفاده از اجزاي 
Webform تحلیل و ارسال داده هاي 
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مقدمه
در این بخش با نوعي دیگر از ارتباط دروپالي آشنا خواهیم شد: ارتباط کاربران سایت 
با مدیران آن. این گونه ارتباطات عموما یک-به-یک هستند مثل پیامي که یک کاربر براي 
شما )مدیر سایت( ارسال مي کند. همچنین شما مي توانید Webformهایي در سایت قرار 
دهید تا کاربران پس از پرکردن، براي شما ارسال کنند. شما مي توانید یک آدرس ایمیل 
نیز در سایت قرار دهید تا به نظرات و سواالت کاربران سایت به طور مستقیم پاسخ دهید 
اما استفاده از فرم ها کاربردي تر است. بدین ترتیب مي توانید اطالعات ورودي توسط کاربران 

نهایي خود را مدیریت کنید.  

دو نوع فرم دروپالي وجود دارد:
ماژول Contact که بخشي از هسته دروپال است به شما اجازه مي دهد بخش   -
فرم هاي ارتباطي را راه اندازي کنید. بدین ترتیب اعضاي سایت از طریق اکانت خود مي توانند 
با مدیران سایت ارتباط برقرار کنند. همچنین مي توانید این بخش را به گونه اي پیکربندي 
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کنید که بخش هاي مختلفي چون ارتباط با مدیر سایت، از ما بپرسید و... در آن گنجانده 
شود. درهرحال آدرس ایمیل شما در اختیار کاربران نهایي سایت قرار نخواهد گرفت. 

ماژول هایي چون Webform به شما اجازه مي دهد فرم هایي در اختیار کاربران   -
خود قرار داده با آنها ارتباط برقرار کنید.

اطالعات مربوط به این فرم ها در پایگاه داده ذخیره مي شود اما داده هاي آن در گره ها 
ذخیره نمي شود.

استفاده از فرم هاي ارتباطي
ابتدا ماژول مربوطه را طبق جدول 1-13 فعال کنید. 

 .
Contact

 . .1-13
  .

استفاده از فرم هاي ارتباط شخصي
با استفاده از صفحه اکانت کاربري مي توان به این فرم ها دسترسي پیدا کرد. پس از فعال کردن 
ماژول Contact باید مجوز دسترسي به پروفایل هاي کاربري به کاربر داشته باشد تا بتواند چنین 
فرم هایي را ارسال کند. گیرنده پیام ها نیز باید این ابزار را فعال کرده باشد. در شکل 1-13 یک 

اکانت کاربري با فرم ارتباط شخصي فعال شده نمایش داده شده است. 
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شکل 13-1

البته شما مي توانید براي تسهیل این پروسه، طبق شکل 2-13 فعال شدن این ابزار براي 
هر کاربر جدید را به حالت پیش فرض درآورید. به یاد داشته باشید که در دروپال6 براي این 
کار باید به بخش Admninister، طراحي سایت، فرم ارتباطي، تنظیمات مراجعه کنید اما 

در دروپال7 به بخش Administer، پیکربندي سایت، فرم ارتباطي 
D7: admin/settings/contact(

.)D6:admin/build/contact/settings

شکل 13-2

خودتان امتحان کنید
برقراري ارتباط با يک کاربر توسط فرم  ارتباط شخصي

به صفحه اکانت کاربر موردنظر رفته ازطریق نوار جستجو )شکل 3-13( وي را   .1
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بیابید. البته براي این کار شما باید مجوز جستجوي محتوا و مجوز دسترسي به پروفایل هاي 
کاربري را داشته باشید. 

شکل 13-3

در این صفحه روي کلید Contact کلیک کنید تا طبق شکل 4-13 فرم ارتباط   .2
شخصي باز شود.

شکل 13-4

استفاده از فرم هاي ارتباط عمومي
براي  ارتباط دیگري  همان طور که در شکل 5-13 مشخص است در دروپال فرم هاي 

عموم کاربران وجود دارد که در اینجا هم آدرس گیرنده به فرستنده داده نمي شود. 

شکل 13-5
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پس از فعال سازي ماژول مربوطه یک منوي ارتباطي به منوي Navigation شما اضافه 
مي شود اما غیرفعال است. بنابراین باید آن را طبق شکل 6-13 فعال کنید.

شکل 13-6
خودتان امتحان کنید

ايجاد يک بخش جديد براي يک فرم ارتباط عمومي
براي اینکه کاربران نهایي بتوانند به فرم هاي ارتباط عمومي دسترسي یابند، باید یک یا 

چند بخش بدان بیفزایید:
1.طبق شکل 7-13 به بخش Administer، طراحي سایت، فرم ارتباطي مراجعه کنید. 

)D6: admin/build/contact   D7: admin/structure/contact(

شکل 13-7

طبق شکل 8-13 روي کلید Add Categoryکلیک کنید. سپس نامي براي   .2
آن بخش انتخاب کنید تا بتوانید آن را در منوي pop-up نمایش داده شده در شکل 13-5 
مشاهده کنید. البته این منو در صورتي به نمایش درمي آید که بیش از یک بخش در این 
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قسمت وجود داشته باشد. 
کاما  از  ایمیل  آدرس هاي  جداکردن  براي  کنید.  وارد  را  موردنظر  ایمیل  آدرس   .3

استفاده کنید. 
اجباري نیست اما بهتر است یک ایمیل براي پاسخ اتوماتیک سیستم آماده کنید   .4

تا کاربر مطمئن شود شما فرم را دریافت کرده اید. 
تصمیم بگیرید که این بخش باید به طور پیش فرض در منوي pop-up ظاهر   .5

شود یا نه. 
همه تغییرات را ذخیره کرده طبق شکل 9-13 به صفحه مدیریت سایت بازگردید.   .6

سپس مي توانید این بخش ها را ویرایش یا حذف کنید. 

شکل 13-8

شکل 13-9
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استفاده از Webformها
Webform در پایگاه داده ذخیره مي شوند اما contact فرم هاي ارتباطي در جدولي به نام
ها نوعي گره دروپالي به شمار مي آیند؛ بنابراین داراي تیتر و متن بوده از تمام ویژگي هاي گره هاي 
دروپالي استفاده مي کنند. مي توان Webformها را منتشر کرد یا در صفحه اول سایت جاي 
داد یا در لیست هاي سایت گنجاند. همچنین مي توان بخش نظرات این گره ها را فعال کرد که 
البته انتخاب مناسبي نیست. هر یک از آنها ممکن است چندین بار پرشده ارسال شود اما این 
نوع پیام ها گره نیستند هرچند به Webform لینک مي شوند. بنابراین در صورت جستجو در 
کل سایت، اگر کلمه یا اصطالحي در این Webformها ذکرشده باشد، در لیست نتایج آورده 
مي شود ولي نه در صورتي که در پیام هاي کاربران)Webformهایي که توسط کاربران پرشده 
و ارسال شده اند( ذکر شده باشد. ماژول Webform مسئولیت مدیریت این پیام ها را برعهده 
دارد. همچنین شما مي توانید به کمک ابزارهاي مختلف این بخش، داده هاي این پیام ها را در 
قالب هاي استاندارد)جداشده توسط کلید tab یا کاما( به ابزارهاي مختلف منتقل کنید. شما 
مي توانید مشخص کنید این پیام ها از طریق ایمیل به کدام آدرس هاي ایمیل و به چه ترتیبي 

ارسال شوند. 

بررسي Webformها
طبق شکل 10-13 ممکن است Webformها شامل گونه هاي ورودي مختلفي باشند. 
این نمونه اي که در کتاب مشخص شده، مانند سایر صفحات دروپالي است. اما بخش هاي 
مشخص شده در آن نه بخش هاي CCK که اجزاي Webform هستند. این اجزا به چهار 

نوع تقسیم مي شوند:
اجزاي داده هاي ورودي: این بخش ها استاندارد هستند: داده، محل قرارگیري متن و   -
زمان. جزء select مسئولیت اجراي کلیدهاي رادیو، یک منو و چک باکس ها را برعهده دارد. جزء 

hidden یک بخش HTMLگونه استاندارد است که کاربر نمي تواند آن را ببیند.\
اجزاي قالب بندي Webform : این اجزا به شما امکان قالب بندي مي دهد.  -
فایل: این جزء به کاربر اجازه مي دهد فایلي را از کامپیوتر خود ارسال کند.   -

ایمیل: این بخش به طور اتوماتیک روي آدرس ایمیل کاربر نهایي تنظیم مي شود.   -
ارزش آن نیز ارائه مي شود.  

اجزاي نشان داده شده در شکل 10-13 شبیه خود Webformها هستند. اینجا اسامي 
و گزینه هاي Webformهاي نمایش داده شده در شکل 10-13 را با هم مرور مي کنیم:
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شکل 13-10

concern یک جزء select است و جزو اجزاي موردنیاز در این قسمت. این چنین 
اجزایي مي توانند گزینه هاي مختلفي داشته باشند. اگر این گزینه فعال نشده باشد به صورت 

مجموعه اي از کلیدهاي رادیو، رندر مي شود.
فرم یک جزء ایمیلي است و به عنوان یک ارزش پیش فرض روي آدرس ایمیل   -

کاربران نهایي سایت تنظیم مي شود. البته این قسمت را به هیچ وجه نمي توان تغییر داد.
مشخص کردن  براي  است.  Webformاي  جزء   یک   How are we doing  -
گزینه ها از قسمت باال و براي مشخص کردن سواالت از قسمت پایین آن مي توانید استفاده 

کنید. البته مي توان این قسمت را به صورت ترتیب تصادفي نیز تنظیم کرد. 
شما  است.  اي   markup جزء  یک   …We cannot be responsible  -
 >em< چون  المان هایي  یا  متن  از   HTML markup مشخص کردن  براي  مي توانید 

استفاده کنید. 
طور  به   Webform ماژول  است.  فایلي  جزء  یک   More information    -
اتوماتیک کلید Choose File را اضافه کرده به مدیریت عملیات آپلود مي پردازد. )در این 
بخش خواهید آموخت چگونه مي توان گونه و حداکثر اندازه فایل هاي مجاز در این قسمت 

را مشخص کرد.(
ارائه اطالعات است. ماژول  Submit Comments یک کلید استاندارد  کلید   -
صورت  به  را  آن  یا  بپردازید  متن  شخصي سازي  به  مي دهد  اجازه  شما  به   Webform

Submit دست نخورده نگه دارید. 
بخش About You یک webform گسترش یافته در شکل 11-13 کامال مشخص 
است. )شما مي توانید تصمیم بگیرید این بخش چگونه آغاز شود و آیا کاربر نهایي مي تواند 
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اندازه این بخش را تغییر دهد یا نه.( Industry یک جزء انتخابي دیگر است که مي تواند 
شامل پاسخ هاي چندگانه باشد. در اینجا به جاي استفاده از چک باکس ها، از لیست باکس ها 
امکان  چک باکس ها  هستید؟"  مشغول  کاري  چه  "به  بخش  در  البته  است.  شده  استفاده 
پاسخ هاي چندگانه را فراهم مي کنند. در نهایت باید اضافه کرد جزء Comments یک 

بخش متني از فرم است. 

شکل 13-11

آغاز کار با Webformها
در مرحله اول ماژول Webform را طبق جدول 2-13 دانلود، نصب و فعال کنید. پس 

از نصب، شما مي توانید به پیکربندي تنظیمات جهاني Webform بپردازید. 

11-13

Webform
Webform2-13 .

Webform  .
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آغاز کار با ارزش هاي پیش فرض
شما همیشه مي توانید به این بخش مراجعه کرده تنظیمات جهاني را پیکربندي کنید. 

بنابریان بهتر است براي شروع از ارزش هاي پیش فرض استفاده کنید. 

Webform پیکربندي تنظیمات جهاني
پیکربندي   ،  Administration به بخش  پیکربندي طبق شکل 13-12  آغاز  براي 

سایت،) Webform )admin/settings/webform مراجعه کنید.
Webform بخش اول این قسمت به شما اجازه مي دهد انتخاب کنید چه اجزایي در

هاي شما به کار خواهند رفت. اگر شما جزئي را در این قسمت غیرفعال کنید نمي توانید آن 
را به webformهاي جدید خود اضافه کنید. حالت پیش فرض فعال سازي تمام اجزاست. 

شکل 13-12

ارزش هاي ایمیلي پیش فرض که در شکل 13-13 نشان داده شده اند، به صرفه جویي 
در زمان در هنگام ایجاد webformها کمک مي کنند. اگر شما براي بخشي از )یا تمامي( 
webformهاي خود از ارزش هاي ایمیلي یکسان استفاده مي کنید، آن ارزش ها را در این 
قسمت وارد کرده تا در زمان ایجاد یک webform جدید نیازي به تنظیم بخش داده هاي 
ورودي نباشد. در نهایت، تنظیمات پیشرفته نمایش داده شده در شکل 14-13 به شما اجازه 
مي دهد حالت پیش فرض تمام webformهاي خود را مشخص کنید. معموال مي توان از 

تنظیمات ماژول نصب شده بدون هیچ تغییري استفاده کرد.
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شکل 13-13

شکل 13-14

webform ايجاد يک
webform Webform هاي سایت، مي توانید  تنظیمات جهاني  پیکربندي  از  پس 

فرم ها جاي  این  در  بگیرید چه چیزهایي  تصمیم  باید  ابتدا  کنید.  را طراحي  سایت  هاي 
خواهند گرفت. قسمت هاي رایج چنین فرم هایي عبارتند از: 

درخواست براي دریافت اطالعات: در این بخش مخاطبان سایت مي توانند زمینه هاي 
دلخواه خود را انتخاب کنند. در این قسمت مي توانید آدرس هاي ایمیل مختلف را قرار داده 

یا حتي از فضاي مخصوص متن استفاده کرده، آدرس پستي مخاطب را درج کنید. 
پرسشنامه ها و نظرسنجي ها: در دروپال مي توان با یک سوال ساده یک عملیات نظرسنجي 
بزرگ آغاز کرد. با استفاده از webformها مي توان این پروسه را پیچیده تر کرد. آنچه این 
فرم ها را به ابزاري مفید براي این کار تبدیل مي کند، امکان انتقال نتایج این نظرسنجي ها 
براي بررسي بیشتر است. البته شما مي توانید آنها را طوري تنظیم کنید که به طور اتوماتیک 
به آدرس ایمیل مخاطبان سایت ارسال نشوند و براي استفاده از نتایج نظرسنجي، آنها را به 

راحتي دانلود کنید. 
تجارت الکترونیک: ماژول Ubercart براي استفاده از این ویژگي مفیدتر است اما در 
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صورت نیاز مي توانید از این قسمت webformها نیز استفاده کنید. 
پشتیباني و همکاري: شما مي توانید فایل هاي مختلف را در کنار webformها براي 

کاربران نهایي سایت ارسال کنید. 
مدیریت کاربر: اگر نقش هاي زیادي در سایت خود تعریف کرده اید، کاربران نهایي سایت 
مي توانند درخواست براي انتقال از نقشي به نقش دیگر را از طریق webformها به شما 
ارائه دهند. یعني پس از پروسه عضوگیري و تایید عضویت و تعیین نقش مربوطه، کاربران 
مي توانند از طریق webformها اطالعات جدیدي در اختیار شما قرار داده تقاضا کنند به 

نقشي دیگر منتقل شوند. 

تست webformها
پس از ایجاد webformها بهتر است با کمک کاربران اولیه سایت آنها را تست کنید 

تا مشکالت و نارسایي هاي احتمالي را کشف کنید.

خودتان امتحان کنید
webform ايجاد يک

براي انجام این کار باید در ابتدا webform دلخواه را ایجاد کرده توسط یک تیتر و 
سایر قسمت هاي الزم پیکربندي کنید. سپس به ایجاد و ویرایش اجزاي آن بپردازید:

با استفاده از دستور Create Content موجود در منو، یک webform جدید   .1
باز  مي بینید   13-15 شکل  در  آنچه  مشابه  صفحه اي  مي شود  باعث  حرکت  این  بسازید. 
شود. همانند سایر گره ها، شما باید تیتري براي آن برگزینید. همچنین بهتر است قسمت 

توضیحات و پیام تایید را هم همین جا آماده کنید تا روند کار منظم پیش رفته باشد. 

شکل 13-15
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در قسمت پایین صفحه مي توانید طریقه دسترسي به webform را طبق شکل   .2
16-13 مشخص کنید. معموال کاربران بي نام اجازه ندارند چنین فرم هایي براي مدیر سایت 
ارسال کنند. مگر اینکه شما بخواهید فرم هایي تحت عنوان ارسال اطالعات تهیه کنید تا 

بتوانید نظرات همه کاربران سایت را گردآوري کنید.

شکل 13-16
را  webformها  ایمیلي  تنظیمات  پایین صفحه  قسمت  در  طبق شکل 13-17   .3
پیکربندي کنید. شما مي توانید از ارزش هاي پیش فرض استفاده کنید یا از ارزش هاي شخصي 
استفاده کنید. پس از ایجاد اجزاء، مي توانید از آنها در تنظیمات ایمیلي استفاده کنید. به عنوان 
مثال شما مي توانید بخشي از فرم را به تایپ موضوع فرم از سوي کاربران سایت اختصاص دهید 

و سپس از محتویات آن بخش به عنوان موضوع ایمیل استفاده کنید.

شکل 13-17

تنظیمات پیشرفته که در شکل 18-13 نمایش داده شده اند به شما اجازه مي دهند،   .4
تنظیمات مشخص کردن  این  قسمت  مهم ترین  کنید.  اضافه  فرم ها  این  به   PHP کدهاي 
تعداد ارسال یک فرم و امکان تغییرنام کلید Submit است. در دروپال براي جلوگیري از 

ارسال webformهاي تکراري، نام کاربري و آدرس IP ارسال کننده فرم چک مي شود.
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شکل 13-18
در اکثر موارد شما باید گزینه افزودن نظرات کاربران به webformها را غیرفعال   .5
کنید. البته در داخل چنین فرم هایي باید فضایي مخصوص ارائه نظرات و پیشنهادات کاربران 

در نظر گرفته شود. 
نیست در  البته الزم  Save کلیک کنید.  این عملیات، روي کلید  پایان  از  پس   .6
همین مرحله آن را منتشر کنید چون مي توانید پس از بررسي هاي بیشتر، نمونه اي از آن را 

در صفحه اول سایت یا بخش مربوطه مثل Contact Us قرار دهید. 
اگر این اولین Webform شماست شاید بهتر باشد گزینه نمایش اطالعات پست   .7
بخش  به  باید طبق شکل 13-19  کار  این  انجام  براي  کنید.  غیرفعال  را  Webformها 
Administration ، طراحي سایت، قالب ها، پیکربندي، تنظیمات جهاني مراجعه کنید. 
زیر بخش نمایش اطالعات پست، چک باکس مربوط به Webform را خالي کنید. البته 

این تنظیمات در مورد تمام Webformها اعمال مي شود نه فقط یکي. 

شکل 13-19
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مرحله بعدي افزودن اجزاي جدید به این Webform است. 
   

خودتان امتحان کنید
Webform افزودن اجزاي

پس از ایجاد یک Webform شما مي توانید اجزاي جدید به آن اضافه کنید. براي این 
کار باید طبق شکل 20-13 به صفحه اجزاي Webform مراجعه کنید.

شکل 13-20

پروسه افزودن اجزاء بسیار ساده است:
اسم جزء جدید را طبق شکل 21-13 وارد کنید.  .1

گونه این جزء را از لیست انتخاب کنید. پس از افزودن آن به سیستم شما مي توانید هرقسمت   .2
از این تنظیمات را تغییر دهید غیر از همین گونه جزء.

روي کلید Add کلیک کرده این جزء را به سیستم اضافه کنید. اگر قبل از انجام این کار   .3

شکل 13-21
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روي کلید Submit کلیک کنید، داده هایي که وارد کرده اید)نام و گونه جزء( را از دست خواهید داد. 
تمام اجزاء در جدول submissionها ذخیره مي شود. به عالوه شما مي توانید   .4
فرم،  اجزاي  بخش  در  کنید.  تولید  اتوماتیک  ایمیل هاي  ارائه شده،  داده هاي  از  استفاده  با 
جزء  یک  از   13-22 شکل  طبق  کرده  استفاده  پیشرفته  تنظیمات  قسمت  از  مي توانید 
مخصوص در ایمیل هاي تولیدي خود استفاده کنید. البته تنظیمات پیش فرض شامل تمام 
اجزاي سیستم است اما در مورد فرم هاي طوالني، ممکن است بخواهید ایمیل هاي خود را 

جمع وجورتر طراحي کنید.        

شکل 13-22

درون سازماني  ارتباطات  ساختارمندکردن  راه  بهترین  Webformها  از  استفاده 
بیشتر،  اطالعات  براي کسب  درخواست  کاربران،  فني  کمک  درخواست  است:  دروپال  در 

پیشنهادات مفید براي پیشرفت سایت و... . 

خودتان امتحان کنید
ایجاد یک Webform براي پاسخ به درخواست هاي کمک و پشتیباني کاربران با چند آدرس

شما معموال به انتقال این فرم ها از طریق ایمیل نیاز دارید. اگر بتوان چند آدرس را در 
این فرم ها ثبت کرد مي توان به کمک ماژول Webform به مدیریت آنها پرداخت. البته مثل 

سایر قسمت هاي سایت، این آدرس ها در اختیار کاربران نهایي سایت قرار نخواهد گرفت. 
 Webform موضوع  دهد  اجازه  کاربران  به  که  کنید  ایجاد  انتخابي  جزء  یک   .1
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اطمینان  باید  البته  را مشخص مي کند.  فرم  نهایت آدرس گیرنده  انتخاب کنند که در  را 
حاصل کنید این جزء به کاربران اجازه انتخاب همزمان چند موضوع را نمي دهد. همان طور 
 Your که در شکل 10-13 مشاهده کردید، این گزینه هم باید مثل کلید تنظیم گزینه

Concern به صورت یک کلید گزینه اي نمایش داده شود. 
ایمیل  آدرس  و  انتخابي  نام   13-23 شکل  طبق  اجزاء،   گزینه هاي  قسمت  در   .2
مربوطه را وارد کنید. آدرس ایمیل در ابتدا نوشته مي شود و یک خط عمودي پس از آن قرار 
مي گیرد و سپس گزینه انتخابي. )در برخي موارد کاربران زرنگ و باهوش مي توانند آدرس 

ایمیل این قسمت را کشف کنند.(   
در بخش پیکربندي اصلي، از تنظیمات ایمیل Webform طبق شکل 13-24   .3
دریافت شرطي  بخش  کنید.  استفاده  پیام ها  این  دریافت کنندگان  آدرس  پیکربندي  براي 
ایجاد کردید را مشخص کنید.  اول  المان هایي که در گام  اجازه مي دهد  به شما  ایمیل ها 
همین طور در این قسمت مي توانید اکانت دیگري را اضافه کنید تا دریافت کننده ایمیل ها 

براي بازبیني باشد. 
فرم  به  نامرئي  بررسي کنید، یک جزء  را  پیام ها  ارسال  دارید وضعیت  اگر قصد   .4
 not پیش فرض  ارزش  یک  مي توانید  شما  بنامید.   )status را  آن  کنید)مي توانید  اضافه 
 spreadsheet انجام نشده( بدان اضافه کنید. وقتي داده ها را به یک پایگاه داده یا( done
منتقل کنید، این قسمت هم منتقل خواهد شد و همواره به شما یادآوري خواهد کرد تا به 
آن درخواست بپردازید تا زماني که ارزش آن را به done )انجام شده( یا هر ارزش دیگري 

تغییر دهید. 

شکل 13-23
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شکل 13-24

مديريت نتايج Webformها
دیگر  شاید  شوند  ارسال  دریافت کنندگان  به  اتوماتیک  به صورت  Webformها  اگر 
براي  ابزارهاي مفیدي   Webform نباشد. به هرحال ماژول  آنها  به تحلیل بیشتر  نیازي 
 ،Administer بخش  به  باید  Webformهاي خود  یافتن  براي  ارائه مي دهد.  کار  این 
مدیریت محتوا، Webformها مراجعه کنید. وقتي یک Webform را از بخش مدیریت 
براي  لینک هایي  مي کنید، طبق شکل 13-25  باز   Webform ویرایش  بخش  یا  محتوا 

Submission، تحلیل، جدول و دانلود خواهید یافت.

شکل 13-25

احتمالي  انتخاب هاي  تمام  نتیجه  و  submissionها  تمام  از  تحلیل خالصه اي  کلید 
و طول میانگین بخش هاي متني را در اختیار شما قرار مي دهد. کلید جدول نیز لیستي 
فهرست وار از تمام submissionها به شما ارائه مي دهد. براي استفاده از هرنوع تحلیل 
جدي تر به کلید دانلود نیاز دارید. همان طور که در شکل 26-13 مشخص است این کلید 
به شما اجازه مي دهد داده ها را با فرمتي از سیستم خارج کنید که به هنگام نیاز به راحتي 

بتوانید به یک spreadsheet یا برنامه پایگاه داده منتقل کنید.
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شکل 13-26

خالصه
فرم ها بخش مهمي از هرسایت هستند که امکان جمع آوري اطالعات کامل براي بهبود 
و پیشرفت روند سایت را فراهم مي کنند. در مورد بررسي Webformها شما مي توانید 
عالوه بر استفاده از ایمیل، نتایج را به یک spreadsheet یا پایگاه داده منتقل کرده تحلیل 
کنید. در کل نکته مثبت این گونه فرم ها جمع آوري اطالعات بدون مشخص بودن آدرس 

ایمیل گیرنده است. 

سوال و جواب
سوال: هرکاربري به دنبال تضمین براي حفظ حریم شخصي و عدم دریافت پیام هاي 

ناخواسته است. بنابراین چه کار باید کرد؟
جواب: کاربراني که بي نام وارد سایت مي شوند دچار چنین مشکالتي نمي شوند. کاربران 
مورداعتماد آدرس ایمیلي در اختیار سایت قرار مي دهند که تنها دردسترس مدیران سایت 
است. آنها نیز مي توانند با مراجعه به بخش ویرایش اکانت کاربري، گزینه فرم ارتباط شخصي 

را غیرفعال کنند تا هیچ کاربري نتواند ایمیلي براي آنها ارسال کند. 
سوال: چطور مي توانم submissionهاي Webform را تست کنم؟ هربار که سعي 

مي کنم این کار را انجام دهم، عملیات مسدود مي شود؛ چون قبال فرم را ارائه کرده ام!
ارائه  مجوز  داده  تغییر  را  تنظیمات   Webform پیکربندي  بخش  در  اول  جواب: 
 Webform ویرایش  مجوز  کنید  حاصل  اطمینان  سپس  کنید.  کسب  را  فرم  نامحدود 
ارائه فرم  به آخرین  را در اختیار دارید.  submissionها(  )یا سایر  ارائه شده توسط خود 
کنید.  ارائه  دوباره  را  آن  مي توانید  حاال  کنید.  حذف  کرده  ویرایش  را  آن  کنید،  مراجعه 
 webmaster راه حل بهتر این است که سه اکانت تست در اختیار داشته باشید: یک اکانت
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)نقشي جدید در دروپال که باید ایجاد کنید و در وب سایت هاي دروپالي بسیار رایج است(، 
یک اکانت کاربر مورداعتماد و یک اکانت با دسترسي به اکانت کاربري اصلي براي شرایط 
این  شده  خود  سایت  وارد  بي نام  دسترسي  از  استفاده  با  گاهي  مي توانید  البته  اورژانسي. 

ویژگي را تست کنید.

کارگاه
امتحان

چند نوع فرم ارتباط درون سایتي در دروپال وجود دارد؟     .1
مي توان یک نظرسنجي را از دروپال حذف کرد. چگونه مي توان Webformي   .2

که توسط چندنفر bookmark هم شده را حذف کرد؟
من مي خواهم از ابزارهاي CCK در کنار اجزاي Webform استفاده کنم اما   .3

نمي دانم چطور باید این کار را انجام دهم؟ 
جواب ها

تنها یک نوع فرم ارتباطي درون سایتي در دروپال وجود دارد. اما این فرم از چند   .1
طبقه بندي متفاوت برخوردار است و مي توان آن را براي آدرس ها و اشخاص مختلف ارسال کرد.  
مي توانید  آن  حذف کردن  با  کنید.  نشان دار  منتشرنشده  برچسب  با  را  فرم  آن   .2
submissionها را نیز حذف کنید. البته تمام این کارها را پس از دانلود داده ها در یک 

spreadsheet یا پایگاه داده انجام دهید.
اجزاي Webform را نمي توان در بخش هاي CCK جاي داد. در کل نمي توان   .3

از این اجزا در کنار ابزارهاي CCK استفاده کرد. 

فعالیت ها
ایجاد فرم هاي  به فکر  از همین حاال  پایگاه داده جدید هستید  ایجاد یک  به فکر  اگر 
بازخورد باشید. به سواالتي فکر کنید که باید از کاربران در مورد سایت بپرسید. اگر پروژه 
شما یک کار گروهي است در مورد سواالت این فرم با همکاران خود بحث کنید. این فرم ها 
در صورت کاربرد بجا و مناسب پلي به سوي توسعه و طراحي بهتر سایت شما خواهند بود. 
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بخش چهاردهم
کار با Viewها

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
کاوش Viewهاي داخلي براي صفحه اصلي

 ایجاد View براي queryهاي پایگاه داده 
 کاوش نمایه هاي مختلف Viewها مثل Pagerها
 انتخاب View توسط کاربران سایت
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مقدمه
شده  طراحي  منعطف  و  منسجم  رابطه اي،  مدرن،  داده  پایگاه  یک  براساس  دروپال 
است)معموال از MySQL استفاده مي شود اما این سیستم از سایر انواع مشابه نیز پشتیباني 
و  از سرعت  بازیابي و مدیریت داده  براي ذخیره کردن،  رابطه اي  پایگاه داده هاي  مي کند(. 
کارآیي باالیي بهره مي گیرند. هرچند نیم قرن است بزرگ ترین چالش پایگاه هاي داده ایجاد 
است.  غیربرنامه نویسي  گونه هاي  دسترس  در  داده)طرح ها(  پایگاه  ساختارهاي  مدیریت  و 
ایجاد  براي  این موتورهاي داده  از  نهایي  استفاده کاربران  درکنار آن مسئله دیگر تسهیل 

queryها و گزارشات است. 
این  براي  راه حلي  دنبال  به  همواره  داده  مدیریت  سایر سیستم هاي  مانند  نیز  دروپال 
به   CCK همان  یا   Kit  Construction  Content معرفي  با  و  است  بوده  مشکالت 
کاربران امکان ایجاد بخش هایي مخصوص در پایگاه هاي داده که بتواند از محتواي دلخواه 
آنها پشتیباني کند)البته این تنها از نگاه یک کاربر است چون روند اصلي این عملیات بسیار 

پیچیده و فني است(.
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در نسخه هاي اخیر دروپال، ماژول Views تکمیل  و تصحیح شده است. در حالي که 
CCK به کاربر اجازه مي دهد در پایگاه  داده بخش هاي مخصوصي ایجاد کرده در گره هاي 
نمایش  و   query ترکیبي  مکانیزم  یک  از   Views ماژول  کند،  استفاده  آنها  از  مختلف 
 CCK را تکمیل کند. البته شما مجبور نیستید از ترکیب CCK استفاده مي کند تا عملکرد
نیز  آینده  در  و  است  کاربردي  و  رایج  کامال  روش  این  هرچند  کنید  استفاده   Views و 

طرفداران بیشتري پیدا خواهد کرد.  
بیشتر  البته  آشنا مي شوید.  آن  پایه اي  ویژگي هاي  و   Views ماژول  با  این بخش  در 
ویژگي هاي این ماژول از دید کاربران نهایي سایت پنهان است که همان روند پیچیده نمایش 

داده ها در سایت است. 

Views معرفي
تنظیمات پیش فرض دردروپال بدین شکل است که هر محتواي جدید پس از انتشار در 
صفحه اصلي سایت قرار مي گیرد. طبق شکل 1-14 ترتیب قرارگیري مطالب در این صفحه 

از جدیدترین مطلب منتشرشده آغاز مي شود. 

شکل 14-1

اگر از برچسب ها یا سایر ویژگي هاي طبقه بندي سایت استفاده کرده اید مي توانید آنها را در 
قسمت پایین سمت راست صفحه هرگره مشاهده کنید. همان طور که در شکل 2-14 مشخص 
است با کلیک کردن روي هرکدام از این اصطالحات طبقه بندي، تمام مداخل ورودي آن اصطالح 
بازیابي و نمایش داده مي شود. در این صفحات پویا، یک آیکون feed RSS نیز درنظر گرفته شده 
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است تا کاربران با عضویت در این قسمت از مطالب جدید اصطالحات خاص استفاده کنند.  
ماژول Views به شما اجازه مي دهد انتخاب هاي دقیق تري داشته باشید. همان طور که 
در شکل 3-14 مشخص است با استفاده از آن، کاربرنهایي مي تواند از بین طبقه بندي هاي 
مختلف گزینه دلخواه خود را انتخاب کنند. به عالوه ویژگي هاي تصویري این ماژول به شما 
اجازه مي دهد نحوه نمایش داده در سایت را شخصي کنید یا از یک pager استفاده کرده به 
مدیریت لیست کاملي از نتایج جستجو در سایت بپردازید. )یک pager در شکل 3-14 در 
قسمت پایین سمت راست نمایش داده شده و اطالعات "یک از دو" را به کاربر نشان مي دهد 

و به او اجازه مي دهد کنترل جلوبردن یا عقب کشیدن اطالعات را به دست بگیرد.(

شکل 14-2

شکل 14-3

کاوش Viewهاي غني
ماژول Views واقعا ابزار قدرتمندي است. این بخش نماي کلي از این ماژول و عملکرد 
آن را ارائه مي دهد. البته اطالعات بیشتر را در بخش هاي بعدي نیز کسب خواهید کرد و تنها 

هدف این بخش آشنایي با جنبه هاي پرکاربرد این ماژول است. 

 Views شروع کار با
ماژول Views دو نماي اصلي دارد و در دروپال7 نماي سوم نیز اضافه شده است. ممکن 
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است در متون نسبتا قدیمي با اصطالحاتي چون Views1 و Views2 روبرو شوید. نسخه 
کنوني این ماژول که در دروپال6 مورداستفاده قرار مي گیرد همان Views2 است. 

براي استفاده از این ماژول باید ماژول Help Advanced را نیز نصب کرده باشید. 
براي این کار باید طبق جدول 1-14 و 2-14 هردو ماژول را دانلود، نصب و فعال کنید)البته 
از ماژول Views بدون ماژول Help Advanced نیز استفاده کنید اما کاربري آن مشکل 

و دشوار خواهد شد(.

از زمان خود به خوبي استفاده کنید
ماژول Views ماژول سنگیني است. اگر قصد دارید آن را از سایت دروپال دانلود کرده 
سپس در سرور خود آپلود کنید، باید بسته به سرعت اتصال به اینترنت حدود یک ساعت 

زمان صرف کنید. 
 

ماژول Views تعدادي View پیش فرض در اختیار شما قرار مي دهد. هر View را مي توان 
فعال یا غیرفعال کرد و Viewهاي پیش فرض تا زماني که توسط شما فعال نشوند، غیرفعال 
هستند. اکثر آنها شبیه سازي نماهاي استاندارد دروپال مثل صفحه اصلي یا نظرات جدید کاربران 
است. بدین ترتیب بدون نیاز به کدنویسي مي توانید به شخصي سازي این نماها بپردازید. طبق 
 )views/build/admin(  Views سایت،  طراحي   ،Administer بخش  به  شکل 14-4 

ViewsView .View
View

 .
 . .

4-14AdministerViews(admin/build/views )
View .View

 .Advanced HelpGetting 
StartedAdvanced Help .

ViewAdvanced Help
( .)

View .View
 :ViewClone

ViewView
View .View

View   .

4-14

View
View .

pop-upView .
pop-up

 .Apply .
View  .

ViewsView .View
View

 .
 . .

4-14AdministerViews(admin/build/views )
View .View

 .Advanced HelpGetting 
StartedAdvanced Help .

ViewAdvanced Help
( .)

View .View
 :ViewClone

ViewView
View .View

View   .

4-14

View
View .

pop-upView .
pop-up

 .Apply .
View  .
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View ها را مشاهده کنید. در این صفحه مي توانید به مدیریتView مراجعه کنید تا لیست
هاي سایت خود بپردازید. اگر ماژول Help Advanced را نصب نکرده اید به جاي لینک صفحه 
Started Getting لینکي به صفحه ماژول Help Advanced در اختیار شما قرار خواهد 
گرفت. به عالوه لینک هاي کمک و پشتیباني در کنار هر View پیش فرض شما را به بخش 

Help Advanced هدایت مي کند)البته اگر این ماژول را نصب کرده باشید(.
فرمت تمام مداخل View یکسان است. تنها تفاوت بین مداخل، در مورد Viewهاي فعال 
 Clone ،هاي فعال لینک هایي در سمت راست قسمت ویرایش، انتقالView :و غیرفعال است
یا غیرفعال کردن View در اختیار شما قرار مي دهد درحالي که Viewهاي غیرفعال تنها لینکي 
براي فعال سازي View ارائه مي دهند. درمورد انتقال و کلوني کردن Viewها در این بخش 

اطالعات بیشتري کسب خواهید کرد؛ اما فعال به ویرایش Viewها مي پردازیم.    

شکل 14-4

انتقال لیست Viewها
در  است.  توضیحات  بخش  چندین  همراه  به  تیتر  نوار  یک  شامل   View لیست  هر 
یا چند جزء  بتوانید ارزش هاي یک  تا شما  up-pop قرار دارد  باالي لیست چهار منوي 
View را انتخاب کنید. در قسمت پایین تر، دو منوي up-pop دیگر وجود دارد که امکان 
روي  مرتب کردن  و  نمایش  عملیات  اجراي  براي  مي کنند.  فراهم  را  لیست ها  مرتب کردن 
کلید Apply کلیک کنید. اگر لیست شما چندان طوالني نیست نیاز چنداني به انتخاب و 

مرتب کردن لیست Viewها نیست. 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
252

مي توانید  اما  دارید  اختیار  در  را  پیش فرض  Viewهاي  تنها  ابتدا  در  ذخیره کردن: 
نمونه هاي  Viewها در شکل 4-14 مي توانید  لیست  باالي  Add در  از کلید  استفاده  با 
جدیدي بسازید. نمونه هاي جدید View که بدین ترتیب ایجاد مي کنید همان Viewهاي 
View نرمال هستند که در پایگاه داده دروپال ذخیره مي شوند. شما همچنین مي توانید

هاي Overridden ایجاد کنید که براساس Viewهاي پیش فرض طراحي مي شوند و در 
نمونه هایي  ایجاد چنین  البته شما مي توانید عملیات  پایگاه داده دروپال ذخیره مي شوند. 
دوباره  اولیه  نمونه  شده  حذف  داده  پایگاه  در  ذخیره شده  نسخه  تا  برگردانید  عقب  به  را 

مورداستفاده قرار گیرد. 
گونه: یک View شامل داده هاي گونه اي خاص از داده هاي دروپالي است مثل گره ها یا 
نظرات کاربران. پس از ایجاد هر View باید گونه آن را مشخص کنید و به یاد داشته باشید 

که در آینده هم نمي توانید آن را تغییر دهید. 
نام: هر View باید نامي متشکل از کاراکتر هاي الفبایي و عالمت )-( داشته باشد. در 
_comments backlinkها و  اولیه صفحه اصلي، آرشیو،   View نام سه  شکل 14-4 

recent است. 
برچسب  از  مي توان  نیز  Viewها  براي  دروپال،  قسمت هاي  سایر  مانند  برچسب: 
استفاده کرد. این روش مي تواند به شما در مرتب کردن و سازماندهي Viewها کمک کند. 
قرار مي گیرد. در شکل 4-14 چهار   View نام  از  پرانتز پس  در   Viewبرچسب هاي هر

View اولیه داراي برچسب پیش فرض هستند. 
با یک یا چند نما براي داده ها مي پردازند. نحوه   query ها به ترکیبView در کل
ترکیب  پنل ها(، ضمیمه اي)براي  تکه تکه)براي  بلوکي،  تمام صفحه اي،  است  ممکن  نمایش 
Viewها( یا به صورت feed RSS باشد. البته به کمک سایر ماژول هاي دروپال مي توانید 
امکان  Viewها  ویژگي  مهم ترین  بیابید.  نیز  را  سایت  در  داده ها  نمایش  از  دیگري  انواع 

استفاده از چند روش نمایش براي یک View ثابت است. 
  در قسمت پایین نوار تیتر بخش هاي جانبي دیگري نیز براي هرView وجود دارد:

تیتر: ممکن است یک View داراي تیتري باشد که در بین کاراکتر هاي آن از فاصله 
استفاده شده باشد. این نکته باعث خوانایي تیتر آن مي شود.

