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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  Samsبه عنوان دروپال در  24ساعت نسخه  2009می 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-ShareAlikeنسخه  3می
باشد .بنابر این مجوز  ،این کتاب به هیچ عنوان قابل فروش نخواهد بود و همیشه رایگان است .متن مجوز را در
آدرس  3.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-saمی 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.comتماس حاصل نمایید.
به زودی در سایت  http://persiandrupal.comکه برای این کتاب در نظرگرفته شده ،شما
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
 6104337125479798به نام رضا سروری واریز نمایید .مطمئنا مبالغ واریزی شما در توسعه دروپال صرف
خواهد شد.
اگر عالقمند هستید که در توسعه دروپ��ال در زبان فارسی شرکت کنید .می توانید به سایت
 http://persiandrupal.comمراجعه نمایید.
شما می توانید نسخه چاپی این کتاب را در سایت  http://modaser.comسفارش دهید.

شاد وسربلند باشید
رضا سروری
آذر 1389
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ساعت هشتم

ساعت يازدهم
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آشنايي با مجوزهاي كاربر تاييدشده142--------------------
كار با كاربرها144--------------------------------
استفاده از قوانين دسترسي145-------------------------
ايجاد تنظيمات ثبت نام كاربر146---------------------
ايجاد اكانت كاربرها149-------------------------------
استفاده از پروفايل كاربري 150---------------------ساعت دوازدهم
خارج كردن اطالعات پروفايل با استفاده از152 Profile CSV
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راه اندازي بخش طبقه بندي160 -----------------------
استفاده از طبقه بندي 165 ---------------------------ساعت سيزدهم
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استفاده از نظرسنجي ها170 --------------------------
استفاده از نظرسنجي براي گسترش سايت171 --------------
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ايجاد يك نظرسنجي174 ---------------------------
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استفاده از بخش مباحثه 176------------------- Forum
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208
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215
217
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استفاده از فرمهاي ارتباطي225 -----------------------
برقراري ارتباط با يك كاربر توسط فرم ارتباط شخصي227 ----
استفاده از فرم هاي ارتباط عمومي227 -----------------
ايجاد يك بخش جديد براي يك فرم ارتباط عمومي228 ------
ايجاد و مديريت Webformها230---------------------
پيكربندي تنظيمات جهاني 233----------------Webform
افزودن اجزاي 238--------------------Webform
مديريت نتايج 241------------------------Webform
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معرفي 247 --------------------------------Views
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شروعكاربا248-------------------------Views
انتقالليست Viewها250-----------------------
ويرايش تنظيمات 252---------------------View
ايجاد Viewبرايqueryهايپايگاهداده255-----------
ايجاد يك 255-------------------------View
افزودن بخش به258---------------------- View
افزودن فيلترها260----------------------------
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راه اندازي بخش رزرو305 ---------------------
كار با قسمت فروش فيزيكي307 ----------------
راه اندازي بخش نقل و انتقال محصول308 -----------
تكميل پروسه فروش يك محصول قابل نقل و انتقال 309
كار با قسمت فروش عضويت311 -----------------
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انتقال و كلوني كردن Viewها 264------------------ساعت هفدهم
ساعت پانزدهم
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پيكربنديتنظيماتتاريخوزمان273------------------
استفاده از  wizardماژول 274---------------- Date
درموردماژول 275----------------------- Event
تغييرViewهاوگونهمحتوايتقويم277---------------

ساعت شانزدهم
درباره 284----------------------- Ubercart
نصبوفعالكردن287------------------Ubercart
امور مالي 290-------------------------------
فعالكردن CODوپرداختهايچكي291-------------

فعال كردن بخش كارت هاي اعتباري و 292 Gateway Test
كارباساير293-----------------------Gateway
امنيت 294 --------------------------- SSL
متد تجارت كوچك در فروش وبي297 ----------------
استفاده از طبقه بندي ها و كالس هاي
298
محصوالت-----------
ايجاد محصوالت299 --------------------------
استفادهازانتخابهاوattributeها300---------------
كارباقسمتفروشاجناسقابلدانلود303---------------
راه اندازي يك محصول قابل دانلود304 ----------------
كار با فروش رزروها305 -------------------------

مرور بخش پيکربندي و اجرايي سيستم شما318 --------
حفاظت از سيستم در برابر مزاحمان اينترنتي319 --------
استفاده از قوانین استفاده و ساير ماژول هاي قانوني322 -----
افزودن بخش تعامل هاي قانوني323 ----------------
گردش بين ماژول هاي تبليغاتي دروپال324 ------------
ماژول  AdSenseگوگل325 --------------------
ساعت هجدهم
ارزيابي قالبهاي دروپالي329 -------------------
نگاهي به قالب ها 331 -----------------------
نگاهي به ساير سايت ها و قالب ها335 -------------
خريد قالب ها 336 --------------------------
تعيين يك قالب مديريتي337 -------------------
سوئيچ كردن قالب ها339 -----------------------
ساعت نوزدهم
معرفي بلوك ها344 --------------------------
بلوك هاي 347 -----------------------View
ايجاد و استفاده از بلوك ها347 ------------------
ساعت بيستم
نگاهي به يك صفحه پنل354 --------------------
3 Panelsو بسته 355 --------- Chaos Tool
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شروع كار با صفحات پنل357 -------------------
ايجاد يك صفحه پنلي358 ---------------------
نكات مثبت و منفي فرمت هاي منسجم359 -------
مديريت صفحات پنلي359 ---------------------
تنظيمات پايه اي362 ------------------------
تنظيمات دسترسي363 -----------------------
ويرايش تنظيمات متغير365 --------------------
قوانين انتخابي366 --------------------------
ساعت بيست و يکم
نگاهي به منوهاي دروپال375 ---------------------
استفاده از ترتيب سلسله مراتبي در منوهاي ثانويه377 ------
ايجاد يك منو و استفاده از ترتيب سلسله مراتبي378 -------
انتخاب يك منو براي محتوا 378 ------------------
افزودن موردمنويي 382 ----------------- Home
ايجاد يك منوي  Customبراي صفحات مخصوص385 --
بخش بيست و دوم
استفاده از 393---------------------- Triggers
استفاده از 395----------------------- Actions
استفاده از  Actionsو  Tokensشخصي شده396 -----
استفاده از 402------------------------- Rules
گردش بين  Ruleها 404-----------------------
ارسال ايميل با ورود يك كاربر405 -----------------
ساعت بيست و سوم
نحوه ايجاد Viewهاي پويا415 -------------------
درك مفهوم  viewهاي پويا415 ------------------
قرار دادهاي URLي416 ----------------------
ايجاد يك  viewپويا416 ----------------------
ايجاد يك صفحه پويا418 -----------------------
تغيير يك صفحه داخلي425 ---------------------

استفاده از مرجع هاي گره و بخش هاي مرجع كاربر429 ----
ايجاد يك سيستم پيگرد پروژه 431-----------------
ساعت  بيست و چهارم
نگاهي به فايلهاي  info.قالبها438 --------------
نگاهي به 439--------------------- Garland
تغيير فايلهاي  CSSقالبها440 -----------------
تغيير تصاوير يك قالب442 ---------------------
تغيير يك تصوير پس زمينه443 ------------------
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مقدمه
شايد شما قبال از دروپال استفاده کرده باشيد اما اطالعات خاصي درمورد آن نداشته
باشيد .دروپال هم يکي از CMSهايي است که براي طراحي و مديريت وبسايتهاي
جهان طراحي شدهاست؛ وبسايتهايي که روزبه روز بر تعداد آنها افزوده ميشود .شايد
يکي از داليل اصلي استقبال کاربران از دروپال ،بازمتن بودن آن است؛ يعني ديگر خبري
از پرداخت ساالنه حق عضويت نيست .دليل دوم سادگي استفاده از ويژگيهاي متنوع و
پيچيده وبسايتهاي مختلف است .در ضمن امکنات منحصربهفرد امنيتي دروپال به مدير
سايت امکان ميدهد به راحتي از نظرات و کمکهاي کاربران استفاده کند بدون اينکه
امنيت سايت به خطر بيفتد.
اين 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 داريد از دروپال استفاده کنيد با استفاده از اين کتاب ميتوانيد به
پروژه خود سرعت ببخشيد و نظرات و تئوريهاي خود را به راحتي به مرحله اجرا درآوريد.
و اگر هم از کابران دروپال هستيد ،ميتوانيد ديدگاه روشنتري به ويژگيهاي آن داشته
باشيد .دروپال در چندسال گذشته تغييرات زيادي داشته است :به عنوان مثال در دروپال
5و6و 7ديگر مثل دروپال 4مجبور نيستيد در هرعملياتي از زبان  PHPاستفاده کنيد.
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نسخههاي دروپال
در هنگام نگارش اين کتاب دروپال 7در مراحل آخر طراحي و انتشار قرار داشت.
همچنین دروپال  6نسخه نوزدهم ان انتشار یافته بود .معموال وقتي نسخهاي جديد از
دروپال منتشر ميشود ،کاربران دروپالي به سرعت به نسخه جديد کوچ ميکنند .در اين
ميان هرچند محتواي سايت بيکموکاست منتقل ميشود ،اما تغيير و تحول ويژگيهاي

ظاهري سايت اجتنابناپذير است .به عالوه قالبها و ماژولهاي مورداستفاده کاربران نيز
تغيير ميکنند .بنابراين در برخي قسمتهاي اين کتاب با دو نوع روش URLنويسي و
عمليات کدنويسي مواجه هستيد تا کاربران دروپال 6و 7بتوانند به راحتي از کتاب استفاده
کنند .البته در مورد ويژگيهاي جديد و بهروزرساني نسخه جديد دروپال ميتوانيد به سايت
نگارنده  persiandrupal.comمراجعه کنيد.
سازماندهي کتاب
اين کتاب به سه بخش تقسيم شده است:
بخش اول “آغاز کار با دروپال” به شما مفاهيم پايهاي چون ماژولها ،يادداشتها و تصاوير
را آموزش مي دهد تا بدانيد چگونه بايد به مديريت يک وبسايت دروپالي بپردازيد.
بخش دوم “برقراري ارتباط با ديگران” به ويژگيهاي مدرن اجتماعي سايتهاي دروپالي
ميپردازد .ويژگيهايي چون استفاده از نظرات کاربران ،مباحثه کاربران ،نظرسنجيها،
نشاندارکردن صفحات توسط کاربران ،استفاده از ابزارهاي سازماندهي دروپال ،تکنيکهاي
جستجوي دروپالي.
بخش سوم “طراحي سايت” به شما در طراحي صفحات مختلف سايت ،کاربرد قالبها،
اجراي سيستمهاي منوي اوليه و ثانويه ،کابرد ابزارهاي مديريت جريان کار ،استفاده از تقويم
سايت و نگهداري از وبسايت کمک ميکند.

ويژگيها
اين کتاب از ويژگيهاي مختلفي برخوردار است:
نقشهراه بخش :در ابتداي هربخش شما ميتوانيد ليستي از مهمترين مطالب بخش را مالحظه
کنيد .بدينترتيب به سرعت ميفهميد در اين بخش چه اطالعاتي در اختيار شما قرار ميگيرد.
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سوال و جواب :در پايان هربخش ،قسمتي به عنوان سوال و جواب طراحي شده که به
بررسي موضوعات مطروحه درهر بخش ميپردازد.
کارگاه :در اين بخش شما ميتوانيد با يک امتحان کوچک به راحتي دريابيد نکات
مهم بخش را فراگرفتهايد يا نه .همچنين در اين بخش فعاليتهاي خاصي براي کاربران
درنظرگرفته شده است تا به ارزيابي دانش خود بپردازيد.
خودتان امتحان کنيد :در اين بخش ليستهاي طبقهبنديشده از نحوه اجراي
عمليات مختلف دروپال در اختيار شما قرار گرفته است تا تمام امور دروپالي را منظم و
درست پيش ببريد.
کادر ها :اين يادداشتها در ميان متن کتاب ،اطالعات و توضيحات اضافي در مورد
موضوعات دروپالي را به شما ارائه ميکند تا بتوانيد راحتتر مفاهيم مختلف دروپالي را
درک کنيد.
آيا ميدانستيد؟ :در اين بخش هشدارهاي الزم به کاربران داده ميشود تا از اشتباهات
و نارساييهاي مختلف جلوگيري شود.
مواظب باشيد :در برخي قسمتها بايد هشدارهاي جدي به خواننده داده شود تا از
اشتباهات بزرگ و گاه جبرانناپذير فني و امنيتي جلوگيري کند.
پشتيباني و دانلود
شما ميتوانيد با مراجعه به سايت نگارنده  persiandrupal.comاطالعات مختلف در
مورد فايلهاي موردنياز و عمليات بهروزرساني دروپال را به دست آوريد.
يادداشتي بر ارقام استفادهشده در کتاب
با هربار انتشار نسخهاي جديد از دروپال ،بستهاي جديد از ماژولها نيز در اختيار کاربران
دروپال قرار ميگيرد که ممکن است با اطالعات اين کتاب متفاوت باشد .همچنين به خاطر
داشته باشيد که با هرمرورگر و سيستمعاملي ميتوانيد از دروپال استفاده کنيد.
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ساعت اول

کاربرد دروپال در دنياي وب امروز

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
معرفي دروپال و سيستمهاي مديريت محتوا
آشنايي با CMS
مقدمات کار با دروپال
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مقدمه
زيبايي و قدرت دنياي وب در سادگي مفاهيم پايهاي آن ريشه دارد .همه تنها با کمي
آموزش و تمرين ميتوانند يک صفحه  HTMLوب  ،بسازند که اين خود دليل اصلي
استقبال فراوان کاربران جهاني از وب است .در دو دههاي که دنياي وب درهاي خود را
روي کاربران سراسر جهان گشوده است ،همه ما از ابزارهاي معمول اين فناوري چون
قالبها ،اجزاي قابلاستفاده دوباره ،مجموعه تعاريف و ...استفاده کردهايم .مدتي وبالگها
توانستند به علت سادگي کاربرد ،طرفداران بسياري جذب کنند اما خيلي زود همه دريافتيم
پيشرفتهاي جديد فناوري وب و ويژگيهاي منحصربهفرد آن در قالب ساده وبالگها ،
نميگنجند.
دروپال يک سيستم مديريت محتوا ( )CMSيا قالب مديريت محتواست که ابزاري برتر
،براي تلفيق فناوري  ،open sourceديتابيسهاي ذخيره اطالعات و ابزارهاي رمزنويسي
صفحات وب چون  HTMLو  CSSبه شمار ميآيد .در حال حاضر وبسايتها از نظر فني
با سرعت تصاعدی پيشرفت ميکنند .در اين بخش شما اطالعات پايهاي از نحوه عملکرد
دروپال به دست خواهيد آورد و خواهيد فهميد با دروپال چگونه ميتوان شکل و شمايل
وبسايتها را تغيير داد.
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دروپال :نسخه کوتاه
دروپال ابزاري است براي طراحي ،مديريت و ارائه يک وبسايت .دروپال يک نرمافزار
 open sourceاست بنابراين هيچ محدوديت خاصي براي آن وجود ندارد.

منظور از کلمه  Freeچيست؟
وقتي ميگوييم نرمافزارهاي  open sourceهمگي  freeهستند به اين معناست که
شما براي استفاده از آنها نبايد پولي پرداخت کنيد .اما وقتي کاربران از چنين نرمافزارهايي
استفاده ميکنند ،با شرکت در جلسات مناظره مجازي ،ارائه پيشنهادات مفيد براي افزودن
ويژگيهاي جديد به نرمافزار و حتي همکاري در طراحي نسخههاي بعدي به سازندگان آن
نرمافزار کمک ميکنند .به عالوه هزينههاي جانبي چون شخصيسازي ،پشتيباني و تهيه
سختافزار مناسب ،جدا از اين بحث است.

همانند ساير نرمافزارهاي وب ،دروپال در حالي که يک برنامه پردازش کلمه (مثل
آفيس) يا صفحه  spreadsheetباز است ،فعال نميشود .اين نرمافزار را بايد روي يک
سرور وب آماده قرار داد تا بتواند طبق قوانين و اطالعاتي که در ديتابيس آن ذخيره شده
به پاسخگويي بپردازد؛ اين پاسخ معموال به صورت يک صفحه وب به صفحه مرورگر کاربر
ارسال ميشود .در بيشترموارد آنچه دروپال دريافت ميکند درخواستهاي صفحاتي (ارسال
شده توسط  Hyper text Transfer Protocolيا  )HTTPاست که پس از پردازش به
صورت صفحات  Hyper text Markup Languageيا  HTMLارسال ميشود.
سروري که براي دروپال درنظر گرفته ميشود ( MySQLيا  PostgreSQLو SQLite
براي دروپال )7معموال نقش مهمي در زمان عمليات برعهده دارد مخصوصا وقتي دروپال
درخواستي براي داده ارسال ميکند يا در زمان طراحي يک وبسايت ،دروپال درخواستي
براي ذخيرهکردن اطالعات يا قوانين در مورد ساختار و نحوه نمايش سايت ارسال ميکند.
اينجا يک استثنا وجود دارد :انجام دادن عملياتي اختياري براي نگهداري اطالعات روي
سرور وب (يک عمليات  )cronمثل فهرستسازي سايت براي تسهيل امر جستجو .اگر شما
روي سايت دسترسي به  cronنداريد ،دروپال با استفاده از  poormanscronهمان کار
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را با پردازش دورهاي براي شما انجام ميدهد.
بنابراين برای طراحي يک وبسايت دروپال ،شما بايد از صفحه مرورگري استفاده کنيد
که قبال روي سرور وب نصب شده است( .اين سرور ميتواند کامپيوتر شما باشد که با نام
 localhostيا آدرس  IPمخصوص خود شناخته ميشود).
آشنايي با مفاهيم و اصطالحات

درجهان طراحيشده برپايه وب ،برخي اصطالحات و مفاهيم مخصوص دنياي برنامههاي
پردازش کلمه و spreadsheetهاست (در کنار ابزارهاي مديريت وب مثل Dreamweaver
و  ) Expression Webکه در مواقع لزوم بايد جايگزين اصطالحات مشابه شوند .در اينجا
به تفسير و تشريح اصطالحات و مفاهيم به کاررفته در اين کتاب ميپردازيم؛ اصطالحاتي که
ممکن است در زمينههاي مختلف با معاني متفاوت به کار روند.
سازنده Developer
کلمه  developerدر جهان دروپال مثل دنياي نرمافزار به معناي کسي است که به
رمزنويسي ميپردازد .در دنياي دروپال اين رمز همان (PHP (Hyper text Preprocessor
است .در زمينه ديتابيسها ،منظور از رمز همان گزارش گیری  SQLاست.
کاربران Users
در حوزه اين کتاب ،کاربران دروپال کساني هستند که مستقيما با دروپال ارتباط برقرار ميکنند؛
کساني که با استفاده از دروپال به ساخت ،حفظ و نگهداري يا مديريت وبسايت ميپردازند.
کاربران نهايي End Users
کاربران نهايي کساني هستند که به بازديد وبسايتهاي طراحيشده توسط دروپال
ميپردازند .اغلب اين افراد هيچ اطالعاتي در مورد دروپال ندارند و تنها ميدانند در حال
بازديد يک وبسايت هستند آن هم به وسيله دروپال!
صفحات وب Web Pages
در حوزه دروپال يک صفحه وب همان صفحه وب معمولي است که همه ما ميشناسيم:
صفحه  HTMLکه ممکن است توسط  JavaScriptو (Cascading Style Sheets (CSS
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تقويت شده باشد .تنها تفاوت در اين ميان اين است که دروپال در زمان درخواست يک صفحه
توسط کاربر چندين بار محتواي صفحه را تغيير ميدهد .اين صفحه مخصوص دروپال ،شامل
اطالعات و تصاويري است که کاربر دروپال در زمان طراحي سايت ايجاد ميکند( .همانند ساير
صفحات وب ،اين تصاوير توسط صفحه مرورگر و سيستم عامل کاربر اصالح ميشوند).
صفحات طراحيشده دروپال از لحاظ طراحي و قوانين مربوط ،الزاما يکسان نيستند چون
دروپال به سازنده اجازه ميدهد با استفاده از تعيين قوانين و طراحي پايهاي ،صفحات فراواني را

بدون نياز به رمزنويسي جداگانه ،ايجاد کند .به همين دليل است که وبسايتهاي دروپالي در
کنار ابزارهايي چون  WebObjectsشرکت اپل NET. ،شرکت مايکروسافتWebSphere ،
شرکت  IBMو  OC4Jشرکت اوراکل ،کارايي بيشتر و بهتري ارائه ميدهند .البته چنين
ساختاري ممکن است کاربراني که به دنبال يک فرمت ثابت براي يک صفحه خاص هستند
را گيج کند .در اين حالت اين رمزنويسي براي تمام صفحات لحاظ خواهد شد يا نوعي ديگر از
صفحات براساس آن بايد طراحي شوند .البته اگر سازنده بخواهد هرصفحه را جداگانه طراحي کند
به عصر طراحي دستي سايت بازگشته است و يکي از بهترين فوايد چنين روشي را ناديده گرفته
است .به همين دليل دروپال گزينهاي براي نمايش يا عدم نمايش برخي ويژگيها در صفحات
مختلف دراختيار سازنده قرارميدهد تا هم او بتواند نظرات شخصي خود را اعمال کند و هم از
طراحي دستي که بسيار وقتگير است پرهيز شود.
طراحان Designers
در حوزه دروپال ،سازندگان سايت ميتوانند با استفاده از رمزنويسي که غالبا از CSS
استفاده ميشود ،نماي وبسايت خود را طراحي کنند .به طور کلي در اين کتاب بيشتر به
توسعه یک سایت و کاربر نهايي(بازدیدکننده) پرداخته ميشود نه طراحی.
مديريت محتوا چيست و چه کمکي به ما ميکند؟
يک سيستم مديريت محتوا ( )CMSبه ذخيرهکردن و بازيابي محتوا ميپردازد که
ممکن است متن ،فايل صوتي يا تصويري ،عکس يا هرگونه اطالعات ديگر مربوط به CMS
باشد .البته اين وظيفه اصلي ديتابيس است اما  CMSها هم ويژگيهاي ديگري برآن
ميافزايند:
	يک  CMSبه طورمعمول به تفسير آنچه که ذخيره ميکند ،ميپردازد .در اينجامنظور از تفسير ،جمعآوري نسخههاي مختلف يک فايل به همراه اطالعات مربوط به آن
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است .به عالوه اين ويژگي به کاربر اجازه ميدهد به صورت دستي يا اتوماتيک به مقايسه
نسخههاي مختلف بپردازد تا تفاوت ميان آنها را کشف کند.
	يک  CMSمعموال امکان مديريت جريان کار ( )workflowرا براي سازندهفراهم ميکند .بدينترتيب سازنده سايت ميتواند گامهاي مختلف براي ورود اطالعات به
سيستم را پيشبيني و طراحي کند .به عنوان مثال جريان کاربراي چاپ يک کتاب معمولي
چنين است که نويسنده به نوشتن پيشنويس ميپردازد؛ سپس ويراستار فني و ويراستار

اصلي به مطالعه و اصالح آن ميپردازد تا اشکاالت مختلف گرامري ،نوشتاري و ...رفع شوند.
در نهايت تمام اين اصالحيهها در اختيار نويسنده قرار ميگيرد تا کتاب آماده چاپ شود.
 در نهايت ،يک  CMSمشخص ميکند چندنفر بايد در پروژه طراحي و ساختفعاليت کنند .اين ويژگيها ابزارهاي مفيدي هستند براي سازندهاي که ميخواهد مراحل
مختلف طراحي ،توليد و انتشار را دقيقا زيرنظر بگيرد.

دروپال و CMSها
دروپال  CMSاي است که موردتوجه بسياري از کاربران وب قرار گرفته است .از اين
قسمت به بعد ،کتاب تنها به دروپال ميپردازد؛ هرچند ممکن است برخي ويژگيهاي آن در
ساير CMSها نيز وجود داشته باشد.
تمرکز بر محتوا
مهمترين بخش يک  CMSمحتواست .در وبسايتهاي کالسيک نحوه ارائه محتوا و

خود محتوا در کنارهم قرار ميگيرند و به سختي ميتوان آنها را ازهم جدا کرد .اما در دروپال
ميتوان اين دو را جدا ازهم تعريف کرد:
محتوا اطالعاتي است که روي وبسايت قرار ميگيرد.
ارئه محتوا محلي است که محتوا در آن قرار ميگيرد.
اگر زماني که به طراحي يک وبسايت ميانديشيد ،به آنچه مردم در صفحه اصلي
خواهند ديد فکر کنيد ،منظور شما همان ارائه محتواست .اما اگر به آنچه در سايت ارائه
خواهد شد فکر کنيد ،به قلب  CMSميپردازيد .اين يکي از ويژگيهاي اصلي دروپال است:
محتوا موضوع اصلي است نه نحوه ارائه آن!
وقتي شما در مورد صفحه اصلي وبسايت خود و قراردادن يک مقاله در سمت راست
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پايين صفحه فکر ميکنيد درواقع شما نميخواهيد آن را در باال سمت چپ يا در صفحهاي
ديگر قرار دهيد يا تنها پاراگراف اول آن را به صورت تيزر در اين صفحه بياوريد .در دروپال،
اين مقاله بسته به جايي که در سايت براي آن در نظر ميگيريد ،تغيير ميکند.
البته اين فضايي که در دروپال در نظر گرفته شده ،در اصل در ديتابيسي قرار دارد که
سايت دروپالي را پشتيباني ميکند يعني فارغ از هرجا و شکلي که شما براي آن در نظر
ميگيريد ،هويت مستقلي براي ديتابيس دارد .اگر شما قبال سابقه کار با صفحات HTML

را داشته باشید ،ميدانيد که برخي صفحات سايت با آپلود اضافه ميشوند تا شما بتوانيد در
آنجا ،مطالب مختلف را براي استفاده در آينده ذخيره کنيد يا ميتوانيد از پردازندههاي کلمه
و  spreadsheetها براي انجام اين کاراستفاده کنيد .عالوه بر اين در دروپال ميتوانيد
با افزودن  tagبه صفحات يا استفاده از تصاوير و  ، teaserصفحات خود را به راحتي
دستهبندي کنيد .حتي اگر محل قرارگيري مطالب مختلف را فراموش کنيد ،به راحتي
ميتوانيد به جستجو پرداخته و آنها را بيابيد.
تمرکز بر نوع کاربري :چگونگي انجام کار
در قرن بيستويکم وبسايتها سريعتر و منعطفتر شدهاند و از سوي ديگر استقبال
روزافزون کاربران و رشد سريع شبکههاي اجتماعي چون فيسبوک باعث شده کاربران
جهاني انتظار بااليي براي مشارکت در فعاليتهاي سايت داشته باشند .حاال ديگر کاربران
انتظار دارند به راحتي بتوانند مطالب و فايلهاي موردعالقه خود را نشاندار bookmark
کنند .به عالوه آنها ميخواهند به راحتي فعاليتهاي خود در سايتهاي مختلف را با
دوستان و همکاران خود به اشتراک گذاشته ،از اخبار آنالين آنها استفاده کنند .اين روزها
خريد اينترنتي اقالم مختلف کاال بسيار معمول و رايج شده است و خريداران اينترنتي انتظار
دارند در کنار خريد اينترنتي ،نظرات شخصي خود را به توضيحات فروش کاال يا مطلب
منتشر شده در وب اضافه کرده ،به ارزشگذاري براين کاالها و مطالب بپردازند .تمام اين
مشارکتهاي آنالين اجتماعي در دروپال لحاظ شدهاست.
تمرکز بر همکاري :عوامل اجرايي
دروپال با در اختيارداشتن ابزارهاي مديريت جريان کار و تهيه نسخه هاي مختلف از
يک مطلب ،بهترين انتخاب براي وبسايتهايي است که با همکاري چندنفر طراحي و
مديريت ميشوند .هرچند بسياري از سايتهاي دروپالي تنها يک طراح و سازنده داشتهاند
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اما بسياري ديگر نيز حاصل کار تيمي طراحان و سازندگان سايت هستند .حتي وقتي يک
نفر به تنهايي به طراحي سايت دروپالي ميپردازد ،در آن واحد نقشهاي مختلفي چون
نويسندگي ،جمعآوري مطالب ،طرحريزي ساختار سايت ،بارگزاری کردن مطالب و مطالعه
گزارشات روزانه را برعهده ميگيرد تا جايي که آرزو ميکند ،همکاري درکنارخود داشت که
ميتوانست در اين انجام امور به او کمک کند.
شما تنها بايد از صفحه مرورگر خود استفاده کنيد و همين نکته به همکاري راحت

و سريع افراد در مرحله طراحي و ساخت کمک ميکند .با نهاييکردن تنظيمات کنترل
دسترسي ،شما ميتوانيد به افراد مختلف اجازه دهيد بدون برخورد با مشکالت امنيتي به
مديريت بخشها و ويژگيهاي مختلف سايت بپردازند .اگر از ابزار مديريت جريان کار به
خوبی استفاده کنيد ،ميتوانيد ارتباط مناسبي بين افراد گروه ايجاد کنيد تا لحظه به لحظه
در جريان فعاليتهاي همگروهي خود قرار گيرند .بدينترتيب ديگر نيازي نيست نگران پيام
هاي ايميل مختلف باشيد ،چون اين سايت به موقع ايميل مناسب را براي شخص مناسب
ارسال ميکند.
در وبسايتهاي کالسيک ،براي اينکه به افراد مختلف اجازه دهيد ،صفحه جديد ساخته
يا صفحات موجود را تغيير دهند ،باالجبار بايد امکان دسترسي آنها به سرور وب را مهيا
ميکرديد؛ يعني ( FTPپروتکل انتقال فايل) در اختيار آنها قرار ميداديد تا بتوانند وارد
سايت شده به افزودن ،حذفکردن يا انتقال فايل در سايت بپردازند .اما در دروپال شما
ميتوانيد به تعداد محدودي از کاربرها اجازه ايجاد صفحه جديد ،تغيير صفحات موجود،
حذف يا استفاده از فايلهاي موجود در سايت بدهيد چون اينجا اطالعات ورود به سايت
 FTPبيش از يکي است.
با استفاده از اين امکانات جديد ،شما ميتوانيد ساختار متفاوتي براي وبسايت خود در
نظر بگيريد .چون ديگر مجبور نيستيد کليدهاي طاليي قلعه امپراطوري خود را دراختيارهمه
قرار دهيد و تنها با نهاييکردن تنظيمات امنيتي ،امکان مشارکت تعداد زيادي از کاربران
در سايت را فراهم کنيد .حتي با اين روش ممکن است چهره سايت تغيير کرده ،بتوانيد
ويژگيهاي بيشتر و بهتري به آن بيفزاييد.
سازماندهي پروژه دروپال
اگر گمان ميکنيد دروپال تنها ابزاري براي طراحي و ساخت يک وبسايت است،
بسياري از ويژگيهاي مهم آن را ناديده گرفتهايد .با استفاده از دروپال ميتوانيد ويژگيهاي

20

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

مختلفي چون برگزاري نظرسنجيها ،افزودن نظرات کاربران به مطالب منتشرشده در سايت،
مشارکت کاربران در انتشار مطالب جديد ،خريد اينترنتي کاال و انواع روش هاي نشاندارکردن
صفحات را به سايت خود بيافزاييد .در قرن بيستويکم ديگر چنين ويژگيهايي به اصول
پايهاي يک وبسايت تبديل شدهاند.
هويت کاربران وب

يکي ديگر از ويژگيهاي وب در دنياي مدرن ،الزام استفاده از هويت واقعي افراد است.
با گسترش شبکههاي اجتماعي چون فيسبوک و  LinkedInاستفاده از هويت واقعي در
دنياي مجازي تبديل به يک عادت شده است .بدينترتيب ديگر دنياي وب دنياي سايهها و
توهمات نيست و يک گام ديگر به دنياي واقعي نزديکتر شده است .در دروپال امکان احراز
هويت واقعي کاربران با استفاده از برقراري ارتباط با آدرس ايميل شخصي افراد فراهم شده
است تا بدينترتيب اولين گام براي حفظ امنيت و صداقت در دنياي مجازي برداشته شود.
دروپال پس از پذيرفتن يک عضو جديد ،پيام ايميلي به آدرس ايميل شخصي وي ارسال
ميکند تا کلمهعبور موقتي دراختيار وي قرار دهد .اين عضو جديد پس از ورود به سايت
ميتواند کلمه عبور خود را تغيير دهد.
پيش از شروع کار با دروپال بايد پروژه خود را طراحي کرده باشيد .ايده ساخت يک وبسايت
جرقه اوليه است و دروپال ابزاري براي اجرايي کردن اين طرح ذهني .اگر قصد داريد با يکي از
جديدترين پشرفتهاي دنياي وب کار کنيد ،بايد طرح اوليه مناسبي در اختيار داشته باشيد.
کاربري و مديريت آسان
با استفاده از دروپال ،شما مي توانيد بدون نياز به نوشتن صفحات HTML ، CSS ،
 JavaScriptيا  PHPيک وبسايت کامل طراحي کنيد و بدون نياز به آشنابودن با SQL
ها ،اطالعات موردنظر خود را در ديتابيس سايت ذخيره کنيد .تا به حال تمام اين موانع فني
باعث عدم استقبال کاربران ازعمليات طراحي سايت ميشد .چون دروپال امکانات زيادي
در زمينه افزودن ويژگيهاي ارتباط آنالين اجتماعي ،خريد اينترتي کاال ،همکاري کاربران
در امور مختلف سايت و اعمال نظرات کاربران نهايي در اختيار طراح سايت قرار ميدهد،
اين مديريت اصلي سايت است که بايد در مورد استفاده يا عدم استفاده و نحوه کاربرد اين
ويژگيها در سايت تصميم بگيرد.
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اجراي مديريت ساختاري
براي سايت دروپالي که در مرحله طراحي و ساخت قرار دارد ،اولين گام تعيين مدير
براي سايت است :فرد ،گروه يا کميته مديريت .در اين مرحله فرد يا افرادي بايد انتخاب
شوند که هم اطالعات کافي از امکانات و اهداف سازمان داشته باشند و هم قبال در دنياي
وب فعاليت کرد ه باشند .سپس ويژگيها و خدمات اصلي سايت و نحوه و ميزان دسترسي
افراد به آن بايد مشخص شود .با استفاده از دروپال شما ميتوانيد سطوح امنيتي مختلفي

از افراد تعيين کنيد تا مجبور نباشيد آنها را به دو گروه ساده تقسيم کنيد :کساني که کلمه
عبور را ميدانند و کساني که نميدانند!

مرور ويژگيهاي دروپال
با استفاده از بخشهاي پيش روي کتاب ميتوانيد با ويژگيهاي مختلف دروپال آشنا شده
براي استفاده از آنها تصميم بگيريد .فراموش نکنيد با استفاده از ويژگيهاي تجارت الکترونيک به
راحتي ميتوانيد براي اختصاص حق دانلود فايلهاي مختلف يا دسترسي به خدمات و ويژگيهاي
مخصوص سايت ،درآمد مناسبي کسب کنيد؛ و با استفاده از ويژگيهاي تعاملي دروپال ،سايت
خود را محبوب و فعال کنيد .قبل از شروع هرکاري سه ساعت اول اين کتاب را مطالعه کنيد
و امور اوليه نوشتهشده را انجام دهيد تا به راحتي وارد مرحله بعدي شويد .بدينترتيب شکل و
شمايل پروژه دروپالي شما کامال ملموس و قابلاعتماد خواهد بود.

طرحريزي براي اجراي عمليات
با يک سرور خانگي ميتوانيد دروپال را اجرا کنيد.
آغاز طرحريزي براي ساختار دروپالي :نقشها و مسئوليتها
در اين مرحله بايد نوع مطالب و فايلهايي که در سايت قرار خواهيد داد را مشخص
کنيد ،حتي اگر در حال تغيير ساختار يک وبسايت آماده ديگرهستيد نميتوانيد به راحتي
ادعا کنيد ،مطالب موردنياز موجود است و جاي نگراني نيست! حتما بايد نوع محتواي سايت
دروپالي خود را از قبل با دقت مشخص کنيد.
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خودتان امتحان کنيد
تغيير ساختار يک وبسايت و تبديل آن به سايت دروپالي
يکي از سازمانهايي که از سايتهاي کالسيک به سايت دروپالي کوچ کرد ،در اواخر دهه
 90تاسيس شده بود و در حال حاضر شامل هزار صفحه مطلب است .در ابتدا بخش عظيمي
از اين صفحات به روش دستي به صورت  HTMLطراحي و نوشته شده بودند .با يک
حساب و کتاب ساده ميتوان فهميد اين حجم از مطلب در يک سايت کامال طبيعي است:
 100صفحه در سال! اينجاست که سازمانهايي اين چنيني با کوهي از فعاليتها ،اطالعات
و آماروارقام که ساالنه بر حجم آنها افزوده ميشود ،به دروپال کوچ ميکنند.
 .1نوع محتواي سايت خود را مشخص کنيد .از کلياتي چون جلسات کاري و اقالم
فروش شروع کنيد.
 .2در اينجا بايد تصميم بگيريد هردسته از مطالب و فايلها را چگونه در سايت منتشر
خواهيد کرد .برخي از روشهاي اصلي براي انتشار مطالب مختلف در سايتهاي دروپالي
عبارتست از:
 مقاالت :دردروپال 6به اين گونه مطالب  storyو در دروپال 7به آنها  articleگفتهميشود .اينگونه مطالب شامل تيتر ،متن اصلي و احتماال يک يا چند عکس هستند که با
استفاده از ( CCKماژولی برای ساخت فیلد ها) ميتوان بخشهاي ديگري بدان افزود.
 تصاوير :شما ميتوانيد عکسها و تصاوير مختلف را به مقاالت خود اضافه کنيد ولي بههرحال به تنهايي هم نوعي مطلب دروپالي به شمار ميآيند .چنانکه قصد داريد بر اهميت
عکس تاکيد کنيد ،مي توانيد براي آن ،تيتر و شرح عکس در نظر بگيريد.
 موضوع بحث  : forumدرسايتهاي دروپالي ميتوانيد گروهها يا forumهايمختلفي با موضوعات متفاوت ايجاد کنيد تا محل بحث کاربران شود.
 بالگها :در سايتهاي دروپالي کاربران نيز ميتوانند بالگهاي شخصي خود را درسايت قرار دهند .طراح سايت نيز ميتواند يک بالگ مخصوص براي انتشار روتين اطالعات
و مطالب ايجاد کند.
 نظرسنجيها :در اين قسمت ميتوانيد نظرسنجيهاي مخصوصي طراحي کنيد تا ازنظرات کاربران در مورد موضوعات مختلف آگاه شويد .اينگونه نظرسنجي هم مانند ساير
انواع مشابه اينترنتي ،غيرعلمي است اما فاقد اصول اوليه نيست :هرکاربر تنها يک بار

رضا سروری

23

ميتواند در نظرسنجي شرکت کند.
 .3شما بايد مشخص کنيد هردسته از مطالب و فايلها توسط چه کسي بايد منتشرشوند.
 دروپال ميتواند به شما کمک کند نويسنده مطالب مختلف را مشخص کنيد تا امضايفرد يا گروه نويسنده به متن منتشرشده اضافه شود.
 کاربران نهايي ميتوانند بدون ذکر نام ،نظرات خود را روي وبسايت قرار دهند. شما ميتوانيد دردروپال ترتيبي اتخاذ کنيد هر کاربرنهايي براي افزودن نظر خود بهمتن يا فايل منتشرشده ،ابتدا در سايت شما عضو شود و سپس نظر وي به همراه نام وي به
مطلب سايت اضافه شود.
 .4شما بايد از پيش تصميم بگيريد چه کساني مسئول انجام چنين اموري در مورد مطالب
منتشرشده در سايت هستند .يعني درابتدا با صحبت جمعي ،خطمشي و اصول پايهاي مشخص
شود ولي در درازمدت يک نفر تنها به تصميمگيري و انجام اقدامات الزم بپردازد.
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خالصه
در اين ساعت از کتاب ،به تبيين مفاهيم پايهاي و واژهشناسي دروپالي پرداختيم .حاال
شما ميدانيد که اينجا موضوع اصلي محتواي سايت است و نکات مديريت سايت نقش بسيار
مهمي در ارائه موفقيتآميز سايت برعهده دارند.
سوال و جواب

سوال :شما به عنوان کاربر پيش از کار با دروپال ،بايد با کداميک از اين فناوريها آشنا
باشيد PHP, SQL, HTML, XHTML, CSS :؟
جواب :هيچکدام! اگر شما قصد داريد به شخصيسازي تمها يا تغييرات ساختاري در
صفحات بپردازيد ،بايد قبال از اين فناوريها استفاده کرده باشيد .اکثر کاربران دروپالي با
اندکي آشنايي در اين مورد به راحتي کار خود را پي ميگيرند.
سوال :در دروپال کاربر و کاربرنهايي چه تفاوتي با هم دارد؟
جواب :کاربران کساني هستند که مستقيما از دروپال براي طراحي و مديريت سايت
استفاده ميکنند .اما کاربران نهايي کساني هستند که به بازديد چنين سايتهايي ميپردازند
و ممکن است هيچ اطالعاتي درمورد دروپال نداشته باشند.
کارگاه:
امتحان
.1دادههاي دروپالي در کجا ذخيره ميشود؟
.2سه ويژگي اصلي يک سيستم مديريت محتوا  CMSچيست؟
جواب
.1در يک ديتابيس.
.2کنترل نسخههاي مختلف از يک مطلب ،مديريت جريان کار و فراهمکردن امکان
همکاري چندنفر در مراحل طراحي سايت.
فعاليتها
در مورد برنامهريزي براي آغاز پروژه دروپال بيشتر کار کنيد .نبايد فراموش کرد ،نکته
مهم اينجاست که افرادي که به خاطر ترس از پيچيدگي مديريت و طراحي وبسايت،ازاين
فناوري دور ماندهاند ،ترس خود را کنار بگذارند.
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ساعت دوم

گردش در دروپال

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
آشنايي با زواياي دروپال
گردش در سايتهاي دروپالي
نگاهي به ساختار دروپال
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اين بخش خالصهاي است از ارزيابي زواياي مختلف دروپال(پروژه ،وبسايتها و
کارگروهي) .همچنين در اين بخش با چند سايت دروپالي آشنا خواهيد شد تا دورنماي
مناسبي از دروپال به دست آوريد.
گشت و گذار در دنياي دروپال
دروپال يک سيستم مديريت محتوا و يک سازمان اينترنتي است که به دست
 Dries Buytaertتاسيس و اداره ميشود .وبسايت اين سازمان به آدرس www.
 drupal.orgمرجع خوبي براي کاربراني است که به دنبال اطالعات به روز در مورد
دروپال ،کدهاي قابلدانلود ،طرحهاي همکاري دروپالي و مباحث دروپالي هستند.
همانطور که در شکل  2-1مشاهده ميکنيد ،صفحه اصلي اين سايت روزانه با اطالعات
و اخبار جديد بهروز ميشود .شما به راحتي ميتوانيد عضو سايت شويد و در مورد
مطالب مختلف آن به اظهارنظر بپردازيد .ناگفته پيداست ،سايت رسمي سازمان هم
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يک سايت دروپالي است!
همانطور که در شکل  2-2مشخص است ،بخشي از سايت ،به آدرس groups.drupal.org
اطالعات مختلفي درمورد مباحث مختلف و فهرستنويسي مشاغل دراختيار کاربران قرار
ميدهد .همچنين شما ميتوانيد بسته به موقعيت جغرافيايي يا فعاليت شغلي خود در
گروههاي مختلف اين سايت عضو شويد.

شکل 2-1

شکل 2-2
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دستيابي به اطالعات دروپالي
شما ميتوانيد درصورت مواجهه با errorهاي ناآشنا در سايت دروپالي خود ،به سايت
رسمي دروپال مراجعه کرده ،در مورد آن جستجو کنيد .البته براي يافتن بهترين جواب
بايد به تاريخ انتشار مطالب سايت و نسخه دروپالي سايت خود دقت کنيد .در نسخههاي
جديد دروپال ،ويژگيهاي جديدي درنظر گرفته شده و برخي از طرحهاي اختياري آن ،به
هسته دروپال منتقل شده است .بنابراين راهحل مشکالت و نارساييهاي دروپال 4و  5براي
نسخههاي جديد دروپال مناسب نخواهد بود.
شناسايي سايتهاي دروپالي
سايتهاي دروپالي زيادي در دنياي وب وجود دارد که تعداد آنها هرروز بيشتر و بيشتر
ميشود .آشکار است که دروپال هم همانند فناوري  open sourceرايگان است و اين خود يکي
از داليل اصلي اين استقبال زياد کاربران اينترنت به شمار ميآيد .به همين دليل اکثر سايتهاي
دروپالي را وبسايتهاي تبليغاتي ،سازمانهاي اطالعاتي و دولتي تشکيل ميدهند.
چيزي به نام نماي دروپالي وجود ندارد
همانند ساير وبسايتها ،سايتهاي دروپالي هم مشخصات ويژهاي دارند که آنها را
از ساير سايتها متمايز ميکنند .اولين مورد  URLسايت دروپالي است .هرچند در ميان
طرحهاي قابلدانلود سايت دروپال ،ابزارهايي چون (Pathautoماژولی برای ساخت نام
مستعار آدرس ها) وجود دارد که به شما اجازه ميدهد  URLسايت خود را تغيير دهيد.
دومين مورد تمهاي پيشفرض دروپالي است که پس از اولين دانلود در اختيار شما قرار
ميگيرد که اکثر کاربران به شخصيسازي اين تمها نميپردازند .هرچند کاربراني هستند
که به دانلود ساير تمها يا حتي ايجاد تمهاي جديد روي ميآورند.
سايتهاي دروپالي که درشکلهاي شماره  2-1و  2-2مشاهده کرديد ،از تم پيشفرض
دروپال استفاده ميکنند.
ماده قانوني بازيابي سرمايه و توسعه آمريکايي مصوب سال  2009يک برنامه و طرح
جامع براي مقابله با بحران اقتصادي است که در سال  2008غرب را به رکود اقتصادي
کشاند .يک سايت مخصوص دولتي به آدرس  www.recovery.govبراي نظارت بر
فعاليتها و سرمايهگذاريهاي مربوط به اين طرح تاسيس شده که صفحه اصلي آن در
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شکل  2-3مشخص است و همانطور که مشاهده ميکنيد يک سايت دروپالي است .هرچند
آدرس اينترنتي اين سايت شبيه ساير آدرسهاي دروپالي نيست ،اما لينک صفحات داخلي
آن مثلhttp://www.recovery.gov/?q=content/act :
نش��ان ميده��د ک��ه اي��ن س��ايت ،دروپال��ي اس��ت چ��ون در بخ��ش جس��تجوي
آن(? )q=content/actاز نش��ان دروپال اس��تفاده ش��ده اس��ت.

شکل 2-3

در مورد عکسهاي اين کتاب
اين عکسها در زمان نگارش کتاب ،از سايتهاي فعال اينترنت تهيه شده
است .اما ممکن است زماني که اين کتاب چاپ شده به دست شما ميرسد ،نماي
کامال متفاوتي داشته باشند.
در ادامه ،با نحوه تغيير اين URLهاي دروپالي آشنا خواهيد شد .به عالوه در ساعت
ششم در قسمت «مديريت URLها :پاککردن ،تغييرآدرس و  »Pathautoخواهيد آموخت
چگونه اين URLها را تغيير داده با استفاده از طرح  Pathautoبه حالت استانداردتري
تبديل کنيد.
معموال از دروپال در سايتهاي تبليغاتي کوچک و بزرگ استفاده ميشود .شکل 2-4
سايت  City Market/Onion River Coopدر برلينگتون ورمونت را نشان ميدهد.
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شکل 2-4

در شکل  2-5کتابخانه 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  1میلیون 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  2-6ميتوانيد سايت سناي نيويورک را مشاهده کنيد.

شکل 2-6

و در نهايت شکل 2-7سايت 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 چيزي به نام نماي دروپالي وجود ندارد که ميتوان در سايت
خود از تمهاي قابلدانلود يا نمونه شخصيشده آنها استفاده کرد.
يافتن سايتهاي دروپالي (و بررسي کارکردهاي آنها)
در آدرس  drupal.org/forum/25ليستي از سايتهاي مختلف دروپالي و نظرات
کاربران سايت در مورد آنها وجود دارد که در شکل  2-8مشخص است.
در اين بخش ميتوانيد با افراد مختلفي که از دروپال استفاده کردهاند ،طرحها و اهداف
آنها ،مدت زمان اجراي پروژه و نوآوريها و خالقيتهاي آنها آشنا شويد.

شکل 2-8

نحوه عملکرد دروپال
يکي از بهترين ويژگيهاي دروپال اين است که شما نيازي به کدنويسي کامپيوتري نداريد.
هرچند بهتر است شما اطالعات پايهاي از نحوه مديريت دروپالي داشته باشيد .البته نبايد نگران
بود چون دراين بخش رمزنويسي اصال دشوار نيست چون دروپال از ساختار محکمي برخوردار
است .سايتهاي دروپالي را به راحتي ميتوان تغيير داد يا گسترش داد .با شخصيکردن سايت

34

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

خود ميتوانيد ويژگيهاي جديدي به آن بيفزاييد .پس به راحتي ميتوانيد طرحهاي جديد را از
سايت رسمي دروپال دانلود کرده در سايت خود نصب کنيد.
بازنويسي URLها
اين بخش به تشريح ساختار کلي و اجراي پروژه دروپالي ميپردازد .همچنين شما
ميتوانيد از خدمات اطالعات اينترنتي شرکت مايکروسافت( )IISبراي اجراي دروپال

استفاده کنيد .در  7.0 IISميتوانيد از طرح بازنويسي  URLاستفاده کنيد تا به جابجايي
فايل  htaccess.بپردازيد .براي دانلود ابزارهاي الزم و کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به
آدرس  www.iis.net/extensions/URLRewriteمراجعه کنيد.

پس از دانلود دروپال ،پوشهاي در سرور وب شما ايجاد ميشود که نصب برنامههاي اساسي
در آن قسمت انجام ميشود(ريشه سايت يا پوشه زيرين آن) .البته براي استفاده از اين پوشه الزم
{¾ËËÄÂa®ËYdYÊ§Z¯¬§-|ÌÅ{Y«dËZ{Y½M¾ËËÄÂaZËزيرين در
نيست آن را يا پوشه زيرين آن را درسايت قرار دهيد؛ فقط کافي است از يک پوشه
{ÂydËZURL
www.persiandrupal.com/drupal1
µZj»|ÌÀ¯Ã{Z¨fYخود استفاده کنيد :مثال:
 URLسايت
www.persiandrupal.com/drupal1
يا ميتوانيد در دامين يا دامين زيرين سايت به آن پوشه اشاره کنيد.

 |ÌÀ¯ÃZYÄÂa½MÄ]dËZ¾ËË¾Ì»Y{ZË¾Ì»Y{{|Ì¿YÂeÊ»ZË

خودراهاندازها و تنگراههاي دروپال
µZaÁ{ÉZÅ
ÃY´ÀeÁZÅY|¿Y
ÃY{Ây
ريشه ساختار فايل دروپال قرار دارد .اين فقط مجموعهاي ساده از
 htaccess.در
فايل
cZ¼ÌÀeYÃ{ZÉY
{{Y{Y«µZaÁ{¶ËZ§ZfyZÄË
ÄÂ¼n»¬§¾ËYبه دايرکتوري
درخواستهايي است که
 Apache .htaccessاست که در واقع مرجع تمام
§ ¶ËZتنظيمات
 index.phpdفرستاده ميشوند که در طي
فايل
Apacheدروپال ارسال ميشود و با تغيير آدرس به
Á{ÂÊ»µZYµZaÁ{ÉÂf¯ËY{Ä]Ä¯dYÊËZÅ
YÂy{¹Z¼em»«YÁ{Ä¯dY
البته اين عمليات کامال توسط دروپال
مجدد شدهاند.
دچار قالببندي
اين مراحل
انجام\]{|n»É|À
·Z«Zq{¶uY»¾ËYÊ{Ä¯|¿Â
§Ê»Ã{Zf
index.php
]¶ËZ§Ä
]{MÌÌ¤eZ
| |¿YÃميشود و الزم نيست نگران آن باشيد.
 |ÌZ]½M½Y´¿dÌ¿¹ÓÁ{ÂÊ»¹Zn¿YµZaÁ{ÂeÔ»Z¯cZÌ¸¼¾ËYÄf^·Y
سپس درخواستها به  bootstrap.incارسال ميشوند که فايلي در پوشه includes
ÉÂf¯ËY{includesÄÂa{Ê¸ËZ§Ä¯|¿ÂÊ»µZYbootstrap.incÄ]ZÅdYÂy{b
دايرکتوري مزبور است .همانطور که در اين کد مشاهده ميکنيد درخواست هرصفحه از
ÉÁÌa|uYÁªÀ»®ËYÄv¨ÅdYÂy{|ÌÀ¯Ê»Ã|ÅZ»»¾ËY{Ä¯Â
»]½Z¼Å dYÂ
يک منطق واحد پيروي ميکنند.
» |ÀÀ¯Ê


»{Ä°ÀËYYa |Ê»]Z¯d{Ä]Ä¯dYµZaÁ{Äv¨Ê¸Yz]¶»Zu$returnÌ¤f
{ÂÊ»renderÂf{¾ËYÂeÄv¨,|Ì¹Z¼eYÄ]ZÅerror½{¯®q¶uY»index.php
;(Print drupal_render_page)$return


ÉÂf¯ËY{includesÄÂa{Ê¸ËZ§Ä¯|¿ÂÊ»µZYbootstrap.incÄ]ZÅdYÂy{b
»]ÉÁÌa|uYÁªÀ»®ËYÄv¨ÅdYÂy{|ÌÀ¯Ê»Ã|ÅZ»»¾ËY{Ä¯Â½Z¼Å dYÂ
» |ÀÀ¯Ê
رضا سروری
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متغير  return$حامل بخش اصلي صفحه دروپال است که به دست کاربر ميرسد.