مسیر: مسیر دست یابي به صفحه یا نمایش feed هرView را مشخص مي کند. 
نحوه نمايش: در قسمت پایین تیتر و مسیر View لیستي از گونه هاي مختلف نمایش 

پشتیباني شده توسط آن View نمایش داده مي شود. 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


253
رضا سروری

توضیحات: این قسمت که در سمت راست هر لیست قرار مي گیرد مخصوص تشریح 
 View است. البته این توضیحات مربوط به تمام روش هاي نمایش View نحوه کار با هر
مربوطه است نه فقط یکي از آنها. توضیحات هرView در بخش برچسب آن وارد مي شود.  

 View ويرايش تنظیمات
قسمت اعظم کار شما با Viewها مربوط به ویرایش آنهاست. پس از ایجاد یا فعال سازي 
یک View مي توانید روي گزینه ویرایش در سمت راست نوار تیتر آن کلیک کنید تا طبق 

شکل 5-14 ویرایشگر فعال شود. 

شکل 14-5

تست امن View صفحه اصلي
این قسمت از View صفحه اصلي که از مشتقات ماژول Views است استفاده مي کند. 
این کار مي توان نحوه کار صفحه اصلي پیش فرض دروپال را شبیه سازي کرد.  با  در واقع 
البته چون این نما یک View است شما مي توانید در صورت نیاز آن را تغییر دهید. البته 
این بخش به طور پیش فرض غیرفعال است و باید براي شروع کار ویرایش با آن، ابتدا آن 

را فعال کنید. 

این ویرایشگر سه بخش اصلي دارد. در سمت چپ لیست روش هاي مختلف نمایش قرار دارد. 
شما همیشه مجموعه اي از تنظیمات پیش فرض در اختیار دارید و مي توانید گزینه هاي دلخواه را 
از منوي up-pop انتخاب کنید تا روش هاي نمایش جدیدتري در اختیار داشته باشید. در شکل 

5-14 عالوه بر تنظیمات پیش فرض یک Page و یک Feed جدید ایجاد شده است. 
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ستون دوم شامل تنظیمات اصلي View است. این تنظیمات در صورت تغییر تنظیمات 
براي  مي توان  را  جانبي  تنظیمات  مي کنند.  تغییر  خاص  نمایش  نحوه  یک  یا  پیش فرض 
روش هاي نمایش خاص تعیین کرد. روي یک لینک پررنگ شده کلیک کنید تا به ویرایش 
تنظیمات مربوطه بپردازید. به عنوان مثال در شکل 5-14 لینک هاي اولیه در ستون دوم 
default)تنظیمات برچسب(، Defaults )براي تنظیمات نام( و None )براي تنظیمات 
تیتر( هستند. طبق شکل 6-14 اگر روي لینکي کلیک کنید بخش هاي مدخل داده در زیر 

قسمت اصلي Viewنمایش داده خواهند شد.

شکل 14-6

پس از واردکردن ارزش دلخواه خود، روي گزینه به روزرساني کلیک کنید)اگر نمي خواهید 
ارزش را تنظیم کنید روي گزینه Cancel کلیک کنید(. برخي از موارد ویرایشگر View نه 
تنها به ارزش بلکه به تنظیماتي احتیاج دارند که به طور خاص براي آنها درنظر گرفته شود. 
به عنوان مثال انتخاب کلید گزینه گره در شکل 6-14 و کلیک کردن روي گزینه به روزرساني 
صفحه اي از تنظیمات را باز مي کند که در شکل 7-14 کامال مشخص است)آیکون هاي کنار 
برخي تنظیمات نیز به این صفحه ختم مي شوند(. پس از اتمام کار، به خاطر داشته باشید 

که باید روي گزینه به روزرساني کلیک کنید. 
وقتي با ویرایشگر View کار مي کنید به این عملیات نیاز خواهید داشت:

به روزرساني تنظیمات مختلف در ویرایشگر View در طول مدت انجام کار.  -
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شکل 14-7

اتمام  از  پس   Save کلید  از  استفاده  با  اعمال شده  تغییرات  تمام  ذخیره کردن   -
عملیات به روزرساني. 

پس از گذراندن چند مرحله پیش نمایش زنده اي از View مربوطه را در قسمت پایین 
up-pop مي توانید  از منوي  استفاده  با  صفحه مشاهده خواهید کرد. طبق شکل 14-8 

پیش نمایش دلخواه خود را انتخاب کنید. 

شکل 14-8
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Query View ايجاد يک
به خاطرداشته باشید که هرView از ترکیب یک query پایگاه داده و نحوه نمایش 
کمک  شما  به   View ویرایشگر  ستون سمت چپ  دو  مي آید.  وجود  به  دروپال  در  داده 
 query مي کند روش هاي نمایش مختلف بسازید. دو ستون سمت راست مخصوص ایجاد
هستند. پنج نوع ورودي براي query وجود دارد: روابط، استدالل ها، بخش ها، معیار هاي 
نام  کنار  آیکون  ابتدا خالي هستند. دو  در  این بخش ها  از  فیلترها. هرکدام  و  مرتب کردن 
View به شما اجازه مي دهد این قسمت ها را به query که مي سازید بیفزایید. آیکون )+( 
در قسمت بخش ها امکان افزودن بخش هاي جدید را فراهم مي کند. آیکون کناري آن با دو 

فلش به سمت باال و پایین به شما اجازه مي دهد موارد مختلف را در لیست جابجا کنید. 
آناتومي یک query پایگاه داده

اگر با نحوه کار پایگاه هاي داده رابطه اي و زبان دسترسي آنها )SQL( آشنا هستید حتما 
با ساختار queryها نیز آشنا هستید و مي توانید به راحتي ویرایشگر View را براي یک 
query SQL ترسیم کنید. اگر با SQL هیچ آشنایي ندارید نیازي نیست به مطالعه این 

زبان بپردازید. 
SELECT data FROM table WHERE condition ORDER BY sort-data

نوشتن با حروف بزرگ انگلیسي به نحوه کار با SQL بستگي دارد. هرچند در دروپال 
دستور هاي abstraction db که دروپال را از طبیعت ویژه پایگاه هاي داده پشتیباني شده 
 .)drupal.org/node/2497(دارند احتیاج   SQL زبان  بزرگ  حروف  به  مي کنند  جدا 

بخش هایي از ویرایشگر View که شرایط query را ترسیم مي کنند عبارتند از:

View ايجاد يک
براي ایجاد یک View ابتدا باید ارزش هاي پایه اي را تنظیم کرد)مانند یک نام داخلي( 
که قابل تغییر نباشند. پس از ایجاد View مي توان به کمک ویرایش آن را شخصي کرد. 

البته پروسه ویرایش هیچ ربطي به ایجاد View ندارد. 
روي   )views/build/admin(  Views سایت،  طراحي   ،Administer بخش  در 
گزینه Add در باالي لیست Viewها کلیک کنید تا صفحه اي مشابه شکل 9-14 ظاهر شود. 

8-14

View Query
Viewquery

 .View
 .query .

query : .
 .View

query . )+(
 .

  .
query

(SQL )
queryViewSQL query

 .SQL  .
SELECT data FROM table WHERE condition ORDER BY sort-data

SQL .
db abstraction

SQL(drupal.org/node/2497 .)
Viewquery :

View
View( )

 .View .
View  .

AdministerViews(admin/build/views )Add
View9-14  .

View .
View .View  .

9-14

View
View .view .
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در نام View نباید از فاصله استفاده کرد. شما مي توانید براي اینکه تیتر در دسترس تري 
براي کاربران تهیه کنید تیتر View را تغییر دهید. نام View را نمي توان تغییر داد. 

شکل 14-9

شما همچنین باید مشخص کنید از چه داده اي براي View استفاده خواهید کرد که 
همان گونه View است. به خاطر داشته باشید پس از ایجاد view نمي توانید گونه آن را 
تغییر دهید. برخي گونه هاي رایج در لیست این صفحه آورده شده اند. اگر ماژول هاي دیگري 
را نصب و فعال کرده باشید مي توانید از سایر گونه هاي view استفاده کنید. به عنوان مثال 
فعال سازي ماژول Aggregator که جزو هسته دروپال است گونه ویژه این ماژول را به 
لیست Viewهاي سایت اضافه مي کند. برخي از Viewها در حالت پیش فرض و به صورت 

غیرفعال قرار دارند چون بخشي از ماژول Views هستند. 
گره: تقریبا بیشتر قسمت هاي دروپال نوعي گره محسوب مي شوند. با انتخاب این گونه 
View، تمام مقاالت، storyها، بالگ ها، موضوعات مباحثه forumها و گونه محتواي به 
کار رفته در سایت با این روش به نمایش درخواهند آمد. در واقع این گزینه رایج ترین گونه 
 View در دروپال است. شما مي توانید برخي گونه هاي گره خاص را در مورد یک View
فیلتر کنید تا به عنوان مثال تنها بالگ ها از این گونه View استفاده کنند یا تنها بالگ ها 

از آن استفاده نکنند. 
نظرات: این گونه View به شما اجازه مي دهد نظرات کاربران را جدا از گره مربوطه 
مي کند:  ارائه  را  ویژگي  این  دروپال  غیرفعال  و  پیش فرض   View یک  کنید.  مشاهده 

. view recent_comments
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فايل: گونه View فایل هاي مدیریت شده در دروپال.
Source Locale:   در صورت فعال بودن ماژول Locale که بخشي از هسته دروپال 

است، به ترجمه زبان هاي مختلف در سیستم کمک مي کند.  
بازبیني گره: این گونه به شما اجازه مي دهد به نسخه هاي بازبیني شده هرگره به طور 

مستقیم دست پیدا کنید.
داراي  موردنظر  محتواي  که  مي شود  استفاده  زماني   View گونه  این  از  اصطالح: 
این  از  term_taxonomy باشد. اغلب  View پیش فرض  اصطالحات طبقه بندي چون 
گونه اصطالحات براي فیلترکردن Viewها استفاده مي شود. در این بخش گره هایي مشاهده 
مي کنید که از برچسب هاي اصطالحات طبقه بندي دروپال در آنها به کار رفته است. در زمان 

اجرا این کاربر نهایي است که تصمیم مي گیرد از کدام اصطالح طبقه بندي استفاده کند. 
کاربر: گونه View مخصوص کاربران دروپال. 

از قسمت توضیحات و برچسب هرView براي سازمان دهني Viewها در سایت استفاده 
مي شود. بنابراین پس از ایجاد هرView باید آنها را با دقت تکمیل کرد. البته این قسمت ها 

پس از ایجاد View قابل تغییر هستند. 

View ويرايش يک
پس از ایجاد یک View جدید )یا تصمیم براي ویرایش یک View موجود در سایت( 

طبق شکل 10-14 وارد ویرایشگر View شوید. 

شکل 14-10
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از گره هاي سایت  نمایش بخش هایي  این قسمت مخصوص  View منتخب در  نمونه 
همان  موردنظر  معیار  مي کند.  فیلتر  خود،  معیارهاي  براساس  را  قسمت ها  برخي  و  است 
 query مربوط به آناتومي یک View اصطالحات طبقه بندي است. سه گام اول ویرایش

پایگاه داده است:
query از SELECT افزودن بخش ها: بخش

 query از WHERE فیلترکردن داده: بخش
 query از BY ORDER مرتب کردن داده: بخش

گام نهایي تصحیح این View است. البته الزم نیست در اجراي این گام ها از ترتیب 
خاصي پیروي کنید. البته تا زماني که هیچ بخشي بدان نیفزوده اید دروپال به شما هشدار 
خواهد داد که هیچ داده اي در این View نمایش داده نمي شود)پیام خطاي باالي شکل 

 .)14-10

خودتان امتحان کنید
View افزودن بخش به

در   Field  Add آیکون  طبق شکل 10-14روي   View به  بخش  اضافه کردن  براي 
قسمت Fields کلیک کنید. 

این کار لیست بخش ها طبق شکل 11-14 در زیر قسمت اصلي  انجام  از  پس   .1
ویرایشگر View به نمایش درخواهد آمد. البته بخش ها در این قسمت طبق طبقه بندي هاي 
 CCK در شکل 8-14 دسته بندي مي شوند. به عالوه بخش هاي View گونه هاي مختلف

نیز بخشي از این لیست محسوب مي شوند و در گروه Content قرار مي گیرند.

شکل 14-11
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اگر بخشي انتخاب شود و براي گره موردنظر در دسترس نباشد هیچ پیام خطایي داده 
نمي شود. چون بخشي وجود ندارد هیچ داده اي نیز ایجاد نشده مشکلي به وجود نمي آید. اما اگر 
بخشي را انتخاب کنید که متعلق به گونه محتواي منتخب شما باشد، در محل مناسب خود به 

نمایش درخواهد آمد. پس از انتخاب بخش دلخواه خود روي گزینه Add کلیک کنید. 
سپس ویرایشگر View به مرور بخش هاي منتخب شما خواهد پرداخت. طبق   .2
شکل 12-14شما براي هرکدام از آنها مي توانید یک تیتر و چند گزینه نمایش انتخاب کنید. 
از  لیبل پیش فرض بخش را حذف مي کنند. چون تعدادي  این مرحله معموال کاربران  در 
بخش هاي رایج در دروپال نیازي به لیبل ندارند. به عنوان مثال یک تیزر گره تنها اطالعات 
ارائه مي  کند و نیازي نیست به عنوان تیزر نامیده شود پس مي توانید لیبل آن را حذف کنید. 

البته به یاد داشته باشید پس از اتمام کار روي گزینه Update کلیک کنید. 

شکل 14-12

کنید. طبق شکل 14-13  پیکربندي  هربخشي  براي  را  لینک ها  مي توانید  شما   .3
معمول ترین انتخاب در این مرحله انتقال تیتر به یک لینک مربوط به خود گره است.  

شکل 14-13
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در صورت نیاز مي توانید از فلش هاي باال و پایین براي جابجاکردن بخش ها در   .4
باز  View استفاده کنید. این فلش ها قسمتي که در شکل 14-14 به نمایش درآمده را 
مي کنند. شما مي توانید این بخش ها را جابجا کرده یا از آیکون سمت راست صفحه استفاده 
کرده آنها را حذف کنید. پس ازاتمام کار باید روي گزینه Update کلیک کرده با اتمام 
از  استفاده  براي  ضعیفي  اتصال  از  کنید)اگر  کلیک   Save گزینه  روي  ویرایش  عملیات 
اینترنت استفاده مي کنید بهتر است در خالل انجام کار چندبار تغییرات اعمال شده را ذخیره 

کنید تا در صورت قطع ارتباط مشکل زیادي به وجود نیاید(.   

شکل 14-14

خودتان امتحان کنید
افزودن فیلترها

در این قسمت براي به دست آوردن داده هایي خاص باید از فیلتر استفاده کنید. همچنین 
در این بخش مي توانید به کاربران نهایي سایت اجازه دهید این فیلترها را تغییر دهند.

در قسمت Filters روي گزینه Add کلیک کنید. لیستي از بخش ها در اختیار   .1
شما قرار مي گیرد و شما مي توانید بخش هایي که قصد دارید از آنها به عنوان فیلتر استفاده 
کنید را انتخاب کنید. البته نباید این بخش ها را قبال براي گونه هاي محتواي سایت انتخاب 
کرده باشید. در این مورد Term :Taxonomy انتخاب شده و مي توان براساس ارزش 
طبقه بندي به فیلترکردن بخش ها پرداخت. پس از انتخاب روي گزینه Add کلیک کنید. 

دروپال گزینه هاي منتخب شما را مرور خواهد کرد و شما مي توانید طبق شکل   .2
 down-drop 15-14 نماي دلخواه خود را انتخاب کنید. در مورد مثال ما بهتر است از منوي
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استفاده کنیم نه انتخاب کامال اتوماتیک! پس از اتمام کار روي گزینه Update کلیک کنید. 
حاال دروپال از شما مي خواهد طبق شکل 16-14 به پیکربندي فیلتر بپردازید. در   .3
مورد هرفیلتر شما مي توانید تصمیم بگیرید که آیا کاربران نهایي مي توانند فایل هاي دروني 

فیلتر را مشاهده کنند یا نه. 

شکل 14-15

اگر پاسخ شما نه باشد، این دستور در زمان اجراي View اعمال مي شود و قسمت پایین 
این بخش )شامل پنج چک باکس و سه بخش متني( به نمایش درنخواهد آمد. و اگر پاسخ شما 
بله باشد این تنظیمات در اختیار کاربر نهایي قرار مي گیرد و از تنظیمات شما به عنوان تنظیمات 
پیش فرض استفاده مي شود تا کاربرنهایي درصورت نیاز آنها را تغییر دهد. البته شما مي توانید 
برخي از این چک باکس ها را به صورت List Limit درآورید. با این کار اگر طبق شکل 14-16 
یک لیست dropdown در اختیار داشته باشید، شما مي توانید یک یا چندمورد را انتخاب کنید 
تا لیستي که در اختیار کاربرنهایي قرار مي گیرد تنها شامل موارد منتخب شما باشد. همچنین شما 
مي توانید لیبل موارد منتخب را تغییر دهید. همان طور که قبال در شکل 3-14 مشاهده کردید 
 :Taxonomy لیبل بهتري براي کاربران است تا لیبل پیش فرض Topic Choose لیبل
Term . همچنین شکل 3-14 به خوبي این نکته را نشان مي دهد که تنها موارد منتخب شما 

در منوي dropdown کاربرنهایي قرار مي گیرد. 
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شکل 14-16

خودتان امتحان کنید
تعیین ترتیب نمايش و پايان عملیات نمايش

ماژول View مي تواند به مرتب کردن داده ها بپردازد. همچنین شما به کمک آن مي توانید به 
صفحه بندي داده ها بپردازید. بدین ترتیب یک لیست غیرقابل مدیریت به منبعي مفید براي کاربران 
نهایي تبدیل مي شود. دونوع pager در دروپال وجود دارد. شکل 3-14 یک minipager را 
به نمایش درآورده است. یک pager کامل به شما اجازه مي دهد از صفحه اي که باز کرده اید 

چندصفحه جلوتر یا عقب تر بروید)نه فقط یک صفحه به جلو و به عقب(.
1. با استفاده از کلید Add یک ترتیب جدید به Criteria Sort اضافه کنید. بخش هاي 
ورودي جدید نیز مانند سایر تنظیمات در قسمت پایین بخش اصلي ویرایشگرView به نمایش 
در مي آید. در ابتدا همان لیست قبلي فیلترکردن بخش ها در اختیار شما قرار مي گیرد تا بتوانید با 
کلیک کردن روي چک باکس ها، بخش هاي دلخواه خود براي مرتب کردن بخش ها را انتخاب کنید. 
طبق شکل 17-14 پس از انجام این کار دروپال به مرور نمونه هاي انتخابي شما مي پردازد تا 

ترتیب دلخواه را انتخاب کنید. روي گزینه Update کلیک کنید. 

شکل 14-17

اینجا  اما  از تنظیمات پیش فرض نمایش داده استفاده مي کردید.  تا این قسمت   .2
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باید یک روش نمایش صفحه به سیستم اضافه کنید: از منوي up-pop در سمت چپ 
صفحه گزینه Page را انتخاب کنید و روي گزینه Display Add کلیک کنید. حاال در 
را مشاهده کنید.  تازه اضافه شده  این گزینه  لیست سمت چپ ویرایشگرView مي توانید 
همچنین تنظیمات جدید در ستون دوم در اختیار شما قرار دارند. در اینجا باید طبق شکل 
18-14 تنظیمات مسیر صفحه را نهایي کنید. بدین ترتیب کاربران مي توانند با تایپ مسیر)یا 
کلیک کردن روي یک کلید یا ستون منو که به این مسیر لینک شده( وارد صفحه مربوطه 
شوند. البته بقیه عملیات توسط دروپال و View انجام مي شود. به یا داشته باشید وقتي در 
حال نهایي کردن تنظیمات روش مخصوص نمایش داده هستید برخي از آنها با فونت مایل به 
نمایش درمي آیند که نشان دهنده تنظیمات پیش فرض است. و تمام تنظیماتي که از فونت 

مایل استفاده نمي کنند تنظیمات روش مخصوص نمایش هستند. 

شکل 14-18

حاال pager را روشن کنید و طبق شکل 19-14 تعداد مواردي که در هرصفحه   .3
باید به نمایش درآید را پیکربندي کنید. )براي تست کردن سیستم از اعداد کوچک استفاده 

کنید تا مجبور نشوید داده هاي زیادي وارد کنید.(

شکل 14-19
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طبق شکل 20-14 گونه pagerي که به کار گرفته اید را مشخص کنید.     .4

شکل 14-20

انتقال و کلوني کردن Viewها
حتما تا به حال متوجه شده اید که Viewها ابزارهاي بسیار قدرتمندي  هستند. حتي 
شما مي توانید به کلوني کردن آنها بپردازید. با این کار عبارت _clone به آخر اسم آنها اضافه 
مي شود. سپس مي توانید روي نسخه کلوني شده کار کرده ویژگي هاي جدیدي بدان بیفزایید 
یا آن را تغییر دهید. دستور Export کد مخصوص View را در اختیار شما قرار مي دهد 
و سپس با استفاده از دستور Import مي توانید پنجره جدیدي باز کنید و این کد را وارد 
کنید. در فضاي دروپال دستور clone موثرتر است. البته شما مي توانید با خارج کردن کد 

View موردنظر آن را به یک فضاي دروپالي دیگر ایمیل کرده آنجا کپي کنید. 

خالصه
View است. البته View بهترین و اصلي ترین ابزار نمایش داده در سایت هاي دروپالي

هاي پیش فرض به عنوان بخشي از دروپال همیشه در دسترس هستند اما برخي ماژول ها 
Viewهاي خود را نیز به لیست اضافه مي کنند. شما مي توانید این Viewها را همان طور 

که هست به کار گیرید یا آنها را تغییر دهید. 

سوال و جواب
سوال: آیا کاربر همیشه باید به تنظیمات کنترل View دسترسي داشته باشد؟

نیست  دروپال  مختص  تنها  این  البته  دارد.  مربوطه  داده  و  کاربر  به  بستگي  جواب: 
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چون مسئله مشترک وب سایت هایي است که از پایگاه داده استفاده مي کنند. سوال اصلي 
اینجاست که شما تا چه حد دوست دارید سایتي فني یا پیچیده دراختیار داشته باشید؟ یا 
آیا کاربران سایت شما همه حرفه اي هستند؟ البته با استفاده از سیستم نقش دهي دروپال 

شما مي توانید این گونه تنظیمات را تنها در اختیار نقش هاي خاصي قرار دهید. 
از View براي نمایش یک نوع داده  از گونه هاي مختلفي  سوال: کاربران سایت من 

استفاده مي کنند. آیا این نکته باعث بروز overhead در مورد Viewها مي شود؟
جواب: نکته اصلي در مورد overhead در دروپال، مسئله نگه داري است: نگه داري 
 View ایجاد یک  View است. راه حل پیشنهادي  نگه داري دو  از  View گران تر  بیست 
با تمام ویژگي هاي رایج در سایت مربوطه است)یا شاید دو یا سه View پایه اي(. سپس 
مي توان آنها را کنار هم قرار داده کلوني کرد و تغییرات کوچکي در آنها اعمال کرد: تغییر 

در تیتر یا پیجر جستجوي صفحه.  
سوال: بهترین راه تست View ها چیست؟

جواب: چون Viewها query پایگاه داده را با یک روش نمایش داده ترکیب مي کنند، 
شما باید مطمئن باشید چه داده اي باید نمایش داده شود)و چه داده اي نباید(. اگر از یک 
بخش براي فیلترکردن View استفاده مي کنید، الزم نیست این بخش به نمایش درآید. 
همراه  به  فیلترها  تمام  که  کنید  طراحي  به گونه اي  را  تنظیمات  مي توانید  تست  براي  اما 
بخش هاي معمولي به نمایش درآیند. اطمینان حاصل کنید که از محتویات پایگاه داده خود 

مطلع هستید تا هیچ مشکلي در مورد Viewها به وجود نیاید. 

کارگاه
امتحان

آیا در مورد تعداد بخش ها یا فیلترهاي یک View محدودیتي وجود دارد؟  .1
چگونه مي توان به یک View دسترسي پیدا کرد؟  .2

جواب ها
نه.  .1

مي توانید  شما  هستند.  برخوردار  مشخص  مسیري  از  صفحاتي  چنین  همیشه   .2
مستقیما آن مسیر را تایپ کرده یا آن را به صورتي یک لینک درآورده در منو قرار دهید. 
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فعالیت ها
با Viewهاي سایت بیشتر کار کرده گزینه هاي مختلفي به کاربران سایت خود ارائه 
دهید. سپس در مورد انتخاب هاي مختلف بحث و بررسي کنید. در اکثر سایت ها بهترین کار 
)هم براي طراحان و هم براي کاربران( محدودکردن گزینه ها و ویژگي هاست. یعني مي توان 
از اجزایي ثابت چندباره استفاده کرد به جاي آنکه سیلي از گزینه هاي مختلف را مقابل کاربر 

)و طراح( چید و باعث سردرگمي بیشتر آنها شد. 
طراحي نماي سایت یک کار فني یا حتي زیباشناختي نیست. بسیاري از حرفه اي ها در 
این زمینه مي گویند:”داده دروغ نمي گوید.” از داده هاي تستي استفاده نکنید و تنها داده هاي 

واقعي را به کار گیرید.
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بخش پانزدهم 
کاربرد Eventها)وقايع( و تقويم ها

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
Date استفاده از ماژول هاي تقویم و 
 راه اندازي یک تقویم وقایع محور
 ایجاد یک تقویم براي سازمان دهي گره ها براساس تاریخ انتشار
 تغییر Viewهاي تقویم
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مقدمه
بسیاري از وب سایت ها باید به مدیریت تاریخ وقایع مختلف بپردازند. این وب سایت ها که 
متعلق به سازمان هاي دولتي و غیردولتي هستند باید به تعقیب وقایعي چون گردهمایي ها 
و همایش ها بپردازند. البته برخي از آنها نیز متعلق به جوامعي هستند که اخباري خاص را 
از منابع مختلف پي گیري مي کنند. البته مدیریت وقایع و تقویم ها کار دشواري است و براي 

انجام این کار ابزارهاي مختلفي پیش بیني شده که هرکدام محدودیت هایي دارند. 
دروپال با استفاده از ساختار منسجم سیستم، ماژول CCK ،View و ماژول مشارکتي 
Date ، از روش هاي پیچیده اي براي مدیریت تقویم و وقایع استفاده مي کند تا همه انتظارات 
از یک تقویم وقایع در وب سایت ها تامین شود. در این بخش شما با نحوه به کارگیري آنها 

در سایت خود آشنا خواهید شد. 
البته چون این کار بسیار پیچیده است پیشنهاد مي کنیم از ماژول Date و ماژول هاي 
مشابه آن استفاده کنید. یا حداقل در یک فضاي کامال آماده دروپالي آن را نصب کرده تست 
کنید. در صورت نیاز شما مي توانید تغییرات الزم را در بخش هاي فرعي آن اعمال کنید. 

بخش هاي فرعي قسمتي از بخش Date در ماژول Date هستند. 
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همچنین شما مي توانید Viewهاي مخصوص خود را ایجاد کرده یا Viewهاي ماژول 
Date را کلوني کنید)تغییر دهید(. اگر از تغییر بخش هاي ماژول Date و Viewها کار 

خود را آغاز کردید، ممکن است وقت خود را براي کارهاي غیرضروري صرف کنید. 

معرفي تقويم و وقايع ماژول هاي Date و تقويم
براي بسیاري از کاربران این نکته که ماژول Date تاریخ هایي به صورت گونه CCK ایجاد 
مي کند، اهمیت چنداني ندارد. آنها فقط انتظار دارند یک تقویم یا لیستي از وقایع پیش رو در 

اختیار داشته باشند. در این بخش با عملکرد کامل ماژول هاي تقویم و Date آشنا مي شوید. 
در ماژول تقویم دو تقویم مجزا و متفاوت وجود دارد:

- یک تقویم وقایع محور که به نمایش وقایع مي پردازد. این وقایع از گونه محتوا استفاده 
مي کنند که به راحتي مي توان توسط wizard ماژول Date آنها را ایجاد کرد. شما مي توانید 
بخش هاي دلخواه خود را به این گونه محتوا اضافه کنید اما در هنگام شروع همیشه از یک بخش 
Date استفاده مي کند)به همراه تیتر، متن، تنظیمات منو و ضمایم فایل که همه از گونه محتوا 
استفاده مي کنند(. نمونه هایي از View که در این ماژول موجود است یک تقویم ماهانه را به 

نمایش درمي آورند. در این تقویم وقایع به صورت لینک در رزوهاي مختلف قرار مي گیرند. 
- تقویم دوم نیز به نمایش لینک ها مي پردازد اما نه لینک هاي وقایع. این لینک ها روزهایي 
را نشان مي دهند که گره هاي دروپال براي آخرین بار بازبیني شده اند. استفاده از این تقویم روش 

مناسبي است براي کسب اطالع درمورد تاریخ ایجاد مداخل مختلف در سایت. 
شکل View 15-1 تقویم را به نمایش درآورده است. 

شکل 15-1
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با کلیک کردن روي یک روز در تقویم، نمونه View نمایش داده شده در شکل 2-15 باز 
مي شود. شما در قسمت باالي صفحه مي توانید Viewهاي مختلف را مرور کرده)سال، ماه، 

روز و هفته(،  وقایع جدید به روزهاي تقویم اضافه کنید.  

شکل 15-2

اگر از Viewهاي بزرگ تر استفاده کنید مي توانید روي وقایع کلیک کنید. طبق شکل 15-3 
با کلیک کردن روي یکي از این وقایع، خالصه اي از آن به شکل up-pop به نمایش درمي آید. 

شکل 15-3

سپس مي توانید طبق شکل 4-15از آن خالصه استفاده کرده وارد متن کامل واقعه شده آن 
را ویرایش کنید. 

شکل 15-4 
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 Date ماژول up-pop طبق شکل 5-15 به راحتي مي توان با استفاده از تقویم هاي
مدخل تاریخ جدیدي ایجاد کرد. معموال هرکدام از این وقایع براي شروع و پایان از ساعت 

و روز استفاده مي کنند. 

شکل 15-5

اگر تاریخ یکي از این وقایع را عوض کنید و آن را به آینده موکول کنید، طبق شکل 
6-15 مي توانید آن را در لیست وقایع پیش رو ببینید. 

شکل 15-6
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البته براي نمایش تقویم و وقایع پیش رو، از بلوک استفاده مي شود. شما مي توانید این بلوک ها 
را در صفحات مختلف سایت قرار دهید چون نیازي نیست لزوما در کنار هم باشند. 

وقايع پیش رو را پنهان نکنید
برخي از کاربران مایل نیستند بخشي از سایت گاه و بي گاه از صفحه حذف شود و برخي دیگر 
مشکلي در این رابطه احساس نمي کنند. اما شما مي توانید یکي از وقایع را در روزي در ماه هاي 

پیش رو مشخص کنید تا تقویم وقایع پیش رو همواره در صفحه سایت شما موجود باشد. 

دیده   View راست  پایین سمت  قسمت  در  که  تقویم  آیکون  به  مي رسیم  نهایت  در 
مي شود. طبق شکل 7-15 این آیکون مي تواند اطالعات تقویم را به iCal یا هر ابزار تقویمي 

دسک تاپ کامپیوتر شما منتقل کند.

شکل 15-7

 Date شروع کار با ماژول هاي تقويم و
همین  کنید.  فعال  و  نصب  دانلود،  را   Date ماژول   15-1 جدول  طبق 

عملیات را براي ماژول تقویم )با استفاده از جدول 2-15( انجام دهید. 
 

8-15Administer
(admin/settings/date-time ) .

Date .Date
 .

.8-15
 :( .

 :  )
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پیکربندي تنظیمات تاريخ و زمان 
بخش  به   15-8 شکل  طبق  دروپال  زمان  و  تاریخ  تنظیمات  تغییر  براي 
/settings/admin( زمان  و  تاریخ  سایت،  پیکربندي   ،Administer

time-date( مراجعه کنید. این تنظیمات بخشي از ماژول Date نیستند اما 
مورداستفاده این ماژول قرار مي گیرند. قبل از استفاده از ماژول Date احتماال 
شما براي یادداشت کردن تاریخ وقایع از بخش هاي متني استفاده کردید. اما 
حاال بخش هایي مخصوص این کار در اختیار خواهید داشت. یکي از مهم ترین 
قسمت هاي تنظیمات در شکل 8-15 به نمایش درآمده است: روز اول هفته. 
)بهتر است از همین حاال با مشورت و بحث و بررسي روز اول هفته را مشخص 

کنید: شنبه، یکشنبه یا دوشنبه؟( 

شکل 15-8

8-15Administer
(admin/settings/date-time ) .

Date .Date
 .

.8-15
 :( .

 :  )

8-15Administer
(admin/settings/date-time ) .

Date .Date
 .

.8-15
 :( .

 :  )
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گونه هاي مختلف  تنظیمات  است  همان طور که در شکل 9-15 مشخص 
فرمت هاي تاریخ در جاي جاي دروپال مورداستفاده قرار مي گیرند.

شما مي توانید بخشي جدید به کمک ماژول Date بسازید و با تغییر این 
گونه ها، ساختار مخصوص خود را ایجاد کنید. 

شکل 15-9

Date ماژول wizard استفاده از
پس از نصب ماژول هاي تقویم و Date گام بعدي شما مراجعه به بخش 
/date/content/admin( Date مدیریت محتوا، ابزارهاي ،Administer

tools( براي استفاده از wizard است)شکل 10-15(. بدین ترتیب مي توانید 
یک گونه محتواي جدید ایجاد کرده آن را به تقویم خود لینک کنید. 

شکل 15-10

پس از شروع wizard شما باید یک گونه محتواي جدید بسازید و تقویمي 
که بتوانید این گونه جدید را به ان لینک کنید. گام اول در شکل 11-15 کامال 

مشخص است: شخصي سازي! 
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شکل 15-11

نام پیش فرض این بخش، date است و لیبل پیش فرض آن، Date. در قسمت توضیحات 
گونه محتواي آن نیز نوشته شده: یک گونه محتواي date که به یک تقویم Views لینک 
شده است. البته برخي از مداخل پیش فرض ممکن است کمي گمراه کننده باشند و شاید 
بهتر باشد آنها را تغییر دهید. مداخل تقویم به وقایع اشاره دارند. یک date فقط یادآوري 
قسمتي  معموال  مي کنید  اضافه  تقویم  به  که شما  وقایعي  است.  زمان  از  معیني  نقطه  در 
به نام توضیحات دارند چون هرگرهي مي تواند از یک متن برخوردار باشد. هرچند ممکن 
است بخشي به تقویم اضافه کرده وقایع را در آن قرار دهید. همچنین مي توان تنظیمات 
طبقه بندي سایت را در مورد این وقایع نیز اعمال کرد و براي این گونه محتواي جدید از 

اصطالحي خاص استفاده کرد. 

Event در مورد ماژول
ماژول Event یکي از ماژول هاي مشارکتي دروپال است. برخي کاربران دروپال از نسخه هاي 

قدیمي ماژول Event و برخي دیگر از نسخه هاي جدید ماژول Date استفاده مي کنند. 

 date با تغییر نام، توضیحات و لیبل وقایع مي توانید بر این نکته تاکید کنید که این یک
ساده نیست. همچنین مي توان در ابتداي نام آن از پیش وندهاي مخصوص استفاده کرد تا 
همه متوجه شوند این یک بخش عمومي نیست و تنها به شما اختصاص دارد. اگر از این گونه 
محتوا که شما در تقویم استفاده کرده اید، شخصي دیگر در جایي دیگر استفاده کند کمي 
عجیب به نظر خواهد رسید. وقتي کمي در صفحه نمایش داده شده در شکل 11-15 پایین تر 
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بروید، تنظیمات مربوط به بخش date را مشاهده خواهید کرد. البته طبق شکل 15-12 
این تنظیمات به طور اتوماتیک در گونه محتواي جدید جاي خواهند گرفت. تنظیمات مهم 
براي شما تصمیم براي استفاده یا عدم استفاده از تقویم up-pop و امکان تکرار گزینه هاي 

date در بازه زماني ماهانه یا هفتگي است. 

شکل 15-12 

گونه محتوایي که شما ایجاد مي کنید)واقعه event_pg در مورد مثال ما( به تقویم 
لینک مي شود و در گونه گره براي نمایش تقویم از فیلتر استفاده مي کند. بنابراین نیازي 
نیست شما نگران نمایش تصادفي date_field در تقویم باشید. اصوال هر بخش date تنها 
در تقویم به نمایش درنمي آید و این یک روند عادي است. تنها ابهامي که ممکن است به 
وجود بیاید در مورد نام این گونه محتواي جدید است. به همین دلیل پیشنهاد شده از نامي 
چون event_pg استفاده شود. براي اینکه بتوانید از ماژول Date به خوبي استفاده کنید 

به سه سوال مطرح شده در قسمت پایین صفحه )شکل 12-15( پاسخ مثبت دهید: 
یک تقویم براي این گونه محتوا و بخش date ایجاد کنید.  -

 ،Administer بخش  کنید)به  اضافه  موجود  قالب هاي  به  را  تقویم  بلوک هاي   -
طراحي سایت، بلوک ها مراجعه کنید تا بتوانید آنها را در این قسمت جاي دهید(.

قسمت signups را روشن)فعال( کنید.     -
تنظیمات پیشرفته نمایش داده شده در شکل 13-15 را مي توان به همان گونه که هست 
مورداستفاده قرار داد. تنها تغییري که ممکن است الزم باشد در مورد بازه هاي زماني سایت 
است. اگر به بازه هاي زماني دقیق تري نیاز دارید مي توانید از دقیقه یا حتي ثانیه استفاده 

کنید)بازه زماني یک چهارم ساعت در سایت وجود ندارد(.
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شکل 15-13

تغییر Viewها و گونه محتواي تقويم 
view مخصوص  و  اتمام مي رسد  به   wizard کار   Save گزینه  روي  کلیک کردن  با 
تقویم ایجاد مي شود. البته بهتر است در این قسمت تغییري در تقویم سایت اعمال نکنید. 

البته هنوز کار شما به پایان نرسیده است. 
ابتدا باید به بخش Administer، مدیریت محتوا، گونه هاي محتوا رفته گزینه ویرایش 
بخش هاي گونه محتواي وقایع)که در مرحله قبلي ایجاد کردید( را انتخاب کنید. طبق شکل 
14-15 یک بخش Location به واقعه اضافه کنید و بخش جدید را ذخیره کنید. حاال 
مي توانید تنظیمات بخش Location را تغییر دهید. شما مي توانید ارزش هاي پیش فرض 

را ذخیره کنید یا این بخش را به بخشي الزم و ضروري در این قسمت تبدیل کنید. 

شکل 15-14
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همان طور که قبال گفته شد CCK به شما کمک مي کند به ایجاد، کاربرد و استفاده 
دوباره از بخش هاي CCK بپردازید. این بخش ها ثابت هستند اما در قسمت هاي مختلف 
سایت تنظیمات مختلفي دارند. بنابراین بخش Locationي که قسمتي از یک واقعه در 
سایت است ممکن است بخشي ضروري و الزم به شمار نیاید اما همان بخش در قسمتي 
دیگر، کامال ضروري و حیاتي باشد. )احتماال یک واقعه عمومي شامل وقایع دیداري و وقایعي 
این قسمت ممکن است شما  باشد.( در  Location دارند،  نیاز ضروري به یک  باشد که 

بخواهید به جابجاکردن بخش ها بپردازید. 

کاربرد بهینه بخش ها
ممکن است این سوال براي شما به وجود آید که چرا قراردادن اطالعات Location در 
متن گره واقعه کافي نیست. هرگاه المان داده اي خاصي چون Location در اختیار داشته 
باشید، در واقع آن المان قسمتي از یک یا چند گونه محتوا به حساب مي آید. بنابراین نباید 
از یک بخش براي کاري غیر از آنچه در لیبل مشخص شده استفاده کرد. چون استفاده از 
یک بخش Location جدید براي جاي دادن ارزش داده  مشکالت عدیده اي براي مدیریت 

داده هاي سایت شما به وجود مي آورد.  

درحالي که در بخش مدیریت محتواي گونه محتواي واقعه جدید هستید، روي گزینه 
Fields Manage کلیک کنید تا بتوانید بخش هاي CCK اي که به سایت اضافه کرده اید 

. Location و Date :را ویرایش کنید
شکل 15-15 تنظیمات اضافي براي بخش Date را به نمایش درمي آورد. 

شکل 15-15
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را  بخش  پایان  و  شروع  تاریخ  براي  پیش فرض  ارز ش هاي  مي توانید  قسمت  این  در 
نیز  را  قالب ها  قسمت  دراین  است  مشخص   15-16 شکل  در  همان طورکه  کنید.  معین 
خالي  را   Format  Input  Custom بخش  باید  همچنین  کنید.  مشخص  مي توانید 
تنظیمات  مثال  عنوان  به  کنید.  استفاده  ویژه  تنظیماتي  از  بخواهید  اینکه  مگر  بگذارید 
پیش فرض نمایش داده شده در شکل 16-15 قالبي را مشخص مي کند که در آن از H براي 
نمایش ساعت استفاده مي کند. در زبان PHP قالب زمان 24ساعته است. بنابراین بدون 
درنظرگرفتن سایر تنظیمات قالب  ها، شما باید ارزش هاي 24ساعته وارد سیستم کنید نه 

ارزش هاي 12ساعته)AMبراي صبح و PM براي عصر(.

شکل 15-16

شکل 17-15 تنظیمات اضافي این قسمت را به نمایش درآورده است. 

شکل 15-17
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پس از پایان کار بخش Date باید به بخش Administer، مدیریت محتوا، طبقه بندي 
story مراجعه کنید. در این قسمت مي توانید اصطالحاتي که براي طبقه بندي مقاالت و

را  آنها  اصطالحات  این  ویرایش  با  مي توانید  شما  کنید.  انتخاب  را  مي کنید  استفاده  ها 
درکنار گونه محتواي واقعه جدید به کار گیرید. )استفاده دوباره از اصطالحاتي که قبال از 
آنها درمورد مقاالت و storyها استفاده کرده اید به این معناست که وقایع مربوط نیز در 

لیست هاي طبقه بندي به نمایش درخواهند آمد.(
همچنین ممکن است شما بخواهید تنظیمات پیش فرض نظرات کاربران را براي گونه 
محتواي وقایع تغییر دهید. اگراین بخش را قبال فعال کرده اید ممکن است نظراتي چون 
از  باشید.  دریافت کرده  "متاسفم، من مشغله زیادي دارم."  و  "به زودي آنجا خواهم بود" 
Signups یا ماژول هاي Flag براي مدیریت حضور و رزروکردن استفاده کنید. همچنین 

مي توانید بخش نظرات کاربران را حذف کنید. 
بخش  به  است.  تقویم  پیش فرض  Viewهاي  براي  جدید  نامي  انتخاب  نهایي  گام 
این قسمت  Viewها در  Viewها مراجعه کنید. لیست  Administer، طراحي سایت، 
بسته به سایر تنظیمات دروپالي شما متفاوت خواهند بود. اما طبق شکل 18-15 شما باید 

دو View تقویم از این میان انتخاب کنید. 

شکل 15-18 

تیتر تقویم وقایع محور خود را تغییر دهید. شما مي توانید این تیتر، Calendar را با تیتري 
چون Happening s’What عوض کنید تا آن را با تقویم گره محور اشتباه نگیرید. 
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خالصه
تقویم ها یکي از بخش هاي اصلي هر وب سایت به شمار مي آیند. با ترکیب ماژول هاي 
تقویم و Date فضاي تقویمي مناسبي براي کاربران سایت فراهم مي شود. در ابتدا مي توان 
به  Viewها  تغییر  با  مي توان  کار  ادامه  در  ولي  کرد.  استفاده  پیش فرض  تنظیمات  از 

شخصي کردن تقویم ها پرداخت.

سوال و جواب
سوال: آیا مي توانم همزمان از چند تقویم در سایت استفاده کنم؟

 event_pg جواب: بله ولي هرتقویم به یک گونه محتواي خاص لینک مي شود)مثل
در موردمثال ما(.

سوال: آیا مي توان عضو feed RSS یک تقویم شد؟
جواب: آسان ترین راه حل انجام این کار در سطح وقایع است نه در سطح تقویم. مي توان 
یک اصطالح طبقه بندي به وقایع تقویم اضافه کرد)همان اصطالحاتي که براي طبقه بندي 
مقاالت و storyها به کار گرفته مي شوند(. سپس مي توان به یک واقعه در تقویم مراجعه 
کرده روي طبقه مربوط به آن کلیک کرد. در نتیجه صفحه اي از تمام مداخل آن اصطالح 
ارائه مي شود و یک آیکون feed RSS در قسمت پایین صفحه به نمایش درخواهد آمد. 
و مي توان عضو آن اصطالح شد تا مطالب به روز را دریافت کرد. اگر مي خواهید عضوگیري 
تقویم وقایع محور را محدود کنید باید یک اصطالح اضافي به لیست اصطالحات طبقه بندي 

اضافه کنید. 

کارگاه
امتحان

چگونه مي توانم دسترسي به داده هاي تقویم را محدود کنم؟  .1
چگونه مي توان روز اول هفته را در تقویم تنظیم کرد؟  .2

من تمام تنظیمات را نهایي کردم؛ آیا باز هم مجبورم زمان را به صورت ساعت   .3
24ساعته وارد سیستم کنم؟

جواب ها
داده هاي تقویم در یک بخش date CCK که توسط wizard ایجاد شده است   .1
 Permissions Content جاي مي گیرند. بنابراین باید دسترسي به این بخش را از قسمت
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محدود کنید. )بخش date پیش فرض date_field است.(     
به بخش Administer، پیکربندي سایت، تاریخ و زمان مراجعه کنید.   .2

گزینه Format Input Custom در تنظیمات بخش date براي گونه محتواي   .3
وقایع سایر تنظیمات را تغییر مي دهد. ارزش پیش فرض همان ساعت 24ساعته است. 

فعالیت ها
بزرگ ترین مشکل برسر راه به روزرساني تقویم در سایت، حفظ هارموني تغییرات است. 
بنابراین از پیش باید فرد مسئول اضافه کردن و تصحیح وقایع و به روزرساني تقویم سایت 
مشخص شود. اگر کاربران سایت هم مجاز به اضافه کردن داده به سایت هستند، از قبل باید 

تصمیم بگیرید چه مواردي باید در تقویم سایت لیست شوند. 
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بخش شانزدهم
يک راه حل براي گسترش 
تجارت الکترونیک
آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
Ubercart نحوه نصب 
 راه اندازي کالس هاي محصوالت و کاتالوگ ها
 مدیریت مالي در سیستم

 فروش لینک هاي دانلود 
 نقل و انتقال محصوالت و حفظ رابطه با سهام
 ارائه عضویت با پرداخت حق عضویت
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مقدمه
این بخش جنبه اجتماعي و تعاملي دروپال را تکمیل مي کند. این روزها تجارت بدون 
فعالیت اجتماعي و برقراري روابط بي معناست و این تجارت)به معناي عام( است که به این 
الکترونیک در مدت زمان کوتاهي شکل  از زندگي مفهوم مي بخشد. دنیاي تجارت  بخش 
سایت  هزار  ده  حدود  توسط  که  است   Ubercart مشارکتي  ماژول  آن  نشانه  و  گرفت 

مورداستفاده قرار مي گیرد. 
در کل Ubercart تمام نیازهاي شما به یک in-plug تجارت الکترونیک را تامین 
مي کند. به عنوان مثال در شکل 1-16 مي توانید مشاهده کنید این ماژول به شما کمک 
مي کند کارت فروش و کاتالوگ را در بلوک هاي مختلف سایت خود قرار دهید. )اکثر سایت ها 
تا درصد  را در تمام صفحات سایت جاي مي دهند  کارت هاي فروش و کاتالوگ هاي خود 

فروش محصوالت خود را باال ببرند.(
براي برخي کاربران، تجارت الکترونیک تنها هدف ممکن براي ایجاد یک وب سایت است 

و دروپال به کمک Ubercart به راحتي این آرزو را محقق مي کند. 
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شکل 16-1

باشند.  نداشته  دروپال  این جنبه  از  استفاده  به  تمایلي  اصال  برخي  است  البته ممکن 
امکان  Ubercart به طور خاص  الکترونیک و  باشید تجارت  یاد داشته  به  اما بهتر است 
برقراري ارتباطاتي را فراهم مي کنند که خارق العاده است. مثال هاي زیادي در این بخش 

وجود دارد:
فروش لینک هاي دانلود: با استفاده از این ماژول شما مي توانید لینک هاي دانلود نرم افزار، 
انتقال  امور نقل و  تراک هاي موسیقي یا هرفایل قابل دانلود دیگر را بفروشید. بدین ترتیب 
و دارایي حذف مي شود و بسیاري از شرکت ها مي توانند کاال و خدمات خود را سریع تر و 

راحت تر در اختیار مشتریان قرار دهند. 
فروش لینک رزرو: شاید قصد دارید به فروش بلیت کنسرت بپردازید یا عملیات رزرو 
اتاق هاي هتل خود را تسهیل کنید؛ مهم نیست تمام این خدمات در دروپال ممکن است. در 

این مورد هیچ جسمي منتقل نمي شود ولي باید اسناد دانلود و رزرو را نگه داري کرد. 
منتقل  فیزیکي  طور  به  باید  که  است  اجسامي  فروش  مورد  در  این  فیزیکي:  فروش 
شوند: کتاب، ظرف مربا و غیره. این ماژول در دو جنبه از پروسه فروش این اجناس به شما 
کمک مي کند: مدیریت پروسه نقل و انتقال اجناس و انجام امور دارایي. البته این ویژگي ها 

اختیاري هستند چون شاید بسیاري چنین اموري را دستي انجام دهند. 
شما  باشد.  دروپال  در  ماژول  این  از  مورد  جالب ترین  این  شاید  عضویت:  فروش حق 
و  منابع  به  مي دهید  اجازه  کاربران  به  کرده اید،  ایجاد  سایت  در  که  نقش هایي  براساس 
 Member کارکردهاي ویژه مختلف سایت دسترسي پیدا کنند. شما مي توانید نقشي چون
ایجاد کرده و به اعضاي آن اجازه دهید به بخش هاي خاصي از سایت دسترسي داشته باشند. 
سپس مي توانید به کمک Ubercart عضویت در آن نقش را به فروش برسانید و حتي براي 

استفاده از آن بازه زماني مشخصي معین کنید.
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شاید این ماژول از سایر ماژول هایي که به کار گرفته اید بزرگ تر باشد. )درواقع این ماژول 
پنج بخش ماژول به لیست ماژول هاي شما اضافه مي کند که باید فعال شان کنید.( اگرچه 
Ubercart بزرگ است اما برپایه همان ساختار دروپال طراحي شده: طبقه بندي، نقش ها 
با  اگر  البته  با مشکالت فني مواجه شوید.  از آن  نباید در استفاده  بنابراین  و دانلود فایل. 
تجارت الکترونیک آشنا نیستید، شاید با این جنبه این ماژول کمي دچار مشکل شوید. البته 
اگر مطالب این بخش را به خوبي مطالعه کرده از ابزارهاي دروپال به درستي استفاده کنید، 
مشکل خاصي به وجود نخواهد آمد. در ابتدا بهتر است از تنظیمات پیش فرض و پیشنهادات 

کتاب استفاده کنید تا کم کم با روند کار آشنا شوید. 

SilverGraphics تصاوير محصول
تصاویر محصوالت این بخش از سایت www.silvergraphics.com انتخاب شده اند.

Ubercart شروع کار با
چند ماژول در Ubercart وجود دارد که مي توانید نصب کرده به کار گیرید. بنابراین 
در ابتدا باید سیاست و اهداف خود را مشخص کنید تا انتخاب هاي بهینه اي داشته باشید. 

Ubercart آشنايي با
بخش هاي مختلف ماژول هاي Ubercart عبارتند از:

هسته Ubercart: مانند هسته دروپال، باید این ماژول ها را نصب کرده فعال کنید.   -
هسته Ubercart )اختیاري(: فعال کردن این ماژول ها اختیاري است. یکي از مهم ترین آنها   -
 Ubercart ماژول پرداخت است. اگر این ماژول را فعال نکنید نمي توانید از هیچ کدام از ماژول هاي پرداختي
استفاده کنید. همچنین ماژول هاي مالیات ها و گزارشات مالیاتي براي پروسه مالیات فروش ضروري هستند. 
سایر ماژول هاي پرکاربرد این قسمت عبارتند از: Attribute، کاتالوگ و گزارشات. اگر این سه ماژول را نیز 
فعال کنید با مشکل روبرو نخواهید شد. اگر به نقل و انتقال کاال خواهید پرداخت، باید ماژول هاي نقل و انتقال 
و قیمت هاي نقل و انتقال را نیز فعال کنید. در نهایت ماژول هاي دانلود فایل و نقش ها را فعال کنید تا بتوانید به 

فروش لینک هاي دانلود و حق عضویت یا سایر محصوالت نقش محور بپردازید. 
بخش هاي اضافي Ubercart: در این بخش ماژول هاي اختیاري قرار دارند. بسیاري از   -
کاربران از ابزار GoogleAnalytics براي مدیریت سایت هاي خود استفاده مي کنند. ماژولي به 

همین نام در دروپال وجود دارد)براي دانلود به این آدرس بروید:
Drupal.org/project/google_analytics( که اگر نصب کرده فعالش کنید،   -
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مي توانید بخش GoogleAnalytics ماژول Ubercart استفاده کنید. ماژول سهام به طور 
خودکار به مدیریت امور دارایي مي پردازد و مي توانید از آن براي مدیریت امور دارایي اجناس یا 
رزرو ها)بلیت یا اتاق( استفاده  کنید. ماژول بسته محصوالت به شما کمک مي کند چند محصول 
را در یک گروه جاي داده بسته اي با صرفه اقتصادي به وجود آورید. بدین ترتیب کاربران مي توانند 

اجناس در کنارهم با قیمت پایین تري )نسبت به خرید تکي آنها( خریداري کنند. 
- اجزاي تکمیلي Ubercart: این ماژول ها هزینه انتقال اجناس را محاسبه مي کنند. هر کاربري 
 UPS استفاده کند. اما براي استفاده از ماژول Quote Weight و Rate Flat مي تواند از ماژول هاي
www.در اختیار داشت. براي کسب اطالعات بیشتر مي توانید به آدرس UPS حتما باید یک اکانت

 Tools Web نیز باید یک شناسه کاربري USPS مراجعه کنید. براي استفاده از ماژول ups.com
در اختیار داشته باشید که مي توان در آدرسwww.usps.com/webtools قابل دسترسي است. 

- پرداخت Ubercart: ماژول Ubercart چند ماژول پرداخت دارد که براي استفاده از آنها باید 
 Gateway Test را فعال کنید. بسیاري از کاربران ماژول Ubercart ابتدا ماژول پرداخت در هسته
را نیز فعال مي کنند تا بدون نیاز به شارژکردن اعتبار کارت، به تست پروسه مالي سایت پرداخت. )پس 
از اتمام تست مي توانید آن را غیرفعال کنید.( ماژول بسته متد پرداخت به مدیریت معامالتي که با کارت 
اعتباري انجام نمي شوند)مثل چک ها و CODs( مي پردازد. ماژول کارت اعتباري درصورت استفاده 
از خرید با کارت اعتباري باید فعال شود. براي پروسه استفاده از این کارت ها خدمات مختلفي وجود 
 Google و Payment Silent CyberSource ،net.Authorize از Ubercart دارد که در
Checkout استفاده مي شود. البته تنها فعال کردن یکي از این خدمات آنالین هم کافیست. براي 

تکمیل کار خود مي توانید از ماژول PayPal استفاده کنید. 

Ubercart نصب و فعال کردن
طبق روال همیشه باید ابتدا Ubercart را دانلود و فعال کنید. فایلي که دانلود مي کنید 
ایجاد کرده سپس  ابتدا پنج بخش در لیست ماژول هاي شما  شامل چند ماژول است که 

نصب مي شوند. 

Ubercart و دروپال7
Ubercart2 نسخه کنوني این بسته ماژول است. این نسخه براي دروپال6 آماده شده است. 
به همین خاطر هیچ لینکي مربوط به دروپال7 در این بخش وجود ندارد. براي کسب اطالعات 

بیشتر در این مورد مي توانید به سایت ubercart.org یا سایت نگارنده مراجعه کنید. 
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جدول 1-16 ماژول هایي که باید فعال شوند را به نمایش درمي آورد:

Ubercart
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از Ubercart در محیط مخصوص خود استفاده کنید
در  بخواهید  شما  شاید  بنابراین  نیست.  پیچیده  ولي  است  بزرگ   Ubercart ماژول 
کمک  به  را  خود  اینترنتي  فروشگاه  اولین  الکترونیک  تجارت  معقوله  با  ناآشنایي  صورت 

Ubercart و در فضاي دروپال تجربه کنید. 

بخش store/admin( Administration Store( در شکل 2-16 کامال مشخص 
است. شما مي توانید لینک هاي مربوط به هرماژول را نمایان یا پنهان کنید. 

شکل 16-2 

 اگر در صفحه کمي پایین تر بروید مي توانید وضعیت گزارش نمایش داده شده در شکل 
3-16 را مشاهده کنید. این یک نماي کلي سطح باالست؛ شما باید به تصحیح یا تشریح 
هرناهنجاري بپردازید. به عنوان مثال در شکل 3-16 مي توانید به وضوح ببینید کددارکردن 
این بخش  تنظیمات  نهایي کردن  بدون  تنظیم نشده است. شما نمي توانید  اعتباري  کارت 
از کارت هاي اعتباري در سایت استفاده کنید؛ هرچند براي تست مناسب است. خطاهاي 
مربوط به تصاویر جدي تر است. هرچند شما مي توانید فروشگاه اینترنتي خود را بدون هیچ 
تصویري راه اندازي کنید، نباید این ویژگي را از سایت خود حذف کنید. بنابراین مشکل عدم 
استفاده از عکس در سایت مي تواند مشکل ساز باشد. اگر با این پیام خطا مواجه شدید، به 
دنبال راه حلي براي رفع مشکل باشید. چنین مشکالتي گاهي در نصب تستي دروپال به 
وجود مي آید. معموال دلیل بروز چنین مشکالتي فعال نبودن ویژگي URLهاي پاک است و 
در نتیجه فایل .htaccess به درستي پیکربنید نمي شود. فایل .htaccess خود را لیست 
کرده به نظرات درمورد پیکربندي توجه کنید. این فایل کوچک است اما پنهان است پس 
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به یاد داشته باشید که باید کالینت FTP خود را به گونه اي پیکربندي کنید که فایل هاي 
پنهان را نیز در لیست بگنجاند. 

شکل 16-3

استفاده از مجتمع سازي دروپال
ماژول Ubercart به خوبي در دروپال مجتمع شده است. شما کلیدهاي آشنایي را 
خواهید دید که به شما کمک مي کنند به گره ها عکس اضافه کنید)چه گره هاي معمولي و 
چه گره هاي مربوط به محصوالت(. در صورت مشاهده چنین ابزارهایي باید از آنها استفاده 
کنید. بسیاري از کاربران وقت و پول فراواني صرف مي کنند تا سایت دروپالي خود را شخصي 
کنند در حالي که با استفاده از آیکون هاي ساده براي گره ها و موارد امور دارایي مي توان 

تغییرات بیشتري با هزینه کمتر در سایت ایجاد کرد. 

امور مالي
بتوانید عملیات  باید  را تست کنید،  Ubercart ي خود  بتوانید فروشگاه  اینکه  براي 
فروش را بدون شارژ واقعي یک کارت اعتباري به اتمام برسانید. براي انجام این کار مي توانید 
برنامه Gateway Test را راه اندازي کرده از یک کارت اعتباري بدون نیاز به شارژکردن در 
تست استفاده کنید. همین طور مي توانید COD را فعال کرده پرداخت ها را چک کنید. این 
عملیات اتوماتیک نیست بنابراین شما مي توانید شرایط دریافت چک یا ارسال محموله براي 
COD را شبیه سازي کنید. اگر در نهایت چک ها را پذیرفته سفارشات COD را مدیریت 
خواهید کرد، این یک عملیات تستي مفید است. اگرتنها کارت هاي اعتباري را مي پذیرید از 
Gateway Test استفاده کنید. البته به هرحال باید تمام این قسمت ها را در فضاي تستي 

راه اندازي کنید. 
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رفته   Other-Ubercart  ،Payment-Ubercart بخش  به  ماژول ها  لیست  در 
 /settings/store/admin به بخش  از لیست موجود فعال کنید. سپس  را   Payment
edit/payment مراجعه کنید. همان طور که در شکل 4-16 مشخص است، ماژول منوي 
مدیریت)قابل دانلود از آدرس menu_admin/project/org.drupal( در زمان استفاده 
فعال  تماما  )که  صفحه  این  در  پیش فرض  تنظیمات  دارد.  طالیي  ارزشي   Ubercart از 
شده اند و از یک پیام استاندارد استفاده مي کنند( براي شروع کار بسیار مناسب هستند و 
نیازي به تغییر نیست. در کل در زمان کار با Ubercart معموال بهتر است از تنظیمات و 
حالت پیش فرض استفاده کرد تا پس از چند معامله تستي با شرایط این محیط بیشتر آشنا 

شده قسمت هاي مختلف را شخصي کنید. 

شکل 16-4

تنظیمات پیش فرض پرداخت که در شکل 5-16 به نمایش درآمده است براي شروع 
کار بسیار مناسب است. 

فعال کردن COD و پرداخت هاي چکي 
/settings/store/admin کلیک کرده یا به بخش Methods Payment روي گزینه

methods/edit/payment مراجعه کنید تا طبق شکل 5-16 عملیات راه اندازي ادامه 
پیدا کند.  
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شکل 16-5

 Payment ابزار پرداخت هاي چکي استفاده کنید باید ماژول اگر مي خواهید از COD و 
Pack Methods در Payment-Ubercart را فعال کنید. طبق شکل 5-16 مي توانید آنها را در 
بخش Methods Payment فعال کنید. همان طور که در قسمت پایین شکل 5-16 مشخص است 
شما باید اطالعات اضافي براي پرداخت هاي چکي، COD، کارت هاي اعتباري و سایر متدهاي پرداخت 

آماده کنید. سپس پیکربندي متدهاي پرداختي را ذخیره کنید. 
در میان تنظیمات مشخص شده در قسمت پایین صفحه تنظیمات مربوط به کارت هاي 
اعتباري موجود است. اگر از Gateway Test استفاده مي  کنید، گزینه Operate را در قسمت 
 Numbers Card Credit Validate فعال کنید و گزینه Mode Debug Card Credit
در قسمت Checkout را غیرفعال کنید. )بدین ترتیب از شماره کارتي چون 12345 مي توانید 

استفاده کنید که اصال در استانداردهاي تعیین شماره کارت هاي اعتباري نمي  گنجد.(

Gateway Test فعال کردن بخش کارت هاي اعتباري و
 Card Credit اگر مي خواهید سیستم را با کارت هاي اعتباري تست کنید باید ابزارهاي
و Gateway Testرا در Payment-Ubercart فعال کنید. بدین ترتیب مي توانید کارت 
اعتباري را به متدهاي پرداخت سایت اضافه کنید. البته باید Gateway Test را به عنوان 
سایت  از  استفاده  به  شروع  وقتي  کنید.  انتخاب  قسمت  این  پردازش  مخصوص  گیت وي 
مي کنید باید از گیت وي هاي دیگر براي شارژ و تایید کارت هاي اعتباري استفاده کنید. تنها 
 Ubercart کاري که الزم است انجام دهید این است که گیت وي مناسب را در ماژول هاي
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خود فعال کرده و  در این فسمت، در بخش Gateway Default آن را انتخاب کنید. 
همچنین باید به کدنویسي پردازش کارت اعتباري بپردازید. یعني ابتدا پوشه اي در دسترس  
Ubercart ایجاد مي  کنید و سپس کلیدي کدنویسي شده در آن قرار مي  دهید. به دالیل 
امنیتي این پوشه در داخل پوشه دروپال شما قرار نمي گیرد. براي کسب اطالعات بیشتر 
 www.ubercart.org/docs/user/2731/credit_card_settings به  مي توانید 
یک بار  تنها  و  است  ساده  بسیار  کدنویسي شده  پوشه  این  راه اندازي  پروسه  کنید.  مراجعه 

نهایي کردن آن کافیست. 

کار با ساير گیت وي ها
از  اگر  مي شوند.  نصب   Payment-Ubercart در  گیت وي ها  سایر  طورمعمول  به 
مي کنید،  استفاده  اعتباري  کارت  طریق  از  فروش  عملیات  پردازش  براي  آنالین  خدمات 
 Google و   PayPal پرطرفدار،  و  رایج  مورد  بیابید)دو  آنجا  در  را  ابزارها  این  مي توانید 
Checkout است(. در حالت عادي شما باید با استفاده از ابزار راه اندازي گیت وي، یک اکانت 
راه اندازي کنید و کلیدي دریافت کنید که به کمک آن بتوانید به ارسال اطالعات معامالت 
بپردازید. بدین ترتیب گیت وي مسیر سایت شما را شناسایي خواهد کرد. این اطالعات در 
کل  در  مي کنند.  مطلع  ارسال شده  معامالت  اطالعات  قانوني بودن  از  را  گیت وي  هم  کنار 
 ،Administer شما مي توانید با واردکردن کلیدها و سایر اطالعات مشابه از طریق بخش
 )payment/settings/store/admin( مدیریت فروشگاه، پیکربندي، تنظیمات پرداخت

این عملیات را انجام دهید. 

دريافت پول
البته  است.  تمام شده  فروش  عملیات  کرد،  تسویه حساب  اینکه یک مشتري  از  پس 
تفاوت هاي کوچکي وجود دارد که به نحوه پرداخت پول، جنس فروخته شده و نحوه انتقال 
آن بستگي دارد)به عنوان مثال در روش کارت اعتباري همه چیز اتوماتیک است(. اینجا ما 

روند کلي را بررسي مي کنیم:

کاري که مشتري انجام مي دهد
مشتري صفحه اي شامل سفارشات، اطالعات مالیاتي و انتقال کاال تحویل مي گیرد)مانند 
هر سیستم تجارت الکترونیک دیگر(. در قسمت پایین صفحه طبق شکل 6-16 کاربر نحوه 
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پرداخت را انتخاب مي کند. اگر مشتري بخواهد از طریق کارت اعتباري پول را پرداخت کند، 
اطالعات الزم را باید در این قسمت وارد کند.

SSL امنیت
شما براي ارائه این صفحه از طریق SSL باید از HTTPS استفاده کنید. براي این کار 
اعتبار  اما نکته مهم حفظ  برقرار کنید  ارتباط  با مسئول هوستینگ خود  باشد  شاید الزم 
محصوالت  هوستینگ ها  این  از  بسیاري  مشتریان شماست.  اطالعات  امنیت  و حفظ  شما 
/project/org.drupal به  مي کند.  پشتیباني   SSL از  که  مي دهند  ارائه  ي   on-add
securepages مراجعه کنید تا ماژولي دروپالي براي مدیریت این عملیات دریافت کنید. 

شکل 16-6

پس از اتمام این مرحله طبق شکل 7-16 سفارش توسط مشتري مرور مي شود. سپس 
سفارشات تاییدشده توسط یه ایمیل براي شما ارسال مي شوند. 

شکل 16-7   
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کاري که شما انجام مي دهید
ندارند،  به حمل ونقل  نیازي  که  اعتباري  کارت  از طریق  ارائه شده  سفارشات  مورد  در 
به  معامالت  سایر  اما  انجام دهد.  را  عملیات  تمام  اتوماتیک  به طور  Ubercart مي تواند 
سفارشات  فروشگاه،  مدیریت   ،Administer بخش  به  دارند.  نیاز  شما  مستقیم  دخالت 
)orders/store/admin( مراجعه کنید تا بتوانید لیست سفارشات را طبق شکل 16-8 

مشاهده کنید. 

شکل 16-8

بسته به شرایط و گونه سفارش، تعدادي آیکون در سمت چپ صفحه مشاهده خواهید 
 .Delete و   Edit  ،View از  عبارتند  ابتدایي  آیکون  سه  سفارش ها،  تمام  براي  اما  کرد 
براي سفارش هایي که نیاز به حمل ونقل دارند آیکوني دیگر طراحي شده تا تمام محصوالت 
سفارش داده شده را در بسته اي واحد جمع آوري کنید. آیکوني دیگر در این قسمت به شما 
کمک مي کند دستور حمل ونقل بسته ها را صادر کنید. براي استفاده از این امکانات تنها 
کافیست روي ایکون موردنظر کلیک کنید. در شکل 9-16 مي توانید یک View استاندارد 

سفارش را مشاهده کنید. 
تهیه صورتحساب  با  اجازه مي دهد  به شما  دارد که  باالي صفحه کلیدهایي وجود  در 
لیست پرداخت ها را دریافت کنید. در صورتي که مشتري از چک براي پرداخت استفاده 
کند، به طور مستقیم مي توانید چک را از طریق نمایش آیکون View دریافت کنید )به 
لینک دریافت چک در باالي صفحه سمت راست توجه کنید(. کلید Payments به شما 
کمک مي کند از روش هاي ترکیبي پرداخت  استفاده کنید: پرداخت پیش قسط و پرداخت 
چندمرحله اي )به عنوان مثال ترکیب چک و کارت اعتباري براي پرداخت وجه(. وقتي روي 
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گزینه Check Receive کلیک کنید باید جزئیات این بخش را کامل کنید: تاریخ تصفیه 
کامل، مقدار وجه پرداختي، نظرات)مثل شماره چک(. 

در نهایت باید شرایط سفارش را به روز کنید تا لیست آن در قسمت پایین صفحه کامل 
شود)شکل 9-16(. قسمت پایین صفحه هم در شکل 10-16 به نمایش درآمده است. البته 
این دستورات تنها در مورد سفارشات غیرکارت اعتباري یا سفارشاتي که روند فیزیکي دارند 

صادق است. 

شکل 16-9

شکل 16-10   
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متد تجارت کوچک در فروش وبي 
با رشد و توسعه دنیاي تجارت الکترونیک، نقش تجارت هاي محدود و کوچک نیز تغییر 
کرده است. هرچند وب در معناي عام و تجارت الکترونیک در معناي خاص، در ابتدا با همین 
تجارت هاي کوچک متولد شدند، در حال حاضر کارخانه هاي بزرگ بازیگر اصلي این صحنه 
به شمار مي آیند. چون این بازیگران اصلي با جذب سرمایه و فراهم کردن زیرساخت ها تجارت 
الکترونیک را پایه گذاري کردند؛ هرچند این روند سرعت باالیي نداشت. البته بخشي از این 
تاخیر در توسعه فراگیر تجارت الکترونیک خاصیت ناپایدار این گونه بازارهاست. )همین چند 
سال پیش بود که پیش بیني سود فروش یک میلیارد دالري از راه تجارت الکترونیک در 

تعطیالت پایان سال موجي از تمسخروشگفتي را در پي داشت.(
 ،   Ubercart و  دروپال  چون  ابزارهایي  و  الکترونیک  تجارت  فناوري  گسترش  با 
کنند.  استفاده  الکترونیک  تجارت  ظرفیت هاي  تمام  از  مي توانند  هم  کوچک  تجارت هاي 
مسائل  کارشناسانه  تحلیل  و  فردي  توجه  چون  تجارت ها  گونه  این  ویژگي هاي  از  برخي 
اقتصادي، انطباق زیادي با دروپال و Ubercart دارند. در واقع در این بخش ما به جنبه 

اجتماعي و اهمیت حضور آنالین شما مي پردازیم. 
به عالوه شرکت هاي غیرسودمحور نیز مي توانند از این ابزارها به خوبي استفاده کنند. چون با 
کمک این ابزارها فرد به راحتي مي تواند به امور وقت گیري چون جمع آوري اعانه بپردازد. همچنین 

با کمک Ubercart به راحتي مي توان بخش عضوگیري سایت را مدیریت کرد. 
با کمک Ubercart دیگر افراد نیازي به مکاتبات پستي وقت گیر ندارند و به راحتي 

مي توانند درخواست هاي خود را مطرح کرده پاسخ بگیرند. 
 

راه اندازي پايه هاي Ubercart : کاتالوگ ها، کالس هاي محصوالت، محصوالت 
و Attributeها

در شکل 1-16 پایه هاي ساختار محصول Ubercart کامال مشخص است. )در واقع 
اکثر سایت هاي تجارت الکترونیک از چنین پایه هایي استفاده مي کنند(. یک کاتالوگ لیست 
کاملي است از طبقه بندي هاي مختلف محصوالت. در شکل 1-16 این طبقه ها عبارتند از 
تعداد  که  شده  نوشته  پرانتز  در  عددي  هرطبقه  نام  کنار  در  خرید.  و  عضویت   ،Events
این  باشد چون در  )این عدد هرگز نمي تواند صفر  کاالهاي آن طبقه را مشخص مي کند. 
صورت اصال آن طبقه در لیست جاي داده نمي شود.( اگر روي یک طبقه کلیک کنید مي 
 Add توانید محصوالت آن را مشاهده کنید. سپس مي توانید طبق شکل 1-16 روي کلید
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Cart to کلیک کنید. 
البته آشنایي با قسمت هایي چون طبقه بندي، محصوالت و attributeها بیشتر بخش 

اقتصادي Ubercart است نه فني. 

استفاده از طبقه بندي ها و کالس هاي محصوالت    
این بخش ها در عین ارتباط ضمني با هم مفاهیم متفاوتي در Ubercart ارائه مي دهند. 
طبقه بندي ها مداخل طبقه بندي ساده دروپالي هستند که با نصب Ubercart به طور اتوماتیک 
ایجاد مي شوند. شما به راحتي مي توانید اصطالحات جدید به این سیستم طبقه بندي سیستم 
اضافه کنید)به بخش list/taxonomy/content/admin مراجعه کرده روي گزینه افزودن 
اصطالحات به لیست اصطالحات طبقه بندي کلیک کنید(. شما مي توانید براي ایجاد این لیست 
از سلسله مراتب استفاده کنید. به عنوان مثال مي توانید اصطالحي چون خرید انتخاب کنید و 
اصطالحي چون لباس را زیرمجموعه آن قرار دهید. و با ادامه همین روند اصطالحي مثل زنانه 

ایجاد کنید و آن را زیرمجموعه طبقه لباس قرار دهید. 
پس از ایجاد مداخل طبقه بندي مي توانید محصوالت مربوط به هرکدام را مشخص کنید. البته 
یک محصول مي تواند در چند طبقه قرار گیرد. به عنوان مثال یک سازمان غیرسودمحور ممکن 

است محصوالتي چون تي شرت را در قسمت لباس و قسمت Us Support قرار دهد. 
هنر  یک  بیشتر  مختلف  طبقه بندي هاي  در  محصوالت  جاي دادن  مدیریت  این  البته 
است تا علم. تنها باید از به هم ریختگي و بي نظمي محصوالت در طبقه هاي مختلف پرهیز 
story ،است مثل صفحات Ubercart کرد. کالس هاي محصوالت هم گونه محتوایي از

به بخش  باید  این قسمت طبق شکل 16-11  مدیریت  براي  نظرسنجي ها.  و  بالگ ها  ها، 
Administer، مدیریت فروشگاه، محصوالت، کالس هاي مدیریت مراجعه کنید. 

همان طور که در شکل 11-16 مشخص است یک کالس محصول فروشگاهي وجود دارد 
و یک کالس جدید به نام Support اضافه شده است. کاتالوگ سمت چپ صفحه تفاوت 
کالس هاي محصوالت و مداخل کاتالوگ را نشان مي دهد. از کالس محصوالت فروشگاهي 
تا  است.  شده  استفاده  عضویت  و  فروشگاه   ،Events برچسب  با  محصوالتي  ایجاد  براي 
تولیدي محصوالت  تمام محصوالت  Support ذخیره شود،  زماني که کالس محصوالت 
و هم محصوالت  فروشگاهي  آن هم محصوالت  از  آمد. پس  به شمار خواهند  فروشگاهي 

Support در فروشگاه د رمعرض نمایش قرار خواهند گرفت. 
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شکل 16-11
محتوا  گونه  یک  عنوان  به  را  آن   Ubercart محصوالت،  کالس  یک  ایجاد  از  پس 

مشخص کرده بدان بخش هاي مخصوص محصوالت اضافه مي کند. 

ايجاد محصوالت
شکل 12-16 به شما نحوه ایجاد یک محصول را نشان مي دهد. پس از ایجاد کالس 
محصوالت نام و توضیحات آن طبق شکل 12-16 در لیست گونه هاي محتواي دردسترس 
توجه  صفحه  پایین  در   Support و  فروشگاهي  کالس هاي  )به  مي گیرد.  جاي  سیستم 
کنید.( وقتي محصولي را ایجاد مي کنید به یاد داشته باشید که کاتالوگ مخصوص آن را 

نیزانتخاب کنید تا در لیست محصوالت آن کاتالوگ قرار گیرد. 

استفاده از انتخاب ها و attributeها
پشتیباني  attributeها  و  انتخاب ها  از   Ubercart طبقه ها  و  محصوالت  بر  عالوه 
ارزش  یک  انتخاب  یک  رنگ.  مانند  است؛  یک محصول  ویژگي   attribute یک  مي کند. 
مخصوص یک attribute است. بنابراین attribute رنگ ممکن است شامل انتخاب هایي 
در  باشند.  داشته  قیمت هاي صعودي  است  ممکن  انتخاب ها  باشد.  زرد  و  آبي  چون سبز، 
 Ubercart بسیاري از موارد رنگ هاي مختلف یک محصول قیمت هاي متفاوت ندارند. البته

نیز در این مورد به شما کمک مي کند. 
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شکل 16-12

چه  کنید  مشخص  مي توانید  شما  دارند  اشاره  محصوالت  به  attributeها  هرچند 
)همچنین  باشند.  دسترس  در  هرمحصول  attributeهاي  براي  خاصي  انتخاب هایي 

مي توانید attributeها و انتخاب ها را براساس کالس هاي محصوالت انتخب کنید.( 
شما  سپس  دارند.  حضور   Ubercart کلي  محیط  در  attributeها  و  انتخاب ها 
بخش  به  مي دهید.  نسبت  محصوالت خاصي  و  محصوالت  به کالس هاي  را  آنها  از  برخي 
Administer، مدیریت فروشگاه، attributeها طبق شکل 13-16 مراجعه کنید و یک 

attribute ایجاد کنید )مثل رنگ(. 

شکل 16-13

در شکل 13-16 دقت کنید که ذکر شده باید حتما از attribute استفاده شود. چون 
فقط  که  معناست  بدان  این  مي دهید  نسبت  تک تک محصوالت  به  را  attributeها  شما 
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زماني استفاده از آن الزامیست که به یک محصول نسبت داده شده باشد. ممکن است شما 
 scraper  ice لیوان استفاده کنید ولي درمورد  attribute رنگ در مورد تي شرت و  از 
هرمحصول  مورد  در  attributeها  مخصوص  انتخاب هاي  عالوه  به  نگیرید.  کار  به  را  آن 
تغییر مي کنند. پس از ایجاد attributeها و ذخیره کردن آنها این ویژگي ها ني زبه لیست 

attributeهاي نمایش داده شده در شکل 14-16 اضافه مي شوند. 

شکل 16-14

روي گزینه انتخاب ها در سمت راست لیست کلیک کنید تا بتوانید طبق شکل 16-15 
انتخاب هاي قسمت مربوطه را پیکربندي کنید. 

شکل 16-15

پس از ایجاد یک attribute شما مي توانید از آن در مورد یک کالس محصوالت یا 
 – محصوالت  کالس  یا  محصول   – لیست  به  باید  هردومورد  در  کنید.  استفاده  محصول 

مراجعه کرده و آن را ویرایش کنید. نحوه انجام کار بدین شکل است:
کالس هاي محصوالت: به بخش Administer، مدیریت فروشگاه، محصوالت، مدیریت کالس ها 
)classes/products/store/admin( مراجعه کرده روي گزینه Edit کلیک کنید تا کالس دلخواه 
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را ویرایش کنید. سپس روي گزینه Attributes کلیک کرده یکي از attributeها را انتخاب کنید و 
سپس با استفاده از گزینه Options به تعیین انتخاب ها بپردازید. 

محصوالت: به بخش Administer، مدیریت فروشگاه، محصوالت، مشاهده محصوالت 
روي  انتخاب کرده  را  دلخواه  و محصول  کنید  مراجعه   )view/products/store/admin(
گزینه Edit کلیک کنید. سپس مي توانید روي گزینه هاي Attributes و Options کلیک 

کرده مانند مورد کالس محصوالت روند را ادامه دهید. 
حاال پس از افزودن attributeها مي توانید طبق شکل 16-16 آنها را پیکربندي کنید. 