صفحه توسط
رسيد،
$returnاينکه در  index.phpمراحل چککردن errorها به اتمام
» Ì¤fپس از
{Ä°ÀËYYa
|
Ê»]Z¯d{Ä]Ä¯dYµZaÁ{Äv¨Ê¸Yz]¶»Zu
اين دستور رندر ميشود:
¯{½{ÂÊ»renderÂf{¾ËYÂeÄv¨,|Ì¹Z¼eYÄ]ZÅerror
®q¶uY»index.php
;)Print drupal_render_page($return

;(Print drupal_render_page)$return

رندر کرد:
براي اين کار بايد صفحه را با اين کد
]{¯|¿»¾ËYZ]YÄv¨|ËZ]Z¯¾ËYÉY


Y{aÄ¯{~³Ê»ÊÅY´Àe½Z¼ÅYµZaÁ{Äv¨®ËÉY]dYÂy{ÅÄ¯dZÀ »½MÄ]¾ËY
اين به آن معناست که هردرخواست براي يک صفحه دروپال از همان تنگراهي ميگذرد که
YÄv¨½{¯|¿ÉY]dYÂy{ÅÁ{Ì³Ê»cÂ½M{ZÅURL½{Y{ÌÌ¤e¶j»Ê§ZY
پردازش اضافي (مثل تغييردادن URLها) در آن صورت ميگيرد و هردرخواست براي رندرکردن
Ê¸Y¾f»Ä¯ÊËZm{Äv¨½{¯{Á|»¶j»Ê§ZYY{a½Â³Z¿Â³YÂ¿YÄr¿MÄ]ÄÌ^ÊÅY´Àe
صفحه از تنگراهي شبيه به آنچه انواع گوناگون پردازش اضافي(مثل مسدودکردن صفحه درجايي که
¨ {~³Ê»,{ÂÊ»¹Zn¿Y|Ê»½ZËZaÄ]Äv
متن اصلي صفحه به پايان ميرسد) انجام ميشود ،ميگذرد.


در واقع اين يک ساختارعادي براي برنامه هاي يک وبسايت مدرن است .به عنوان مثال برنامه های
فيسبوک همه در قالبي قرار ميگيرند که سايت فيسبوک به تنهايي و از پيش مشخص کرده استHour2 - 9 .

کاربرد هوکها
هوکهاي(ماژول دروپال) دروپال چيزي شبيه تنگراهها هستند .در لحظات مشخص ،مثل زماني
که محتواي سايت براي مطالعه ،ذخيره يا حذفشدن آماده ميشود يا زماني که يک کاربر وارد سايت
شده يا خارج ميشود ،دروپال ماژول ها را چک ميکند(شامل همه ماژول ها که نصب کردهايد) .بنابراين
يک ماژول ميتواند نحوه نمايش داده يا ورود و خروج کاربر را تغيير دهد .اجراي اين هوکها توسط
کدنويسيبرايهرماژولميسرميشود.البته تمامهوکها رانميتوان درتمام ماژول ها اجراکرد.هرهوک
در دروپال ،ترکيب خاص خود را داراست و به نام ماژول مخصوص خود ناميده ميشود .به عنوان مثال
هوکي که به هنگام مشاهده گره(یک محتوا) به کار ميرود طبق جدول  2-1تعريف ميشود.

»¾ËY]ZÀ] |ËYÃ{¯\¿Ã{¯{Â¸¿Y{Ä¯ÊËZÅsÄ¼Å¶»Z|À¯Ê»®qYZÅsµZaÁ{,{ÂÊ
ÂeZÅÂÅ¾ËYÉYmY |Å{ÌÌ¤eY]Z¯kÁyÁ{ÁÁZËÃ{Y{ËZ¼¿ÃÂv¿|¿YÂeÊ»s®Ë
»¿ÂÅÅ {¯YmYZÅs¹Z¼e{½YÂeÊ¼¿YZÅÂÅ¹Z¼eÄf^·Y {ÂÊ»Ì»sÅÉY]ÊËÂ
طراحی آسان صفحات وب با دروپال
{{µZj»½YÂÀÄ] {ÂÊ»Ã|Ì»Z¿{ÂyÂz»s¹Z¿Ä]ÁdYY{Y{ÂyZy\Ì¯e,µZaÁ
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¿.|ÀÀ¯Ê»Z¯ÂqµZaÁ{|Ë|mÉZÅÄz
دروپال چطور کار ميکنند؟
»s»µZjنسخههاي
§ÊÅZ³ |Å{Ê»½Z¿YµZaÁ{|Ë|mÄz¿®ËÉYmY|ÀËM
جديد2 1
|µÁ|m{Ã
مثال مطرحشده در جدول  2-1فرآيند اجراي يک نسخه جديد دروپال را نشان ميدهد.
Ä] |ÀÅ{ÌÌ¤eYµZaÁ{ÄfÅZe|ÀÅ{ÌÌ¤eY{ÂyÊËÂ¿»ÃÂÌ|ÀfÅÂ^n»s½Z³|¿Z
دروپال را
 d{yZ®ËYتا هسته
رمزنويسي خود را تغيير دهند
هستند شيوه
گاهي سازندگان طرح مجبور
تغيير{
$teaser
ÉY]¸£
hook_view
{¹Á{f»YZaZnÀËY{µZj»½YÂÀ
ÉZÅبراي
درست/غلط
شاخص
$build_modeيک
 hook_view{Âاز
دوم در
در¦اينجا پارامتر
دهند .به عنوان
,full
Y|¿YÂe
¯Ê»Ä
Ê»¶Ë|^ee
مثال 
]À»f»YZa®ËÄ
{6µZaÁ
Êتواند
¼¿©Z¨eYÄz¿Å{ÊeYÌÌ¤e¾ÌÀqي
]|Z]ÄfY{ÃY¼ÅÄتبديل ميشود build_mode$ :که م
µZaÁ{{YÃÌ£ZËبه7يک پارامتر منعطفتر
 teaser$در دروپال6
Ä]Z»Y|f§Y
teaser
Âe{ÉZfyZÊ¸yY{cYÌÌ¤e¾ÌÀqdY¹ÓÊÅZ³µZuÅباشد .چنين تغييراتي در هرنسخه
ارزشهاي  full، teaserيا غيره را در دروپال 7به همراه داشته
{ |f¨Ì]©Z¨eYµZaÁ{c|»|À¸]Ä
داخليÊساختاري در توسعه بلندمدت
تغييرات
هرحالÄگاهي الزم است چنين
نميافتد اما به
اتفاق
|cYÌÌ¤es½Z³|¿ZÁ
]»d
¾]Ä]ÊËÂ¿»,|Ë|mÉY
z¿Ä]µZaÁ{Ä
]ÂeYÊz
رسد
¼dÌ¿cYÌÌ¤eµZ¼YÄ]ÉZÌ¿ÓÂمي
¯»|À]e|Ë|mÄz¿Ä]Ze|ÀÀبه نسخهاي جديد ،رمزنويسي به بنبست
اتفاق بيفتد .در بخشي از توسعه دروپال
دروپال
]Ä
Ê»µZ¼YY¹Ó
تغييرات الزم را اعمال ميکنند تا به نسخه جديدتر برسند(معموال نيازي به
¾Ì¼Åو سازندگان طرح
ZÌfyY{,µZaÁ{|Ë|mÄz¿Zf¿YYaÊ¿Z»Ä¨«ÁZ]Äz¿ÅÉZÅ
sÄ¯dYZy
 {Ì³نيست) .به همينخاطر است که طرحهاي هرنسخه با وقفه زماني پس از انتشار
تغييرات
اعمال
¯Ê»Y«½Y]Z
دروپال ،در اختيار کاربران قرار ميگيرد.
نسخه جديد
¼¸ZËmymodule_viewcÂÄ]s¶ËZ§{YmYcZÌ
mymodule
]sÉY
 {ÂÊ»YmYmymodule_node_view

ب��راي ط��رح  mymoduleعملي��ات اج��را در فاي��ل ط��رح ب��ه ص��ورت
 mymodule_viewيا  mymodule_node_viewاجرا ميش��ود.

Hour2 - 10

ساختار فايل دروپال
درکل عملکرد دروپال در گرو ترکيب  .htaccessو  index.phpاست .به همين دليل
فايلها بايد در جاي خود قرار گيرند .اگر شما به منظور توسعه ساختار فايل به جابجايي آنها
بپردازيد ،اين ساختارمحکم را نابود کردهايد.
ساختارفايل به شما اجازه ميدهد تا حد زيادي در قالب ساختار دروپال به بهينهسازي
بپردازيد و قبل از نصب هر ابزاري بايد به اين نکته توجه کنيد .شکل  2-9ساختار پايهاي
يک پوشه دروپال را نشان ميدهد .شما ميتوانيد فايل  index.phpرا مشاهده کنيد اما
 .htaccessپنهان شده است .شما بايد به دو پوشه توجه کنيد :ماژول ها و تمها.
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شکل2-9

معموال کاربران عالقه دارند تمها و ماژول ها را در پوشه مربوط به خود دانلود کنند.
اما بايد به پوشه  sitesدر شکل  2-10توجه کنيد که در آن يک پوشه  allوجود دارد
که حاوي پوشههاي ماژول ها و تمهاي خود است .اين پوشهها محل قرارگيري ماژول های
دانلودشده شما هستند .بنابراين پوشه اصلي ماژول ها تنها حاوي ماژول هايي است که توسط
خود دروپال دانلود شدهاند و ماژول های دانلودشده توسط شما بايد در جايي ديگر (پوشه
خود) قرار گيرند .بدينترتيب نگهداري سيستم و به روزکردن آن هم آسانتر ميشود.

شکل 2-10
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همچنين شما ميتوانيد به پوشه  ،sitesپوشههاي بيشتري اضافه کنيد.
خالصه
دراين بخش شما با چگونگي مديريت دروپال و نماي آن در وبسايتهاي مختلف آشنا
شديد .و همچنين آموختيد چگونه ميتوان با استفاده از دانلود طرحهاي مختلف ،وبسايت
دروپالي را طراحي کرد.
سوال و جواب
سوال :کپيرايت دروپال از لحاظ قانوني چگونه است؟
جواب :دروپال تحت ليسانس ( GNU General Publicنسخه دوم) عرضه
ميشود( .)www.gnu.org/copyleft/gpl.htmlتمام طرحهاي ساختهشده توسط
سايرين هم بايد تحت اين ليسانس باشد .استفاده از دروپال کامال رايگان است(رايگان براي
کاربرد،تغيير ،به اشتراکگذاري و به اشتراکگذاري تغييرات).
سوال :آيا دروپال موضوعمحور( )object-orientedاست؟
جواب :دروپال 7اولين نسخه از دروپال است که  PHP5نياز دارد بنابراين اولين
نسخهاي است که به اجراي برنامههاي موضوعمحور ميپردازد و به پشتيباني PHP5
احتياج دارد .درکل دروپال از نظر اصول پايهاي به ساختار نرمافزارهاي موضوعمحور نياز
دارد؛ مخصوصا به هنگام استفاده از مکانيسم هوک که به ماژول هاي مختلف اجازه ميدهد
عملکرد پيشفرض خود را گسترش دهند.
کارگاه
امتحان
 .1اهميت هوکها و تنگراهها براي کاربران و سازندگان دروپال چيست؟
 .2آيا چيزي به نام نماي دروپالي(نشانی که به وسیله ان بتوان فهمید سایتی با
دروپال ساخته شده است) وجود دارد؟
 .3آيا دروپال به  Apacheنياز دارد؟
پاسخها
 .1اين ويژگيها به امنيت و ثبات عمليات نصب طرحهاي جديد کمک ميکنند.
 .2نه.

رضا سروری
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 .3نه ،شما ميتوانيد از ساير سرورهاي وب استفاده کنيد 7.0 IIS :شرکت
مايکروسافت با طرح بازنويسي  URLبه صورت نصبشده.
فعاليتها
مطالب بخش نمونههاي دروپالي به آدرس  drupal.org/forum/25را مطالعه کنيد.
پس از آشنايي با نمونه سايتهاي دروپالي مختلف ،از بخش جستجوي سايت استفاده کنيد

تا ويژگيهاي موردعالقه خود را در سايت بيابيد.
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ساعت سوم

نصب دروپال و نهاييکردن تنظيمات

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
آنچه براي سايت دروپالي خود نيازداريد
درک ساختار نسخه دروپال
نحوه نصب

رضا سروری
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دراین بخش شما با یکی از روش های نصب دروپال که نصب دروپال ر ِوی سرور محلی
یا همان  localhostمی 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 ميکنيد ،بهتر است نسخه ای را به طور
آزمايشي نصب کنيد تا باردوم با خيال راحت به نصب و افزودن مطالب و نهاييکردن تنظيمات
بپردازيد و بدينترتيب اشتباهات خود در باراول را در نصب دوم تکرار نخواهيد کرد.

طرحريزي براي نصب دروپال
بهتر است قبل از نصب دروپال ،مراحل نصب بعدي را برنامهريزي کنيد .سرعت
تغييروتحول وبسايتها و نرمافزارها باالست و شما بايد به توجه و نگهداري دائم ازسايت
دروپالي خود بپردازيد.
امروزه شرکتهاي فروشنده محصوالت تبليغي از سياست جديدي استفاده ميکنند:
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آنها هميشه با ورود نسخه جديدي از محصول به بازار ،با استفاده از بستههاي تکميلي به
رفع نقايص نسخههاي قبلي ميپردازند تا ازآنها پشتيباني کنند .به عالوه تنها کساني که
نسخه هاي قبلي را از طريق قانوني خريداري کردهاند ،ميتوانند از امکانات بهروزکردن
محصول استفاده کنند .اين شرايط در مورد دروپال هم صادق است اما نه در مورد قيمت،
چون دروپال کامال رايگان است .البته در مورد بازبيني و مرور مشخصات فني محصول هم
سازندگان دروپال هردوسال يکبار به تغييرات الزم ميپردازند .در دنياي open source
ديگر نيازي به پرداخت پول بابت نسخههاي جديد نيست اما همچنان بايد براي پشتيباني از
محصوالت به نصب بستههاي تکميلي پرداخت .به عنوان مثال در دروپال 7استفاده از PHP
 5.2يا نسخه جديدتر الزامي است اما در دروپال 5نسخه  php 4.3.5يا جديدتر الزم است.
براي کسب اطالعات مختلف در مورد انتشار نسخههاي جديد دروپال و ابزارهاي موردنياز
آن ميتوانيد به سايت رسمي دروپال مراجعه کنيد.

برنامهريزي براي دروپال
دروپال روي يک سروروب اجرا ميشود و دادههاي آن در يک پايگاه داده ذخيره ميشود.
دروپال و ماژولهاي آن درابتدا با فرمت رمزنويسي  PHPسازگار هستند .بنابراين تنها شما
به عنوان کاربر بايد يک سرور وب در اختيار داشته باشيد تا از اين زبان و ساير زبانهاي
برنامهنويسي وب پشتيباني کند.
شما ميتوانيد دروپال را روي سيستم شخصي خود نصب کنيد و تنها به کساني که به
شبکه شما دسترسي دارند ،اجازه دهيد از آن بازديد کنند .يا اينکه شما ميتوانيد با استفاده
از يک خط ارتباط اينترنت ،آن را در اختيار ساير کاربران قرار دهيد .هرچيزي که براي
نصب دروپال نياز داريد در آدرس  drupal.org/requirementsميتوانيد بيابيد .پس از
نصب دروپال و گذراندن مراحل تست ،بايد به پيامهاي  errorسيستم رسيدگي کنيد .در
صورت نياز ميتوانيد از بخش جستجوي سايت دروپال براي حل مشکالت دروپالي سيستم
خود استفاده کنيد.

تا جايي که الزم است تکرار کنيد
چون نسخههاي دروپال ،پايگاه داده و  PHPبه يکديگر مرتبط هستند ،ممکن است
مجبور شويد اين مراحل را بيش از يکبار انجام دهيد.

رضا سروری
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آماده کردن هاستينگ
محيط هاستينگ شما شامل سرور وب ،پايگاه داده و ارتباط اينترنتي شماست .البته
اگر شما از قبل صاحب وبسايت هستيد به راحتي ميتوانيد دروپال را در هاست آن نصب
کنيد .البته بهتر است ابتدا يک بار اين نوع نصب را تست کنيد تا از مشکالت احتمالي
پيشگيري شود.
آشکار است که شما انتخابهاي زيادي براي تعيين هاست در اختيار داريد :سرور خود
سيستم ،سروري ديگر در سطح خدمات هوستينگ يا يک سرور مشترک .البته در مورد
آخر بايد ابتدا اطمينان حاصل کنيد سرور اشتراکي شما بتواند از محصوالت و نسخههاي
موردنظر شما پشتيباني فني به عمل آورد .و در اين مورد بهترين انتخاب هاستينگهاي
اشتراکي است که پذيراي ساير سايتهاي دروپالي هستند .براي يافتن چنين سرورهايي
ميتوانيد به آدرس  persiandrupal.com/hostingمراجعه کنيد .البته هاستهاي
ديگري غير از اين ليست هم وجود دارد؛ به عنوان مثال  Network Solutionsهاستي
است که ميزبان محصوالت مختلف بازمتن چون دروپال است.
نصب نرمافزار
نرمافزارهاي اوليه  PHPو سروروب هستند .البته براي نسخههاي 6و 7دروپال ،نسخه
 PHP 5.2توصيه ميشود .و اگر از يک هوست اشتراکي استفاده ميکنيد ،بايد به نسخههاي
موردنياز آنها و همچنين سياستهاي مختلف بهروزکردن آنها توجه کنيد .معموال دروپال از
 PHPبراي ارسال ايميل استفاده ميکند .در سرورهاي هاستينگهاي اشتراکي حتما بايد
از فروشنده محصول بخواهيد اين گزينه را براي شما فعال کند.
دانلود سرويسهاي جانبي
اگر شما به اين گونه نرمافزارها نياز داريد به راحتي ميتوانيد آنها را از طريق دانلود
رايگان بازمتن دريافت کنيد XAMPP .يکي از آنهاست که شامل سرورHTTP
 ، Apacheسرور  MySQL ، PHPو  Perlاست .البته تمام اين ابزارها به روزشده
هستند و با نسخههاي جديد دروپال سازگارند .براي دريافت اين بسته ميتوانيد به
 www.apachefriends.org/en/xampp.htmlمراجعه کنيد .براي دريافت ليست
کامل بستههاي  AMPسازگار با لينوکس ،ويندوز،سوالريس ،حافظههاي فلش و غيره
ميتوانيد به جستجو در سايت ويکيپديا بپردازيد.

44

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

در مورد سروروب بايد از  1.3 Apacheيا  x.2 Apacheروي  ، Mac OS Xويندوز
يا لينوکس UNIX/استفاده کنيد .البته براي راهانداري دروپال ميتوانيد از  6 IISيا 7 IIS
شرکت مايکروسافت نيز استفاده کنيد.
پس از دانلود و نصب بايد به شخصيسازي بپردازيد که مهمترين قسمت ،فعالکردن
پسوند  mod_rewriteبراي  Apacheيا ماژول  Microsoft URL Rewriteبراي
 7.0 IISاست .اگر شما اين کار را انجام ندهيد ،مشکلي در عملکرد دروپال به وجود نميآيد
اما نخواهد توانست URLها را پاک کند.

همکاري با مايکروسافت
در چندسال گذشته شرکت مايکروسافت روابط خود با نرمافزارهاي بازمتن را افزايش
داده و به تازگي تصميم گرفته به همکاري با دروپال بپردازد.
در يک سرور اشتراکي ممکن است به ارزشدهيهاي آغازي  PHPدر php.ini
دسترسي نداشته باشيد که در اين صورت بايد با مرکز خدمات هوست خود ارتباط برقرار
کرده ،از آنها بخواهيد اين مشکل را رفع کنند .در ضمن در اين مورد بايد تنظيمات حافظه
نيز تغيير کند :به صورت پيشفرض 16مگابايت تنظيم شده ولي شما بايد آن را به  32يا
64مگابايت تغيير دهيد تا از خطاهاي احتمالي حافظه دروپال جلوگيري کنيد .البته دروپال
چنان طراحي شده که با سرعت باال عملکرد بهينهاي داشته باشد اما گاهي ممکن است طي
عمليات پردازش ،مشکالتي به وجود بيايد .معموال چنين مشکالتي پس از نصب يک ماژول
جديد و فعالکردن آن از صفحه مديريت ماژولها اتفاق ميافتد .در اين صورت ميتوان با
حذفکردن آن ماژول مشکالت حافظه دروپال را حل کرد .اما اين راه چاره نيست چون
ممکن است با نصب همان ماژول يا ماژولي ديگر دوباره اين اتفاق تکرار شود .پس بهتر است
ظرفيت حافظه را افزايش داد تا چنين مشکالتي پيش نيايد.
ساير تنظيمات  php.iniکه بايد به آنها توجه کرد:
*گزينه  register-globalsخاموش باشد.
*گزينه  session_save_handlerدر حالت  userباشد.
*گزينه  safe_modeخاموش باشد.
آمادهکردن پايگاه داده
هسته دروپال يک اليه ظاهري پايگاه داده در اختيار دارد تا بتواند از MySQLو

 |Z]Â»Zyregister-globalsÄÀË³
 |Z]userd·Zu{session_save_handlerÄÀË³
 |Z]Â»Zysafe_modeÄÀË³
رضا سروری
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انتخاب "
اين سادهترين بخش کار است .البته بايد دقت کنيد اگر از قبل ميدانيد به چه ماژولهايي

سازدHour3-4.

نياز خواهيد داشت ،نسخهاي را انتخاب کنيد که دسترسي به آنها را براي شما ممکن
قرارداد شمارهگذاري بر نسخههاي دروپال برپايه دو رقم تعريف ميشود :رقم اول شماره نسخه و
رقم بعدي شماره انتشار آن نسخه .به عنوان مثال نسخه  6.19دروپال ،نوزدهمین انتشار نسخه
دروپال 6است .البته ممکن است در ادامه پسوند – devنيز به کار رفته باشد که به معناي پروژه
ناتمام است .در آدرس  drupal.org/project/drupalميتوانيد ليست نسخههاي مختلف
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دروپال را مشاهده کنيد.
براي شمارهگذاري ماژولها هم از همين قرارداد استفاده ميشود .به عنوان مثال ماژول
 x-3.0-rcl.6به معناي ماژولي است که براي دروپال 6طراحي شده؛  xبه اين معناست
که اين ماژول مخصوص نسخه خاصي از دروپال 6نيست؛ بعد از عالمت تيره ميتوانيد
شماره ماژول را مشاهده کنيد .و درنهايت – rclبه اين معناست که اين نسخه آماده انتشار
است(گزينههاي ديگر عالمتها آلفا و بتاست).
کسب آمادگي
حاال شما ميتوانيد به نصب دروپال بپردازيد .پس در ابتدا تنظيمات هاستينگ خود را
دوبار چک کنيد ،يک صفحه ساده  HTMLبسازيد و آن را در سرور آپلود کنيد .سپس
تست کنيد که آيا ميتوانيد با استفاده از مرورگر خود به اين صفحه دسترسي پيدا کنيد يا
نه .سپس دسترسي به پايگاه داده هاست را تست کنيد .يک پايگاه داده جديد بسازيد و با
استفاده از  phpMyAdminو  MySQL Administrationيا MySQL Query
 Browserيک جدول در آن بسازيد .پس از تستکردن ،ميتوانيد اين پايگاه داده را حذف
کنيد .اگر به طور معمول از  PHPاستفاده نميکنيد ،يک برنامه تکخطي  PHPبسازيد تا
بتوانيد تنظيمات  PHPسرور خود را با اين کد چک کنيد:
;)(Phpinfo
سپس آن را ذخيره کرده در ريشه سروروب خود قرار دهيد و پس از ساختن صفحه
تستي در سايت ،با استفاده از مرورگر خود به راهاندازي آن بپردازيد؛ براي اين کار بايد اين
آدرس را تايپ کنيد www.myservername.com/phpinfo.php :سپس ميتوانيد
تنظيمات  PHPسرور خود را مشاهده کنيد.
اگر نتوانستيد يک پايگاه داده و يک جدول بسازيد و يا نتوانستيد به ساختن و
راهاندازي برنامه  PHPبپردازيد ،نميتوانيد دروپال را نصب کرده راهاندازي کنيد .معموال در
هاستينگهاي اشتراکي کمکهاي ويژهاي براي اين مراحل در نظر گرفته شده که به راحتي
ميتوانيد از آنها استفاده کنيد.
تعيين يک دايرکتوري دروپالي
حاال بايد يک دايرکتوري براي فايلهاي دروپالي خود تعيين کنيد .اين محل ممکن
است ريشه وبسايت شما باشد يا يک پوشه زيرين که شما براي دروپال خود ساختهايد.
اگر ميخواهيد فايلهاي دروپالي خود را در پوشههاي خود نگاه داريد ،ميتوانيد يک فايل
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طراحي کنيد تا به پوشه خود منتقل کنيد .البته اگر از هاستينگ
cÂ¾ËYÌ£{ |ÌÀ¯¶¬fÀ»{Ây¾ËËÄÂaÄ]Y½M|Ì¿YÂe
{Ê»Ä¯|ËY{ZÌfyY
 PHPدر ريشه اکانت خود "
index.php
اشتراکي استفاده ميکنيد ،يک فايل  index.phpدر اختيار داريد که ميتوانيد آن را به پوشه
»|ÌÀ¯Ã{Z¨fY|¯¾ËYY|Ì¿YÂeÊ
"
زيرين خود منتقل کنيد .در غير اين صورت ميتوانيد از اين کد استفاده کنيد:

اگر براي تست نصب دروپال از يک شبکه محلي( )localhostاستفاده ميکنيد ،
کار
³Y dYÃ|Ì½ZËZaÄ]Z¼Z¯,|ÌÀ¯Ê»Ã{Z¨fYÊ¸v»Ä°^®ËYµZaÁ{\¿deÉY]³Y
"

شما به پايان رسيده است .اگر از يک سرور جدا استفاده ميکنيد ،ممکن است بخواهيد يک
¯ÂÌb»Z¯ÉÁY{ÂyÊ·ZaÁ{dËZYÊb¯®Ë|ÌÅYÂz]dY¾°¼»,|ÌÀ
Ê»Ã{Z¨fYY|mÁ®Ë
کپي از سايت "
دروپالي خود را روي کامپيوتر شخصي خود نگهداري کنيد که در اين صورت
 Ä´¿{ÂyÊzدايرکتوري یک پشتیبان بگیرید.
{ |ÌÀ¯{YlËY|ËZ]Ä¸u»¾ËY{YÉÂf¯ËY{½McÂ¾ËY{Ä¯|ÌÀ¯ÉY
از آن "

Ê^¿Ì»¾ËÁZÀYÃ{Z¨fY
Ê¸v»Ä°^®ËYÄqÓZu |ÀfÅ½Z°Ë¾ËËÉZÅÄÂaÁZÅ
"
¶ËZ§¾ËÁZÀ
"
{_ Z¼µZaÁ{ÄÁ
استفاده از عناوين مسير نسبي
يک{»ÉZmÄ][Zf¯¾f
 ¾Ì»Y{®ËºYZË
IP Address
¯®ËYZË|ÌÀ¯Ã{Z¨fY{ÂyÊzeÂÌb»Z
يکسان هستند .حاال چه از
پوشههاي زيرين
در پوشه دروپال شما عناوين فايلها و
اسم يک
خود استفاده کنيد يا از يک
شبکه محلي در کامپيوتر شخصي
ÅYÂyÃ{Z¨fYZ¼ÉZÅ
ÄÂaÁZÅ
 IP Addressيا "
¶ËZ§ÉY]Ê^¿Ì»¾ËÁ
"
ZÀY,ºËY{b]¾ËÁZÀ¾ËYY°eÄ]Ä°¿M
آنکه به تکرار اين عناوين بپردازيم ،از عناوين مسير نسبي براي
جاي 
¯{¯Ê»Z£MÄ¬¿®ËZ]Äبه|¿Â
دامين .درمتن کتاب "
فايلها و پوشههاي شما استفاده خواهيم کرد که با يک نقطه آغاز ميشوند.




امتحان کنيد
خودتان
پايگاه داده
ساختن
|ÌÀ¯½Zvf»Y½Ze{Ây
مراحل نصب دروپال در سرور محلی(: )localhost

 -1مرحله اول دانلود  WampServerمی باشد از روی اینترنت و به این آدرس بروید
Ã{Y{ÃZ´ËZa¾fyZ
 www.wampserver.comو یا سایت های دیگر کافی است در موتور جستجوی گوگل جستجو را
Ã{Y{ÃZ´ËZa¾fyZÉY]²ÀÌfÂÅ{¾f»®ËÉY|¿Y
ÃYY|Ì¿YÂe
Ê»Z¼Ê¯YfYمختلف آن را ا "
{Á®Ëانجام دهید .تا نسخه های "
نسبت به نسخه سیستم عامل خود دریافت نمایید.
بقیه نرم افزارها به
نصب خیلی سخت نیست مثل
{]Ê»Z¼{YÂ»YÉZÌمراحل
] |ÌÀ¯Ã{Z¨fYZ¯¾ËYÉY
phpMyAdmin
Y|Ì¿YÂe
 -2  |ÌÀ¯Ã{Z¨fYفایل exeدانلود شده را اجرا نمایید و"
ترتیب انجام دهید در انتهای نصب برنامه (بعد از زدن دکمه )installپنجره ای باز می شود تا مرورگری
¯|ÌÀ¯Ã{Z¨fYÃ{Y{ÃZ´ËZa¾fyZÉY]MySQL Query BrowserY|Ì¿YÂeÊ»Z¼¾ÌÀr¼Å
"
که قرار است با سرور کارکند را انتخاب کند به طور پیش فرض  Internet explorerانتخاب شده
« dY{Â¸¿Y{¶]Z
" dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
است .به 
]{MYÉduYÄ
تصویر  3-1مراجعه کنید

»Ã{Y{ÃZ´ËZadÂÅÉÁ{ÂyMySQL{YÁ,|ÌÀ¯Ê»Ã|ÅZ
"
3 1¶°{Ä¯Â½Z¼Å
"
1
®ËYÄ°¿M´»|ËY{ZÌ¿{ÂydÂÅÃ{Y{ÃZ´ËZaIP AddressÄ]Z¯¾ËYÉY] |ËÂ{Ây
¯ËY |Ì¿Y|]Y{ÂyMySQLÂ^Ä¼¸¯ÁÉ]Z
"
^" ¹Z¿|ËZ]¾ÌÀr» Ã |ÌÀ¯Ã{Z¨fYÊ¸v»Ä°
{dY¬»|Ì¿Y|]|ËZ]¾ÌÀr¼Å |ËYÃ{¯d§ZË
"
MySQLd¿Z¯Y¾fyZYaYcZÔY
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شکل 3-1

دکمه  Openرا بزنید و در مرحله بعد در پنجرۀ  PHP mail parametersدکمه  Nextرا
بزنید (باید در قسمت  SMTPباید  local hostنوشته شده باشد) و سپس دکمه  Finishرا
بزنید

شکل 3-2
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-3همانطور که در شکل  3-3مال حظه می نمایید .شما در کنار ساعت کامپیوتر آیکون
 WampServerرا مشاهده می نمایید این آیکون باید کام ً
ال به رنگ سفید باشد اگر رنگ
آن زرد و یا قرمز بود بدان معنی است که هنوز فعال نشده است .عمده مشکل آن نصب
( )IISاست یعنی اگر در سیستم شما قبال  IISنصب باشد این سرور فعال نمی شود و یا
سرویس های آن هنوز  Startنشده است و در حالت  Stopباشد.

شکل 3-3

برای رفع خطای سرور ابتدا روی آیکون آن کلیک نمایید و گزینه Restart all
 Servicesرا بزنید اگر به رنگ سفید در آمد که آماده کار می باشد در غیر این صورت
ابتدا چک نمایید که  iisسیستم شما نصب است یا خیر اگر نصب است آن را unInstall
نمایید و سپس دوباره  Restart all servicesرا در  WampServerبزنید حاال سرور
شما آماده کار است! در برخی حاالت احتمال دارد موارد دیگری مشکل ساز باشد که در
اینجا مجالی برای بحث نمی باشد برای اطالع بیشتر به سایت persiandrupal.com
مراجه نمایید.
حاال از منوی بازشده روی  Local hostکلیک نمایید باید صفحه ای مشابه شکل زیر
را در مرورگر خود ببینید .در غیر اینصورت شبیه ساز سرور( )WampServerشما به

درستی اجرا نشده است.
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شکل 3-4

 -4قبل از نصب  drupalمی بایست یک سری تنظیمات را روی WampServer
انجام دهید روی  WampServerکلیک نمایید گزینه  Apacheو سپس Apache
 modulesو سپس گزینه  rewrite-moduleرا فعال نمایید (این ماژول برای بازنویسی
 urlها استفاده می شود) سپس دوباره سرویس ها را  restartنمایید (کلیک روی
 WampServerو گزینه )Restart All Services
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  WampServerسپس  PHPو بعد از آن  PHP.iniرا کلیک می نمایید
و در فایل مورد نظر گزینه  realpath-cache-sizeرا به  32Kیا  64Kتغییر می دهیم.
سایر تنظیمات  Php.iniکه باید به آن توجه کرد:
• گزینه  register-globalsخاموش باشد
• گزینه  session-save-handlerدر حالت  userباشد
• گزینه  safe-modeدر حالت خاموش باشد.
 -5در این مرحله می بایست یک  Databaseبسازیم که  drupalبتواند با آن
کار کند برای ساخت  Databaseابتدا روی  WampServerکلیک کرده و گزینه
 phpMyAdminرا بزنید و یا  Localhastرا بزنید و سپس گزینه phpMyAdmin
را بزنید.

شکل 3-5
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 .6نام پايگاه داده و محل قرارگيري آن(نام هاست سرور مطابق با شکل  )3-1را به
همراه اکانت پايگاه داده دروپال و کلمه عبور را جايي يادداشت کنيد .در هنگام نصب به اين
اطالعات نياز خواهيد داشت.
خودتان امتحان کنيد

نصب دروپال

شما حاال ميتوانيد نسبت به نصب دروپال اقدام کنيد .ابتدا بايد فايلهاي الزم را دانلود
کرده در جاي خود قرار دهيد و سپس برنامه نصب دروپال را اجرا کنيد .قبل از شروع کار،
بايد اطالعات الزم از مرحله قبل را آماده کنيد و مطمئن شويد وقت الزم در اختيار داريد.
شما ابتدا بايد دروپال را دانلود کنيد و بعد به آپلود فايلها در سرور خود بپردازيد .البته
اين مسئله در مورد ماژولها هم صادق است .برنامه نصب دروپال کامال اتوماتيک است ولي
وقتگير .اين مرحله بسته به سرعت اتصال شما به اينترنت ،ممکن است چنددقيقه تا نیم
ساعت طول بکشد.
 .1مطابق شکل  3-6به دانلود نسخه موردنظر از سايت  drupal.orgبپردازيد .فايل
دريافتي شما به صورت فشرده خواهدبود.

شکل 3-6
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 .2فايل  settings.phpرا بسازيد .پس از دانلود فايلهاي اوليه در قسمت
 sites/default/default.settings.phpميتوانيد تنظيمات پيشفرض را بيابيد .طبق
شکل  3-7اين فايل را کپي کرده نام آن را به  sites/default/settings.phpتغيير دهيد .بدين
ترتيب اگر مشکلي پيش بيايد ،شما ميتوانيد به راحتي به فايل default.settings.php
برگرديد بدون اينکه مجبور باشيد تمام اجزاي دروپال را دوباره دانلود کنيد .البته بايد مطمئن
شويد  settings.phpبراي روند نصب قابلبازنويسي است .پس از اتمام اين پروسه ميتوانيد اين
فايل را به حالت تنها خواندني تبديل کنيد.

شکل 3-7

 .3تمام فايلهاي دانلودشده را به سرور منتقل کنيد .پوشه دانلودي شما به نام نسخه
دروپال شما خواهد بود :مثال  .drupal-6.19چنانچه خواستيد ميتوانيد اين اسم را تغيير
دهيد .اگر قصد نداريد از پوشه زيرين استفاده کنيد ميتوانيد محتويات اين پوشه (نه خود
پوشه) را به دايرکتوري ريشه سروروب خود منتقل کنيد.
 .4برنامه نصبکننده را فعال کنيد .با استفاده از مرورگر خود به آدرس
 www.myusername.com/mysubfolder/install.phpيا در صورت استفاده
از کامپيوتر شخصي به آدرس  localhost/mysubfolder/install.phpمراجعه کنيد.
اگر محتويات پوشه دانلودشده خود را در ريشه سايت نصب کرديدURL ،ها را بايد به اين
شکل وارد کنيد:
 www.myusername.com/install.phpيا . localhost/install.php
 .5در دروپال 7يک مرحله جديد اضافه شده تا قبل از شروع مرحله نصب طبق شکل
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 3-8پروفايل نصب خود را انتخاب کنيد .و البته يک مرحله نصب مختصر براي ماژولها
اضافه شده تا سازندگان ماژولهاي جديد به تست محصوالت خود بپردازند .اين مرحله در
شکل  3-8کامال مشخص است.

شکل 3-8

 .6طبق شکل  3-9زبان موردنظر خود را انتخاب کنيد .زبان پيشفرض انگليسي است.

شکل 3-9

 .7پايگاه داده را راهاندازي کنيد .طبق شکل  3-10اطالعات يادداشتشده در مرحله
قبل را وارد کنيد.
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شکل 3-10

 .8اگر الزم است طبق شکل  3-11گزينههاي  advancedرا فعال کنيد .البته اسم
هاست ضروري است هرچند در رديف گزينههاي  advancedقرار گرفته است.

شکل 3-10
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 .9طبق شکل  3-12به پيکربندي سايت خود بپردازيد .همچنين بايد آدرس ايميل
الزم براي ارسال ايميلهاي دروپالي را مشخص کنيد.

شکل 3-12

 .10همانطور که در شکل  3-12مشاهده کرديد بايد فايل  settings.phpرا به
حالت تنها خواندني تبديل کنيد.
 .11اکانت خود را به عنوان مدير سايت بسازيد .اين يک اکانت فراکاربري است که
به تمام قسمتهاي سايت دسترسي دارد(اکانت اوليه) .مهمترين کار شما پس از طراحي
سايت ،ساختن يک اکانت ديگر با مجوزهاي محدود مديريتي است .شکل  3-13به شما
نشان ميدهد چطور ميتوانيد اکانت مدير بسازيد.

شکل 3-13

56

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

 .12بازه زماني محل سکونت خود را تنظيم کرده ،طبق شکل  3-14گزينههاي
پاککردن URLها و چک اتوماتيک فايلهاي بهروزرساني را فعال کنيد .البته در اين صورت
بايد پسوند  mod_rewriteرا در  Apacheيا ماژول بازنويسي  URLمايکروسافت را در
 7.0 IISفعال کنيد.

شکل 3-14

 .13پس از اتمام اين پروسه ،ممکن است با برخي پيامهاي اخطار مواجه شويد .اما
طبق شکل  3-15لينکي در صفحه وجود دارد که به شما اجازه ميدهد وارد سايت خود
شويد .حاال شما در حال استفاده از دروپال هستيد.

شکل 3-15
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خالصه
در اين بخش با نحوه نصب دروپال آشنا شديد .شما براي اين کار به يک سروروب نياز
داريد تا بتوانيد به آپلود فايلهاي خود بپردازيد .براي اينکار بايد پايگاه دادهاي در اختيار
داشته باشيد که براي شما امکان استفاده از دروپال PHP ،و کاربرد ايميل را فراهم کند.
و نکته اساسي اين است که براي باراول نصب دروپال وقت کافي اختصاص دهيد .شما می
توانید راه های دیگر نصب دروپال را در سایت  www.persiandrupal.comمالحظه
کنید.
سوال و جواب
سوال :اگر  mod_rewriteنصب نشده باشد چه اتفاقي ميافتد؟
جواب :شما نميتوانيد گزينه پاککردن URLها را فعال کنيد .البته پيامدهاي بعدي
نيز وجود دارد .ماژول  ImageCacheکه موردعالقه همه کاربران دروپال است به اين
ويژگي دروپال نياز دارد .بنابراين اين نياز ابتدايي سايت دروپالي شماست.
سوال :چه اتفاقي ميافتد اگر ايميل  PHPارسال نکنم؟
جواب :شما ميتوانيد بدون ارسال ايميلهاي دروپالي هم از اين نرمافزار استفاده کنيد.
چون بسياري ازوبسايتها بدون اين ويژگيهم به حيات خود ادامه ميدهند .اما چنين سايتي
بسيار محدود خواهد بود و معموال از اين گونه سايتهاي دروپالي تنها براي تست استفاده ميشود.
به عنوان مثال اگرشما از کامپيوتر خود به عنوان شبکه محلي براي تست عمليات نصب استفاده
ي نميتواند مشکلي براي شما به وجود آورد.
ميکنيد ،عدم استفاده از اين ويژگ 
سوال :اگر بخواهم طبق توصيه کتاب سايت اوليه را کامال حذف کنم ،چه بايد بکنم؟
جواب :دروپال اطالعات را در دو قسمت ذخيره ميکند :فايلهاي  PHPکه شما از سايت دروپال
دانلود کردهايد و پايگاه دادهاي که خود شما ميسازيد .شما ميتوانيد از ابزاري چون مدير My SQL
استفاده کنيد تا تمام جداول پايگاه داده دروپالي خود را انتخاب کنيد و سپس آنها را حذف کنيد .پايگاه
داده شما کامال خالي خواهد بود .بدينترتيب ميتوانيد يک پايگاه داده جديد بسازيد.
البته معموال حذفکردن تمام جداول راحتتر و سريعتر است .شما به راحتي ميتوانيد تمام
فايلهاي دانلودشده خود را حذف کنيد و فايلهاي جديدي دانلود کنيد .البته در اين مرحله نبايد
به اين فکر باشيد که با استفاده دوباره از فايل  settings.phpسرعت کار خود را باال ببريد .براي
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يک عمليات نصب بينقص بايد اين فايل را همانطور که در اين بخش آموختيد بسازيد.
کارگاه

امتحان

.1
.2

چه پايگاهدادهاي با دروپال سازگاراست؟
چرا بايد ازعمليات نصب مختصر و جانبي دروپال 7استفاده کرد؟

 .3آيا براي يک سايت دروپالي بايد جداول جديد طراحي کرد؟
جوابها
 MySQL .1و  PostgreSQLبا دروپال 6و 7سازگارند و  SQLiteبا دروپال.7
 .2اين قسمت براي سازندگان ماژولها و قالبها طراحي شده تا به تست محصوالت
خود بپردازند.
 .3نه فقط بايد يک پايگاه داده خالي بسازيد.
فعاليتها
ابتدا نصب دروپال را يک بار به صورت تستي امتحان کنيد؛ مخصوصا اگر از يک سرور
اشتراکي يا کامپيوتر خود استفاده ميکنيد .حتي اگر تا هفتهها و ماهها قصد بهرهبرداري
از سايت خود نداريد ،تکميل فرآيند نصب دروپال ،خيال شما را از بابت پايگاهداده و نسخه
 PHPراحت ميکند .همچنين اگر قصد داريد براي بهرهبرداري از سايت از سروري غير
از سرور تستي خود استفاده کنيد ،به سرعت بايد دروپال را در آن سرور نصب کنيد .اگر
شما ميخواهيد از يک سروروب اشتراکي براي بهروزرساني نسخه  PHPيا تغيير تنظيمات
اشتراکي خود استفاده کنيد ،بهتر است اين مرحله را هرچه سريعتر به پايان برسانيد.
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ساعت چهارم

مديريت دروپال ،ماژولها و قالبها

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
يادگيري مديريت دروپال
کار با ماژولها
تغيير نماي سايت به کمک قالبها
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مقدمه
در اين بخش شما قسمت مديريت دروپال را کامل خواهيد آموخت .شما با نصب دروپال
در بخش قبل آشنا شديد و با نگاه به شکل  3-15ميتوانيد مطمئن شويد ،دروپال و ابزارهاي
آن را به خوبي دانلود کرده به درستي نصب کردهايد .همچنين پايگاه داده شما با جداول الزم
آماده است و کاربر اصلي (مديرسايت) تعريف شده است .در اين بخش به مديريت سايت
دروپالي و جزيياتي چون فعالکردن ماژولها و قالبها خواهيم پرداخت .امور مديريت سايت
تنها يکبار انجام نميشود و شما به عنوان مديرسايت مسئول اين بخش هستيد تا در طول
مدت استفاده از سايت مشکلي به وجود نيايد .در شکل  3-15بخش قبل ديديد که شما
بايد يک پروسه سهبخشي را طي کنيد :پيکربندي سايت و تنظيمات مديريتي آن ،افزودن
کارکردهاي جديد به ماژولهاي سايت و شخصيسازي سايت به کمک قالبها.
نماي سايت
براي گردش در منطقه مديريتي دروپال ميتوانيد از راههاي مختلفي استفاده کنيد؛
به عنوان مثال ميتوانيد از منوها و سابمنوها استفاده کنيد :منوي مديريت براي مديريت
محتوا و طراحي سايت .به جاي استفاده از سابمنوها ميتوانيد از کليد  Administerيا
سابمنوهاي آن استفاده کنيد .همينطور ميتوانيد  URLصفحه موردنظر را تايپ کنيد و
مستقيم وارد صفحه شويد.
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البته در دروپال 7اوضاع کمي متفاوت است .اينجا شما ميتوانيد با استفاده از نوار
مديريت که در باالي صفحه وجود دارد ،وارد اين قسمت شويد .بنابراين عالوه بر استفاده از
منوها ،سابمنوها و تايپ  URLميتوانيد از اين نوار نيز براي گردش در قسمت مديريتي
سايت استفاده کنيد .براي دريافت اطالعات مختلف دروپالي ،اين کتاب از روشهاي زير
براي ورود به بخش مديريت استفاده ميکند:
 .1لينکهاي منو و سابمنو در اختيار کاربر قرار ميگيرد .در زمان نگارش اين کتاب

دروپال 7منتشر نشده بود بنابراين بيشتر به لينکهاي منو و سابمنوي دروپال 6اشاره شده است.
 .2پس از هرلينک يک  URLدرون پرانتز قرارگرفته است .اين URLها به ريشه
دروپال شما مربوط هستند؛ مثل  www.x.comيا  www.x.com/drupal_testيا
 . drupal_test.x.comالبته بايد به خاطر داشته باشيد  =q?/را به آن اضافه کنيد تا به
صورت  www.x.com/?q=admin/content/forumدربيايد .به عالوه در قسمتهايي
که دروپال 6با دروپال 7متفاوت است از دو  URLاستفاده شده است .به عنوان مثال:
آغاز کار با بخش مديريت
اگر در دروپال 6در سمت چپ پنجره مرورگر روي لينک بخش مديريت کليک
کنيد ،طبق شکل  4-1ميتوانيد سابمنوهاي اين قسمت را ببينيد .البته با استفاده از
( q=admin?/.دروپال6و )7هم ميتوانيد وارد اين قسمت شويد .شکل  4-2نماي اوليه اين
صفحه در دروپال 7را نشان ميدهد.

شکل 4-1
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همانطور که در اين شکل مشخص است هرسابمنو(مثل مديريت محتوا) ممکن است
سابمنوهاي ويژهاي(مثل نظرات ،محتوا ،انواع محتوا و تنظيمات محل قرارگيري مطالب)
داشته باشد .همانطور که مشخص است در صفحه دروپال 7هيچ منويي در سمت چپ
وجود ندارد و به جاي آن لينکهايي در باالي صفحه تعبيه شدهاست( .شکل )4-2
بخش اصلي اين صفحه به شما در انجام امور مديريتي سايت کمک ميکند .در اين
بخش تکليفهاي مختلفي وجود دارد که هرکدام از آنها حاوي يک دستور مديريتي ويژه
است .طبق شکل  4-3و  4-4اگر در دروپال 6از لينکهاي باالي صفحه و در دروپال 7از
کليدهاي باال سمت راست صفحه استفاده کنيد ،ميتوانيد صفحه را از حالت تکليفمحور به
حالت ماژولمحور تبديل کنيد.
در دروپال 6براي رفتن به قسمت مديريت سايت به راحتي ميتوانيد کليد مربوط را در

منوي سمت چپ صفحه کليک کنيد .در دروپال 7کليد داشبورد در باالي صفحه شما را به
صفحاتي که در شکلهاي  4-2و  4-4ميبينيد ،ميرساند.

شکل 4-2

البته براي تبديل دستورهاي دروپال 6به دروپال 7ميتوانيد به سايت نگارنده کتاب
مراجعه کنيد.
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توجه داشته باشيد که با افزودن ماژولهاي جديد ،موارد جديدي به منوي مديريت سايت
اضافه ميشود .آنچه معمول است کاربران مختلف در اين مرحله با هشدارهايي در باالي صفحه
مديريت مواجه ميشوند .اگر شما از دروپال خواستهايد به طور اتوماتيک به جستجو براي
نسخههاي جديد نرمافزاري بپردازد ،از اين قسمت ميتوانيد براي کنترل يافتهها استفاده کنيد.
به عالوه هشدارهايي مثل شکل  4-1از شما ميخواهد به عنوان مدير سايت به سازماندهي امور
سايت بپردازيد .در صورت دريافت چنين هشدارهايي ،روي لينک گزارش وضعيت کليک کنيد.
بدينترتيب طبق شکل  4-5وارد صفحه جديدي ميشويد که مشکل اصلي را تشريح ميکند.

شکل 4-5

در اين مورد بايد مجوزهاي دسترسي به قسمتهاي مختلف سايت را تغيير داد .پس از
نصب اوليه معموال چنين مشکالتي به وجود ميآيد .طي مرحله نصب ،فايل settings.php
بايد قابل بازنويسي باشد اما پس از آن بايد به حالت تنها خواندني تبديل شود.
گردش در سابمنوهاي پايهاي
همانطور که در شکلهاي  4-1و  4-3مشاهده ميکنيد ،پس از نصب اوليه دروپال ،6شما 5
سابمنو و يک منوي کمکي در اختيار خواهيد داشت .اگر نميخواهيد از اين سابمنوها استفاده
کنيد ،در منوي سمت چپ صفحه روي کليد  Administerکليک کنيد.
مديريت محتوا

بخش مديريت محتوا حاوي تمام تنظيمات مديريت محتواست که شما نياز داريد .البته
بايد توجه کنيد که واردکردن مطلب به سايت يک تکليف مديريتي نيست .طبق شکل 4-3
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منوي  Create Contentدر باالي کليد  Administerقرار دارد و در دروپال 7براي
اين کار بايد از کليد  Addاستفاده کرد .البته معموال در سايتهاي مختلف بيشتر به پروسه
ورود مطلب به سايت پرداخته ميشود تا مديريت محتوا .دروپال تنظيمات جداگانهاي براي
هرکدام از اين پروسهها درنظر گرفته است .به ياد داشته باشيد که در يک  CMSمطالب در
پايگاه داده ذخيره ميشوند .طبق شکل  4-6در دروپال 6ميتوانيد براي قراردادن مطلب در
سايت از کليدهاي  Administer ، Content Managementو  Contentاستفاده
کنيد .طبق شکل  4-7در دروپال 7ميتوان با استفاده از کليدهاي  Find Contentيا
 Contentدر باالي صفحه به همان صفحه وارد شد .توجه کنيد در دروپال 7کليدها به
شما کمک ميکنند به مديريت محتوا و نظرات کاربران بپردازيد.
معيار فيلتر خود را انتخاب کنيد و روي کليد فيلتر کليک کنيد .در يک سايت جديد،
مطلبي براي نمايش وجود ندارد ،اما با افزودن هرمطلب ،يک چکباکس به سايت اضافه
ميشود تا شما بتوانيد گزينههاي بهروزرساني را تنظيم کنيد .هرکدام ازاين مطالب به همراه
تيتر و لينک مطلب در سايت قرار ميگيرد.

شکل 4-6

شکل 4-7
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ساير سابمنوهاي بخش مديريت محتوا به تنظيمات مديريت کلي سايت مربوط است.
سابمنوي نوع محتوا ،در اينجا موردبررسي قرار گرفته است .اين بخش به شما کمک ميکند
از تنظيمات مختلف سيستم به راحتي استفاده کنيد .سابمنوي نوع محتوا در دروپال 6در
شکل  4-8کامال مشخص است .طبق شکل  4-9دردروپال 7براي رسيدن به اين صفحه بايد
از کليد  Structureدر باالي صفحه و از طريق لينک نوع محتوا استفاده کرد.