شکل 16-16

در صفحه ویرایش محصول یا کالس محصوالت مي توانید روي کلید Options کلیک 
کنید تا بتوانید طبق شکل 17-16 انتخاب ها را براي تمام attributeهاي محصول یا کالس 

محصوالت پیکربندي کنید. 

شکل 16-17
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در نهایت براي هر محصولي که attributeي بدان نسبت داده اید، مي توانید انتخاب هاي 
مختلف را از طریق کلیک کردن روي چک باکس  مربوطه، روشن یا خاموش کنید. 

کار با قسمت فروش  اجناس قابل دانلود
مي توان گفت فروش  اجناس قابل دانلود ساده ترین راه فروش اجناس است. دراین مورد 
نیازي به حمل ونقل وجود ندارد و هیچ نگراني در مورد امور دارایي وجود ندارد)تنها پهناي 
در  تا  دهید  انجام  یک بار  را  موردنیاز  گام هاي  از  مرحله  اولین  کافیست  است(.  مهم  باند 
کرده  مراجعه  فروشگاه  مدیریت   ،Administer بخش  به  ابتدا  در  شود.  ذخیره  دروپال 
در قسمت پایین صفحه )شکل 3-16( مي توانید به کمک یک شاخص، شرایط دانلودهاي 
فایل را مشاهده کنید. اگر نتوانید این شاخص را ببینید به این دلیل است که بخش دانلود 
فایل غیرفعال است. براي فعال کردن این ماژول باید به Ubercart مراجعه کنید. سپس 
ویژگي هاي  محصول،  تنظیمات  پیکربندي،  فروشگاه،  مدیریت   ،Administer بخش  به 
 16-18 شکل  طبق   )features/edit/products/settings/store/admin( محصول 
مراجعه کنید. توجه داشته باشید که به دالیل امنیتي دایرکتوري فایل هاي قابل دانلود شما 
باید خارج از دایرکتوري دروپال باشد. در شکل 18-16 مي توانید آن را در کنار پوشه دروپال 

ببینید)نه در درون آن(. 
 file_uc مجوزهاي الزم براي نقش هایي که مي خواهید دسترسي به دانلود فایل هاي
داشته باشند را تعیین کنید. بدین ترتیب این مرحله به پایان مي رسد. حاال مي توانید فایل هاي 
دلخواه را به دایرکتوري آپلود کرده محصوالت جدیدي ایجاد کنید که مشتریان مي توانند با 
دانلود فایل ها خریداري کنند. بهتر است ابتدا فایل ها را ایجاد کرده آپلود کنید، سپس آنها 

را به محصوالت سایت ضمیمه کنید. 

شکل 16-18
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خودتان امتحان کنید
راه اندازي يک محصول قابل دانلود

فایل قابل دانلود را ایجاد کنید. براي آپلودکردن به بخش Administer، مدیریت   .1
 )files/products/store/admin( دانلودي  فایل هاي  مشاهده  محصوالت،  فروشگاه، 
مراجعه کنید. روي کلید File Upload کلیک کنید تا صفحه اي مشابه شکل 19-16 باز 

شود. فایل را انتخاب کرده آپلود کنید.

شکل 16-19

کنار  در  باید  البته  کنید.  ایجاد  را  مي شود  ضمیمه  فایل  به  که  محصولي  حاال   .2
محصول ذکر کنید که نیازي به حمل ونقل ندارد. چک باکس مربوط به آن نیز در قسمت 
که  باشید  داشته  خاطر  به  دارد.  قرار  محصول  اطالعات  بخش  در  قیمت ها  بخش  پایین 

تغییرات اعمالي را ذخیره کنید. 
 Features کلیک کنید. سپس روي گزینه Edit به بخش محصول برگشته روي گزینه  .3

کلیک کنید تا ویژگي فایل دانلودي طبق شکل 20-16 به محصول اضافه شود. 

شکل 16-20 

سپس SKU مخصوص محصول را انتخاب کرده نام فایل را وارد کنید. در صورت   .4
لزوم طبق شکل 21-16 تنظیمات دانلود را تغییر دهید. )به طور پیش فرض SKU مناسب 

پر شده، اما شما مي توانید گزینه دانلود را به هرمحصولي اضافه کنید.(
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شکل 16-21

کار با فروش رزروها
به هنگام فروش رزروها، باید براي فروش محدودیت قایل شوید. سالن تئاتر، استادیوم، 
 stock پارک یا کالس؛ همه و همه فضاي محدودي دارند. شما مي توانید از ویژگي ردیابي

ماژول Ubercart براي برخورد با این مساله استفاده کنید. 
دروپال با کنترل اوضاع در صورت نیاز به شما هشدار مي دهد تا به امور دارایي سیستم 
رسیدگي کنید. البته مواردي وجود دارد که باید دخالت مستقیم داشته باشید. اوال بدون 
رسیدگي دقیق به امور دارایي سیستم خود نمي توانید شرایط کلي این قسمت را ارزیابي 
کنید. همچنین به دلیل برخي نارسایي ها که در کل آنها را shrinkage )انقباض داده( 
مي نامند، گاهي برخي اطالعات این قسمت تغییر مي کنند؛ بدون اینکه شما اطالعي از آن 
تغییرات دقیقه 90  بلیت شما هیچ کنترلي روي  باشید. همچنین در مورد فروش  داشته 
ندارید. چون در کنسرت ها، پروازها و... برخي تغییرات و حذف و اضافه کردن مهمان ها در 

دقیقه 90 انجام مي شود و سیستم کامپیوتري چنین توانایي ندارد. 

خودتان امتحان کنید
راه اندازي بخش رزرو

1. بخشي که باید در بخش امور دارایي سیستم شما به عنوان محصول اصلي )پرواز،  مراسم، 
کنسرت و...( ثبت شود را ایجاد کنید. سپس وارد این بخش شده طبق شکل 22-16 روي گزینه 
Edit و سپس گزینه Stock کلیک کنید. سطح حداکثري قابل فروش را مشخص کنید تا 
سیستم با اتمام ظرفیت به شما هشدار دهد. به یاد داشته باشید این بخش را با کلیک کردن روي 
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چک باکس مربوطه فعال )Active( کنید.

شکل 16-22

شما باید پروسه پذیرش افراد را مدیریت کنید. براي هرقسمت از فروش در این   .2
بخش دو ایمیل اتوماتیک درنظر گرفته شده است. یعني با هربار استفاده از این بخش، یک 
ایمیل تایید براي کاربر ارسال مي شود و پس از هربار فروش، یک ایمیل براي شما ارسال 
مي شود. معموال کاربراني که از این شیوه استفاده مي کنند به ساده ترین و قدیمي ترین متد 
مدیریت رجوع مي کنند: آنها ایمیل هاي تایید را از سیستم خارج کرده به ترتیب حروف الفبا 
مرتب مي کنند. شما مي توانید به بخش Administration، مدیریت فروشگاه، پیکربندي، 
تنظیمات تسویه حساب )checkout/settings/store/admin( مراجعه کرده یک پیام 
تسویه حساب به ایمیل تاییدیه سایت اضافه کنید. بدین ترتیب مشتریان مي توانند از آن پیام 

در قسمت خرید استفاده کنند. 
به صورت دوره اي به صفحه Edit و Stock مراجعه کرده )شکل 22-16( به بررسي   .3
گزارشات،  فروشگاه،  مدیریت   ،Administer بخش  به  مي توانید  همچنین  بپردازید.  اوضاع 
گزارشات  کرده  مراجعه   )threshold/stock/reports/store/admin(  Stock گزارشات 
مشابه شکل 23-16 را چک کنید. به خاطر داشته باشید که مي توانید ارزش هاي این قسمت را 

از طریق یک فایل CSV خارج کرده در آینده بیشتر تحلیل کنید. 

شکل 16-23

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
308

کار با قسمت فروش فیزيکي
شما براي نقل و انتقال اجناس باید مکانیزمي تعریف کنید تا بتوانید به فروش اجناس 
فیزیکي بپردازید. این پروسه دو بخش دارد. به بخش Administer، مدیریت فروشگاه، 
پیکربندي، تنظیمات قیمت نقل و انتقال )edit/quotes/settings/store/admin( که 
در شکل 24-16 مشخص شده مراجعه کنید. معموال مي توان از تنظیمات پیش فرض این 

قسمت استفاده کرد اما ممکن است شما بخواهید پیام هاي آن را شخصي کنید. 

شکل 16-24

حاال در قسمت باال سمت راست صفحه روي گزینه Methods Quote کلیک کنید تا 
صفحه شیوه هاي مختلف نقل و انتقال کاال باز شود. البته این شیوه ها همان هایي هستند که شما 
در سیستم نصب کرده اید. )به عنوان مثال اگر UPS را فعال کرده یک شماره اکانت UPS در 
اختیار دارید، یکي از گزینه هاي انتخابي شما خواهد بود.( به یاد داشته باشید که در قسمت پایین 
صفحه آدرس تحویل بار پیش فرض شما قرار مي گیرد. بهتر است این آدرس را همین حاال وارد 
کنید تا مجبور نباشید هربار در مورد هرکاال آن را وارد کنید. البته شما مي توانید در صفحات 
ویرایش محصول آن را براي کاالهاي مختلف تغییر دهید. تمام این کارها را یک بار براي همیشه 
انجام مي دهید مگر اینکه بخواهید شیوه نقل و انتقال کاالهاي خود را تغییر دهید. البته بیشتر 
فعالیت هاي این قسمت مشابه قسمت فروش اجناس قابل دانلود و فروش رزروهاست. تنها تفاوت 

در تعریف محصول و نحوه خرید آن است. 
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خودتان امتحان کنید
راه اندازي بخش نقل و انتقال محصول

از گزینه Content Create براي ایجاد محصول موردنظر استفاده کنید. دراین   .1
مي توانید  شما  اما  است  فروشگاهي  محصوالت  به کالس  متعلق  موردنظر  محصول  نمونه،  
طبقه بندي  و  توضیحات  نام،  پایه اي چون  اطالعات  کنید.  استفاده  نیز  دیگر  نمونه هاي  از 
کاتالوگ را وارد کنید. این قسمت هیچ تفاوتي با قسمت محصوالت غیرقابل نقل و انتقال 

ندارد. اطالعات SKU و ابعاد محصول را وارد کنید. 
در صفحه پایین تر رفته تصویر و قیمت محصول را بیفزایید. این قسمت هم تفاوتي   .2

با قسمت هاي قبلي ندارد. 
عنوان  به  اطالعات محصول  بخش  در  را  رفته محصول خود  پایین تر  در صفحه   .3

محصول قابل نقل و انتقال مشخص کنید. 
حاال باید وزن و ابعاد بسته نقل و انتقال آن را وارد کنید. در صفحه پایین تر   .4
بروید تا بتوانید طبق شکل 25-16 تنظیمات نقل و انتقال را وارد کنید. در این قسمت 
انتقال  و  نقل  را که در قسمت تنظیمات قیمت  مي توانید تنظیمات پیش فرض محصول 
)edit/quotes/settings/store/admin( نهایي کردید را تغییر دهید. حاال کاربران 
ایمیل  به  تاییدیه  ایمیل هاي  دریافت  براي  کنند.  خریداري  را  محصول  این  مي توانند 

کنید.  مراجعه  خود 

شکل 16-25

گام هاي بعدي برعهده مشتریان شماست. البته شما باید بر تحوالت فروشگاه مجازي 
استفاده  خبرنامه(  و  مقاالت  )بالگ،  خود  ارتباطي سیستم  ابزارهاي  از  کرده  نظارت  خود 
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کنید. وقتي سیستم از اتمام پروسه فروش یک محصول شما را مطلع کرد باید این کارها 
را انجام دهید. 

خودتان امتحان کنید
تکمیل پروسه فروش يک محصول قابل نقل و انتقال

براي ادامه کار باید با دو مفهوم پایه اي به خوبي آشنا باشید:
بسته: بسته اي که شامل یک یا چند محصول شماست.

محموله: یک یا چند بسته که پس از نقل و انتقال تحویل مشتري مي شود. در مورد 
خدمات قابل ردیابي چون FedEx یا برخي محصوالت USPS هرمحموله داراي یک شماره 

ردیابي است. 
یک  مشتري  یک  اگر  مثال  ندارند.  چنداني  اهمیت  تفاوت ها  این  موارد  از  بسیاري  در 
مورد  در  اما  مي شود.  داده  تحویل  او  به  محوله  یک  یا  بسته  یک  دهد،  سفارش  محصول 
سفارش هاي سنگین تر Ubercart پروسه اي دیگر در اختیار شما قرار مي دهد تا محصوالت 
را به صورت بسته و محصوله ارسال کنید. در نمونه حاضر، مشتري دو تي شرت و یک لیوان 
سفرش داده است. این محصوالت در دو بسته ارسال مي شوند؛ یکي از تي شرت ها و لیوان در 

بسته اول و تي شرت دوم در بسته دوم.

در زمان ارسال محصول شما بايد:
سفارشات  فروشگاه،  مدیریت   ،Administer بخش  به   16-8 شکل  طبق   .1

)orders/store/admin( مراجعه کنید.
 Package در باالي لیست، سفارشات ارسال نشده قرار دارند. در این قسمت یک آیکون  .2
براي این محصوالت وجود دارد. با کلیک کردن روي این گزینه صفحه محصوالت سفرش داده شده 
 Create باز مي شود. در ابتدا این قسمت کامال خالي است و باید با کلیک کردن روي گزینه
Packages در قسمت پایین لیست بسته ها، بسته جدید ایجاد کنید. سپس صفحه بسته جدید 
باز مي شود. تنظیمات پیش فرض براي تمام محصوالت Sep )جداگانه(  طبق شکل 16-26 
است. بدین ترتیب هرمحصول در بسته اي جداگانه قرار مي گیرد. در صورت نقل و انتقال کاالهاي 
بسته بندي شده این گزینه بسیار مناسب است )به عنوان مثال فروش و نقل وانتقال لیوان هایي که 
به صورت بسته بندي شده در انبار قرار دارند.( همان طور که در شکل 26-16 مشخص است یک 

مورد از هرمحصول براي حمل در بسته شماره یک انتخاب شده است. 
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شکل 16-26

پس از ایجاد بسته شما مي توانید بسته نهایي را ایجاد کنید. حاال فقط یک محصول   .3
براي ارسال باقي مانده؛ تي شرت دوم. بنابراین باید یک بسته دیگر براي آن ایجاد کنید. حاال 
مي توانید لیست بسته ها را طبق شکل 27-16 با کلیک کردن روي گزینه Packages در 

باالي صفحه، مشاهده کنید. 
حاال باید محموله را ایجاد کنید. در باالي صفحه روي گزینه Shipments کلیک   .4

کنید تا یک محموله جدید ایجاد شود. 

شکل 16-27

صفحه نمایش داده شده در شکل 28-16 به شما کمک مي کند بسته هاي موردنیاز   .5
موجودي  اگر  البته  ارسال شوند.  باید  بسته  نمونه حاضر، هردو  مورد  در  کنید.  انتخاب  را 

نداشته باشید ممکن است از یک محمله جنبي استفاده کنید. 
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شکل 16-28

6.حاال باید اطالعات حمل بار را وارد کنید؛ مثل محل دریافت و محل تحویل بار. همچنین 
وسیله حمل، اطالعات ردیابي و تاریخ دریافت و تحویل بار. 

7. طبق شکل 29-16 محموله به سفارش مربوطه اضافه مي شود. همان طور که قبال در 
شکل هاي 9-16 و 10-16 مشاهده کردید اگر این محموله، آخرین محموله است، باید سفارش 

مربوطه را تکمیل شده عالمت بزنید. 

شکل 16-29

کار با قسمت فروش عضويت
آخرین محصولي که مي توانید در این بخش بفروشید، حق عضویت است. براي این کار 
زماني مدت عضویت هرفرد  بازه  باید  البته  استفاده کرد.  نقش هاي دروپال  ویژگي  از  باید 
براي  انتخاب  بهترین  و  است  اتوماتیک  قسمت  این  پروسه  تمام  البته  شود.  مشخص  نیز 
نمونه هاي  اخیر  چندسال  طول  در  البته  است.  عضوگیري  براي  غیرسودمحور  شرکت هاي 
وجود  به  اندک  نقدي  یا کمک هاي  کوچک  اعانه هاي  مورد جمع آوري  در  فراواني  ناموفق 
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آمده است که بهترین مثال در اثناي انتخابات ریاست جمهوري سال 2008 آمریکا اتفاق 
افتاد. البته از این بخش مي توان براي جلب حمایت کاربران براي یک پروژه، هدف ارزشي یا 
غیرسودمحور با کمک PayPal استفاده کرد. شما مي توانید به راحتي یک سیستم انالین 
عضوگیري بسازید. البته باید براي شروع از حق عضویت هاي اندک شروع کنید تا کاربران 

بیشتري جذب کرده به مرور بر ارزش آن بیفزایید. 
ابتدا باید مطمئن شوید ماژول Roles در هسته Ubercart فعال شده است. سپس 
قابل دانلود(. سپس طبق شکل 30-16یک  محصول  ایجاد  کنید)مثل  ایجاد  محصول  یک 

ویژگي تعیین نقش بدان اضافه کنید)آن را با شکل 20-16 مقایسه  کنید(.

شکل 16-30

پس از کلیک کردن روي گزینه Add صفحه بعدي طبق شکل 31-16به شما کمک 
از سازمان ها اعطاي عضویت  براي بسیاري  اتمام عضویت را مشخص کنید.  تاریخ  مي کند 
یک ساله کار دشواري است. اما در دروپال مي توانید براي هرنقش بازه زماني مشخصي تعریف 
کنید. همچنین مي توان این عضویت را به گونه اي پیکربندي کرد که زمان عضویت با چند 
خرید همزمان تمدید شود. هنگام اتمام عضویت هم نیازي نیست شما کاري انجام دهید 

چون Ubercart به وي اطالع مي دهد. 

شکل 16-31
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Kit Product استفاده از
اگر ویژگي Kit Product را در Ubercart نصب و فعال کرده باشید، مي توانید از 
یک مورد، دو یا چند محصول بسازید. ابتدا از گزینه Content Create براي ایجاد یک 
Kit Product جدید استفاده کنید. سپس طبق شکل 32-16یک نام و اطالعات کاتالوگ 

بدان بیفزایید. 

شکل 16-32

سپس باید طبق شکل 33-16 محصوالت موردنظر براي kit را انتخاب کنید.

شکل 16-33
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تغییرات را ذخیره کرده ادامه دهید. صفحه بعدي اطالعاتي در مورد مقدار اجناس از 
شما مي  خواهد. حاال kit product شما به کاتالوگ اضافه شده و کابران مي توانند آن 
به  از موارد تخفیف درنظرگرفته شده، سفارش  به غیر  بعد  به  اینجا  از  را خریداري کنند. 
همان گونه اي نمایش داده مي شود که اگر مشتري اجزاي محصوالت را به طور جداگانه به 

سبد خرید خود اضافه مي کرد، نمایش داده مي شد. 

خالصه
این روزها تجارت الکترونیک به هسته اصلي فعالیت هاي اقتصادي جهان تبدیل شده 
از  مجموعه اي  با  کرده  استفاده  دروپال  ویژگي هاي  از   Ubercart نمونه  عنوان  به  است. 

ماژول هاي کاربردي بخش اعظمي از امور فروش اینترنتي اجناس را انجام مي دهد. 

سوال و جواب
سوال: بزرگ ترین مانع بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک چیست؟

غیرسودمحور،  یا  باشد  یا کوچک، سودمحور  باشد  بزرگ  نیست سازمان  مهم  جواب: 
چالش اصلي اکراه افراد از آزمودن تجربه اي نوین است. به عنوان مثال شرکتي غیرسودمحور 
که اعطاي حق عضویت یک ساله خود را به دروپال سپرده ممکن است با دلخوري و برخورد 
تجارت  به  مربوط  امور  کلیه  که  شرکتي  دیگر  سوي  از  شود.  مواجه  خود  کاربران  منفي 
الکترونیک خود را به شرکتي ثالث سپرده، به خاطر نداشتن مهارت و تجربه تمایل چنداني 
ندارد کنترل تمام امور را خود برعهده بگیرد. از تست گیت وي و نصب تستي استفاد کنید تا 
خود را در این زمینه بیازمایید. به خاطر داشته باشید که حاال این مساله، مساله روز جهان 

است.
سوال: سایر گزینه هاي موجود در Ubercart چه کاربردي دارند؟

را  مختلف  ویژگي هاي  کرده  گردش   Ubercart در  تستي  محیط  یک  در  جواب: 
و  ایجاد  بخش هاي  پایه هاي  مي توانید  بخش  این  راهنمایي هاي  کمک  به  کنید.  امتحان 
فروش محصوالت را بسازید. به عنوان مثال یکي از ویژگي هاي Ubercart مدیریت معاوضه 

اتوماتیک اجناس است. شما مي توانید پیام ها و اخطارهاي سیستم را شخصي کنید. 
سوال:  ما حق عضویت هاي مختلف با قیمت هاي متفاوت در اختیار داریم. چگونه باید 

آنها را به مرحله اجرا درآوریم؟
جواب:  دو استراتژي پایه اي وجود دارد. شما مي توانید محصوالت جدا با قیمت هاي 
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متفاوت ایجاد کنید)مثل Sponsor ،Membership Basic و Donor(. همچنین شما 
با کمک ویژگي Type Member تنها یک محصول عضوگیري براي سیستم  مي توانید 
ایجاد کنید. از ابزارهاي دیگر هم مي توانید براي باالبردن قیمت پایه خود استفاده کنید: مثال 
افزایش 250 دالري.  براي   Donor افزایش 100دالري و گزینه  براي   Sponsor گزینه 
شما مي توانید با ترکیب کردن این گزینه ها بازه هاي زماني متفاوتي براي عضویت کاربران 
نیز   Type  Member ویژگي  و  بیشتر(  یا  یک سال  ماه،  شش  ماه،  کنید)یک  مشخص 
براي هربازه زماني عضویت، قیمت جداگانه اي درنظر مي گیرد. به هرحال درطول استفاده 
از دروپال و Ubercart شما مي توانید با آزمایش گزینه هاي مختلف، به تنظیمات دلخواه 

خود برسید. 

کارگاه
امتحان

یک attribute چه تفاوتي با یک گزینه دارد؟  .1
چگونه مي توان با استفاده از شماره جعلي کارت اعتباري سیستم را تست کرد؟  .2

چگونه مي توان یک طبقه جدید به کاتالوگ اضافه کرد؟  .3
جواب ها

شامل  و  مي شود  ضمیمه  محصوالت  کالس  یا  محصول  به   attribute یک   .1
اصطالحاتي چون رنگ یا اندازه محصول است. هر کدام از این attributeها مي تواند شامل 
چند گزینه باشد که به مشخصات محصول یا کالس محصوالت اشاره دارند)سیاه، سفید، 
قرمز و زرد(. یک محصول مي تواند از attributeهاي کالس محصوالت مربوطه استفاده 

کند یا به تنهایي حاوي چند گزینه باشد. 
 Credit در تنظیمات پرداخت گزینه تست گیت وي را فعال کنید و در قسمت  .2
 Checkout را روشن کنید. سپس در قسمت Operate گزینه Mode Debug Card

گزینه Numbers Card Credit Validate را خاموش کنید.  
/content/admin:D6( مدیریت محتوا، طبقه بندي ،Administer به بخش  .3
 Catalog گزینه  کرده  مراجعه   )taxonomy/structure/admin:D7 .taxonomy

Taxonomy را ویرایش کنید. 
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فعالیت ها
چند سایت تجارت الکترونیک خوب انتخاب کنید. سپس به این فکرکنید که چگونه 
مي توان به کمک Ubercart آنها را به مرحله اجرا درآورد. چه کالس محصوالتي مي توانید 
در سیستم خود تعریف کنید. سپس سعي کنید در یک فضاي تستي یک سایت با تمام 

امکانات و ویژگي هاي موردنظر خود ایجاد کنید.
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بخش هفدهم
ايجاد اولین سايت آنالين شما

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 مرور بخش پیکربندي و اجرایي سیستم شما
 حفاظت از سیستم در برابر مزاحمان اینترنتي
 استفاده از Service of Terms و سایر ماژول هاي قانوني
 گردش در ماژول هاي تبلیغاتي دروپال
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مقدمه
حاال باید به ایجاد سایت دروپالي خود بپردازید. در این بخش به مسائل پایه اي چون 
از منوها و مسائل کلي  پانل ها و صفحات، استفاده  با  براي سایت، کارکردن  قالب  انتخاب 
دیگر مي پردازیم. در این بخش شما اطالعات کلي در مورد ایجاد و نگه داري سایت به دست 

مي آورید: از کاربرد مدیریت TOS( service of terms( گرفته تا حفاظت از سایت.

مرور بخش پیکربندي و اجرايي سايت شما
حاال باید با مساله ایجاد یک سایت دروپالي واقع گرایانه تر برخورد کنیم. به مسائل و مشکالتي 
فکر کنید که تا این بخش با آن مواجه شده اید و راه حل هاي ممکن را مرور کنید. البته بسیاري از 
مشکالت براي کساني ایجاد مي شود که از هوستینگ هاي اشتراکي استفاده مي کنند که مي توان 
همه را رفع کرد)مثل محدودیت نصب ابزار روي سایت(. سپس به بخش هاي پایه اي نقش ها و 
مجوزهاي سایت بازگردید و تصمیم نهایي خود را در مورد این قسمت ها اتخاذ کنید. همچنین 
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به گونه هاي محتواي موردنیاز در سایت دروپالي خود بیاندیشید. در صورت امکان ایجاد سایت 
دروپالي خود را از یک طرح اولیه آماده آغاز کنید.

نکته مهم اینجاست که اولین کاربر ایجادشده در سایت اختیارات و دسترسي کاملي به 
قسمت هاي مختلف و پایگاه داده دارد. البته معموال مدیر سایت از آن استفاده نمي کند مگر 

براي اجراي php.update و سایر امور مربروط به نگه داري سیستم. 
به  از  داده  نشان  خود  از  زیادي  وسواس  و  دقت  اکانت  این  کلمه عبور  مورد  در 
اشتراک گذاشتن اکانت ها و کلمه هاي عبور خودداري کنید. البته کلمه عبور اکانت کاربر اولیه 
باید به اشتراک گذاشته شود تا به PIN bank شما تبدیل نشود. بدین ترتیب سایرین در 
صورت غیبت شما مي توانند از آن استفاده کنند)البته با مجوز شما(. البته شما مي توانید 
همیشه آن را تغییر دهید ولي ریسک بزرگي است اگر پس از تغییر کلمه عبور، آن را در 

اختیار هیچ کس قرار ندهید. 

حفاظت از سیستم در برابر مزاحمان اينترنتي
حتما در سایت خود با مهمانان ناخوانده اي مواجه خواهید شد که ممکن است مشکالتي 
براي شما به وجود آورند؛ مگر اینکه از یک فایروال یک شبکه خصوصي استفاده کنید. اگر 
قسمت log را مرور کنید با مواردي مواجه مي شوید که افراد سعي داشتند با استفاده از 
bots وارد سایت شما شوند. این موارد معموال در لیست کاربرها ذکر مي شود. همچنین 
مواردي که یک کاربر مدتي )یک ماه یا یک سال( قبل در سایت عضو شده و هرگز بازنگشته 
اما نیست. چون  به نظر برسد  این نکته کامال طبیعي و معمولي  اول  نگاه  است. شاید در 
ممکن است این کاربر یک برنامه خرابکارانه اینترنتي باشد و با عضویت در سایت و دسترسي 
به بخش هاي مختلف سایت در قسمت هاي مختلف عضو شده براي سایر کاربران پیام ارسال 
باشد؛  یا تنها یک حرکت احمقانه  بدافزار  اتفاق ممکن است عالمت حضور یک  این  کند. 
شاید هم هردو)تحرکات مشکوک یک برنامه بدافزاري که در آینده نزدیک به سایت شما 

حمله خواهد کرد(. 
ممکن است شما بخواهید از نرم افزاري چون CAPTCHA )که تفاوت بین انسان و 
bot را تشخیص مي دهد( براي حفاظت سایت خود استفاده کنید. البته ماژول هاي دیگري 
هم در دسترس هستند. براي استفاده از کپچا ابتدا باید آن را طبق جدول 1-17 دانلود، 
نصب و فعال کنید. )reCaptcha یک سرویس وبي از کپچاست که مي توانید در کنار کپچا 

از آن استفاده کنید.(
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( ) .
 .

 .
(

  .)

CAPTCHA(bot
 ) .

 .1-17 .
(reCaptcha ).

bot !
( )

(bot  .)

1-17 .
(reCaptcha ) .

webmaster  .

بر پایه طرح مساله اي طراحي شده اند  آنها  البته کپچا نسخه هاي فراواني دارد و همه 
که توسط انسان قابل حل باشد ولي توسط یک bot الینحل بماند! مثل ارائه یک جمله و 
سوال در مورد اینکه کلمه سوم آن کدام است یا ارائه یک متن به هم ریخته از حروف )نه به 
صورت تایپ شده( و تشخیص آن توسط کاربر)یک bot نمي تواند متني که با نقتشي حروف 

نوشته شده را بخواند(. 
در شکل 1-17 مي توانید نمونه هایي از گونه هاي مختلف کپچا را مشاهده کنید. نمونه 
استقبال  این  دلیل  شاید  کپچاست.  نمونه هاي  پرکاربردترین  از  یکي   )reCaptcha(آخر
دیگري  دالیل  به  آن  از  webmasterها  برخي  اما  باشد  آن  باالي  کارآیي  یا  باال  سرعت 

استفاده مي کنند.

شکل 17-1
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نحوه کار reCaptcha و استقبال webmasterها از کاربرد آن
همان طور که در قسمت پایین شکل 1-17 مشخص است این ابزار دو کلمه را به شکل 
کج و نامنظم به نمایش درمي آورد. براي اثبات اینکه انسان هستید نه یک bot باید متن 
را خوانده تایپ کنید. اگر در خواندن متن هم مشکل داشتید مي توانید از سیستم بخواهید 
متني دیگر به شما ارائه دهد)معموال در reCaptcha مي توانید از شنیدن فایل صوتي و 

تایپ آن نیز استفاده کنید(. 
این ابزار یکي از خدمات وبي است و کلمات از طریق سرور به صفحه ارسال مي شوند. البته 
از نگاه reCaptcha تنها لغت اول براي تست است و لغت دوم تنها نتیجه اسکن یک تصویر 
است و نرم افزار تشخیص نوري کاراکتر )OCR( مثل اسکن متون قدیمي کامل و بي نقص نیست. 
بنابراین معموال لغت دوم توسط سیستم شناسایي نمي شود پس اگر شما لغت اول که شناسایي 

شده را به درستي تایپ کرده وارد کنید، مي توانید از این تست عبور کنید. 

شما باید کد مربوطه را از سایت reCaptcha دانلود کنید تا بتوانید از ماژول آن استفاده 
کنید. این کد را مي توان از آدرس html.index/php/plugins/net.recaptcha در یک 
فایل آرشیوي دانلود کرد. سپس مي توانید پوشه مربوط به ابزار را با استفاده از کد در پوشه ماژول 

reCaptcha نصب کنید.      
سپس این فایل در .recaptcha/modules/all/sites جاي مي گیرد. شما با جستجوي فایل 
php.recaptchlib در این پوشه مي توانید از تکمیل پروسه دانلود و نصب مطمئن شوید. این فایل 
حاال  مي گیرد.  جاي   php.recaptchalib/recaptcha/recaptcha/modules/all/sites. در 
مي توانید به بخش Administer، مدیریت کاربر، کپچا )captcha/user/admin( مراجعه کنید. 
شما از تمام گونه هاي آن مي توانید در سایت خود استفاده کنید و مي توانید طبق شکل 2-17 گزینه 
دلخواه خود را انتخاب کنید. اگر reCaptcha را دانلود و نصب کرده اید اما نمي توانید آن را ببینید، 
مطمئن شوید آن را فعال کرده مجوزهاي الزم براي دسترسي به کپچا و reCaptcha تنظیم شده 
است. به بخش captcha/user/admin مراجعه کنید و روي کلید reCaptcha کلیک کنید. 
 http://recaptcha.net/api/getkey در این قسمت مي توانید کلیدهاي عمومي و شخصي که از

دریافت کرده اید را وارد کنید. 
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شکل 17-2

استفاده از service of terms و ساير ماژول هاي قانوني
ممکن است با سایتي بزرگ ترو پیچیده تر از تجربیات قبلي خود مواجه شوید. در این 

حالت باید به دو بخش از مسائل قانوني توجه کنید. 

آماده کردن اخطارهاي فانوني
بسته به نوع سایت، باید برخي اخطارهاي قانوني براي هرسایت در نظر گرفت:

برابر  در  و محتواي سایت خود  از مطالب  باید  ابتدا  در  اخطار در مورد حق مولف: 
استفاده غیرقانوني محافظت کنید. شما باید یک اخطار کپي رایت در هرصفحه سایت قرار 
دهید تا کاربران بدون کسب مجوز محتواي سایت شما را کپي نکنند. البته مسائلي از این 
دست امروزه پیچیده تر شده است. به عنوان مثال اگر سایت شما حاوي مطالب بازمتن است 
ممکن است use of terms آن به شما اجازه ندهد دوباره از اخطار کپي رایت براي آن 
استفاده کنید یا شاید مجبور باشید اخطار کپي رایت مخصوص به آن را در سایت خود قرار 
این بخش به محتواي سایت شما مي پردازد  اما  بازمتن است  دهید. )دروپال یک نرم افزار 
نه نرم افزار آن.( به عالوه ممکن است نتوانید مطالب سایت خود را تحت قانون کپي رایت 

حفاظت کنید)مثل برخي مطالب که تنها تحت حفاظت دولت قرار دارند(.
Use of Terms: ممکن است شما بخواهید نحوه استفاده کاربران از سایت شما را 
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محدود کنید. مثل پیامي چون "با استفاده از مطالب این سایت شما تایید مي کنید که از 
این قوانین و مقررات پیروي کنید که..." یا متني رسمي که کاربر باید در ابتدا بپذیرد و تایید 

کند تا بتواند به مطالب سایت شما دسترسي داشته باشد. 
Service of Terms: این قسمت به امکاناتي مربوط است که شما براي کاربران سایت 
خود فراهم مي کنید. ممکن است شما به کاربران سایت خود اجازه دهید آن را به روز کنند، 

بالگ ها و مطالب جدید بدان بیفزایند و... تمام این امکانات باید از پیش مشخص شوند. 
Us About )درباره مدیران سایت(: این قسمت از سایت تنها براي اطالع رساني است. 
در مورد شرکت هاي غیرسودمحور ممکن است از حامیان اصلي نیز سخن به میان آورده 

شود. شاید در این قسمت هم باید اخطارهایي در مورد سایت به کارران ارائه شود. 

افزودن بخش تعامل هاي قانوني
ماژول هاي فراواني وجود دارند که به شما در مدیریت گزینه هاي قانوني کمک مي کنند. 

Use of Terms
این ماژول )use_of_terms/project( به شما کمک مي کند رابطه مناسبي بین این 
بخش با بخش service of terms در فرم ثبت اکانت ایجاد کنید. اگر کاربر روي چک باکس 
"من این نوشته ها را مي پذیرم و تایید مي کنم" یا همان Agree I کلیک نکند، نمي تواند اکانت 
خود را ثبت کرده عضو سایت شود. در صورت نیاز مي توانید این ماژول را طوري طراحي کنید که 

براي هردو بخش use of terms و service of terms کار کند. 

Legal
این ماژول )legal/project( کارکرد مشابهي دارد. یکي از ویژگي هاي آن این است که 
در صورت تغییر متن terms، از کاربران خواسته مي شود این متن بازنویسي شده را بپذیرند 

تا بتوانند دوباره وارد سایت شوند. 

يافتن ماژول هاي ديگر
این  مي شوید.  آشنا  دروپال  تبلیغاتي  ماژول هاي  یافتن  نحوه  با  بخش  این  انتهاي  در 
جدید،  ماژول هاي  از  استفاده  براي  دهید:  قرار  مدنظر  را  آن  باید  که  است  مهمي  مساله 
چگونه آنها ارزیابي مي کنید؟ در بخش چهارم با نحوه نصب ماژول ها آشنا شدید. در کل 
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سه بخش نصب شده در دروپال وجود دارد: نسخه تولیدي شما، نسخه توسعه یافته و یک 
نسخه قابل عرضه براي ماژول ها و تست هاي قالب. تفاوت دو نسخه آخر این است که نسخه 
توسعه یافته باید کپي مناسبي از نسخه تولیدي شما باشد به عالوه تمام ماژول هاي نصب 
شده آن. نسخه قابل عرضه ممکن است همان نسخه توسعه یافته باشد یا تنها فضایي باشد 
براي نصب ماژول هاي جدید و ارزیابي آنها. در صورت کاربري مناسب و رضایت از ماژول 
جدید مي توانید آن را در نسخه توسعه یافته نصب کنید و نسخه قابل عرضه را از بین ببرید. 
در فهرست هاي سایت دروپال مي توانید به نظرات کاربران توجه کنید تا نمونه دلخواه 
یافتن ماژول هاي خاصي هستید)مثل ماژول هایي براي  خود را پیدا کنید. وقتي به دنبال 
البته عدد  از ماژول دقت کنید.  باید به تعداد دفعات استفاده  از list wishها(  پشتیباني 
منطقي براي این بخش عددي بین 10 و 30هزار است. قبل از استفاده از هرماژول، آن را 

تست کنید. 

گردش بین ماژول هاي تبلیغاتي دروپال
براي بسیاري از وب سایت ها، تبلیغات شاهراه کسب درآمد است. درواقع مثل رسانه هاي 
نوشتاري، تبلیغات آنالین هم پشتیبان اصلي یک سایت به شمار مي آید. با گسترش دنیاي 
است)هزینه  به صرفه تر  وب  در  شرایط  است.  کرده  پیدا  بیشتري  اهمیت  مسئله  این  وب 
پایین تبلیغات و جامعه عظیم مخاطبان( و تنها سایت هایي که از خدمات تبلیغات بسیار 
اتوماتیک استفاده مي کنند، موفق مي شوند. البته دروپال امکانات گرافیکي براي برنامه هایي 
چون AdSense شرکت گوگل و سایر برنامه ها درنظر گرفته است. عالوه بر این شبکه ها 
یک دنیاي تبلیغات دیگر به موازات آنها در وب رشد کرده است؛ شامل تبلیغات متفاوت از 

تي شرت گرفته تا گسترش وب سایت. بخش بعدي به هردو زمینه پرداخته است. 

تبلیغات با استفاده از خدمات تبلیغاتي
نام  به  اکانت  یک  ابتدا  در  شما  دارند.  یکساني  کارکرد  ساختار  همگي  برنامه ها  این 
گونه اي  به  سیستم  صفحات  مي کنید.  دریافت  مخصوص  شناسه  کرده  ایجاد  شرکت 
پیکربندي شده اند که بتوانند محتواي تبلیغاتي پویاي مدرن را به نمایش درآورند. در واقع 
این طرح هاي گرافیکي تبلیغاتي درکنار شناسه سایت شما قرار مي گیرند. بازپرداخت مالي 
شرکت هاي صاحب تبلیغات نیز برپایه تعداد کلیک کاربران برروي این طرح هاي تبلیغاتي 

صورت مي گیرد.
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پول،  با دریافت  AdWords گوگل)برنامه اي که  با  را  AdSense گوگل  نباید  البته 
در  بگیرید.  اشتباه  مي دهد(  قرار  مختلف  سایت هاي  در  را  تبلیغاتي  گرافیکي  طرح هاي 
پرداخت  با  مي توانند  تبلیغاتي  طرح هایي  صاحبان   AdWords کاربرد  حالت  ساده ترین 
پول طرح هاي خود را با استفاده از کلیدواژه اي چون bed dog در صفحات مختلف وب 
است  ممکن  دارد،  وجود  سایت شما  در  bedها   dog به  مربوط  اگرصفحه اي  دهند.  قرار 
AdSense طرحي که پول آن به AdWords پرداخت شده را در صفحه شما قرار دهد. 

سپس پول نمایش این طرح در سایت شما به حساب شما واریز مي شود. 

ماژول AdSense گوگل
AdSense و تبلیغات تولیدي

\در واقع AdSense روندي را پي مي گیرد که شما به صورت دستي یک طرح تبلیغاتي 
از  استفاده  با  بسیاري  کاربران  که  حاال  اما  مي کنید.  کپي  صفحه  یک  روي  کرده  ایجاد 
ابزارهایي چون دروپال این کار را انجام مي دهند، پروسه دستي دیگر منسوخ شده است. 

براي کسب اطالعات بیشتر مي توانید به صفحه adsense/project مراجعه کنید.  