شکل 4-8

شکل 4-9

براي افزودن موارد جديد به ليست پيشفرض دروپال بايد کليد نوع محتوا در باال سمت
راست صفحه را کليک کرد .براي ويرايش مطالب سايت نيز بايد کليد ويرايش يا نام مطلب
موردنظر را کليک کرد .براي حذف مطالب سايت نيز بايد کليد حذف را کليک کرد .پس از
کليککردن کليد ويرايش ،يک سري گزينه تنظيمات جديد در اختيار شما قرار ميگيرد
تا به مديريت مطلب موردنظر بپردازيد .در کل دو نوع نشرمطلب در دروپال وجود دارد:
( storiesدروپال )6يا مقاالت (دروپال )7و صفحات سايت.
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همانطور که در شکل  4-10مشخص است ،هر  storyاز سه بخش تشکيل شده است:
 تيتر مطلب .در دروپال معموال کاربران و کاربران نهايي ميتوانند تيتر مطالبسايت را مشاهده کنند .براي نوشتن تيتر مطالب سايت معموال از حروف بزرگ و اسامي
خاص استفاده ميشود.
 نوع مطلب يا نام ماشيني آن .دروپال از اين قسمت براي تنظيمات داخلي خوداستفاده ميکند .البته در اين قسمت بايد از اسامي خاص استفاده کرد .کاربران نهايي نيز اگر

به  URLصفحه توجه کنند ميتوانند اين قسمت از مشخصات مطالب را تشخيص دهند.
 توضيحات(اختياري) .همانطور که در شکلهاي  4-8و  4-9مشخص است اينقسمت به کاربران در مطالعه مطالب سايت کمک ميکند.

شکل 4-10

طبق شکل  4-11شما نوع قرارگيري و نمايش مطالب در سايت را تعيين ميکنيد .و
ميتوانيد تيتر و متن مطالب را تغيير دهيد .البته در دروپال 6ميتوانيد هيچ تيتري براي
مطالب سايت انتخاب نکنيد ،اما در دروپال 7تيتر سفيد به معناي متن سفيد است و اين
امکان وجود ندارد.
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شکل 4-11

همانطور که در شکل  4-11مشاهده ميکنيد ،شما ميتوانيد (تنها در دروپال )6حداقل
کاراکترهاي به کار رفته در هر مطلب را تعيين کنيد .همچنين شما ميتوانيد مطلبي را
بدون هيچ فرمت خاصي در سايت قرار دهيد تا بعدا بازگشته آن را کامل کنيد .در دروپال7
تنظيمات مربوط به تعيين حداقل کاراکترهاي متن ،نمايش مطلب به همراه اسم شخص يا
تاريخ نشر در سايت ،در بخش تنظيمات نمايش قابل دسترسي است.
طبق شکل  4-12تنظيمات جريانکار به شما امکان ميدهد تصميم بگيريد مطالب سايت
چگونه منتشر شوند .در شکل مشاهده ميکنيد که کاربران معيني ميتوانند اين تنظيمات را
تغيير دهند .البته تغيير تنظيمات در اين بخش ،در مورد مطالبي که قبال در سايت منتشر شدهاند
اعمال نميشود .در دروپال 7اين بخش تنظيمات نشر (مطالب) نام دارد.

شکل 4-12

آخرين گروه از تنظيمات مطالب سايت تنظيمات نظرات کاربران است که در شکل
 4-13کامال مشخص است .در اين قسمت هم کاربران معيني ميتوانند دست به نغيير
تنظيمات بزنند.
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شکل 4-13

در شکل  4-14قسمت پاياني تنظيمات نظرات کاربران مشخص است.

شکل 4-14

در اين قسمت بايد به کليد ذخيره نوع محتوا در پايين صفحه دقت کنيد .در کنار آن هم کليد
حذف نوع محتوا وجود دارد .به ياد داشته باشيد که دروپال يک ابزار وبي است و در صورت ترک
صفحه بدون ذخيرهکردن تغييرات اعمالشده ،اين تغييرات در سايت اعمال نخواهند شد.
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ساختار و طراحي سايت
شکل  4-15بخش ساختار/طراحي سايت را نشان ميدهد .در دروپال 6اين بخش شامل
گزينههاي مسدودکردن دسترسي ،منوها ،ماژولها و قالبهاست .در دروپال 7بخشهاي
نوع محتوا و طبقهبندي به قسمت ساختار جديد منتقل شدهاند و بخش قالبها در قسمت
نماي جديد سايت قرار دارد.

شکل 4-15

پيکربندي سايت
سابمنوهاي پيکربندي سايت در شکل  4-16کامال مشخص است .در اين قسمت شما
ميتوانيد فرمت و نمايش مطالب مختلف را تنظيم کنيد .در مورد سابمنوهاي اين قسمت
در بخشهاي مختلف کتاب توضيح داده شدهاست.
خودتان امتحان کنيد
آنالينکردن و آفالينکردن سايت
يکي از مهمترين قسمتهاي اين بخش کتاب ،نحوه نگهداري از سايت است .بدينترتيب
شما ميتوانيد سايت خود را به حالت آنالين يا آفالين درآوريد .وقتي قسمتي از سايت
تکميل نشده يا نياز به کار بيشتري دارد ،شما بايد سايت خود را آفالين کنيد .البته در
دروپال در حالت آنالين هم شما ميتوانيد بسياري از امور نگهداري و مديريت سايت را به
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شکل 4-16

راحتي انجام دهيد .به عنوان مثال معموال هميشه ميتوان در حالت آنالين مطلب جديد
وارد سايت کرد .شما ميتوانيد شرايط انتشار مطالب جديد خود را در سايت تغيير دهيد.
اگر شما مطلب جديدي وارد سايت کنيد و آن را منتشرنشده بناميد ،تنها مديران سايت
ميتوانند آن را ببينند .بدينترتيب کاربران نهايي به راحتي ميتوانند وارد سايت شوند و
مشکلي به وجود نميآيد .اگر اولين باري است که از دروپال استفاده ميکنيد ،بهتر است
ابتدا آن را آفالين کنيد .اگر از شبکه محلي يا سروري که در دسترس عموم نيست استفاده
ميکنيد ،نيازي نيست اين کاررا انجام دهيد.
 .1وارد سايت شده به بخش  Administerمراجعه کنيد و از آنجا گزينههاي
پيکربندي سايت ،نگه داري سايت(از منوي  )Navigationرا انتخاب کنيد .بدينترتيب
وارد صفحهاي ميشويد که در شکل  4-17مشخص است.
 .2شما مي توانيد براي ورود به اکانت کاربر پيشفرض به آدرس  q=user?/.مراجعه
کنيد( .شکل )4-18
 .3به ياد داشته باشيد که بايد سايت را به حالت آنالين تبديل کرده پيامها را در
صورت نياز بهروزرساني کنيد .اگر مرورگر شما اکانت و کلمهعبور را به ياد بياورد شما
ميتوانيد در حالت آفالين وارد سايت شويد.
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شکل 4-17

شکل 4-18

مديريت کاربر
طبق شکل 6شما ميتوانيد اکانتهاي کاربري سايت را در قسمت مديريت کاربري

بيابيد .در دروپال 7تنظيمات مجوزها ،نقشها و کاربر در قسمت پيکربندي سايت قرار دارد.
(پايين کليد کاربرجديد)
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اگر طبق اطالعات کتاب پيش رفتهايد ،شما تنها يک اکانت اوليه در اختيار داريد .پس
حاال بايد اکانتهاي جديد بسازيد .عالوه بر اين اکانت ،دروپال دو نوع اکانت ديگر نيز دارد:
کاربران بي نام که تنها به بازديد سايت پرداخته وارد سايت نميشوند .کاربران رسمي که
با واردکردن يک آدرس ايميل و تاييد عضويت ،عضو سايت شدهاند .به اين اکانتها نقش
ميگويند و هرنقش ممکن است شامل تعداد زيادي کاربر باشد.

شکل 4-19

در بخش مديريت کاربر ،شما ميتوانيد به تنظيم بخش کاربرها ،نقشها و مجوزهاي
مکانيزم امنيتي دروپال بپردازيد .تنظيمات نقشها و مجوزها مکانيزمهاي مدرن امنيتي
چنين سيستمهايي هستند .شما يک نقش در سايت تعريف ميکنيد و سپس مجوزهاي
الزم را براي آن تعيين ميکنيد .براي افزودن مجوزهاي جديد به يک کاربر بايد آن کاربر را
در گروه نقشهايي قرار دهيد که اين مجوزها را در اختيار داشته باشد.
گزارشات
سابمنوي گزارشات در شکل  4-20کامال مشخص است.

شکل 4-20
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دروپال به طور اتوماتيک اطالعات الزم براي مديريت سايت را جمعآوري ميکند.
معموال کاربران در بخش گزارشات جديد به قسمت  most frequentlyتوجه ميکنند.
(شکل )4-21

شکل 4-21

لينکهاي راهنما
طبق شکل  4-22لينکهاي راهنما به شما کمک ميکنند به انجام امور دروپالي
بپردازيد .صفحه  Helpدروپال 7امکانات بيشتري دارد.

شکل 4-22

تنظيم قالبها
شما نبايد قالبي را انتخاب کرده يا آن را شخصي کنيد چون در ابتدا قالب پيشفرض
دروپالي در اختيار خواهيد داشت .شکل  4-23قالبهاي دروپال 6را نشان ميدهد.
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شکل 4-23

براي فعالکردن هر قالب ميتوانيد روي  check boxآن کليک کنيد .البته شما ميتوانيد
به کاربران امکان دهيد قالب دلخواه خود را انتخاب کنند .براي پيکربندي قالبها نيز ميتوانيد از
کليد  configureاستفاده کنيد .شکل  4-24نشان ميدهد چگونه ميتوان به پيکربندي يک
قالب پرداخت .از منوي اين قسمت ميتوانيد رنگ دلخواه خود را انتخاب کنيد.

شکل 4-24

اگر در صفحه پايينتر برويد ،طبق شکل  4-25ميتوانيد با کليککردن روي چکباکسها،
نسبت به نمايش يا عدم نمايش قسمتهاي مختلف سايت تصميم بگيريد.
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شکل 4-25

لوگو
هر قالب مجموعهاي اقالم مختلف گرافيکي را در خود جاي داده است .يکي از اين اقالم،
لوگوي سايت است .برخي قالبها به شما اجازه ميدهند تصويري بزرگ را به عنوان لوگوي
سايت انتخاب کنيد.
در نهايت طبق شکل  4-26شما ميتوانيد تنظيمات گرافيکي سايت خود را نهايي کنيد
فقط به خاطر داشته باشيد پس از اتمام کار ،روي کليد ذخيره پيکربندي کليک کنيد .درکل
در دروپال وقتي به تغيير تنظيمات سيستم ميپردازيد ،قبل از ترک صفحه بايد تغييرات
اعمالشده را ذخيره کنيد.

شکل 4-26
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طبق شکل  4-27کليد  Configureدر باالي صفحه به شما کمک ميکند قالب
منتخب خود را پيکربندي کنيد و کليد تنظيمات جهاني به شما اجازه ميدهد به پيکربندي
پيشفرض سايت بپردازيد.

شکل 4-27

معرفي ماژولها
قسمت پاياني تکاليف مديريتي شما مديريت ماژولهاست .البته شايد اين مهمترين کار
شما در اين بخش باشد.
پيکربندي ماژولها
همانطور که مشاهده کرديد دروپال ترکيبي از فايلهاي  PHPاست .عالوه بر
عملکردهاي هسته سايت ،شما ميتوانيد عملکردهاي اختياري سايت را نيز فعال کنيد
که طبق شکل  4-28به آنها ماژول ميگويند .البته اين ماژولها در عين استقالل به هم
پيوسته هستند يعني اگر يکي از آنها به ديگري نياز داشته باشد ،شما نميتوانيد آن ماژول
را غيرفعال کنيد .به لينکهاي مهم باالي صفحه توجه کنيد .مهمترين آنها مربوط به
 update.phpاست که پس از بهروزکردن يک ماژول بايد از آن استفاده کنيد .بدينترتيب
تغييرات الزم در پايگاه داده شما اعمال ميشود .البته هميشه قبل از فعالکردن سايت بايد
از آن کپي پشتيبان تهيه کنيد.
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شکل 4-28

خودتان امتحان کنيد
يافتن ماژولها
ماژولهاي شکل  4-28بخشي از بسته استاندارد دروپال 6هستند .شما مي توانيد براي
دانلود ماژولهاي بيشتر ميتوانيد به  drupal.org/project/modulsمراجعه کنيد تا
کارکردهاي جديدي به سايت خود اضافه کنيد.
 .1به صفحه  drupal.org/project/modulesبرويد تا بتوانيد مثل شکل 4-29
به جستجوي ماژولهاي مختلف بپردازيد .البته براي اين کار بايد از نوار جستجوي ماژولهاي
سايت استفاده کنيد نه نوار جستجوي وب يا جستجوي دروپال .توجه داشته باشيد که شما
با ورود به اين صفحه وارد بخش پروژههاي دروپال شدهايد که شامل ماژولها و قالبهاي
مختلف است و ممکن است هرپروژه شامل دو يا چند ماژول باشد.
 .2شما ميتوانيد با ورود به صفحه اختصاصي هرماژول اطالعات بيشتري در مورد آن
کسب کنيد .البته مثل شکل  4-30نماي اينگونه صفحات يکسان است.
 .3طبق شکل  4-31اطالعات مربوط به نسخه منتشرشده ماژول و دانلود آن در
پايين همان صفحه قرار دارد بنابراين بايد دقت کنيد ماژول منتخب شما با نسخه دروپال
سايت شما سازگار باشد .عالوه بر اين در پايين صفحه لينکي براي کسب اطالعات در
مورد انتشار نسخههاي مختلف ماژول وجود دارد .پس از نصب يک ماژول ،دروپال عمليات
بهروزرساني الزم را براي شما يادآوري خواهد کرد .اما در کل  RSS feedاين قسمت
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اطالعات الزم را در مورد نشر ماژولهاي مختلف در اختيار کاربران قرار مي دهد.

شکل 4-29

شکل 4-30

شکل 4-31
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4 31¶°

 .4هنگام معرفي يک ماژول جديد ،خالصهاي از نحوه دانلود ،لينکهاي مديريتي
ÁÂ]»ÊfËË|»ÉZÅ
®ÀÌ·,{Â¸¿Y{ÃÂv¿YÉY
کاربران قرار ميگيرد .البته "
§ÄÔy,|Ë|mµÁZ»®ËÊ
مربوط و مجوزهاي آن در اختيار "
»¹Z´ÀÅ 4
ماژولهاي طراحيشده براي
||¯Z]7µZaÁ{ÉY]Ã
» 4-1µÁZمي توانيد"
جدول "
Äf^·Y
دروپال 7با کد  D7CXمشخص شد "
 ÊuYÉZÅبخشي از آنها را
{Ì³که در
»Ê»Y«½Y]Z¯ZÌfyY{½MÉZÅÂnهاند
»|ÌÀ¯ÄuÔ»YZÆ¿MYÊz]|Ì¿YÂeÊ»4 1µÁ|m{Ä¯|¿YÃ|z
مالحظه کنيد" :
D7CX




Ä]Z»M¾ËY
¯ |ÌÀ
»Ê»Ã|ÅZ
شکل " 4-32
4 32
"
5
يکنيد.
مشاهده م
| ¶°{YµZaÁ{É]Z¯ÃÂv¿{Â»{Ãدر
 .5 ÄWYYZ»Mآمار ارائهشده درمورد نحوه کاربري دروپال را
کيفيت |ÀfÌ¿ZÅ
" µÁZ»dÌ¨Ì¯´¿ZËY
º¿ZÆÀe{Y|YÄf^·Y
 dYÃ|ÄÌÆe
6µZaÁ{Y®ÌeZ»ÂeYcÂ
اعداد تنها نمايانگر
تهيه شده است .البته
اتوماتيک از دروپال6
اين آمار به صورت
 |¿Y{É{Á|v»½Y]Z¯ZyÉZÅمحدودي دارند .اين اطالعات
چون برخي از اين ماژولهاي خاص کاربران
ÉY]ZÆÀeÉZ»McZÔY¾ËY
µÁZ»¾ËYYÊy]½Âq
ماژولها نيستند" .
کاربران منتشر ميشود.
 {ÂÊ»fÀ»½Y]Z¯fÌ]ÊÅZ³M
آماري تنها براي آگاهي بيشتر "

Hour4-23

شکل 4-32

.6

در نهايت ماژول منتخب خود را دانلود کنيد.
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خودتان امتحان کنيد
نصب و بهروزکردن يک ماژول
پس از دانلود يک ماژول بايد آن را نصب کنيد:
 .1ممکن است شما در ابتدا اين ماژول را به صورت تستي نصب کنيد .به هرحال شرط
احتياط آن است که قبل از نصب ،سايت را آفالين کنيد .ماژول دانلودي شما در يک فايل فشرده
 tar.gzقرار دارد که بايد ابتدا از حالت فشرده خارج کرده سپس به صورت يک پوشه در پوشه

ماژولهاي مناسب در دروپال نصب کنيد .طبق شکل  4-33نبايد ماژول دانلودي را در ريشه
پوشه ماژولهاي سايت نصب کنيد .محل صحيح نصب پوشه ماژولها در پوشه sites/allاست.
اگر ميخواهيد تنها يک سابسايت خاص بدان دسترسي داشته باشد ،بايد پوشهاي براي آن
سايت بسازيد .طبق شکل  4-34پوشه  sites/all/modulesدر ابتدا خالي است .اگر ماژولها را
در  modules/.نصب کنيد ،ميتوانيد از آنها استفاده کنيد اما بهتر است ماژولهاي دانلودي خود
را از ماژولهاي نصبشده در هسته دروپال جدا کنيد.

شکل 4-33
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شکل 4-34

 .2پس از قراردادن ماژولها در پوشه مربوطه ،ميتوانيد تمام ماژولهاي دانلودي
خود را در ليست پروژههاي پيکربندي سايت ببينيد .به خاطر داشته باشيد براي استفاده از
اين ماژولها ابتدا بايد آنها را فعال کنيد.
ي ماژولي را در اختيار داريد قبل از نصب و اجراي نسخه جديدتر ،آن
 .3اگر نسخه قديم 
را حذف کنيد .در اين مورد بايد از آدرس  update.php/.فايل  update.phpرا اجرا کنيد .در
اين صورت طبق شکل  4-35ابتدا بايد به تهيه کپي پشتيبان از پايگاه داده خود بپردازيد.

شکل 4-35
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 .4قبل از شروع عمليات بهروزرساني طبق شکل  4-36ميتوانيد کپي دروپالي خود
را تغيير دهيد .در اغلب موارد بهترين کار استفاده از تنظيمات پيشفرض است.
 .5مرحله آخر کامال اختياري است .اگر خواستيد ماژولي را حذف کنيد بايد طبق
شکل  4-37از قسمت  ، Administerطراحي سايت ،ماژولها ،ليست ماژولهاي دروپال
را يافته ماژول موردنظر را با استفاده از کليد  Uninstallحذف کنيد.

شکل 4-36

شکل 4-37
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خالصه
در اين بخش آموختيد چگونه از ابزارهاي مديريتي دروپال استفاده کرده به جستجو و
نصب ماژولهاي جديد بپردازيد .حاال شما اطالعات کافي درباره مديريت دروپال و ماژولها
در اختيار داريد .همچنين دربخش تغيير ساختار سايت آموختيد چگونه سايت خود را
آنالين و آفالين کنيد.
سوال و جواب
سوال :آيا ماژولهاي خاصي وجود دارند که دانلود آنها ضروري باشد؟
جواب :در طول زمان تعدادي ماژول به هسته دروپال اضافه شدهاند .در ضمن کاربراني
که از دروپال 7استفاده ميکنند کمتر از کاربران دروپال 6به دانلود ماژولهاي مختلف
ميپردازند چون اين نسخه جديد در هسته خود بسياري از آنها را در اختيار دارد .در مورد
ماژولهاي اساسي بايد گفت به هدف شما از طراحي سايت بستگي دارد .به عنوان مثال براي
يک سايت تجارت الکترونيک ماژول  Ubercartيک ماژول ضروري و اساسي است.
سوال :آيا ماژولها plug-inهاي مستقل هستند؟
جواب :همانطور که در شکل  4-27مشخص است برخي ماژولها به ماژولهاي ديگر
نياز دارند .دروپال پس از آنکه کاربر به ذخيره و فعالکردن ماژولها پرداخت اين ارتباطات
را برقرار ميکند .بنابراين نميتوان گفت ماژولها plug-inهاي مستقل هستند.
سوال :چگونه مي توان به ارزيابي ماژولها پرداخت؟
جواب :ابتدا به مطالعه مطالب منتشرشده در مورد آنها در سايت دروپال بپردازيد و
بعد سواالت خود را در گروههاي آن مطرح کنيد .در نهايت ماژول موردنظر را در يک نسخه
تستي دروپال نصب کنيد.
کارگاه
امتحان
 .1ماژولها کجا نصب ميشوند؟
 .2چه قالبهايي براي عمليات شخصسازي نيازي به برنامهنويسي ندارند؟
 .3چگونه ميتوان سايت را آفالين کرد؟
جواب
 .1از پوشه  sites/all/modules/.استفاده کنيد نه . modules/.
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 .2تمام عمليات تغيير رنگ ،شخصيسازي لوگو و تصميمگيري در مورد نمايش
قسمتهاي مختلف سايت هيچ نيازي به برنامهنويسي ندارند.
 .3به قسمت  ، Administerپيکربندي سايت ،نگهداري سايت مراجعه کنيد.
فعاليتها
ابتدا در مورد عملکرد سايت خود برنامهريزي کنيد .سپس در سايت دروپال به جستجوي

ماژولهايي که نياز داريد بپردازيد .براي نصب ماژولها عجله نکنيد تا در بخشهاي بعدي
اطالعات بيشتري در مورد آنها کسب کنيد.
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ساعت پنجم

استفاده از گرههاي دروپالي

آنچه دراين بخش خواهيد آموخت:
چگونه طرح اوليه خود را به يک سايت واقعي تبديل کنيم
گردش در ساختار گرههاي دروپالي
ساختن گرهها
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مقدمه
حاال بهتر است کمي با مفاهيم پايهاي ساختار محتواي دروپال آشنا شويد .اولين و
مهمترين مفهوم در اين بخش گره است .در دنياي کامپيوترگره يک مفهوم ذهني است
که ممکن است حاوي داده باشد يا با گرههاي ديگر در ارتباط باشد .دردروپال  storyها،
تصاوير ،گزارشات و کال تمام انواع محتواي سايت نوعي گره به شمار ميآيند .تنها عوامل
درگير با دروپال که گره نيستند ،کاربران و نظرات آنهاست .همچنين در اين بخش خواهيد
آموخت چگونه به طور اتوماتيک براي سايت خود صفحه اصلي بسازيد .بدينترتيب شما
ميتوانيد اسکلت اصلي سايت خود را بسازيد تا بعد محتوا ،تصاوير ،تنظيمات امنيتي و
اجتماعي را بدان بيفزاييد.
طراحي سايت
طراحي هرسايت دوجنبه دارد :هردو فرآيندهاي تکراري هستند که همزمان انجام
ميشوند .در اين بخش هم بايد به ويژگيهاي نماي سايت توجه کرد هم به ساختار محتوايي
آن .پس از گذراندن مراحل بخشهاي قبل ،ممکن است احساس کنيد سايت شما به
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تغييرات کوچک و بزرگ نياز دارد که کامال طبيعي است .يعني پس از اجراييکردن
طرحهاي ذهني حود با نوعي ناهمگوني مواجه ميشويد که شما را مجبور ميکند محتوا يا
طراحي سايت را تغيير دهيد .خوشبختانه با استفاده از دروپال هردو نوع تغييرات موردنظر
امکانپذير است اما با گذشت زمان سخت و دشوار ميشود چون ممکن است باعث آسيب
به مطالب و طراحيهاي قبلي سايت شود .به همين دليل کامال ضروري است که در بدو امر،
با دقت به جوانب مختلف سايت توجه کنيد تا بعدها مشکلي به وجود نيايد .بنابراين بهترين

راه اين است که درابتدا انواع مختلفي از محتواي موردنظر خود را در سايت قرار دهيد تا از
همان ابتدا با مشکالت احتمالي آشنا شويد .هرگز در مورد طرح اوليه سايت با لجبازي و
تعصب تصميم نگيريد و اجازه دهيد ديدگاهها و نگاههاي مختلف ذهن شما را روشنتر کند.
درست است که دروپال ويژگيها و امکانات فراواني در اختيار شما ميگذارد اما نميتواند
جادو کند پس سرنوشت سايت در دست شماست .فقط به خاطر داشته باشيد که بدون در
اختيارداشتن محتواي الزم براي سايت ،نميتوان به قاببندي صفحات مختلف پرداخت يا
منوها را تعيين کرد .چون سايتهاي دروپالي از پايين به باال ساخته ميشوند .به عنوان مثال
شما در ابتدا بايد يک گره بسازيد سپس آن را در يک صفحه قاببنديشده قرار دهيد .اما
برعکس اگر ابتدا صفحه را آماده کنيد ولي گرهي براي قراردادن در آن نداشته باشيد صفحه
خالي خواهد ماند .البته تنظيمات پيشفرض دروپال در مورد واردکردن مطالب مختلف به
سايت نيز به شما کمک ميکند تا هرچه سريعتر طرح کلي سايت را مشخص کنيد .فقط دو
نکته را هرگز فراموش نکنيد :انتخاب تيتر براي هرگره و ذخيرهکردن تغييرات اعمالشده در
تنظيمات پيشفرض قبل از ترک صفحه!
به طور پيشفرض دروپال مطالب جديد منتشرشده شما را در صفحه اصلي قرار ميدهد
تا سريعا ثمره کار خود را مشاهده کنيد.
معرفي گرهها
همانطور که گفته شد گرهها شامل انواع مختلف محتوا و مطالبي است که شما در
سايت خود قرار ميدهيد اما موارد استثنايي نيز وجود دارد:
 بلوکهايي که معموال در حاشيه صفحات ديده ميشود. کاربران و مطالبي که آنها در سايت قرار ميدهند. نظرات مختلف کاربران که در مورد يک يا چند گره در سايت قرار ميگيرد. -فايلها و عکسهايي که به يک گره ضميمه شدهاند.
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شما نبايد تغييري در هسته يا پايگاه داده دروپال ايجاد کنيد اما نگاهکردن به نحوه انجام
کارها در پايگاه داده دروپال شما را با عملکرد دروپال بيشتر آشنا ميکند(.فقط نگاه کنيد و
هيچ دخل و تصرفي در آن نداشته باشيد!)
جدولي که حاوي دادههاي گره است نيز گره ناميده ميشود .ستونهاي اين چنين
جداولي در شکل  5-1مشخص است(دروپال .)6در بخش بعدي با نحوه ايجاد گرهها و
پرکردن خانههاي اين جدول آشنا خواهيد شد.

شکل 5-1

همه چيز توسط دروپال پيشبيني و تنظيم شده است و شما تنها بايد به تعيين نوع
گرهها (با استفاده از بخش  )Create Contentو نوشتن تيتر بپردازيد.
شناسايي گرهها
برخي شاخصهاي شناسايي گرهها عبارتند از:
  : nidاين يک شناسه مخصوص براي گرههاست .پايگاه داده دروپال از اينشاخص براي مشخصکردن گرههاي مهم استفاده ميکند .گاهي در  URLصفحه نيز
ميتوان اين شاخص را مشاهده کرد .اگر شما در  URLصفحه عبارت  q=node/101?.را
ديديد ،گره  101را يافتهايد .البته مي توان با استفاده از ابزارهاي مختلف  URLصفحات را
تغيير داد اما به هرحال  nidيک شاخص داخلي فعال در دروپال است.
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  : vidکنترل نسخه شاخصي است که در دروپال مورد استفاده قرار ميگيرد.انتشار هرگره با نسخه يک آغاز ميشود .البته اين شاخص را نميتوان روشن يا خاموش
کرد .اگر در صفحه ورودي مطالب خود ،روي چکباکس  Create New Versionکليک
کنيد ،نسخه موجود در سايت فريز شده ،تغييرات بعدي در نسخه جديد اعمال ميشود.
  :uidاين شناسه کاربري است که گره مربوطه را ايجاد کرده است.خواص گرهها
هر گره بايد شامل اين ويژگيها باشد:
 تيتر :عبارتي شامل حداکثر  255کاراکتر. نوع :دوگونه است story :يا صفحه .با انتخاب هرکدام از اين گزينهها نحوه نمايشگره در سايت تغيير ميکند.
 شرايط :يک گره يا منتشر شده يا منتشرنشده :که در اين صورت تنها مديرانسايت بدان دسترسي دارند و ميتوانند آن را ويرايش کرده منتشر کنند.
 نظرات :صفر :کاربران نميتوانند به اين گره نظر اضافه کنند .يک :نظرات تنهاخواندني خواهند بود .دو :نظرات قابل بازنويسي خواهند بود.
 اولويت :شما ميتوانيد شرايطي را براي يگ گره ايجاد کنيد که وقتي در کنار سايرگرهها در يک ليست قرار ميگيرد ،باالترين قسمت را به خود اختصاص دهد .يک به معناي
بله و صفر به معناي نه است.
 ترفيع :اين ويژگي به گره مربوطه اجازه ميدهد در صفحه اصلي سايت قرار گيرد.بازهم يک به معناي بله و صفر به معناي نه است.
 "ايجادشده" و "اصالحشده"timestamp :هاي .UNIX زبان tnid ،و ترجمه :ويژگيهاي موردنياز براي ترجمه اتوماتيک مطالب.نسخههاي گره و محتوا
معموال محتواي هرگره در نسخه مخصوص آن در قسمت  node_revisionsقرار ميگيرد
و هرنسخه با استفاده از  nidو  vidبا گره مربوطه ارتباط برقرار ميکند .هرگره صاحب آخرين
ارزش  vidاست و بدينترتيب به راحتي ميتواند مطلب مربوطه را پيدا کند .البته ستون ديگري
به اسم  uidوجود دارد که به چند کاربر اجازه ميدهد به مرور گرهها بپردازند.
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ساير بخشهاي : node_revisions
تيتر :اين تيتر متن بازبينيشده است که معموال در دسترس کاربران نهايي قرار نميگيرد.
متن :محتواي گره.
تيزر :خالصهاي از گره که معموال با يک لينک براي توضيح بيشتر همراه ميشود.
فرمت :اين فرمت متن منتشرشده در سايت است .در اين بخش ميتوان از HTML
فيلترشده يا فول HTMLاستفاده کرد .درهردومورد لينکهاي موردنظر به طور اتوماتيک با

استفاده از وب و  URLايميلها ساخته ميشوند .گزينه فول HTMLبه شما اجازه ميدهد هر
متن HTMLاي را در بدنه سايت قرار دهيد .با استفاده از  HTMLفيلترشده تمام المانهاي
 HTMLحذف خواهد شد به جز<dd> <a>, <em>, <strong>, <cite>, <code>,
 . ,><ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dtبه خاطر داشته باشيد < >emو < >strongهميشه در
دسترساند اما براي استفاده از < >iو < >bحتما بايد از فول HTMLاستفاده کرد.
گزارش  :در اين قسمت شما ميتوانيد تغييرات اعمال شده در نسخه جديد نسبت به
نسخه قبلي را اعمال کنيد.
 :timestampاين متعلق به زمان است که نسخه جديد ايجاد ميشود.
ايجاد گرهها
براي ساختن يک گره،از منوي  navigationدر سمت چپ صفحه لينک Create
 Contentرا انتخاب کنيد .در دروپال 7بايد کليد  Addدر باالي صفحه را کليک کنيد.
وقتي سايت شما کامال نوپاست تنها از گزينههاي  storyو صفحه ميتوانيد استفاده کنيد.
شکل  5-2به شما نشان ميدهد چگونه بايد به ايجاد يک  storyبپردازيد.

شکل 5-2
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محتواي هرگره شامل متن  HTMLاست .اگر در صفحه پايينتر برويد ميتوانيد
گزينههاي اختياري بيشتري را فعال کنيد.
تنظيمات منو
همانطور که در شکل  5-3مشخص است اين قسمت زير تيتر و قبل از متن اصلي قرار
دارد .به خاطر داشته باشيد اين تنظيمات و اطالعات نه در آن گره بلکه در اطالعات منوي

آن ذخيره ميشود.

شکل 5-3

تنطيمات فرمت نسخه متن ورودي به سايت
طبق شکل  5-4شما در اين قسمت بايد فرمت متن ورودي را مشخص کنيد .البته
فرمت پيشفرض در قسمت  ، Administerپيکربندي سايت ،فرمتهاي ورودي (:D6

 )admin/config./formats content :admin/settings/filters D7تنظيم شده
است .اگر روي چکباکس اين قسمت کليک کنيد ،نسخه جديدي از مطلب ايجاد خواهيد
کرد و در غيراين صورت تمام تغييرات دلخواه شما در نسخه نهايي موجود در سايت اعمال
خواهند شد .به ياد داشته باشيد با استفاده از گزارش  logبه مخاطب بگوييد نسخه جديد
چه تفاوتي با نسخه قبلي دارد.
تنظيمات بخش نظرات کاربران
شما ميتوانيد امکان افزودن نظر به مطالب سايت را از بين ببريد يا تنها امکان مشاهده
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نظرات يا مشاهده و نوشتن نظرات جديد را براي کاربران سايت خود فراهم کنيد .تنظيمات
پيشفرض اين قسمت در بخش  ،Administerمديريت محتوا قرار دارد.

شکل 5-4

تنظيمات نشر و نويسنده
طبق شکل  5-5شما ميتوانيد تنظيمات مربوط به نشر و نويسنده مطالب سايت را در
اين بخش نهايي کنيد.

شکل 5-5
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نشر گره
پس از نهاييکردن تمامي تنظيمات از کليد  Saveاستفاده کنيد تا تغييرات شما در
سايت ذخيره شود .البته شما ميتوانيد از کليد  Previewنيز استفاده کنيد تا ببينيد گرهها
در چنين شرايطي چگونه در سايت نمايش داده ميشوند؛ مخصوصا اگر متن HTMLاي
را در صفحه سايت خود قرار دادهايد.
براي نظارت دقيق بر تغييرات ميتوانيد با استفاده از يک  query browserجدول گره
مربوطه را کنترل کنيد .شکل  5-6کامال نشان ميدهد پس از نشر يک  storyو ضمايم آن
چه تغييراتي در جدول گره ايجاد ميشود.

شکل 5-6

طبق شکل  5-7شما همچنين ميتوانيد به قسمت  node_revisionsنيز توجه کنيد
تا تغييرات اعمالشده را مشاهده کنيد.

شکل 5-7
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استفاده از صفحات ورودي متناوب
ممکن است صفحه ويرايش گره موردنظر شما به طرز متفاوتي نمايش داده شود؛ به دو
دليل :اوال طراحي کلي صفحات در دروپال( 7شکلهاي  5-8و  )5-9تغيير کرده است.

شکل 5-8

شکل 5-9
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ويرايش يک گره
شما ميتوانيد براي ويرايش گرهها طبق شکل  5-10از قسمت Administer، Content
استفاده کنيد .در پايين صفحه بايد روي لينک ويرايش کليک کنيد .همچنين شما ميتوانيد
ليست را طوري تنظيم کنيد که تنها تعدادي محدود از گرهها در آن قرار گيرند .با استفاده از
چکباکسهاي اين قسمت ميتوانيد تغييرات الزم را در گرهها اعمال کنيد.

شکل 5-10

به عالوه اگر شما سه ماژول پنل و(  CCK (Content Construction Kitرا در
دروپال 6نصب کردهايد يا از دروپال 7استفاده ميکنيد ،ميتوانيد بخشهاي جديدي به
قسمت نوع محتوا اضافه کرده دوباره صفحات ورودي را طبقهبندي کنيد.
خالصه
گرهها بخش پايهاي محتواي ذخيرهشده در دروپال هستند .شما آموختيد که چگونه
تنظيمات و طراحي ساده آنها ،نحوه نسخهبندي ،افزودن نظرات و نشر مطالب سايت را
کنترل ميکند.
سوال و جواب
سوال :بهترين تنظيمات براي تمام گزينههاي يک گره چيست؟
جواب :جواب واحدي وجود ندارد .بسياري تنظيمات پيشفرض را انتخاب ميکنند و
برخي به تغيير آنها ميپردازند.
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سوال :من فکر ميکردم در دروپال ميتوان از نظرسنجي و تصاوير مختلف نيز استفاده کرد.
چرا اين موارد در قسمت  Administer ، Create Contentگنجانده نشده است؟
جواب :بسياري از اين ويژگيها توسط ماژولها به دروپال افزوده ميشوند و براي
استفاده از ماژولها نيز ابتدا بايد آنها را نصب کرده سپس فعال کرد.
سوال :چگونه ميتوان کنترل نسخههاي مطالب سايت را روشن کرد؟
جواب :شما نميتوانيد چنين کاري انجام دهيد .حتي اگر متن يک گره خالي باشد ،با

کليککردن روي کليد  Saveيک نسخه جديد ايجاد ميشود .اگر روي چکباکس Create
 New Versionکليک کنيد ،تغييرات موردنظر شما در مورد آخرين نسخه آن مطلب در
سايت اعمال ميشود.
کارگاه
امتحان
 .1چگونه ميتوان پيشنويسي از يک گره را ذخيره کرد؟
 .2چند گره در يک سايت دروپالي ميتوان ايجاد کرد؟
 .3گرهها کجا نمايش داده ميشوند؟
جواب
 .1با تغيير تنظيمات نشر گره به حالت منتشرنشده.
 .2اين به ظرفيت پايگاه داده بستگي دارد .در  MySQLحداکثر ظرفيت ذخيره
مطلب در يک  )10(intبيعالمت (که عالمت شناسايي  nidاست)  4294967295است.
اين حداکثر ظرفيت تئوري براي ذخيره گرههاست.
 .3در نصب پيشفرض دروپال ،اين گرهها مثل يک بالگ در صفحه اصلي نمايش
داده ميشوند.
فعاليتها
ده تا بيست  storyدر سايت دروپالي خود بسازيد .سعي کنيد اندازه و حجم آنها يکسان
نباشد و گزينه نمايش در صفحه اصلي را براي بعضي ازآنها فعال کنيد .بدينترتيب ميتوانيد
نحوه نمايش گرهها را در سايت تست کنيد تا بببنيد همهچيز دلخواه شماست يا نه.
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ساعت ششم

مديريت URLها :پاککردن،
هدايتکردن و Pathauto

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
پاککردن URLها با استفاده از Pathauto
هدايتکردن  URLها
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مقدمه
در اين بخش ميخواهيم به ابزارهاي دروپالي بپردازيم که به URLها مربوط هستند .اگر
اصرار داريد سريعا به گسترش سايت دروپالي خود بپردازيد ميتوانيد اين بخش را رها کرده ،در
يک موقعيت ديگر به مطالعه آن بپردازيد .وقتي کاربران مطالب سايت شما را مطالعه ميکنند،
برخي صفحات آن را به دلخواه نشاندار ميکنند .همچنين موتورهاي جستجوگرهم صفحات
مختلف سايت شما را براي کسب اطالعات موردنياز کاربران خود در ليست نتايج جستجو قرار
ميدهند .آشکار است که دنياي وب با سرعت بااليي در حال رشد و پيشرفت و تحول است و
انتخاب URLمناسب براي صفحات سايت ،اهميت بسيار بااليي دارد.
کوچ از سايتي ديگر به دروپال
اگر شما صاحب يک وبسايت هستيد و ميخواهيد از آن به دروپال کوچ کنيد درحالي
که  URLصفحات شما بين کاربران ،ليستهاي اينترنتي ،کتابها ،مجالت و حتي تلويزيون
پخش شده است ،تغيير  URLبراي شما مسئلهساز خواهد بود .مسئله ابتدايي نام دامين
شماست .حتي اگر در اين تغيير و تحوالت مجبور شديد هوست خود را نيز تغيير دهيد،
جاي نگراني نيست .در کل کوچ از سايتي ديگر به دروپال دو روش دارد .شما ميتوانيد
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سايت خود را به طور کامل و يکجا به دروپال منتقل کنيد(ساعت  2صبح روزجمعه بهترين
زمان براي انجام اين کار است) .يا اينکه ميتوانيد از يک روش چندمرحلهاي استفاده کنيد.
در اين صورت با استفاده از يکي از دو روش زير بايد صفحات و بخشهاي مختلف سايت
خود را به دروپال منتقل کنيد:
هدايتکردن به دروپال :اگر URLهاي مخصوص صفحات معروف و محبوب سايت خود
را ميشناسيد ميتوانيد از هدايت آنها به صفحات جديد در دروپال استفاده کنيد.
هدايتکردن از دروپال :اگر برخي صفحات و قسمتهاي سايت شما نيازي به بهروزرساني
و انتقال به دروپال ندارند ،ميتوانيد آنها را در سايت قديمي رها کرده و تنها با استفاده از
لينک يا هدايت به آن سايت ،کار خود را تکميل کنيد .بعدها در زمان فراغت ميتوانيد اين
صفحات را نيز به تدريج به دروپال منتقل کنيد.
URLهاي پاک
در ابتدا  URLصفحات وب براي هدايت کاربر به صفحات مخصوص آنها بود که معموال
صفحاتي با فرمت  HTMLبودند .در آن زمان سرورهاي وب تنها آدرس اين اطالعات را
يافته در اختيار کاربران قرار ميدادند .اما کمکم اين سرورهاي وب به نرمافزارهاي پيچيدهاي
تبديل شدند که عالوه بر مسئوليتهاي قبلي ميتوانند دادههاي متغير URLها را تشخيص
داده ،صفحات پوياي  HTMLدر اختيار کاربران قرار دهند .گاهي به اين سرورها ،سرورهاي
 applicationنيز گفته ميشود .پس از اين پيشرفتها ميتوان URLها را به دو گروه
تقسيم کردURL :هاي پاک و URLهاي کثيف!
URLهاي کثيف
ممکن است يک  URLحاوي عبارت  query stringباشد تا نشان دهنده اطالعات
پوياي صفحه باشد .اين عبارت با يک عالمت سوال مشخص ميشود و تا پايان آدرس ادامه
ميبايد .هرکدام از اين عبارتها از يک يا چند جفت اسم تشکيل ميشود:
17.3=Width
Season=winter
اين اسامي معموال با يک & يا ؛ از هم جدا ميشوند:
www.x.com/home.html?width=17.3&season=winter
البته چون در نوشتن URLها نمي توان از فاصله استفاده کرد ،ممکن است در چنين
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آدرسهايي از کدهاي ويژهاي استفاده شود .در کل قوانين رمزنويسي چنين است:
 هيچ تغييري در نوع نوشتن حروف نبايد داد(حروف بزرگ را بزرگ ،و حروفکوچک را کوچک نوشت).
 عالمتهايي چون _ و – و مد دستنخورده باقي ميمانند. هرفاصله به يک عالمت  +تبديل ميشود. -ساير کاراکتر به عاليم شانزده شانزدهي تبديل شده با يک عالمت  %آغاز ميشوند.

در بسياري از زبانهاي برنامهنويسي از جمله  PHPاين قوانين صادق هستند .دستور
 urlencodeبا قبول درخواست ،ارزش رمزنويسيشده را جايگزين ميکند .در عوض دستور
 urldecodeدر کنار آن قرار ميگيرد و وظيفه معکوس آن را برعهده دارد .در صورت حضور
چنين عباراتي در URLها بايد فهميد سروروب از آن براي بازيابي اطالعات آن صفحه استفاده
ميکند يا اينکه آن صفحه کامال به صورت پويا ساخته شده است .اين تمام آن چيزي است که
در دروپال اتفاق ميافتد .تمام درخواستهايي که براي دايرکتوري دروپال ارسال ميشود به فايل
 admin.phpميرسند تا دروپال صفحه  HTMLمربوطه را ارائه کند.
به عنوان مثال اگر شما به بخش مديريت برويد ،مرورگر شما اين  URLرا نمايش خواهد داد:
x.com/demo_drupal/?q=admin
دايرکتوري  demo-drupalدر سرور دروپال موجود است .نکته مهم عبارت
 q=adminاست و به همين دليل است که بيشتر موتورهاي جستجوگر URLهاي حاوي
 query stringرا در ليست نتايج جستجوي خود نميگنجانند .اما اگر قرارگرفتن URL
صفحات شما در چنين ليستهايي براي شما مهم است ،بايد از روشي استفاده کنيد که با
موتورهاي جستجوگر سازگارتر باشد؛ بنابراين شايد مجبور شويد اين URLها را خالصهتر
کنيد .به همين دليل است که به چنين URLهايي اصطالحا کثيف ميگويند.
پاککردن URLها
در ابتدا به اين مثال توجه کنيد URL :دروپالي براي اولين گره يک سايت:
Localhost/?q=node/1
همان  URLپس از پاکشدن به اين صورت درميآيد:
Localhost/node/1
بدينترتيب کاربران و موتورهاي جستجوگر به راحتي ميتوانند به اين صفحه دسترسي
پيدا کنند .اما اطالعات يک  stringبراي سايت مربوطه و سازندگانش معني خاصي دارد.

104

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

اما در کل تغيير چنداني پس از پاککردن  URLاتفاق نميافتد .در مورد اول اسم اول q
است و در مورد دوم اسم اول  . widthدرضمن  1/nodeهم تنها يک ارزش به شمار ميآيد
مثل  . 17.3اما تعبير  /يا  .در سرورهاي مختلف ،متفاوت است و به همين دليل موتورهاي
جستجوگر با اينگونه URLها مشکل دارند.
در بخش  ، Administerپيکربندي سايت ،پاککردن URLها يا در آدرس
 admin/settings/clean – urlsميتوانيد گزينه پاککردن URLها را فعال کنيد.
اما پس از اين عمليات بايد کارهاي ديگري نيز انجام دهيد تا  URLصفحات شما
بامعني شوند.

پاککردن URLها روي  Apacheو IIS
براي استفاده از اين ويژگي در  Apacheبه  mod_rewriteنياز داريد يا به ويژگي
¿IIS{|¿ÂaÊ³ËÁÄ]ZË|ËY{ZÌ
mod_rewrite
Apache{Ê³ËÁ¾ËYYÃ{Z¨fYÉY
[
اين ويژگي در دروپال کامال رايج شده
مايکروسافتÄ].به هرحال امروزه
پسوند در  IISشرکت
]ZÆÀeImageCacheÁÃ|lËYÔ»Z¯µZaÁ{{Ê³ËÁ¾ËYÃÁ»YµZuÅÄ
¯ d§ZÁ°ËZ»d
 ImageCacheتنها يکي از ماژولهايي است که به آن نياز دارد.
و

 {Y{ZÌ¿½MÄ]Ä¯dYÊËZÅµÁZ»YÊ°Ë
"

µÁZ»Ì»YÃ{Z¨fYازZÅمسير ماژولها
استفاده "
استفاده کنيد .براي استفاده از اين ويژگي
" Ê»ÃYشما اجازه ميدهد از نام مسيرها
دروپال به
]PathµÁZ»|ËZ]Ê³ËÁ¾ËYYÃ{Z¨fYÉY
{ |ÌÀ¯Ã{Z¨fYZÅÌ»¹Z¿Y|Å
{kYZ¼Ä]µZaÁ
فعال کنيد؛ چون گزينه
 §YdYµZaÁ{ÉYهستهاي دروپال است را
ÄfÅÉZÅکه يکي از ماژولهاي
Ä] dYÉZÌfyY½MÉZ
µZ
" §ÄÀË³½Âq-|ÌÀ¯µZ
ماژول " Path
»µÁZ
¯YÊ°ËÄبايد "
|ÌÀ¯µZيعني
]§Y½MZميگويند:
براي هميشه
]Ê»ÄÌ¼ÅÉY]Zاين
YÄÌ¼ÅZe
®ËdYÊ§Z¯ÊÀ
گونه Ëتکليفها يکبار "
|ÀËÂ³
آن اختياري است .به "
سازي "
®ËZÅ
¦Ì¸°eÄ¿Â³¾ËY
فعال "
است يکبار آن را فعال کنيد تا هميشه از آن استفاده کنيد.
کافي
 |ÌÀ¯Ã{Z¨fY½M



تنظيمماژول Path
PathµÁZ»ºÌÀe
 §Ã{¯\¿YµÁZ»¾ËYنصب کرده فعال کنيد و مجوزهاي
اطالعات جدول  6-1اين ماژول را
با استفاده از
Y½MYÃ{Z¨fYÉZÅÂn»Á|ÌÀ¯µZ
]6 1µÁ|mcZÔYYÃ{Z¨fYZ
استفاده از آن را تنظيم کنيد.

 |ÌÀ¯ºÌÀe



YÂfv»ÉY]URL®Ë¾ÌÌ e
ÉYÂ¿6 1¶°ª^,|ÌÀ¯ËYËÁZËÃ{¯{ZnËYdËZ{YÊ^¸»Ä¯Z]Å,Z¯¾ËY¹Zn¿YYa
{µÁZ»cÂ¾ËYÌ£
"
{ |ÌÀ¯ÊËZÆ¿Y½MURLÌ»cZ¼ÌÀeZe{Ì³Ê»Y«Z¼ZÌfyY
"
{Ây,|ÌÅ|¿xZaµZaÁ{dYÂy{¾ËYÄ]³Y dYÃ|¿ÉZµZ
»]" §ZË\¿Êf{Ä]ÄÂ

رضا سروری

105

تعيين يک  URLبراي محتوا
پس از انجام اين کار ،هربار که مطلبي را در سايت ايجاد کرده يا ويرايش کنيد ،طبق
شکل  6-1نواري در اختيار شما قرار ميگيرد تا تنظيمات مسير  URLآن را نهايي کنيد.
(در غير اينصورت ماژول مربوطه به درستي نصب يا فعالسازي نشده است ).اگر به اين
درخواست دروپال پاسخ ندهيد ،خود سيستم  URLمثل اين براي مطلب شما درنظر
ميگيردx.com?q=node/1 :

براي چنين سايتهايي شما ميتوانيد يک مسير  URLجانشين بسازيد تا به عنوان
مثال به کاربر خوشامد بگويد .بدينترتيب کاربر ميتواند از اين مسير به مطلب مربوطه
دسترسي داشته باشدx.com/welcome :
طبق شکل  6-1شما ميتوانيد پس از فعالسازي ماژول  Pathيک نام مستعار وارد
کنيد .در دروپال 7تنظيمات  URLمسير که در شکل  6-1کامال مشخص است ،داراي
يک لينک در سمت چپ صفحه است .اگر ماژول  Pathautoفعال باشد ،اين بخش تغيير
خواهد کرد.

شکل 6-1

مديريت اسامي مستعار براي محتوا
با فعالسازي ماژول مسير مي توانيد از بخش  ،Administerطراحي سايت URL Aliases ،يا
از مسير  D6:./admin/build/pathيا  D7:./admin/settings/pathطبق شکل  6-2به ايجاد
و مديريت اسامي مستعار مطالب بپردازيد .با اين روش ميتوانيد اسامي مستعار مختلف سايت را تغيير
دهيد .اما براي تسهيل اين روند ميتوانيد از  Pathautoاستفاده کنيد تا دروپال مسئوليت انجام اين
امور را برعهده بگيرد.
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شکل 6-2

کاربرد ماژول Pathauto
با تعيين يک مسير مشخص براي هر ماژول ديگر مشکل URLهاي کثيف براي
شما دردسرساز نخواهد شد اما اين به معناي کار بيشتروصرف وقت بيشتر براي شماست.
بدينترتيب ممکن است بين URLهايي شما و URLهاي نسبي دروپال تفاوتهايي به
وجود بيايد athena/sandbar :در مقابل . node/24
براي حل اين مشکل دو راه وجود دارد:
 شما ميتوانيد نوار مسيري که در اختيار شما قرار ميگيرد را خالي بگذاريد تادروپال اين کار را برعهده بگيرد .اما با اين کار ،تکليف سومي به پروسه تعييين مسير اضافه
ميشود :اينکه تصميم بگيريد که ميخواهيد از مسير پيشفرض استفاده کنيد يا مسير
شخصيسازي شده.
 ميتوانيد از ماژول  Pathautoاستفاده کنيد تا اسامي مستعار ،اتوماتيک ساختهشوند .يعني تنها با يکبار نهاييکردن تنظيمات آن ديگر الزم نيست کار ديگري انجام دهيد.
بدينترتيب هم در وقت خود صرفهجويي کردهايد هم به استانداردسازي و انسجام سايت
خود کمک کردهايد.
نصب  Tokenو Pathauto
براي استفاده از ماژول  Pathautoبه ماژول  Tokenنياز داريد .بنابراين بايد به نصب

®¼¯{ÂydËZ¹Zn¿YÁÉZ{Y|¿ZfYÄ]ºÅ|ËYÃ{¯ÊËÂm
"
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"
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"
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. انجام دهيدPathauto  تمام اين کارها را براي ماژول6-3 سپس طبق جدول

6
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Pathauto
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طبق شکل  6-3پس از انجام تمام اين کارها بخش تنظيمات اسامي اتوماتيک ظاهر
خواهد شد .اين ماژول با استفاده از مقرراتي که شما دراين بخش مديريتي نهايي ميکنيد،
به ايجاد اسامي مستعار ميپردازد .بدينترتيب شما ميتوانيد متون استاتيک(بحث گروهي و
بالگ) را با متاديتا (پست جديد در سايت به همراه تيتر و گره) را ترکيب کنيد.