این ماژول )adsense/project( مسئولیت اجراي AdSense گوگل در سایت شما را 
برعهده دارد. شما مي توانید از آن در کنار نقش هاي دروپالي استفاده کنید تا برخي تبلیغات 
سایت تنها براي برخي نقش هاي خاص سایت نمایش داده شوند. بدین ترتیب برخي کاربران 
مي توانند درخواست کنند از محتواي سایت بدون مشاهده هرگونه طرح تبلیغاتي استفاده 

کنند و شما مي توانید به کمک این ویژگي اکانت ویژه اي براي آنها در نظر بگیرید. 

ماژول آمازون
الکترونیک سایت  تجارت  اجراي APIهاي  )amazon/project( مسئولیت  ماژول  این 
آمازون را برعهده دارد. البته نحوه کار، با AdSense شرکت گوگل متفاوت است چون در اینجا 
پول از راه اجراي تبلیغات کسب نمي شود. بلکه وقتي کاربري روي لینک تبلیغاتي نمایش داده شده 
در سایت شما کلیک مي کند، بخشي از پول دریافتي توسط آمازون به صورت اعتبار به اکانت شما 

افزوده مي شود. بنابراین گردش مالي براساس فروش ارزیابي مي شود نه تبلیغات. 
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تبلیغات با طرح هاي تبلیغاتي شخصي
شما مي توانید به جاي آنکه با شرکتي خدماتي همکاري کرده تبلیغات آنها را در سایت 
البته  دهید.  جاي  سایت  در  را  خود  شخصي  تبلیغات  مي توانید  درآورید  نمایش  به  خود 

ماژول هاي این بخش گزارش هاي آماري مخصوصي ارائه مي دهند. 

ماژول تبلیغات
این ماژول قدرتمند و محبوب را مي توانید در آدرس ad/project بیابید. براي شروع 
ماژول ویژگي هاي  این  بسیار مناسبي است. چون  انتخاب  ماژول  این  این قسمت،  کار در 
گزارشي گسترده اي در اختیار دارد و به شما اطالعات کاملي از روند قرارگیري تبلیغات روي 

سایت و میزان استقبال کاربران مي دهد. 

Banner Rotor ماژول
این ماژول )rotor/project( همان گونه که از اسمش پیداست به شما اجازه مي دهد 
تابلوهاي تبلیغاتي مجازي سایت خود را با تناوبي خاص به مرور در معرض نمایش کاربران 

قرا دهید. 
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خالصه
براي شروع کار با یک سایت واقعا آنالین اطالعاتي الزم دارید که در این بخش در اختیار 
شما قرار گرفت. مسئله مهم بعدي محافظت از سایت دربرابر اسپمرها و botها با استفاده از 
کپچاست. همچنین در این بخش با نحوه جستجو و استفاده از ماژول هاي جدید آشنا شدید 
از پیام هاي  تبلیغات گردش مالي سایت را تقویت کرده  از راه  و دریافتید چگونه مي توان 

هشدار قانوني در سایت استفاده کرد. 

سوال و جواب
سوال: بهترین راه براي تهیه پیام هاي هشدار قانوني مناسب براي یک سایت چیست؟

جواب: مي توانید به سایت هاي مشابه در وب مراجعه کنید. اگر سایت شما بخشي از یک 
سازمان یا شرکت تجاري است مي توانید از منابع گروه هاي تجاري مربوطه استفاده کنید. 
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سوال: در صورت نارسایي  کار یک ماژول مشارکتي چه برخورد قانوني مي توان انجام داد؟
جواب: در بیشتر موارد شما به عنوان مدیر سایت باید تمام مسئولیت را برعهده بگیرید. 
البته فکر نکنید این مصنوع دست نرم افزارهاي بازمتن است. چون مطالعه گواهینامه رسمي 

هر محصول امري ضروري براي شماست.

کارگاه 
امتحان

آیا دروپال از AdSense گوگل پشتیباني مي کند؟  .1
چه تفاوتي بین service of terms و use of terms وجود دارد؟  .2

آیا مي توانم امکانات طراحي طرح هاي تبلیغاتي را مستقیما در سایت دروپال خود   .3
قرار دهم؟

جواب ها
براي  دارد)همین طور  وجود  آنها  ارتباط  برقراري  براي  مخصوص  ماژول  یک   .1

سایت هاي eBay، آمازون و...(
عبارت service of terms به خدماتي که شما دریافت مي کنید اشاره دارد در   .2
حالي که عبارت use of terms به اختیارات کاربر در استفاده از آن خدمات مربوط است. 
بله. نیازي به استفاده از واسطه اي چون AdSense نیست هرچند انجام تمام امور   .3

تبلیغاتي و بازاریابي براي شما وظیفه سنگیني است.

فعالیت ها
در واقع این بخش مقدمه اي است براي بخش آخر کتاب تا شما را با طراحي سه سایت 
تولیدي، توسعه و قابل عرضه آشنا کند. بنابراین از فعالیت هاي این بخش براي تمرین وظایف 
مدیریتي خود استفاده کنید. البته اگر کار به صورت گروهي در حال انجام است بهتر است 

هریک از سه گروه یکي از این سه بخش را برعهده گیرد. 
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بخش هجدهم
انتخاب يک قالب

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 ارزیابي قالب هاي دروپالي
 نحوه یافتن قالب هاي جدید
 قیمت قالب ها
 نصب و پیکربندي قالب ها
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مقدمه
قالب ها نما و حس هرسایت دروپالي به شمار مي آیند. یکي از اصول پایه اي طراحي هر 
به  ارائه آن  از مراحل  تهیه محتوا  سیستم مدیریت محتوا مثل دروپال، جداکردن مراحل 
مخاطب است. دروپال مثل بخش ماژول ها، در بخش قالب ها نیز تنوع فراواني ایجاد کرده و 
شرکت ها و افراد نیز قالب هاي مشارکتي خود را به این مجموعه افزوده اند. تمام این امکانات 
از کد بازمتن استفاده مي کنند و قابل تغییر هستند. در مورد ماژول ها بهتر است به تغییر کد 
فکر نکنیم اما در مورد قالب هاي دروپالي شما مي توانید به راحتي کد را تغییر دهید. )برخي 
قالب ها طوري طراحي شده اند که بتوان به راحتي و به شیوه هاي مختلف آنها را تغییرداد.(

همچنین  مي شوید.  آشنا  قالب ها  نصب  و  دانلود  انتخاب،   نحوه  با  شما  بخش  این  در 
مي آموزید چگونه از ابزارهاي شخصي سازي دروپال استفاده کنید. 

قرارگرفتن در مسیر درست
براي بسیاري از کاربران و سازمان ها بحث در مورد تغییر یک وب سایت به مثابه تغییر 
مسیر است. براي این تغییر مسیر نظرات و پیشنهادات مختلفي وجود دارد و گاهي برخي 

از آنها ارزش اجرایي ندارند. 
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اینجا با هم لیستي از ویژگي هاي مهم یک وب سایت را مرور مي کنیم. براي ایجاد یک 
وب سایت جدید به این امکانات احتیاج داریم:

فلش
client امکان به روزرساني توسط

موضوعي بودن )موجودیت گرا بودن(
استفاده از رنگ سبز به عنوان رنگ غالب سایت)براي یک سایت طرفدار محیط زیست(

داراي شخصیت حقوقي
فاقد شخصیت حقوقي

هرشخص  یا   client یک  مشاور،  یک  یا  هستید  سایت  طراح  یک  شما  نیست  مهم 
دست اندرکار در فرآیند ایجاد یک وب سایت، مي توانید این لیست را تکمیل تر کنید. البته 
باید به خاطر داشته باشید که این لیست هیچ ارتباطي به محتواي سایت ندارد و تنها به ارائه 
آن مربوط نمي شود. نکته مهم این ایت که بیاموزید قالب ها چگونه مي توانند نماي سایت 
دروپالي شما را تغییر دهند. در این بخش با این کارکرد و ساختار آشنا خواهید شد. سپس 
مي توانید در بازه هاي زماني مختلف آن را تغییر داده بیشتر شخصي کنید؛ تا جایي که وقت 

و هزینه شما اجازه مي دهد. 
با افزودن محتواي سایت و قسمت هاي مختلف مي توانید تغییرات  به هرحال به مرور 
الزم را اعمال کنید یا حتي رنگ غالب سایت رو عوض کنید. سپس مي توانید لیستي جدید 

از امکانات سایت تهیه کنید که نتیجه آزمون وخطاها و تجربیات شماست:
 story ها به همراه شش عکس براي هرکدام. هر مقاله یا story امکان انطباق مقاالت و

حداقل باید شامل دو تصویر باشد. 
امکان نمایش صفحه لیست اقالم مختلف به همراه فضاي کافي براي توضیحات )20سطر(

رنگ موردعالقه مدیر سایت
شما مي توانید در طول زمان استفاده از سایت با استفاده از قالب هاي دروپالي یا قالب هاي 
ارزیابي  به  مي توانید  بدین ترتیب  دهید.  تغییر  را  خود  سایت  قالب  قابل دانلود،  مشارکتي 
نیازهاي  با  یابید. در طول زمان ممکن است  قالب هاي مختلف دروپالي دست  از  بهینه اي 
جدید سایت مثل لزوم تغییر out lay صفحه ها مواجه شده قالب سایت خود را تغییر داده 

یا شخصي تر کنید. 

نگاهي به قالب ها
اینجا منتخبي از قالب ها و سایت هاي مختلف در برابر شماست. با نگاهي به این قالب ها 

مي توانید گزینه هاي دلخواه خود را بیابید. 
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تصاوير اين بخش
در این بخش برخي تصاویر با کیفیت باال تهیه شده اند و به همین دلیل اندازه تصاویر 
و بخش هاي مختلف سایت در آنها کوچک تر از اندازه تصاویر سایر بخش ها به نظر مي رسد. 
 out lay مهم نیست اگر نتوانستید متن درون تصاویر را بخوانید چون هدف اصلي ارزیابي

صفحه است.  

سه قالب براي Plattsburgh سبز
این نام گروهي است که در منطقه Plattsburgh شهر نیویورک به فعالیت  در حوزه 
حفظ محیط زیست مي پردازد. شکل هاي 1-18، 2-18 و 3-18 نماي سایت این گروه با 
سه قالب مختلف را به نمایش درآورده اند. شکل 1-18 قالب Marina Acquia  متعلق 
آدرس  به  مراجعه  با  مي توانند  کاربران  که  مي دهد  نشان  را   TopNotchThemes به 
marina_acquia/project/org.drupal رایگان آن را دانلود کنند. این نماي معمولي 
یک سایت دروپالي است با آخرین پست ها و بلوک هایي که پیام خوشامد نیز در آن قرار 

گرفته، تقویم و سایر ویژگي هاي معمول دیگر. 
از این شکل باید درسي مهم گرفت: تنها با نگاه به یک قالب نمي توان تشخیص داد براي 
سایت دروپالي شما مناسب است یا نه. به عنوان مثال این قالب عرض صفحه غیرقابل تغییري 

دارد که در مقایسه با شکل هاي 2-18 و 3-18 کامال مشخص است. 

شکل 18-1
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در شکل 2-18 از Garland استفاده شده است که یکي از قالب هاي دروپالي است. این 
قالب را بیشتر و راحت تر مي توان تغییر داد آن را اصطالحا قالب مایع مي نامند. قالب هاي 

مایع را مي توان در عرض تا حد نیاز کشید و گسترش داد. 

شکل 18-2

که  کنید  مشاهده  را   Minnelli دروپال،  از  دیگري  قالب  مي توانید   18-3 شکل  در 
عرضي غیرقابل تغییر دارد. با گسترش عرضي چنین قالب هایي اندازه بخش هاي داخلي آن 

تغییر نکرده در فضاي مرکزي پنجره مرورگر بیشتر متمرکز مي شوند. 

شکل 18-3
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اکثر کاربران قالب هاي مایع را انتخاب مي کنند. چون بدین ترتیب مي توان با خیال راحت 
اندازه پنجره مرورگر را تغییر داد ولي بهتر است شما کمي صبر کنید.

نگاهي به ساير سايت ها و قالب ها
با نگاهي به شکل 4-18 که سایت نگارنده کتاب در تابستان 2009 را نشان مي دهد، با 

یکي دیگر از قالب هاي رایگان Acquia، یعني Slate Aquia آشنا مي شوید
 .)www.topnotchthemes.com/theme/free-drupal-theme-acquia-slate(
نشان مي دهد.  را  مایع  قالب هاي  اصلي  و مشکل  دارد  غیرقابل تغییر  قالب هم عرضي  این 
همان طور که مشاهده مي کنید در صفحه اصلي سایت از تصویر بزرگي استفاده شده است. 
براي سایت هاي متن محور اوضاع به گونه اي است که با تغییر عرض صفحه، متن هم خود را 
با این تغییرات سازگار مي کند. اما در مورد تصاویر چه کار باید کرد؟ یا مجبور هستید آنها 
را از حالت طبیعي خارج کنید)که کار اشتباهي است( یا اندازه واقعي آنها را حفظ کرده 
از حاشیه هاي بیشتري در اطراف تصویر استفاده کنید. براي صفحه اي چون شکل 18-4 

استفاده از قالب هاي با عرض غیرقابل تغییر تنها گزینه است. 
اگر محتواي سایت شما شامل تصاویر ضمیمه شده است مي توانید از قالب هایي چون 
Garland استفاده کنید. چون بدین ترتیب تصاویر ضمیمه شده با تغییر اندازه پنجره خود 
را با تغییرات اعمال شده تطبیق مي دهند. مي توانید صفحه اي مشابه شکل 5-18 با قالب 

Garland درنظر بگیرید. آشکارا پنجره موردنظر نسبتا محدود و تنگ است. 

شکل 18-4

http://www.topnotchthemes.com/theme/free-drupal-theme-acquia-slate
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شکل 18-5 

همان طور که در شکل 6-18 مشخص است با اضافه شدن بر عرض صفحه، اندازه متن 
نیز تغییرمي کند. اما در این مورد اندازه تصاویر تغییر نمي کند بنابراین هیچ مشکلي از این 

بابت به وجود نمي آید)البته نکته اصلي دراینجا اندازه نسبتا کوچک عکس هاست(.

شکل 18-6
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ارزيابي انتخاب هاي قالب سايت شما
هرچند امکان تعویض قالب سایت به دفعات وجود دارد و هیچ مشکلي از این بابت وجود 
ندارد، شما باید به برخي ویژگي هاي قالب ها توجه بیشتري داشته باشید. البته برخي قالب ها 
هردونسخه مایع و غیرقابل تغییر را یکجا ارائه مي دهند. براي ارزیابي هرقالب باید از مطالب 
تستي سایت خود استفاده کنید. از متن استاندارد استفاده نکنید. به هرحال این شما هستید 

که باید توازن مناسب بین قالب و محتواي سایت ایجاد کنید. 
انعطاف  با درجه  تا  استفاده کنید  قالب ها  پیکربندي  از گزینه هاي  همچنین مي توانید 
هرکدام بیشتر آشنا شوید. البته باید این کار را در مورد سایت ها و قالب هایي که نمي پسندید 
نیز انجام دهید چون گاهي تنها با کلیک کردن روي یک چک باکس قسمت پیکربندي،  به 
همان چیزي که درنظر دارید مي رسید. در خالل گردش خود بین قالب هاي مختلف به این 
نکته نیز توجه داشته باشید که آیا قالب منتخب شما از ماژول رنگ پشتیباني مي کند یا 
نه. بدین ترتیب یک ظرفیت داخلي در قالب وجود دارد که به شما اجازه مي دهد رنگ آن را 
شخصي کنید. اگر از سایتي استفاده مي کنید که تصویري در پس زمینه آن قرار مي گیرد به 

قالبي نیاز دارید که به راحتي این تصویر را تغییر دهد. 
در آدرس Themes/project/org.drupal نمونه هاي فراواني وجود دارد. این قالب ها 
کنید.  استفاده  آنها  از  رایگان  به  مي توانید  شما  و  هستند  قابل دانلود  بوده  مشارکتي  همه 
کمک  جستجوگر  موتور  ازیک  مي توانید  بیشتر  دروپالي  قالب هاي  یافتن  براي  همچنین 

بگیرید تا بتوانید قالب هاي دروپالي تبلیغاتي را بیابید.

خريد قالب ها
اگر نتوانستید قالب دلخواه خود را بیابید یا بسازید باید به فکر خرید قالب باشید. براي 
این کار باید از یک موتور جستجوگر استفاده کنید تا بتوانید به آخرین موارد موجود در بازار 

دسترسي داشته باشید. سه منبع اصلي براي چنین قالب هایي وجود دارد:
/project/org.drupal قالب هاي رایگان مشارکتي در سایت دروپال: با مراجعه به آدرس

Themes مي توانید این قالب ها را بیابید که همه تحت لیسانس GPLقرار دارند. در برخي موارد 
طراح قالب، گزینه هاي شخصي سازي، توصیه درمورد on-addها و خدمات پولي نیز در کنار 

قالب قرار مي دهد. مانند سایر نرم افزارها، قیمت شاخص مناسبي براي ارزیابي کیفیت کاالست.
طراحان و مشاوران زمینه قالب هاي دروپالي: شما مي توانید با مشاوران و طراحان این 
باید به خوبي فکر کرده تصمیم خود را در مورد  ابتدا  ارتباط برقرار کنید. بنابراین  زمینه 
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شماي کلي و امکانات قالب دلخواه خود بگیرید. شاید بهتر باشد در این زمینه با دو دسته 
در  هرقالب  امکانات  و  گزینه ها  مورد  در  او  با  که  مشاوري  اول  کنید:  مشاوران صحبت  از 
اختیار  در  خود  منتخب  نمونه  از  مناسبي  پس زمینه  تا  کنید  مشورت  مختلف  نسخه هاي 
داشته باشید. دوم مشاوري که به شما در یافتن نسخه اي مناسب از قالب ها با ویژگي هاي 

موردنظر شما کمک کند. 
قالب هاي مختلف  به طراحي  افراد و شرکت ها  برخي  تبلیغاتي در دسترس:  قالب هاي 
مي پردازند و برخي از آنها مثل Themes Notch Top مدل قیمت گذاري جالبي به اجرا 
درمي آورند: گروه اول قالب هایي هستند که با پرداخت 300دالر مي توانید خریداري کرده 
و دانلود کنید. گروه دوم قالب هایي هستند که با پرداخت پول توسط شما، دیگر به هیچ 
کاربر یا شرکت دیگري فروخته نمي شوند. قیمت قالب هاي این گروه بین 2700 تا 3800 
دالر است. اگر به سایت این شرکت مراجعه کنید و روي قالب هاي مختلف کلیک کنید، 
صفحه کامل اطالعات آن قالب ظاهر مي شود. در قسمت پایین سمت راست تعداد کپي هاي 

فروخته شده از آن نمونه نمایش داده مي شود.   

نصب و سويیچ کردن قالب ها
قابل استفاده  سایت  مدیر  توسط  تنها  باید  که  کنید  مشخص  را  قالبي  مي توانید  شما 
باشد. در این صورت شما باید این قالب را از میان قالب هاي پایه اي دروپال انتخاب کنید: 
با  مثل Garlandیا Minnelli. اگر به مشکلي برخوردید پس از تعیین قالب موردنظر،  
?admin=q وارد سایت شوید تا با استفاده از قالب قبلي بخش مدیریت، وارد تنظیمات 
مدیریتي سایت شوید. در آن قسمت مي توانید نسخه حاضر را به یک نسخه سالم که قبال 

تست کرده اید تغییر دهید. 
البته این کار باعث مي شود شما با هربار ورود به قسمت مدیریت، با تغییر قالب سایت 
متوجه این نکته باشید. به همین دلیل است که توصیه مي کنیم از نمونه هاي پایه اي دروپال 

با رنگي ثابت و شخصي سازي کم استفاد کنید تا این تغییر واضح تر باشد. 

تعیین يک قالب مديريتي
این پروسه در دونسخه دروپال )6و7( متفاوت است:

دروپال6
مدیریتي  قالب  سایت،  پیکربندي   ،Administer بخش  به   18-7 شکل  طبق 
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شما  به  قسمت  این   up-pop منوي  کنید.  مراجعه   )admin/settings/admin(
شما  کنید.  انتخاب  را  خود  دلخواه  قالب  نصب شده  قالب هاي  میان  از  مي دهد  اجازه 
تصمیم  کرده  استفاده  قسمت  این  در  مخصوص  چک باکس  یک  از  مي توانید  همچنین 
بگیرید: قسمت ویرایش محتوا از قالب پیش فرض سایت استفاده کند یا قالب مخصوص 

مدیریت. قسمت 

شکل 18-7

دروپال7
تنظیم  قالب ها  لیست  زیر  در   up-pop منوي  طریق  از  مدیریتي  قالب  دردروپال7 
مي شود. و چک باکس مربوط به بخش ویرایش محتوا در زیر این منوي up-pop قرار دارد. 
شکل 8-18 لیست قالب هاي دروپال7 درکنار منوي up-pop براي انتخاب نمونه دلخواه را 
به نمایش درآورده است. البته چک باکس مورداشاره در عکس دیده نمي شود. براي ورود به 
این قسمت باید به appearance/admin رفته از کلید Appearance در باالي پنجره 

استفاده کنید. 

شکل 18-8
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سوئیچ کردن قالب ها
پس از انتخاب قالب دلخواه یا دانلود آن، به یاد داشته باشید مثل مساله ماژول ها، آن 
/all/sites. را در پوشه اصلي قالب ها نصب نکنید و فایل هاي دانلودي و ضمایم آن را به 

و  قالب ها  .folder/all/sites سیستم شما حاوي  بخش  بنابراین  کنید.  منتقل   themes
ماژول هاي دانلودشده شما خواهد بود. 

کلید  جز  به   .)18-8 مي  شود)شکل  اضافه  شما  قالب هاي  لیست  به  قالب  این  سپس 
است  یکسان  دروپال  نسخه  درهردو  لیست  این  لیست،  زیر  در  مدیریتي  قالب   up-pop
قالب  نصب  از  پس   .appearance/admin  :D7 یا   admin/settings/admin  :D6
جدید باید روي چکباکس فعال سازي کلیک کنید. پس از فعال کردن قالب، باید روي لینک 
پیکربندي در سمت راست آن کلیک کنید. بدین ترتیب وارد صفحه اي چون شکل 18-9 
مي شوید. به خاطر داشته باشید که پیکربندي هرقالب منحصربه فرد است بنابراین ممکن 

است با تصاویر کتاب متفاوت باشند.   

شکل 18-9

در باالي صفحه مي توانید قالب هاي متفاوت را مشاهده کنید. اگر کار را با قالب جدید 
خود شروع کنید، نیازي نیست تنظیمات را تغییر دهید. اگر قالب موردنظر شما از ماژول 
اگر در صفحه  بود.  تنظیمات رنگ خواهد  تنظیمات شما  اول  رنگ پشتیباني کند، بخش 
پایین تر بروید پیش نمایشي از قالب شما در سایت به نمایش درآمده است)شکل 18-10(. 
در زیر این پیش نمایش، تنظیمات مختلف براي گزینه هاي قالب هاي سایت وجود دارد. براي 

نهایي کردن تنظیمات این بخش باید روي چک باکس ها کلیک کنید. 
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شکل 18-10

طبق شکل 11-18 در پایین ترین قسمت صفحه، چک باکس ها و مسیرهایي وجود دارد 
که ممکن است حاوي آیکون سایت باشند. پس از اتمام کار حتما تغییرات اعمال شده را 
ذخیره کنید. به صفحه لیست بازگردید و روي کلید radio Default کنار قالب دلخواه 
خود کلیک کنید. با ذخیره کردن این تغییرات، قالب جدید شما راه اندازي مي شود. با مراجعه 
به صفحه اصلي و سایر بخش هاي سایت مي توانید تغییرات اعمال شده را مشاهده کنید)غیر 

از صفحه مدیریت(. 

شکل 18-11
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خالصه
انتخاب قالب مناسب نکته بسیار مهمي در طراحي یک سایت است. ممکن است در 
طول پروسه طراحي سایت بارها تصمیم بگیرید قالب سایت را تغییر دهید. به هرحال این 
پروسه – جستجو و یافتن قالب مناسب – ممکن است وقت زیادي ازشما و گروه شما بگیرد. 

به هرحال همیشه اولین انتخاب بهترین انتخاب نیست. 

سوال و جواب
سوال: ما مي خواهیم سایتي با نماي منحصربه فرد و متفاوت داشته باشیم. آیا براي این 
کار حتما باید نمونه اي از قالب هاي تبلیغاتي را خریداري کنیم و که تنها به یک کاربر یا 

شرکت فروخته مي شوند؟
نیز وجود  راه هاي دیگري  اما  براي شماست.  راه  قانوني ترین  و  این آسان ترین  جواب: 
دارد. چون نماي سایت به محتواي سایت نیز مربوط است. با افزودن تصاویر متنوع و جذاب 
مثال  عنوان  به  کنید.  به سایت خود هدیه  بهتري  نماي  storyها مي توانید  و  مقاالت  به 
سایتي که به آخرین تحوالت بازار موسیقي یا کتاب مي پردازد، در صفحه اصلي باید آخرین 
محصوالت موجود در بازار را نمایش داده از تصاویر مربوط به آنها اضافه کند. اگر این پروسه 
کامال اتوماتیک باشد شما همیشه صفحه اصلي جذاب و متنوعي در اختیار خواهید داشت. 

به هرحال این بهترین نوع ایجاد تنوع در صفحه اصلي سایت است. 
سوال: یک سایت WordPressي با طراحي جذاب پیدا کرده ام. مي توانم از آن استفاده کنم؟ 

جواب: شرکت ها و مراکزي که به طراحي سایت هاي مختلف مي پردازند معموال نسخه 
دروپالي مشابه نیز در اختیار دارند. مي توانید به چنین وب سایت هاي مادري رفته نمونه هاي 
مختلف آنها را مرور کنید. چون آنها براي پوشش انواع سیستم هاي طراحي سایت، نمونه هاي 

متفاوتي از کارهاي خود به نمایش مي گذارند تا بتوانند تمام کاربران را راضي نگه دارند.
سوال: ما قصد داریم از ماژول هاي مشارکتي در سایت خود استفاده کنیم. آیا ممکن 

است درمورد سازگاري ماژول ها با سایت مشکلي بروز کند؟
جواب: اگر ماژول ها و قالب هاي مورداستفاده شما به خوبي طراحي و تولید نشده باشند، 
امکان بروز مشکل وجود دارد. معموال بهتر است اول ماژول هاي موردنظر خود را نصب کرده 
فعال کنید تا پس از آن به انتخاب قالب سایت بپردازید. همچنین با جستجوي نام ماژول ها 
سیستم هاي  با  آنها  ناسازگاري  احتمالي  گزارش هاي  مي توانید  خود،  منتخب  قالب هاي  و 

مختلف را بیابید. 
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کارگاه
امتحان

چند قالب مي توان نصب کرد؟  .1
قالب ها کجا نصب مي شوند؟  .2

وقتي ازیک قالب مایع استفاده مي کنیم چگونه باید از تغییر اندازه تصاویر سایت   .3
جلوگیري کنیم؟

جواب ها
شما مي توانید یک قالب پیش فرض سایت داشته باشید و یک قالب بخش مدیریتي.   .1

اما در مورد نصب قالب ها در سایت و فعال سازي آنها محدودیتي وجود ندارد.
 )Garland و Minnelli قالب هایي که بخشي از دروپال به شمار مي آیند)مثل  .2
/sites. پس از دانلود دروپال، در پوشه قالب ها قرار مي گیرند. اما قالب هاي دانلودي را باید در

themes/all نصب کنید.
در چنین  که  سایت  بخش هاي  سایر  یا  هدرها  بنرها،  در  را  سایت خود  تصاویر   .3
قالب هایي با تغییر اندازه مواجه مي شوند قرار ندهید. بهتر است آنها را در متن قرار دهید تا 

با تغییر اندازه صفحه مشکلي به وجود نمي آید. 

فعالیت ها
را  قالب ها  پیکربندي  و  نصب  دانلود،  کرده اید،  انتخاب  را  دلخواه خود  قالب  اگر  حتي 
تمرین کنید. بدین ترتیب با این پروسه آشنا مي شوید در صورت لزوم مي توانید به راحتي 
تولیدي که حاوي صدها  قالب ها در مورد سایت  البته سوئیچ کردن  از آن استفاده کنید. 

مگابایت داده است، کار خطرناکي است.  
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بخش نوزدهم
استفاده از بلوک ها

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 درک مفاهیم پایه اي استفاده از بلوک ها
 ایجاد بلوک ها
 قراردادن بلوک ها در صفحات سایت
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مقدمه
بلوک ها. شکل 1-19 بخشي  از دروپال مي پردازد:  به معرفي بخش مهمي  این بخش 
از صفحه اصلي سایت نگارنده را به نمایش درآورده که هیچ ویژگي  خاصي از سایت هاي 
دروپالي در آن مشاهده نمي شود. در واقع out lay صفحه را مي توان با استفاده از انواع 

ابزارهاي طراحي سایت شامل HTML با طراحي کالسیک به وجود آورد. 
نکته مهم ویژگي هاي بلوک هاي این سایت دروپالي است که در نگاه اول به نظرعادي 
مي رسد. شما در این بخش با نحوه ایجاد و استفاده از بلوک ها در سایت دروپالي خود آشنا 
خواهید شد. همچنین با استفاده از گزینه هاي مختلف مي توانید بلوک هاي سایت خود را 

آشکار یا پنهان کرده ترتیب آنها را تغییر دهید. 

معرفي بلوک ها
در قسمت میاني صفحه پست هاي بالگي سایت را مشاهده مي کنید. اما در حاشیه سمت 
راست و چپ صفحه، بلوک هاي دروپالي قرار دارند. هرقالب دروپالي ممکن است منطقه اي 
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خاص را به بلوک ها اختصاص دهد: چپ، راست، هدر)قسمت باالي صفحه(، قسمت پایین 
اضافه  به سایت  نیز  بلوک هاي دیگري  قالب ها  از  بسیاري  و بخش محتواي سایت.  صفحه 
مي کنند. اگر قالب سایت را تغییر دهید باید کمي در ترتیب قرارگیري بلوک ها تجدیدنظر 

کنید اما در طراحي جدید نیز بلوک ها باید به خوبي وظیفه خود را انجام دهند.  
درمرکز بخش محتواي سایت مشاهده  را  بالگي  در شکل 1-19 مي توانید پست هاي 
کنید. قسمت چپ و راست صفحه محل قرارگیري بلوک هاست. از قسمت باال سمت چپ 

صفحه شروع به بررسي بلوک ها مي کنیم:
ورود کابر: یک بلوک استاندارد دروپالي. اگر کاربري وارد سایت شده باشد، این قسمت 
به نمایش درنمي آید. )براي این کار الزم نیست روي هیچ چک باکسي کلیک کنید چون 

اتوماتیک است.( 
دانلودها: در زیر بلوک ورود کاربر، بلوک دانلودها قرار دارد. شما مي توانید بلوکي مخصوص 
خود ایجاد کرده براي آن تیتر و متن درنظر بگیرید. شکل 2-19 تمایز بلوک دانلودها از سایر 
بخش ها را نشان مي دهد. شما مي توانید براي آن یک نام، یک تیتر و متن درنظر بگیرید. 
اگر قصد دارید این پروسه پیچیده تر شود مي توانید نحوه نمایش آن را محدودتر کنید. در 
مورد نمونه حاضر این بلوک تنها براي کاربران ناشناس )که وارد سایت نشده اند( نمایش داده 
مي شود. یک بلوک مشابه درکنار آن، مخصوص کاربران مورداعتماد سایت )که وارد سایت 

شده اند( است. در این بلوک توصیه هاي الزم در مورد دانلود قرار دارد. 

شکل 19-1
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شکل 19-2 

نظرسنجي: که توسط ماژول نظرسنجي ایجاد شده و بخشي از دروپال است.

جستجو: يک بلوک دروپالي ديگر
ایجادشده توسط  بلوک هاي  بلوک هم جزو  این  دانلودها،  ارتباطات: مثل بخش  بخش 
کاربران است. اما برخالف آن بخش، تنها شامل متن نمي شود. این بلوک از HTML استفاده 
مي کند که شامل لینک هایي است که فرم هاي ارتباطي در سطح سایت و Webformها را 

در اختیار کاربران قرار مي دهد. 
کتاب ها: بلوکي که توسط کاربران ایجاد مي شود و از HTML استفاده مي کند. البته 
HTML این قسمت توسط سایت com.Amazon تولید شده و حاوي لینک هایي است 

که به سایت هاي مربوط به آمازون ختم مي شوند. 
همان طور که مشخص است به خاطراستفاده از HTML بخش بلوک ها از محدودیت هاي 

کمتري برخوردار است. طبقه بندي بلوک هاي مختلف دروپالي و مشارکتي عبارتست از:
کارکرد پایه اي: این بلوک هاي دروپالي مسئولیت بخش هاي ورود به سایت، جستجو و... 

را برعهده دارند. لینک هاي اولیه و ثانویه و منوها نیز در این طبقه قرار مي گیرند. 
بلوک هاي پویا: این دسته توسط دروپال به طور اتوماتیک به روز مي شوند. این بلوک ها 
مي توانند اطالعات جدید و به روز در اختیار کاربران سایت شما قرار گیرند و در این میان شما 
 Active ،Forum Topics New :تنها باید محل قرارگیري این بلوک ها را مشخص کنید
 ،Comments Recent ،Posts Blog Recent  ،List Archive ،Topics Forum
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.New s’Who و Content Popular ،Image Random ،Image Latest
بلوک هاي شما: چه در متن ساده و چه در HTML شما مي توانید هرکاري خواستید 

در بلوک هاي خود انجام دهید. 
بلوک هاي View: شما مي توانید نحوه نمایش Viewهاي سایت خود را تغییر دهید. 
نمایش بلوکي یکي از انتخاب هاي شماست. یعني شما مي توانید یک بلوک از view خود 

ایجاد کنید و داده هاي خود را در آن به نمایش درآورید. 
بلوک هاي ماژول مشارکتي: این قسمت طرفداران بسیاري در بین کاربران دروپال دارد. 
ماژول مشارکتي Simplenews که از آن براي ایجاد خبرنامه در سایت استفاده مي شود، 
بلوکي به سایت اضافه مي کند که مي توان به عنوان مثال از آن براي ثبت نام دریافت خبرنامه 

سایت استفاده کرد. 
اگر در بین صفحات ماژول دروپال، کلیدواژه تبلیغات را جستجو کنید مي توانید لیستي 

از بلوک ها و ماژول هاي سودمند، قدرتمند و مناسب را به دست آورید. 

ايجاد و استفاده از بلوک ها
حاال که با مفاهیم پایه اي بلوک هاي دروپالي آشنا شدید باید از آنها استفاده کنید تا 

تجربه بیشتري کسب کنید. 

خودتان امتحان کنید
 Navigation افزودن يک بلوک ورود کاربر و

بلوک هاي در دسترس شما به نوع سایت دروپالي شما بستگي دارد؛ به خصوص به نوع 
ماژول هاي مشارکتي سایت شما. 

1. به بخش Administer، طراحي سایت، بلوک ها 
شکل  طبق   )D6: admin/build/block D7: admin/structure/block(

3-19 مراجعه کنید تا بخش مدیریتي بلوک ها را باز کنید.
بلوک هاي  قسمت  در  را  بلوک ها  اکثر  مي توانید  بروید  پایین تر  صفحه  در  اگر   .2
غیرفعال مشاهده کنید)شکل 4-19(. در دو شکل 3-19 و 4-19 مي توانید لیبل هاي معرف 
بخش هاي مختلف صفحه را مشاهده کنید. شما مي توانید بلوک ها را در این قسمت جابجا 
کنید. با اعمال هر تغییر در این قسمت یک عالمت ستاره در کنار بلوک مربوطه حک خواهد 

شد. پس از ذخیره کردن تغییرات بلوک ها، این عالمت ستاره محو خواهد شد.
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شکل 19-3

بلوک Navigation را یافته حاشیه چپ صفحه را براي آن انتخاب کنید)شکل   .3
5-19(. همچنین مي توانید آن را به کمک ماوس برداشته در بخش چپ لیست بلوک ها قرار 

دهید. در پایان روي گزینه Blocks Save در پایین صفحه کلیک کنید. 

شکل 19-4
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شکل 19-5

4. روي کلید پیکربندي کلیک کنید تا براي پیکربندي بلوک ها وارد صفحه اي مشابه 
شکل 6-19 شوید. مهم ترین بخش پیکربندي در اینجا، تیتر بلوک هاست. بهتر است آن را 
 .)Navigation ،تغییر ندهید تا تیتر پیش فرض مورداستفاده قرار گیرد)در مورد مثال ما
براي عدم استفاده از تیتر عبارت >none< یا در صورت نیاز تیتر منتخب خود را وارد کنید. 
بلوک ها  یا عدم نمایش  نمایش  اجازه دهید در مورد  کاربران سایت  به  همچنین مي توانید 
براي  انتخاب  درنظرگرفتن حق  )بدون  پیش فرض  گزینه  موارد  بیشتر  در  بگیرند.  تصمیم 
کاربران( بهترین گزینه است. اگر ترتیب بلوک ها را تغییر دادید و آنها را پیکربندي کردید، 

قبل از کلیک کردن روي کلید پیکربندي، تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید. 
تنظیمات نمایش را پیکربندي کنید. طبق شکل 7-19 در صفحه پایین تر بروید   .5

تا تنظیمات بعدي را مشاهده کنید.

شکل 19-6
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شکل 19-7

مهم ترین تنظیمات این قسمت در مورد نقش هاي سایت است. برخي بلوک هاي سایت 
باید تنها براي کاربران مورداعتماد سایت نمایش داده شوند و برخي دیگر تنها براي کاربران 
 supervisor یا   webmaster نقش  سایت  در  اگر  نشده اند(.  سایت  وارد  ناشناخته)که 
قابل نمایش کنید. در  این نقش ها  براي  تنها  را  بلوک هاي سایت  از  برخي  دارید مي توانید 
 supervisor تنها براي کاربران نقش New s’Who برخي موارد بلوک هاي دروپالي چون

کاربرد دارند نه سایرین.  
لیست صفحاتي که داراي بلوک هستند یا بلوکي براي نمایش ندارند را تهیه کنید.   .6
بدین ترتیب  است.   >front< همان  یا  سایت  اصلي  صفحه  صفحات  این  نمونه  مهم ترین 
مي توانید از کاربردهاي متنوع بلوک ها بهره مند شوید. همچنین در این قسمت مي توانید از 
بلوک هاي حاوي منوها استفاد کنید. در بخش 21 بیشتر با این قسمت آشنا خواهید شد. 

بلوک را ذخیره کنید. 
با استفاده از این روش یک بلوک ورود کاربر ایجاد کرده در حاشیه سمت چپ   .7
صفحه قرار دهید. با طي این مراحل این بلوک طبق شکل 6-19 به طور اتوماتیک در زیر 

بلوک navigation قرار مي گیرد. روي گزینه Blocks Save کلیک کنید. 
روي کلید Out Log در منوي Navigation کلیک کنید. طبق شکل 19-8   .8
مي توانید در این قسمت بلوک ورود کاربر و منوي خالصه شده Navigation )براي کاربران 

ناشناس( را مشاهده کنید.
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شکل 19-8

خالصه 
بلوک ها  از  استفاده  با  مي کنند.  هدیه  شما  سایت  به  متفاوتي  احساس  و  نما  بلوک ها 
مي توان نظم و ترتیب بیشتري به محتواي سایت داد. البته براي این کار الزم است کاربرد 
مناسب قالب ها را نیز فراگرفته باشید. البته تعداد و محل قرارگیري بلوک ها در سایت به 
سلیقه شما و نیاز سایت بستگي دارد. البته مي توان براي نقش هاي مختلف نحوه نمایش 

صفحات سایت را متنوع تر کرد. 

سوال و جواب
سوال: در یک بلوک، HTML من کار نمي کند. آیا راه حل ساده اي براي آن وجود دارد؟
جواب: اطمینان حاصل کنید که از فرمت ورودي HTML کامل استفاده مي  کنید. 

سوال: اگر یک کاربر در چند نقش عضو باشد، چگونه مي توان در مورد مشاهده بلوک ها 
براي وي تصمیم گرفت؟

جواب: مجوزهاي دروپال مثبت هستند نه منفي. یعني شما تصمیم مي گیرید کاربران 
بتوانند از قسمت هاي مختلف سایت استفاده کنند. بنابراین اگر تنها یکي از این نقش ها هم 

چنین مجوزي در اختیار کاربر مربوطه قرار دهد هیچ راهي براي جلوگیري از آن نیست. 
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کارگاه 
امتحان

اندازه استاندارد قسمت متن یک بلوک یا کد HTML چقدر است؟  .1
ترتیب باال به پایین بلوک ها را چگونه مي توان تعیین کرد؟  .2

چگونه مي توان تیتر یک ماژول را تغییر داد؟  .3
جواب ها

محدودیت خاصي وجود ندارد اما در صورت طوالني بودن ممکن است صفحه را از   .1
حالت طبیعي خارج کند.

با استفاده از فلش چهارپر مي توانید بلوک ها را در لیست بلوک ها برداشته جابجا   .2
کنید. البته قبل از اتمام مرحله پیکربندي باید روي گزینه Blocks Save کلیک کنید.

1. تیتر جدید را در قسمت تیتر وارد کنید. 2. براي استفاده از تیتر پیش فرض آن   .3
را خالي بگذارید. 3. از عبارت >none< استفاده کنید تا هیچ تیتري ثبت نشود. 

فعالیت ها
نحوه مدیریت سایت و استفاده بجا از ابزارهایي چون بلوک ها، نقش ها، صفحات و نحوه 
نمایش بخش هاي مختلف نکته کلیدي این بخش است. بهتر است براي برنامه ریزي در مرحله 
اول از کاغذ و مداد یا ماژیک و تخته سفید براي طراحي اولیه صفحات سایت استفاده کنید. 
subregion سپس مي توانید بخش هاي مختلف هر بلوک را تعیین کنید. البته در مورد

هاي هر بلوک باید به ماژول مربوطه نیز توجه داشته باشید. هرسایت که layout منسجمي 
داشته باشد براي کاربران سایت نیز جذاب تر است. 
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بخش بیستم
نمايش پنل ها و صفحات

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 نمایش پنل ها و صفحات چگونه مي توان صفحات پنل ساخت
 استفاده از یک صفحه پنل براي ایجاد یک صفحه اصلي سایت
 افزودن محتوا به صفحات پنل
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مقدمه
دروپال بخش بزرگي از مسئولیت نمایش محتوا و بخش هاي مختلف سایت را برعهده 
گرفته تمام کارها را به طور اتوماتیک انجام مي دهد. آنچه براي اکثر کاربران دروپال مناسب 
از  استفاده  با  دارند  قصد  کاربران  برخي  چون  نیست.  ماجرا  پایان  این  اما  است.  کافي  و 
HTML کالسیک )طراحي دستي( این بخش را نیز تحت کنترل خود درآورند. به همین 
دلیل دروپال بخش پنل ها را به کاربران ارائه مي دهد. در این بخش شما با نحوه استفاده از 
صفحات و پنل ها آشنا مي شوید. ماژول Panels نیز چندسالي است که طراحي شده و به 
یکي از ابزارهاي قدرتمند طراحي سایت تبدیل شده است. این ماژول سه نسخه اصلي دارد. 
نسخه سوم این ماژول نماي مناسبي براي سایت به وجود مي آورد. همچنین به کمک ویژگي 
"استفاده از Argumentها و تغییر صفحات داخلي" شما مي توانید تمام بخش هاي سایت 
 net.Y2Kx را دوباره طراحي کرده کامال شخصي کنید. سایت منتخب ما براي این بخش
است؛ سایتي که ده سال پیش ایجاد شده و به مشکالت فناوري ناشي از شروع قرن بیست 

و یکم با سال 2000 مي پردازد.  
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نگاهي به يک صفحه پنل
کلمه صفحه در دروپال سه معني دارد:

- تمام آنچه در سایت مشاهده مي کنید در صفحات HTML قرار گرفته به نمایش درمي آید.
- یکي از دو گونه محتواي پیش فرض در دروپال صفحه است. این صفحه در واقع یک گره 
پایه اي دروپال است که به کاربر اجازه مي دهد محتواي موردنظر را در آن کپي کرده یا مستقیما تایپ 
کند)شامل HTML کامل و فیلترشده(. بنابراین شما مي توانید کد HTML صفحه منبع را در 

گونه محتواي صفحه دروپال کپي کنید. )البته باید از فیلتر HTML کامل استفاده کنید.(
-  با استفاده از پنل ها و نصب بسته Tool Chaos مي توانید صفحاتي ایجاد و مدیریت کنید 
که حاوي یک یا چند گره باشند. این نوع صفحه موردنظر ما در بخش حاضر است: یک صفحه 
پنل. هرصفحه پنل شامل یک یا چند متغیر پنلي است اما تنها یکي از آنها هربار نمایش داده 

مي شود. شما از طریق ابزارهاي دروپالي تعیین مي کنید کدام متغیر باید به نمایش درآید.

Chaos Tool 3 و بسته Panels
آخرین نسخه ماژول موردنظر نسخه سوم آن است. این نسخه شامل دو ماژول است: 
Panels و بسته Chaos Tool. اگر از نسخه هاي قبلي این ماژول استفاده کرده اید ممکن 

است با این بسته جدید آشنا نباشید. 

همان طور که در مورد viewها نیز اشاره شد، شما مي توانید به کمک صفحات، خالقیت 
خود را نشان دهید. چون این شما هستید که نماي اصلي صفحات سایت را تعیین مي کنید. 

شکل 1-20 نشان دهنده یک صفحه دروپالي است. 

شکل 20-1
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در این نمونه از قالب Marina Aquia اس��تفاده ش��ده اس��ت)دانلود رایگان از 
www.topnotchthemes.com(. چنی��ن  آدرس  از   Themes  Notch  Top
صفح��ات پنلي از س��ه جزء اصلي تش��کیل ش��ده اند: ای��ن صفحات ش��امل بخش هاي 

معمول��ي دروپال��ي و بلوک ه��ا هس��تند.
 Y2KX چهار پنل در مرکز این صفحه قرار دارد. یک پنل در باالي صفحه)"به  -
خوش آمدید"( و یکي در پایین)"آنچه گفتیم و نوشتیم"( و دو پتل در قسمت هاي میاني 
صفحه)یکي در راست و یکي در چپ(. ممکن است گاهي پنل ها را با بخش هاي دروپالي 

اشتباه بگیرید که در قسمت هاي مشابه پنل در صفحه هاي دروپالي قرار مي گیرند. 
هرپنل شامل چند تکه است. هرپنل ممکن است حاوي یک گره، یک view، یک   -
بلوک یا سایر گونه هاي محتوا باشد. البته قسمت زیرین پنل ها آزاد گذاشته مي شود تا در 
صورت نیاز بر اندازه آن افزوده شود. پنل هاي باال و پایین صفحه موردنظر در شکل 20-1 
داراي یک تکه هستند. پنل سمت چپ صفحه داراي یک تکه است)"گزارش نهایي..."( و 

.)”Touch in Keep“ و”Us About“ (پنل سمت راست، شامل دو تکه است
این ساختار پایه اي یک صفحه پنل دروپالي است. البته طبق شکل 2-20شما مي توانید 

برخي بخش هاي دروپالي را پنهان کنید. 

شکل 20-2

با دقت در شکل 2-20 متوجه مي شوید بخش هاي حاوي بلوک پنهان شده اند. در این شکل 
سه پنل در مرکز صفحه وجود دارد. پنل سمت چپ در تکه هاي خود حاوي چند بلوک است. 
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 lay پس از راه اندازي صفحه مي توانید محتواي یک پنل را به پنلي دیگر منتقل کنید یا
 view صفحه را با افزودن یا حذف پنل ها تغییر دهید. یکي از تفاوت هاي بزرگ پنل و out
این است که شما محتواي هرتکه از پنل را تعیین مي کنید. در یک view این خود سیستم 
استفاده  به  نیاز  صورت  در  مي کند.  مشخص  را  نمایش  براي  موردنیاز  محتواي  که  است 

همزمان از این دو، مي توانید یک view را در یک تکه از یک پنل جاي دهید. 

شروع کار با صفحات پنل
ماژول  اینجا   – ماژول  فعال کردن  و  نصب کردن  دانلودکردن،  همیشه  مثل  اول  گام 
مي توانید   20-1 جدول  در  همچنین  است.   –  Tool  Chaos بسته  کنار  در   Panels

تنظیمات سه ماژول Panels را مشاهده کنید. 

Chaos Tool2-20  .

 .

 .
story .

 .3-20
story  .

.  Chaos Tool2-20همچنین باید ماژول بسته Tool Chaos را طبق جدول 2-20 دانلود کنید. 

 .

 .
story .

 .3-20
story  .

پس از نصب و فعال کردن این ماژول ها شما یک گام دیگر با ایجاد پنل ها فاصله دارید. 
چون هر صفحه پنلي یا ساختار پنلي شامل محتوایي است که شما مشخص مي کنید، باید 
از ابتدا به فکر محتواي مناسب براي این ساختار باشید. اگر از یک سایت نوپاي دروپالي 
استفاده مي  کنید اول مقاالت و storyهاي کافي براي صفحات پنلي مذکور گردآوري کنید. 
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اصلي  در صفحه  سایت  جدید  مطالب  کنید،  استفاده  دروپال  پیش فرض  تنظیمات  از  اگر 
سایت منتشر مي شوند. شکل story 20-3هاي نمونه حاضر را به نمایش درآورده است. 

شکل 20-3

درواقع این روند بیش از یک صفحه سایت را درگیر مي کند. به عنوان مثال شخصي 
یک سایت دروپالي ایجاد کرده محتواي موردنظر را بدان وارد مي کند. نمایش این مطالب 
در صفحه اصلي به صورت پست بالگي یک امتیاز براي اوست. البته باید کمي ویژگي هاي 
 sticky دیداري به این پروسه افزود. البته مي توانید برخي از مقاالت دلخواه را به صورت
به  بلوک  چند  مي توانید  سپس  بمانند.  باقي  سایت  اصلي  صفحه  در  همیشه  تا  درآورید 
حاشیه هاي صفحه خود بیافزایید. و بعد کم کم صفحه اصلي سایت شما به کمک کاربران 

شکل مي گیرد. 
حاال شما دو وظیفه برعهده دارید: ایجاد صفحه پنلي و مرتب کردن تکه ها و محتواي آن. 
وظیفه دوم شما دو متغیر دارد: شما مي توانید از بخش هاي دروپالي که حاوي بلوک هستند 
استفاده کنید یا مي  توانید آنها را پنهان کنید. البته تمام این مراحل قابل  بازگشت هستند و 

مي توان آنها را ویرایش کرد. 

ايجاد يک صفحه پنلي 
ایجاد یک صفحه پنلي ممکن است براي شما خیلي ساده و کاربردي باشد. پس از ایجاد 
 lay و راه اندازي این صفحه، شما تنها با جابجایي محتواي موردنظر بین تکه هاي مختلف
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out صفحه مي توانید آن را تغییر دهید. بسیاري از سایت ها از چنین صفحه اي در صفحه 
اصلي قالب بندي شده خود استفاده مي  کنند. همچنین مي توان این صفحه را مثل صفحه 

اصلي یک روزنامه یا نشریه طراحي کرد تا براي مخاطبان نیز آشنا باشد. 

نکات مثبت و منفي فرمت هاي منسجم
به یاد داشته باشید تصمیم در این مورد به سایت شما بستگي دارد. استفاده از صفحه 
اصلي منسجم باعث مي شود کاربران حرفه اي به راحتي قسمت هاي مختلف مثل مقاالت و 
اخبار جدید را بیابند؛ مثل روزنامه اي که شما به راحتي مي توانید بخش هاي مختلف آن، 
هواشناسي، اخبار ورزشي یا ستون هاي سرمقاله را بیابید. البته قبل از اینکه تصمیم بگیرید 
در صفحه اصلي سایت خود از فرمت بندي کامل استفاده کنید باید به این نکته توجه کنید 
که: چنین استراتژي براي سایتي که تعداد مشخصي از کاربران همیشه از آن بازدید مي کنند 
مناسب است. یعني با چندبار مراجعه مي توان بخش هاي مختلف سایت را شناسایي کرد. اما 
اگر اکثر کاربران شما تنها یک بار به بازید سایت شما مي پردازند نمي توان چنین استراتژي 
در پیش گرفت. در این صورت بهتر است از ساختاربندي کمتري در صفحه اصلي سایت 

استفاده کنید. 
اگر out lay صفحه اصلي شما منسجم است و محتواي آن تغییر نمي کند، شما همیشه 
یک صفحه اصلي ثابت خواهید داشت. و اگر مخاطبان ثابت و همیشگي دارید بهتر است از 

فرمت بندي منسجم براي صفحه اصلي استفاه کنید. 

مديريت صفحات پنلي
براي این کار باید به بخش طراحي سایت، صفحات )pages/build/admin( مراجعه کنید. 

بدین ترتیب مي توانید لیست صفحات را طبق شکل 4-20 مشاهده کنید. 
این لیست صفحات پنلي شماست. البته نماي این صفحات شبیه نماي viewهاي سایت است. 
همان طور که در سایت تعدادي view داخلي وجود دارد و شما هم مي توانید با ایجاد نمونه هاي 
جدید برتعداد آنها بیفزایید، تعدادي هم صفحه داخلي وجود دارد و شما مي توانید تعدادي دیگر 
به آنها اضافه کنید. همچنین تغییر صفحات شبیه پروسه تغییر viewهاست. صفحات داخلي 
دروپال بخشي از هسته اصلي دروپال است و این صفحات در لیست با کد مشخص شده اند. در 

حالي که صفحاتي که شما ایجاد کرده اید به طور طبیعي ذخیره شده اند.  
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شکل 20-4

 Edit از اینجا به بعد شما براي ویرایش صفحات مي توانید از کلیک کردن روي گزینه
استفاده کنید. همچنین مي توانید صفحات مختلف سایت را فعال یا غیرفعال کنید.

استفاده از صفحه پنلي
ایجاد یک صفحه پنلي سه مرحله دارد:

خودتان امتحان کنید
ايجاد يک صفحه پنلي

باالي صفحه گزینه  از  یا  به صفحه اي که در شکل 4-20 مشاهده کردید رفته   .1
پایین  در   Page  New  a  Create گزینه  یا  کنید  انتخاب  را   Page  Custom  Add
صفحه را. سپس طبق شکل 5-20 نام و مسیر این صفحه جدید را مشخص کنید. البته تمام 
ویژگي هاي صفحه به جز نام داخلي )ماشیني( آن را مي توانید بعدا تغییر دهید. در پایین 
را مشاهده کنید.  آنها  صفحه تنظیمات اختیاري قرار دارد که در شکل 5-20 نمي توانید 
مي توانید آنها را دست نخورده رها کرده به راه خود ادامه دهید. البته اگر مي خواهید این 

صفحه جدید صفحه اصلي سایت شما باشد، باید روي چک باکس مربوطه کلیک کنید. 
موجود  گزینه هاي  میان  از  صفحه  براي  را  خود  دلخواه   out  lay مي توانید  حاال   .2
برگزینید)شکل 6-20(. البته نیازي به نگراني نیست چون مي توانید این out lay را بعدا تغییر 
دهید و داده هاي شما نیز پاک نخواهد شد؛ حتي اگر انتخاب بعدي شما تمام تکه هاي انتخاب 
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اول را نداشته باشد.   

شکل 20-5

شکل 20-6

با کلیک کردن روي گزینه Continue وارد صفحه نهایي مي شوید)شکل 20-7(.   .3
اینجا مي توانید محتواي موردنظر را مشخص کنید. مانند صفحه قبلي اینجا هم مي توانید 

تنظیمات را بعدا تغییر دهید. حاال باید روي گزینه Finish کلیک کنید.
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شکل 20-7

ويرايش تنظیمات يک صفحه پنلي
در بخش قبلي با نحوه ایجاد چنین صفحه اي آشنا شدید. همان طور که در شکل 20-4 
مشخص است مي توانید با کلیک کردن روي گزینه Edit در سمت راست صفحه قبلي به 

ویرایش تمام این قسمت ها بپردازید. 

تنظیمات پايه اي
مي شوید.  خالصه  صفحه  وارد   Edit گزینه  روي  کلیک کردن  با   20-8 شکل  طبق 

تنظیمات پایه اي این بخش را قبال در شکل 5-20 مشاهده کرده اید. 

شکل 20-8
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تنظیمات دسترسي
روي گزینه Access کلیک کنید تا تنظیمات مشابه شکل 9-20 را مشاهده کنید. این 
تنظیمات همان تنظیمات دسترسي است که در سایر قسمت هاي دروپال نیز وجود دارد. 

شاید نماي صفحه کمي متفاوت باشد اما کارکرد آن همان است. 

شکل 20-9

از منوي up-pop شما مي توانید یکي از چهار گروه تنظیمات دسترسي را انتخاب کنید. 
پس از کلیک روي گزینه  Add پنجره اي باز مي شود که به شما اجازه مي دهد تنظیمات 
را پیکربندي کنید. شکل 10-20 این پنجره را نشان مي دهد. در مورد پنجره هاي مربوط 
یا پیکربندي  براي بستن پنجره  تیتر  نوار  به تنظیمات دسترسي آیکون هاي سمت راست 

تنظیمات به کار مي رود. 

شکل 20-10

مجوز  تا  کنید  وارد  را  ارزیابي  براي  الزم  کد  مي دهد  اجازه  شما  به   PHP کد   -
دسترسي صادر شود.)قراردادن چنین تنظیماتي در اختیار کاربران کار خطرناکي است.(

را  به سیستم  براي دسترسي  نقش موردنظر  اجازه مي دهد  به شما  نقش  کاربر:   -
مشخص کنید.
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کاربر: زبان به شما کمک مي  کند دسترسي به سایت تنها با تعیین زبان خاص   -
ممکن شود. 

کاربر: مجوزها به شما کمک مي کنند تنها به کاربراني اجازه دسترسي به سایت   -
دهید که داراي مجوز هستند. اگر این گزینه را انتخاب کنید و روي گزینه Add کلیک 
کنید پنجره نمایش داده شده در شکل 11-20 باز مي شود و شما مي توانید مجوزهاي الزم 

براي دسترسي به سایت را انتخاب کنید. 
 radio پس از اینکه لیست قوانین دسترسي خود را ایجاد کردید، مي توانید از کلیدهاي
براي مشخص کردن این نکته استفاده کنید که آیا همه قوانین مي توانند اجرا شوند یا فقط 

یکي. این تنظیمات دسترسي بسیار کاربردي هستند. 

شکل 20-11

البته دروپال ابزارهاي الزم براي کنترل دسترسي به سایت را در اختیار شما قرار مي دهد 
دسترسي  قوانین  با  فراواني  گره هاي  است  ممکن  است  پنل  یک  حاوي  که  صفحه اي  اما 
گوناگون در خود جاي دهد. بنابراین دروپال هرتعداد گره که مجوز داشته باشد را به نمایش 
درمي آورد. پس از اینکه لیست قوانین دسترسي را ایجاد کردید مي توانید از کلیدهاي رادیو 
استفاده کنید تا مشخص کنید تمام قوانین اجازه اجرا دارند یا فقط یکي. براي مثال چهار 
گره باید در یک صفحه به نمایش درآیند و یک کاربر تنها به سه تاي آنها دسترسي دارد. 
شما باید تنظیمات دسترسي آن صفحه را به گونه اي نهایي کنید که هرچهار گره به نمایش 
درآیند یا هیچ کدام از آنها. به هرحال شما مي توانید تنها سه گره را در اختیار وي قرار دهید 

ولي انتخاب خوبي نیست. 
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تنظیمات منو
تنظیمات منو را مي توانید در شکل 12-20مشاهده کنید. این تنظیمات به صفحه اي 

مربوط است که شما ایجاد کرده اید و با سایر تنظیمات منو در دروپال تفاوتي ندارد. 

شکل 20-12

ويرايش تنظیمات متغیر
شما مي توانید چند پنل در یک صفحه داشته باشید. چون هرپنل ممکن است تنظیمات 
منحصر به فردي داشته باشد و هرکدام از این تنظیمات پیچیدگي هاي خاصي دارد، هرمتغیر 

صاحب تنظیمات مخصوصي است)شکل 20-13(.

شکل 20-13
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تنظیمات عمومي
در شکل 14-20 مي توانید تنظیمات عمومي را مشاهده کنید. در این قسمت مي توانید 
CSS صفحه را تنظیم کنید. همچنین در این قسمت مي توانید بلوک ها و بخش هاي دروپالي 

را در صورت نیاز غیرفعال کنید. 

شکل 20-14

قوانین انتخابي
قوانین  باشد.  متغیر  چند  حاوي  مي تواند  صفحه  یک  شد،  گفته  قبال  که  همان طور 
انتخابي به کار گرفته مي شوند تا متغیرهاي آماده نمایش انتخاب شوند. البته نحوه کار مانند 
قسمت تنظیمات دسترسي است: شما مي توانید یکي از گزینه هاي کد PHP، کاربر:نقش، 
کاربر:مجوز و کاربر: زبان را انتخاب کنید. عالوه بر تعیین ارزش هرفاکتور، شما مي توانید 
مشخص کنید همه آنها باید اجرا شوند یا فقط یکي. دروپال در زمان اجزا با دریافت اولین 

پیام متغیر موردنظر را به نمایش درمي آورد. 

Layout
تغییرات  تغییر دهید. دروپال  را  پنل خود   layout شما مي توانید طبق شکل 20-6 
محتوا را مدیریت مي کند و نیازي به نگراني در مورد از دست دادن اطالعات نیست. به عنوان 
مثال اگر layout دوستونه اي در اختیار دارید مي توانید طبق شکل 15-20 آن را تغییر 
دهید. پس از کلیک روي گزینه Continue از شما پرسیده مي شود چگونه قصد دارید 
محتوا را مدیریت کنید)شکل 16-20(. تنظیمات درهرصورت یکسان است و با تغیییر اندازه 

صفحه تغییر مي کند. 
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محتوا
قسمت مهم طراحي پنل مرحله افزودن محتوا بدان است. وقتي یک صفحه و پنل جدید 
ایجاد مي کنید، قسمت محتوا در ابتدا خالیست)شکل 7-12(. این همان Layout دوستونه 

است. چهاربخش در layout مي توانند محتوا را درخود جاي دهند:  
باال  -

چپ  -
راست  -
پایین  -

شکل 20-15

شکل 20-16
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هیچ کدام از این چهاربخش قسمت زیرین ندارند تا شما بتوانید به اندازه دلخواه محتوا بدان 
افزوده اندازه آن را بي هیچ محدودیتي تغییر دهید. در قسمت باال سمت چپ هربخش کنترلي 
وجود دارد که به کمک یک منو طبق شکل 17-20 به شما اجازه مي دهد اندازه آن بخش را 

تعیین کنید. شما مي توانید سبک هربخش را تعیین کنید. گزینه هاي استاندارد شما عبارتند از:
لیست  -

بدون سبک  -
گوشه هاي منحني  -

پیش فرض  -

شکل 20-17

بدین  ترتیب شما مي توانید ساختار صفحه خود را متنوع کنید. به عنوان مثال مي توانید 
را  آنها  از  یکي  فقط  و  کنید  انتخاب  تمام بخش هاي یک صفحه  براي  را  استاندارد  سبک 
با  را  کاربر  نباید  البته  کنید.  طراحي  منحني  گوشه هاي  سبک  با  صفحه،  سمت  یک  در 
طراحي هاي عجیب و شلوغ سردرگم کرد و طراحي صفحه باید منسجم و منطقي باشد. حاال 
مي توانید از گزینه Content Add استفاده کنید تا پنجره up-pop باز شود و محتواي 

موردنظر خود را انتخاب کنید)شکل 20-18(. 
دارد.  بستگي  شما  دروپالي  سایت  در  موجود  محتواي  به  انتخاب ها  این  تمام  البته 

گزینه هاي موجود در شکل 18-20 استاندارد هستند. 
فعالیت: از این قسمت ها مي توانید به خوبي استفاده کرده آنها را به راحتي به صفحات 
خود بیفزایید چون کامال اتوماتیک بوده نیازي نیست شما کاري انجام دهید. این قسمتبه 

شما کمک مي کند بر فعالیت هاي سایت خود به خوبي نظارت داشته باشید. 
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به شکل 20-18

منوها: اینجا مي توانید منوهاي Navigation، اولیه و ثانویه موردنیاز براي نمایش در 
بخش هاي دروپالي پنل هاي خود را انتخاب کنید.

یا  تصاویر  تصادفي  نمایش  مثل  است  تصاویر  نمایش  به  مربوط  قسمت  این  گوناگون: 
نمایش جدیدترین تصویر و نمایش بلوک هایي چون خبرنامه ها. 

Widgetها: مواردي چون بلوک جستجو، ورود کاربر.

پیش نمايش
این  از  رضایت  درصورت  مي دهد.  ارائه  را  صفحه  پایه اي  نمایش  پیش  قسمت  این 

پیش نمایش باید آن را ذخیره کنید. 
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خالصه
صفحات پنل به شما اجازه مي دهند از طراحي کالسیک layout صفحه استفاده کنید. 
تنوع بیشتري در صفحه اصلي سایت خود  تیزري دروپال مي توانید  از ساختار  استفاده  با 
ایجاد کنید و با اعمال تغییرات و جابجایي هاي متوالي، به تناسب و توازن دلخواه خود برسید. 
با افزودن تکه هاي حاوي داده هاي به روز )به عنوان مثال آخرین نظرات کاربران( صفحه پنل 

شما و layout آن به طور اتوماتیک به روز مي شود. 

سوال و جواب
سوال: من منابع سه نسخه Panelرا به دست آورده ام. به نظر مي رسد دو نسخه اول 

دیگر پشتیباني نمي شوند و هیچ اشاره اي به به روزرساني آنها نمي  شود. چرا؟
جواب: این بخش از دروپال با سرعت فراواني رشد کرده است. پنل  ها کارکردي ارائه مي 
دهند که سایت ها را به روزنامه ها و نشریه ها شبیه مي کنند. البته نیازي نیست در مورد این 
رشد سریع نگران باشید. برعکس باید آن را نکته اي مثبت ارزیابي کنیم. چون به هرحال در 
صورت بروز هرمشکلي امکان ندارد دروپال داده ها و اطالعات شما را حذف کند. هرگرهي با 
هر نسخه از پنل ایجاد کرده اید تا همیشه در دروپال شما باقي مي ماند. شاید مجبور باشید 

layout برخي صفحات را تغییر دهید اما داده ها ثابت هستند. 
سوال: من از توصیه شما استفاده کرده صفحه اصلي سایت خود را به صفحه اي پنلي تبدیل 

کردم. حاال این صفحه پراکنده و خالي به نظر مي رسد. آیا کار اشتباهي انجام داده ام؟
قبلي  سیستم  از  شما  وقتي  مي پردازند.  شما  محتواي  مدیریت  به  پنل ها  نه.  جواب: 
سایت خود به دروپال کوچ مي کنید یا صفحه پنلي خود را ایجاد مي کنید، حجم زیادي از 
مطالب و محتوا که گردآوري کرده اید در فضاي ساختارمند صفحه ممکن است اندک به نظر 
برسد. بنابراین این اتفاق کامال طبیعي است. اگر واقعا احساس مي کنید مشکلي وجود دارد 
مي توانید تیزرهاي صفحه را طوالني تر کرده از تیزر در مقاله اصلي استفاده نکنید. همچنین 

مي توانید در متن گره از تصاویر مختلف استفاده کنید. 

کارگاه
امتحان

چگونه مي توان ویژگي بخش هاي دروپالي براي صفحات پنلي را غیرفعال کرد؟  .1
آسان ترین راه ایجاد یک صفحه پنلي کامال به روز چیست؟  .2
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چگونه مي توان یک صفحه پنلي را به صفحه اصلي سایت تبدیل کرد؟  .3
جواب ها

از تنظیمات عمومي در ویرایشگر متغیر پنل استفاده کنید.   .1
با استفاده از گره ها، viewها یا بلوک هاي به روز مثل کاربران جدید، آخرین نظرات   .2

کاربران یا موضوعات فعال در forumها مي توانید تکه هاي سایت خود را پیکربندي کنید. 
 URL بخش  سایت،  پیکربندي   ،Administer بخش  به  مسیر  تعیین  براي   .3
)مسیر( صفحه پنلي مراجعه کنید. همچنین در زمان ایجاد یک صفحه پنلي نیز مي توانید 

این مورد را تنظیم کنید. 

فعالیت ها
صفحات پنل مختلف را براي صفحه اصلي سایت خود آزمایش کنید. تالش کنید ابتدا 
در ایجاد چنین صفحاتي تبحر کسب کنید سپس آن را به صفحه اصلي سایت تبدیل کنید. 
پس از ایجاد هرصفحه آن را پرینت کرده در مورد نکات مثبت و منفي آن با گروه و دوستان 
خود مشورت کنید. اگر محتواي سایت شما و پنل ها ثابت باشد به راحتي مي توان با چندبار 
مقایسه به نتایج بهتري رسید. وقتي از مطالب و محتواي واقعي استفاده مي کنید تغییرات و 

نقایص طراحي صفحه بیشتر به چشم مي آیند. 
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بخش بیست و يکم

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 ایجاد منوها و افزودن محتوا به آنها
 ایجاد محتوا و افزودن آن به منوها
 ایجاد منوهاي Custom و استفاده از آنها در بلوک ها
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مقدمه
سایت  اطالعات  تمام  باید  چون  است.  آن  منوهاي  هرسایت  ملزومات  اولین  از  یکي 
طبقه بندي شده در ساختار مناسبي قرا گیرد. باید منوها را با دقت طراحي کرده مطالب و 
محتواي سایت را نظام مند کرد؛ محتوایي که در پایگاه داده دروپال بي هیچ نظمي ذخیره 
مي شود. حاال دیگر نظرات جدیدي در مورد منوهاي کالسیک و نوار منو مطرح شده و این 
زمینه از طراحي سایت نیز رشد روزافزوني داشته است. در گذشته منو تنها ابزار کنترل یک 
ابزار وبي بود. منوهایي که با کمک HTML نوشته مي شوند. در این بخش در مورد منوهاي 
دروپالي اطالعات خوبي کسب خواهید کرد. بسیاري از سایت هاي مدرن هیچ منوي داخلي 
استفاده  سایت  در  گردش  براي  سایت  دیداري  ویژگي هاي  سایر  و  کلیدها  از  بلکه  ندارند 
مي کنند. این امر در دروپال میسر است. سایر سایت هاي مدرن نیز از منوهاي سلسله مراتبي 
استفاده مي کنند تا قسمت هاي مختلف سایت را به کاربر معرفي کنند. در این زمینه نسخه 
به  بیشتر  جزئیات  کمي  واقع  در  است.  داشته  منو  ساختار  قسمت  در  تغییراتي  دروپال7 
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این  تا مدیریت سایت براي کاربران تسهیل شود.  ساختار منوي دروپال اضافه شده است 
منوهاي کالسیک در دروپال7 شکسته شده به بخش هاي کوچک تري تقسیم شده اند. البته 

بخش هاي پایه اي منوها هیچ تفاوتي با دروپال6 ندارد.

نگاهي به منوهاي دروپال
بهترین راه براي آشنایي با منوهاي دروپال مشاهده چند نمونه است. اینجا ما چند نمونه 
در اختیار شما قرار مي دهیم که تمام آنها را مي توانید شخصي کنید. شکل 1-21 دو بخش 
یک منوي دروپالي را به نمایش درآورده است. در سمت چپ مي توانید لینک هاي اولیه منو)که 
مي توانید نام آن را تغییر دهید( را مشاهده کنید. این یک منوي کالسیک با دو مورد منویي است 
که هرکدام داراي یک زیرمجموعه هستند. شما مي توانید ترتیب سلسله مراتبي آنها را کنترل کرده 

مشخص کنید زیرمجموعه ها به صورت پیش فرض، آشکار باشند یا پنهان. 

شکل 21-1

در قسمت باال سمت راست لینک هاي اولیه منو قرار دارند. در قسمت باال سمت راست 
صفحه نیز دو مورد اصلي منو را مي بینید. با مقایسه دو شکل حاضر مشخص است که با 
کلیک کردن روي لینک هاي اولیه، لینک هاي زیرمجموعه آنها نمایان مي شوند. همچنین در 
اینجا مي توانید ترتیب سلسله مراتبي بخش هاي سمت چپ و راست را با هم مقایسه کنید. 
البته لینک هاي سمت راست مي توانند مستقل باشند. در شکل 3-21 به این نکته توجه 
داشته باشید که لینک هاي باالیي در سمت راست لینک هاي اصلي منوي لینک هاي اولیه 
لینک هاي کامال مستقلي  وقایع پیش رو(  اینترنتي و  پاییني )خرید  لینک هاي  اما  هستند. 
هستند. همچنین در قسمت باال سمت چپ صفحه لینک هاي دیگري مشاهده مي کنید که 
با ترتیب سلسله مراتبي مرتب شده اند و داراي تیتر هستند. )شما مي توانید لینک هاي ثانویه 

را تغییر دهید مثل لینک هاي خدمات یا محصوالت(
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شکل 21-2

شکل 21-3

اصطالحات دروپالي این بخش را با هم مرور مي کنیم:
نمایش قالب لینک هاي اولیه: دروپال از یک منوي لینک هاي اولیه پشتیباني مي کند. 
این نکته معموال یک گزینه در یک قالب است و تصمیم براي نمایش آن برعهده شماست. 
قبال  که   Garland قالب  در  دارد.  اولیه  لینک هاي  نمایش  براي  روش مشخصي  هرقالب 
مثلث هاي  از  استفاده  با  راست صفحه  باال سمت  قسمت  در  اولیه  لینک هاي  شد،  معرفي 
کوچک به نمایش درمي آیند. شما مي توانید این لینک ها را در بخش پیکربندي قالب، فعال 

یا غیرفعال کنید اما معموال نمي توان مکان آنها را تغییر داد. 
بلوک لینک هاي اولیه: یک بلوک لینک هاي اولیه از همان بلوک هاي دروپالي است که شما 
مي توانید به پیکربندي آن بپردازید. شما مي توانید این بلوک را در هرقسمت از صفحه که مناسب 
دیدید قرار دهید. و مي توانید تصمیم بگیرید که این بلوک براي کاربران به نمایش دربیاید یا نه. 
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لینک هاي ثانویه: این دسته از منوها و ساب منوها را در شکل 3-21 مي توانید مشاهده کنید. 
شما مي توانید از نمایش قالب لینک هاي ثانویه، بلوک لینک هاي ثانویه و... براي نمایش این دسته 
استفاده کنید. طبق شکل هاي 1-21 و 2-21 مي توان این لینک ها را به صورت سلسله مراتبي 

مرتب کرد یا طبق شکل 3-21 مي توان از روش جداکردن لینک ها استفاده کرد. 
عالوه بر این ها، دسته اي دیگر از لینک ها منوي navigation را مي سازند. البته محتوا 
 navigation منوي  در  و  ثانویه  و  اولیه  لینک هاي  در  نیز  شما  سایت  دروپالي  مسیر  و 
ذکر مي شود. البته وقتي ما از لینک هاي اولیه و ثانویه صحبت مي کنیم منظور ما ترتیب 
سلسله مراتبي آنهاست. چیزي که مي توان آن را تغییر داد و به عنوان مثال دسته لینک هاي 

قرمز و دسته لینک هاي سبز نامید. 

منوهاي دروپال7
در دروپال7 لینک هاي اولیه به منوي اصلي تبدیل شده اند.

خودتان امتحان کنید
استفاده از ترتیب سلسله مراتبي در منوهاي ثانويه

اگر مي خواهید از روشي مثل شکل هاي 1-21 و 2-21 استفاده کنید باید این مراحل 
را طي کنید:

تنظیمات  منوها،  سایت،  طراحي   ،Administer بخش  به   21-4 شکل  طبق   .1
 )D6: admin/build/menu/settings; D7: admin/structure/menu/settings(

مراجعه کنید.

شکل 21-4
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2. طبق شکل 4-21 لینک هاي اولیه را مرجع لینک هاي ثانویه قرار دهید. هرمنویي را 
مي توان به صورت سلسله مراتبي مرتب کرده ساب منوهاي مختلف در آن قرار داد. تنظیمات 

این قسمت هم پس از لینک هاي اولیه)منوي اصلي( در رده دوم قرار مي گیرد. 

ايجاد يک منو و استفاده از ترتیب سلسله مراتبي
در دروپال ایجاد منو از اجزاي قدیمي سیستم کار بسیار مشکلي است اما غیرممکن نیست. 

شما به راحتي مي توانید یکي از موارد منو را غیرفعال کرده رنگ آن را خاکستري کنید.
براي این کار دروپال دو روش براي ایجاد منو درنظر گرفته است:

آغاز کار با محتوا: هروقت گرهي در سایت ایجاد کردید مي توانید آن را در منوي سایت 
قرار دهید. چون کار را از محتوا آغاز کرده اید یک مورد فعال منویي خواهید داشت به شرطي 
که آن را به داده هاي منو اضافه کنید. اگر شما این کار را انجام ندهید، گرهي در اختیار 
خواهید داشت که هیچ منویي به آن لینک نمي دهد که البته کاري کامال قانوني است. چون 

الزم نیست با استفاده از منو به تمام قسمت هاي سایت دسترسي داشت. 
آغاز کار با منو: شما مي توانید یک مورد منویي را به یک منو اضافه کنید. همچنین شما 
مي توانید موارد یک منو را ویرایش کرده ترتیب سلسله مراتبي آنها را در منو تغییر دهید. در 
این روش شما موردمنویي را در دست دارید و باید براي آن مسیري مناسب انتخاب کنید 

تا به محتواي مربوطه ختم شود. 
معموال کاربران از هردو روش در قسمت هاي مختلف سایت خود استفاده مي کنند. 

آغاز کار با محتوا
براي استفاده از روش اول باید این مراحل را طي کنید. 

خودتان امتحان کنید
انتخاب يک منو براي محتوا

اولیه. 2.  لینک هاي  این روش: 1.  از  استفاده  با  منو  ترتیب سلسله مراتبي  براي  مثالي 
Us About. 3. چگونه شروع کردیم. 

یک گره ایجاد کنید یا یکي از گره هاي موجود را ویرایش کنید.  .1
در قسمت تنظیمات منو یک نام براي موردمنویي خود انتخاب کنید و منویي که   .2
باید این مورد را در خود جاي دهد را مشخص کنید. شکل 5-21 به خوبي افزودن یک مورد 
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Us About به منوي لینک هاي اولیه را به نمایش درآورده است. 

شکل 21-5

براي افزودن یک گره دیگر به عنوان ساب منو، باید یک گره جدید ایجاد کرده یا   .3
یکي از گره هاي موجود را ویرایش کنید و نامي براي آن انتخاب کنید. سپس مي توانید آن 
را به عنوان یک مورد منویي انتخاب کنید. در شکل 6-21 مي توانید طریقه افزودن مورد 

چگونه شروع کردیم به مورد Us About را مشاهده کنید. 
با مشاهده شکل 7-21 مي توانید ابزار up-pop منوي لینک ها را تشخیص دهید.   .4
به یاد داشته باشید که شما مي توانید هرمورد منویي یا subitem را به عنوان بخش مادر 

مورد منویي جدید انتخاب کنید. 

شکل 21-6 
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آغاز کار با منو
این قسمت به شما کمک مي کند منوهاي پیش فرض 
یکي  کنید.  مدیریت  را  خود  جدید  منوهاي  و  دروپال 
از تفاوت هاي آشکار دروپال6و7 در این قسمت، تفاوت 

منوهاي پیش فرض است. 

دروپال6
در دروپال6 سه منوي پیش فرض وجود دارد:

Navigation: این منو شامل دستورهاي پیش فرضي 
چون اکانت من، ایجاد محتوا، Administer و ورود به 

سایت است. 
منوي اولیه: این منو در ابتدا خالیست و شما باید موارد 

منویي جدید به آن اضافه کنید. 
باید  و  ابتدا خالیست  در  منو هم  این  ثانویه:  منوي 

وارد منویي جدید بدان بیفزایید.
منوهاي  به  جدید  موارد  مي توانید  شما  همچنین 
در  بسازید.  را  خود  منوهاي  و  کنید  اضافه  پیش فرض 
/admin( طراحي سایت، منوها ،Administer دروپال6 باید طبق شکل 8-21 به بخش

مي توانید   )21-8 )شکل  پیش فرض  منوهاي  لیست  از  کنید.  مراجعه   )menu/build
منوهاي جدید را اضافه کنید یا منوهاي موجود را ویرایش کنید. 