شکل 6-3

پيکربندي اين تنظيمات کار دشواري نيست.
ميتوانيد اين بخش را نخوانده رها کنيد
شما ميتوانيد اين بخش را نخوانده رها کنيد و به افزودن مطالب جديد به سايت
بپردازيد Pathauto .همه وظايف را برعهده ميگيرد .البته با اين کار آدرس تمام مطالب
سايت تغيير ميکند .بنابراين الزم است به تهيه کپي پشتيبان از سايت بپردازيد تا درصورت
بروز مشکل مطالب سايت را از دست ندهيد .درضمن بايد گاهي به اين بحش سر بزنيد تا
ازانجام بهينه تمام امور اطمينان حاصل کنيد.
URLهاي برپايه محتوا
 URLهاي برپايه محتوا URLهايي هستند که به محتواي سايت اشاره دارند و با تغيير
مطالب سايت ممکن است مشکلساز شوند .البته آنها که قبال با پايگاههاي داده مختلف سروکار
داشتهاند حتما با اين مشکل آشنا هستند .يعني با افزودن داده يا مقدمه نويسنده يا توضيحات
به هرکدام از اين شناسهها ،مشکالت فني خاصي به وجود ميآيد .براي حل اين مشکل بايد
اسامي مستعار بيمعني يا URLهايي با استفاده از اسامي خاص ساخت .استراتژيهاي بسياري
براي مقابله با اين مشکل وجود دارد .يکي از رايجترين آنها اين است که بخشهاي مهم سايت را
شناسايي کنيم و ببينيم اسامي مستعار براي ناميدن آنها استفاده شده است يا نه .اين  URهاي
رايج  x.com/about_usيا  x.com/todays_specialsهستند .درواقع اين صفحات مشخص
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ازسايت شما هستند که ممکن است توسط کاربران نشاندارشده از لينک آنها استفاده شود .براي
يافتن مطالب مهم روز قبل بايد به آدرس  x.com/daily_specials/04252010يا تاريخ
دقيق آن روز مراجعه کرد( .اين مشکل فني دو نوع پيامد منفي درپي داردDeep linking :
لينکهايي که ممکن است صفحات مربوط به آنها ديگر در سايت وجود نداشته باشد و link rot
به معناي لينکهاي سوخته).
در مورد برخي سايتها ميتوان از اين روش استفاده کرد .اما براي سايتهايي چون سايتهاي

تجارت الکترونيک که صدها و هزاران محصول را به کاربران معرفي ميکنند عملي نيست .البته
در چنين شرايطي براي يافتن صفحات مختلف ميتوان از موتورهاي جستجوگر داخلي سايتها
يا گوگل ،ياهو و بينگ استفاده کرد اما کاربران ترجيح ميدهند  URLصفحه را مستقيما وارد
کنند .البته اگر ميخواهيد صفحات شما با نحوه کار موتورهاي جستجوگر سازگارتر باشد ،بايد در
زمان انتخاب تيتر براي گرهها و استفاده از  Pathautoدقت کنيد .البته اين چنين مشکالتي در
سايتهاي دروپالي بزرگ و پيچيده بيشتر اتفاق ميافتند.
پنج گروه اصلي تنظيمات دروپالي وحود دارد .با نصب ماژولهاي بيشتراين تنظيمات نيز
گستردهتر ميشوند .به عنوان مثال با فعالسازي بخش نظرات و مباحثه گروهي ،تنظيمات
اين بخش نيز فعال ميشود.
 تنظيمات عمومي :با استفاده ازاين تنظيمات ميتوانيد به کنترل قسمتهايپايهاي سايت مثل ايجاد اتوماتيک اسامي مستعار(طبق شکل  6-4و  )6-5بپردازيد .در اين
قسمت بايد از قسمتهايي از متن گره ،تيترstring ،ها و متاديتا براي مشخصکردن صفحه
گره مربوطه استفاده کنيد .اين تنظيمات را ميتوان در طول مدت استفاده از دروپال نهايي
کرد اما در مورد سه نمونه از انها درابتدا بايد تصميم گرفت.

شکل 6-4
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شکل 6-5

 مهمترين نمونه تصميم گيري در مورد اسامي مستعار موجود در سايت است .بهعنوان مثال ممکن است با بهروزکردن يک مطلب ،اسم مستعار آن نيز تحت تاثير قرار گيرد.
همچنين اسم مستعاري که از ترکيب کليدواژههاي تيتر يک گره ساخته شده ،با تغيير تيتر
ممکن است تغيير کند .اما stringهايي چون  blogيا  forumکه جزوي از  URLشدهاند
تغيير نميکنند چون پس از ايجاد گره نميتوان نوع آن را تغيير داد.
 تنظيمات پيشفرض طول  URLو ترکيبات آن قابل تغيير هستند .به عالوهي دهند از کاراکترهاي کوچک (حروف کوچک) استفاده کنند.
بسياري از کاربران ترجيح م 
ت stringهاي اضافي را کامل کنيد .اين کلمات رايج در تيتر
 سرانجام ميتوانيد ليس گره ديده ميشوند .اين چنين stringهايي از صفحات جستجوي اينترنتي حذف ميشوند.
 تنظيمات نشانهگذاري :همانطور که در شکل  6-6مشحص است گاهي بايدبرخي کاراکترها را حذف کرده جاي آنها از نشانهها استفاده کرد .اسامي مستعاري که توسط
 Pathautoساخته ميشوند قبل از ذخيرهشدن از مسير ماژول  Pathعبور ميکنند.
بدينترتيب ماژول ميتواند کاراکترهاي غيرقانوني را حذف کنند.

شکل 6-6
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تنظيمات مسير گره :شکل  6-7مرحله آغازي تنظيمات مسير گره را کامال نشان
ميدهد .شما ميتوانيد از تنظيمات پيشفرض براي تمام گرهها استفاده کنيد يا براي هرنوع
از مطالب سايت تنظيمات پيشفرض جداگانه اي داشته باشيد.
استفاده از متاديتا در مسيرها
دروپال معموال stringهاي مربوط به متن که در اسامي مستعار استفاده شدهاند را

تغيير ميدهد .معموال در اين موارد از متاديتا يا خود دادههاي متن (مثل شماره کاال)
استفاده ميشود.

شکل 6-7

 بخش الگوهاي جابجايي نتيجه فعاليتهاي ماژول  Tokenرا نشان مي دهد strin :هايمتاديتا .ماژولهايي که شما به دروپال اضافه ميکنيد ميتوانند با اين ماژول همکاري کنند.
 تنظيمات پيشفرض نمايش دادهشده در شکل  6-7نام مستعاري براي يک گرهبا تيتري چون  Today’s Specialsايجاد ميکنند .ساير تنظيمات اين بخش عبارتند از:
تنظيمات پيشفرض براي جداکردن تنظيمات عمومي(جايگزيني فاصلهها با  ،)-تنظيمات
کاراکتر درتنظيمات عمومي(استفاده از حروف کوچک) و آپاستروفها در تنظيمات نشانهگذاري
(حذف ميشوند).
 با استفاده از  Pathautoميتوانيد يک الگوي پيشفرض براي همه مطالب يا يکالگو براي هر نوع مطلب ،تعيين کنيد .شکل  6-8بخشي از قسمت تنظيمات مسير گره را
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غيرسودمحور اضافه کند(توزيع اطالعات و جمعاوري اعانه) .هرکدام از اين انواع مطالب
ميتوانند مسير منحصربهفردي داشته باشند.
 ليست جايگزيني الگوها توسط ماژول  Tokenو براساس اطالعاتي که از ساير ماژولهاکسب ميکند ،تهيه مي شود .به عنوان مثال سايتي دروپالي که از ماژول خريد اينترنتي Ubercart
 ، CCKو  ImageFieldو ليستي شامل بيش از  80الگوي جايگزيني استفاده ميکند.

6 8¶°

شکل 6-8
{\·Z«¶»ZÄ¯|ÌÀ¯¦Ë
]eÊËZÅÂ´·Y|Ì¿YÂeÊ»,|ÀfÅÄf]YÁ½Z»Ä]Ä¯ÊËZÅÃ³ÉY
"

 براي گرههايي که به زمان وابسته هستند ،مي توانيد الگوهايي تعريف کنيد که شامل½ZÅÂ´·Y
» |Z]ÊÂÀf
اين:الگوها:
¿¼ÉYYÉYÄ¿Âاي از
متنوعي باشد .نمونه
قالب دادههاي


تغييرات زيادي
 February/24/2010بسازد.
stringي به صورت
که ممکن است
Ê»Ì¿É{ZËcYÌÌ¤eZ»Y
2010/February/24اما] {Z
cÂÄ]É
¯stringdY¾°¼»Ä
آن ايجاد کرد.
نيز ميتوان در
{¯{ZnËY½M
 توجه داشته باشيد برخي از اين الگوهاي جايگزيني با يک هشدار همراه هستند
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شکل 6-9

در اين بخش با کليککردن روي چکباکسها مي توانيد به طور اتوماتيک براي گرههاي
سايت خود اسامي مستعار تعيين کنيد .کليد  Delete Aliasesکه در شکل  6-10مشخص
است به شما اجازه ميدهد اسامي مستعار گروهي از (همنوع) گرههاي سايت خود را حذف
کنيد( .البته بسته به ماژولهايي که نصب و فعال کرده ايد ،اين ليست تغيير ميکند).

شکل 6-10
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اگر ميخواهيد اسامي مستعار جديد بسازيد بايد از اين چهارمرحله عبورکنيد:
 .1از پايگاه داده خود کپي پشتيبان تهيه کنيد و سايت را آفالين کنيد.
 .2از کلي��د  Delete Aliasesدر بخ��ش  ،Administerطراح��ي س��ايت،
 URL Aliasesي��ا در آدرس  admin/build/path/delete_bulkاس��تفاده
کنيد تا بتوانيد اس��امي مس��تعار گر ههاي موردنظر خود را حذف کنيد.
 .3الگوهاي جديد تعريف کرده روي چکباکسها کليد کنيد تا شرايط بهروزرساني

شده گرههاي بياسم را مشاهده کنيد.
 .4پايگاه داده خود را چک کنيد و سايت را دوباره آنالين کنيد.

هدايتکردن URLها
با استفاده از ماژول  Path Redirectميتوانيد سايت دروپالي خود را طوري تنظيم
کنيد که کاربر را از يک  URLبه  URLديگر هدايت کند .در ابتدا بايد طبق شکل  6-4آن
را نصب کرده فعال کنيد و مجوزهاي دسترسي به آن را تنظيم کنيد.
در اينجا کليد اول مربوط به ليستي از URLهايي است که شما براي هدايت کاربران
تعيين کرده ايد .همانطور که در شکل  6-11مشخص است شما ميتوانيد هرکدام از آنها
را ويرايش کرده يا حذف کنيد.

شکل 6-11

اگر بخواهيد لينکي به اين قسمت اضافه کنيد يا به ويرايش لينکهاي موجود بپردازيد،
گزينههاي شکل  6-12را در اختيار خواهيد داشت.
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شکل 6-12

شما ميتوانيد مسير هدايت URLها يا مسير کامال تاييدشده در دايرکتوري دروپال را
مشخص کنيد .توجه داشته باشيد که ممکن است اين مسير شامل يک query string
باشد .همچنين شما ميتوانيد شرايط اين هدايتکردن URLها را نيز مشخص کنيد تا
موتورهاي جستجوگر بتوانند به راحتي با سايت شما سازگار شده از  URLصفحات شما
استفاده کنند.
همانطور که در شکل  6-13مشخص است ،بخش تنظيمات به شما اجازه ميدهد
تنظيمات پيشفرض براي هدايت URLها را نهايي کنيد .اينگونه تنظيمات در هر وبسايت
پيچيده اي مرسوم است .معموال کاربران از تنظيمات پيش فرض ساده استفاده ميکنند.

شکل 6-13
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خالصه
شما در اين بخش با نحوه مديريت ابزارهاي کنترل  URLصفحات سايت ،پاککردن
URLها ،کاربرد  Pathautoو هدايتکردن URLها آشنا شديد .ما اين اطالعات را در
همين ابتدا در اختيار شما قرار داديم تا در آينده مديريت و نگهداري سايت براي شما
آسانتر باشد.
سوال و جواب
سوال :فوايد استفاده از URLهاي پاک چيست؟
جواب :موتورهاي جستجوگر و کاربران اينترنتي به راحتي ميتوانند اين صفحات را
بيابند .به عالوه بسياري ازماژولهاي دروپالي به اين ويژگي نياز دارند.
سوال :چگونه ميتوان با URLهايي که به طور اتوماتيک ساخته شدهاند کار را آغاز کرد؟
ج�واب :در بخ��ش  ،Administerطراح��ي س��ايت ، URL Aliases ،از کلي��د
 Delete Aliasesاس��تفاده کنيد تا اسامي مستعار موردنظر خود را حذف کنيد .سپس
از چکباک��س  bulk updateآن نوع گرهها اس��تفاده کنيد .البت��ه در طول انجام اين
عمليات بايد از س��ايت کپي پش��تيبان تهيه کنيد و س��ايت را آفالين کرده باش��يد.
سوال :آيا براي هرنوع گره خاص بايد الگوي ويژهاي تعريف کرد؟
جواب :شما ميتوانيد از اين روش استفاده کنيد اما فکر خوبي نيست .تنظيمات
پيش فرض به صورت  /contentگزينه مناسبتري است .البته شما ميتوانيد آن را به
صورت  /content/blogيا  /content/forumنيز درآوريد .البته ممکن است شما اين
سابدايرکتوريها را به صورت  /contentيا  /blogيا  /forumدرنظر بگيريد .تمام اين
انتخابها به نظر شما و نوع سايت طراحيشده شما بستگي دارد.
سوال :آيا اسامي مستعار خاصي وجود دارد که نبايد تغيير داده شوند؟
جواب :تمام اسامي مستعار و URLهايي که از لينک آنها در جاهاي ديگر استفاده خواهد
شد ،بايد دستنخورده باقي بمانند .اين نکته مخصوصا در مورد URLهاي  RSS feedصادق
است .چون با تغيير آنها RSSخوانها بايد ريست شوند.
کارگاه
امتحان
 .1آيا کاربران ميتوانند يک آدرس هدايتشده را باطل کنند؟
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 .2چگونه ميتوانم از مشکل  deep linkingدر صفحاتي که ممکن است دچار
تغيير  URLشوند جلوگيري کنم؟
پاسخ
 .1در تنظيمات پيشفرض براي هدايت URLها چکباکسي که به کاربران اجازه
ميدهد عبارت ? redirect=noرا به URLهاي دروپالي اضافه کنند را فعال کنيد(.اين
نکته را به کاربران خود يادآوري کنيد).
 .2شما نميتوانيد اين کار را انجام دهيد اما ميتوانيد صفحات جذابتري بسازيد تا از
لينک آنها استفاده شود .با جلب نظر کاربران ،تنها از لينک اين صفحات استفاده خواهد شد.

فعاليتها
حتما به مطالعه راهنماييهاي  webmasterدر  google.comيا yahoo.com
يا هرموتور جستجوگر ديگري که ممکن است کاربران شما از آن استفاده کنند ،بپردازيد.
اگر قصد داريد از  Pathautoاستفاده کنيد در مورد ساختار اسامي مستعارسايت خود
خوب فکرکنيد .اگر هنوز نميدانيد چه نوع مطالبي در سايت قرار خواهد گرفت ،به اسامي
کليتري چون  /contentيا  /user-inputيا  /referenceفکر کنيد .به هرحال اين
اسامي بايد طوري انتخاب شوند که با گسترش سايت و گذشت زمان مشکلساز نشوند.
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ساعت هفتم

کاربرد
(CCK (Content Construction Kit
و Images
آنچه دراين بخش خواهيد آموخت:
چگونگي ايجاد مطلب و نوع مطلب جديد با استفاده از CCK
افزودن محل مخصوص عکس به يک يا همه انواع مطالب سايت
استفاده از  ImageCacheبراي تغيير سايز اتوماتيک عکسها
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مقدمه
حاال وقتآن رسيده مطالب بيشتري به سايت خود اضافه کنيد .هرچند افزودن مطالب
جديد به سايت دروپالي ساده است ،نميتوان پروسه افزودن انواع جديد محتوا به سايت را
ساده دانست .هميشه براي انجام اين کار دو روش وجود داشته است:
 شما ميتوانيد با استفاده از ابزارهاي پايگاه داده و برنامهنويسي دروپال خود را بانوع جديدي از محتوا گسترش دهيد.
 شما ميتوانيد ماژول جديدي که شامل نوع جديدي از محتواست را به سايت خوداضافه کنيد.
اما حاال راه سومي نيز ايجاد شده CCK (Content Construction Kit( :به شما
اجازه ميدهد انواع محتواي موردعالقه خود را بسازيد تا نيازي به برنامهنويسي يا تغيير
پايگاه داده نباشد .از اين تکنيک مي توانيد در مورد انواع گوناگون داده در سايت استفاده
کنيد ولي مورد منتخب ما در اين بخش  ImageFieldاست که به شما اجازه ميدهد از
هرنوع عکسي استفاده کنيد .اين ابزار در کنار  ImageCacheدر سايت شما فعال ميشود
تا بتوانيد از هرعکسي در سايت خود استفاده کنيد.
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کاربرد ساختار CCK
يکي از مشکالت ساختار گره در دروپال اين است که توسعهپذير نيست .يعني اگر
بخواهيد در کنار گره نوع ديگري از داده را در سايت قرار دهيد بايد از ابزارهاي برنامهنويسي
استفاده کنيد .آشکار است که داده ها و نوع آنها در پايگاه داده سايت ذخيره ميشود .اما
چالش بزرگ براي دروپال و انواع مشابه آن اين است که چگونه کاربر ميتواند نوع داده خود
را بدون استفاده از رمزنويسي  SQLتعيين کنند .دروپال راهحل جديدي براي اين مشکل

يافته است .نکته کليدي ايجاد يک سطح واسطه بين پايگاه داده و ساختار مورداستفاده
کاربر(گره) است .اين ساختار دو جز دارد:
 گره اي که حاوي بخشهاي مختلف داده است .در واقع اينها اسامي گرههاهستند .گره با استفاده از  help textها راهنماييهاي الزم را در اختيار کاربر ميگذارد.
 دادههاي اين بخش به عنوان يکي از گونههاي استاندارد داده  SQLدر پايگاه دادهسايت ذخيره ميشوند.
با استفاده از  CCKذخيره دادهها از گرهها جدا ميشود .براي اين کار از يک CCK field
استفاده ميشود .شناسه بخش و قوانين مخصوص آن که قبال قسمتي از يک قاعده نوشتاري گره
محسوب ميشدند ،حاال زيرمجموعه خود آن بخش به شمار ميآيند.
حاال ديگر گرهها حاوي بخشهاي رابط دايرکتوري و سلولهاي داده  SQLنيستند و
شامل ارتباطاتي با بخشهاي  CCKميشوند که آنها به سلولهاي داده  SQLدسترسي
دارند .بدين صورت يک سطح واسطه به وجود ميآيد.
وقتي شما يک بخش  CCKميسازيد ،نوع داده  SQLکه استفاده ميکند را تعيين
ميکنيد .به عالوه براي آن نام و  widgetمدخل داده درنظر ميگيريد .اين ( widgetبه
عنوان مثال تقويمي که به صورت  pop-upدر سايت ديده ميشود) ميتواند عضو اصلي
بخش موردنظر باشد .بنابراين يک  widgetمدخل داده بيش از يک نوع داده  SQLمعني
دربردارد .شما ميتوانيد براي اهداف مختلف ،بخشهاي مختلف  CCKبسازيد :سايز لباس،
نمره درسي ،وزن بسته يا دماي هوا .در پايگاه داده تمام اين دادهها به صورت عدد و رقم
ذخيره ميشود .نکته مهم اينجاست که بخشهاي  CCKغني در قسمتهاي مختلف
دروپال کاربرد دارند .به عنوان مثال يک بخش ويژه براي واردکردن وزن بسته ،در گره
تجارت الکترونيک و گره صورت وضعيت انبار نيز مورداستفاده قرار ميگيرد .درضمن هر
بخش  CCKمجوزهاي ويرايش جداگانهاي دارد.
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ابزار  CCKرا طبق تنظيمات جدول  7-1دانلود ،نصب و فعال کنيد.
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ابزار  ImageFieldتنها بخشي از ماژول  CCKاست و معموال کاربران تمام بخشهاي
آن را فعال ميکنند که عبارتند از:
2
Hour7
  : FileFieldتوانايي ذخيره فايلها(براي استفاده از ابزار  ImageFieldضروري است) ImageField ارجاع گره :توانايي ارجاع از يک گره به گره ديگر. شماره متن ارجاع کاربر :توانايي دسترسي به داده کاربرافزودن يک  ImageFieldبه يک story
حاال شما ميتوانيد به گرههاي خود عکس اضافه کنيد .در اين بخش دو راه براي انجام
اين کار داريد .شما ميتوانيد بخش جديدي براي گره خود بسازيد يا ميتوانيد از يک بخش
مستعمل استفاده کنيد(با رعايت قوانين و به کارگيري widgetها)
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ارتباط کلمات و عاليم بخش محافظتشده
اهميت بخشهاي مستعمل که با معناشناسي (رابطه کلمات و عاليم) صحيح ممکن ميشود،
اين است که اين بخشها خاصيت منحصربهفردي دارند .به عنوان مثال بخشي که حاوي اعداد
و ارقام وزن اجسام است را نميتوان به راحتي با بخشي که حاوي اعداد دماي هواست جابجا
کرد .اين مشکل تا مدتها براي پايگاههاي داده وجود داشته است .وقتي به دادهاي احساس
نياز ميکنيم آن را در بخشي از سيستم قرار ميدهيم .اين کار را براي پايگاه داده مشکل
ميکند .درواقع بيشترين خسارات  Y2Kوقتي حاصل ميشود که کاربران بدون توجه به روابط
معناشناسي به استفاده دوباره و چندباره از بخشهاي مختلف ميپردازند .در دهه  60از عدد 00
براي ناميدن دادههاي گمشده استفاده ميشد .اما در سالهاي  98و  99همه با اين مشکل مواجه
شدند که  00عالوه بر سال  1900ممکن است به سال بعد از آن ( )2000هم اشاره داشته باشد
و اين تمام سيستمها را دچار مشکل ميکند.

مديريت ImageFieldهاي CCK
حاال ش��ما ميتواني��د ImageFieldهاي مختلف را به هرگونه مطلبي در س��ايت خود
اضاف��ه کنيد .طبق ش��کل  7-1ب��ه بخ��ش  ،Administerمديريت محتوا ،ان��واع محتوا
( )D6:admin/content/types;D7:admin/structure/typesمراجع��ه کني��د .با
ويرايش نوع محتواي مورداس��تفاده مي توانيد نام ،توضيحات و ...را تغيير دهيد .در دروپال6
لينکه��ا به صورت ش��کل  7-1نمايش داده ميش��وند و در دروپال 7ب��راي ويرايش هرنوع
محتوايي کليد ويرايش جداگانهاي وجود دارد.

شکل 7-1
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ماژول  Contentبايد فعال شده باشد
اگر لينکهاي  Manage Fieldsرا نميبينيد به اين دليل است که ماژول Content
را نصب يا فعال نکردهايد.
همانطور که در شکل  7-2مشخص است شما ميتوانيد از کليد Manage Fields
براي کار با بخش هاي مختلف اين نوع محتوا استفاده کنيد .شما ميتوانيد با برداشتن و
جابجاکردن اين بخشها ترتيب نمايش آنها در صفحه ويرايش گره را تعيين کنيد .به همين
دليل است که ممکن است صفحات مدخل داده شما با شکلهاي اين کتاب متفاوت باشد.
بخشهاي طوسيرنگ قابل ويرايش نيستند.

شکل 7-2

در زير اين ليست شما ميتوانيد يک گروه يا بخش جديد اضافه کنيد .براي عمليات حاضر
س اضافه کنيد .سپس يک نام و يک برچسب براي آن درنظر
بهتر است يک بخش براي عک 
ميگيريم .اين اسم به نام آن ستون در پايگاه داده تبديل ميشود .بنابراين اگر اين بخش را
 imageبناميد نام ستون مربوط به آن در پايگاه داده  field_imageخواهدبود.
همانطور که در شکل  7-2مشخص است عالوه بر اينها ،شما بايد گونه بخش زيرين را هم
انتخاب کنيد .بدينترتيب ميتوانيد  widgetآن را کنترل کنيد .در مورد يک بخش عکس،گونه
بخشزيرين يک فايل است و دوگزينه براي  widgetآن وجود دارد :فايل يا عکس.
اين نمونه مناسبي از اصول  CCKاست .گونه داده  SQLيک فايل است چون SQL
هيچگونه داده تصويري ندارد .اما  widgetعکس به کاربر کمک ميکند بين فايل ضميمهشده
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به گره و تصوير گرافيکي آن تمايز قايل شود .پس از کليککردن روي کليد  Saveشما بايد
اطالعات الزم براي اين بخش را وارد کنيد .در باالي اين قسمت تنظيمات  storyوجود دارد
که مربوط به بخش  CCKجديدي است که در متن ايجاد کردهايد .شکل  7-3اين صفحه را
نمايش ميدهد .به خاطر داشته باشيد که پسوندهاي گونه فايل هيچگونه عاليم نشانهگذاري
ندارند .براي جداکردن آنها از فاصله (و نه کاما) استفاده ميشود و قبل از شروع اسم آنها از نقطه
استفاده نميشود.
شما ميتوانيد در صفحه شکل  7-3را پايينتر برويد تا از تنظيمات اضافي براي اين بخش
استفاده کنيد .نکته اول تنظيمات  Pathاست که در شکل  7-4کامال مشخص است .بدينترتيب
شما ميتوانيد يک سابدايرکتوري در دايرکتوري فايل ها بسازيد تا فايلهاي آپلودشده براي يک
عکس در آنجا قرار گيرد.

شکل 7-3

شکل 7-4
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همان طور که در شکل  7-4مشخص است ،اگر ماژول  Tokenرا نصب کردهايد ،مسير
شما ميتواند شامل المانهاي  tokenمثل اسم يا  IDکاربر باشد .در زير آن قسمت ،طبق
شکل  7-5اندازه حداکثر فايل آپلودي براي گره را مشخص کنيد .اگر به کاربران خود اجازه
آپلود فايل بدهيد ،اين تنظيمات اهميت زيادي دارند.

شکل 7-5

همچنين شما ميتوانيد متن  ALTپيشفرض ،تيترعکس و عکس پيشفرض را نيز
مشخص کنيد(نگاه کنيد به شکل  )7-6براي نامگذاري هم ممکن است از اين الگو استفاده
کنيد :نام کاربر در تيتر و  IDکاربر در فايل دايرکتوري.

شکل 7-6

در نهايت تنظيمات جهاني که در شکل  7-7نمايش داده شده به شما اجازه مي دهد در
مورد بخش موردنياز خود ،تعداد ارزشهاي آن و اجازه به کاربر براي افزودن توضيحات به
مطلب ،تصميم بگيريد .پس از ذخيرهکردن تغييرات اعمالشده خود ،ليست بخشهايي که
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در شکل  7-2مشاهده کرديد بهروز ميشود و به صورت شکل  7-8درميآيد .بعدا ميتوانيد
برگرديد و به بازپيکربندي اين بخش بپردازيد .در اين مورد لينک پيکربندي به شما کمک
ميکند اين تنظيمات را براي متن  storyتغيير دهيد .همچنين شما ميتوانيد از تنظيمات
پايهاي استفاده کنيد .پس از ايجاد يک بخش ،تنها ميتوانيد برچسب و  widgetآن را تغيير
دهيد .نام بخش و گونه داده غيرقابلتغيير است.

شکل 7-7

شکل 7-8
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مديريت ساير بخشهاي CCK
اگر ماژولهاي گونه داده پايهاي  CCKشامل عدد ،متن و گزينه ابزارها را نصب و فعال
کردهايد ،شما ميتوانيد ساير بخشها را هم با همين روش بسازيد .به عنوان مثال شکل
 7-9به شما نشان ميدهد چگونه ميتوانيد يک بخش براي متن با قابليت تغيير رنگ به
سايت خود اضافه کنيد.

شکل 7-9

پس از ايجاد اين بخش ،شما بايد ارزشهاي مجاز را طبق شکل  7-10بسازيد .البته
اين نکته تنها براي راحتي کار کاربران نيست .با بهکارگيري دادههاي فيلترشده چون
چکباکسها يا کليدهاي راديو ،شما از طيف ارزشهاي مناسب و کاربردي آگاه ميشويد.

شکل 7-10
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پس از ايجاد اين بخشها ،هربار که کاربري تالش کند يک  storyجديد وارد سايت
کند ،بخش مناسب به طور اتوماتيک در اختيار وي قرار خواهد گرفت .البته در ليست
 Manage Fieldsميتوانيد بخشهاي مختلف را جابجا کنيد .شکل  7-11کامال صفحه
دادهها را به شما نشان ميدهد.

شکل 7-11

فرمهاي ايجاد محتواي جديد را بهينهسازي کنيد
همانطور که در شکل  7-2مشاهده کرديد ،ميتوانيد بخشهاي مختلف را جابجا کنيد.
شما ميتوانيد از دستورايجاد محتواي جديد استفاده کنيد .بخشهاي ايجادشده توسط شما
به صورت پيشفرض به انتهاي ليست اضافه ميشود .بيشتر کاربران تمام بخشهاي محتوا
را يکجا جمع ميکنند :تيتر ،متن و بخشهاي اضافهشده.
خودتان امتحان کنيد

افزودن داده به يک CCK ImageField
همانطور که در شکل  7-11مشخص است ،دروپال به طور اتوماتيک مداخل داده
مناسب را ميسازد .بدينترتيب شما ميتوانيد به راحتي به مطلبي از سايت که قبال بخش
مخصوص عکس اضافه کردهايد ،عکس بيفزاييد.
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کمک به کاربران براي افزودن مطلب به سايت
دروپال بهترين انتخاب براي سايتهايي است که طراحان فراواني دارند .سيستم امنيتي
دروپال به اندازهاي مستحکم و در عين حال ساده است که به راحتي همکاري چند طراح
کمک ميکند بدون اينکه هيچ مشکل امنيتي براي سايت به وجود بيايد .بدينترتيب
افراد مختلف با مهارتهاي وبي متفاوت (چون  ،)HTMLمتخصصان دامين ،فعاالن عرصه
سازمانهاي غيرسودمحور و کارمندان ساده در کنار هم قرار ميگيرند .البته بهتر است در
اين مورد عالوه بر دستورات و راهنماييهاي آنالين ،دفترچه حدودا ده صفحهاي در مورد
روند افزودن مطلب به سايت در اختيار همه اين افراد قرار دهيد.

 .1عکس مناسبي براي افزودن به سايت آماده کنيد .قالب عکس بايد  JPG, PNGيا
 GIFباشد.
 .2از بخش  Create Contentبراي ساختن يک صفحه ، story ،مقاله يا گره جديد
استفاده کنيد.
 .3به تنظيمات بخش عکس برويد(.طبق شکل )7-11
 .4روي کليد  Chooseکليک کنيد تا فايل موردنظر خود را روي کامپيوتر بيابيد.
 .5با استفاده از کليد  Uploadفايل موردنظر را آپلود کنيد.
 .6روي کليد  Saveدر پايين صفحه کليک کنيد.
اگر عکس موردنظر آپلود نشده يا کليد  Uploadرا کليک نکردهايد يا کليد  Saveرا .پس از آپلود
عکس ،کليد  Uploadبه  Removeتبديل ميشود تا بتوانيد عکس آپلودشده را حذف کنيد.
حذف عکس
حذف عکس از يک گره در سايت ،آن عکس را از وبسايت حذف نميکند.
نمايش بخشهاي CCK
شما ميتوانيد با استفاده از کليد  Display Fieldsطبق شکل  7-12به مديريت نحوه
نمايش بخشهاي  CCKبپردازيد.
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شکل 7-12

همانطور که مشخص است هربخش  CCKيکگره در ليست قرار ميگيرد و شما
ميتوانيد نحوه نمايش آن را کنترل کنيد .در باالي ليست بخشهاي  CCKبا استفاده از
کليدها ميتوانيد گزينههاي مختلف نمايش را انتخاب کنيد .در اين مورد عالوه بر کليد
 Basicميتوانيد از تنظيمات  RSS feedو  Tokenنيز استفاده کنيد .البته اگر اين
ماژولها نصب يا فعال نشده باشند ،تنها کليد  Basicقابلاستفاده خواهد بود .گزينههاي
مختلف نمايش مربوط به برچسب ،تيزر و گره تمامصفحه است .چون اين تنظيمات در مورد
مطالب آماده شماست ،انتخاب گزينه دلخواه براي شما آسانتر و دقيقتر است چون در مورد
تنظيمات پيشفرض انتخابها خيلي کلي است .هرنوع محتوايي گزينه نمايش متفاوتي
دارد .به عنوان مثال براي نمايش عکس ميتوانيد گزينه عکس يا  URLعکس را انتخاب
کنيد(آنچه انتخاب مناسبي براي  RSS feedبه شمار ميآيد).
استفاده دوباره از بخشهاي مستعمل
پس از ايجاد يک بخش  CCKاز آن در هرقسمت از دروپال خود مي توانيد استفاده
کنيد .البته در اين مورد ممکن است از شما خواسته شود ابتدا تنظيمات جهاني يا تنظيمات
حساسيت گونه محتوا (مثل مسير يا تيترو متن  ALTپيشفرض) را نهايي کنيد .همانطور
که در شکل  7-13مشخص است پس از ايجاد يک يا چند بخش  CCKدر زير صفحه
 Add Fieldsفضايي براي افزودن بخشهاي جديد اختصاص پيدا ميکند.
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شکل 7-13

استفاده دوباره از بخشي که حاوي گونه دادههاي مشابه است فکر خوبي است .در منوي
 pop-upميتوانيد گونه دادههاي زيرين و نام بخش را مشاهده کنيد .برچسب پيشفرض
بخش هم در داخل پرانتز قرار ميگيرد.
براي استفاده دوباره از يک بخش ،تمام ارزشها روشن و مشخص کنيد .به عنوان مثال
بخشي با نام Start Dataيا بخش مخصوص عکسي با نام  Imageبه همراه بخش زيريني
به نام  field_generic_imageنمونه مناسبي است.
به اسامي بخشها دقت کنيد
در هنگام ايجاد بخش براي گونه داده شخصي خود ،انتخاب نام و برچسب براي آن کار
سادهاي است .اما اين عمليات نامگذاري اهميت زيادي در پروسه به اشتراکگذاري دارد .بنابراين
نامهاي انتخابي شما نبايد نه زياد کلي و نه زياد خاص باشند.
بخشهاي گروهبندي
در زير شکل  7-13شما ميتوانيد بخشي را مشاهده کنيد که به شما اجازه ميدهد يگ
گروه را به گونه محتواي خود اضافه کنيد .اين گروه درواقع يک المان تصويري است براي شما تا
قالب مدخل داده و ويرايش را تعيين کنيد .شکل  7-10اين ساختارهاي مفيد را کامال به نمايش
ميگذارد Menu Settings ، Input Format :و  . File Attachmentsپس از ايجاد يک
گروه ،مي توانيد آن را در ليست بخشها مشاهده کنيد و به پيکربندي يا حتي حذف آن بپردازيد.
در ميان گزينههاي پيکربندي گزينه انتخاب حالت(باز ،واژگون يا پيشفرض قابلواژگونکردن)
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 Flushتمام تصاوير تهيهشده را حذف ميکند.

شکل 7-14

در شکل  7-15شما ميتوانيد موارد قابل اضافهکردن به ليست پيشتنظيمات را مشاهده
کنيد .طبق شکل  7-16پس از انتخاب يک مورد ،بايد ارزشهاي الزم را تکميل کنيد.
همچنين با کليککردن روي چکباکسها ميتوانيد مشخص کنيد که آيا امکان بزرگنمايي
عکسها وجود دارد يا نه(که ممکن است با کاهش کيفيت عکس همراه باشد).
بهترين راه اين است که از عکسها در اندازهاي کوچکتر از اندازه واقعي استفاده شود.
البته نکته مهم ديگر تغييرندادن زاويه ديد عکسهاست .در کنار هرمورد توضيحي کوتاه
ارائه شده تا از پيامدهاي آن اطالعات کافي داشته باشيد.

شکل 7-15
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شکل 7-16

جمعآوري تمام تکههاي عکس
گاهي افراد معتقدند کار با دروپال بسيار سخت و دشوار است .شايد آنها از روند انجام
کارها در دروپال هراس دارند يا نگران بروز اشتباهات احتمالي هستند .چون روند کار اصال
سخت و پيچيده نيست؛ به عنوان مثال در مورد بخشهاي  CCKديديد که به راحتي
ميتوان يک بخش جديد ساخته به سايت اضافه کرد و عکس را درون آن قرار داد .فقط در
انتها بايد نحوه نمايش تصاوير را ذخيره کنيد .با مقايسه شکلهاي  7-12و  7-17ميتوانيد
به راحتي مشاهده کنيد اين پيشتنظيمات چه تغييراتي به وجود ميآورند .البته تصوير را
به گره مربوطه هم مي توان لينک کرد.

شکل 7-17
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با تنظيمات کلي اين بخش ميتوانيد شرايطي به وجود بياوريد که تمام عکسهاي ورودي
به وبسايت شما با طي مراحل يکسان ،در نهايت هماهنگ و همشکل باشند .نکته مثبت دستور
 Flushاين است که شما ميتوانيد با يکبار نهايي کردن تنظيمات عکس ،از ويرايش و تغيير
ساير عکس ها خودداري کنيد چون دروپال اين کار را براي شما انجام ميدهد.
خالصه

در اين بخش شما با کاربرد  CCKو بخشهاي مختلف آن آشنا شديد .همچنين
اطالعات کافي درمورد ايجاد ،نامها و برچسبهاي آنها به دست آورديد .بخش عکس
نمونهاي از بخشهاي  CCKاست که حاال براي شما کامال روشن است.
سوال و جواب
سوال :من دو ماژول نصب کردم .هرکدام از آنها يک بخش  CCKتعريف ميکنند و به
نظر معناي يکساني دارند .چه کار بايد بکنم؟
جواب :در بيشتر موارد کارخاصي نمي توان انجام داد .اين يکي از مشکالت رايج
پايگاههاي داده است که گاهي جداول و ماژول هاي مختلف را يکجا قرار ميدهد .شما بايد
تحليل بخش  CCKرا به پروسه انتخاب ماژول خود اضافه کنيد .براي ماژولهاي ضروري
سايت خود ،بخشهاي  CCKايجادشده را مرورکنيد تا هيچکدام ازآنها تکراري نباشد.
در صورت وجود چنين بخشهايي مي توانيد با نگاه به دادههاي ذخيرهشده در هريک،
بخش هاي قديمي را حذف کرده از بخشهاي جديد ماژول خود استفاده کنيد.
سوال :اگر من عکسي را در يک بخش  CCKقرار دهم ،آيا ميتوانم از آن در محيط
دروپالي سايت خود استفاده کنم؟
جواب :در دروپال هر کدام از بخش ها به همراه نام ،برچسب و  widgetورودي آن در
دسترس تمام گونههاي محتواي سايت است .دادههاي هرگره هم تنها مربوط به همان گره
است .اگر ميخواهيد از عکسي دوباره استفاده کنيد بايد از ماژول  IMCEاستفاده کنيد.
سوال :صفحه مدخل داده گره من غيرقابل مديريت شدهاست .چه کار بايد بکنم؟
جواب :به طور پيشفرض بخشهاي جديد به قسمت پايين اين صفحه اضافه ميشود.
دو ابزار مديريتي شما ،فلش چهارپرو گروهها هستند .با استفاده از اين فلش چهارپر ميتوانيد
بخشها را جابجا کنيد.
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کارگاه
امتحان
 .1دراختيارداشتن پيش تنظيمات چندتايي  ImageCacheچه تاثيري بر عملکرد
سيستم دارد؟
 .2چه تعداد پيش تنظيمات  ImageCacheميتوانيد در اختيار بگيريد؟
 .3آيا بخشهاي  CCKتنظيمات جداگانهاي براي کسب اجازه در مورد ويرايش دارند؟
جوابها
 .1تنها زماني از آنها استفاده ميشود که به کمک اين پيشتنظيمات تصويري به نمايش
درآيد .اولين بار که از اين پيشتنظيمات استفاده ميشود ،تغييرات اعمالشده ثبت ميگردد و
در دفعات بعدي باعث افزايش سرعت و کيفيت سيستم ميشود .اما اگر از تغيير پيشتنظيمات و
دستور  Flushهمزمان استفاده شود ،هرعکس بايد دوباره بازسازي شود و اين عملکرد سيستم
را کند ميکند .هرچند اين عمليات هم تنها با تاييد کاربر انجام ميشود.
 .2هيچ محدوديتي وجود ندارد .فقط بايد اسامي مشخصي براي آنها استفاده کنيد تا
دچار سردرگمي نشويد .اگر ميخواهيد دونوع تصوير کوچک داشته باشيد ،مي توانيد آنها را
 thumbnail_aو  thumbnail_bيا  thumbnail_croppedو _thumbnail
 uncroppedبناميد.
 .3بله؛ و اين ابزار مناسبي براي تامين امنيت سايت شماست.
فعاليتها
ابزارهاي  CCKو  ImageCacheرا فعال کرده يک بخش عکس بسازيد .پيشتنظيمات
را طوري طراحي کنيد که هريک مسئول يکي از قسمتهاي نصبشده باشد .يک عکس در
آن بخش قرار دهيد و هرمورد را يکبار امتحان کنيد .اگر با نقل و انتقاالت گرافيکي آشنا
نيستيد ،آنها را پرينت کرده ،برچسب بزنيد و براي مراجعه بعدي عالمتگذاري کنيد.
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ساعت هشتم

مديريت کاربرها ،نقشها و مجوزها

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
چگونگي استفاده از ساختار امنيتي
ايجاد و مديريت کاربرها ،مجوزها و نقشها
بيرونبردن دادههاي پروفايل کاربر در قالب CSV
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مقدمه
در سال  Dries Buytaert 2000و  Hans Snijderيک ارتباط بيسيم براي به
اشتراکگذاشتن اتصال اينترنتي  ADSLهانس برقرار کردند .پس از فارغالتحصيلي ،آنها به
همراه دوستانشان سايت ساده خود را در فضاي وب قرار دادند .طبق تاريخچه منتشره در
دروپال ( )drupal.org/node/769اعضاي سايت پس از آن در مورد فناوريهاي جديد وب
مثل  ، moderationايجاد سنديکا ،رتبهدهي و ( distributed authenticationتوزيع
تاييدشده) به مباحثه پرداختند .درايز اين مجموعه را چون روستايي کوچک ميديد و dorp.org
را به عنوان يک دامين به ثبت رساند(دورپ در آلماني به معناي روستاست) .اما اين نام با مشکل
مواجه شده به  drop.orgتغييرشکل داد .اين سايت خيلي زود به يک محيط آزمايشگاهي براي
تست ايدهها و نظرات مختلف تبديل شد .مباحثات مطروحه در سايت گاهي به پيشرفت فناوري
خود سايت منجر شد .نرمافزار اصلي اين سايت در سال  2001به عنوان  Drupalمنتشر شد.
در طول دهه گذشته ،دروپال تغييرات زيادي داشته ولي از ريشههاي خود جدا نشده است .حاال
همان فناوريهاي اوليه به همراه ساختارمحکمي از مطالب منتشرشده توسط کاربران ،بالگها،
نظرات کاربران و forumها در دروپال گنجانده شدند .بخش اعظمي از اين تغييرات و پيشرفتها
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در سايه توسعه شبکههاي اجتماعي به دست آمده است.
در بخش اول اين کتاب شما با پايههاي دروپال آشنا شديد و در اين بخش به ويژگي
هاي مختلف دروپال شامل بالگها ،خبرنامهها ،تقويمها ،مباحثهها و تجارت الکترونيک خواهيم
پرداخت .تمام اين ويژگيها جزو بخش اجتماعي هرسايت محسوب ميشوند .البته دروپال نيز
صاحب ويژگيها و ساختار امنيتي محکمي است تا مشکلي براي سايت به وجود نيايد .بخش
امنيتي سايت يکي از بخشهايي است که نميتوان آن را تغيير داد يا بهروز کرد(بخش کنترل
نسخه نيز چنين شرايطي دارد) .در محيط ناامن هيچ فعاليت اجتماعي مجازي اتفاق نميافتد .در
اين بخش با ويژگيهاي اجتماعي و ارتباطي دروپال آشنا ميشويد.
شناسايي اجزاي امنيتي
دروپال صاحب اجزاي امنيتي مختلفي است که شايد هرگز ازآنها استفاده نکنيد .مسئله
امنيت اولين چيزي است که در زمان طراحي سايت مطرح ميشود .بنابراين بايد وقت کافي بدان
اختصاص داد .بدترين کار رسيدگي به بخش امنيت سايت پس از طراحي و آنالينکردن آن است.
سه جزء مهم مدل امنيتي دروپال عبارتند از:
 نقشها :همانند ساير سيستمهاي امنيتي روز دروپال بر پايه يک مدل امنيتينقشمحور طراحي شده است .يعني به جاي اينکه دسترسي افراد خاص به بخشهاي مختلف
را کنترل کنيم ،شما به ايجاد نقشهاي مختلف ميپردازيد .هرنقش اسم مخصوصي دارد و تا
حد خاصي ميتواند به قسمتهاي مختلف سايت دسترسي داشته باشد .سپس کاربران شما
زيرمجموعه نقشهاي مختلف قرار ميگيرند.
 کاربران :اکانتهاي کاربري به همراه يک  IDو يک کلمهعبور ايجاد ميشوند .دروپالاز جديدترين فناوري محافظت امنيتي کاربران استفاده ميکند .هرکاربر ميتواند يک يا چند نقش
را بپذيرد .هرکاربر بايد يک آدرس ايميل در اختيار سايت قرار دهد.
 مجوزها :تنظيمات حقيقي هرنقش درواقع مجوزهاي آن محسوب ميشود .مجوزهامربوط به بازديد ،ويرايش يا حذف مطالب مختلف سايت هستند و دستورات نقشهاي مختلف
براي دسترسي به بخشهاي مختلف را کنترل ميکنند.
کار با کاربر اصلي
عالوه بر اين مکانيسمها يک اکانت به نام کاربر اصلي وجود دارد که همزمان با طراحي
سايت دروپالي ايجاد ميشود .اين اکانت حذف نميشود و به تمام قسمتهاي سايت
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دسترسي دارد .البته شما نبايد از آن براي کارهاي روزانه خود استفاده کنيد .بهتراست يک
نقش با امتيازات باال ايجاد کرده(مثل  )webmasterاز آن استفاده کنيد.
ايجاد نقشها
دروپال دو نقش داخلي دارد .شما نميتوانيد آنها را حذف کنيد فقط ميتوانيد هيچ
مجوزي به آنها اختصاص ندهيد تا عمال بياثر شوند .مکانيسم ورود به سايت دروپالي بخشي

از مکانيسم امنيتي آن است.
 بينام :کاربراني که وارد سايت شما نميشوند .شما مي توانيد اين نام را دربخش  ،Administerپيکربندي سايت ،اطالعات سايت
()D6: admin/settings/site- information D7: admin/settings/user
تغيير دهيد از اسامي چون بازديدکنندهها و مهمانان استفاده کنيد.
 تاييدشده :کاربراني که وارد سايت شما شدهاند و کلمهعبور در اختيار دارند .شماميتوانيد از گزينههاي مختلفي براي تاييد صالحيت آنها استفاده کنيد.
نقشها رابطه تنگاتنگي با مجوزها دارند .شايد شما از نقشهاي سازماني در دروپال
نيز استفاده کنيد .به هرحال مجوزهاي نقشهاي مختلف بايد متفاوت باشد .دريک سازمان
معمولي مديران و سرپرستان ممکن است در بخشهاي مختلف سازمان حضور داشته باشند
و نقشهاي مشابهي برعهده بگيرند.
استراتژي مناسب افزودن دو نقش جديد به سايت است تا انعطافپذيري سايت افزايش
يابد .نکته مهم کارکرد اين نقشهاست نه نام آنها:
  : webmasterاين نقش تقريبا به تمام قسمتهاي سايت دسترسي دارد .تنهابرخي از مجوزهاي داخلي را نبايد در اختيارش قرار داد(مثل مجوز واردکردن  .)PHPافراد
عضو اين نقش در چارچوب مکانيسم امنيتي سايت قرار ميگيرند و مانند کاربراصلي آن را
دور نميزنند(از کنار آن عبور نميکنند).
 کاربر معتمد يا هماهنگکننده :براي اين نقش بايد اختياراتي بين وبمسترو کاربرتاييدشده قائل بود .به عنوان مثال يک وبمستر ممکن است بتواند منوهاي جديد بسازد اما
افراد عضو نقش هماهنگکننده تنها بتوانند به ويرايش نظرات کاربران و مباحثات  foruها
ي استفاده ميکنيد که به کاربران اجازه ميدهد براي خود اکانت
بپردازند .اگر شما از ويژگ 
بسازند ،اين نقش به شما اجازه ميدهد افراد مشخص و مورداعتماد براي اين ويژگي را
انتخاب کنيد .اکانت کاربر تاييدشده توسط خود وي ايجاد ميشود اما اکانت هماهنگکننده
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را شخصي ديگر از سازمان ميسازد.
يک کاربر ميتواند عضو چند نقش باشد و تنها يک استثنا در اين ميان وجود دارد .کاربران نميتوانند
همزمان عضو نقش کاربر بينام و ساير نقشها باشند؛ چون کاربر بينام متعلق به کاربران ناشناس سايت
است .براي ايجاد يا ويرايش يک نقش ميتوانيد طبق شکل  8-1به بخش  ،Administerمديريت
کاربر ،نقشها( )D6: admin/user/roles D7: admin/settings/rolesمراجعه کنيد.

شکل 8-1

روي کليد  Edit Permissionsکليک کنيد تا بتوانيد تنظيمات هرنقش را نهايي
کنيد .دو نقش پيشفرض غيرقابلتغيير هستند و تنها ميتوانيد نام آنها را تغيير دهيد.
شما نميتوانيد آنها را حذف کنيد اما ميتوانيد به حذف نقشهايي که خود ايجاد کردهايد
بپردازيد .هميشه يک فضاي خالي در زير اين قسمت وجود دارد که به شما اجازه ميدهد
به ايجاد نقشهاي جديد ،نامگذاري و افزودن آنها به نقشهاي موجود(با کليککردن روي
کليد  )Add Roleبپردازيد.
ويرايش مجوزها
شما ميتوانيد طبق شکل  8-2در قسمت  ، Administerمديريت کاربر ،مجوزها يا
()D7: admin/settings/permissions D6: admin/user/permissions
مجوزهاي سيستم خود را تنظيم کنيد.
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شکل 8-2

اگر دو نقش نامبردهشده را ايجاد کردهايد ،صفحه مجوزهاي شما شبيه همين شکل
خواهد بود .با استفاده از چکباکسهاي اين بخش ميتوانيد به افزودن يا حذف نقشها و
مجوزها بپردازيد.
آشنايي با مجوزهاي کاربر تاييدشده
هرنقشي براساس اطالعات ورود کاربر آن تعريف ميشود .بنابراين هرکاربري غير از
کاربران عضو نقش بينام ،تاييدشده هستند .بنابراين به طورمثال اگر مجوز دسترسي به
بخش اخبار به کاربر تاييدشده داده شده باشد نه کاربر  ،webmasterوي هم خواهد
توانست به آن بخش دسترسي داشته باشد؛ چون به طور اتوماتيک يک کاربر تاييدشده به
شمار ميآيد.
بهروزرساني مجوزها
پس از نهاييکردن نقشها و عضوگيري نميتوان به بهروزرساني آنها پرداخت اما مجوزها
مرتبا بهروز ميشوند .ممکن است دليل اين اتفاق نياز وبسايت يا سازمان به بهروزرساني يا
افزودن ماژولهاي جديد به سايت باشد .شکل  8-3به خوبي نشان ميدهد که انواع جديد
محتواي افزوده شده به سايت ،به مجوزهاي جديد نياز دارند .در قسمت گرهها نيز تنها دو گزينه
وجود دارد :صفحه و  .storyدر شکل  8-3مشخص است که پس از افزودن نوع محتوايي به اسم
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 testچه بخشي از مجوزها براي گره ايجاد ميشود.