شکل 21-8

شکل 21-7
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دروپال7
این  دروافع  تغییر کرده اند.  نماي بخش مدیریت کمي  مانند  نیز  منوها  نسخه  این  در 
اینجا  است.  بوده  سیستم  بهره وري  افزایش  در جهت  تنها  و  نیست  زیاد  چندان  تغییرات 

راهنماي منوهاي دروپال7 را با هم مرور مي کنیم:
باالي  در   Dashboard و  محتوا  پیداکردن   ،Add دستورهاي  مدیریتي:  میانبرهاي 
پنجره قرار دارند)بخش مدیریت دروپال(. شما مي توانید براي افزودن مورد منویي جدید یا 

حذف آنها از منو، از این قسمت استفاده کنید. 
منوي اصلي: منوي لینک هاي اولیه در دروپال6 و نسخه هاي قبلي.

باالي  در  و... که  از محتوا، ساختار  عبارتند  منو  این  اصلي ساب منوي  موارد  مدیریت: 
پنجره این صفحه جاي مي گیرند. 

موارد  برخي  که  قبلي  نسخه هاي  و  دروپال6   navigation منوي   :Navigation
مدیریتي و کاربري )مثل ورود کاربر( از آن حذف شده است. 

منوي ثانویه: منوي لینک هاي ثانویه دروپال6 و نسخه هاي قبلي.
منوي کاربر: شامل دستورهاي اکانت کاربري و گزینه خروج کاربر از سیستم. 

مدیریت  نحوه  است،  متفاوت  هم  با  دروپال6و7  پیش فرض  منوهاي  لیست  هرچند 
 ،Administer بخش  به   21-9 طبق شکل  است.  یکسان  آنها  منویي  موارد  و  اینمنوها 
و   Structure کلید  از  یا  کنید  مراجعه   )menu/structure/admin( منوها  ساختار، 

لینک Menus استفاده کنید.

شکل 21-9
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خودتان امتحان کنید
افزودن موردمنويي Home )دروپال6(

براي شروع باید مطمئن شوید ماژول Blog که از ماژول هاي هسته اي دروپال به شمار مي آید 
فعال است. شکل 10-21 منوي navigation پایه اي براي کاربري که مجوز ایجاد، ویرایش و 
حذف بالگ و story دارد را به نمایش درآورده است. این حالت پیش  فرض است. در این قسمت 
 Home را خواهید آموخت. چون ما مي خواهیم مورد منویي navigation طریقه تغییر منوي

بدان اضافه کنیم تا با یک کیلک روي آن، به صفحه اصلي سایت برگردیم: 
/admin :D6( طراحي سایت، منوها ،Administer 1.طبق شکل 8-21 به بخش

build( مراجعه کنید.

شکل 21-10

2.روي منوي navigation کلیک کنید تا لیست لینک ها طبق شکل 11-21 باز شود. 

شکل 21-11
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روي گزینه Item Addدر باالي صفحه کلیک کنید تا یک مورد منویي جدید   .3
اضافه شود. براي قسمت مسیر آن از عبارت >front< استفاده کنید تا شما را به صفحه 

اصلي سایت برساند. براي قسمت تیتر از کلمه Home استفاده کنید)شکل 21-12(. 

شکل 21-12

در منوهاي دروپال6 مورد مادر حتما باید از لینک هاي اولیه سایت باشد)پیش فرض(. 
روي گزینه Save کلیک کنید تا به لیست مشابه شکل 11-21 بازگردید. 

از فلش روبرویي براي برداشتن موردمنویي Home استفاده کنید و آن را به باالي   .4
لیست اضافه کنید و طبق شکل 13-21 روي گزینه Configuration Save کلیک کنید. 

شکل 21-13
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 خودتان امتحان کنید
افزودن موردمنويي Home )دروپال7(

منوي   21-14 شکل  است.  فعال   Blog ماژول  شوید  مطمئن  باید  شروع  براي 
navigation پایه اي براي کاربري که مجوز ایجاد، ویرایش و حذف بالگ و story دارد 
را به نمایش درآورده است. این حالت پیش فرض است. در این قسمت با نحوه تغییر منوي 

navigation و اضافه کردن موردمنویي Home بدان آشنا مي شوید. 
1. طبق شکل 9-21 به بخش ساختار، منوها )menu/structure/admin :D7( مراجعه کنید.

کنید.  کلیک   navigation منوي  کنار  در   Links  List گزینه  روي  درپال7  در   .2
بدین ترتیب لیست لینک ها مشابه شکل 15-21 باز مي شود. 

3. این مرحله مثل مرحله همشماره در دروپال6 است.

4. این مرحله مثل مرحله همشماره در دروپال6 است.

شکل 21-14

شکل 21-15
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ايجاد يک منوي Custom براي صفحات مخصوص
اثبات  را  بلوک هاي حاوي منوي مخصوص خالقیت خود  از  استفاده  با  شما مي توانید 
کنید. یعني به دروپال اجازه دهید به نگه داري لینک هاي ثانویه و اولیه )منوي اصلي( بپردازد 
و خود به منوهاي خاص برسید. اما چگونه مي توان در طول مدت استفاده از سایت، منوهاي 
حاشیه اي به صفحات خاص اضافه کرد؟ )این پروسه در دروپال6و7 یکسان است.( در یک 
سایت بزرگ ممکن است هرزمینه صاحب یک بخش مستقل باشد. در کل براي یک ساختار 

مدیریت سازماني بخش هاي مهم عبارتند از:
منابع انساني

سیاست ها
فرم ها

اطالعات محصوالت )داخلي(
اطالعات محصوالت )براي بازدید عموم(

این یک ساختار سلسله مراتبي است. به عنوان مثال لینک هاي ثانویه زیر گزینه منابع 
انساني عبارتند از:

ارزیابي عملکرد
سیاست هاي پرداخت حقوق

مزایاي استخدامي
اینجا ممکن است به این نکته اشاره کنید که چرا گزینه سیاست هاي پرداخت حقوق 
زیر گزینه منابع انساني قرار مي گیرد. البته محتواي دروپالي هیچ جاي خاصي ندارد. یعني 
مي توان همان صفحات را ساب منوي لینک هاي موضوعات دیگر قرار داد. اما ممکن است شما 
بخواهید دسته اي از لینک ها را شخصي کرده در بلوکي خاص در حاشیه صفحه سیاست هاي 

پرداخت حقوق قرار دهید با این لینک ها:
قوانین کار ایالت)لینک به خارج از سایت(
قوانین کار فدرال)لینک به خارج از سایت(

فرم هاي پرسنل ما
به بخش منوها که در شکل هاي 8-21 و 9-21 مشاهده کردید مراجعه کنید و روي 

گزینه Menu Add کلیلک کنید تا طبق شکل 16-21 یک منوي جدید بسازید. 
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شکل 21-16

البته  و   )resources-hr دارد)مثل  احتیاج  خاص  داخلي  اسم  یک  به  جدید  منوي 
یک نام جذاب براي کاربران)مثل Resources HR(. حاال مي توانید این منو را در لیست 
منوهاي سایت مشاهده کنید و موارد منویي جدید بدان بیفزایید. دروپال به طور اتوماتیک 
براي هرمنو یک بلوک ایجاد مي کند. از اسم آن نیز براي نام گذاري بلوک استفاده مي شود. 
طبق شکل 17-21 مي توانید این بلوک جدید را در بخش غیرفعال لیست بلوک ها مشاهده 
 up-pop منوي  از  استفاده  یا  بلوک جدید  برداشتن  و  از فلش چهارپر  استفاده  با  کنید. 
را  بلوک ها  اتمام کار قسمت  از  انتخاب و تعیین کنید. پس  را  مي توانید جاي مناسب آن 

ذخیره کنید. 

شکل 21-17 

پس از ایجاد چند گره در زیرمجموعه منوي Resources HR مي توانید بلوکي شبیه 
شکل 18-21 در اختیار داشته باشید. 
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شکل 21-18

اینجا مي توانید از تنظیمات مخصوص بلوک ها که در بخش پیکربندي لینک ها در لیست 
کرده اید  ایجاد  که  جدیدي  بلوک  باشید.  داشته  بهتري  استفاده  مي شود،  نهایي  بلوک ها 
تنها مي تواند در صفحات خاص سایت به نمایش درآید)یا در تمام صفحات سایت منهاي 
صفحات خاص(. به خاطر داشته باشید که مي توانید از منوهاي چندگانه براي نشان دادن 
مسیر استفاده کنید. شما مي توانید چندین بلوک منومحور بسازید و در حاشیه صفحات و 
بخش هاي مختلف سایت قرار دهید. عالوه بر سیستم navigation پایه اي منوهاي مرجعي 
چون این نمونه هم براي سایت شما مفید است. اگر در چندصفحه بلوک هاي منومحور نیاز 
بلوک  را شخصي کنید. شکل 19-21 یک  آنها  ایجاد کرده  را  منوها  این  دارید مي توانید 

منومحور را به نمایش درآورده است. 

شکل 21-19
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خالصه
پس از آشنایي کامل با مفاهیم پایه اي منوها مي توانید این پروسه را تکرار کنید. کاربرد 
بلوک هاي منومحور سیستم navigation سایت شما را براي کاربران کاربردي تر مي کند. 

سوال و جواب
سوال: ما مي خواهیم سایت خود را از نسخه 6 دروپال به نسخه هفتم منتقل کنیم. براي 
اینکه کاربران ما بتوانند با ساختار جدید منوهاي سایت آشنا شده مشکلي به وجود نیاید، 

چه کارهایي باید انجام دهیم؟
 navigation اتفاق مي افتد که شما در سایت از منوي جواب: این تنها در صورتي 
استفاده کنید وگرنه در صورت استفاده از منوهاي شخصي هیچ تغییر خاصي ایجاد نمي شود. 
شما مي توانید به یک سیستم navigation خاص براي سایت خود فکر کنید که وابستگي 
به ساختار اصلي نداشته باشد. در صورت داشتن زمان کافي به ویرایش گزینه هاي مختلف 
به عنوان مثال شما مي توانید یک منوي کاربران در  بپردازید.  navigation خود  منوي 

دروپال6 طراحي کنید تا کاربران به این روش عادت کنند. 
سوال: آیا براي اندازه منوها محدودیتي وجود دارد؟

جواب: متاسفانه نه. معموال منوهاي شلوغ و طوالني قدرت مدیریت را از مدیرسایت 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
390

کرده اید،  استفاده  کشور   100 از  بیش  up-popشامل  منوي  یک  از  اگر  مي کنند.  سلب 
مي دانید که چقدر یافتن اسم کشور موردنظر کار سختي است. 

کارگاه 
امتحان

چگونه مي توان این ویژگي را فعال کرد: نمایش متن در صورت حرکت کردن با   .1
ماوس روي یک لینک؟

چگونه مي توان یک بلوک منومحور ساخت؟  .2
چگونه مي توان منوهاي با ترتیب سلسله مراتبي ایجاد کرد؟  .3

جواب ها
این بخش به قسمت توضیحات لینک منو مربوط است.   .1

دروپال پس از ایجاد منوي جدید توسط شما، این کار را به طور اتوماتیک انجام   .2
مي دهد. )این بلوک ها متعلق به منوها هستند بنابراین در صورت اعمال هرتغییر در منو، 

بلوک ها نیز به روز مي شوند.(

این سوال دو معني دارد:  .3
پس از ایجاد یک لینک منو، باید لینک منوي مادر آن را انتخاب کنید.   .1

براي لینک اولیه و ثانویه پیش فرض، باید لینک هاي ثانویه را به لینک هاي اولیه   .2
لینک هاي  تب هاي  در  اولیه  لینک هاي  ساب منوهاي  سلسله مراتبي  ترتیب  تا  کنید  لینک 

ثانویه جاي گیرند. 

فعالیت ها
بهتر است در مورد طراحي ساختار منوي سایت خود با دیگران مشورت کنید. سیستم 
navigation سایت را روي کاغذ تست کنید تا مشکالت احتمالي را بیابید. اگر در سایت 
شما کلیدها در مرکز قرا دارند از نماي منومحور استفاده کنید و برعکس. سعي کنید اززاویه 

جدیدي به سایت خود نگاه کنید. 
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بخش بیست و دوم
مديريت سايت

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
Triggers و Actions استفاده از 
 درک مفهوم Tokenها
)Rules استفاده از قوانین )ماژول 
 اتوماتیک کردن بخش نگه داري و پشتیباني سایت
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مقدمه
دروپال بخش عظیمي از مسئولیت هاي ایجاد، نگه داري و مدیریت سایت را از شانه هاي 
شما برمي دارد. در این بخش با مسئولیت هاي نگه داري سایت آشنا مي شوید)البته نه تنها 
یادآوري رسیدگي به این امور توسط مدیر بلکه انجام آنها به صورت اتوماتیک(. دو نوع ابزار 

اتوماتیک کردن امور در دروپال وجود دارد: 
Actions و Triggers: این ماژول ها در هسته سایت قرار دارند و مي توانند در زمینه 

اتوماتیک کردن امور مختلف سایت به شما کمک کنند. 
قوانین: ماژول Rules از ساختارهاي پیچیده تري پشتیباني مي کند و قدرت بیشتري 
به  ماژول  این  نتیجه  ماژول پشتیباني مي کنند. در  این  از  ماژول ها  از  بسیاري  دارد. چون 

انتخاب اول اکثر کاربران تبدیل شده است. 
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Triggers استفاده از
این دو ماژول با هم کار مي کنند:  Triggers و Actions. پس از یک اتفاق مشخص 
)trigger( یک action اجرا مي شود. این دو در کنار هم پروسه اي را تشکیل مي دهند که 
پس از راه اندازي، به طور اتوماتیک در زمان موردنیاز فعال شده به امور الزم رسیدگي مي کند. 

براي شروع باید به نصب و فعال سازي ماژول Triggers طبق جدول 1-22 بپردازید. 

 :
ActionsTriggers
Token

(Rules )

 .(
 .)

  :
ActionsTriggers :

  .
 :Rules .

 .
  .

Triggers
:TriggersActions .(trigger )

action .
 .

Triggers1-22  .

(D6: admin/build/trigger; D7: 
admin/structure/trigger/node )1-22

 .trigger .
triggeraction  .

وقتي شروع به مدیریت این ماژول مي کنید
)D6: admin/build/trigger; D7: admin/structure/trigger/node( طبق 
شکل 1-22 مي توانید در بخش هاي مختلف به مدیریت امور آن بپردازید. در این قسمت 
triggerهاي نصب شده لیست مي شوند. براي فعال کردن هر trigger باید یک action را 

بدان اختصاص دهید. 

شکل 22-1

شکل action 22-2هاي در دسترس براي ذخیره و به روزکردن یک پست را به نمایش 
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درآورده است. به یاد داشته باشید که برخي از این actionها )مثل sticky کردن برخي 
موارد( ممکن است با استفاده از تنظیمات پیش فرض هم راه اندازي شوند ولي بقیه نه. 

شکل 22-2

 Triggers مي توانید آن را در صفحه trigger به یک action پس از اختصاص یک
 action مشاهده کنید. به عالوه طبق شکل 3-22 مي توانید این عملیات را بازگردانده آن

را حذف کنید. 

شکل 22-3
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البته actionهاي triggerهاي مختلف، متفاوت هستند. شکل trigger 22-4هاي 
نظرات کاربران را نشان مي دهد. ترکیب trigger و action که در شکل 4-22 به نمایش 
درآمده است به شما اجازه مي دهد به طور اتوماتیک پس از افزوده شدن یک نظر کاربري به 
یک پست، آن را به صفحه اصلي سایت منتقل کنید. بدین ترتیب صفحه اصلي شما جذاب و 

به روز خواهد شد. و صفحه اصلي شما همیشه حاوي پست هاي داغ خواهد بود. 

شکل 22-4

Actions استفاده از
دهید.  اختصاص  آنها  به   action یک  که  مي شوند  فعال   Triggers وقتي  فقط 
 actions  administer  :Module  System قسمت  به  باید  آنها،  پیکربندي  براي 
مراجعه کرده مجوز الزم را کسب کنید. همان طور که در شکل 5-22 مشخص است دو 
نوع action در دروپال وجود دارد. Actionهاي پایه اي در قسمت کاربر کنوني، گره 
Actionهاي  ندارند.  اضافي  اطالعات  به هیچ  نیازي  و  فعال هستند  کاربران  نظرات  یا 
 trigger پیشرفته به اطالعات اضافي چون آدرس ایمیل نیاز دارند تا در زمان اجراي 
شما را آگاه کنند. براي رسیدن به این صفحه باید به بخش Administer، پیکربندي 

actions/settings/admin( Actions( مراجعه کنید.  سایت، 
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شکل 22-5

شکل 6-22 نحوه پیکربندي actionهاي پیشرفته را به نمایش درآورده است:

شکل 22-6

استفاده از Tokens و Actions شخصي شده
هیچ محدودیتي براي تعداد actionهاي شخصي شده که مي توانید ایجاد کنید وجود 
actionها  tokenهاي متنوعي در  Tokenرا نصب کرده اید مي توانید  ماژول  اگر  ندارد. 
جاي دهید. به عنوان مثال مي توانید پیام ایمیلي را مشخص کنید که با شروع اجراي یک 
actionي که شما شخصي مي کنید  ارسال شود. درواقع  براي آدرس هاي معیني  بخش، 
نوشتن  براي  tokenها  از  مي توانید   22-7 شکل  طبق  است.  ایمیل  آدرس هاي  حاوي 

اتوماتیک پیام استفاده کنید. 
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شکل 22-7

جدول token 22-2هاي در دسترس براي گره ها را به نمایش درآورده است. برخي 
است  کاربري  ورودي  نسخه هاي  همان  موارد  این  با عالمت خام مشخص شده اند.  آنها  از 
با  مي توانید  شما  باشند.  خطرناک  کاراکترهاي  حاوي  است  ممکن  و  نکرده اند  تغییر  که 
استفاده از PathAuto آنها را تغییر دهید. بهترین انتخاب فعال کردن ماژول هاي Path و 
PathAuto است تا از نسخه هاي خامي که مي خواهید به راحتي استفاده کنید. بدین ترتیب 
ماژول Token بهترین استفاده را از داده مي برد و تمام کاراکترهاي خطرناک توسط ماژول 

Path فیلتر مي شوند. 
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token .
token(flag-bookmarks-count )Flag

bookmark flag .Ubercart
token

 ... .3-22tokenCCK
 .CCK .
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البته tokenهاي در دسترس شما به ماژول هایي که نصب کرده اید بستگي 
دارد. به عنوان مثال count-bookmarks-flag( token( تنها در صورتي 
 flag bookmark را نصب کرده یک Flag در دسترس شماست که ماژول
ایجاد کرده باشید. همچنین ماژول Ubercart نیز تعداد زیادي token به 
سیستم شما اضافه مي کند که مي توانید در پیام هاي ایمیل براي مشخص کردن 
tokenهاي   22-3 جدول  کنید.  استفاده  آنها  از  و...  سفارشات  محصوالت، 
آنها  از  استفاده  البته  است.  درآورده  نمایش  به  را   CCK براي  دسترس  در 
token متني  CCK در سایت شما بستگي دارد. به عنوان مثال  به کاربرد 
 CCK تنها در صورتي در دسترس شماست که   )raw-location_field(

نصب شده، بخشي به نام location ایجاد کرده باشید. 

token .
token(flag-bookmarks-count )Flag

bookmark flag .Ubercart
token

 ... .3-22tokenCCK
 .CCK .

token(field_location-raw )
CCKlocation  .

4-225-22tokensite globals .
Token .xxx

(author ) .xxx
(user ) .
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جدول هاي 4-22 و token 22-5هاي کاربران و site globals را به نمایش درآورده اند. 
Tokenها پیش وندهاي متفاوتي دارند. براي ارزش هاي یک نویسنده، xxx را به جاي کلمه 
نویسنده )author( قرار دهید. براي ارزش هاي مربوط به کاربر فعال، xxx را به جاي کلمه 

کاربر)user( قرار دهید.  

4-225-22tokensite globals .
Token .xxx

(author ) .xxx
(user ) .

token(field_location-raw )
CCKlocation  .
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چون لیست tokenها بسته به ماژول هایي که نصب مي کنید تغییر مي کند، بهت است 
 rules و actions، triggers ابتدا ماژول هاي موردنظر را نصب کنید سپس به راه اندازي

4-225-22tokensite globals .
Token .xxx

(author ) .xxx
(user ) .

token
actionstriggersrules

(token   .)

Rules
Rulestriggeraction .

trigger .
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بپردازید )چون از tokenها استفاده مي کنند(.  

Rules استفاده از
با استفاده از Rules مي توان به ترکیب جدیدي از triggerها و actionها رسید. این 
trigger ماژول با سایر ماژول ها تعامل دارد و به این ترتیب سایر ماژول ها نیز مي توانند از

ها استفاده کنند. شما مي توانید براي مشاهده لیستي از ماژول هایي که از rules پشتیباني 
مي کنند به آدرس modules-rules/10270/node/org.drupal.groups مراجعه کنید. 

پشتیباني ماژول ها از rules بسیار مهم است. به عنول مثال CCK به شما اجازه مي دهد 
از یک trigger که به یک ارزش مخصوص در یک بخش CCK وابسته است، پشتیباني 
کنید. همچنین به شما کمک مي کند یک action ایجاد کنید که یک ارزش در یک بخش 
CCK تنظیم مي کند. با ترکیب این دو ویژگي مي توانید یک trigger ایجاد کنید که وقتي 
یک گره در حال ذخیره شدن باشد، اجرا شود. اگر یک بخش به نام location حاوي ارزشي 

چون here باشد، action مربوطه مي تواند ارزش site-on را جایگزین اش کند. 
این یک جابجایي داده ساده است و مي توانید با تبدیل بخش location به یک منوي 
انتخاب هاي شما نیستید اکثر  از  up-pop، به همان نتیجه دست یابید. اگر here یکي 

کاربران نهایي خواهند فهمید باید گزینه site-on را انتخاب کنند. 
اما قدرت اصلي ماژول Rules – مثل ماژول Token – زماني مشخص مي شود که به دو 
 action و trigger ماژول اجازه مي دهد با هم ترکیب شوند. به عنوان مثال به جاي ایجاد یک

برپایه یک بخش CCK، به این سناریوهاي ترکیب کننده و هماهنگ کننده فکر کنیم. 
براي یک سایت عالقه مندان به گربه ها هرگره متني حاوي کلمه سگ را مي توان   -

token
actionstriggersrules

(token   .)

Rules
Rulestriggeraction .

trigger .
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شامل  پیچیده تري  سناریوهاي  از  مي توانید  شما  همچنین  کرد.  حذف  اتوماتیک  طور  به 
obscenity استفاده کنید. )یک action که به طور اتوماتیک برپایه کلیدواژه ها مي تواند 

حذف شود اما شما مي توانید بعدا آن را توسط action خود شخصي کنید.(
در این سناریو نیز کارکرد شبیه مورد باالست هرچند به جاي حذف کردن گره،   -
یک ایمیل هشدار به مدیر سایت ارسال مي شود. همچنین مي توان تنظیمات را به گونه اي 
نهایي کرد که یک ایمیل به کاربر نهایي ارسال شود. یعني به جاي سانسورکردن مطلب به 

کاربر نهایي اجازه دهید مطلب خود را اصالح کند. 
در میان وقایعي که مي توانند باعث اجراي یک rule شوند، قسمت ورود کاربر   -

وجود دارد. شما مي توانید بخش ورودي کاربر را با یک پیام ایمیل ترکیب کنید. 
و   Triggers ماژول هاي  در   action و   trigger ترکیب  باشید  داشته  یاد  به  البته 
Actions را نمي توان به طور مستقیم به ماژول Rules ربط داد. هرچند مفاهیم یکسان 
هستند، در ماژول Rules یک trigger وقتي اجرا مي شود که یک event اتفاق بیفتد. 
پس از اجراي trigger مي توان یک condition به کار بست. اگر condition درست 
 Rules ماژول trigger اتفاق مي افتد. بدین ترتیب شما مي توانید یک action باشد آنگاه
مي شود  اجرا  وقتي  مربوطه   Trigger  .condition هیچ  بدون  باشید  داشته  اختیار  در 
که یک گره در حال ذخیره شدن است و condition یک ارزش داده اي مشخص در یک 
بخش مشخص شده باشد. Trigger دیگر ممکن است وقتي اجرا شود که یک گره در حال 
کار  براي شروع  داده اي(.  conditionهاي  یا  ارزش ها  به  توجه  )بدون  است  ذخیره شدن 

طبق جدول 6-22 باید ابتدا به دانلود، نصب و فعال سازي ماژول Rules بپردازید. 

 )rules/admin(  Rules  ،Administer بخش  به  باید   rules با  کار  شروع  براي 
مراجعه کنید تا بتوانید صفحه اي مشابه شکل 8-22 باز کنید. 

rulesAdministerRules(admin/rules )
8-22  .

8-22

Triggered Rules9-22
rule .

 .
Rule

Triggered Rules .
triggered rulesrule  .
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شکل 22-8

وقتي روي گزینه Rules Triggered کلیک مي کنید شما طبق شکل 9-22 مي توانید 
لیستي از تمام ruleهاي فعال به دست آورید. در ابتدا یک مثال در اختیار شما قرار مي گیرد 

ولي مي توانید نمونه هاي خود را بدان بیفزایید.

گردش بین Ruleها
در این بخش در مورد انتخاب اول، Rules Triggered صحبت مي کنیم. پس از آشنایي 

کامل با rules triggered مي توانید براي آشنایي با سایر ruleها نیز جستجو کنید. 

شکل 22-9

تمام ruleها کارکرد و نماي یکساني دارند. به هرحال وقتي با مفاهیم این ابزارها آشنا 
شدید به تمام گزینه هاي ماژول Rules اشراف خواهید داشت. 
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خودتان امتحان کنید
ارسال ايمیل با ورود يک کاربر

این rule هیچ conditionي ندارد و با ورود یک کاربر به سایت، یک پیام به بخش 
نگهباني دروپال ارسال مي کند. این کار براي اشکال زدایي سیستم ارزشمند است مخصوصا 
ایمیل ممکن  ارسال  ایمیل مربوط مي شود. در شرایط تست  ارسال  به   action وقتي که 
است با مشکل مواجه شود بنابراین باید بدانید که اقدام براي ارسال ایمیل صورت گرفته یا 

هراقدامي براي action انجام شده است. 
در لیست ruleها )شکل 9-22( روي گزینه Rule New a Add کلیک کنید   .1
تا صفحه اي مشابه شکل 10-22 باز شود. واقعه In Logged Has User را انتخاب کنید. 

تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید.
از  لیستي  کنید.  کلیک   Action  an  Add گزینه  روي   22-11 شکل  طبق   .2
actionهاي در دسترس به شما ارائه مي شود که به ماژول هایي که نصب و فعال کرده اید 

بستگي دارد. براي این مثال گزینه User a to Mail a Send را انتخاب کنید. 
با  کنید.  پیکربندي  ایمیل  پیام  یک  عنوان  به  را   action  22-12 شکل  طبق   .3
استفاده از یک token مي توانید هنگام ورود یک کاربر با استفاده از نام وي، به او خوش آمد 

بگویید. روي گزینه Save کلیک کنید. 

شکل 22-10
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شکل 22-11 

شکل 22-12 

همان طور که در شکل 13-22 مشخص است مي توانید conditionها و سایر   .4
actionها را نیز به این قسمت اضافه کنید. براي بررسي conditionها نیز مي توان از 
نقش کاربر یا سایر اطالعات در دسترس Rules استفاده کرد. یکي از actionهاي کاربردي 
 ،Administer باید به بخش Rule است. شما براي مشاهده نتایج Watchdog to Log

گزارشات، مداخل Log جدید )dblog/reports/admin( مراجعه کنید. 

خودتان امتحان کنید
تغییر محتوا

-on ارزش  با  را   here ارزش  سناریو  این  شوید.  آشنا  محتوا  تغییر  نحوه  با  اینجا 
اما  است  پیچیده  سناریوي  یک  این  مي کند.  جابجا   location بخش  یک  در   site
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داراي ریتم است. پس از ایجاد rule، وارد الگوي آشنایي مي شوید:
 action یا condition افزودن یک  -

مشخص کردن جزئیات یا داده آن  -
 condition پایه اي )یک trigger هاي شماست. به عنوان مثال همانrule این پایه تمام

داده اي( مي تواند یک ایمیل هشدار به supervisorها یا کاربران سایت ارسال کند.  
در لیست rules triggered روي گزینه Rule New a Add کلیک کنید.  .1

 After داده را وارد کرده واقعه موردنظر را انتخاب کنید. در این مورد، از گزینه  .2
 After استفاده کنید. )به همین دلیل، شما مي توانید گزینه Content New Saving
Content Existing Updating انتخاب کنید؛ ممکن است به ruleهایي براي هردو 
واقعه احتیاج داشته باشید که البته به تصمیم شما براي اقدام بستگي دارد.( روي گزینه 
Changes Save کلیک کنید. صفحه بعدي به شما کمک مي کند تنظیمات پایه اي را مرور 
کرده آنها را تغییر دهید و conditionها و actionها را به آنها اضافه کنید. شکل 22-14 

قسمت باالي صفحه )تنظیمات Rules( را به نمایش درآورده است. 

شکل 22-14

شکل 22-13
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بعدي  صفحه  در   Settings  Save گزینه  روي  کلیک  و   rule ایجاد  از  پس   .3
مي توانید به اضافه کردن conditionها و actionها بپردازید)شکل 22-15(. 

شکل 22-15

روي گزینه Condition Add کلیک کنید. روي صفحه نمایش داده شده در شکل   .4
16-22 گزینه Comparison Textual را انتخاب کرده روي گزینه Next کلیک کنید. 

براي  مربوطه   token از  کنید  مشخص  را   comparison  textual گزینه   .5
محتواي بخش raw-location_field:node( location( و کلمه here در بخش دوم 

استفاده کنید)شکل 22-17(.
حاال طبق شکل 18-22 یک action اضافه کنید تا بخش CCK مربوطه تثبیت شود.    .6

شکل 22-16

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


طراحی آسان صفحات وب با دروپال
410

شکل 22-17

براي تثبیت بخش مربوطه داده را مشخص کنید)شکل 22-19(.   .7
براي  ایجاد کنید.  location طبق شکل 22-20  یک محتوا حاوي یک بخش   .8
location کلمه here را وارد کنید. اگر از توصیه هاي این کتاب استفاده کرده اید، گونه 
محتواي Data که به یک تقویم لینک شده است انتخاب خوبي است چون داراي یک بخش 

CCKي location است. 
حاال آن گره را مرور کنید. این گره در کنار تقویم قرار گرفته بود. طبق شکل   .9
 location 21-22 مي توانید آن را از قسمت تقویم باز کنید. به یاد داشته باشید که بخش

به site-on تبدیل شده است. 

شکل 22-18 
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شکل 22-19

شکل 22-20

شکل 22-21
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خالصه
امور  اتوماتیک کردن  ابزارهایي چون actions ،triggers و rules مي توانید براي  از 
سایت خود استفاده کنید. درواقع شما مي توانید امور سایت خود را برمحور این اتوماسیون 
طراحي کنید. به عنوان مثال صفحه اصلي سایتي که حاوي اطالعات و نظرات جدید کاربران 
است ارزش فراواني دارد. البته باید قوانین این قسمت را در بخشي چون Us About یا 

بلوکي در صفحه اصلي، براي کاربران سایت تشریح کنید. 

سوال و جواب
سوال: کدام یک بهتر است: ترکیب trigger و action یا ماژول Rules ؟

جواب: در برخي موارد ممکن است انتخاب با شما نباشد و مجبور باشید تنها یکي از 
این دو روش را انتخاب کنید. البته اموري چون ارسال پیام هاي ایمیل توسط tokenها در 
دسترس هردو ابزار قرار دارد. بهتر است به اموري از سایت که قصد دارید اتوماتیک کنید 
فکر کنید. به هرحال اتوماتیک کردن امور سایت خیلي بهتر و به صرفه تر از انجام ندادن این 

کار است. 
سوال: آیا تمام ruleها همزمان اجرا مي شوند؟

جواب: بسیاري از آنها در زمان یکساني اجرا مي شوند اما برخي triggerهاي ارزشمند 
زمان  در  دارند که  triggerهایي وجود  مثال  عنوان  به  فعال مي شوند.  واقعه  از یک  قبل 
ذخیره شدن یا بازدید از گره ها اجرا مي شوند. شما مي توانید این روند را تغییر دهید یا ارسال 
پیام هشدار به مدیرسایت را جایگزین آن کنید. همچنین مي توانید در ماژول Rules چند 

ruleset ایجاد کرده ترتیبي مهیا کنید آن دسته از ruleها با هم اجرا شوند. 

کارگاه
امتحان

آیا یک trigger مي تواند باعث اجراي دو action شود؟  .1
2. آیا actions ،triggers و rules باعث افت بهره وري و کیفیت عملکرد سایت مي شوند؟

جواب ها
بله.  .1

در کل نه؛ چون از نظر طراحي و اجرا بهره وري باالیي دارند.  .2
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فعالیت ها
ابزارهاي اتوماسیون دروپال از ویژگي هاي منحصربه فرد آن هستند. در انتخاب ماژول ها 
 actions و triggers توجه کنید تا بتوانید از ترکیب rules باید به پشتیباني آنها از ماژول
استفاده کنید. براي شروع عملیات اتوماسیون سایت بهتر است به نقاط مختلف سایت که به 
این ویژگي نیاز دارند فکرکرده triggerهاي الزم را ایجاد کنید تا در نهایت مجموعه این 

ترکیب هاي کوچک به اتوماسیون کلي سایت شما ختم شود. 
به عنوان مثال مي توانید ارسال ایمیل توسط tokenها را با فیلترهاي ایمیل ترکیب 
قسمت  در  )باید  موضوع  برپایه  بلکه  آدرس  برحسب  تنها  نه  ایمیل ها  بدین  ترتیب  کنید. 

موضوع ایمیل ها action ایجاد کنید( فیلتر مي شوند.
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بخش بیست و سوم
استفاده از Arguments View و 
تغییر صفحات داخلي

آنچه در اين بخش خواهید آموخت:
 نحوه ایجاد Viewهاي پویا
 نحوه ایجاد و تنظیم Arguments براي Viewهاي پویا
 نحوه تغییر صفحات داخلي براي استفاده بهینه از آنها
 نحوه استفاده از بخش هاي مرجع کاربر و گره
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مقدمه
در این بخش با نحوه استفاده از viewها، پنل ها و صفحات براي ایجاد viewهاي پویا و 
تغییر صفحات داخلي آشنا مي شوید. حاال شما اطالعات و تجربه کافي براي ایجاد سایت هاي 
پیچیده و سنگین را در اختیار دارید تا به اموري چون طراحي و نگه داري سایت بپردازید. 
با ترکیب محتوا و ویژگي هاي  با وب سایت هایي آشنا مي شوید که  به عالوه در این بخش 

مدیریت پایگاه داده، بهترین بهره را از دروپال مي گیرند. 

ايجاد يک صفحه پويا
در بخش 14 با نحوه ایجاد یک view که داده را از پایگاه داده بازیابي کرده نمایش 
و  انتخابي  معیارهاي  کردن   code-hard چگونگي  شما  همچنین  شدید.  آشنا  مي دهد، 

نمایش view را آموختید)شکل 23-1(. 
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در این بخش با نحوه ایجاد یک view پویا آشنا مي شوید. یک view که داده آن برپایه 
یک argument انتخاب شده و در URLصفحه ثبت شده است. شکل 2-23 یک صفحه 
پویا را به نمایش درآورده است که در آن داده توسط آدرس صفحه مشخص شده است نه 

توسط code-hard شدن یا تنظیم توسط کاربر. 

شکل 23-1

شکل 23-2

درک مفهوم viewهاي پويا
اتوماتیک کردن روند انتخاب داده این بخش را براي کاربران سایت شما ساده تر مي کند. 
بدین ترتیب آنها الزم نیست مرحله اي غیرضروري را گذرانده با ورود به صفحه داده، داده 
argument کنند. به عالوه استفاده از refresh موردنظر را انتخاب کرده دوباره صفحه را

ها در آدرس صفحه کار طراح و مجري سایت را آسان تر مي کند. شما بدون توجه به محتواي 
مربوطه، view را همان طور که باید نمایش داده شود تنظیم مي کنید. سپس براي نمایش 
یک دسته از داده ها تنها به تغییر argument مي پردازید. به عنوان مثال فرض مي کینم 
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view موردنظر myview نام دارد و مي تواند اطالعات را از داده یک اصطالح طبقه بندي 
کرد،  استفاده  داده  انتخاب  براي  اصطالح مي توان  آن  از  درآورد.  نمایش  به  کرده  دریافت 

بنابراین پس از ایجاد myview شما مي توانید از مسیرهاي دروپالي زیر استفاده کنید: 
personnel/Myview

news/Myview
releases-press/Myview

public-documents/Myview
argumentهاي  در  فاصله،  جاي  به  تیره  از خط  استفاده  باشید  داشته  یاد  به   . و... 
صفحه رایج است. مي توان از argumentها براي کاري بیش از انتخاب داده استفاده کرد. 
به عنوان مثال شما مي توانید یک argument را به عنوان تیتر مشخص کنید. تصمیم با 
 argument چه استفاده اي کنید. از نظر دروپالي این دو argument شماست که از هر

معادل یکدیگرند:
/public/documents/Myview
documents/public/Myview

قرار دادهاي URLي
در مورد این بخش بین دروپال و کاربران مختلف آن، روش و شیوه واحدي در مورد 
URLها وجود ندارد. بنابراین باید برخي قرار دادهاي این کتاب را با هم مرور کنیم: اول: 
در این بخش ما فرض مي کنیم شما ماژول Pathauto را نصب و فعال کرده اید. به یاد 
داشته باشید آدرس هاي URL صفحات شما به صورت URL partial هستند. بنابراین 
/com.x :نمایش داده شده در بخش قبلي بدین صورت رفع مي شود URL partial اولین

personnel/myview . دروپال این آدرس را شکسته به یک مسیر)myview( و یک 
argument مسیر)personnel( تبدیل مي کند. Argumentهاي چندگانه ممکن است 
تنها براي یک مسیر استفاده شوند بنابراین مثال چهارم به دو argument تبدیل مي شود: 

.public و documents
 

ايجاد يک view پويا
 ،view ایستا دارد. پس از ایجاد یک view این عمل تفاوت اندکي با نحوه ایجاد یک
مي توانید یک متغیر صفحه بسازید تا صفحه شما کامل شود. این مثال در بخشي از سایت 
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اصطالح  مفهوم  درک  است  مهم  آنچه  حاضر  حال  در  است.  شده  طراحي   net.Y2KX
را  این بخش  Tags است. در شکل 3-23 مي توانید تنظیمات محتواي   Site طبقه بندي 
مشاهده کنید. )اینکه موضوعات مهم forumهاي سایت جزو گونه هاي برچسب دار باشند 

یا نه به داده هاي سایت شما بستگي دارد.(

شکل 23-3

تنظیمات نمایش داده شده در شکل 4-23 به این معناست که مي توانید به هرگرهي در 
هرگونه محتواي مهمي اعتماد کنید که حداقل داراي یک برچسب Tags Site هستند. 
البته استفاده از این برچسب ها فقط یک ویژگي خوب نیست بلکه الزم و ضروري است. چون 

در غیر این صورت داده ها ممکن است از دست برود. 

شکل 23-4
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خودتان امتحان کنید
ایجاد یک صفحه پویا

این قسمت شبیه ایجاد یک صفحه ایستا یا صفحه داراي معیار جستجو)با انتخاب کاربر( 
است. پس از هر مرحله، باید روي گزینه Update کلیک کنید. پس از اتمام کار روي گزینه 
Save کلیک کنید. اگر به اتصال اینترنتي خود اعتماد ندارید یا نگران از دست رفتن کارهاي 
خود هستید، مي توانید در طول انجام این مراحل چندبار روي گزینه Save کلیک کنید. 
در این صورت ممکن است با چند پیام هشدار مواجه شوید. نگران نباشید در مراحل بعدي 

این مشکالت حل مي شود. 
ایجاد کنید. به بخش views/build/admin مراجعه کرده  یک view جدید   .1
روي گزینه Add کلیک کنید. بدین ترتیب صفحه اي مشابه شکل 5-23 باز مي شود. براي 
 view یک نام انتخاب کرده قسمت توضیحات آن را پر کنید. چون قرار است از این view
چندبار استفاده شود، آن را با ویژگي view_general مي شناسیم. بخش توضیحات)که 
از  ابزار  این  که  مي شود  یادآور  مدیر  به  مي شود(  داده  نمایش  سایت  مدیران  براي  تنها 
argumentهاي پویا تشکیل شده است. هر view مثل این هرگونه گرهي را با اصطالحات 
 view محتواي  براي  را   Node گزینه  حتما  درمي آورد.  نمایش  به  مناسب  طبقه بندي 

استفاده کنید. پس از اتمام کار روي گزینه Next در پایین صفحه کلیک کنید. 

شکل 23-5
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پس از کلیک روي گزینه Next ویرایشگر view که قبال با آن آشنا شدید روي   .2
صفحه ظاهر مي شود)شکل 23-6(.

شکل 23-6

با کلیک کردن روي عالمت + در کنار گزینه Fields در مرکز view سه بخش   .3
و   Teaser  :Node  ،Title  :Node بخش ها  این  کنید.  اضافه  قسمت  این  به  جدید 
Term رفع اشکال سایت   :Taxonomy اضافه کردن  با  Term هستند.   :Taxonomy
و بازبیني داده آسان تر مي شود. شما مي توانید بعدا آن را حذف کنید. چون این بخش ها در 
 >All< را به صورت up-pop قرار دارند باید منوي Taxonomy و Node قسمت هاي
تنظیم کنید. بدین ترتیب تمام این بخش ها در لیست جاي مي گیرند. روي سه چک باکس 

این قسمت کلیک کنید و در قسمت پایین صفحه روي گزینه Add کلیک کنید. 
حاال به تنظیمات هربخش مي رسیم. اولي تیزر نام دارد و نیازي به تغییر آن نیست   .4
 Teaser: مگر آنکه بخواهید لیبل بخش را حذف کنید. براي این کار تنها کافیست عبارت
را از بخش لیبل پاک کنید. پس از اتمام کار روي گزینه Update کلیک کنید. دروپال وارد 

بخش بعدي مي شود: Title :Node )شکل 23-7(. 
Title را حذف کنید و روي چک باکس آخر کلیک کنید  لیبل  نیاز  در صورت   .5
بخش  به  کرده  کلیک   Update گزینه  روي  شود.  لینک   node  full به  تیتر  بخش  تا 
آخر بروید. در این قسمت هم الزم نیست تغییري ایجاد کنید. پس از کلیک روي گزینه 
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Update براي بخش آخر، پیش نمایشي از داده مشاهده خواهید کرد)شکل 23-8(. 
به  دوباره  است.  به هم ریخته  کمي  داده ها  اینجا  است  مشخص  که  همان طور   .6
 view در مرکز ویرایشگر Fields برگردید و روي فلش دوپر کنار گزینه view ویرایشگر
کلیک کنید. بدین ترتیب مي توانید ترتیب این قسمت را طبق شکل 9-23 تغییر دهید. تیتر 
را به باالي صفحه منتقل کنید و قسمت تیزر یا توضیحات اصطالح را بعد از آن قرار دهید. 

پس از کلیک روي گزینه Update پیش نمایش جدید به نمایش درمي آید. 

شکل 23-8

شکل 23-7
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شکل 23-9

هنگام ایجاد یک view ایستا معموال باید یک فیلتر براي داده موردنظر انتخاب   .7
کلیک کردن  از  استفاده  با  باید  بلکه  کنید  ایجاد  فیلتري  نباید  پویا   view براي  اما  کنید. 
روي عالمت + کنار گزینه Arguments یک argument ایجاد کنید. طبق شکل 10-

باید  23 مي توانید این argument را تنظیم کنید. بخش درنظرگرفته شده براي آن نیز 
عدد  یک  Termکه   :Taxonomy شناسه  از  است  بهتر  باشد.   Term  :Taxonomy
است استفاده کنید ولي فعال استفاده از اصطالح هم کافیست. )این قسمت را به یک لیست 
do-to اضافه کنید تا در صورت نیاز به این قسمت بازگردید.( روي گزینه Add کلیک 

کنید تا argument موردنظر اضافه شود. 

شکل 23-10
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به  که  بعدي  صفحه  کنید.  مشخص  را   argument این  از  استفاده  نحوه  باید   .8
شما ارائه مي شود مشابه شکل 11-23 است. در این قسمت مي توان از حالت پیش فرض 
استفاده کرده هیچ تغییري به وجود نیاورد. مهم ترین قسمت دسته چک باکس هایي است که 
مشخص مي کند در صورت مفقودشدن argument چه چیزي باید به نمایش درآید. دو 
انتخاب درست براي این قسمت انتخاب همه ارزش ها یا صفحه خطاي مفقودشدن اطالعات 
است. البته این به سایت شما بستگي دارد که آیا در آن جستجو براي اصطالح طبقه بندي 
که داده اي بدان لینک داده نشده به یک خطا ختم مي شود یا نه. )اگر نگران هستید یک 
argument مفقوده ممکن است باعث بازیابي داده فراوان شود آسوده خیال باشید که یک 

پیجر در صفحه نتایج قرار مي گیرد تا میزان داده را کاهش دهد.(

شکل 23-11

نیز  را   argument اعتبار  تایید  نحوه  مي توانید  بروید  پایین تر  صفحه  در  اگر   .9
مشخص کنید. چون این argument یک اصطالح طبقه بندي است مي توانید براي تایید 
اعتبار آن از دروپال استفاده کنید. اگر از آن به عنوان تیتر صفحه استفاده کرده اید دیگر 
نیازي نیست اعتبار آن تایید شود. شما مي توانید پروسه تایید اعتبار را براي کاربران، گره ها 
و اصطالح هاي طبقه بندي استفاده کنید. شکل 12-23 گزینه هاي تایید اعتبار یک اصطالح 
طبقه بندي را به نمایش درآورده است. در این قسمت باید action الزم براي مواقعي که 

اعتبار تایید نمي شود را تنظیم کنید. 

شکل 23-12 
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10. طبق شکل 13-23 پروسه را در پایین صفحه تکمیل کنید. شما مي توانید قوانین نوشتن 
حروف argument با حروف بزرگ )capital( را در این قسمت مشخص کنید)البته اگر از این 
argument در تیتر استفاده مي کنید(. معموال باید به جاي فاصله از خط تیره در URL استفاده 
کرد. و اگر داده اي بازیابي مي کنید که هیچ ارزشي ندارد مي توانید تنظیمات را به گونه اي نهایي 
کنید که در خالصه ارائه شده ثبت نشوند. در این مورد نیازي به نگراني نیست چون یکي از مواردي 
که بازیابي مي کنید تیر گره است و هرگرهي داراي یک تیتر است. پس از اتمام کار روي گزینه 
Update کلیک کنید. در صورت نیاز مي توانید argument دیگري اضافه کنید. باید ترتیب 

argumentها را مشخص کنید که کدام argument به انتخاب داده، تیتر و... بپردازد. 

شکل 23-13

تا به حال view پیش فرض را ایجاد کرده اید. پس از آخرین به روزرساني این قسمت را   .11
ذخیره کنید. حاال یک نحوه نمایش صفحه طبق شکل 14-23 اضافه کنید. طبق شکل 23-15 

به محض انجام این کار با یک پیام خطا مراجه مي شوید. یک صفحه، مسیر نیاز دارد. 
در تنظیمات صفحه قسمت مسیر به صورت None پر شده است. روي این کلمه   .12
کلیک کنید تا بتوانید مسیر را مشخص کنید)شکل 16-23(. اگر مقرر است این view یک 

utility باشد باید نامي عمومي مثل general براي آن انتخاب کنید. 

شکل 23-14
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شکل 23-15

شکل 23-16

حاال براي تست کردن آماده هستید. یک پنجره جدید باز کنید و مسیر خود را   .13
وارد کنید. در این مورد URL full موردنظر problems-y2k/general/com.x خواهد 
بود)اگر این یکي از اصطالحات طبقه بندي شماست(. به یاد داشته باشید که به جاي فاصله 

باید از خط تیره استفاده کنید. 
با استفاده از تنظیمات viewمي توانید نماي آن را تغییر دهید. یک تغییر رایج در   .14
این قسمت طبق شکل 17-23 افزودن یک پیجر است. به عنوان مثال ممکن است بخواهید 
داده ها را طبقه بندي کنید. اگر طبق توصیه هاي کتاب پیش  رفته اید حاال زمان حذف کردن 

بخش Term :Taxonomy است. 
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شکل 23-17

تغییر يک صفحه داخلي 
شما مي توانید با استفاده از پنل ها و صفحات، صفحات داخلي را تغییر دهید. برخي نماها 
در ویرایشگر view کامال مشخص است مخصوصا صفحاتي که کدنویسي شده و مي توانید 
متغیرهایي که ایجاد کرده اید را در آنها جاي دهید. بدین ترتیب مي توانید صفحات داخلي را 

تغییر دهید. مثال حاضر در مورد تغییر پایه اي صفحه ایجاد محتوا است. 
چرا باید چنین کاري را انجام دهید؟ دلیل اول ممکن است این باشد که مي خواهید 
نماي متفاوتي براي کاربران سایت یا همکاران شما داشته باشد. اما در سایت هایي که افراد 
زیادي درگیر هستند صفحات مداخل داده بهتر است مشخص تر و متفاوت تر باشند. ممکن 

است بخواهید لوگوي خود را در این صفحات جاي دهید یا لیبل بخش ها را تغییر دهید. 
 )pages/build/admin( طراحي سایت، صفحات ،Administer طبق شکل 18-23 به بخش
مراجعه کنید. در این قسمت مي توانید هرصفحه اي که ایجاد کرده اید را ببینید. همچنین صفحات 

داخلي را مشاهده خواهید کرد که به صورت پیش فرض غیرفعال هستند. 
صفحه اول را با کلیک کردن روي گزینه Edit ویرایش کنید؛ edit_node صفحه اي 
وارد صفحه  قرار مي گیرد. سپس  مورداستفاده  ویرایش یک گره  یا  اضافه کردن  که هنگام 
خالصه مي شوید)شکل 19-23(. نمایش یا عدم نمایش متغیرها به شرایط نصب و تنظیمات 

دروپالي شما بستگي دارد. در بخش بعدي یک متغیر جدید اضافه خواهید کرد. 
در پایین صفحه روي گزینه Variant New a Add کلیک کنید. صفحه اي مشابه 

شکل 20-23 باز مي شود. 
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شکل 23-20

شکل 23-18

شکل 23-19
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در صورت نیاز تیتر صفحه را مشخص کنید. سپس روي گزینه Variant Create کلیک کنید تا 
صفحه مشابه شکل 21-23 باز شود. حاال مي توانید layout دلخواه خود را انتخاب کنید. 

شکل 23-21  

حاال مي توانید روي گزینه Continue کلیک کنید. همان طور که در شکل 23-22 
مشخص است شما وارد دنیاي صفحات و پنل هاي دروپال شدید. تنها تفاوتي که حاال به 
وجود آمده این است که مي توانید چند پنل دیگر به سیستم اضافه کنید. طبق شکل 22-

23 روي گزینه Content Add کلیک کنید. همچنین طبقه هاي محتواي جدیدي دارید 
که مي توانید به گونه هاي محتواي سیستم بیفزایید. شکل 23-23 انتخاب هاي محتواي فرم 

را به نمایش درآورده است. این اجزا همان اجزاي فرم Node Add هستند. 

شکل 23-22
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شکل 23-23

شکل هاي 24-23 و 25-23 قسمت باال و پایین یک صفحه Content Create را به 
نمایش درآورده اند. )layout پایه اي layout منعطف است.(

شکل 23-24

استفاده از مرجع هاي گره و بخش هاي مرجع کاربر
به یاد داشته باشید دروپال یک سیستم مدیریت محتواست و ظرفیت هاي وبي آن همان 
ویژگي هاي توسعه یافته هسته آن هستند. شما مي توانید از دروپال براي یافتن راه حل هاي 
قدرتمند پایگاه داده اي استفاده کنید؛ بسته به تنظیمات امنیتي که همه کاربران بتوانند 

محتواي سایت را ببینند یا تنها عده اي خاص. 
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شکل 23-25

در این بخش با نحوه ترکیب کارکرد هسته دروپال و ماژول هاي داخلي آن آشنا مي شوید تا 
راه حلي مناسب براي مشکلي رایج بیابید: پیگردي پروژه. مثال حاضر موردي خاص است اما داراي 

گروهي از پارالل هاي جهان واقعي در بخش هاي مختلف است. ساختار داده ساده است:
- پروژه ها نقطه مرکزي سیستم هستند. این پروژه ها گونه محتواي custom سایت خواهند بود. 
هرپروژه به یک client ربط داده مي شود. اگر پروژه اي با چند client در اختیار   -
دارید بسیاري از سازمان ها یک client داخلي جدید ایجاد کرده اند که ترکیبي از دو مورد 

هستند. یک client مي تواند چند پروژه در اختیار داشته باشد. 
تسهیل  را  آن  پیگردي  پروسه  پرداخته،  پروژه  مدیریت  به  هماهنگ کننده  یک   -
مي کند. یک هماهنگ کننده مي تواند چند پروژه در اختیار داشته باشد اما هرپروژه مي تواند 
یک هماهنگ کننده در اختیار بگیرد. در یک شرکت حقوقي مي توان آن را معادل یک شریک 
دانست و در یک شرکت بازاریابي هم سنگ یک مدیر بخش دادوستد. به هرحال نکته مهم نحوه 

سازمان دهي شرکت است. 
- پروژه ها فازهاي مختلفي دارند. یک هماهنگ کننده پروژه را از یک فاز به فاز دیگر منتقل مي  کند 

یا آن را براي بازبیني، بازمي گرداند. در برخي موارد یک پروژه تنها یک فاز دارد. 
بخش اجرایي دروپال از دو گونه بخش CCK استفاده مي کند: مرجع هاي گره و مرجع هاي کاربر. 
این بخش ها با بخش هاي حاوي داده اي چون متن، متفاوت هستند. این بخش ها به سایر گره ها یا 

کاربران وصل مي شوند. دروپال راه اندازاي این بخش ها را آسان مي کند. 
شما مي توانید viewهاي پیچیده ایجاد کنید تا پروژه ها و شرایط آنها را به نمایش درآورید. 
اگر تنها از حالت پیش فرض دروپال استفاده کنید و هیچ عملیات شخصي سازي انجام ندهید 
مي توانید به راحتي به پیگردي داده خود بپردازید. شکل 26-23 نماي یک گره پروژه را به نمایش 

درآورده است.
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شکل 23-26

است:  افزوده شده  بدان  بخش  که سه  است   custom محتواي  گونه  یک  پروژه  گره 
بخش  یک   client است،  متني  بخش  یک  وضعیت  هماهنگ کننده.  و   client وضعیت، 
مرجع گره و هماهنگ کننده یک بخش مرجع کاربر است. در نحوه نمایش پیش فرض که در 
شکل 25-23 کامال مشخص است، هم client و هم هماهنگ کننده به صورت یک لینک 

به داده مناسب نمایش داده شده اند. 
شکل 27-23 نشان دهنده log بازبیني براي یک پروژه است. شما تنها کافیست داده را 

در log براي یک نسخه بازبیني جدید وارد کنید. 

شکل 23-27
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همان طور که در شکل 28-23 مشخص است دروپال به صورت اتوماتیک ارتباط بین 
پروژه هاي  تمام  نشان دهنده   23-28 شکل  مي کند.  حفظ  را  پروژه ها  و  هماهنگ کننده 
کاربر  پروفایل   Content  Related به یک هماهنگ کننده است که در بخش  ارائه شده 

جاي گرفته و به صورت لینک به کاربر ارائه مي شوند. 

شکل 23-28

خودتان امتحان کنید
ايجاد يک سیستم پیگرد پروژه

clientها را راه اندازي کنید. شما مي توانید یک گونه محتواي جدید براي clientها   .1
ایجاد کنید یا از گونه هاي محتواي پیش فرض مقاله یا story استفاده کنید. در برخي موارد باید 
سه بخش custom اضافه کنید: وضعیت، client و هماهنگ کننده. هماهنگ کننده یک نقش 
دروپالي براي کاربران خاص خواهد بود و clientها توسط یک اصطالح طبقه بندي شناسایي 

مي شوند. )Clientها ممکن است یک گونه محتواي custom باشند یا نباشند.( 
از  است.  وضعیت  گزینه هاي  حاوي  بخش  این  کنید.  اضافه  را  وضعیت  بخش   .2
تکنیک هاي بخش هفتم و توضیحات صفحه 107 استفاده کنید. گزینه هاي وضعیت شبیه 

گزینه هاي رنگ در بخش هفتم هستند. 
اصطالح طبقه بندي client را ایجاد کنید. همان طور که در بخش نهم آموختید باید   .3

این کار را انجام دهید. 
اختصاص  آن  به  کاربر  یک  حداقل  کنید. سپس  ایجاد  را  هماهنگ کننده  نقش   .4

دهید. طبق توصیه هاي بخش هشتم مجوزهاي الزم را به این نقش اختصاص دهید.
همان طور که در بخش هفتم مشاهده کردید بخش هماهنگ کننده را اضافه کنید.   .5
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این بخش یک بخش مرجع کاربر خواهد بود. براي widget مي توانید کامل کردن اتوماتیک یا 
کلیدهاي رادیو/چک باکس ها را انتخاب کنید. در این مثال گزینه کلیدهاي رادیو/چک باکس ها 
بخش  پیکربندي  قسمت  باید   Save گزینه  روي  کلیک کردن  از  پس  است.  شده  انتخاب 
هماهنگ کننده را کامل کنید. تنظیمات مهم این قسمت در شکل 29-23 به نمایش درآمده 
است. در بیشتر موارد، لینک هاي معکوسي مفید هستند که کاربر را از صفحه اکانت کاربري به 
قسمت ضبط شده این بخش هدایت مي کنند)شکل 28-23(. همان طور که در قسمت پایین 
صفحه مشخص است باید تمام نقش هایي که قصد دارید در قسمت نمایش کاربران فعال حضور 

داشته باشند را انتخاب کنید. 

تمام کارهاي خود را چک کنید. این مرحله اختیاري است. اگر قصد دارید نحوه   .6
نمایش گونه محتوا را تست کنید، بخش ها را جابجا کنید و روي گزینه Save کلیک کنید. 
 :D6( مجوزهاي الزم را به بخش هاي جدید هماهنگ کننده و وضعیت خود اختصاص دهید
با   .)permissions/people/config/admin  :D7   permissions/user/admin
استفاده از گونه محتواي جدید یک گره جدید بسازید. حاال صفحه مدخل شما شبیه شکل 

30-23 خواهد بود. 
سیات  ي  نقش هاي  تعداد  معموال  چون  بسازید.   client مخصوص   view یک   .7
اندک است معموال استفاده از گزینه کلیدهاي راید/چک باکس ها انتخاب خوبي براي انتخاب 
نقش هاي در دسترس براي یک گره کاربر است. البته گزینه ها براي clientها فراوان است. 

شکل 23-29
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شکل 23-30
client تکنیل اتوماتیک استفاعه کنید اما تتها مي توانید widget شما مي توانید از گزینه

 custom استفاده مي کنند را فیلنتر کنید. اگر یک گونه محتواي view هایي ککه از یک
باي پروژه ها ایجاد کرده اید مي توانید از همان منماي بخش کاربران استفاده کنید. اگر از 
گونه محتواي عخمومي تري چون مقاالت و storyها استفاده مي کنید، انتختب هاي فراواني 
خواهید داشت. یک view ایجاد کنید که از گونه محتواي مربوطه استفاده کند و برپایه 

اصطالح طبقه بندي client )مرحله 3( به فیلترکردن بپردازد. 
براي  بود.  خواهد  گره  مرجع  یک  بخش  این  کنید.  اضافه   client بخش  یک   .8
widget یکي از گزینه هاي کلیدهاي رادیو/چک باکس ها را انتخاب کنید. در صفحه بعدي 

گونه هاي محتواي مربوط به clientها را انتخاب کنید)شکل 23-31(.

شکل 23-31
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/admin :D6 :مجوزهاي الزم براي بخش هاي جدید را کسب کنید)بخش هشتم  .9
 .)permissions/people/config/admin :D7  ;permissions/user

با استفاده از یک view موارد ضبط شده را فیلتر کنید. به تنظیمات پیشرفته در   .10
قسمت پایین صفحه مراجعه کرده آن view که ایجاد کرده اید را انتخاب کنید)شکل 23-32(. 

تمام شد. روي گزینه Save کلیک کنید. حاال مي توانید داده را وارد کنید.   .11

شکل 23-32

حاال مي توانید از سیستم پي گردي پروژه استفاده کنید. و اما اقداماتي که باید انجام دهید:
با استفاده از گونه محتواي client custom خود یا یک گونه محتواي پیش فرض   -
)صفحه یا مقاله( یک گره براي هر client جدید ایجاد کنید. حتما از برچسب طبقه بندي 

client استفاده کنید. کافیست این کار را تنها یک بار انجام دهید. 
نقش  به  را  آن  و  کنید  ایجاد  کاربري  اکانت  یک  هماهنگ کننده  هر  براي   -

هماهنگ کننده اختصاص دهید. کافیست این کار را تنها یک بار انجام دهید. 
براي هرپروژه یک گونه محتواي پروژه جدید ایجاد کنید. سپس هماهنگ کننده   -
و client مناسب را انتخاب کنید. با استفاده از مکانیسم استاندارد آپلود فایل مطالب الزم 
را ضمیمه کنید. براي شروع یک فاز جدید روي چک باکس Revision New کلیک کنید 
و توضیحات log وارد کنید. الزم نیست براي هرپروژه جدید یک فاز ایجاد کنید: مکانیسم 

بازبیني دروپال همه چیز را به طور اتوماتیک کنترل مي کند. 
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خالصه
یک view مي تواند بدون تغییر کد یا لینک ها، داده ها را تغییر دهد. همچنین مي توانید 

نماهاي جدید دروپالي را به مداخل داده توسعه دهید. 

سوال و جواب
سوال: یکي از دوستان من معتقد است براي بازیابي داده custom بهتر است از نوشتن 

کد PHP استفاده کنیم. درست است؟ آیا باید درباره آن مطالعه کنم؟
با نوشتن کد انجام داد. براي برنامه نویس هاي  جواب: بیشتر امور دروپالي را مي توان 
دروپال  هرحال  به  اما  است.  امور  این  انجام  راه  بهترین  و  سریع ترین  کد  نوشتن  باتجربه 
گزینه هاي مختلفي در اختیار کاربران قرار مي دهد. اما در مورد نوشتن کد باید به یک مسئله 

مهم توجه کنید: این کد در طول سال ها به نگه داري و تغییرات الزم نیاز دارد. 
سوال: من ساده بودن پروسه ایجاد viewها را به کاربران سایت خود اثبات کردم. حاال 
آنها براي هربخش از سایت viewهاي شخصي شده مي خواهند؛ viewهایي براي نمایش 

داده هاي یکسان. چه کاري باید انجام دهم؟
نمایش  براي  viewهاي شخصي شده مختلف  ایجاد  نظر شما  به  جواب: ممکن است 
داده هاي یکسان اتالف وقت باشد. اما مي توان این پروسه را بهره ور نیز دانست. چون ممکن 
است هربخش از سایت و هردسته از کاربران آن به فرمت خاصي نیاز داشته باشند. به هرحال 

استفاده کردن از انعطاف پذیري فناوري به گونه اي وظیفه شماست. 
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کارگاه
امتحان

آیا این حقیقت که ممکن است URLهاي دروپالي حاوي argument باشند به   .1
این معناست که کاربران وبي خارج از دروپال نمي توانند از آن استفاده کنند؟

آیا مي توانم کلید Submit براي محتواي جدید را به باالي فرم منتقل کنم؟  .2
چگونه مي توانم از مسیري براي رسیدن به یک view پویا استفاده کنم؟  .3

جواب ها
این  به  دسترسي  نمي شود.  دروپالي  URLهاي  تغییر  باعث  ویژگي ها  این  نه.   .1
صفحات به مکانیسم امنیتي سایت دروپالي شما بستگي دارد)مثل پروسه ورود به سایت که 

براي بازدید از برخي موارد الزامي است(.
بله اما باید مطمئن شوید دچار مشکل نمایش داده نمي شوید. اگر براي ورودي   .2
چندستونه از صفحات پنلي استفاده مي کنید، مي توانید بعد عمودي صفحه را باریک تر کنید 

تا محل قرارگیري کلید Submit تغییر کند. 
آن را در یک بلوک custom تایپ کنید یا در یک story قراردهید. هرجا که   .3

خواستید مي توانید از آن استفاده کنید چون یک URL است؛ به همین سادگي. 

فعالیت ها
اگر محتواي سایت شما بیشتر توسط کاربران سایت ایجاد مي شود با آنها در مورد نماي 
صفحه مدخل داده مشورت کنید. شما مي توانید یک گروه از آنها را در این جلسه گردآوري 

کنید. براي viewهاي پویا نیز مي توان این کار را انجام داد. 
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بخش بیست و چهارم
شخصي سازي قالب ها و CSS آنها

آنچه در اين بخش خواهید آموخت: 
 نگاهي به فایل هاي .info قالب ها
 تغییر فایل هاي CSS قالب ها
 تغییر تصویر پس زمینه
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مقدمه
معماري منعطف و مستحکم دروپال از ویژگي هاي منحصربه فرد آن است. به جر برخي 
قسمت هاي حساس هسته، شما مي توانید همه چیز را در دروپال تغییر داده شخصي کنید. قبال 
هم دیدید که مي توانید پوشه هاي قالب ها، ماژول ها و libraryهاي مخصوص به خود داشته 
باشید. حتي اگر به نوشتن کد  نیز تمایل داشته باشید، دروپال به پوشه sites شما مراجعه کرده 

آنها را اجرا مي کند و نیازي نیست شما به هسته دروپال وارد شده تغییري ایجاد کنید. 
تغییرات عمده اعمال شده توسط کاربران دروپالي به دو بخش تقسیم مي شود: کارکرد جدید)مثل 

ماژول هاي مشارکتي( و افزایش بهره وري دروپال براي کاربران و طراحان سایت هاي دروپالي.
حاال دروپال در دوران گذر به سر مي برد و اخیرا بخش عظیمي از کاربراني که هیچ اطالعات 
دقیق و تجربي در مورد نوشتن کد PHP ندارند، به خیل کاربران دروپالي افزوده شده اند)شاید 
بسیاري از آنها هیچ عالقه و حوصله اي براي مطالعه بخش هاي مختلف براي انجام چنین امورفني 

نیز ندارند(. به هرحال این یک امتیاز ویژه براي دروپال به شمار مي آید.  
این بخش در مورد کدنویسي است اما نه کد برنامه نویسي. دروپال نیز مثل سایر سیستم ها 
و وب سایت ها از CSS( Sheets Style Cascading( براي تغییر نماي صفحات استفاده 
مي کند. شما مي توانید CSS را براي سایت خود شخصي کنید. شما مجبور نیستید براي 
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سایت خود قالب هاي custom ایجاد کنید. البته این نکته در مورد برخي سایت ها صادق 
است نه همه آنها. درواقع کافیست تنها از یک قالب کار خود را آغاز کنید و از دو تکنیک 

ساده زیر براي شخصي سازي استفاده کنید:
CSS :CSS را شخصي  کنید. فایل هاي CSS طراحي شده اند که توسط کاربران   -
مختلف تغییر یافته شخصي شوند. براي تغییر یک فایل CSS بهترین راه تغییر فونت ها، 

رنگ ها و ابعاد است. این پروسه راحت تر از شروع کار با یک طرح ساده است. 
تصویر پس زمینه  تغییر  قالب،  یک  راه شخصي کردن  بهترین  تصاویر پس زمینه:   -

است. شما با CSS به راحتي مي توانید این کار را انجام دهید.

info نگاهي به يک فايل
پوشه  در  باید  دانلودي  قالب هاي  مي گیرد.  جاي  قالب ها  پوشه  در  دروپالي  فایل هاي 
themes/all/sites سایت شما قرار گیرند. هرقالب شامل یک پوشه است که حاوي تمام 
فایل هاي آن است. فایل مهم در این قسمت فایل info است. این فایل شامل نام قالب است 
info هرفایل  است.   info.garland Garlandهمان  قالب   info فایل  مثال  عنوان  به 

شامل خالصه اي از قالب مربوطه است. قسمتي که شما باید تغییر دهید همان فایل هاي 
CSS است. 

برخي قالب هاي دروپالي براي شخصي شدن و تغییرات فراوان طراحي شده اند. یکي از 
این نمونه ها Zen است که با توصیه هاي گام به گام  به شما کمک مي کند به نماي دلخواه 

خود برسید. 

Garland نگاهي به
با لیست  اینجا نسخه دروپال7 گارلند info.garland را بررسي مي کنیم. اگر آن را 
قالب هاي دروپالي مقایسه کنید توضیحات آن صفحه را مي توانید مشاهده کنید. دو فایل 
و  مي شود  استفاده  پیش فرض  عنوان  به   css.style گرفته اند:  قرار  لیست  این  در   CSS
css.print براي رسانه هاي نوشتاري مورداستفاده قرار مي گیرد. )نوع رسانه نکته کلیدي 
به اسم  براکت ها مشخص است.( به صورت پیش فرض یک فایل  اول  است که در قسمت 
نام آن را تغییر داده  فایلي است که مورداستفاده قرار مي گیرد ولي مي توانید   css.style
نام، توضیحات و  با شناسه،  به جاي دیگري در سیستم منتقل کنید. چندسطر اول فایل 
اتوماتیک  طور  به  که  پایاني  و همچنین سطرهاي  ندارند  تغییر  به  نیازي  نسخه  اطالعات 
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توسط script بسته بندي دروپال اضافه شده اند. قسمتي که مي توانید تغییر دهید سطرهاي 
میاني است:

 .
sites/all/themes .

 .info .
infoGarlandgarland.info .info

 .CSS  .

 .
Zen  .

Garland
7garland.info .

 .CSS
 :style.cssprint.css

( .
 ).style.css

 .

script .
 :

CSS :
 --------------------------------

CSS
 .

rt1 .CSSscript
  .

1.
  .

اگر مي خواهید فايل CSS قالب گارلند را تغییر دهید:

خودتان امتحان کنید
 CSS تغییر يک فايل

ابتدا باید فایل هایي که مي خواهید تغییر دهید را مشخص کنید. ممکن است با متغیرهاي 
فایل هایي با مارک rt1 مواجه شوید. این متغیرهاي CSS براي scriptهاي راست به چپ 

مورداستفاده قرار مي گیرند. 
به دالیل امنیتي بهتر است ابتدا کپي تمام پوشه قالب را به یک مکان مخصوص   .1

از سایت براي کپي پشتیبان منتقل کنید. 
فایل CSSي که باید تغییر دهید را مشخص کنید. کپي از فایل تهیه کنید و نام   .2
 css.mysite است باید نام جدید css.style جدیدي براي آن انتخاب کنید. اگر نام آن

باشد. تغییرات الزم را اعمال کرده فایل CSSرا ذخیره کنید. 
فایل info قالب را باز کنید و سطر sheet styleهایي که مي خواهید تغییر دهید   .3

را مشخص کنید. نام sheet style را به css.mysite تغییر دهید. 
فایل info را را ذخیره کنید.   .4

D6: admin/settings/performance;  D7: admin/config/ به بخش  .5
 Data  Cached  Clear گزینه  روي  کنید.  مراجعه   development/performance
 Save در دروپال7( کلیک کنید. روي گزینه( Caches All Clear یا گزینه )در دروپال6(

Configuration کلیک کنید. 
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سایت خود را چک کنید.   .6

Slate Acquia نگاهي به
Slate Acquia یک قالب قابل دانلود از شرکت Themes Notch Top است )شکل 24-1(. 

شکل 24-1 

این قالب پیچیده تر از گارلند است اما فایل slate_acquia طوالني نیست و از همان 
ساختار پایه اي فایل info.garland پیروي مي کند. در سطرهاي sheet style هاي فایل 
باید  ابتدا  نام قالب را مشاهده کنید. شما  یا  مي توانید مشخصات قالب چون نمایش لوگو 

سطرهاي موردنظر را مشخص کنید. 

style sheet .
 .commented-out

uncomment .local_sample.css
 . .local.css

style sheetuncomment .
CSSCSS

 .local.css
  .
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از سه سطر sheet style سطر سوم با یک ؛ در آغاز سطر مشخص شده است. این قالب 
 out-commented از شیوه ساختارمندي براي شخصي سازي استفاده مي کند. این سطر
است و براي تغییر آن کافیست آن را uncomment کنید. در میان فایل هاي این قالب، 
فایل css.sample_local نیز وجود دارد. این یک قاب خالي است. آن را کپي کرده و 
sheetهاي   style سطر  کامل کردن  براي  آن  از  و  دهید  تغییر   css.local به  را  آن  نام 
و  آورده مي شوند  ترتیب  به   CSS فایل هاي  از  کنید. چون  استفاده  uncommentشده 
این فایل در انتها قرار مي گیرد، تنظیمات آن فایل هاي CSS پیش از آن را تغییر مي دهد. 
بنابراین فایل css.local شما تنها فایل هاي شخصي شده شما را در خود جاي خواهد داد. 

تغییر تصاوير يک قالب
تصاویر یک قالب بیشترین تاثیر را در نماي آن دارند؛ تصاویري که براي تصویر پس زمینه، 
کلیدها و آیکون ها مورداستفاده قرار مي گیرند. اگر با تغییر مکان تصاویر، اندازه آنها را تغییر 

ندهید، تاثیر آنها افزایش مي یابد. 

style sheet .
 .commented-out

uncomment .local_sample.css
 . .local.css

style sheetuncomment .
CSSCSS

 .local.css
  .
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حاال مي توانید وارد پوشه شده تصاویري که مي خواهید را جایگزین تصاویر حاضر کنید.   .3
فقط باید به یاد داشته باشید که تصاویر شما هم اندازه با تصاویر موجود در پوشه باشند. 

نام تصاویري که حذف کرده اید را براي تصاویر جدید)که وارد کرده اید( وارد کنید.   .4
D6: admin/settings/performance;  D7: admin/config/ ب��ه بخ��ش  .5

development/performance مراجعه کنی��د. روي گزینه Data Cached Clear )در 
دروپ��ال6( ی��ا گزین��ه Caches All Clear )در دروپال7( کلیک کنی��د. روي گزینه 

Configuration Save کلی��ک کنی��د. 
سایت خود را چک کنید.   .6

اکثر  دهید.  تغییر  را  آن  کرده  مراجعه  قالب  خود  به  باید  پس زمینه  تصویر  مورد  در 
قالب هاي قابل دانلود چند تصویر در خود جاي مي دهند تا کاربر تصویر ایده آل را انتخاب 

کند. البته در انتخاب تصویر ایده آل باید به اندازه آن نیز دقت کرد. 

خودتان امتحان کنید
تغییر يک تصوير پس زمینه

پس از انتخاب یک قالب با تصویر مناسب )با اندازه مناسب(، مي توانید قالب را دانلود کرده 
نصب کنید و تصویر را جابجا کنید. ممکن است در فایل قالب، نسخه هاي مختلفي از تصویر 
موردنظر شما وجود داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است نسخه هاي بزرگ تر آن تصویر در 

صفحه اصلي و نسخه هاي کوچک تر در صفحات داخلي مورداستفاده قرار گرفته باشد. 
 images محل قرارگیري تصویر پس زمینه را مشخص کنید. بسیاري از قالب ها از پوشه  .1
براي این کار استفاده مي کنند و برخي از ساب فولدر. در مورد مثال ما، تصاویر پس زمینه در 
cropped/images قرار مي گیرد. تصویر صفحه اصلي سایت jpg.seascape است و نسخه 

کوچک تر آن براي صفحات کوچک تر jpg.header – seascape است. 
هرکدام از تصاویر را به کمک یک برنامه مثل Preview یا Photoshop باز   .2

کنید. به اندازه دقیق هرتصویر دقت کنید. 
اندازه تصویر موردنظر را تغییر دهید. شفافیت تصویر را نیز کنترل کنید.   .3

براي تصویري که تغییر داده اید نام جدید انتخاب کرده آنها را در پوشه تصاویر   .4
قالب قرار دهید. )البته مي توانید آنها را هرجا که خواستید قرار دهید ولي معموال این کار 

راحت تر است.(
کد مربوط به تصویر را بیابید. راحت ترین راه استفاده از فایل هاي CSS موجود   .5
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است و نام تصویر را جستجو کنید. به عنوان مثال در نمونه حاضر، از این کد براي تصویر 
بزرگ صفحه اصلي استفاده مي شود:

این هم کدي که براي قراردادن تصویر کوچک در باالي صفحات محتوا مورداستفاده 
قرار مي گیرد: 

آن  نام  باید  حاضر،  مثال  مورد  در  کنید.  ایجاد  فایل  یک   ،CSS تغییر  براي   .6
css.local باشد.

نام هاي  به  را  نام ها  کنید.  اضافه  بدان  را  کردید  استفاده   4 مرحله  در  که  کدي   .7
فایل هاي جدید تغییر دهید. حاال فایل جدید مشابه این خواهد بود:

D6: admin/settings/performance;  D7: admin/config/ به بخش  .8
 Data Cached Clear مراجع��ه کنی��د. روي گزینه development/performance
)در دروپ��ال6( یا گزین��ه Caches All Clear )در دروپال7( کلیک کنید. روي گزینه 

Configuration Save کلی��ک کنی��د. 
سایت خود را چک کنید.  .9

4.
( .
).

5. .CSS
 .

:

  :

6.CSS .local.css
 .

7.4 .
 .:

4.
( .
).

5. .CSS
 .

:

  :

6.CSS .local.css
 .

7.4 .
 .:
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خالصه
با اضافه کردن تصاویر و طرح هاي گرافیکي دلخواه مي توانید سایت خود را بیشتر شخصي 
کنید. بنابراین باید هنگام انتخاب قالب، به درجه انعطاف پذیري آن توجه کنید. همچنین 

باید به ساختار و شیوه نام گذاري فایل ها در آن دقت کنید. 

سوال و جواب
سوال: عالوه بر تغییر CSS و تصاویر، چه تغییرات )آسان( دیگري مي توان در نماي 

یک سایت دروپالي اعمال کرد؟
در  زیادي  کمي  داده هاي  بیابید)اگر  را   )charts/project(  Charts ماژول  جواب: 
سایت دارید(. حاال مي توانید از امکانات مختلف آن چون تغییر و رسم جداول متنوع استفاده 
کنید. همچنین مي توانید یک بخش تصویر CCK به گونه هاي گره اولیه خود اضافه کنید. 
تصویر  عنوان  به  مولف  حق  صاحب  تصاویر  از  استفاده  مورد  در  قوانیني  چه  سوال: 

پس زمینه وجود دارد؟
به راحتي  قالب ها  از تصاویر موجود در  جواب: گزینه ها متفاوت است. شما مي توانید 
بروز چنین  از  به راحتي مي توانید  با شخصي کردن تصاویر پس زمینه  البته  استفاده کنید. 

مشکلي جلوگیري کنید. 
سوال: آیا استفاده از تصاویر با اندازه هاي مختلف مشکل است؟

جواب: این به تنوع آنها بستگي دارد. راحت ترین راه تست دو نمونه از آنهاست تا اندازه 
آنها کنترل شود. در بسیاري از موارد مشکالت کوچکي به وجود مي آید. 

سوال: من افکت transparent را دوست دارم. چگونه مي توان از آن استفاده کرد؟
از CSS مي توان به این افکت دست یافت. چالش مهم ایجاد یک  با استفاده  جواب: 
تصویر با شفافیت باالست. به تصاویر پس زمینه توجه کنید چون معموال یک قسمت از آن 
 type مي توانید  بدین ترتیب  قسمت هاست.  سایر  از  تیره تر  یا  روشن تر  آن(  پایین  یا  )باال 
روشن یا تاریک خود را در این قسمت قرار دهید. شاید مجبور باشید چندبار تصاویر را چک 

کنید تا بهترین تصویر براي type را بیابید. 
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کارگاه 
امتحان

چگونه باید نحوه عمل فایل هاي CSS را در سایت خود مشخص کنیم؟  .1
عالوه بر چک کردن اندازه تصاویر جدید، به چه ویژگي هایي باید توجه کرد؟  .2

فایل هاي CSS rtl چه کاري انجام مي دهند؟  .3
جواب ها

آنها در لیست فایل info قالب جاي مي گیرند.  .1
شفافیت تصویر را چک کنید تا مجبور نباشید تصاویر بزرگ را بیهوده دانلود کنید.  .2
این فایل ها براي مدیریت scriptهاي راست به چپ به کار گرفته مي شوند.   .3

فعالیت ها
حاال وقت پیوستن شما به دنیاي دروپال است. شما اطالعات و تجربه کافي براي این کار 
را کسب کرده اید. شما مي توانید با مراجعه به آدرس org.drupal.groups گروه هایي را 
بیابید که به شاخه فعالیت شما در دروپال عالقه مندند. حاال دروپال در حال رشد و ورود به 

فازي نوین است و شما مي توانید بخشي از این آینده روشن باشید.  

خودتان امتحان کنید
تغییر مکان تصاویر آیکون یا کلید

از تمام قالب یک کپي تهیه کنید.   .1
پوشه images در میان فایل هاي قالب را پیدا کنید.   .2
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