شکل 8-3

چککردن مجوزها براي اولين استراتژي عيبيابي
اگر ماژول جديدي به دروپال اضافه کنيد و نتوانيد از آن استفاده کنيد ،به سرعت
قسمت مجوزها را چک کنيد .شايد بايد قسمت مربوط به آن را در ليست ماژولها فعال
کنيد يا در صفحه مجوزها روي چکباکس آن کليک کنيد.
براي هرگونه گره سه نوع مجوز پايهاي وجود دارد:
ايجادکردن
حذف کردن
ويرايشکردن
هرکدام از آنها به واسطه مالکيت گره ،مشخصتر ميشود:
مال خود
مال همه
همانطور که در شکل  8-3مشخص است مجوزها در دروپال 6در کنار گروهها قرار
ميگيرند بنابراين با افزودن يک گونه جديد گره بايد مجوزهاي آن را چک کنيد .اما در
دروپال 7مجوزها در کنار گونه محتوا قرار ميگيرند .اگر بخش  CCKجديدي ايجاد
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ميکنيد ،براي هرکدام از آنها مجوزهاي جداگانهاي در اختيار خواهيد داشت و با افزودن
هربخش  CCKجديد ،بهروز خواهد شد.
استفاده از  webmasterبراي مشاهده مجوزهاي جديد
اگر شما نقشي چون  webmasterدر اختيار داريد ،ميتوانيد تصميم بگيريد تمام
مجوزها(غير از مجوزهاي با ريسک باال) را در اختيار آن قرار دهيد يا نه .بدينترتيب هربار

که ماژول جديدي اضافه کنيد ،ميتوانيد در قسمت زيرين ستون مجوزهاي webmaster
مجوزهاي جديد افزودهشده به سايت خود را مشاهده کنيد؛ چون اين مجوزهاي جديد با
چکباکسهاي خالي مشخص خواهند بود.
کار با کاربرها
سه بخش مختلف براي پيکربندي کاربرها وجود دارد:
 قوانين مربوط به شناسايي دامينها ،هوستها و آدرسهاي ايميل که ميتوانند بهسايت دسترسي داشته باشند(يا نداشته باشند).
 تنظيمات تاييد کاربران شامل ايميلهاي اتوماتيک براي تاييد عضويت و مانند آن. اکانتهاي کاربري .شما ميتوانيد به دروپال اجازه دهيد به وسيله تاييد آدرسهايايميل به کاربران اجازه ايجاد اکانتهاي جديد بدهيد.
تمام ابزارهاي کاربري وابسته به شناسه کاربر و کلمهعبور وي هستند .صفحه پيشفرض
نمايشدادهشده در شکل  8-4نحوه ورود هرکاربر به سايت ،ايجاد اکانت جديد يا درخواست
تغيير کلمهعبور را نشان ميدهد.

شکل 8-4
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شکل 8-5

استفاده از قوانين دسترسي
براي مديريت اين قسمت ميتوانيد طبق شکل  8-5به بخش  ،Administerمديريت
کاربر ،قوانين دسترسي يا ( )admin/user/rulesمراجعه کنيد .اين مکانيزم قوي به
استحکام سايت شما کمک ميکند و تنها يکبار به تنظيم نياز دارد .مثال نمايشدادهشده
در شکل  8-5عضويت هرکاربر با آدرس ايميل  ickydomain.comرا رد ميکند .شما در
بخشهاي مختلف سايت ميتوانيد تنها به دامينهاي خاصي اجازه دسترسي بدهيد .پس از
ذخيره تغييرات ،ميتوانيد طبق شکل  8-6با مراجعه به صفحه  Check Rulesبه تست
قوانين وضعشده بپردازيد.

شکل 8-6
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به طور پيشفرض هيچ قانون دسترسي وجود ندارد .از اين بخش به سادگي عبور نکنيد
چون در امنيت سايت شما نقش مهمي ايفا ميکند.
ايجاد تنظيمات ثبتنام کاربر
هميشه گفتيم که در دروپال با صرف اندکي وقت ميتوان از صرف وقت و انرژي زياد در
مراحل بعدي جلوگيري کرد .بخش ثبتنام اتوماتيک کاربر هم مشمول همين قانون ميشود.
مطمئن شويد ميتوانيد ايميل ارسال کنيد
بخش اعظم مديريت اتوماتيک کاربرها در دروپال وابسته به ايميل است .اگر سايت
دروپالي شما نميتواند از طريق سرور  SMTPايميل ارسال کند ،اين ابزارها فعال نخواهند
شد .اغلب هوستينگها (مخصوصا نوع اشتراکي آنها) امکان ارسال ايميل را براي کاربران
خود فراهم ميکنند .البته ممکن است هنگام استفاده از شبکه محلي با مشکالتي در اين
زمينه مواجه شويد.
ابتدا قوانين دسترسي را تنظيم کنيد تا کاربران شما به خوبي فيلتر شوند .سپس طبق
شکل  8-7به تغيير تنظيمات ثبتنام در بخش  ،Administerمديريت کاربر ،تنظيمات
کاربر( ) D6: admin/user/settings D7: admin/settings/userبپردازيد.

شکل 8-7

مجموعه کليدهاي راديو در ابتداي اين ليست کليد سيستم ثبتنام کاربر به شمار
ميآيد .شما بايد تصميم بگيريد از کداميک از سه نوع تنظيمات استفاده خواهيد کرد:
 عدم ثبتنام عمومي :تمام اکانتها بايد توسط مديران سايت ايجاد شوند. -انجام ثبتنام عمومي با نياز به تاييد مديران براي فعالشدن اکانت.
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 ثبتنام عمومي طبق قوانين دسترسيبراي اين کار ميتوانيد از نقش کاربر مورداعتماد کمک بگيريد .بدينترتيب ثبتنام
عمومي براي عضويت در سايت انجام ميشود سپس يکي از مديران سايت اين کاربرهاي
جديد را عضو نقش کاربر مورداعتماد ميکند .براي تاييد عضويت ايميلي به آدرس کاربر
ارسال ميشود تا با تاييد وي ،اکانت فعال شود .ساير گزينههاي اين صفحه براي شخصيسازي
سايت و پاسخگويي به سواالت اعضاي جديد است .به عنوان مثال خط مشياي که شما

براي سايت انتخاب ميکنيد در صفحه ثبتنام ثبت ميشود .همچنين بدينترتيب کاربران
سايت مطمئن خواهند شد از مطالب آنها در سايت حفاظت ميشود .کاربران پس از عضويت
ميتوانند براي ارتقاي سطح اکانت خود درخواست ارسال کنند .بنابراين در اين قسمت
بايد تمام سواالت احتمالي را پيشبيني کنيد تا براي همه کاربران سايت پاسخي در اختيار
داشته باشيد.
جلب اطمينان کاربران در مورد امنيت سايت
به عنوان مثال شما ميتوانيد به کاربران خود اطمينان دهيد هميشه ميتوانند کلمهعبور خود را
عوض کنند و هيچکس به اين اطالعات شخصي دسترسي نخواهد داشت.
همانطور که در شکل  8-8مشخص است ،در اين مرحله بايد متن ايميل ارسالي به
کاربران متقاضي عضويت را تهيه کنيد .در اين پيام ميتوان اطالعاتي چون نام کاربري را
هم گنجاند.

شکل 8-8
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آمادگي براي پيامهاي بعدي
هرچند شما ميتوانيد از گزينههاي پيشفرض در اين صفحه استفاده کنيد ،اما بهتر است
تمام آنها را مطالعه کنيد تا با امکانات مختلف مثل مسدودکردن اکانت کاربران آشنا شويد.
بدينترتيب ميتوانيد نکات ضروري احتمالي پيامهاي ايميل بعدي را پيشبيني کنيد.
در اين قسمت هراطالعات اضافي ديگري که مدنظر داشتيد ،اضافه کنيد .در قسمت
پايين صفحه طبق شکل  8-9ميتوانيد ساير پيامهاي ايميلي سايت را نيز تنظيم کنيد مثل
پيام مخصوص تغيير کلمهعبور يا مسدودشدن اکانت کاربر.
در نهايت طبق شکل  8-10مي توانيد تصميم بگيريد کاربران سايت ازامضاي ديجيتالي
و آپلود عکس استفاده کنند يا نه.

شکل 8-9

شکل 8-10
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ايجاد اکانت کاربرها
در اين مرحله سايت شما آماده پذيرش عضو جديد است .در صورت تاييد شما آنها ميتوانند طبق
شکل  8-11به ويرايش تنظيمات خود در بخش اکانت من ،بپردازند .اگر مديران سايت اکانت کاربري
جديدي بسازند ،طبق شکل 8-12صفحه مشابهي در قسمت مديريت کاربر ،کاربران ،با استفاده از کليد
 )Add User (D6: admin/user/user/create D7: admin/people/createبه وجود
ميآيد .توجه داشته باشيد که در اين قسمت مدير سايت نقش کاربر جديد را مشخص ميکند.

شکل 8-11

شکل 8-12
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استفاده از پروفايل کاربري
ماژول پروفايل کاربري در هسته دروپال موجود است و استفاده از آن اختياري است.
پس از فعالکردن آن ،طبق شکل  8-13بخش جديدي به نام پروفايل به قسمت مديريت
کاربر اضافه ميشود.
از آدرسهاي ايميل تاييدشده کاربران سايت ميتوانيد در پايگاه داده ايميل سايت نيز
استفاده کنيد .در اين صورت بايد به کاربران اجازه دهيد آدرس ايميل خود را حذف کنند.

البته هرکشور قوانين خاصي درمورد نمايش يا عدم نمايش آدرس ايميل کاربران سايت دارد.
به هرحال بهتر است در اين قسمت گزينه حذف آدرس ايميل را نيز اضافه کنيد.

شکل 8-13

همانطور که در شکل  8-14مشخص است ،شما ميتوانيد کليد حذف(عدم نمايش)
آدرس ايميل را به پروفايل کاربران سايت خود اضافه کنيد.

شکل 8-14
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طبق شکل  8-15در قسمت پايين اين صفحه تنظيمات بيشتري نيز براي صفحه
کاربران وجود دارد .با کليککردن روي چکباکسهاي اين قسمت ميتوانيد از گزينههاي
مختلف آن استفاده کنيد.

شکل 8-15
پس از اضافهکردن اين کليد ،کاربراني که به ويرايش اکانت خود ميپردازند(با استفاده
از گزينه اکانت من از منوي  )Navigationمي توانند گزينههاي مختلف اين قسمت را
طبق شکل  8-16مشاهده کنند.

شکل 8-16

با ايجاد يک اکانت کاربري جديد اين بخشها به وجود ميآيند ،و در صورت تاکيد
شما ،کاربر نميتواند بدون پرکردن اين قسمت ،اکانت خود را فعال کرده وارد سايت شود.
همانطور که در شکل  8-17کامال مشخص است صفحه ايجاد اکانت براي مديران و کاربران
عادي يکسان است.
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8-17 شکل

Profile CSV خارجکردن اطالعات پروفايل با استفاده از
Profile CSVYÃ{Z¨fYZ]¶ËZ§ÁacZÔY½{¯kZy
"
 ياConstant Contact  وجود دارد که مثلProfile CSV ماژولي به نام
Vertical ResponseZËConstant Contact¶j»Ä¯{Y{{ÂmÁProfile CSV¹Z¿Ä]Ê·ÁZ»
 اين ابزار به شما. رابط دروپال و سيستم ارسال ايميل استVertical Response
cÂÄ]Y{Z»Z¯Y®Ë|À¯
Ê»®¼¯Z¼Ä]Y]Y¾ËY
"
 dY¶Ì¼ËYµZYºfÌÁµZaÁ{]Y
 بسازيد و به اکانت ايميل خودCSV کمک ميکند يک ارزش کامادار به صورت فايل
b|ÌÀ¯\¿Ã{¯{Â¸¿Y{YµÁZ»¾ËYY|f]Y
8-1 | نصب کنيد سپس آن را طبق جدولÌÀ¯{Â¸aM{Ây¶Ì¼ËYd¿Z¯YÄ]Á|ËZ]
 ابتدا اين ماژول را دانلود کرده. آپلود کنيدCSV¶ËZ§
 |ÌÀ¯µZ §.کنيد
8 1µÁ|mª^Y½M
فعال



Profile CSV راه اندازي
Profile CSVÉY|¿YÃY
 پيکربندي،Administer  بايد به قسمت8-18 براي پيکربندي اين ماژول طبق شکل
¶ËZ§Áa,dËZÉ|À]°Ìa,
8 18¶°ª^µÁZ»¾ËYÉ|À]°ÌaÉY]
.کنيدAdminister
) مراجعهCSVd¼«Ä]|ËZ]
(admin/settings/profile_csv
 پروفايل،سايت
mY»
admin/settings/profile_csv
CSV
 در اين بخش بايد.| از آن خارج ميشودÌÀ¯Ä
شود بلکه
واردنمي
البته چيزي به اين قسمت
ÉZÅ
" { ايجا ارزش يک به معنايÂ
Ê»kZy½MYÄ°¸]{Â
"
" گزينههاي موردنظر خود
حذفÄÀË³|ËZ]z]¾ËY{
 در.کنيد
 را براي حذف انتخابÊ¼¿{YÁd¼«¾ËYÄ]ÉÌqÄf^·Y
.يک نيستند
»که مساويÄ]®ËYZnËY{
گزينههايي را انتخاب کنيد
نمايش) است پس بايدY]Y{Ây¿{Â»
(عدم
adYËZ¼¿¹|
¥~uÉZÀ
 |ÌÀ¯[Zzf¿Y¥~uÉ

 |ÀfÌ¿®ËÉÁZ»Ä¯|ÌÀ¯[Zzf¿YYÊËZÅÄÀË³|ËZ]
"

CSV¶ËZ§®Ë{ZnËY
YProfile Export CSVÄÀË³|À¿YÂeÊ»,|¿Y{Êf{dËZÊfËË|»ÉZÅÂn»Ä]Ä¯Ê¿Y]Z¯
"
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ايجاد يک فايل CSV
کاربراني که به مجوزهاي مديريتي سايت دسترسي دارند ،ميتوانند گزينه Profile
 Export CSVرا در منوي  Navigationبيابند .بدينترتيب يک فايل جديد ساخته شده
باز ميشود .شما ميتوانيد آن را به يک  spreadsheetمنتقل کنيد تا به انتخاب ارزشهاي
مناسب بپردازيد و در نهايت آن را به سيستم ايميل خود آپلود کنيد.

شکل 8-18

خالصه
در اين بخش با مکانيزم امنيتي دروپال آشنا شديد که يک سيستم کامال نقشمحور
است .البته با استفاده از تنظيمات پيشفرض دروپال ميتوانيد کليه عمليات و پروسه
ثبتنام سايت را اتوماتيک کنيد.
سوال و جواب
سوال :آيا ميتوان مجوزهاي شرطي ايجاد کرد تا هرمجوزي به محتواي سايت وابسته باشد؟
جواب :مجوزها به نقشها وابسته هستند و با کليککردن روي چکباکسها تعيين
ميشوند .شما ميتوانيد نحوه عضوگيري نقشها را تغيير دهيد اما ساختار دروپال به شما
اجازه نميدهد مجوزها را شرطي کنيد.
سوال :به غير از کدنويسي ،آيا راه ديگري براي گسترش ساختار مجوزهاي دروپال وجود دارد؟
جواب :مجوزها دسترسي به ابزارها و محتواي سايت را کنترل ميکنند .به راحتي
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ميتوان دو گونه محتواي يکسان ايجاد کرد و براي هرکدام مجوزهاي مختلفي تعيين کرد.
فقط به ياد داشته باشيد که دادههاي آنها به طور جداگانه ذخيره ميشود.
سوال :آيا دونفر ميتوانند يک اکانت را به اشتراک بگذارند؟
جواب :اين به خود شما بستگي دارد .يک اکانت تنها يک آدرس ايميل ميپذيرد .در
صورت نياز مي توانيد آن چندنفر را عضو يک نقش خاص کنيد تا اطالعات آنها به اشتراک
گذاشته شود.
کارگاه
امتحان
 .1تفاوت يک کاربر تاييدشده و يک کاربر بينام چيست؟
 .2چگونه مي توان لينک  Create Accountرا از صفحه ورودي سايت حذف کرد؟
 .3کلمههاي عبور چگونه ذخيره ميشوند؟
جوابها
 .1کاربر تاييدشده با استفاده از شناسه و کلمهعبور وارد سايت ميشود اما کاربر
بينام نميتواند.
 .2در قسمت قوانين دسترسي ،از کليد  No Public Registrationاستفاده کنيد.
 .3اين اطالعات در قسمتي رمزنويسيشده ثبت ميشوند و غيرقابل مشاهده هستند.
البته در دروپال 7ساختار اين قسمت تغيير کرده است.
فعاليتها
پس از تعيين نقشها و مجوزها ،به تست سايت خود بپردازيد تا با عملکرد آن بيشتر
آشنا شويد .بهترين کار اين است که ببينيد استفاده از قسمتهاي مختلف سايت به اندازه
کافي ساده است يا نه .سپس ببينيد با کمکردن تعداد نقشها نيز امنيت و کاربري سايت
همانقدر محکم و ساده است يا نه!

156

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

ساعت نهم

يافتن اطالعات:
استفاده از برچسبها،
طبقهبندي و پروسه جستجو
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
راهاندازي  Cronو Poormanscron
پيکربندي بخش جستجوي سايت
ايجاد ساختارهاي طبقهبندي با استفاده از لغات و اصطالحات
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مقدمه
بخش ذخيره فيزيکي دروپال به زبان  PHPو در پايگاه داده آن است .حاال شما با روش
ورود مطالب به سايت و نمايش آنها آشنا شديد .در اين بخش با راهاندازي بخش جستجوي
سايت آشنا ميشويد .همچنين با ابزارهايي آشنا ميشويد که به کاربران اجازه ميدهد به
طبقهبندي مطالب سايت بپردازند.
تفاوت جستجو و طبقهبندي ،بنيادي است :جستجو به معناي گردش بين مطالب مختلف
سايت و يافتن اطالعات الزم با استفاده از لغات خاص (کليدواژهها) است .اما طبقهبندي به
صورت دستي توسط کاربر انجام ميشود(معموال در زمان ورود مطلب به سايت) .به عنوان
مثال براي جستجوي مطلبي که شامل عکسي از برج ايفل است شما نميتوانيد از هيچ ابزار
اتوماتيکي براي جستجو استفاده کنيد .حداقل در عصر حاضر غيرممکن است! يا اگر در
جستجوي جملهاي از مکبث هستيد نميتوانيد از جستجوي اتوماتيک استفاده کنيد چون
جمالت فراواني در آن نمايشنامه وجود دارند که به هيچوجه کلمه "مکبث" را به همراه
ندارند! بنابراين جستجو در پسزمينه قرار ميگيرد و طبقهبندي مطالب در پيشزمينه.
بدينترتيب ميتوان مطالب دلخواه را در سايت يافت .شما ميتوانيد در مورد سايت خود
تصميم بگيريد که تنها از جستجو يا طبقهبندي استفاده شود يا هردو .البته اين به عملکرد
سايت شما و نوع مخاطبان آن بستگي دارد.
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راهاندازي بخش جستجو به کمک  Cronو Poormanscron
دروپال هم مانند هروبسايت ديگري با دريافت درخواست عکسالعمل نشان ميدهد.
عملياتي چون تهيه ليستها بايد در پسزمينه سايت انجام شود .بخشهاي مختلف
سايت مسئول چينن اموري هستند :از بهروزرساني و تهيه کپي پشتيبان در طول زمان تا
چککردن نسخههاي جديد مطالب سايت .در بسياري از محيطهاي وب چنين وظايفي را
برنامهريزهايي چون ( Cronزماننگار) برعهده ميگيرند .روي ويندوز نسخههاي مختلفي از

اين ابزار وجود دارد ولي اکثر کاربران از برنامهريز داخلي ويندوز استفاده ميکنند.
براي دسترسي به چنين ابزاري در دروپال بايد به  www.x.com/cron.phpمراجعه
کرد .شما ميتوانيد به طور دستي با استفاده از مرورگر خود به اين آدرس برويد يا از cron
يا برنامهريز خود ويندوز استفاده کنيد .البته به جاي اين کار از ماژول Poormanscron
نيز ميتوانيد استفاده کنيد .
با استفاده از  cronيا برنامهريز ويندوز cron.php ،به انجام اموري چون فهرستبندي
و چککردن نسخههاي جديد ميپردازد .بنابراين شما تنها بايد  cron.phpرا راه اندازي
کنيد .در بعضي محيطها چون هوستهاي اشتراکي  cronدر دسترس نيست .اگر اين
برنامهريز در دسترس بود حتما از آن استفاده کنيد و از  cron.phpبراي چک دورهاي
سيستم خود استفاده کنيد .اگرسايت شما ترافيک بااليي دارد و مطالب زيادي از آن در
معرض جستجوي اينترنتي قرار دارد ،ميتوانيد  cron.phpرا طوري تنظيم کنيد که
هرساعت يکبار فعال شود.
ماژول  Poormanscronوقتي فعال ميشود که دروپال درخواستي دريافت کند.
سپس تشخيص ميدهد که از  cron.phpاستفاده کند يا نه .و اين ابزار پس از ارسال
صفحه به کاربر ،کار خود را آغاز ميکند .بنابراين کاربر وقتي صفحه را مشاهده ميکند،
 cronدر حال فعاليت است.
 Poormanscronو خبرنامهها
يکي از وظايف  cron.phpارسال ايميلها يا همان خبرنامههاي سايت است.
 Poormanscronممکن است در اين قسمت با مشکل مواجه شده چندبار يک پيام را
ارسال کند؛ بنابراين در اين مورد بهتر است از يک  cronاستفاده کرد.
اگر قصد داريد از  Poormanscronاستفاده کنيد ،پس از دانلود و نصب ،آن را طبق
جدول  9-1فعال کنيد.

¾°¼»Poormanscron dYdËZÉZÅÄ»Z¿^y½Z¼ÅZËZÅ
"
"
¶Ì¼ËYµZY
cron.php¦ËZÁYÊ°Ë
fÆ]{Á¹¾ËY{¾ËY]ZÀ]-|À¯µZYY¹ZÌa®ËZ]|ÀqÃ|ÄmYÂ»¶°»Z]d¼«¾ËY{dY
 {¯Ã{Z¨fYcron®ËYdY
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dY¾°¼»dËZÊuYYa
 |ÌÀ¯Z£M
9 1¶°
§ÌacZ¼ÌÀeYdYfÆ]ÁÉY]
" براي شروع بهتر است از
 پس از طراحي.) آغاز کنيد9-1
فرض(شکل
تنظيمات پيش
.| اين تنظيمات را چک کنيدÌÀ¯®qYcZ¼ÌÀe¾ËYZ]|ÀqZ¼
سايت ممکن است شما چندبار


2
Hour9

9-1 شکل

Poormanscron تنظيم��ات پيشف��رض تنه��ا ب��ه ليس��تبندي عملي��ات
 آخرين گزارش��ات سايت را در قسمت9 -2  ش��ما ميتوانيد طبق ش��کل.ميپردازد
Administer،Reports، Recent Log Entries(admin/reports/dblog(
.مش��اهده کنيد

9-2 شکل
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راهاندازي بخش جستجو
]¶°ª^|ËZ]¾ËY]ZÀ
§§
ÌaÂÄ]Z»YdYµZaÁ{ÄfÅYÊy
» [ÂnfmµÁZماژول جستجو بخشي از هسته دروپال است "
 dÌ¿µZفعال نيست .بنابراين
طور پيشفرض
اما به
|ÌÀ¯É|À]°Ìa,Ã{¯µZرافعال کرده ،پيکربندي کنيد.
 §Y½M9 2بايد طبق شکل  9-2آن


طراحي نقشهاي سايت
¿{dËZÉZÅ
¬¿ÊuYz]ÉY]ÉY
Ä¿Â¼¿½YÂÀÄ]½YÂeبه عنوان نمونهاي براي بخش "
ماژول جستجو را ميتوان "
»Ê»YÂnfmµÁZ»ÉZÅÂn
مجوزهاي "
درنظر گرفت .بخش جستجوي سايت بخشي عادي در هروبسايت است و
]¹Z¿Ê]ÁÃ||ÌËZe½Y
¯Zهمه (کاربران تاييدشده "
]Ä¼ÅÁdYdËZ[ÁÅ{É{ZÊz]dËZÉÂnfmz
"
 d§³
و بينام) ميتوانند از آن استفاده کنند ولي مديريت آن تنها برعهده مديريت سايت است .البته
YÃ{Z¨fY½YÂeÊ»Äf^·Y
"
» dYdËZdËË|»Ã|Æ]ZÆÀe½MdËË|»Ê·Á|ÀÀ¯Ã{Z¨fY½MY|À¿YÂeÊ
"
ميتوان استفاده از جستجوي پيشرفته را تنها به کاربران تاييدشده محدود کرد .براي استفاده
]½YÂeÊ»Ê³ËÁ¾ËYYÄÀÌÆ]Ã{Z¨fYÉY
"
 {¯{Á|v»Ã||ÌËZe½Y]Z¯Ä]ZÆÀeYÄf§ÌaÉÂnfm
بهينه از اين ويژگي ميتوان طبق شکل  9-3به قسمت  ،Administerپيکربندي سايت،
^ÂnfmcZ¼ÌÀe,dËZÉ|À]°Ìa,Administerd¼«Ä]9 3¶°ª
تنظيمات جستجو ( )admin/settings/searchمراجعه کرد.
 {¯Ä mY»admin/settings/search


شکل 9-3

شما ميتوانيد با انتخاب شماره موارد دلخواه ،روش کار cronرا مشخص کنيد .اگرموارد زيادي نياز
به بازبيني دارند ،بهتر است دوره بازبيني توسط  cronرا کوتاهتر کنيد تا عمليات زياد سنگين نباشد.
در قسمت پايين صفحه مي توانيد تنظيمات نمايشدادهشده در شکل  9-4را مشاهده کنيد.
مهمترين قسمت تعداد حروف کلمات فهرستبنديشده است .بدينترتيب نحوه ارائه نتايج تغيير
ميکند اما در عمليات فهرستبندي تاثيري ندارد.



9 3¶°

¼Ä]ZÌ¿É{ZË{YÂ»³Y |ÌÀ¯z»YcronZ¯Á,ÃYÂz·{{YÂ»ÃZ¼[Zzf¿YZ]|Ì¿YÂeÊ»Z
"
 |Z^¿¾Ì´À{ZËcZÌ¸¼Ze|ÌÀ¯eÃZeÂ¯Y
"
]cronÂeÊÀÌ]Z]ÃÁ{dYfÆ],|¿Y{ÊÀÌ]Z
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شکل 9-4

راهاندازي بخش طبقهبندي
با استفاده از ماژول طبقهبندي به کاربران سايت اجازه ميدهيد دادههاي خود در سايت
را طبقه بندي کنند .همچنين برخي از ماژولهاي دروپال به اين ماژول نياز دارند مثل
 .Ubercartاين ماژول را بايد طبق جدول  9-3فعال کنيد.

با استفاده از اين ابزار ميتوانيد لغات جديدي بسازيد که شامل اصطالحاتي است که به
طبقهبندي مطالب سايت کمک ميکند .شما ميتوانيد از يک اصطالح در دو گروه مختلف
استفاده کنيد :به عنوان مثال اصطالح  lengthدر گروه کلمات توضيح کاال و گروه کلمات
تشريح عملکرد .براي مديريت اين قسمت ميتوانيد به بخش  ،Administerمديريت
محتوا ،طبقهبندي مراجعه کنيد .در اين قسمت ميتوانيد در مورد کلمات و اصطالحات
موردنياز تنظيمات الزم را نهايي کنيد .هر کلمه به يک يا چند نوع محتوا در سايت اشاره
دارد و معموال به طور اتوماتيک ايجاد ميشوند .به عنوان مثال ماژول  Forumکلمات
 Forumرا طبق شکل  9-5ايجاد خواهد کرد.
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شکل 9-5

طبق شکل  9-6کليد باالي صفحه به شما اجازه ميدهد کلمه جديدي وارد سيستم کنيد.

شکل 9-6

در شکل  9-7مشخص است که هرکلمه ميتواند به يک يا چند گونه خاص محتوا در
سايت اشاره داشته باشد.

شکل 9-7

رضا سروری
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البته اين نکته به کاربران کمک ميکند چون کاربران وقتي در جستجوي موضوع خاصي
هستند نمي خواهند جستجوي خود را به گونه محتواي خاصي محدود کنند .در صورتي که
کاربران نهايي بخواهند چنين محدوديتي را اعمال کنند نيز ميتوانند از جستجوي پيشرفته
استفاده کنند .همانطور که در شکل 9-6مشخص است شما ميتوانيد تنظيمات کلمات
طبقهبندي مطالب سايت را نيز تغيير دهيد .تنظيمات مذکور عبارتند از:
برچسبها؛ که به کاربران اجازه ميدهد مطالب خود را از سايرين متمايز کنند .البته ممکن

است کاربران مختلف از برچسبهاي متفاوتي براي اشاره به موضوعي يکسان استفاده کنند .مثل
برچسبهاي مشابهي چون انرژي و قدرت .درهنگام ثبت برچسبها بايد آنها را با کاما از هم جدا
کرد و ميتوان از فاصله در هر برچسب استفاده کرد .البته همه اين عمليات منوط به اين نکته
است که مدير سايت روي چکباکس استفاده از برچسبها کليک کرده باشد.
انتخاب چندگانه؛ که به کاربر اجازه ميدهد بيش از يک اصطالح از ليست انتخاب کند.
ميزان الزم؛ که نشان ميدهد هرگره حداقل بايد يک اصطالح از کلمات فهرستبندي
را به همراه داشته باشد.
اگر به کاربران اجازه استفاده از برچسبها داده نشود ،آنها بايد اصطالحي را از ليست
سايت انتخاب کنند؛ که اين روش بهتري براي حفظ انسجام سايت شماست .طبق شکل
 9-8گونههاي محتواي مربوط به کلمات فهرستبندي در ليست قرار ميگيرد.

شکل 9-8

همانطور که در شکل  9-9مشخص است شما همچنين ميتوانيد در اين ليست
اصطالحات جديد به کلمات فهرستبندي اضافه کنيد.
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شکل 9-9

با استفاده از گزينههاي پيشرفته ،ميتوان زيرگروههايي براي اين ليست درنظر گرفت و
آن را متنوعتر کرد .همچنين بدينترتيب ميتوان از ويژگي  see alsoدر سايت استفاده کرد.
البته قبل از آن بايد ماژولهاي الزم را دانلود کرده نصب کرد .در قسمت پايين گزينههاي
پيشرفته ،شما ميتوانيد واژههاي مترادف با اصطالحات سايت را وارد کنيد(درهر سطر يکي).
بدينترتيب مشکل تعابير مختلف (مثل انرژي و قدرت) نيز حل خواهد شد .در شکل 9-10
مشخص است که اصطالح دوچرخه به عنوان زيرگروهي از اصطالح وسايل نقليه درنظر
گرفته شده است.

شکل 9-10

رضا سروری
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اين سلسله مراتب مفصل اصطالحات در شکل  9-11کامال مشخص است .شما همچنين
ميتوانيد اصطالحات و زيرگروههاي آنها را با استفاده از فلش چهارپر جابجا کنيد.

شکل 9-11

مجوزها ،گونههاي محتوا و کلمات فهرستبندي ،همه به يکديگر وابستهاند .به عنوان
مثال همانطور که در شکل  9-12مشاهده ميکنيد ،يک کلمه منحصرا به بخش نظرسنجي
اختصاص يافته است .در اکثر سايتها ،همه کاربران ميتوانند در نظرسنجيها شرکت کنند
اما تنها مديران يا webmasterها ميتوانند به مديريت و ايجاد اين بخش بپردازند.

شکل 9-12
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دروپال گزينههاي متفاوتي به شما ارائه ميکند و انتخاب برعهده شماست تا طبق نياز سايت
خود اقدام کنيد.
استفاده از طبقهبندي
وقتي شما اين ويژگيها و تنظيمات را باهم ترکيب ميکنيد ،دروپال طبق شکل  9-13صفحه
ورودي داده به سايت را تغيير ميدهد .کلمه کميته به گونه محتواي storyاختصاص مييابد .درضمن

چونچکباکسبرچسبخالياست،کاربرنهاييبايد يکيازاصطالحاتليست سايترابرايآنمطلب
انتخاب کند .اين روش بهترين و موثرترين راه براي حفظ انسجام سايت است( .شکل  9-13نمونهاي
از سلسله مراتب اصطالحات را در اختيار شما قرار ميدهد ).درهنگام بازديد از يک گره ،ممکن است
تنظيمات طبقهبندي نيز به همراه مطلب نمايش داده شود(شکل .)9-14با کليککردن روي تنظيمات
طبقهبندي ،ليست گروههاي مشابه گره نيز نمايش داده ميشود(شکل.)9-15

شکل 9-13

شکل 9-14

رضا سروری
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شکل 9-15

دروپال به راحتي اين ليستها و اطالعات را نگهداري ميکند .تنها شما الزم است به
گروهبندي محتواي سايت دقت کنيد.
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خالصه
با استفاده از يک وبسايت ميتوان مطالب مختلف را با تعداد زيادي از کاربران به
اشتراک گذاشت .برچسبها ،طبقهبندي مطالب و بخش جستجو کاربران را در اين مورد

ياري ميدهند .در اين بخش با تفاوت جستجو و طبقهبندي مطالب آشنا شديد تا پس از
ورود مطالب به سايت ،به سادگي بتوان آنها را پيدا کرد.
سوال و جواب
سوال :من ميخواهم از ماژول طبقهبندي استفاده کنم ،ولي سايت قبال طراحي شده
است .چه کاري الزم است انجام دهم؟
جواب :طبقهبندي مطالب موجود نيز کار غيرممکني نيست .اگر حجم مطالب زياد
نيست ،شما مي توانيد به طوردستي اين کار را انجام دهيد .يا اينکه مي توانيد ابتدا هرگروه
از گرهها را با استفاده از بخش جستجو ،بيابيد سپس از اصطالحات طبقهبندي براي
جداکرددن آنها استفاده کنيد .بهترين روش اين است که ابتدا سايت را آفالين کنيد سپس
به تهيه کپي پشتيبان از آن بپردازيد .ماژولهاي خاصي براي اين چنين شرايطي طراحي
شده است .با جستجوي عبارت بهروزرساني توده ابزارهاي طبقهبندي دروپال ،ميتوانيد
راهحلهاي مختلفي بيابيد.
سوال :من قبال با استفاده از منوها به طبقهبندي سايت خود پرداختهام .آيا اين
دوبارهکاري است؟
جواب :بسياري از کاربران از طبقهبندي مطالب سايت به عنوان روشي موازي با روش
ايجاد منوها استفاده ميکنند .البته منوها قسمتهاي کلي سايت را مشخص ميکنند و از
طبقهبندي مطالب براي يافتن سريع جزئيات استفاده ميشود.
سوال :چطور بايد مطمئن شوم از ساختار طبقهبندي درستي استفاده کردهام؟
جواب :ساختار ايدهآل به کاربر اجازه ميدهد هرمطلبي را به سادگي پيدا کند .شما
ميتوانيد اين ساختار را با مداد روي کاغذ ترسيم کنيد تا از سالمت و انسجام آن اطمينان
حاصل کنيد .البته گاهي کلمات مترادف مشکالتي در اين زمينه به وجود ميآورند .مثال گاهي
اصطالحات  biodegradeableو  biodegradableمترادف درنظر گرفته ميشوند.
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کارگاه
امتحان
 .1تفاوت برچسبها با ساير اصطالحات طبقهبندي مطالب چيست؟
 .2چگونه ميتوان يک فهرست جستجو ايجاد کرد؟
 .3اصطالحات طبقهبندي مرتبط در کجا نمايش داده ميشوند؟
جوابها

.1کاربران درهنگام ورود مطلب به سايت ميتوانند آنها را ايجاد کنند .بنابراين ممکن
است برچسبهاي تکراري نيز ايجاد شوند.
.2شما بايد  cronيا  Poormanscronرا براي بازبيني دورهاي فعال کرده ،تنظيم کنيد.
.3شما ميتوانيد اين اصطالحات را در صفحه اصلي دروپال وارد کنيد ولي به ماژولهاي
مخصوص براي نمايش آنها نياز داريد.
فعاليتها
هنگام آغاز طراحي سايت ،ليستي از اصطالحات مختلف موردنياز تهيه کنيد .هنگام ايجاد
منوها ممکن است مشکالت زيادي براي انتخاب بهترين کلمات به وجود بيايد .بدينترتيب
از اين کلمات و اصطالحات ميتوانيد در طبقهبندي مطالب سايت استفاده کنيد .به صورت
دورهاي به بازبيني ليست اصطالحات پرداخته نظر ديگران را در اينباره جويا شويد .چون
افراد و اعضاي جديد ممکن است ديدگاهها و نظرات نوتري داشته باشند.
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ساعت دهم

استفاده از بخش نظرسنجي ،نظرات
کاربران ،مباحثهها و ابزارهاي Feed
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
تعامل با کاربران سايت براي جذابکردن سايت
موقعيت و زمان استفاده از نظرات کاربران
استفاده از ابزارهاي  feedو مباحثهها براي افزايش مطالب سايت

رضا سروری
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مقدمه
حاال زمان استفاده از ويژگيهاي داخلي منحصربهفرد دروپال است .ابزارهاي ارتباطي و
اجتماعي دروپال در سطح بهترين وبسايتهاي دنياي وب است .امروزه هر سايتي بدون
توجه به موضوع و هدف آن ،زماني مورداستقبال کاربران قرار ميگيرد که تعامل مناسبي با

مخاطبان خود داشته باشد .البته استفاده از اين ابزارها به معناي راحتي کار مديران سايت
نيست .پس از اين مرحله بايد به دنبال همکاران و شرکاي جديدي باشيد که به گسترش
سايت شما کمک کنند .در اين مرحله انسجام و امنيت سايت اهميت ويژهاي مييابد.
استفاده از نظرسنجيها
برگزاري نظرسنجيهاي اينترنتي يکي از بهترين راههاي تعامل با کاربران سايت است .شما
با استفاده از ماژول هاي داخلي دروپال ميتوانيد اين نظرسنجيها را ايجاد کرده آنها را منحصر
به نقشها و مجوزهاي خاص سايت قرار دهيد .همچنين ابزارهاي کنترلکننده داخلي نيز وجود
دارد تا کاربران نتوانند چندبار در نظرسنجي شرکت کنند .طبق شکل  10-1اين بخش معموال
به صورت بلوکهايي در حاشيه صفحات دروپالي نمايش داده ميشوند.
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تودهاي از کاربران وب در اختيار خواهيد داشت .سپس ميتوانيد اين اطالعات را در مقالهاي در
سايت يا خبرنامه آن بياوريد .اما نبايد تنها به اينجا قانع بود .شما بايد نتايج نظرسنجي خود را
در اختيار رسانهها قرار دهيد و در کنار آن به معرفي سايت يا سازمان و گروه خود بپردازيد .به
خاطر داشته باشيد که ميتوانيد با افزودن اطالعاتي از نظرسنجيهاي آينده سايت خبر دهيد تا
تعداد کاربران بيشتري به سايت خود جلب کنيد .اگر تنها کاربران مورداعتماد اجازه شرکت در
اين نظرسنجيها را داشته باشند ،ميتوانيد تعداد شرکتکنندگان در نظرسنجيها را کنترل کنيد
و استقبال کاربران جديد سايت را ارزيابي کنيد.

راهاندازي بخش نظرسنجي
شما ميتوانيد با مراجعه به بخش:
(admin/content/node-type/poll (D7: admin/structure/node-type/poll
تنظيمات اين بخش را طبق شکل  10-2تغيير دهيد .در اين قسمت ميتوانيد جزئيات بيشتري
به سوال نظرسنجي (مثل عکس) اضافه کنيد.

شکل 10-2

طبق شکل  10-3ميتوانيد با نهاييکردن تنظيمات فرم زيرگروه ،فرمي که کاربران از آن
براي ايجاد نظرسنجيهاي جديد استفاده خواهند کرد را شخصيسازي کنيد .طبق شکل 10-4
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معموال از تنظيمات جريان کار در نظرسنجيها استفاده ميشود .شما ميتوانيد صفحه نمايش
نظرسنجي را در حاشيه صفحات يا حتي صفحه اصلي قرار دهيد .انتخاب با شماست!

شکل 10-3

شکل 10-4

رضا سروری
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ايجاد يک نظرسنجي
پس از نهاييکردن تنظيمات مربوط ،ميتوانيد طبق شکل  10-5با استفاده از بخش
ايجاد محتوا به ايجاد نظرسنجي بپردازيد.

شکل 10-5

شما ميتوانيد براي ويرايش و مشاهده آراء به بخش  ،Administerمديريت محتوا ،محتوا
( ):Content button D7مراجعه کنيد .سپس ميتوانيد طبق شکل  10-6به مرور آراء بپردازيد.

شکل 10-6

استفاده از نظرات کاربران
در استفاده از بخش نظرات کاربران بايد به استراتژيهاي زير توجه کنيم:
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 تنها براي storyهايي بخش نظرات کاربران را اضافه کنيم که مهم هستند يا ممکناست عکسالعملهاي زيادي برانگيزد .همچنين در اين مورد مي توان در متن آنها نيز کاربران را
به ثبت نظرات شخصي خود دعوت کرد.
 برخي storyها ممکن است کاربران را به بخش مباحثه سايت هدايت کند .بدينترتيبديگر مشکل پراکندگي نظرات نيز به وجود نخواهد آمد چون هرمسئله در فضاي تخصصي آن
مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شما مي توانيد براي استفاده از تنظيمات پيشفرض بخش نظرات به بخش ،Administer
مديريت محتوا ،گونههاي محتوا (admin/structure/ :admin/content/types D7 :D6
 typesمراجعه کنيد .ماژول نظرات را طبق جدول  10-2نصب و فعال کنيد.

شکل 10-7

بخش نظرات را تعديل کنيد
اگر سايت بزرگ و پرحجمي در اختيار داشته باشيد ،يک مکانيزم مناسب براي مديريت
نظرات سايت نياز داريد تا بتوانيد برخي نظرات را حذف کنيد .شما ميتوانيد آدرس ايميلي
در قسمت "ارتباط با ما"ي سايت خود قرار دهيد تا درصورت بروز مشکل در قسمت نظرات
بتوانيد آن را به سرعت حل کنيد .اگر افزودن نظر به مطالب سايت محدود به کاربران
تاييدشده سايت باشد ،ميتوانيد به سرعت در مورد نويسنده نظرات نامناسب تحقيق کنيد
و در صورت لزوم اکانت وي را غيرفعال کنيد .اگر به کاربران بينام اجازه دهيد به مطالب

سايت ،نظر خود را اضافه کنند ،باعث بروز بينظمي در سايت خود خواهيد شد .اما اگر
کاربران بينام تنها مجوز مشاهده نظرات اضافهشده به هرمطلب را داشته باشند ،ممکن
است بدينوسيله ترغيب شده عضو سايت شوند تا آنها هم بتوانند نظرات شخصي خود را به
مطالب سايت اضافه کنند.

رضا سروری
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طبق شکل  10-8يک صف مناسب به طور اتوماتيک ايجاد ميشود.

شکل 10-8

در اين مرحله بايد به پيکربندي ارسال اتوماتيک ايميلهاي سايت بپردازيد.
استفاده از بخش مباحثه Forumها
ساختار طبقهبندي دروپال به شما اجازه ميدهد فضايي براي مباحثه کاربران در سايت
به وجود آوريد .در ابتدا شما بايد گرههاي مختلفي در سايت به وجود آورده در صورت لزوم
بخش نظرات کاربران را براي آنها فعال کنيد .سپس ميتوانيد از موضوعات آن در forum
هاي سايت براي مباحثه بيشتر کاربران استفاده کنيد.
گرمنگهداشتن مباحثهها
مثل دنياي واقعي ،بد نيست در اين قسمت سايت پذيراي افراد بيشتري باشيد تا بتوانيد
نتايج بيشتر و بهتري کسب کنيد .چون معموال کاربران جديد وقتي به عضويت در گروهها
و forumهاي سايت ترغيب ميشوند که اعضاي زيادي قبال در آنها عضو شده ،بحثهاي
جذاب و داغي شکل گرفته باشد .بنابراين از حجم باالي استقبال کاربران نترسيد چون به
هرحال درصورت لزوم ميتوانيد تمام بخش را غيرفعال کنيد.
ماژول  forumرا طبق جدول  10-3نصب و فعال کنيد.

dËZÉZÅforumÁZÅÃÁ³{dËÂÄ]Êf«Á|Ë|m½Y]Z¯ÓÂ¼ »½Âq |ÌÀ¯\¯ÉfÆ]
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خودتان امتحان کنيد
هاforum ايجاد و مديريت


 اما مديريت آنها.ها برعهده مديران ميانه سايت استforum | موضوعات بحثÌÀ¯½Zvf»Y½Ze{Ây
طرح
، مديريت محتوا،Administer  براي شروع به بخش. استwebmaster مخصوص

:مراجعه کنيد
هاForum
ZÅforum
dËË|»Á{ZnËY
 اين. بسازيد تا بتوان کار را شروع کرد10-9 	يک صفحه کانتينر طبق شکل.1
Âz»ZÆ¿MdËË|»Z»Y dYdËZÄ¿ZÌ»½YË|»Ã|Æ]ZÅforumhv]cZÂÂ»s
.کانتينر در ريشه سايت قرار ميگيرد

|ÌÀ¯Ä mY»ZÅForum,YÂfv»dËË|»,Administerz]Ä]ÁÉY] dYwebmaster

ÄË{ÀÌf¿Z¯¾ËY {¯ÁYZ¯½YÂf]Ze|ËZ]10 9¶°ª^ÀÌf¿Z¯Äv¨®Ë 1
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البته استفاده از کانتينر اجباري نيست چون ميتوانيد  forumرا در ريشه سايت قرار
دهيد .اما اگر از کانتينر استفاده کنيد در آينده به راحتي ميتوانيد آن را گسترش داده
تغيير دهيد.
 .2طبق شکل  10-10يک  forumجديد بسازيد.

شکل 10-10

 .3ليست کانتينرها و forumهاي سايت خود را مرور کنيد .طبق شکل 10-11
ميتوانيد از فلش چهارپر براي جابجاکردن موارد مختلف در ليست استفاده کنيد.

شکل 10-11

 .4تنظيمات موضوع  forumرا تغيير دهيد .طبق شکل  10-12ميتوانيد از کليد
تنظيمات براي اين کار استفاده کنيد .اين کليد براي تمام forumها قابل استفاده است .سپس
گونه محتواي به کاررفته در forumها را مشخص کنيد .براي اين کار ميتوانيد طبق شکل
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 10-13از لينک باالي صفحه (شکل  )10-12استفاده کنيد .پس از اين مرحله هرکدام از اعضاي
سايت با در اختيار داشتن مجوزهاي الزم ميتواند به وسيله کليد ايجاد محتوا و انتخاب موضوع
 forumبه طرح موضوعات جديد در forumهاي سايت بپردازد .صفحه ورودي اين قسمت در
شکل  10-14کامال مشخص است .با دوبار کليککردن روي اين کليد ،بخش نظرات کاربران فعال
ميشود و روند مباحثهها کليد ميخورد.

شکل 10-12

شکل 10-13

رضا سروری
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شکل 10-14

استفاده از ابزارهاي feed
فيدهاي  RSSميتوانند به تمام صفحات سايتهاي دروپالي دسترسي داشته باشند.
اين ماژول اين وظيفه را در جهت عکس انجام مي دهد و به شما اجازه ميدهد از طريق
دروپال به فيدهاي  RSSدسترسي داشته باشيد .بدينترتيب به راحتي ميتوانيد مطالب
موردنظر خود را اتوماتيک وارد سايت خود کنيد .مثال در سايت شخصي نويسنده کتاب ،مي
توانيد آخرين اطالعات و دانلودها در مورد ماژولهاي دروپالي را بيابيد که اين ويژگي به
کمک همين ماژول فعال شده است .براي استفاده از اين ماژول ،آن را طبق جدول 10-4
نصب کنيد:
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طبق شکل  10-15ميتوانيد با مراجعه به بخش  ،Administerمديريت محتوا ،ابزار
فيد ،يک فيد جديد به سايت خود اضافه کنيد .سپس تمام پستهاي آن در يک جدول
قرار گرفته به شما ارائه ميشود .سپس شما ميتوانيد آنها را در حاشيه صفحات قرار دهيد.
طبق شکل  10-16ابزار فيد به شما اجازه ميدهد به ليستکردن و مديريت فيدها و جداول
سايت خود بپردازيد .پس از افزودن يک فيد آن را بهروز کنيد تا هيچ مشکلي به وجود
نيايد .همانطور که رد شکل  10-17مشخص است با استفاده از کليد تنظيمات ميتوانيد

به پيکربندي تمام فيدها بپردازيد.

شکل 10-15

شکل 10-16
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شکل 10-17

خالصه
در اين بخش با دريافت مطلب از ساير نقاط وب آشنا شديد .بدينترتيب سايت پوياتري
در اختيار خواهيد داشت و ميتوانيد همکاران و شرکاي جديدي بيابيد.
سوال و جواب
سوال :من بخش نظرات و مباحثه را در سايت فعال کردم .حاال چطور بايد کار را آغاز کنم؟
جواب :هدف ما تنها جذب کاربران بيشتر به سايت نيست بلکه ما ميخواهيم با اين
روش همکاران و شرکاي جديدي بيابيم که بستگي به نوع سايت و انتظارات شما دارد.
عالوه بر تکنيکهايي که در اين بخش گفته شد ،شما ميتوانيد خالقيت خود را نشان داده
به عنوان مثال برخي مطالب را با جمله "نظر شما در اين رابطه چيست؟" به پايان برسانيد.
سپس اگر پيامهايي درمورد سايت و موضوعات آن از طرف دوستان ،همکاران و حتي افراد
ناشناس دريافت کرديد ،آنها را به فضاي مباحثه سايت خود دعوت کنيد تا تنور بحثها
گرمتر شود .هرگز از حضور انبوه کاربران در سايت خود نهراسيد.
سوال :يکي از کاربران نظر خود را به بدترين شکل در سايت ابراز کرد و حاال رئيس
من از من خواسته تمام نظرات افزوده شده به مطالب سايت را کنترل کنم .آيا اين کار کمي
زيادهروي نيست؟
جواب :اين بستگي به شما ،سايت و سياستهاي کلي سايت دارد .به هرحال چنين
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اتفاقاتي بسيار محتمل هستند و مديران و کاربران سايت بايد از اين موضوع مطلع باشند.
به هرحال شما ميتوانيد اکانت چنين کاربراني را غيرفعال کنيد .همچنين شما ميتوانيد از
اعطاي مجوز اين بخش به نقشهاي سايت استفاده کنيد تا تنها کاربران تاييدشده بتوانند
نظرات خود را به مطالب سايت اضافه کنند .براي اين کار ميتوانيد نقش جديدي به سايت
اضافه کنيد که نظرات اعضاي آن هيچ نيازي به کنترلشدن نداشته باشد .درضمن به
مطالبي که باعث بروز چنين مشکالتي در سايت ميشوند توجه کنيد تا در صورت لزوم

بخش نظرات کاربران را براي اين چنين مطالبي غيرفعال کنيد.

کارگاه
امتحان
 .1منظور از جمعآوري فيدها چيست؟
 .2آيا ميتوان به کاربران بينام اجازه شرکت در نظرسنجي داد؟
 .3آيا ميتوان بخش نظرات کاربران را تنها براي يک کاربر غيرفعال کرد؟
جوابها
 .1پستهاي مختلف از فيدهاي سايت در کنار هم قرارگرفته به کاربران ارائه ميشود .در
ضمن اين قسمت را هم ميتوان مثل قسمت فيدها در حاشيه صفحات دروپالي قرار داد.
 .2بله ،دروپال آدرس  IPاين نوع کاربران را ثبت خواهد کرد تا آنها نتوانند چندبار در
نظرسنجي شرکت کنند .اما اگر سايت شما داخلي است ،نبايد از اين گزينه استفاده کرد(مثل
شبکه داخلي يک مدرسه) .درضمن تکنيک ثبت آدرس  IPنيز چندان قابل اعتماد نيست چون
چنين آدرسهايي به سرعت تغيير ميکنند(مثل  DSLيا آدرس  IPمودم کابلي)
 .3نه ،شما ميتوانيد اين بخش را براي گرهها يا نقشهاي سايت فعال يا غيرفعال
کنيد .به هرحال ميتوانيد چنين کاربراني را از نقشي که مجوز اضافهکردن نظرات دارد به
نقشي که چنين مجوزي ندارد منتقل کنيد.
فعاليتها
فيدهاي مناسب سايت خود را جمعآوري کنيد .از نظرات کاربران سايت براي تعامل
بيشتر و بهتر با مخاطبان سايت استفاده کنيد.
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ساعت يازدهم

افزايش کيفيت مطالب ورودي به سايت با
استفاده از متون و عکسهاي غني
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
چگونگي تغيير قالب مطالب ورودي
چگونگي استفاده از ويرايشگرهايي چون  FCKeditorو
 TinyMCEبا استفاده از ماژول WYSIWYG
چگونگي استفاده از  IMCEو  WYSIWYGبراي
اضافهکردن عکس به مطالب سايت

رضا سروری
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مقدمه
نقدي که ممکن است تا اينجا در مورد دروپال مطرح شود اين است که امکان استفاده
از عکس در گرههاي سايت و کال استفاده از متون غني وجود ندارد در حالي که به نظر
ميرسد از اين نظر صفحات  HTMLانتخاب مناسب تري باشند .اما براي اين مسئله نيز
راهحلهايي مطرح شده است :اکثر کاربران از ويرايشگرهايي استفاده ميکنند که مثل
نرمافزارهاي پردازنده کلمه از طريق يک  toolbarدر اختيار کاربر قرار ميگيرد(شکل
 .)11-1در اين بخش با يکي از محبوبترين معماريهاي مديريت متون غني و کاربرد
عکس در مطلب آشنا خواهيد شد .دليل انتخاب ما هم سادگي ،کاربرديبودن و محبوبيت
فراوان آن است .همچنين در اين بخش با قراردادن عکس در قسمتهاي مختلف يک
گره(حتي متن آن که برپايه  HTMLطراحي شده است) آشنا خواهيد شد.
با استفاده از اين ابزار ،هرکاربري که اطالعات مختصري از نحوه کار با پردازندههاي کلمه
داشته باشد ،ميتواند به سايت مطلب وارد کند.
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شکل 11-1

متن غني يعني چه؟
اينجا مفهوم کلي اصطالح متن غني مدنظر ماست :يعني متني که بتوان تغييراتي چون
فونت مايل ( )italicيا ساير قالبها را بر آن اعمال کرد.

فيلترکردن  HTMLدر گرهها
هردونوع صفحات  HTMLفيلترشده و فول  HTMLبراي  URLصفحات وب معنادار
هستند اما در صورت استفاده از صفحات  HTMLفيلترشده ،ميتوانيد از امکاناتي چون
فونت مايل ،تاکيد ،برجستهکردن ،ليستبندي و anchorها استفاده کنيد .اما براي اين
کار بايد تاحدودي با  HTMLآشنا باشيد تا بتوانيد تگهاي آغازين و پاياني هر المان را
تشخيص دهيد .نکته مهمتر اينکه تگ < >imgدر صفحات  HTMLفيلترشده حذف
ميشود بنابراين امکان ندارد به آن عکس اضافه کرد .بنابراين شما بايد روش فيلترکردن
صفحات را تغيير دهيد تا اين تگ حذف نشود .براي اين کار بايد از ماژول فيلتر استفاده
کنيد که بخشي از هسته دروپال است و هميشه فعال است .طبق جدول  11-1آن را
پيکربندي کنيد.
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فيلترکردن هيچ تاثيري در ورود داده به سايت ندارد بنابراين مهم نيست چه چيزي
در متن گرههاي سايت تايپ کنيد .عمليات فيلترکردن زماني آغاز ميشود که مطلب آماده
نمايش در سايت است.
خودتان امتحان کنيد
استفاده از تگهاي < >imgدر صفحات  HTMLفيلترشده
اين مراحل را يکبار طي کنيد تا اين مسئله در سايت شما براي هميشه حل شود.
 .1طبق شکل 11-2به بخش  ،Administerپيکربندي سايت ،قالبهاي ورودي
( )admin/settings/filtersمراجعه کنيد.

شکل 11-2

 .2روي کليد پيکربندي کنار فيلتري که ميخواهيد استفاده کنيد کليک کنيد تا صفحهاي
مشابه شکل  11-3باز شود و بتوانيد به ويرايش و پيکربندي آن فيلتر بپردازيد .صفحات HTML
فيلترشده جزو فيلتر پيشفرض است و همه نقشها ميتوانند از آن استفاده کنند بدون اينکه شما
بتوانيد آن را تغيير دهيد .سپس روي کليد پيکربندي که در باالي صفحه قرار دارد کليک کنيد.

{ |ÌÀ¯®Ì¸¯{Y
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11 3¶°
شکل 11-3

 {Y{{ÂmÁ½{¯f¸Ì§cZÌ¸¼{Zn»ÉZÅ
·²eYÊfÌ
ليستي از تگ "
11
4¶°
{¨]Äv
هاي مجاز در عمليات فيلترکردن وجود
)11-4
|(Éشکل
صفحه بعدي
 .33در
]²e½{¯Y|mÉYاز فاصله استفاده کنيد) .اين
اضافه کنيد(براي
هاي زير را به آن
¾ËY |ÌÀ¯Ã{Z¨fYÄ¸Z§Y,ºÅYZÅ
جداکردن تگها از هم" ،
|ÌÀ¯Ä§ZY½M
Ä]YËÉZÅ
دارد .تگ "
²e
²eپشتيباني از متون غني و استفاده از عکس در متن موردنياز هستند.
 |ÀfÅZÌ¿{Â»¾f»{°YÃ{Z¨fYÁÊÀ£½Âf»YÊ¿Z^ÌfaÉY]ZÅ
تگها براي "




شکل 11-4

.4روي کليد  Save Configurationکليک کنيد تا تغييرات موردنظر ذخيره و اعمال شود.
سپس به صفحه قالبهاي ورودي برويد(شکل  .)11-2همانطور که مشخص است هر
نقشي به طور پيشفرض نميتواند از صفحات فول  HTMLاستفاده کند .براي حفظ امنيت
سايت روي لينک پيکربندي براي صفحات فول  HTMLکليک کنيد تا صفحهاي مشابه
شکل  11-5باز شود .نقشهايي که ايجاد کردهايد را به اين قسمت اضافه کنيد.



4
Hour11
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استفاده از متون غني به کمک WYSIWYG
WYSIWYG
®¼¯Ä]ÊÀ£½Âf»YÃ{Z¨fY
ويرايشگرهاي مختلف استفاده کنيد که  FCKeditorو
توانيد از
در دروپال مي
TinyMCE
ÁFCKeditor
{{Ê»µZaÁ
"
شده تا
 WYSIWYGطراحي
 Ä¯|ÌÀ¯Ã{Z¨fY¦¸fz»ÉZÅ´ËYËÁY|Ì¿YÂeنام
 TinyMCEمحبوبترين آنها هستند .اخيرا ماژولي به
ËYËÁ»Y{½Y]Z¯Ä]ZeÃ|ÊuY
WYSIWYG
"
دانلود و نصب کرده طبق جدول 11-2
 ¹Z¿Ä]Ê·ÁZ»YÌyYاين ماژول را
|ÀfÅZÆ¿M¾Ëeامر ويرايش کمک کند.
» [Â^vبه کاربران در
 |ÌÀ¯É|À]°Ìa11 2µÁ|mª^Ã{¯\¿Á{Â¸¿Y{YµÁ
¯¼®¯Z»¾ËY |À
پيکربندي کنيد.
شکل 11-5


µZاز نصب و فعالسازي ،براي
رايج سازگار است.
اين ماژول با اکثر ويرايشگرهاي
ª^½MÉ|À]°ÌaÉY],ÉZ
§Á\¿Yaپس "
dYZ³ZlËYÉZÅ´ËYËÁj¯YZ]µÁZ»¾ËY
WYSIWYG
،Administer
 11-6به بخش
] z]Äطبق شکل
پيکربندي آن
سايت |ÌÀ¯Ä،
پيکربندي»mY
WYSIWYG
,dËZÉ|À]°Ìa,
Administer
11 6¶°
مراجعه کنيد.


شکل 11-6
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ايجاد پروفايلهاي WYSIWYG
اين ماژول به شما اجازه ميدهد براي هر قالب ورودي يک پروفايل بسازيد .در واقع اين
پروفايلها نشاندهنده نتيجه عمليات پيکربندي شما هستند.
پس از نصب اوليه ،هيچ ويرايشگري انتخاب نشده نصب نشده است .اين ليستي از
ويرايشگرهايي است که نياز داريد:
 FCKeditor jWYSIWYG markItUp NicEdit openWYSIWYG TinyMCE Whizzywig WYMeditor YUI editorبراي ويرايشگري که ميخواهيد استفاده کنيد ،طبق شکل  11-6دستورالعملهاي الزم
براي دانلود و نصب را انجام دهيد .به خاطر داشته باشيد که اين فايلها به طور جداگانه در
 sites/all/.دايرکتوري دروپال نصب ميشوند .ممکن است شما بخواهيد براي اين کار در
قسمت  libraryچند سابدايرتوري ايجاد کنيد .شما ميتوانيد چند ويرايشگر نصب کنيد
ولي تنها ميتوانيد يکي از آنها را براي ويرايش يک قالب ورودي مورداستفاده قرار دهيد.
پس از نصب ويرايشگر ،صفحه را  refreshکنيد تا شماره نسخه نصبشده را مشاهده کنيد.
سپس طبق شکل  11-7ميتوانيد به انتخاب ويرايشگر در باالي اين صفحه بپردازيد.

شکل 11-7
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شما مجبور نيستيد براي هرقالب يک ويرايشگر نصب کنيد .به عنوان مثال ميتوانيد
قالب فول  HTMLرا تنها به يک نقش سايت اختصاص دهيد .چون چنين قالبي اجازه
هرعملياتي را به کاربر ميدهد شما ويرايشگر  WYSIWYGرا روي آن قرار نخواهيد داد تا
کاربراني که ميخواهند از قالب  HTMLاستفاده کنند به راحتي کار خود را پي بگيرند.
روي کليد ويرايش کليک کنيد تا بتوانيد آن ويرايشگر را براي  WYSIWYGپيکربندي
کنيد .تنظيمات پايهاي اين بخش در شکل  11-8کامال مشخص است.

شکل 11-8

شکل  11-1نحوه کار  TinyMCEرا نشان داد اما ويرايشگر  FCKeditorامکانات بيشتري
دارد .اما طبق شکل  11-9نصب آن چهره ناخوشايندي براي سايت شما درپي دارد.

شکل 11-9
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طبق شکل  11-10ميتوانيد اين مشکل را در قسمت  Buttonsو  Pluginsپيکربندي
 WYSIWYGحل کنيد .بسته به نوع کاربران و متون سايت ،ميتوانيد برخي از اين کليدها را
حذف کنيد .البته ممکن است برخي کاربران همه کليدها را نياز داشته باشند بنابراين بهتر است
يک قالب ورودي ديگر ايجاد کرده تمام کليدها را به ان اختصاص دهيد.

شکل 11-10

خودتان امتحان کنيد
ايجاد يک قالب ورودي جديد با کليدهاي ويرايش اختصاصي
 .1به بخش پيکربندي ،پيکربندي سايت ،قالبهاي ورودي مراجعه کنيد .روي کليد
 Add Input Formatدر باالي صفحه کليک کنيد.
 .2در صفحه بعدي(شکل  )11-11قالب ورودي جديد را نامگذاري کنيد .حاال شما
ميتوانيد آن را به نقشهاي خاصي از سايت اختصاص داده فيلترهاي مختلف آن را مشخص
کنيد .اگر روي چکباکس فيلتر  HTMLکليک کرده باشيد ،تنظيمات  HTMLفيلترشده
را نهايي خواهيد کرد.

شکل 11-11
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 .3طبق شکل  11-12به بخش پيکربندي ،پيکربندي سايتWYSIWYG ،
مراجعه کنيد .حاال ميتوانيد قالب ورودي جديد را مشاهده کرده ويرايشگر مناسب براي آن
را انتخاب کنيد.

شکل 11-12

 .4تمام اين تنظيمات را ذخيره کنيد .حاال شما يک پروفايل WYSIWYGبراي
قالب ورودي خود ايجاد کردهايد و ميتوانيد گروهي مخصوص از کليدها را بدان اختصاص
دهيد .اگر روي کليد  Removeدر صفحه ( WYSIWYGشکل  )11-12کليک کنيد،
پروفايل آن حذف شده قالب ورودي مربوط به آن باقي خواهد ماند.
 .5اين قالب را به نقشهاي موردنظر خود اختصاص دهيد تا طبق شکل 11-13
کاربران بتوانند به انتخاب قالبهاي دلخواه خود بپردازند.

شکل 11-13
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با نهاييکردن تنظيماتي چون تنظيمات ظاهري ويرايشگر( ،شکل  )11-14پيکربندي
پروفايل  WYSIWYGرا کامل کنيد.

شکل 11-14

معموال کاربران گزينههاي حذف موارد اضافه که در شکل  11-15مشخص است را
تغيير نميدهند.

شکل 11-15

درنهايت طبق شکل 11-16ميتوانيد تنظيمات  CSSرا نهايي کنيد .فقط به خاطر
داشته باشيد قبل از ترک صفحه تمام تغييرات را ذخيره کنيد.
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شکل 11-16

افزودن عکس به گرهها
قبال با نحوه افزودن عکس به مطالب مختلف سايت آشنا شديد ولي هنوز يک مشکل
پابرجاست :افزودن عکس به متن يک گره! گاهي استفاده از بخشهاي  CCKبراي افزودن
عکس به گره بهترين انتخاب است؛ مثل قراردادن عکس در مطالب يک سايت تجارت
الکترونيک .اما در مورد مطالبي چون بالگها ،مقاالت و storyها کاربران محلهاي مختلفي
از متن را براي افزودن عکس انتخاب ميکنند.
راهاندازي  WYSIWYGو IMCE

ماژول  WYSIWYGبه راحتي ميتواند با  IMCEکار کند .ابزاري چون IMCE
عالوه بر محبوبيت به راحتي به شما اجازه ميدهد عکسهاي مختلف خود را در سايت آپلود
کرده ،استفاده کنيد .براي شروع  IMCEرا طبق جدول  11-3دانلود ،نصب و فعال کنيد.

|ËZ],|ÌÀ¯Ê»Ã{Z¨fY
"
TinyMCE´ËYËÁÁWYSIWYGZÀ¯{IMCE
 |ÌÀ¯µZ §Á\¿,{Â¸¿Y{11 4µÁ|mª^YWYSIWYG IMCE API Br
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کنيد ،بايد
 Ê»Ã{Z¨fYاستفاده مي
TinyMCE
 WYSIWYGو
درکنار
 ZÀ¯{IMCEY³اگر از IMCE
¯|ËZ],|ÌÀ
"
ويرايشگر
TinyMCE
´ËYËÁÁ
WYSIWYG
 WYSIWYG IMCE API Bridgeرا طبق جدول  11-4دانلود ،نصب و فعال کنيد.

 |ÌÀ¯µZ §Á\¿,{Â¸¿Y{11 4µÁ|mª^YWYSIWYG IMCE API Bridge


ZfyYZyÉZÅ
¬¿Ä]YZÆ¿MÁ|ËZ]|Ë|mÉZÅ
"
 Z§Áa|Ì¿YÂeهم"
Ê»Z¼ºÅ
در "
{»IMCE{Â
بسازيد و آنها را به نقشهاي
 ¶Ëشما ميتوانيد پروفايلهاي جديد
مورد IMCE
،Administer
11-17بايد به بخش
کار طبق شکل
دهيد .براي اين
{ Z¯¾ËYÉY] |ÌÅخاص
IMCE,dËZÉ|À]°Ìa,
Administer
]z]Ä]|ËZ
اختصاص 11
^17¶°ª
 IMCE (.admin/settings/imceمراجعه کنيد.
سايت |ÌÀ¯Ä(،
پيکربندي»mY
.admin/settings/imce

شکل 11-17

طبق شکل  11-18تنظيمات قسمت پايين اين صفحه به شما اجازه ميدهد آپلودها و
thumbnailها را کنترل کنيد .با مراجعه به پروفايلها ميتوانيد بيشتر آنها را شخصي کنيد.
16
Hour11
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شکل 11-18

با استفاده از پروفايلها کاربران ميتوانند در سرورسايت ،عکس آپلود کنند پس بهتر
است تنظيمات پروفايل را چک کنيد تا سوءاستفادهاي از سرور سايت صورت نگيرد .شکل
 11-19نمونهاي از يک پروفايل ويرايششده را نشان ميدهد.

شکل 11-19

بهخاطرداشتهباشيدميتوانتنظيماتهرپروفايلرابهپروفايلديگرمنتقلکرد.مهمترينقسمت
تنظيمات در شکل  11-19مشخص است .اين تنظيمات مربوط به اندازه و تعداد فايلهايي است که
ميتوان آپلود کرد .پروفايل کاربر 1-که به کاربر اصلي اختصاص مييابد ،محدوديت کمتري دارد .شکل
 11-20قسمت تعيين دايرکتوريهاي کاربران سايت را نشان ميدهد .شما ميتوانيد سه دايرکتوري
مشخص کنيد که هرکدام مجوزها و سابدايرکتوريهاي مختلفي داشته باشند.
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شکل 11-20

اگر هرسه دايرکتوري را انتخاب کنيد و پروفايل را ذخيره کنيد ،رديفهاي خالي
بيشتري در صفحه بعد خواهيد داشت .براي تعيين مسير دايرکتوري ميتوانيد از در کنار
شناسه کاربر استفاده کنيد .رايج است که به هرکاربر سايت ،يک دايرکتوري و براي کاربراني
که باهم کار ميکنند يک دايرکتوري اشتراکي اختصاص يابد .درنهايت اطالعات مربوط به
 thumbnailکه در شکل  11-21مشخص است ،به شما اجازه ميدهد براي آنها نام و
ابعاد انتخاب کنيد .سپس کاربران ميتوانند نمونه دلخواه را انتخاب کنند اما نميتوانند آنها
را تغيير دهند.

شکل 11-21

پس از پيکربندي  IMCEو پروفايلهاي آن ،يک مرحله ديگر باقيست تا به افزودن عکس
به مطالب سايت بپردازيد .حاال بخش  Buttonsو  Pluginsپروفايلهاي WYSIWYG
يک چکباکس جديد براي  IMCEدارد که در قسمت پايين سمت راست شکل 11-22
کامال مشخص است.
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شکل 11-22

شما بايد روي چکباکسهاي  imageو  IMCEکليک کنيد .بدينترتيب کليد
 imageدر  toolbarشما قرار ميگيرد و  IMCEفعال ميشود.
استفاده از تصاوير
حاال که تگهاي < >imgميتوانند از فيلتر عبور کنند و  ، WYSIWYGويرايشگر و
ماژول تصوير (مثل  )IMCEراهاندازي شدهاند ،شما ميتوانيد کار خود را آغاز کنيد .با استفاده
از کليد  Create Contentيک گره جديد بسازيد .در باالي صفحه نيز يک  toolbarمشاهده
خواهيد کرد .طبق شکل  11-23اگر روي چکباکس تصوير کليک کرده باشيد با کليک روي
کليد تصوير در  toolbarميتوانيد يک  URLبراي تصوير انتخاب کنيد.

شکل 11-23
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در شکل  IMCE 11-24فعال شده است .اين شکل را با شکل  11-23مقايسه کنيد.

شکل 11-24

پس از فعالکردن  ، IMCEيک پنجره جديد باز ميشود تا شما بتوانيد تصاوير موجود
در سرور را مشاهده کنيد .براي آپلود هر تصوير ميتوانيد روي کليد  Uploadکليک کنيد
تا تصوير از روي کامپيوتر شما در سرور سايت آپلود شود(شکل .)11-25

شکل 11-25

همچنين طبق شکل  11-26در اين بخش ميتوانيد از کليد  Thumbnailsبراي
انتخاب هريک از تصاوير استفاده کنيد.
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شکل 11-26

اگر نميخواهيد از حالت  thumbnailاستفاده کنيد ميتوانيد اندازه تصوير را تغيير دهيد.
طبق شکل  11-27ميتوانيد از اندازه واقعي تصوير يا ايجاد يک تصوير جديد استفاده کنيد.

شکل 11-27

آخرين کليد به شما اجازه ميدهد طبق شکل 11-28يک تصوير را انتخاب کرده آن را به ويرايشگر
خود منتقل کنيد .در ويرايشگر  FCKeditorمي توانيد از گزينه پيشنمايش استفاده کنيد تا نحوه
نمايش متن و تصوير را چک کنيد .معموال کاربران از حالت نمايش تصوير در چپ استفاده ميکنند.
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شکل 11-28

خالصه
در اين بخش با افزودن ماژولهاي متن و تصوير آشنا شديد .با اين روش ميتوانيد از
امکانات مختلف ويرايش متن استفاده کنيد يا متن را به حالت  HTMLدرآوريد .ماژول
 IMCEبه شما اجازه ميدهد تصاوير مختلف را آپلود کرده محل قرارگيري آنها را مشخص
کنيد .بسياري از کاربران دروپال ابزارهايي چون  IMCEو  WYSIWYGرا به سرعت
نصب و فعال ميکنند تا از امکانات آنها استفاده کنند .بدينترتيب کار کاربران نهايي هم
آسانتر خواهد بود.
سوال و جواب
سوال :ماژول  IMCEچه تفاوتي با  CCK ImageFieldدارد؟
جواب :مهمترين تفاوت آنها اين است که  CCK ImageFieldبه طور مستقيم با
ماژول  WYSIWYGکار نميکند .همچنين اگر ميخواهيد از تصوير در متن گره استفاده
کنيد  IMCEدرکنار  WYSIWYGبهترين انتخاب است .اما با استفاده از  CCKهم
ميتوان محل قرارگيري عکسهاي مختلف را تنظيم کرد و هم پروسه قرارگيري تصاوير در
سايت را اتوماتيک کرد .شما ميتوانيد از هردو معماري در سايت خود استفاده کنيد.
سوال :من با استفاده از  WYSIWYGچند متن را ويرايش کردم اما به هنگام نمايش
آنها با مشکالتي مواجه شدم .چه اتفاقي افتاده است؟
جواب :مهمترين مشکل اين است که متن بهکاررفته در گره HTML ،نيست .قالبهاي
ورودي که به فيلترکردن متون  HTMLميپردازند به هنگام نمايش گره کار خود را آغاز
ميکنند .بنابراين احتماال شما يک متن قالببنديشده را در فضاي گره کپي کردهايد ،و
مشخصات آن براي  HTMLپيچيده است .مثال در متوني که از شمارهگيري در آنها استفاده
شده است ،تنها يک اشتباه (کسر يک شماره يا فاصله) نظم کل مطلب را به هم ميريزد.
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براي عيبيابي ،به نمايش صفحه مشکلدار از طريق مرورگر خود پرداخته از دستور View
 Sourceبراي مشاهده متن  HTMLاستفاده کنيد .متن مشکلدار را يافته سعي کنيد
مشکل آن را برطرف کنيد .براي حل مشکل نيز ميتوانيد همان متن را بدون پشتيباني از
 HTMLيا در حالت غيرفعال گزينه  HTMLدر فضاي ويرايشگر کپي کنيد .بدينترتيب
تمام قالببنديها حذف خواهد شد .سپس تنها متن را در ويرايشگر  WYSIWYGکپي
کنيد و از قالببندي موردنظر خود استفاده کنيد .اين راهحل معموال موثر است.
کارگاه
امتحان
سوال
 .1چگونه ميتوان ويرايشگرهاي  WYSIWYGرا کنترل و مديريت کرد؟
 .2در مورد پروفايلها و کليدهاي  WYSIWYGچه تفاوتي بين چکباکس تصوير
و چکباکس  IMCEوجود دارد؟
 .3چه زماني  HTMLفيلترشده حذف ميشود؟
جواب
 .1شما به پيکربندي  WYSIWYGميپردازيد تا براي هر قالب ورودي (مثل
 HTMLفيلترشده) از يک ويرايشگر مخصوص استفاده کند .همچنين ميتوانيد قالبهاي
ورودي جديد بسازيد تا کاربران بتوانند از ويرايشگرهاي مختلف استفاده کنند.
 .2تصوير به شما اجازه ميدهد از طريق يک منوي  pop-upمخصوصURL ،
المان < >imgرا مشخص کنيد .اگر  IMCEرا فعال کرده باشيد ،ميتوانيد يک فايل را
آپلود کرده و سرور را براي يافتن فايل بهکاررفته در سايت جستجو کنيد .در صورتي که از
 IMCEاستفاده نکنيد ،بايد آدرس آن را تايپ کنيد.
 .3اين نوع متن هرگز از متن گره اصلي پاک نميشود .تنها به هنگام نمايش متن،
متن  HTMLحذف ميشود.
فعاليتها
از کساني که ممکن است در سايت فعال باشند بپرسيد چه ويرايشگرهاي WYSIWYG
اي نياز دارند .اين نکته کوچک ولي بسيار کاربردي است .همچنين درمورد اندازه
thumbnailهاي سايت تصميمگيري کنيد تا سايت شما منسجم و جذاب باشد.
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ساعت دوازدهم

استفاده از بالگها و خبرنامهها
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
تفاوت بالگهاي دروپالي با ساير گرهها
استفاده از  Blog APIبراي ارسال مطالب از طريق يک
تلفن همراه هوشمند يا  plug-inمرورگر مثل ScribeFire
راهاندازي بخش خبرنامهها
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مقدمه
در اين سايت با شيوه هاي برقراري ارتباط با کاربران نهايي سايت آشنا خواهيد شد.
نرمافزارهاي بالگي سريع ترين راه براي انتشار اطالعات در وب هستند .در حال حاضر
کاربران انتظار دارند نرمافزارهاي بالگي از امکاناتي چون افزودن عکس به مطلب ،بخش
نظرات و مباحثه نيز برخوردار باشند .اما دروپال تمام اين امکانات و ويژگيهاي مختلف را
يکجا دارد که براي استفاده از آن بايد از ماژول بالگ  APIاستفاده کنيد که بخشي از هسته
دروپال است .اين ابزار که در ساير بستههاي نرم افزاري بالگي نيز مورداستفاده قرار ميگيرد
به شما اجازه ميدهد بدون استفاده از يک برنامه بالگي (مثل  )Bloggerيا ورود به يک
سايت مخصوص ،بالگ جديد ايجاد کنيد .بيشتر ابزارها يک يا چند نسخه بالگي  APIرا
پشتيباني ميکنند .در نتيجه شما ميتوانيد براي بهروزکردن بالگ خود از کامپيوترشخصي
يا گوشي تلفن همراه خود استفاده کنيد.
استفاده از خبرنامهها ،ارتباط شما با کاربران سايت را براي مدت طوالني حفظ ميکند.
چون اطالعات منتشرشده در يک سايت يا بالگ تنها زماني دردسترس است که کاربر وارد
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آن شود؛ اما با استفاده از خبرنامهها ميتوان تعامل بهتر و بيشتري با کاربران سايت داشت.
بدينترتيب اطالعات جديد در پوشه ايميلهاي دريافتي کاربران قرار ميگيرد تا براي بازديد
از سايت ترغيب شوند.
استفاده از بالگهاي دروپالي
بسته به مجوزهاي سايت ،هرکاربر ميتواند در سايت شما بالگي منحصربهفرد داشته
باشد .شما ميتوانيد تنها يک بالگ مشخص يا تعداد زيادي بالگ در سايت خود داشته

باشيد .به طور پيش فرض برخي از قسمتهاي دروپال حالت بالگي دارد:
 در گزينههاي انتشار هرگره ،گزينه انتشار گره و قرارگرفتن در صفحه اصلي يا بااليليست صفحه اصلي وجود دارد .اگر از گزينه انتشار در صفحه اصلي استفاده کنيد(چه به
عنوان پيکربندي براي يک گونه محتوا در بخش  ،Administerمديريت محتوا ،گونههاي
محتوا و چه به عنوان تنظيمات خاص يک گره) و اگر از صفحه اصلي پيشفرض استفاده
ميکنيد(بخش  ،Administerپيکربندي سايت ،اطالعات سايت) ،سايت شما شبيه به يک
بالگ خواهد بود به طوري که پستهاي جديدتر در باالي ليست قرار خواهد گرفت.
 تمام گرهها را ميتوان طوري پيکربندي کرد که بخش نظرات و مباحثه براي آنهافعال باشد.
 در صفحه بالگ آيکوني وجود دارد که به شما اجازه مي دهد عضو آن صفحه شدهاز مطالب آن استفاده کنيد(به طور پيشفرض در قسمت پايين صفحه).
 شما مي توانيد گرههاي دلخواه خود را با برچسب از سايرين متمايز کنيد .ايننوعي ساختار بالگي کالسيک است .در ليستبندي گرهها ميتوان برچسبها را مشاهده
کرد و ميتوان روي آنها کليک کرد تا همه گرههايي که چنين برچسبي دارند به نمايش
درآيند .براي استفاده از اين ويژگي بايد به بخش  ،Administerمديريت محتوا ،طبقهبندي
مراجعه کرد.
بنابراين مي توان مقاالت و storyهاي سايت را طوري تنظيم کرد که مثل پستهاي
وبالگ به نظر بيايند .در اينجا با برخي ويژگيهاي گونه محتواي بالگ در دروپال آشنا
ميشويم:
 بسته به مجوزها ،بالگها از مهمترين انتخابهاي کاربران براي ايجاد صفحاتجديد هستند .اين گونه صفحات به طور اتوماتيک به نام نويسنده برچسب ميخورند.
 حاشيه صفحات دروپالي جديدترين پستهاي بالگي کاربران مختلف را نشانميدهد.
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 مي توانيد به آدرس، براي انتقال پستهاي بالگي به صفحه اصلي سايت مراجعه کنيد تا پستهاي جديد وبالگهاي کاربران سايت راwww.x.com/blog
 بدينترتيب مي توانيد در صفحه اصلي سايت به مطالب مهم و.)12-1 مشاهده کنيد(شکل
.ساختاري و به نوعي معرفي سايت بپردازيد

12-1 شکل

 ماژول بالگ که بخشي از هسته دروپال است را طبق جدول،براي استفاده از اين بخش
. فعال و پيکربندي کنيد12-1

̱ϼΑϥΩή̯ίϭέϪΑϱήΑή̳έϭήϣϭϩήϤϫϦϔϠΗίϩΩΎϔΘγ
˨

استفاده از تلفن همراه و مرورگر براي بهروزکردن بالگ
plug-inˬΪϨϤηϮϫϩήϤϫϦϔϠΗϖϳήρίΪϴϧϮΘΑΎΗΪϨ̯ϲϣϲϧΎΒϴΘθ̡ϲ̳ϼΑϱΎϫ
˨
APIίϝΎ̡ϭέΩ
،هاي بالگي پشتيباني ميکند تا بتوانيد از طريق تلفن همراه هوشمندAPI دروپال از
ή̳ .ΪϳίΩή̢ΑΩϮΧ̱ϼΑϥΩή̯ίϭέϪΑϪΑΩϮΧϲμΨηήΗϮϴ̢ϣΎ̯ϱϭέϩΪη
˨
ΐμϧέΰΑΎϳή̳έϭήϣ
˨
خود
بالگ
روزکردن
ه
ب
به
خود
کامپيوترشخصي
روي
شده
ب
نص
ابزار
يا
مرورگر
plug-in
)ΖγΎϤηΖϳΎγϲϠλϪΤϔλˬ̱ϼΑϪΤϔλΎϳ(ΪϴϨ̯ϲϣϩΩΎϔΘγνήϓ
˨
ζϴ̡ϲϠλϪΤϔλίΎϤη
˨

ΎϤηή̳Ύϣ .ΪηΪϫϮΧήθΘϨϣΖϤδϗϦϳέΩ̮ϴΗΎϣϮΗέϮρϪΑΎϤηϲ̳ϼΑϱΎϫΖδ̡ϦϳήΗΪϳΪΟ
˨
ΐγΎϨϣεϭέϦϳˬΪϨϨ̯ϩΩΎϔΘγίϭέϪΑΕΎϋϼρϦϳίϥήΑέΎ̯ίϱΩϭΪΤϣΩΪόΗΪϴϫϮΧ
˨
˨
ϲϣ
.Ζδϴϧ
ϪΑϱήΑ
˨
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγϲ̯ήΘηϱΎϫΖϧΎ̯ί̱ϼΑϥΩή̯ίϭέ
˨
ϡΎΠϧέέΎ̯ϦϳϥϮΗϲϣ̱ϼΑΩέϮϣέΩΎϣΖδϴϧΞϳέϲ̯ήΘηϱΎϫ
˨
ΖϧΎ̯ίϩΩΎϔΘγϞ̯έΩϪΘΒϟ
˨
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 صفحه اصلي، اگر شما از صفحه اصلي پيشفرض استفاده ميکنيد(يا صفحه بالگ.بپردازيد
سايت شماست) جديدترين پستهاي بالگي شما به طور اتوماتيک در اين قسمت منتشر
̱ϼΑϥΩή̯ίϭέϪΑϱήΑή̳έϭήϣϭϩήϤϫϦϔϠΗίϩΩΎϔΘγ
˨
 اما اگر شما ميخواهيد تعداد محدودي از کاربران از اين اطالعات بهروز استفاده.خواهد شد
plug-inˬΪϨϤηϮϫϩήϤϫϦϔϠΗϖϳήρίΪϴϧϮΘΑΎΗΪϨ̯ϲϣϲϧΎΒϴΘθ̡ϲ̳ϼΑϱΎϫ
˨
APIίϝΎ̡ϭέΩ
.نيست
مناسب
روش
اين
،کنند
ή̳ .ΪϳίΩή̢ΑΩϮΧ̱ϼΑϥΩή̯ίϭέϪΑϪΑΩϮΧϲμΨηήΗϮϴ̢ϣΎ̯ϱϭέϩΪη
˨
ΐμϧέΰΑΎϳή̳έϭήϣ
˨

)ΖγΎϤηΖϳΎγϲϠλϪΤϔλˬ̱ϼΑϪΤϔλΎϳ(ΪϴϨ̯ϲϣϩΩΎϔΘγνήϓ
˨
ζϴ̡ϲϠλϪΤϔλίΎϤη
˨
ΎϤηή̳Ύϣ .ΪηΪϫϮΧήθΘϨϣΖϤδϗϦϳέΩ̮ϴΗΎϣϮΗέϮρϪΑΎϤηϲ̳ϼΑϱΎϫΖδ̡ϦϳήΗΪϳΪΟ
˨
براي بهروزکردن بالگ از اکانتهاي اشتراکي استفاده کنيد
ΐγΎϨϣεϭέϦϳˬΪϨϨ̯ϩΩΎϔΘγίϭέϪΑΕΎϋϼρϦϳίϥήΑέΎ̯ίϱΩϭΪΤϣΩΪόΗΪϴϫϮΧ
˨
˨
ϲϣ
البته در کل استفاده از اکانتهاي اشتراکي رايج نيست اما در مورد بالگ ميتوان اين
.Ζδϴϧ
همراه هوشمند شخصي که مسئول
تلفن
روي
را
مخصوص
بالگي
ابزار
و
داد
انجام
را
کار
ϪΑϱήΑ
˨
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγϲ̯ήΘηϱΎϫΖϧΎ̯ί̱ϼΑϥΩή̯ίϭέ
˨
ϡΎΠϧέέΎ̯ϦϳϥϮΗϲϣ̱ϼΑΩέϮϣέΩΎϣΖδϴϧΞϳέϲ̯ήΘηϱΎϫ
˨
ΖϧΎ̯ίϩΩΎϔΘγϞ̯έΩϪΘΒϟ
˨
. نصب کرد،بهروزکردن بالگ خاصي است
̱ϼΑϥΩή̯ίϭέϪΑϝϮΌδϣϪ̯ϲμΨηΪϨϤηϮϫϩήϤϫϦϔϠΗϱϭέέιϮμΨϣϲ̳ϼΑέΰΑϭΩΩ
˨
.Ωή̯ΐμϧˬΖγϲλΎΧ
. بپردازيدBlog API  به فعالسازي و پيکربندي12-2  بالگي طبق جدولAPI براي استفاده از
.ΪϳίΩή̢Α Blog APIϱΪϨΑή̰ϴ̡ϭϱίΎγϝΎόϓϪΑ
˨
12-2ϝϭΪΟϖΒρϲ̳ϼΑ APIίϩΩΎϔΘγϱήΑ

.ΪϴϨ̯ϱΪϨΑή̰ϴ̡έ API̱ϼΑ 12-2Ϟ̰ηϖΒρ
ϦϔϠΗϲηϮ̳ΩέϮϣέΩ .ΖγΕϭΎϔΘϣˬϒϠΘΨϣϱΎϫέΰΑϖϳήρί̱ϼΑϥΩή̯ίϭέ
ϪΑεϭέϪΘΒϟ
˨
. را پيکربندي کنيدAPI  بالگ12-2 طبق شکل
ϭΎϫstory
̠ϳΎΗϥϮ̩
.
ΪϴϨ̯ΩϭΪΤϣ̱ϼΑϥΩή̯ίϭέ
ϪΑϪΑέΕΎϴϟ
˨
ϢϋϦϳΪϴϧϮΗϲϣˬΪϨϤηϮϫϩήϤϫ
 در مورد گوشي. متفاوت است،البته روش بهروزکردن بالگ از طريق ابزارهاي مختلف
ΖϳΎγϱΪϨΑή̰ϴ̡ίβ̡ .ΖγϲϠ̰θϣέΎ̯ΖϳΎγέΩέΎθΘϧϭϩήϤϫϦϔϠΗϖϳήρίΕϻΎϘϣ
 چون. مي توانيد اين عمليات را به بهروزکردن بالگ محدود کنيد،تلفن همراه هوشمند
̮ϳ ScribeFire .ΪϴϨ̯ϱΪϨΑή̰ϴ̡έΩϮΧέΰϓϡήϧΎϳή̳έϭήϣ
˨
plug-inΎϳϲηϮ̳ΪϳΎΑˬϲϟΎ̡ϭέΩ
از
پس
.است
مشکلي
کار
سايت
در
انتشار
و
همراه
تلفن
طريق
ها و مقاالت ازstory تايپ
ΖϓΎϳέΩϱήΑ(ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγϲ̳ϼΑ APIίΪϫΩ˨ϲϣϩίΝΎϤηϪΑϪ̯Ζγϲδ̯ΎϓήϳΎϓ
plug-in
αέΩϪΑΪϴϧϮΗ
ϲϣήΘθϴΑΕΎϋϼρ
˨
αέΩϪΑΩϮϠϧΩϱήΑϭ
w
ww.scribefire.com
 مرورگر يا نرمافزار خود را پيکربنديplug-in  بايد گوشي يا،پيکربندي سايت دروپالي
ϩϮΤϧΎΑζΨΑϦϳέΩ
ΪϴϨ̯ϪόΟήϣ
API  ميدهد از.)
اجازه
که به شماaddons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1730
 فايرفاکسي استplug-in  يکScribeFire .کنيد
ϱΪϨΑή̰ϴ̡εϭέϦϴϤϫϪΑΰϴϧϲϨϴϨ̩ϦϳΕϻϮμΤϣήϳΎγ
˨
.ΪϳϮηϲϣΎϨηΰϴϧέΰΑ
˨
ϦϳϱΪϨΑή̰ϴ̡
www.scribefire. بالگي استفاده کنيد(براي دريافت اطالعات بيشتر ميتوانيد به آدرس.ΪϧϮηϲϣ
˨
1730/addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon  و براي دانلود به آدرسcom
 ساير محصوالت. در اين بخش با نحوه پيکربندي اين ابزار نيز آشنا ميشويد.)مراجعه کنيد
.اينچنيني نيز به همين روش پيکربندي ميشوند
U

U
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خودتان امتحان کنيد
راهاندازي ( ScribeFireيا يک ابزار تلفن همراه) براي بهروزکردن پستهاي دروپالي
براي پيکربندي  ، ScribeFireابزار تلفن همراه يا نرمافزار بالگي کامپيوترشخصي
مراحل زير را انجام دهيد:
 .1همانطور که توضيح داده شد ،بالگ APIرا نصب و پيکربندي کنيد.
 .2ابزار  ScribeFireيا هر ابزار بالگي ديگر را روي کامپيوتر خود يا گوشي تلفن
همراه يا مرورگر خود نصب کنيد.
 .3مرورگر فايرفاکس را باز کرده از منوي  Toolsگزينه  ScribeFireرا انتخاب کنيد.
 .4در قسمت راست پايين پنجره روي کليد  Addکليک کنيد تا يک اکانت بالگي
جديد بسازيد(شکل .)12-3
 .5در پنجره مقدمه ،طبق شکل  12-4نام بالگ خود را وارد کنيد .در دروپال اين نام
به صورت نام سايت به عالوه عبارت  blog/n/انتخاب ميشود که  nمعرف تعداد بالگهاي
موجود در سايت است .سپس اين ابزار تالش ميکند به بالگ شما دسترسي پيدا کند و در
غير اين صورت پيام خطايي مشاهده خواهيد کرد که بايد روي کليد  Continueکليک
کنيد .در صورت نياز ميتوانيد به پيکربندي دستي اين قسمت بپردازيد.
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شکل12-3

شکل12-4

 .6در اين مرحله بايد خدمات بالگي دلخواه خود را انتخاب کنيد .طبق شکل 12-5
دروپال از خدمات بالگي  Customاستفاده ميکند.
 .7در مرحله بعدي ،براي انتخاب گونه سيستم خود روي دروپال کليک کنيد(شکل
 .)12-6در اين قسمت ميتوانيد  API URLرا دست نخورده باقي بگذاريد :نام سايت به
عالوه عبارت . xmlrpc.php/
 .8در مرحله بعدي بايد نام کاربري و کلمهعبور دروپالي خود را وارد کنيد .سپس
روي  Continueکليک کنيد.

رضا سروری
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شکل12-5

شکل12-6

 .9طبق شکل  12-7در صورت صحت اطالعات ،با تاييد سيستم مواجه خواهيد شد.
سپس ميتوانيد روي کليد  Continueکليک کنيد .در صورت بروز مشکل روي کليد Go
 Backکليک کرده دوباره امتحان کنيد.
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شکل12-7

خودتان امتحان کنيد
استفاده از ScribeFire
پس از پيکربندي ابزار ميتوانيد به کار با آن بپردازيد:
 .1اگر پنجره اين ابزار باز نيست ميتوانيد از منوي ابزار فايرفاکس ScribeFire ،را
انتخاب کنيد .اگر از تلفنهمراه هوشمند استفاده ميکنيد ،مي توانيد کليد  Blogيا New Blog
را فشار دهيد.
 .2طبق شکل  12-8بالگ خود را آغاز کنيد.

شکل12-8

 .3ممکن است از سيستم از شما سوال کند چگونه ميخواهيد پست جديد خود را
منتشر کنيد(شکل  .)12-9روي کليد  Publishکليک کنيد.
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شکل12-9

.4

طبق شکل  12-10مي توانيد پست جديد خود را روي سايت مشاهده کنيد.

شکل12-10

ايجاد خبرنامهها
بهتر است در مورد کلمه خبرنامه توضيح داده شود .در خبرنامهها تعدادي خبر ساده
در قالب ايميل به آدرس کاربران سايت ارسال ميشود تا آنها ارتباط خود را با سايت حفظ
کنند .اين خبرنام مي تواند حتي شامل يک جمله ساده براي بازديد از مطالب جديد
سايت باشد .در صورت استفاده از ماژول  MimeMailميتوانيد در خبرنامهها از متون
قالببنديشده و تصوير نيز استفاده کنيد.
براي استفاده از اين قسمت سه مرحله بايد طي شود:
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تنظيمات :تنها الزم است يکبار نهايي شود تا بخش خبرنامههاي سايت پيکربندي شود.
مديريت عضوگيري :در اين قسمت ميتوان به عضوگيري و لغو عضويت کاربران سايت
پرداخت .اين پروسه دور از چشمان شما انجام ميشود .چون تمام عمليات اين قسمت به
طور اتوماتيک انجام ميگيرد تا کاربران نهايي جديد عضو سايت شوند.
مديريت خبرنامهها :خبرنامهها نيز گونهاي از محتواي سايتهاي دروپالي به شمار ميآيند .در
اين قسمت ميتوانيد خبرنامههاي قبلي يا خبرنامههاي منتشرنشده را نيز مطالعه کنيد.
راهاندازي بخش خبرنامهها
در گام اول بايد ماژول  Simplenewsرا دانلود ،نصب ،فعالسازي و طبق جدول 12-3
پيکربندي کنيد.

Simplenews
ˬ̡ˬΖϳΎγϱΪϨΑή̰ϴ
-11Ϟ̰ηϖΒρ
پيکربن��دي س��ايت،
،Administer
Administerبخ��ش
12 -11 ζΨΑϪΑب��ه
 12ش��کل
طب��ق
(.ΪϴϨ̯ϪόΟήϣ )admin/settings/simplenews
(  Simplenews (admin/settings/simplenewsمراجع��ه کني��د.

شکل12-11

12-11Ϟ̰η
ζΨΑϦϳΕΎϤϠ̯ϭΕΎΣϼτλέΩήϴϴϐΗϪϧϮ̳ήϫϭΖγϪΘδΑϭϱΪϨΑϪϘΒρϝϭ̫ΎϣϪΑζΨΑϦϳ
˨
ϱΎϫϩέ
˨ ̱ΪϧϮΗϲϣζΨΑϦϳ 12-11Ϟ̰ηϖΒρ .ΩέϭΩϮΟϭϪΑϥϱήΑϲΗϼ̰θϣΖγϦ̰Ϥϣ
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اين بخش به ماژول طبقهبندي وابسته است و هرگونه تغيير در اصطالحات و کلمات
اين بخش ممکن است مشکالتي براي آن به وجود آورد .طبق شکل  12-11اين بخش مي
تواند گرههاي مختلف سايت را به عنوان خبرنامه ارسال کند .اصطالحات مورداستفاده اين
بخش عبارتند از:
خبرنامه :خبرنامهاي که در فواصل زماني مختلف ارسال ميشود .گيرنده اين پيامها ،اعضاي
سايت هستند .براي اين نوع پيامها ممکن است اسامي چون "آخرين اخبار" يا "حوادث اخير"
انتخاب شود .ميتوان خبرنامههاي مختلفي طراحي کرد تا همزمان ارسال شوند.
نسخه خبرنامه :اين تنها يک نسخه خاص از خبرنامه است مثل عبارت نسخه ماه فوريه خبرنامه.
براي ايجاد و ارسال خبرنامهها بايد از کليد  Create Contentاستفاده کنيد.
بخش بعدي تنظيمات ،تنظيمات پيشفرض خبرنامههاست که در شکل  12-12کامال
مشخص است .اينجا ميتوان قالب و گونه محتواي پيشفرض براي تمام خبرنامههاي سايت
را طراحي کرده آنها را اولويتبندي کنيد(البته در صورتي که ماژول  Mime Mailرا نصب
کرده باشيد) .با ارسال يک خبرنامه آزمايشي ميتوان با ويژگيهاي اين بخش آشنا شد.

شکل12-12

در قسمت پايين صفحه ،تنظيمات مربوط به اکانتهاي آزمايشي سايت موجود
است(جداشده توسط کاما) .همچنين طبق شکل  12-13ميتوانيد در اين بخش آدرسهاي
بازگشت پيشفرض را نيز مشخص کنيد.
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شکل12-13

اسپم ارسال نکنيد
در کل به ايميلهايي چون خبرنامهها ،ايميلهاي تبليغاتي ناخواسته گفته ميشود()UCE
يا همان اصطالح معروف اسپم .براي طبقهبندي چنين ايميلهايي از قوانين مختلف کشورها
کمک گرفته ميشود؛ به عنوان مثال ارتباط ايميلي شما با کسي که همکار مالي شماست،
يک نوع ارتباط مجازي قانوني محسوب ميشود .با استفاده از ايميلهاي بخش خبرنامه هم
ميتوان در سايتهاي مختلف عضو شده از اطالعات آنها استفاده کرد پس نبايد آنها را جزو
ايميلهاي ناخواسته قرار داد .به هرحال شما نبايد خبرنامههاي خود را براي کساني که عضو
سايت شما نيستند ارسال کنيد تا مشکلي پيش نيايد.

راهاندازي بخش عضوگيري سايت
آسانترين راه استفاده از اين بخش ،استفاده از بلوک  Simplenewsاست که به همراه
ماژول آن ،در سايت نصب ميشود .اگر شما از اين بلوک براي عضوگيري سايت استفاده
کنيد ،بخش مهمي از کار به پايان رسيده است .براي اين کار تنها بايد ساختار مديريت اين
قسمت را تنظيم کنيد .طبق شکل  12-14به بخش مديريت ،پيکربندي سايت ،عضوگيري
 )Simplenews (admin/settings/simplenews/subscriptionمراجعه کنيد.
مهمترين قسمت اين تنظيمات ،اولين بخش آن است که به مديريت عضوگيري سايت و
اکانتهاي کاربري ميپردازد.
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شکل12-14

در قسمت پايين صفحه ،محل قرارگيري اطالعات مختلف کاربري چون نام کاربري
مشخص ميشود .شما مي توانيد طبق شکل  12-15اين تنظيمات را براي پيامهاي ايميل
شخصيشده براي تاييد عضويت کاربران به کار گيريد.

شکل12-15

آخرين بخش تنظيمات در بخش مديريت ،پيکربندي سايت ، Simplenews ،ارسال
ايميل ( )admin/settings/simplenews/mailدر شکل  12-16کامال مشخص
است .بدينترتيب اين بخش براي ارسال ايميلهاي مختلف ،پيکربندي ميشود .همچنين
ميتوانيد در اين قسمت از  cronاستفاده کنيد تا مشخص کنيد چند ايميل به طور همزمان
ارسال شود.
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شکل12-16

اگر روي سروروب خود دسترسي به  cronنداريد ،ميتوانيد از ماژول Poormanscron
استفاده کنيد .البته در مورد ارسال خبرنامهها نبايد از آن استفاده کنيد چون ممکن است
ايميلهاي تکراري ارسال کند.
ايجاد و ارسال خبرنامهها
براي ايجاد خبرنامه به بخش  ،Administerمديريت محتوا ،خبرنامهها مراجعه کنيد
تا صفحهاي که در شکل  12-17مشخص است باز شود .عالوه بر اطالعات پايهاي ،بايد
مشخص کنيد متون ساده از چه لينکهايي استفاده کنند(شکل .)12-18

شکل12-17
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شکل12-18

براي ايجاد يک نسخه جديد خبرنامه بايد روي کليد  Create Contentکليک کرده،

نسخه خبرنامه را انتخاب کنيد .شما بايد براي آن يک تيتر انتخاب کرده مشخص کنيد اين
نسخه جزو کدام بخش از خبرنامههاست .هر خبرنامهاي ليست اعضاي مشخصي دارد .طبق
شکل  12-19ميتوانيد محتواي دلخواه را به نسخه جديد اضافه کنيد.

شکل12-19

در پايين اين صفحه طبق شکل  12-20ميتوانيد به ارسال نسخههاي جديد خبرنامهها يا
خبرنامههاي آزمايشي بپردازيد .به ياد داشته باشيد که آدرسهاي آزمايشي در بخش ،Administer
پيکربندي سايت ،Simplenews ،خبرنامه ()admin/settings/simplenews/newsletter
قرار دارند.

شکل12-20
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مديريت عضوگيري سايت
اينبخشنيز مانند ساير قسمتهايدروپال ساده و کاربردي است .چون اين بخشنيزجزومحتواي
سايت محسوب ميشود براي مديريت آن طبق شکل  12-21بايد به بخش ،Administerمديريت
محتوا،خبرنامهها،عضوگيري()admin/content/simplenews/usersمراجعهکنيد.

شکل12-21

پس از انتخاب بخش موردنظر ،بايد روي چکباکسها کليک کنيد تا تغيير دلخواه
درمورد آن اعمال شود .کاربران سايت ميتوانند طبق شکل  12-22وضعيت عضويت خود
در سايت را در صفحات  My Accountمشاهده کنند.

شکل12-22

خالصه
بالگها از ابزارهاي مهم ارتباطي سايتهاي دروپالي هستند .شما ميتوانيد با استفاده
از ابزارهاي مختلف ،بالگ دروپالي خود را بهروز کنيد .همچنين بخش عضوگيري سايت به
کاربران اجازه ميدهد از طريق خبرنامهها ،از اطالعات مختلف سايت استفاده کنند.
سوال و جواب
سوال :چه اطالعاتي را بايد در بالگهاي دروپالي گنجاند و چه اطالعاتي را در خبرنامهها؟
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جواب :شما ميتوانيد در ابتدا خالصهاي از بالگها و خبرنامهها ايجاد کنيد .در بخش
خبرنامهها بايد اطالعات جديد سايت به طور خالصه در اختيار اعضا قرار گيرد.
سوال :چه قوانيني در مورد حفظ حريم شخصي اعضاي عضو ليست ايميل سايت وجود دارد؟
جواب :کشورهاي مختلف قوانين متفاوتي در اين زمينه دارند .به هرحال شما بايد در
سايت خود به روشني استراتژي امنيتي خود را براي کاربران سايت ،بازگو کنيد تا آنها بدانند
چه کساني ،چه استفادهاي از اطالعاتي که آنها در اختيار سايت قرار ميدهند ،خواهند کرد.
همچنين درهرکدام از خبرنامهها بايد گزينه حذف عضويت را گنجاند تا ايميلها ناخواسته
و مزاحم تلقي نشوند .چون در صورت ارسال اسپم ،اکثر ISPها ايميلهاي شما را مسدود
خواهند کرد.
کارگاه
امتحان
 .1چند خبرنامه ميتوان در يک سايت گنجاند؟
 .2استفاده از بالگ  APIچه سودي دارد؟
 .3نسخههاي خبرنامهها چگونه ارسال ميشوند؟
جواب
 .1هيچ محدوديتي وجود ندارد.
 .2به روند بهروزکردن بالگها سرعت بخشيده به شما اجازه ميدهد از ابزارهاي
مختلف چون تلفن همراه هوشمند براي اين بهروزرساني استفاده کنيد.
 .3از ابزار  cronاستفاده ميکند .البته نبايد از  Poormanscronاستفاده کرد
چون ممکن است مشکالتي ايجاد کند.
فعاليتها
از نظرات کاربران خود استفاده کنيد تا بالگها و خبرنامه هاي جذابي داشته باشيد.
تعداد خبرنامهها مهم نيست فقط اطمينان حاصل کنيد که توانايي مديريت حجم باالي کار
در سايت را داريد .شايد بتوان دروپال را يک سيستم مديريت ارتباطات ناميد چون تنها يک
سيستم وابسته به پايگاه داده نيست و نياز فراواني به تعامل با کاربران دارد.
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ساعت سيزدهم

ايجاد فرمهاي ارتباطي و Webformها
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
استفاده از فرمهاي ارتباطي
ايجاد و مديريت Webformها
استفاده از اجزاي Webform
تحليل و ارسال دادههاي Webform

رضا سروری

225

مقدمه
در اين بخش با نوعي ديگر از ارتباط دروپالي آشنا خواهيم شد :ارتباط کاربران سايت
با مديران آن .اينگونه ارتباطات عموما يک-به-يک هستند مثل پيامي که يک کاربر براي
شما (مدير سايت) ارسال ميکند .همچنين شما ميتوانيد Webformهايي در سايت قرار
دهيد تا کاربران پس از پرکردن ،براي شما ارسال کنند .شما مي توانيد يک آدرس ايميل
نيز در سايت قرار دهيد تا به نظرات و سواالت کاربران سايت به طور مستقيم پاسخ دهيد
اما استفاده از فرمها کاربرديتر است .بدينترتيب ميتوانيد اطالعات ورودي توسط کاربران
نهايي خود را مديريت کنيد.
دو نوع فرم دروپالي وجود دارد:
 ماژول  Contactکه بخشي از هسته دروپال است به شما اجازه ميدهد بخشفرمهاي ارتباطي را راهاندازي کنيد .بدينترتيب اعضاي سايت از طريق اکانت خود ميتوانند
با مديران سايت ارتباط برقرار کنند .همچنين ميتوانيد اين بخش را به گونهاي پيکربندي
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کنيد که بخشهاي مختلفي چون ارتباط با مدير سايت ،از ما بپرسيد و ...در آن گنجانده
شود .درهرحال آدرس ايميل شما در اختيار کاربران نهايي سايت قرار نخواهد گرفت.
 ماژولهايي چون  Webformبه شما اجازه ميدهد فرمهايي در اختيار کاربرانخود قرار داده با آنها ارتباط برقرار کنيد.
اطالعات مربوط به اين فرمها در پايگاه داده ذخيره ميشود اما دادههاي آن در گرهها

ذخيره نميشود.

استفاده از فرمهاي ارتباطي
ابتدا ماژول مربوطه را طبق جدول  13-1فعال کنيد.

ϲμΨηρΎΒΗέϱΎϫϡήϓίϩΩΎϔΘγ
˨
استفاده از فرمهاي ارتباط شخصي
ϥΩή̯˨ϝΎόϓίβ̡ .Ωή̯Ϊϴ̡ϲγήΘγΩΎϫϡήϓϦϳϪΑϥϮΗ
˨
ϲϣϱήΑέΎ̯ΖϧΎ̯ϪΤϔλίϩΩΎϔΘγΎΑ
˨
اين فرمها دسترسي پيدا کرد .پس از فعالکردن
ϝϭ̫Ύϣبا استفاده
ϦϴϨ̩ΪϧϮΘΑΎΗΪηΎΑϪΘηΩήΑέΎ̯ϪΑϱήΑέΎ̯ϱΎϫ
ϞϳΎϓϭή̡ϪΑϲγήΘγΩίϮΠϣΪϳΎΑ
Contactاز صفحه اکانت کاربري ميتوان به ˨
چنين ̮ϳ
بتواند13-1
Ϟ̰ηέΩ
.ΪηΎΑϩΩή̯ϝΎόϓέέΰΑϦϳΪϳΎΑΰϴϧΎϫ
̳ϡΎϴ̡ϩΪϧήϴ
˨
ΪϨ̯ϝΎγέέϲϳΎϫ
˨
باشد تا
دسترسي به پروفايلهاي کاربري به کاربر داشته
بايد.مجوز
ϡήϓماژول Contact
.ΖγϩΪηϩΩΩζϳΎϤϧϩΪηϝΎόϓϲμΨηρΎΒΗέϡήϓΎΑϱήΑέΎ̯ΖϧΎ̯
˨
فرمهايي را ارسال کند .گيرنده پيامها نيز بايد اين ابزار را فعال کرده باشد .در شکل  13-1يک

اکانت کاربري با فرم ارتباط شخصي فعالشده نمايش داده شده است.
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شکل 13-1

البته شما ميتوانيد براي تسهيل اين پروسه ،طبق شکل  13-2فعالشدن اين ابزار براي
هر کاربر جديد را به حالت پيشفرض درآوريد .به ياد داشته باشيد که در دروپال 6براي اين
کار بايد به بخش  ،Admninisterطراحي سايت ،فرم ارتباطي ،تنظيمات مراجعه کنيد اما
در دروپال 7به بخش  ،Administerپيکربندي سايت ،فرم ارتباطي
(D7: admin/settings/contact
.)D6:admin/build/contact/settings

شکل 13-2

خودتان امتحان کنيد
برقراري ارتباط با يک کاربر توسط فر م ارتباط شخصي
 .1به صفحه اکانت کاربر موردنظر رفته ازطريق نوار جستجو (شکل  )13-3وي را
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بيابيد .البته براي اين کار شما بايد مجوز جستجوي محتوا و مجوز دسترسي به پروفايلهاي
کاربري را داشته باشيد.

شکل 13-3

 .2در اين صفحه روي کليد  Contactکليک کنيد تا طبق شکل  13-4فرم ارتباط
شخصي باز شود.

شکل 13-4

استفاده از فرمهاي ارتباط عمومي
همانطور که در شکل  13-5مشخص است در دروپال فرمهاي ارتباط ديگري براي
عموم کاربران وجود دارد که در اينجا هم آدرس گيرنده به فرستنده داده نميشود.

شکل 13-5
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پس از فعالسازي ماژول مربوطه يک منوي ارتباطي به منوي  Navigationشما اضافه
ميشود اما غيرفعال است .بنابراين بايد آن را طبق شکل  13-6فعال کنيد.

شکل 13-6

خودتان امتحان کنيد
ايجاد يک بخش جديد براي يک فرم ارتباط عمومي
براي اينکه کاربران نهايي بتوانند به فرمهاي ارتباط عمومي دسترسي يابند ،بايد يک يا
چند بخش بدان بيفزاييد:
.1طبق شکل  13-7به بخش  ،Administerطراحي سايت ،فرم ارتباطي مراجعه کنيد.
()D6: admin/build/contact D7: admin/structure/contact

شکل 13-7

 .2طبق شکل  13-8روي کليد Add Categoryکليک کنيد .سپس نامي براي
آن بخش انتخاب کنيد تا بتوانيد آن را در منوي  pop-upنمايشدادهشده در شکل 13-5
مشاهده کنيد .البته اين منو در صورتي به نمايش درميآيد که بيش از يک بخش در اين

230

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

قسمت وجود داشته باشد.
 .3آدرس ايميل موردنظر را وارد کنيد .براي جداکردن آدرسهاي ايميل از کاما
استفاده کنيد.
 .4اجباري نيست اما بهتر است يک ايميل براي پاسخ اتوماتيک سيستم آماده کنيد
تا کاربر مطمئن شود شما فرم را دريافت کردهايد.
 .5تصميم بگيريد که اين بخش بايد به طور پيشفرض در منوي  pop-upظاهر
شود يا نه.
 .6همه تغييرات را ذخيره کرده طبق شکل  13-9به صفحه مديريت سايت بازگرديد.
سپس ميتوانيد اين بخشها را ويرايش يا حذف کنيد.

شکل 13-8

شکل 13-9
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استفاده از Webformها
فرمهاي ارتباطي در جدولي به نام  contactدر پايگاه داده ذخيره ميشوند اما Webform
ها نوعي گره دروپالي به شمار ميآيند؛ بنابراين داراي تيتر و متن بوده از تمام ويژگيهاي گرههاي
دروپالي استفاده ميکنند .ميتوان Webformها را منتشر کرد يا در صفحه اول سايت جاي
داد يا در ليستهاي سايت گنجاند .همچنين ميتوان بخش نظرات اين گرهها را فعال کرد که
البته انتخاب مناسبي نيست .هر يک از آنها ممکن است چندين بار پرشده ارسال شود اما اين
نوع پيامها گره نيستند هرچند به  Webformلينک ميشوند .بنابراين در صورت جستجو در
کل سايت ،اگر کلمه يا اصطالحي در اين Webformها ذکرشده باشد ،در ليست نتايج آورده
ميشود ولي نه در صورتي که در پيامهاي کاربران(Webformهايي که توسط کاربران پرشده
و ارسال شدهاند) ذکر شده باشد .ماژول  Webformمسئوليت مديريت اين پيامها را برعهده
دارد .همچنين شما ميتوانيد به کمک ابزارهاي مختلف اين بخش ،دادههاي اين پيامها را در
قالبهاي استاندارد(جداشده توسط کليد  tabيا کاما) به ابزارهاي مختلف منتقل کنيد .شما
ميتوانيد مشخص کنيد اين پيامها از طريق ايميل به کدام آدرسهاي ايميل و به چه ترتيبي
ارسال شوند.
بررسي Webformها
طبق شکل  13-10ممکن است Webformها شامل گونههاي ورودي مختلفي باشند.
اين نمونهاي که در کتاب مشخص شده ،مانند ساير صفحات دروپالي است .اما بخشهاي
مشخصشده در آن نه بخشهاي  CCKکه اجزاي  Webformهستند .اين اجزا به چهار
نوع تقسيم ميشوند:
 اجزاي دادههاي ورودي :اين بخشها استاندارد هستند :داده ،محل قرارگيري متن وزمان .جزء  selectمسئوليت اجراي کليدهاي راديو ،يک منو و چکباکسها را برعهده دارد .جزء
 hiddenيک بخش HTMLگونه استاندارد است که کاربر نميتواند آن را ببيند\.
 اجزاي قالببندي  : Webformاين اجزا به شما امکان قالببندي ميدهد. فايل :اين جزء به کاربر اجازه ميدهد فايلي را از کامپيوتر خود ارسال کند. ايميل :اين بخش به طور اتوماتيک روي آدرس ايميل کاربر نهايي تنظيم ميشود.ارزش آن نيز ارائه ميشود.
اجزاي نشاندادهشده در شکل  13-10شبيه خود Webformها هستند .اينجا اسامي
و گزينههاي Webformهاي نمايشداده شده در شکل  13-10را با هم مرور ميکنيم:
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شکل 13-10

 concernيک جزء  selectاست و جزو اجزاي موردنياز در اين قسمت .اين چنين
اجزايي ميتوانند گزينههاي مختلفي داشته باشند .اگر اين گزينه فعال نشده باشد به صورت
مجموعهاي از کليدهاي راديو ،رندر ميشود.
 فرم يک جزء ايميلي است و به عنوان يک ارزش پيشفرض روي آدرس ايميلکاربران نهايي سايت تنظيم ميشود .البته اين قسمت را به هيچوجه نميتوان تغيير داد.
  How are we doingيک جزء Webformاي است .براي مشخصکردنگزينهها از قسمت باال و براي مشخصکردن سواالت از قسمت پايين آن ميتوانيد استفاده
کنيد .البته ميتوان اين قسمت را به صورت ترتيب تصادفي نيز تنظيم کرد.
  …We cannot be responsibleيک جزء  markupاي است .شماميتوانيد براي مشخصکردن  HTML markupاز متن يا المانهايي چون <>em
استفاده کنيد.
 More informationيک جزء فايلي است .ماژول  Webformبه طور
اتوماتيک کليد  Choose Fileرا اضافه کرده به مديريت عمليات آپلود ميپردازد( .در اين
بخش خواهيد آموخت چگونه ميتوان گونه و حداکثر اندازه فايلهاي مجاز در اين قسمت
را مشخص کرد).
 کليد  Submit Commentsيک کليد استاندارد ارائه اطالعات است .ماژول Webformبه شما اجازه ميدهد به شخصيسازي متن بپردازيد يا آن را به صورت
 Submitدستنخورده نگه داريد.
بخش  About Youيک  webformگسترشيافته در شکل  13-11کامال مشخص
است( .شما ميتوانيد تصميم بگيريد اين بخش چگونه آغاز شود و آيا کاربر نهايي ميتواند
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اندازه اين بخش را تغيير دهد يا نه Industry ).يک جزء انتخابي ديگر است که ميتواند
شامل پاسخهاي چندگانه باشد .در اينجا به جاي استفاده از چکباکسها ،از ليستباکسها
استفاده شده است .البته در بخش "به چه کاري مشغول هستيد؟" چکباکسها امکان
پاسخهاي چندگانه را فراهم ميکنند .در نهايت بايد اضافه کرد جزء  Commentsيک
بخش متني از فرم است.

شکل 13-11

13-11Ϟ̰η

آغاز کار با Webformها
Webform
ΎΑέΎ̯ίΎϏ
 WebformΎϫرا طبق جدول  13-2دانلود ،نصب و فعال کنيد .پس
ماژول
مرحله اول
در
ˬΐμϧίβ̡ .ΪϴϨ̯ϝΎόϓϭΐμϧˬΩϮϠϧΩ 13-2ϝϭΪΟϖΒρέ Webformϝϭ̫ΎϣϝϭϪϠΣήϣέΩ
 Webformبپردازيد.
نصب ،شما ميتوانيد به پيکربندي تنظيمات جهاني
از
.ΪϳίΩή̢Α WebformϲϧΎϬΟΕΎϤϴψϨΗϱΪϨΑή̰ϴ̡ϪΑΪϴϧϮΗϲϣΎϤη
˨

νήϓζϴ̡ϱΎϫ
˨
είέΎΑέΎ̯ίΎϏ
˨
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آغاز کار با ارزشهاي پيشفرض
شما هميشه ميتوانيد به اين بخش مراجعه کرده تنظيمات جهاني را پيکربندي کنيد.
بنابريان بهتر است براي شروع از ارزشهاي پيشفرض استفاده کنيد.
پيکربندي تنظيمات جهاني Webform
براي آغاز پيکربندي طبق شکل  13-12به بخش  ، Administrationپيکربندي

سايت Webform (admin/settings/webform (،مراجعه کنيد.
بخش اول اين قسمت به شما اجازه ميدهد انتخاب کنيد چه اجزايي در Webform
هاي شما به کار خواهند رفت .اگر شما جزئي را در اين قسمت غيرفعال کنيد نميتوانيد آن
را به webformهاي جديد خود اضافه کنيد .حالت پيشفرض فعالسازي تمام اجزاست.

شکل 13-12

ارزشهاي ايميلي پيشفرض که در شکل  13-13نشان داده شدهاند ،به صرفهجويي
در زمان در هنگام ايجاد webformها کمک ميکنند .اگر شما براي بخشي از (يا تمامي)
webformهاي خود از ارزشهاي ايميلي يکسان استفاده ميکنيد ،آن ارزشها را در اين
قسمت وارد کرده تا در زمان ايجاد يک  webformجديد نيازي به تنظيم بخش دادههاي
ورودي نباشد .در نهايت ،تنظيمات پيشرفته نمايشداده شده در شکل  13-14به شما اجازه
ميدهد حالت پيشفرض تمام webformهاي خود را مشخص کنيد .معموال ميتوان از
تنظيمات ماژول نصبشده بدون هيچ تغييري استفاده کرد.
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شکل 13-13

شکل 13-14

ايجاد يک webform
پس از پيکربندي تنظيمات جهاني  Webformهاي سايت ،ميتوانيد webform
هاي سايت را طراحي کنيد .ابتدا بايد تصميم بگيريد چه چيزهايي در اين فرمها جاي
خواهند گرفت .قسمتهاي رايج چنين فرمهايي عبارتند از:
درخواست براي دريافت اطالعات :در اين بخش مخاطبان سايت ميتوانند زمينههاي
دلخواه خود را انتخاب کنند .در اين قسمت ميتوانيد آدرسهاي ايميل مختلف را قرار داده
يا حتي از فضاي مخصوص متن استفاده کرده ،آدرس پستي مخاطب را درج کنيد.
پرسشنامهها و نظرسنجيها :در دروپال ميتوان با يک سوال ساده يک عمليات نظرسنجي
بزرگ آغاز کرد .با استفاده از webformها ميتوان اين پروسه را پيچيدهتر کرد .آنچه اين
فرمها را به ابزاري مفيد براي اين کار تبديل ميکند ،امکان انتقال نتايج اين نظرسنجيها
براي بررسي بيشتر است .البته شما ميتوانيد آنها را طوري تنظيم کنيد که به طور اتوماتيک
به آدرس ايميل مخاطبان سايت ارسال نشوند و براي استفاده از نتايج نظرسنجي ،آنها را به
راحتي دانلود کنيد.
تجارت الکترونيک :ماژول  Ubercartبراي استفاده از اين ويژگي مفيدتر است اما در
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صورت نياز ميتوانيد از اين قسمت webformها نيز استفاده کنيد.
پشتيباني و همکاري :شما ميتوانيد فايلهاي مختلف را در کنار webformها براي
کاربران نهايي سايت ارسال کنيد.
مديريت کاربر :اگر نقشهاي زيادي در سايت خود تعريف کردهايد ،کاربران نهايي سايت
ميتوانند درخواست براي انتقال از نقشي به نقش ديگر را از طريق webformها به شما
ارائه دهند .يعني پس از پروسه عضوگيري و تاييد عضويت و تعيين نقش مربوطه ،کاربران

ميتوانند از طريق webformها اطالعات جديدي در اختيار شما قرار داده تقاضا کنند به
نقشي ديگر منتقل شوند.
تست webformها
پس از ايجاد webformها بهتر است با کمک کاربران اوليه سايت آنها را تست کنيد
تا مشکالت و نارساييهاي احتمالي را کشف کنيد.
خودتان امتحان کنيد
ايجاد يک webform
براي انجام اين کار بايد در ابتدا  webformدلخواه را ايجاد کرده توسط يک تيتر و
ساير قسمتهاي الزم پيکربندي کنيد .سپس به ايجاد و ويرايش اجزاي آن بپردازيد:
 .1با استفاده از دستور  Create Contentموجود در منو ،يک  webformجديد
بسازيد .اين حرکت باعث ميشود صفحهاي مشابه آنچه در شکل  13-15ميبينيد باز
شود .همانند ساير گرهها ،شما بايد تيتري براي آن برگزينيد .همچنين بهتر است قسمت
توضيحات و پيام تاييد را هم همين جا آماده کنيد تا روند کار منظم پيش رفته باشد.

شکل 13-15
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 .2در قسمت پايين صفحه ميتوانيد طريقه دسترسي به  webformرا طبق شکل
 13-16مشخص کنيد .معموال کاربران بينام اجازه ندارند چنين فرمهايي براي مدير سايت
ارسال کنند .مگر اينکه شما بخواهيد فرمهايي تحت عنوان ارسال اطالعات تهيه کنيد تا
بتوانيد نظرات همه کاربران سايت را گردآوري کنيد.

شکل 13-16

 .3طبق شکل  13-17در قسمت پايين صفحه تنظيمات ايميلي webformها را
پيکربندي کنيد .شما ميتوانيد از ارزشهاي پيشفرض استفاده کنيد يا از ارزشهاي شخصي
استفاده کنيد .پس از ايجاد اجزاء ،مي توانيد از آنها در تنظيمات ايميلي استفاده کنيد .به عنوان
مثال شما ميتوانيد بخشي از فرم را به تايپ موضوع فرم از سوي کاربران سايت اختصاص دهيد
و سپس از محتويات آن بخش به عنوان موضوع ايميل استفاده کنيد.

شکل 13-17

 .4تنظيمات پيشرفته که در شکل  13-18نمايشداده شدهاند به شما اجازه ميدهند،
کدهاي  PHPبه اين فرمها اضافه کنيد .مهمترين قسمت اين تنظيمات مشخصکردن
تعداد ارسال يک فرم و امکان تغييرنام کليد  Submitاست .در دروپال براي جلوگيري از
ارسال webformهاي تکراري ،نام کاربري و آدرس  IPارسالکننده فرم چک ميشود.
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شکل 13-18

 .5در اکثر موارد شما بايد گزينه افزودن نظرات کاربران به webformها را غيرفعال
کنيد .البته در داخل چنين فرمهايي بايد فضايي مخصوص ارائه نظرات و پيشنهادات کاربران
در نظر گرفته شود.
 .6پس از پايان اين عمليات ،روي کليد  Saveکليک کنيد .البته الزم نيست در
همين مرحله آن را منتشر کنيد چون ميتوانيد پس از بررسيهاي بيشتر ،نمونهاي از آن را
در صفحه اول سايت يا بخش مربوطه مثل  Contact Usقرار دهيد.
 .7اگر اين اولين  Webformشماست شايد بهتر باشد گزينه نمايش اطالعات پست
Webformها را غيرفعال کنيد .براي انجام اين کار بايد طبق شکل  13-19به بخش
 ، Administrationطراحي سايت ،قالبها ،پيکربندي ،تنظيمات جهاني مراجعه کنيد.
زير بخش نمايش اطالعات پست ،چکباکس مربوط به  Webformرا خالي کنيد .البته
اين تنظيمات در مورد تمام Webformها اعمال ميشود نه فقط يکي.

شکل 13-19
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مرحله بعدي افزودن اجزاي جديد به اين  Webformاست.
			
خودتان امتحان کنيد
افزودن اجزاي Webform
پس از ايجاد يک  Webformشما ميتوانيد اجزاي جديد به آن اضافه کنيد .براي اين
کار بايد طبق شکل  13-20به صفحه اجزاي  Webformمراجعه کنيد.

شکل 13-20

پروسه افزودن اجزاء بسيار ساده است:
 .1اسم جزء جديد را طبق شکل  13-21وارد کنيد.

شکل 13-21

 .2گونه اين جزء را از ليست انتخاب کنيد .پس از افزودن آن به سيستم شما ميتوانيد هرقسمت
از اين تنظيمات را تغيير دهيد غير از همين گونه جزء.
 .3روي کليد  Addکليک کرده اين جزء را به سيستم اضافه کنيد .اگر قبل از انجام اين کار
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روي کليد  Submitکليک کنيد ،دادههايي که وارد کردهايد(نام و گونه جزء) را از دست خواهيد داد.
 .4تمام اجزاء در جدول submissionها ذخيره ميشود .به عالوه شما ميتوانيد
با استفاده از دادههاي ارائهشده ،ايميلهاي اتوماتيک توليد کنيد .در بخش اجزاي فرم،
ميتوانيد از قسمت تنظيمات پيشرفته استفاده کرده طبق شکل  13-22از يک جزء
مخصوص در ايميلهاي توليدي خود استفاده کنيد .البته تنظيمات پيشفرض شامل تمام
اجزاي سيستم است اما در مورد فرمهاي طوالني ،ممکن است بخواهيد ايميلهاي خود را
جمعوجورتر طراحي کنيد.

شکل 13-22

استفاده از Webformها بهترين راه ساختارمندکردن ارتباطات درونسازماني
در دروپال است :درخواست کمک فني کاربران ،درخواست براي کسب اطالعات بيشتر،
پيشنهادات مفيد براي پيشرفت سايت و. ...
خودتان امتحان کنيد
ايجاد يک  Webformبراي پاسخ به درخواستهاي کمک و پشتيباني کاربران با چند آدرس
شما معموال به انتقال اين فرمها از طريق ايميل نياز داريد .اگر بتوان چند آدرس را در
اين فرمها ثبت کرد ميتوان به کمک ماژول  Webformبه مديريت آنها پرداخت .البته مثل
ساير قسمتهاي سايت ،اين آدرسها در اختيار کاربران نهايي سايت قرار نخواهد گرفت.
	.1يک جزء انتخابي ايجاد کنيد که به کاربران اجازه دهد موضوع Webform
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را انتخاب کنند که در نهايت آدرس گيرنده فرم را مشخص ميکند .البته بايد اطمينان
حاصل کنيد اين جزء به کاربران اجازه انتخاب همزمان چند موضوع را نميدهد .همانطور
که در شکل  13-10مشاهده کرديد ،اين گزينه هم بايد مثل کليد تنظيم گزينه Your
 Concernبه صورت يک کليد گزينهاي نمايش داده شود.
 .2در قسمت گزينههاي اجزاء ،طبق شکل  13-23نام انتخابي و آدرس ايميل
مربوطه را وارد کنيد .آدرس ايميل در ابتدا نوشته ميشود و يک خط عمودي پس از آن قرار

ميگيرد و سپس گزينه انتخابي( .در برخي موارد کاربران زرنگ و باهوش ميتوانند آدرس
ايميل اين قسمت را کشف کنند).
 .3در بخش پيکربندي اصلي ،از تنظيمات ايميل  Webformطبق شکل 13-24
براي پيکربندي آدرس دريافتکنندگان اين پيامها استفاده کنيد .بخش دريافت شرطي
ايميلها به شما اجازه ميدهد المانهايي که در گام اول ايجاد کرديد را مشخص کنيد.
همينطور در اين قسمت ميتوانيد اکانت ديگري را اضافه کنيد تا دريافتکننده ايميلها
براي بازبيني باشد.
 .4اگر قصد داريد وضعيت ارسال پيامها را بررسي کنيد ،يک جزء نامرئي به فرم
اضافه کنيد(ميتوانيد آن را  )statusبناميد .شما ميتوانيد يک ارزش پيشفرض not
( doneانجام نشده) بدان اضافه کنيد .وقتي دادهها را به يک پايگاه داده يا spreadsheet
منتقل کنيد ،اين قسمت هم منتقل خواهد شد و همواره به شما يادآوري خواهد کرد تا به
آن درخواست بپردازيد تا زماني که ارزش آن را به ( doneانجامشده) يا هر ارزش ديگري
تغيير دهيد.

شکل 13-23
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شکل 13-24

مديريت نتايج Webformها
اگر Webformها به صورت اتوماتيک به دريافتکنندگان ارسال شوند شايد ديگر
نيازي به تحليل بيشتر آنها نباشد .به هرحال ماژول  Webformابزارهاي مفيدي براي
اين کار ارائه ميدهد .براي يافتن Webformهاي خود بايد به بخش ،Administer
مديريت محتواWebform ،ها مراجعه کنيد .وقتي يک  Webformرا از بخش مديريت
محتوا يا بخش ويرايش  Webformباز ميکنيد ،طبق شکل  13-25لينکهايي براي
 ،Submissionتحليل ،جدول و دانلود خواهيد يافت.

شکل 13-25

کليد تحليل خالصهاي از تمام submissionها و نتيجه تمام انتخابهاي احتمالي
و طول ميانگين بخشهاي متني را در اختيار شما قرار ميدهد .کليد جدول نيز ليستي
فهرستوار از تمام submissionها به شما ارائه ميدهد .براي استفاده از هرنوع تحليل
جديتر به کليد دانلود نياز داريد .همانطور که در شکل  13-26مشخص است اين کليد
به شما اجازه ميدهد دادهها را با فرمتي از سيستم خارج کنيد که به هنگام نياز به راحتي
بتوانيد به يک  spreadsheetيا برنامه پايگاه داده منتقل کنيد.
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شکل 13-26

خالصه
فرمها بخش مهمي از هرسايت هستند که امکان جمعآوري اطالعات کامل براي بهبود
و پيشرفت روند سايت را فراهم ميکنند .در مورد بررسي Webformها شما ميتوانيد
عالوه بر استفاده از ايميل ،نتايج را به يک  spreadsheetيا پايگاه داده منتقل کرده تحليل
کنيد .در کل نکته مثبت اين گونه فرمها جمعآوري اطالعات بدون مشخصبودن آدرس
ايميل گيرنده است.
سوال و جواب
سوال :هرکاربري به دنبال تضمين براي حفظ حريم شخصي و عدم دريافت پيامهاي
ناخواسته است .بنابراين چه کار بايد کرد؟
جواب :کاربراني که بينام وارد سايت ميشوند دچار چنين مشکالتي نميشوند .کاربران
مورداعتماد آدرس ايميلي در اختيار سايت قرار ميدهند که تنها دردسترس مديران سايت
است .آنها نيز ميتوانند با مراجعه به بخش ويرايش اکانت کاربري ،گزينه فرم ارتباط شخصي
را غيرفعال کنند تا هيچ کاربري نتواند ايميلي براي آنها ارسال کند.
سوال :چطور ميتوانم submissionهاي  Webformرا تست کنم؟ هربار که سعي
ميکنم اين کار را انجام دهم ،عمليات مسدود ميشود؛ چون قبال فرم را ارائه کردهام!
جواب :اول در بخش پيکربندي  Webformتنظيمات را تغيير داده مجوز ارائه
نامحدود فرم را کسب کنيد .سپس اطمينان حاصل کنيد مجوز ويرايش Webform
ارائهشده توسط خود (يا ساير submissionها) را در اختيار داريد .به آخرين ارائه فرم
مراجعه کنيد ،آن را ويرايش کرده حذف کنيد .حاال ميتوانيد آن را دوباره ارائه کنيد.
راهحل بهتر اين است که سه اکانت تست در اختيار داشته باشيد :يک اکانت webmaster
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(نقشي جديد در دروپال که بايد ايجاد کنيد و در وبسايتهاي دروپالي بسيار رايج است)،
يک اکانت کاربر مورداعتماد و يک اکانت با دسترسي به اکانت کاربري اصلي براي شرايط
اورژانسي .البته ميتوانيد گاهي با استفاده از دسترسي بينام وارد سايت خود شده اين
ويژگي را تست کنيد.
کارگاه

امتحان
 .1چند نوع فرم ارتباط درونسايتي در دروپال وجود دارد؟
 .2ميتوان يک نظرسنجي را از دروپال حذف کرد .چگونه ميتوان Webformي
که توسط چندنفر  bookmarkهم شده را حذف کرد؟
 .3من ميخواهم از ابزارهاي  CCKدر کنار اجزاي  Webformاستفاده کنم اما
نميدانم چطور بايد اين کار را انجام دهم؟
جوابها
 .1تنها يک نوع فرم ارتباطي درونسايتي در دروپال وجود دارد .اما اين فرم از چند
طبقهبندي متفاوت برخوردار است و ميتوان آن را براي آدرسها و اشخاص مختلف ارسال کرد.
 .2آن فرم را با برچسب منتشرنشده نشاندار کنيد .با حذفکردن آن ميتوانيد
submissionها را نيز حذف کنيد .البته تمام اين کارها را پس از دانلود دادهها در يک
 spreadsheetيا پايگاه داده انجام دهيد.
 .3اجزاي  Webformرا نميتوان در بخشهاي  CCKجاي داد .در کل نميتوان
از اين اجزا در کنار ابزارهاي  CCKاستفاده کرد.
فعاليتها
اگر به فکر ايجاد يک پايگاه داده جديد هستيد از همين حاال به فکر ايجاد فرمهاي
بازخورد باشيد .به سواالتي فکر کنيد که بايد از کاربران در مورد سايت بپرسيد .اگر پروژه
شما يک کار گروهي است در مورد سواالت اين فرم با همکاران خود بحث کنيد .اين فرمها
در صورت کاربرد بجا و مناسب پلي به سوي توسعه و طراحي بهتر سايت شما خواهند بود.
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بخش چهاردهم

کار با Viewها
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
کاوش Viewهاي داخلي براي صفحه اصلي
ايجاد  Viewبراي queryهاي پايگاه داده
کاوش نمايههاي مختلف Viewها مثل Pagerها
انتخاب  Viewتوسط کاربران سايت
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مقدمه
دروپال براساس يک پايگاه داده مدرن ،رابطهاي ،منسجم و منعطف طراحي شده
است(معموال از  MySQLاستفاده ميشود اما اين سيستم از ساير انواع مشابه نيز پشتيباني
ميکند) .پايگاه دادههاي رابطهاي براي ذخيرهکردن ،بازيابي و مديريت داده از سرعت و
کارآيي بااليي بهره ميگيرند .هرچند نيمقرن است بزرگترين چالش پايگاههاي داده ايجاد
و مديريت ساختارهاي پايگاه داده(طرحها) در دسترس گونههاي غيربرنامهنويسي است.
درکنار آن مسئله ديگر تسهيل استفاده کاربران نهايي از اين موتورهاي داده براي ايجاد
queryها و گزارشات است.
دروپال نيز مانند ساير سيستمهاي مديريت داده همواره به دنبال راهحلي براي اين
مشکالت بوده است و با معرفي  Kit Construction Contentيا همان  CCKبه
کاربران امکان ايجاد بخشهايي مخصوص در پايگاههاي داده که بتواند از محتواي دلخواه
آنها پشتيباني کند(البته اين تنها از نگاه يک کاربر است چون روند اصلي اين عمليات بسيار
پيچيده و فني است).
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در نسخههاي اخير دروپال ،ماژول  Viewsتکميل و تصحيح شده است .در حالي که
 CCKبه کاربر اجازه ميدهد در پايگاه داده بخشهاي مخصوصي ايجاد کرده در گرههاي
مختلف از آنها استفاده کند ،ماژول  Viewsاز يک مکانيزم ترکيبي  queryو نمايش
استفاده ميکند تا عملکرد  CCKرا تکميل کند .البته شما مجبور نيستيد از ترکيب CCK
و  Viewsاستفاده کنيد هرچند اين روش کامال رايج و کاربردي است و در آينده نيز
طرفداران بيشتري پيدا خواهد کرد.

در اين بخش با ماژول  Viewsو ويژگيهاي پايهاي آن آشنا ميشويد .البته بيشتر
ويژگيهاي اين ماژول از ديد کاربران نهايي سايت پنهان است که همان روند پيچيده نمايش
دادهها در سايت است.
معرفي Views
تنظيمات پيشفرض دردروپال بدينشکل است که هر محتواي جديد پس از انتشار در
صفحه اصلي سايت قرار ميگيرد .طبق شکل  14-1ترتيب قرارگيري مطالب در اين صفحه
از جديدترين مطلب منتشرشده آغاز ميشود.

شکل 14-1

اگر از برچسبها يا ساير ويژگيهاي طبقهبندي سايت استفاده کردهايد ميتوانيد آنها را در
قسمت پايين سمت راست صفحه هرگره مشاهده کنيد .همانطور که در شکل  14-2مشخص
است با کليککردن روي هرکدام از اين اصطالحات طبقهبندي ،تمام مداخل ورودي آن اصطالح
بازيابي و نمايش داده ميشود .در اين صفحات پويا ،يک آيکون  feed RSSنيز درنظر گرفته شده

رضا سروری

249

است تا کاربران با عضويت در اين قسمت از مطالب جديد اصطالحات خاص استفاده کنند.
ماژول  Viewsبه شما اجازه ميدهد انتخابهاي دقيقتري داشته باشيد .همانطور که
در شکل  14-3مشخص است با استفاده از آن ،کاربرنهايي ميتواند از بين طبقهبنديهاي
مختلف گزينه دلخواه خود را انتخاب کنند .به عالوه ويژگيهاي تصويري اين ماژول به شما
اجازه ميدهد نحوه نمايش داده در سايت را شخصي کنيد يا از يک  pagerاستفاده کرده به
مديريت ليست کاملي از نتايج جستجو در سايت بپردازيد( .يک  pagerدر شکل  14-3در

قسمت پايين سمت راست نمايش داده شده و اطالعات "يک از دو" را به کاربر نشان ميدهد
و به او اجازه ميدهد کنترل جلوبردن يا عقب کشيدن اطالعات را به دست بگيرد).

شکل 14-2

شکل 14-3

کاوش Viewهاي غني
ماژول  Viewsواقعا ابزار قدرتمندي است .اين بخش نماي کلي از اين ماژول و عملکرد
آن را ارائه ميدهد .البته اطالعات بيشتر را در بخشهاي بعدي نيز کسب خواهيد کرد و تنها
هدف اين بخش آشنايي با جنبههاي پرکاربرد اين ماژول است.
شروع کار با Views
ماژول  Viewsدو نماي اصلي دارد و در دروپال 7نماي سوم نيز اضافه شده است .ممکن
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 نسخه. روبرو شويدViews2  وViews1 است در متون نسبتا قديمي با اصطالحاتي چون
. استViews2  مورداستفاده قرار ميگيرد همان6کنوني اين ماژول که در دروپال
. را نيز نصب کرده باشيدHelp Advanced براي استفاده از اين ماژول بايد ماژول
 نصب و فعال کنيد(البته، هردو ماژول را دانلود14-2  و14-1 براي اين کار بايد طبق جدول
 نيز استفاده کنيد اما کاربري آن مشکلHelp Advanced  بدون ماژولViews از ماژول
.)و دشوار خواهد شد

ϥϮΗϲϣέ
˨
Viewήϫ .ΪϫΩϲϣέήϗΎϤηέΎϴΘΧέΩνήϓ
˨
ζϴ̡
˨
ViewϱΩΪόΗ Viewsϝϭ̫Ύϣ
کنيد
استفاده
خوبي
خود به
از زمان
ϝΎόϓήϴϏˬΪϧϮθϧϝΎόϓΎϤηςγϮΗϪ̯ϲϧΎϣίΎΗνήϓζϴ̡ϱΎϫ
˨
View
ϭΩή̯ϝΎόϓήϴϏΎϳϝΎόϓ
 اگر قصد داريد آن را از سايت دروپال دانلود کرده. ماژول سنگيني استViewsϪϴΒηΎϬϧήΜ̯
ϥήΑέΎ̯ΪϳΪΟΕήψϧΎϳϲϠλϪΤϔλϞΜϣϝΎ̡ϭέΩΩέΪϧΎΘγϱΎϫΎϤϧϱίΎγ
˨ ماژول
.ΪϨΘδϫ
Ϟ̰ηϖΒρ
.
ΪϳίΩή̢ΑΎϫΎϤϧϦϳϱίΎγ
ϲμΨηϪΑΪϴϧϮΗ
˨
ϲϣϲδϳϮϧΪ̯ϪΑίΎϴϧϥϭΪΑΐϴΗήΗ
˨
ϦϳΪΑ
˨
.Ζγ
 بايد بسته به سرعت اتصال به اينترنت حدود يک ساعت،سپس در سرور خود آپلود کنيد
ΎΗΪϴϨ̯ϪόΟήϣ )admin/build/views( ViewsˬΖϳΎγϲΣήρˬAdminister
14-4
. صرف کنيدζΨΑϪΑ
زمان
ΩϮΧΖϳΎγϱΎϫViewΖϳήϳΪϣϪΑΪϴϧϮΗϲϣϪΤϔλϦϳέΩ
˨
.ΪϴϨ̯ϩΪϫΎθϣέΎϫViewΖδϴϟ
Getting ϪΣ
ϑι̮ϨϴϟϱΎΟϪΑΪϳϩΩή̰ϧΐμϧέ
˨
Advanced Helpϝϭ̫Ύϣή̳ .ΪϳίΩή̢Α
 را ميView  هر.اختيار شما قرار ميدهدAdvanced
 پيشفرض درView
Views ماژول
ϩϭϼϋϪΑتوان
.Ζϓή̳ΪϫϮΧέήϗΎϤηέΎϴΘΧέΩ
Helpتعدادي
ϝϭ̫ΎϣϪΤϔλϪΑϲ̰Ϩϴϟ
Started
 غيرفعال،نشوند
تا زماني که توسط شماζϴ̡
هاي پيشView
فعال يا غيرفعال کرد و
Advanced
Helpفعال
ζΨΑϪΑέΎϤηνήϓ
˨ فرض
View
ήϫέΎϨ̯έΩϲϧΎΒϴΘθ̡ϭ̮Ϥ̯ϱΎϫ
̮Ϩϴϟ
˨ ϝϭ̫Ύϣ
ϥϮΗϲϣέ
˨
View
ήϫ .ΪϫΩϲϣέήϗΎϤηέΎϴΘΧέΩνήϓ
˨
ζϴ̡
˨
ViewϱΩΪόΗ Views
ΪϴηΎΑϩΩή̯ΐμϧέϝϭ̫ΎϣϦϳή̳ϪΘΒϟ
(ΪϨ̯ϲϣΖϳΪϫ
˨
مثل صفحه اصلي يا نظرات جديد کاربران.)دروپال
نماهاي استاندارد
اکثر آنها
.هستند
ϝΎόϓήϴϏˬΪϧϮθϧϝΎόϓΎϤηςγϮΗϪ̯ϲϧΎϣίΎΗνήϓ
ζϴ̡ϱΎϫ
˨ شبيهسازي
View
ϭΩή̯ϝΎόϓήϴϏΎϳϝΎόϓ
 طبق.بدينترتيب بدون نياز به کدنويسي ميتوانيد به شخصيسازي اين نماها بپردازيد
ϥήΑέΎ̯ΪϳΪΟΕήψϧΎϳϲϠλϪΤϔλϞΜϣϝΎ̡ϭέΩΩέΪϧΎΘγϱΎϫΎϤϧϱίΎγ
ϪϴΒηΎϬϧήΜ̯
˨ .است
.ΪϨΘδϫ
ϭϝΎϋ
ϑϱΎϫViewΩέϮϣέΩˬϞΧΪϣϦϴΑΕϭΎϔΗΎϬϨΗ .ΖγϥΎδ̰ϳ ViewϞΧΪϣϡΎϤΗΖϣήϓ
Ϟ̰ηϖΒρ
.ΪϳίΩή̢ΑΎϫΎϤϧϦϳϱίΎγ
˨
ϲϣϲδϳϮϧΪ̯ϪΑίΎϴϧϥϭΪΑΐϴΗήΗ
˨
˨
.Ζγ
)views/build/admin(
Views ϲμΨηϪΑΪϴϧϮΗ
،سايت
 طراحي،Administer
 به بخش14-4  شکلϦϳΪΑ
Ύϳ CloneˬϝΎϘΘϧˬζϳήϳϭΖϤδϗΖγέΖϤγέΩϲϳΎϫ̮ϨϴϟϝΎόϓϱΎϫ
˨
View :ΖγϝΎόϓήϴϏ
ΎΗΪϴϨ̯ϪόΟήϣ
)admin/build/views
( ViewsϲϣέήϗΎϤηέΎϴΘΧέΩ
ζΨΑϪΑ
14-4
ϲ̰ϨϴϟΎϬϨΗϝΎόϓήϴϏϱΎϫ
ViewϪ̯ϲϟΎΣέΩΪϫΩ
˨ ˬΖϳΎγϲΣήρˬAdminister
ViewϥΩή̯
ϝΎόϓήϴϏ
˨
ΩϮΧΖϳΎγϱΎϫ
View
ΖϳήϳΪϣϪΑΪϴϧϮΗ
ϲϣϪΤϔλϦϳέΩ
˨
ζΨΑϦϳέΩΎϫ
View
ϥΩή̯
ϲϧϮϠ̯ϭϝΎϘΘϧΩέϮϣέΩ
˨
.ΪϨϫΩϲϣϪέ
˨ .ΪϴϨ̯ϩΪϫΎθϣέΎϫ
ViewϱίΎγϝΎόϓϱήΑ
˨ ViewΖδϴϟ
Getting ϪΣ
ϑ
ι̮ϨϴϟϱΎΟϪΑΪϳ
˨
ϩΩή̰ϧΐμϧέ
Advanced Helpϝϭ̫Ύϣή̳
.ΪϳίΩή̢Α
.ϢϳίΩή̡
ϲϣΎϫ
˨
ViewζϳήϳϭϪΑϼόϓΎϣ˭Ωή̯ΪϴϫϮΧΐδ̯ϱήΗ
ζϴΑΕΎϋϼρ
ϩϭϼϋϪΑ .Ζϓή̳ΪϫϮΧέήϗΎϤηέΎϴΘΧέΩ Advanced Help ϝϭ̫ΎϣϪΤϔλϪΑϲ̰Ϩϴϟ Started
Advanced HelpζΨΑϪΑέΎϤηνήϓζϴ̡
˨
ViewήϫέΎϨ̯έΩϲϧΎΒϴΘθ̡ϭ̮Ϥ̯ϱΎϫ
˨
14-4Ϟ̰η̮Ϩϴϟ
.)ΪϴηΎΑϩΩή̯ΐμϧέϝϭ̫ΎϣϦϳή̳ϪΘΒϟ(ΪϨ̯ϲϣΖϳΪϫ
˨
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مراجعه کنيد تا ليست Viewها را مشاهده کنيد .در اين صفحه ميتوانيد به مديريت View
هاي سايت خود بپردازيد .اگر ماژول  Help Advancedرا نصب نکردهايد به جاي لينک صفحه
 Started Gettingلينکي به صفحه ماژول  Help Advancedدر اختيار شما قرار خواهد
گرفت .به عالوه لينکهاي کمک و پشتيباني در کنار هر  Viewپيشفرض شما را به بخش
 Help Advancedهدايت ميکند(البته اگر اين ماژول را نصب کرده باشيد).
فرمت تمام مداخل  Viewيکسان است .تنها تفاوت بين مداخل ،در مورد Viewهاي فعال
و غيرفعال استView :هاي فعال لينکهايي در سمت راست قسمت ويرايش ،انتقالClone ،
يا غيرفعالکردن  Viewدر اختيار شما قرار ميدهد درحالي که Viewهاي غيرفعال تنها لينکي
براي فعالسازي  Viewارائه ميدهند .درمورد انتقال و کلونيکردن Viewها در اين بخش
اطالعات بيشتري کسب خواهيد کرد؛ اما فعال به ويرايش Viewها ميپردازيم.

شکل 14-4

انتقال ليست Viewها
هر ليست  Viewشامل يک نوار تيتر به همراه چندين بخش توضيحات است .در
باالي ليست چهار منوي  up-popقرار دارد تا شما بتوانيد ارزشهاي يک يا چند جزء
 Viewرا انتخاب کنيد .در قسمت پايينتر ،دو منوي  up-popديگر وجود دارد که امکان
مرتبکردن ليستها را فراهم ميکنند .براي اجراي عمليات نمايش و مرتبکردن روي
کليد  Applyکليک کنيد .اگر ليست شما چندان طوالني نيست نياز چنداني به انتخاب و
مرتبکردن ليست Viewها نيست.
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ذخيرهکردن :در ابتدا تنها Viewهاي پيشفرض را در اختيار داريد اما ميتوانيد
با استفاده از کليد  Addدر باالي ليست Viewها در شکل  14-4ميتوانيد نمونههاي
جديدي بسازيد .نمونههاي جديد  Viewکه بدينترتيب ايجاد ميکنيد همان Viewهاي
نرمال هستند که در پايگاه داده دروپال ذخيره ميشوند .شما همچنين ميتوانيد View
هاي  Overriddenايجاد کنيد که براساس Viewهاي پيشفرض طراحي ميشوند و در
پايگاه داده دروپال ذخيره ميشوند .البته شما ميتوانيد عمليات ايجاد چنين نمونههايي
را به عقب برگردانيد تا نسخه ذخيرهشده در پايگاه داده حذف شده نمونه اوليه دوباره
مورداستفاده قرار گيرد.
گونه :يک  Viewشامل دادههاي گونهاي خاص از دادههاي دروپالي است مثل گرهها يا
نظرات کاربران .پس از ايجاد هر  Viewبايد گونه آن را مشخص کنيد و به ياد داشته باشيد
که در آينده هم نميتوانيد آن را تغيير دهيد.
نام :هر  Viewبايد نامي متشکل از کاراکترهاي الفبايي و عالمت ( )-داشته باشد .در
شکل  14-4نام سه  Viewاوليه صفحه اصلي ،آرشيوbacklink ،ها و _comments
 recentاست.
برچسب :مانند ساير قسمتهاي دروپال ،براي Viewها نيز ميتوان از برچسب
استفاده کرد .اين روش ميتواند به شما در مرتبکردن و سازماندهي Viewها کمک کند.
برچسبهاي هر Viewدر پرانتز پس از نام  Viewقرار ميگيرد .در شکل  14-4چهار
 Viewاوليه داراي برچسب پيشفرض هستند.
در کل Viewها به ترکيب  queryبا يک يا چند نما براي دادهها ميپردازند .نحوه
نمايش ممکن است تمامصفحهاي ،بلوکي ،تکهتکه(براي پنلها) ،ضميمهاي(براي ترکيب
Viewها) يا به صورت  feed RSSباشد .البته به کمک ساير ماژولهاي دروپال ميتوانيد
انواع ديگري از نمايش دادهها در سايت را نيز بيابيد .مهمترين ويژگي Viewها امکان
استفاده از چند روش نمايش براي يک  Viewثابت است.
در قسمت پايين نوار تيتر بخشهاي جانبي ديگري نيز براي هر Viewوجود دارد:
تيتر :ممکن است يک  Viewداراي تيتري باشد که در بين کاراکترهاي آن از فاصله
استفاده شده باشد .اين نکته باعث خوانايي تيتر آن ميشود.
مسير :مسير دستيابي به صفحه يا نمايش  feedهر Viewرا مشخص ميکند.
نحوه نمايش :در قسمت پايين تيتر و مسير  Viewليستي از گونههاي مختلف نمايش
پشتيبانيشده توسط آن  Viewنمايش داده ميشود.
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توضيحات :اين قسمت که در سمت راست هر ليست قرار ميگيرد مخصوص تشريح
نحوه کار با هر  Viewاست .البته اين توضيحات مربوط به تمام روشهاي نمايش View
مربوطه است نه فقط يکي از آنها .توضيحات هر Viewدر بخش برچسب آن وارد ميشود.
ويرايش تنظيمات View
قسمت اعظم کار شما با Viewها مربوط به ويرايش آنهاست .پس از ايجاد يا فعالسازي
يک  Viewميتوانيد روي گزينه ويرايش در سمت راست نوار تيتر آن کليک کنيد تا طبق
شکل  14-5ويرايشگر فعال شود.

شکل 14-5

تست امن  Viewصفحه اصلي
اين قسمت از  Viewصفحه اصلي که از مشتقات ماژول  Viewsاست استفاده ميکند.
در واقع با اين کار ميتوان نحوه کار صفحه اصلي پيشفرض دروپال را شبيهسازي کرد.
البته چون اين نما يک  Viewاست شما ميتوانيد در صورت نياز آن را تغيير دهيد .البته
اين بخش به طور پيشفرض غيرفعال است و بايد براي شروع کار ويرايش با آن ،ابتدا آن
را فعال کنيد.
اين ويرايشگر سه بخش اصلي دارد .در سمت چپ ليست روشهاي مختلف نمايش قرار دارد.
شما هميشه مجموعهاي از تنظيمات پيشفرض در اختيار داريد و ميتوانيد گزينههاي دلخواه را
از منوي  up-popانتخاب کنيد تا روشهاي نمايش جديدتري در اختيار داشته باشيد .در شکل
 14-5عالوه بر تنظيمات پيشفرض يک  Pageو يک  Feedجديد ايجاد شده است.
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ستون دوم شامل تنظيمات اصلي  Viewاست .اين تنظيمات در صورت تغيير تنظيمات
پيشفرض يا يک نحوه نمايش خاص تغيير ميکنند .تنظيمات جانبي را ميتوان براي
روشهاي نمايش خاص تعيين کرد .روي يک لينک پررنگشده کليک کنيد تا به ويرايش
تنظيمات مربوطه بپردازيد .به عنوان مثال در شکل  14-5لينکهاي اوليه در ستون دوم
(defaultتنظيمات برچسب)( Defaults ،براي تنظيمات نام) و ( Noneبراي تنظيمات
تيتر) هستند .طبق شکل  14-6اگر روي لينکي کليک کنيد بخشهاي مدخل داده در زير
قسمت اصلي Viewنمايش داده خواهند شد.

شکل 14-6

پس از واردکردن ارزش دلخواه خود ،روي گزينه بهروزرساني کليک کنيد(اگر نميخواهيد
ارزش را تنظيم کنيد روي گزينه  Cancelکليک کنيد) .برخي از موارد ويرايشگر  Viewنه
تنها به ارزش بلکه به تنظيماتي احتياج دارند که به طور خاص براي آنها درنظر گرفته شود.
به عنوان مثال انتخاب کليد گزينه گره در شکل  14-6و کليککردن روي گزينه بهروزرساني
صفحهاي از تنظيمات را باز ميکند که در شکل  14-7کامال مشخص است(آيکونهاي کنار
برخي تنظيمات نيز به اين صفحه ختم ميشوند) .پس از اتمام کار ،به خاطر داشته باشيد
که بايد روي گزينه بهروزرساني کليک کنيد.
وقتي با ويرايشگر  Viewکار ميکنيد به اين عمليات نياز خواهيد داشت:
 -بهروزرساني تنظيمات مختلف در ويرايشگر  Viewدر طول مدت انجام کار.
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 ذخيرهکردن تمام تغييرات اعمالشده با استفاده از کليد  Saveپس از اتمامعمليات بهروزرساني.
پس از گذراندن چند مرحله پيشنمايش زندهاي از  Viewمربوطه را در قسمت پايين
صفحه مشاهده خواهيد کرد .طبق شکل  14-8با استفاده از منوي  up-popميتوانيد
پيشنمايش دلخواه خود را انتخاب کنيد.

شکل 14-8
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Query View ايجاد يک
 پايگاه داده و نحوه نمايشquery  از ترکيب يکViewبه خاطرداشته باشيد که هر
 به شما کمکView  دو ستون سمت چپ ويرايشگر.داده در دروپال به وجود ميآيد14-8Ϟ̰η
query  دو ستون سمت راست مخصوص ايجاد.ميکند روشهاي نمايش مختلف بسازيد
 معيارهاي، بخشها، استداللها، روابط: وجود داردquery  ورودي برايView
 پنج نوعQuery
.̮ هستندϳΩΎΠϳ
ϝΎ̡ϭέΩέΩϩΩΩζϳΎϤϧϩϮΤϧϭϩΩΩϩΎ̴ϳΎ̡ query̮ϳΐϴ̯ήΗί ViewήϫϪ̯ΪϴηΎΑϪΘηΩήρΎΧϪΑ
 دو آيکون کنار نام. هرکدام از اين بخشها در ابتدا خالي هستند.مرتبکردن و فيلترها
ζϳΎϤϧϱΎϫεϭέΪϨ̯
˨
ϲϣ̮Ϥ̯ΎϤηϪΑ
˨
View ή̳ζϳήϳϭ̠̩ΖϤγϥϮΘγϭΩ .ΪϳϲϣΩϮΟϭϪΑ
˨
)+(
آيکون
.بيفزاييد
سازيد
ي
م
که
query
به
را
ها
ت
قسم
اين
دهد
ي
م
اجازه
شما
به
View
ϱήΑϱΩϭέϭωϮϧΞϨ̡ .ΪϨΘδϫ queryΩΎΠϳιϮμΨϣΖγέΖϤγϥϮΘγϭΩ .ΪϳίΎδΑϒϠΘΨϣ
ζΨΑˬΎϫ
˨ قسمت بخشها امکان
ϝϻΪΘγˬςΑϭέ
:ΩέΩΩϮΟϭ
ϦϳίϡΪ̯ήϫ
.ΎϫήΘϠϴϓϭϥΩή̯
˨ جديد را فراهم م
έΎϴόϣˬΎϫ
˨
˨ افزودن بخ
کناري آن با دو
 آيکون.يکندΐΗήϣϱΎϫ
شهاي
 درquery
ϪΑέΎϫ
˨
ΖϤδϗϦϳΪϫΩ
˨
ϲϣϩίΎΟΎϤηϩ
Ώ
View
ϡΎϧέΎϨ̯ϥϮ̰ϳϭΩ
.
ΪϨΘδϫϲϟΎΧΪΘΑέΩΎϫ
ζΨΑ
˨
.فلش به سمت باال و پايين به شما اجازه ميدهد موارد مختلف را در ليست جابجا کنيد

έΪϳΪΟϱΎϫζΨΑϥΩϭΰϓϥΎ̰ϣΎϫ
˨
ζΨΑΖϤδϗέΩ
˨
)+(ϥϮ̰ϳ .ΪϴϳΰϔϴΑΪϳίΎγϲϣϪ̯
˨
query
 پايگاه دادهquery آناتومي يک
ϒϠΘΨϣΩέϮϣΪϫΩϲϣϩίΎΟΎϤηϪΑϦϴϳΎ̡ϭϻΎΑΖϤγϪΑζϠϓϭΩΎΑϥϱέΎϨ̯ϥϮ̰ϳ
˨
.ΪϨ̯ϲϣϢϫήϓ
˨
) آشنا هستيد حتماSQL( نحوه کار پايگاههاي داده رابطهاي و زبان دسترسي آنها
اگر با
.ΪϴϨ̯ΎΠΑΎΟΖδϴϟέΩέ
 را براي يکView نيز آشنا هستيد و ميتوانيد به راحتي ويرايشگر
هاquery
̮ساختارϳϲϣϮΗΎϧ
با
ϩΩΩϩ
Ύ̴ϳΎ̡ query
έΎΘΧΎγΎΑΎϤΘΣΪϴΘδϫΎϨη
)SQL
(ΎϬϧϲγήΘγΩϥΎΑίϭϱ
˨ . ترسيم کنيدquery
ϩΎ̴ϳΎ̡έΎ̯ϩϮΤϧΎΑή̳
˨
نيازي نيست به مطالعه اين
نداريد
 هيچ آشناييSQL اگر باϪτΑέϩΩΩϱΎϫ
SQL
SQL query̮ϳϱήΑέ Viewή̴θϳήϳϭϲΘΣέϪΑΪϴϧϮΗϲϣϭΪϴΘδϫΎϨηΰϴϧΎϫ
˨
. زبان بپردازيدquery
.ϱίΩή̢ΑϥΎΑίϦϳϪόϟΎτϣϪΑ
Ω
ΖδϴϧϱίΎϴϧΪϳέΪϧϲϳΎϨη̨ϴϫ SQLΎΑή̳ .ΪϴϨ̯ϢϴγήΗ

SELECT dataSELECT
FROM table
condition
ORDER
BY sort-data
dataWHERE
FROM table
WHERE
condition
ORDER BY sort-data
 هرچند در دروپال. بستگي داردSQL نوشتن با حروف بزرگ انگليسي به نحوه کار با
ϱΎϫέϮΘγΩϝΎ̡ϭέΩέΩΪϨ̩ήϫ
˨ پايگاههاي داده پشتيبانيشده
.ΩέΩϲ̴ΘδΑ
طبيعت ويژهSQL
 را ازΎΑέΎ̯ϩϮΤϧϪΑϲδϴϠ̴ϧ̱έΰΑϑϭήΣΎΑϦΘηϮϧ
 که دروپالabstraction db دستورهاي
ϩΎ̴ϳΎ̡ϩ̬ϳϭΖόϴΒρίέϝΎ̡ϭέΩϪ̯
˨
db abstraction
ϪΑΪϨϨ̯˨ϲϣΪΟϩΪηϲϧΎΒϴΘθ̡ϩΩΩϱΎϫ
˨
.)drupal.org/node/2497( احتياج دارندSQL جدا ميکنند به حروف بزرگ زبان
ή̴θϳήϳϭίϲϳΎϫ
ζΨΑ
˨
.)drupal.org/node/2497(ΪϧέΩΝϲΘΣ SQLϥΎΑί̱έΰΑϑϭήΣ
: را ترسيم ميکنند عبارتند ازquery
که شرايطϲϣϢϴγήΗέ
هايي از
 بخشView
:ίΪϨΗέΎΒϋΪϨϨ̯
˨ View ويرايشگر
query
ςϳήηϪ̯

View̮ϳΩΎΠϳ
View ايجاد يک
Ϫ̯ )ϲϠΧΩϡΎϧ̮ϳΪϨϧΎϣ(Ωή̯ϢϴψϨΗέϱϪϳΎ̡ϱΎϫ
˨
είέΪϳΎΑΪΘΑ
˨
View̮ϳΩΎΠϳϱήΑ
)نام داخلي
را تنظيم کرد(مانند يکήϳϭ̮Ϥ̯ϪΑϥϮΗ
بايد ارزشهاي پايهايϲϣ
View
براي ايجاد يک
Ϫγϭή̡ϪΘΒϟ
.Ωή̯ϲμΨηέϥζϳ
˨ ابتدا
View
ΩΎΠϳίβ̡
.ΪϨηΎΒϧήϴϴϐΗϞΑΎϗ
˨
.ΩέΪϧازView
ΩΎΠϳϪΑϲτΑέ̨ϴϫζϳήϳϭ
. ميتوان به کمک ويرايش آن را شخصي کردView ايجاد
 پس.نباشند
که قابلتغيير
έΩ AddϪϨϳΰ̳ϱϭέ )admin/build/views
(
Views
ˬΖϳΎγϲΣήρˬ
Administer
. نداردView  البته پروسه ويرايش هيچ ربطي به ايجادζΨΑέΩ
.ΩϮηήϫΎυ 14-9Ϟ̰ηϪΑΎθϣϱϪΤϔλΎΗΪϴϨ̯̮ϴϠ̯Ύϫ
˨
ViewΖδϴϟϱϻΎΑ
) رويviews/build/admin( Views ، طراحي سايت،Administer در بخش
.ظاهر شود
 در باالي ليستAdd گزينه
ϱήΑϱήΗ
αήΘγΩέΩήΘϴΗϪ̰ϨϳϱήΑΪϴϧϮΗ
˨ 14-9 کنيد تا صفحهاي مشابه شکلϲϣΎϤη
˨ ها کليکView
.Ωή̯ϩΩΎϔΘγϪϠλΎϓίΪϳΎΒϧ
ViewϡΎϧέΩ

.ΩΩήϴϴϐΗϥϮΗϲϤϧέ
˨
ViewϡΎϧ .ΪϴϫΩήϴϴϐΗέ ViewήΘϴΗΪϴϨ̯ϪϴϬΗϥήΑέΎ̯
14-9Ϟ̰η

ϪϧϮ̳ϥΎϤϫϪ̯Ωή̯ΪϴϫϮΧϩΩΎϔΘγ ViewϱήΑϱϩΩΩϪ̩ίΪϴϨ̯κΨθϣΪϳΎΑϦϴϨ̪ϤϫΎϤη
˨
ϲΧήΑ .ΪϴϫΩήϴϴϐΗέϥϪϧϮ̳ΪϴϧϮΗϲϤϧ
˨ viewΩΎΠϳίβ̡ΪϴηΎΑϪΘηΩήρΎΧϪΑ .Ζγ View
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در نام  Viewنبايد از فاصله استفاده کرد .شما ميتوانيد براي اينکه تيتر در دسترستري
براي کاربران تهيه کنيد تيتر  Viewرا تغيير دهيد .نام  Viewرا نميتوان تغيير داد.

شکل 14-9

شما همچنين بايد مشخص کنيد از چه دادهاي براي  Viewاستفاده خواهيد کرد که
همان گونه  Viewاست .به خاطر داشته باشيد پس از ايجاد  viewنميتوانيد گونه آن را
تغيير دهيد .برخي گونههاي رايج در ليست اين صفحه آورده شدهاند .اگر ماژولهاي ديگري
را نصب و فعال کرده باشيد ميتوانيد از ساير گونههاي  viewاستفاده کنيد .به عنوان مثال
فعالسازي ماژول  Aggregatorکه جزو هسته دروپال است گونه ويژه اين ماژول را به
ليست Viewهاي سايت اضافه ميکند .برخي از Viewها در حالت پيشفرض و به صورت
غيرفعال قرار دارند چون بخشي از ماژول  Viewsهستند.
گره :تقريبا بيشتر قسمتهاي دروپال نوعي گره محسوب ميشوند .با انتخاب اين گونه
 ،Viewتمام مقاالتstory ،ها ،بالگها ،موضوعات مباحثه forumها و گونه محتواي به
کار رفته در سايت با اين روش به نمايش درخواهند آمد .در واقع اين گزينه رايجترين گونه
 Viewدر دروپال است .شما ميتوانيد برخي گونههاي گره خاص را در مورد يک View
فيلتر کنيد تا به عنوان مثال تنها بالگها از اين گونه  Viewاستفاده کنند يا تنها بالگها
از آن استفاده نکنند.
نظرات :اين گونه  Viewبه شما اجازه ميدهد نظرات کاربران را جدا از گره مربوطه
مشاهده کنيد .يک  Viewپيشفرض و غيرفعال دروپال اين ويژگي را ارائه ميکند:
. view recent_comments
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فايل :گونه  Viewفايلهاي مديريتشده در دروپال.
 :Source Localeدر صورت فعالبودن ماژول  Localeکه بخشي از هسته دروپال
است ،به ترجمه زبانهاي مختلف در سيستم کمک ميکند.
بازبيني گره :اين گونه به شما اجازه ميدهد به نسخههاي بازبينيشده هرگره به طور
مستقيم دست پيدا کنيد.
اصطالح :از اين گونه  Viewزماني استفاده ميشود که محتواي موردنظر داراي
اصطالحات طبقهبندي چون  Viewپيشفرض  term_taxonomyباشد .اغلب از اين
گونه اصطالحات براي فيلترکردن Viewها استفاده ميشود .در اين بخش گرههايي مشاهده
ميکنيد که از برچسبهاي اصطالحات طبقهبندي دروپال در آنها به کار رفته است .در زمان
اجرا اين کاربر نهايي است که تصميم ميگيرد از کدام اصطالح طبقهبندي استفاده کند.
کاربر :گونه  Viewمخصوص کاربران دروپال.
از قسمت توضيحات و برچسب هر Viewبراي سازماندهني Viewها در سايت استفاده
ميشود .بنابراين پس از ايجاد هر Viewبايد آنها را با دقت تکميل کرد .البته اين قسمتها
پس از ايجاد  Viewقابلتغيير هستند.
ويرايش يک View
پس از ايجاد يک  Viewجديد (يا تصميم براي ويرايش يک  Viewموجود در سايت)
طبق شکل  14-10وارد ويرايشگر  Viewشويد.

شکل 14-10
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نمونه  Viewمنتخب در اين قسمت مخصوص نمايش بخشهايي از گرههاي سايت
است و برخي قسمتها را براساس معيارهاي خود ،فيلتر ميکند .معيار موردنظر همان
اصطالحات طبقهبندي است .سه گام اول ويرايش  Viewمربوط به آناتومي يک query
پايگاه داده است:
افزودن بخشها :بخش  SELECTاز query
فيلترکردن داده :بخش  WHEREاز query

مرتبکردن داده :بخش  BY ORDERاز query

گام نهايي تصحيح اين  Viewاست .البته الزم نيست در اجراي اين گامها از ترتيب
خاصي پيروي کنيد .البته تا زماني که هيچ بخشي بدان نيفزودهايد دروپال به شما هشدار
خواهد داد که هيچ دادهاي در اين  Viewنمايش داده نميشود(پيام خطاي باالي شکل
.)14-10

خودتان امتحان کنيد
افزودن بخش به View

براي اضافهکردن بخش به  Viewطبق شکل 14-10روي آيکون  Field Addدر
قسمت  Fieldsکليک کنيد.
 .1پس از انجام اين کار ليست بخشها طبق شکل  14-11در زير قسمت اصلي
ويرايشگر  Viewبه نمايش درخواهد آمد .البته بخشها در اين قسمت طبق طبقهبنديهاي
گونههاي مختلف  Viewدر شکل  14-8دستهبندي ميشوند .به عالوه بخشهاي CCK
نيز بخشي از اين ليست محسوب ميشوند و در گروه  Contentقرار ميگيرند.

شکل 14-11

260

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

اگر بخشي انتخاب شود و براي گره موردنظر در دسترس نباشد هيچ پيام خطايي داده
نميشود .چون بخشي وجود ندارد هيچ دادهاي نيز ايجاد نشده مشکلي به وجود نميآيد .اما اگر
بخشي را انتخاب کنيد که متعلق به گونه محتواي منتخب شما باشد ،در محل مناسب خود به
نمايش درخواهد آمد .پس از انتخاب بخش دلخواه خود روي گزينه  Addکليک کنيد.
 .2سپس ويرايشگر  Viewبه مرور بخشهاي منتخب شما خواهد پرداخت .طبق
شکل 14-12شما براي هرکدام از آنها ميتوانيد يک تيتر و چند گزينه نمايش انتخاب کنيد.

در اين مرحله معموال کاربران ليبل پيشفرض بخش را حذف ميکنند .چون تعدادي از
بخشهاي رايج در دروپال نيازي به ليبل ندارند .به عنوان مثال يک تيزر گره تنها اطالعات
ارائه ميکند و نيازي نيست به عنوان تيزر ناميده شود پس ميتوانيد ليبل آن را حذف کنيد.
البته به ياد داشته باشيد پس از اتمام کار روي گزينه  Updateکليک کنيد.

شکل 14-12

 .3شما ميتوانيد لينکها را براي هربخشي پيکربندي کنيد .طبق شکل 14-13
معمولترين انتخاب در اين مرحله انتقال تيتر به يک لينک مربوط به خود گره است.

شکل 14-13
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 .4در صورت نياز ميتوانيد از فلشهاي باال و پايين براي جابجاکردن بخشها در
 Viewاستفاده کنيد .اين فلشها قسمتي که در شکل  14-14به نمايش درآمده را باز
ميکنند .شما ميتوانيد اين بخشها را جابجا کرده يا از آيکون سمت راست صفحه استفاده
کرده آنها را حذف کنيد .پس ازاتمام کار بايد روي گزينه  Updateکليک کرده با اتمام
عمليات ويرايش روي گزينه  Saveکليک کنيد(اگر از اتصال ضعيفي براي استفاده از
اينترنت استفاده ميکنيد بهتر است در خالل انجام کار چندبار تغييرات اعمالشده را ذخيره
کنيد تا در صورت قطع ارتباط مشکل زيادي به وجود نيايد).

شکل 14-14

خودتان امتحان کنيد
افزودن فيلترها
در اين قسمت براي به دست آوردن دادههايي خاص بايد از فيلتر استفاده کنيد .همچنين
در اين بخش ميتوانيد به کاربران نهايي سايت اجازه دهيد اين فيلترها را تغيير دهند.
 .1در قسمت  Filtersروي گزينه  Addکليک کنيد .ليستي از بخشها در اختيار
شما قرار ميگيرد و شما ميتوانيد بخشهايي که قصد داريد از آنها به عنوان فيلتر استفاده
کنيد را انتخاب کنيد .البته نبايد اين بخشها را قبال براي گونههاي محتواي سايت انتخاب
کرده باشيد .در اين مورد  Term :Taxonomyانتخاب شده و ميتوان براساس ارزش
طبقهبندي به فيلترکردن بخشها پرداخت .پس از انتخاب روي گزينه  Addکليک کنيد.
 .2دروپال گزينههاي منتخب شما را مرور خواهد کرد و شما ميتوانيد طبق شکل
 14-15نماي دلخواه خود را انتخاب کنيد .در مورد مثال ما بهتر است از منوي down-drop
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استفاده کنيم نه انتخاب کامال اتوماتيک! پس از اتمام کار روي گزينه  Updateکليک کنيد.
 .3حاال دروپال از شما ميخواهد طبق شکل  14-16به پيکربندي فيلتر بپردازيد .در
مورد هرفيلتر شما ميتوانيد تصميم بگيريد که آيا کاربران نهايي ميتوانند فايلهاي دروني
فيلتر را مشاهده کنند يا نه.

شکل 14-15

اگر پاسخ شما نه باشد ،اين دستور در زمان اجراي  Viewاعمال ميشود و قسمت پايين
اين بخش (شامل پنج چکباکس و سه بخش متني) به نمايش درنخواهد آمد .و اگر پاسخ شما
بله باشد اين تنظيمات در اختيار کاربر نهايي قرار ميگيرد و از تنظيمات شما به عنوان تنظيمات
پيشفرض استفاده ميشود تا کاربرنهايي درصورت نياز آنها را تغيير دهد .البته شما ميتوانيد
برخي از اين چکباکسها را به صورت  List Limitدرآوريد .با اين کار اگر طبق شکل 14-16
يک ليست  dropdownدر اختيار داشته باشيد ،شما ميتوانيد يک يا چندمورد را انتخاب کنيد
تا ليستي که در اختيار کاربرنهايي قرار ميگيرد تنها شامل موارد منتخب شما باشد .همچنين شما
ميتوانيد ليبل موارد منتخب را تغيير دهيد .همانطور که قبال در شکل  14-3مشاهده کرديد
ليبل  Topic Chooseليبل بهتري براي کاربران است تا ليبل پيشفرض :Taxonomy
 . Termهمچنين شکل  14-3به خوبي اين نکته را نشان ميدهد که تنها موارد منتخب شما
در منوي  dropdownکاربرنهايي قرار ميگيرد.

رضا سروری

263

شکل 14-16

خودتان امتحان کنيد
تعيين ترتيب نمايش و پايان عمليات نمايش
ماژول  Viewميتواند به مرتبکردن دادهها بپردازد .همچنين شما به کمک آن ميتوانيد به
صفحهبندي دادهها بپردازيد .بدينترتيب يک ليست غيرقابلمديريت به منبعي مفيد براي کاربران
نهايي تبديل ميشود .دونوع  pagerدر دروپال وجود دارد .شکل  14-3يک  minipagerرا
به نمايش درآورده است .يک  pagerکامل به شما اجازه ميدهد از صفحهاي که باز کردهايد
چندصفحه جلوتر يا عقبتر برويد(نه فقط يک صفحه به جلو و به عقب).
 .1با استفاده از کليد  Addيک ترتيب جديد به  Criteria Sortاضافه کنيد .بخشهاي
ورودي جديد نيز مانند ساير تنظيمات در قسمت پايين بخش اصلي ويرايشگر Viewبه نمايش
درميآيد .در ابتدا همان ليست قبلي فيلترکردن بخشها در اختيار شما قرار ميگيرد تا بتوانيد با
کليککردن روي چکباکسها ،بخشهاي دلخواه خود براي مرتبکردن بخشها را انتخاب کنيد.
طبق شکل  14-17پس از انجام اين کار دروپال به مرور نمونههاي انتخابي شما ميپردازد تا
ترتيب دلخواه را انتخاب کنيد .روي گزينه  Updateکليک کنيد.

.2

شکل 14-17

تا اين قسمت از تنظيمات پيشفرض نمايش داده استفاده ميکرديد .اما اينجا
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بايد يک روش نمايش صفحه به سيستم اضافه کنيد :از منوي  up-popدر سمت چپ
صفحه گزينه  Pageرا انتخاب کنيد و روي گزينه  Display Addکليک کنيد .حاال در
ليست سمت چپ ويرايشگر Viewميتوانيد اين گزينه تازه اضافهشده را مشاهده کنيد.
همچنين تنظيمات جديد در ستون دوم در اختيار شما قرار دارند .در اينجا بايد طبق شکل
 14-18تنظيمات مسير صفحه را نهايي کنيد .بدينترتيب کاربران ميتوانند با تايپ مسير(يا
کليککردن روي يک کليد يا ستون منو که به اين مسير لينک شده) وارد صفحه مربوطه
شوند .البته بقيه عمليات توسط دروپال و  Viewانجام ميشود .به يا داشته باشيد وقتي در
حال نهاييکردن تنظيمات روش مخصوص نمايش داده هستيد برخي از آنها با فونت مايل به
نمايش درميآيند که نشاندهنده تنظيمات پيشفرض است .و تمام تنظيماتي که از فونت
مايل استفاده نميکنند تنظيمات روش مخصوص نمايش هستند.

شکل 14-18

 .3حاال  pagerرا روشن کنيد و طبق شکل  14-19تعداد مواردي که در هرصفحه
بايد به نمايش درآيد را پيکربندي کنيد( .براي تستکردن سيستم از اعداد کوچک استفاده
کنيد تا مجبور نشويد دادههاي زيادي وارد کنيد).

شکل 14-19
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طبق شکل  14-20گونه pagerي که به کار گرفتهايد را مشخص کنيد.

شکل 14-20

انتقال و کلونيکردن Viewها
حتما تا به حال متوجه شدهايد که Viewها ابزارهاي بسيار قدرتمندي هستند .حتي
شما ميتوانيد به کلونيکردن آنها بپردازيد .با اين کار عبارت _ cloneبه آخر اسم آنها اضافه
ميشود .سپس ميتوانيد روي نسخه کلونيشده کار کرده ويژگيهاي جديدي بدان بيفزاييد
يا آن را تغيير دهيد .دستور  Exportکد مخصوص  Viewرا در اختيار شما قرار ميدهد
و سپس با استفاده از دستور  Importميتوانيد پنجره جديدي باز کنيد و اين کد را وارد
کنيد .در فضاي دروپال دستور  cloneموثرتر است .البته شما ميتوانيد با خارجکردن کد
 Viewموردنظر آن را به يک فضاي دروپالي ديگر ايميل کرده آنجا کپي کنيد.
خالصه
بهترين و اصليترين ابزار نمايش داده در سايتهاي دروپالي  Viewاست .البته View
هاي پيشفرض به عنوان بخشي از دروپال هميشه در دسترس هستند اما برخي ماژولها
Viewهاي خود را نيز به ليست اضافه ميکنند .شما ميتوانيد اين Viewها را همانطور
که هست به کار گيريد يا آنها را تغيير دهيد.
سوال و جواب
سوال :آيا کاربر هميشه بايد به تنظيمات کنترل  Viewدسترسي داشته باشد؟
جواب :بستگي به کاربر و داده مربوطه دارد .البته اين تنها مختص دروپال نيست
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چون مسئله مشترک وبسايتهايي است که از پايگاه داده استفاده ميکنند .سوال اصلي
اينجاست که شما تا چه حد دوست داريد سايتي فني يا پيچيده دراختيار داشته باشيد؟ يا
آيا کاربران سايت شما همه حرفهاي هستند؟ البته با استفاده از سيستم نقشدهي دروپال
شما ميتوانيد اينگونه تنظيمات را تنها در اختيار نقشهاي خاصي قرار دهيد.
سوال :کاربران سايت من از گونههاي مختلفي از  Viewبراي نمايش يک نوع داده
استفاده ميکنند .آيا اين نکته باعث بروز  overheadدر مورد Viewها ميشود؟

جواب :نکته اصلي در مورد  overheadدر دروپال ،مسئله نگهداري است :نگهداري
بيست  Viewگرانتر از نگهداري دو  Viewاست .راهحل پيشنهادي ايجاد يک View
با تمام ويژگيهاي رايج در سايت مربوطه است(يا شايد دو يا سه  Viewپايهاي) .سپس
ميتوان آنها را کنار هم قرار داده کلوني کرد و تغييرات کوچکي در آنها اعمال کرد :تغيير
در تيتر يا پيجر جستجوي صفحه.
سوال :بهترين راه تست  Viewها چيست؟
جواب :چون Viewها  queryپايگاه داده را با يک روش نمايش داده ترکيب ميکنند،
شما بايد مطمئن باشيد چه دادهاي بايد نمايش داده شود(و چه دادهاي نبايد) .اگر از يک
بخش براي فيلترکردن  Viewاستفاده ميکنيد ،الزم نيست اين بخش به نمايش درآيد.
اما براي تست ميتوانيد تنظيمات را بهگونهاي طراحي کنيد که تمام فيلترها به همراه
بخشهاي معمولي به نمايش درآيند .اطمينان حاصل کنيد که از محتويات پايگاه داده خود
مطلع هستيد تا هيچ مشکلي در مورد Viewها به وجود نيايد.
کارگاه
امتحان
 .1آيا در مورد تعداد بخشها يا فيلترهاي يک  Viewمحدوديتي وجود دارد؟
 .2چگونه ميتوان به يک  Viewدسترسي پيدا کرد؟
جوابها
 .1نه.
 .2هميشه چنين صفحاتي از مسيري مشخص برخوردار هستند .شما ميتوانيد
مستقيما آن مسير را تايپ کرده يا آن را به صورتي يک لينک درآورده در منو قرار دهيد.

رضا سروری
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فعاليتها
با Viewهاي سايت بيشتر کار کرده گزينههاي مختلفي به کاربران سايت خود ارائه
دهيد .سپس در مورد انتخابهاي مختلف بحث و بررسي کنيد .در اکثر سايتها بهترين کار
(هم براي طراحان و هم براي کاربران) محدودکردن گزينهها و ويژگيهاست .يعني ميتوان
از اجزايي ثابت چندباره استفاده کرد به جاي آنکه سيلي از گزينههاي مختلف را مقابل کاربر
(و طراح) چيد و باعث سردرگمي بيشتر آنها شد.
طراحي نماي سايت يک کار فني يا حتي زيباشناختي نيست .بسياري از حرفهايها در
اين زمينه ميگويند”:داده دروغ نميگويد ”.از دادههاي تستي استفاده نکنيد و تنها دادههاي
واقعي را به کار گيريد.
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بخش پانزدهم

کاربرد Eventها(وقايع) و تقويمها
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
استفاده از ماژولهاي تقويم و Date
راهاندازي يک تقويم وقايعمحور
ايجاد يک تقويم براي سازماندهي گرهها براساس تاريخ انتشار
تغيير Viewهاي تقويم

رضا سروری
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مقدمه
بسياري از وبسايتها بايد به مديريت تاريخ وقايع مختلف بپردازند .اين وبسايتها که
متعلق به سازمانهاي دولتي و غيردولتي هستند بايد به تعقيب وقايعي چون گردهماييها
و همايشها بپردازند .البته برخي از آنها نيز متعلق به جوامعي هستند که اخباري خاص را
از منابع مختلف پيگيري ميکنند .البته مديريت وقايع و تقويمها کار دشواري است و براي
انجام اين کار ابزارهاي مختلفي پيشبيني شده که هرکدام محدوديتهايي دارند.
دروپال با استفاده از ساختار منسجم سيستم ،ماژول  CCK ،Viewو ماژول مشارکتي
 ، Dateاز روشهاي پيچيدهاي براي مديريت تقويم و وقايع استفاده ميکند تا همه انتظارات
از يک تقويم وقايع در وبسايتها تامين شود .در اين بخش شما با نحوه به کارگيري آنها
در سايت خود آشنا خواهيد شد.
البته چون اين کار بسيار پيچيده است پيشنهاد ميکنيم از ماژول  Dateو ماژولهاي
مشابه آن استفاده کنيد .يا حداقل در يک فضاي کامال آماده دروپالي آن را نصب کرده تست
کنيد .در صورت نياز شما ميتوانيد تغييرات الزم را در بخشهاي فرعي آن اعمال کنيد.
بخشهاي فرعي قسمتي از بخش  Dateدر ماژول  Dateهستند.
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همچنين شما ميتوانيد Viewهاي مخصوص خود را ايجاد کرده يا Viewهاي ماژول
 Dateرا کلوني کنيد(تغيير دهيد) .اگر از تغيير بخشهاي ماژول  Dateو Viewها کار
خود را آغاز کرديد ،ممکن است وقت خود را براي کارهاي غيرضروري صرف کنيد.
معرفي تقويم و وقايع ماژولهاي  Dateو تقويم
براي بسياري از کاربران اين نکته که ماژول  Dateتاريخهايي به صورت گونه  CCKايجاد

ميکند ،اهميت چنداني ندارد .آنها فقط انتظار دارند يک تقويم يا ليستي از وقايع پيشرو در
اختيار داشته باشند .در اين بخش با عملکرد کامل ماژولهاي تقويم و  Dateآشنا ميشويد.
در ماژول تقويم دو تقويم مجزا و متفاوت وجود دارد:
 يک تقويم وقايعمحور که به نمايش وقايع ميپردازد .اين وقايع از گونه محتوا استفادهميکنند که به راحتي ميتوان توسط  wizardماژول  Dateآنها را ايجاد کرد .شما ميتوانيد
بخشهاي دلخواه خود را به اين گونه محتوا اضافه کنيد اما در هنگام شروع هميشه از يک بخش
 Dateاستفاده ميکند(به همراه تيتر ،متن ،تنظيمات منو و ضمايم فايل که همه از گونه محتوا
استفاده ميکنند) .نمونههايي از  Viewکه در اين ماژول موجود است يک تقويم ماهانه را به
نمايش درميآورند .در اين تقويم وقايع به صورت لينک در رزوهاي مختلف قرار ميگيرند.
 تقويم دوم نيز به نمايش لينکها ميپردازد اما نه لينکهاي وقايع .اين لينکها روزهاييرا نشان ميدهند که گرههاي دروپال براي آخرين بار بازبيني شدهاند .استفاده از اين تقويم روش
مناسبي است براي کسب اطالع درمورد تاريخ ايجاد مداخل مختلف در سايت.
شکل  View 15-1تقويم را به نمايش درآورده است.

شکل 15-1
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با کليککردن روي يک روز در تقويم ،نمونه  Viewنمايشدادهشده در شکل  15-2باز
ميشود .شما در قسمت باالي صفحه ميتوانيد Viewهاي مختلف را مرور کرده(سال ،ماه،
روز و هفته) ،وقايع جديد به روزهاي تقويم اضافه کنيد.

شکل 15-2

اگر از Viewهاي بزرگتر استفاده کنيد ميتوانيد روي وقايع کليک کنيد .طبق شکل 15-3
با کليککردن روي يکي از اين وقايع ،خالصهاي از آن به شکل  up-popبه نمايش درميآيد.

شکل 15-3

سپس ميتوانيد طبق شکل 15-4از آن خالصه استفاده کرده وارد متن کامل واقعه شده آن
را ويرايش کنيد.

شکل 15-4
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طبق شکل  15-5به راحتي ميتوان با استفاده از تقويمهاي  up-popماژول Date
مدخل تاريخ جديدي ايجاد کرد .معموال هرکدام از اين وقايع براي شروع و پايان از ساعت
و روز استفاده ميکنند.

شکل 15-5

اگر تاريخ يکي از اين وقايع را عوض کنيد و آن را به آينده موکول کنيد ،طبق شکل
 15-6ميتوانيد آن را در ليست وقايع پيشرو ببينيد.

شکل 15-6
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البته براي نمايش تقويم و وقايع پيشرو ،از بلوک استفاده ميشود .شما ميتوانيد اين بلوکها
را در صفحات مختلف سايت قرار دهيد چون نيازي نيست لزوما در کنار هم باشند.
وقايع پيشرو را پنهان نکنيد
برخي از کاربران مايل نيستند بخشي از سايت گاه و بيگاه از صفحه حذف شود و برخي ديگر
مشکلي در اين رابطه احساس نميکنند .اما شما ميتوانيد يکي از وقايع را در روزي در ماههاي

پيشرو مشخص کنيد تا تقويم وقايع پيشرو همواره در صفحه سايت شما موجود باشد.

در نهايت ميرسيم به آيکون تقويم که در قسمت پايين سمت راست  Viewديده
ميشود .طبق شکل  15-7اين آيکون ميتواند اطالعات تقويم را به  iCalيا هر ابزار تقويمي
دسکتاپ کامپيوتر شما منتقل کند.

شکل 15-7

شروع کار با ماژولهاي تقويم و Date
طبق جدول  15-1ماژول  Dateرا دانلود ،نصب و فعال کنيد .همين
عمليات را براي ماژول تقويم (با استفاده از جدول  )15-2انجام دهيد.
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پيکربندي تنظيمات تاريخ و زمان
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗΕΎϤϴψϨΗϱΪϨΑή̰ϴ̡
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗΕΎϤϴψϨΗϱΪϨΑή̰ϴ̡
 به بخش15-8 تاريخ و زمان دروپال طبق شکل
براي تغيير تنظيمات
ϱΪϨΑή̰ϴ̡ˬ
Administer
ζΨΑϪΑ
15
8
Ϟ̰ηϖΒρϝΎ̡ϭέΩϥΎϣίϭΦϳέΎΗΕΎϤϴψϨΗήϴϴϐΗϱήΑ
ϱΪϨΑή̰ϴ̡ˬAdministerζΨΑϪΑ 15-8Ϟ̰ηϖΒρϝΎ̡ϭέΩϥΎϣίϭΦϳέΎΗΕΎϤϴψϨΗήϴϴϐΗϱήΑ
/settings/admin(
) زمانadmin/settings/date-time
)وadmin/settings/date-time
 تاريخ،پيکربندي سايت
،Administer
ίϲθΨΑΕΎϤϴψϨΗϦϳ
.ΪϴϨ̯ϪόΟήϣ
(ϥΎϣίϭΦϳέΎΗˬΖϳΎγ
ίϲθΨΑΕΎϤϴψϨΗϦϳ
.ΪϴϨ̯ϪόΟήϣ
(ϥΎϣίϭΦϳέΎΗˬΖϳΎγ
Dateاما
ϝϭ̫ΎϣίϩΩΎϔΘγίϞΒϗ
.Ϊϧήϴ̳
˨
Dateϝϭ̫Ύϣ
 نيستندDate ماژول
بخشي از
 اين تنظيمات.) مراجعه کنيدtime-date
ϝϭ̫ΎϣίϩΩΎϔΘγίϞΒϗ
.Ϊϧήϴ̳
ϲϣέήϗϝϭ̫ΎϣϦϳϩΩΎϔΘγΩέϮϣΎϣΪϨΘδϴϧ
˨ ϲϣέήϗϝϭ̫ΎϣϦϳϩΩΎϔΘγΩέϮϣΎϣΪϨΘδϴϧ
Dateϝϭ̫Ύϣ
ϲϳΎϫζΨΑϻΎΣΎϣ
˨  احتماالDate
.ΪϳΩή̯ϩΩΎϔΘγϲϨΘϣϱΎϫ
˨ ازζΨΑίϊϳΎϗϭΦϳέΎΗϥΩή̯
˨ ماژول
ϲϳΎϫ
ζΨΑϻΎΣΎϣ
.ΪϳΩή̯ϩΩΎϔΘγϲϨΘϣϱΎϫ
˨  قبل. قرار ميگيرندΖηΩΩΎϳϱήΑΎϤηϻΎϤΘΣ
ΖηΩΩΎϳϱήΑΎϤηϻΎϤΘΣ
˨ مورداستفاده اين
استفاده از ماژولζΨΑίϊϳΎϗϭΦϳέΎΗϥΩή̯
15-8Ϟ̰ηέΩΕΎϤϴψϨΗϱΎϫ
ΖϤδϗϦϳήΗ
˨ ΖϤδϗϦϳήΗ
ϢϬϣίϲ̰ϳ
˨ ϢϬϣίϲ̰ϳ
.ΖηΩΪϴϫϮΧέΎϴΘΧέΩέΎ̯ϦϳιϮμΨϣ
15
Ϟ̰ηέΩΕΎϤϴψϨΗϱΎϫ
˨
˨
.ΖηΩΪϴϫϮΧέΎϴΘΧέΩέΎ̯ϦϳιϮμΨϣ
 اما.وقايع از بخشهاي متني استفاده کرديد
کردن
يادداشت
شما براي
ϲγέήΑϭΚΤΑϭΕέϮθϣΎΑϻΎΣϦϴϤϫίΖγήΘϬΑ
( .ϪΘϔϫϝϭίϭέ
:ΖγϩΪϣέΩζϳΎϤϧϪΑ
ϲγέήΑϭΚΤΑϭΕέϮθϣΎΑϻΎΣϦϴϤϫίΖγήΘϬΑ
(تاريخ
.ϪΘϔϫϝϭίϭέ
:ΖγϩΪϣέΩζϳΎϤϧϪΑ
)ˮϪΒϨηϭΩΎϳϪΒϨθ̰ϳˬϪΒϨη
 يکي از مهمترين.خواهيد داشت
اين کار در اختيار:ΪϴϨ̯κΨθϣέϪΘϔϫϝϭίϭέ
مخصوص
حاال بخشهايي
)ˮϪΒϨηϭΩΎϳϪΒϨθ̰ϳˬϪΒϨη
:ΪϴϨ̯κΨθϣέϪΘϔϫϝϭίϭέ
. روز اول هفته: به نمايش درآمده است15-8 قسمتهاي تنظيمات در شکل
(بهتر است از همين حاال با مشورت و بحث و بررسي روز اول هفته را مشخص
) يکشنبه يا دوشنبه؟، شنبه:کنيد

15-8 شکل
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همانطور که در شکل  15-9مشخص است تنظيمات گونههاي مختلف
فرمتهاي تاريخ در جايجاي دروپال مورداستفاده قرار ميگيرند.
شما ميتوانيد بخشي جديد به کمک ماژول  Dateبسازيد و با تغيير اين
گونهها ،ساختار مخصوص خود را ايجاد کنيد.

شکل 15-9

استفاده از  wizardماژول Date
پس از نصب ماژولهاي تقويم و  Dateگام بعدي شما مراجعه به بخش
 ،Administerمديريت محتوا ،ابزارهاي /date/content/admin( Date
 )toolsبراي استفاده از  wizardاست(شکل  .)15-10بدينترتيب ميتوانيد
يک گونه محتواي جديد ايجاد کرده آن را به تقويم خود لينک کنيد.

شکل 15-10

پس از شروع  wizardشما بايد يک گونه محتواي جديد بسازيد و تقويمي
که بتوانيد اين گونه جديد را به ان لينک کنيد .گام اول در شکل  15-11کامال
مشخص است :شخصيسازي!
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شکل 15-11

نام پيشفرض اين بخش date ،است و ليبل پيشفرض آن .Date ،در قسمت توضيحات
گونه محتواي آن نيز نوشته شده :يک گونه محتواي  dateکه به يک تقويم  Viewsلينک
شده است .البته برخي از مداخل پيشفرض ممکن است کمي گمراهکننده باشند و شايد
بهتر باشد آنها را تغيير دهيد .مداخل تقويم به وقايع اشاره دارند .يک  dateفقط يادآوري
در نقطه معيني از زمان است .وقايعي که شما به تقويم اضافه ميکنيد معموال قسمتي
به نام توضيحات دارند چون هرگرهي ميتواند از يک متن برخوردار باشد .هرچند ممکن
است بخشي به تقويم اضافه کرده وقايع را در آن قرار دهيد .همچنين ميتوان تنظيمات
طبقهبندي سايت را در مورد اين وقايع نيز اعمال کرد و براي اين گونه محتواي جديد از
اصطالحي خاص استفاده کرد.
در مورد ماژول Event
ماژول  Eventيکي از ماژولهاي مشارکتي دروپال است .برخي کاربران دروپال از نسخههاي
قديمي ماژول  Eventو برخي ديگر از نسخههاي جديد ماژول  Dateاستفاده ميکنند.
با تغيير نام ،توضيحات و ليبل وقايع ميتوانيد بر اين نکته تاکيد کنيد که اين يک date
ساده نيست .همچنين ميتوان در ابتداي نام آن از پيشوندهاي مخصوص استفاده کرد تا
همه متوجه شوند اين يک بخش عمومي نيست و تنها به شما اختصاص دارد .اگر از اين گونه
محتوا که شما در تقويم استفاده کردهايد ،شخصي ديگر در جايي ديگر استفاده کند کمي
عجيب به نظر خواهد رسيد .وقتي کمي در صفحه نمايشدادهشده در شکل  15-11پايينتر
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برويد ،تنظيمات مربوط به بخش  dateرا مشاهده خواهيد کرد .البته طبق شکل 15-12
اين تنظيمات به طور اتوماتيک در گونه محتواي جديد جاي خواهند گرفت .تنظيمات مهم
براي شما تصميم براي استفاده يا عدماستفاده از تقويم  up-popو امکان تکرار گزينههاي
 dateدر بازه زماني ماهانه يا هفتگي است.

شکل 15-12

گونه محتوايي که شما ايجاد ميکنيد(واقعه  event_pgدر مورد مثال ما) به تقويم
لينک ميشود و در گونه گره براي نمايش تقويم از فيلتر استفاده ميکند .بنابراين نيازي
نيست شما نگران نمايش تصادفي  date_fieldدر تقويم باشيد .اصوال هر بخش  dateتنها
در تقويم به نمايش درنميآيد و اين يک روند عادي است .تنها ابهامي که ممکن است به
وجود بيايد در مورد نام اين گونه محتواي جديد است .به همين دليل پيشنهاد شده از نامي
چون  event_pgاستفاده شود .براي اينکه بتوانيد از ماژول  Dateبه خوبي استفاده کنيد
به سه سوال مطرحشده در قسمت پايين صفحه (شکل  )15-12پاسخ مثبت دهيد:
	يک تقويم براي اين گونه محتوا و بخش  dateايجاد کنيد. بلوکهاي تقويم را به قالبهاي موجود اضافه کنيد(به بخش ،Administerطراحي سايت ،بلوکها مراجعه کنيد تا بتوانيد آنها را در اين قسمت جاي دهيد).
 قسمت  signupsرا روشن(فعال) کنيد.تنظيمات پيشرفته نمايشدادهشده در شکل  15-13را ميتوان به همانگونه که هست
مورداستفاده قرار داد .تنها تغييري که ممکن است الزم باشد در مورد بازههاي زماني سايت
است .اگر به بازههاي زماني دقيقتري نياز داريد ميتوانيد از دقيقه يا حتي ثانيه استفاده
کنيد(بازه زماني يکچهارم ساعت در سايت وجود ندارد).
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شکل 15-13

تغيير Viewها و گونه محتواي تقويم
با کليککردن روي گزينه  Saveکار  wizardبه اتمام ميرسد و  viewمخصوص
تقويم ايجاد ميشود .البته بهتر است در اين قسمت تغييري در تقويم سايت اعمال نکنيد.
البته هنوز کار شما به پايان نرسيده است.
ابتدا بايد به بخش  ،Administerمديريت محتوا ،گونههاي محتوا رفته گزينه ويرايش
بخشهاي گونه محتواي وقايع(که در مرحله قبلي ايجاد کرديد) را انتخاب کنيد .طبق شکل
 15-14يک بخش  Locationبه واقعه اضافه کنيد و بخش جديد را ذخيره کنيد .حاال
ميتوانيد تنظيمات بخش  Locationرا تغيير دهيد .شما ميتوانيد ارزشهاي پيشفرض
را ذخيره کنيد يا اين بخش را به بخشي الزم و ضروري در اين قسمت تبديل کنيد.

شکل 15-14
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همانطور که قبال گفته شد  CCKبه شما کمک ميکند به ايجاد ،کاربرد و استفاده
دوباره از بخشهاي  CCKبپردازيد .اين بخشها ثابت هستند اما در قسمتهاي مختلف
سايت تنظيمات مختلفي دارند .بنابراين بخش Locationي که قسمتي از يک واقعه در
سايت است ممکن است بخشي ضروري و الزم به شمار نيايد اما همان بخش در قسمتي
ديگر ،کامال ضروري و حياتي باشد( .احتماال يک واقعه عمومي شامل وقايع ديداري و وقايعي
باشد که نياز ضروري به يک  Locationدارند ،باشد ).در اين قسمت ممکن است شما
بخواهيد به جابجاکردن بخشها بپردازيد.

کاربرد بهينه بخشها
ممکن است اين سوال براي شما به وجود آيد که چرا قراردادن اطالعات  Locationدر
متن گره واقعه کافي نيست .هرگاه المان دادهاي خاصي چون  Locationدر اختيار داشته
باشيد ،در واقع آن المان قسمتي از يک يا چند گونه محتوا به حساب ميآيد .بنابراين نبايد
از يک بخش براي کاري غير از آنچه در ليبل مشخص شده استفاده کرد .چون استفاده از
يک بخش  Locationجديد براي جايدادن ارزش داده مشکالت عديدهاي براي مديريت
دادههاي سايت شما به وجود ميآورد.
درحالي که در بخش مديريت محتواي گونه محتواي واقعه جديد هستيد ،روي گزينه
 Fields Manageکليک کنيد تا بتوانيد بخشهاي CCKاي که به سايت اضافه کردهايد
را ويرايش کنيد Date :و . Location
شکل  15-15تنظيمات اضافي براي بخش  Dateرا به نمايش درميآورد.

شکل 15-15
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در اين قسمت ميتوانيد ارزشهاي پيشفرض براي تاريخ شروع و پايان بخش را
معين کنيد .همانطورکه در شکل  15-16مشخص است دراين قسمت قالبها را نيز
ميتوانيد مشخص کنيد .همچنين بايد بخش  Format Input Customرا خالي
بگذاريد مگر اينکه بخواهيد از تنظيماتي ويژه استفاده کنيد .به عنوان مثال تنظيمات
پيشفرض نمايشدادهشده در شکل  15-16قالبي را مشخص ميکند که در آن از  Hبراي
نمايش ساعت استفاده ميکند .در زبان  PHPقالب زمان 24ساعته است .بنابراين بدون

درنظرگرفتن ساير تنظيمات قالبها ،شما بايد ارزشهاي 24ساعته وارد سيستم کنيد نه
ارزشهاي 12ساعته(AMبراي صبح و  PMبراي عصر).

شکل 15-16

شکل  15-17تنظيمات اضافي اين قسمت را به نمايش درآورده است.

شکل 15-17
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پس از پايان کار بخش  Dateبايد به بخش  ،Administerمديريت محتوا ،طبقهبندي
مراجعه کنيد .در اين قسمت ميتوانيد اصطالحاتي که براي طبقهبندي مقاالت و story
ها استفاده ميکنيد را انتخاب کنيد .شما ميتوانيد با ويرايش اين اصطالحات آنها را
درکنار گونه محتواي واقعه جديد به کار گيريد( .استفاده دوباره از اصطالحاتي که قبال از
آنها درمورد مقاالت و storyها استفاده کردهايد به اين معناست که وقايع مربوط نيز در
ليستهاي طبقهبندي به نمايش درخواهند آمد).

همچنين ممکن است شما بخواهيد تنظيمات پيشفرض نظرات کاربران را براي گونه
محتواي وقايع تغيير دهيد .اگراين بخش را قبال فعال کردهايد ممکن است نظراتي چون
"به زودي آنجا خواهم بود" و "متاسفم ،من مشغله زيادي دارم ".دريافت کرده باشيد .از
 Signupsيا ماژولهاي  Flagبراي مديريت حضور و رزروکردن استفاده کنيد .همچنين
ميتوانيد بخش نظرات کاربران را حذف کنيد.
گام نهايي انتخاب نامي جديد براي Viewهاي پيشفرض تقويم است .به بخش
 ،Administerطراحي سايتView ،ها مراجعه کنيد .ليست Viewها در اين قسمت
بسته به ساير تنظيمات دروپالي شما متفاوت خواهند بود .اما طبق شکل  15-18شما بايد
دو  Viewتقويم از اين ميان انتخاب کنيد.

شکل 15-18

تيتر تقويم وقايعمحور خود را تغيير دهيد .شما ميتوانيد اين تيتر Calendar ،را با تيتري
چون  Happening s’Whatعوض کنيد تا آن را با تقويم گرهمحور اشتباه نگيريد.
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خالصه
تقويمها يکي از بخشهاي اصلي هر وبسايت به شمار ميآيند .با ترکيب ماژولهاي
تقويم و  Dateفضاي تقويمي مناسبي براي کاربران سايت فراهم ميشود .در ابتدا ميتوان
از تنظيمات پيشفرض استفاده کرد .ولي در ادامه کار ميتوان با تغيير Viewها به
شخصيکردن تقويمها پرداخت.
سوال و جواب
سوال :آيا ميتوانم همزمان از چند تقويم در سايت استفاده کنم؟
جواب :بله ولي هرتقويم به يک گونه محتواي خاص لينک ميشود(مثل event_pg
در موردمثال ما).
سوال :آيا مي توان عضو  feed RSSيک تقويم شد؟
جواب :آسانترين راهحل انجام اين کار در سطح وقايع است نه در سطح تقويم .ميتوان
يک اصطالح طبقهبندي به وقايع تقويم اضافه کرد(همان اصطالحاتي که براي طبقهبندي
مقاالت و storyها به کار گرفته ميشوند) .سپس ميتوان به يک واقعه در تقويم مراجعه
کرده روي طبقه مربوط به آن کليک کرد .در نتيجه صفحهاي از تمام مداخل آن اصطالح
ارائه ميشود و يک آيکون  feed RSSدر قسمت پايين صفحه به نمايش درخواهد آمد.
و ميتوان عضو آن اصطالح شد تا مطالب بهروز را دريافت کرد .اگر ميخواهيد عضوگيري
تقويم وقايعمحور را محدود کنيد بايد يک اصطالح اضافي به ليست اصطالحات طبقهبندي
اضافه کنيد.
کارگاه
امتحان
 .1چگونه ميتوانم دسترسي به دادههاي تقويم را محدود کنم؟
 .2چگونه ميتوان روز اول هفته را در تقويم تنظيم کرد؟
 .3من تمام تنظيمات را نهايي کردم؛ آيا باز هم مجبورم زمان را به صورت ساعت
24ساعته وارد سيستم کنم؟
جوابها
 .1دادههاي تقويم در يک بخش  date CCKکه توسط  wizardايجاد شده است
جاي ميگيرند .بنابراين بايد دسترسي به اين بخش را از قسمت Permissions Content
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محدود کنيد( .بخش  dateپيشفرض  date_fieldاست).
 .2به بخش  ،Administerپيکربندي سايت ،تاريخ و زمان مراجعه کنيد.
 .3گزينه  Format Input Customدر تنظيمات بخش  dateبراي گونه محتواي
وقايع ساير تنظيمات را تغيير ميدهد .ارزش پيشفرض همان ساعت 24ساعته است.
فعاليتها

بزرگترين مشکل برسر راه بهروزرساني تقويم در سايت ،حفظ هارموني تغييرات است.
بنابراين از پيش بايد فرد مسئول اضافهکردن و تصحيح وقايع و بهروزرساني تقويم سايت
مشخص شود .اگر کاربران سايت هم مجاز به اضافهکردن داده به سايت هستند ،از قبل بايد
تصميم بگيريد چه مواردي بايد در تقويم سايت ليست شوند.
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بخش شانزدهم

يک راهحل براي گسترش
تجارت الکترونيک

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
نحوه نصب Ubercart
راهاندازي کالسهاي محصوالت و کاتالوگها
مديريت مالي در سيستم
فروش لينکهاي دانلود
نقل و انتقال محصوالت و حفظ رابطه با سهام
ارائه عضويت با پرداخت حق عضويت
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مقدمه
اين بخش جنبه اجتماعي و تعاملي دروپال را تکميل ميکند .اين روزها تجارت بدون
فعاليت اجتماعي و برقراري روابط بيمعناست و اين تجارت(به معناي عام) است که به اين
بخش از زندگي مفهوم ميبخشد .دنياي تجارت الکترونيک در مدت زمان کوتاهي شکل

گرفت و نشانه آن ماژول مشارکتي  Ubercartاست که توسط حدود ده هزار سايت
مورداستفاده قرار ميگيرد.
در کل  Ubercartتمام نيازهاي شما به يک  in-plugتجارت الکترونيک را تامين
ميکند .به عنوان مثال در شکل  16-1ميتوانيد مشاهده کنيد اين ماژول به شما کمک
ميکند کارت فروش و کاتالوگ را در بلوکهاي مختلف سايت خود قرار دهيد( .اکثر سايتها
کارتهاي فروش و کاتالوگهاي خود را در تمام صفحات سايت جاي ميدهند تا درصد
فروش محصوالت خود را باال ببرند).
براي برخي کاربران ،تجارت الکترونيک تنها هدف ممکن براي ايجاد يک وبسايت است
و دروپال به کمک  Ubercartبه راحتي اين آرزو را محقق ميکند.

286

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

شکل 16-1

البته ممکن است برخي اصال تمايلي به استفاده از اين جنبه دروپال نداشته باشند.
اما بهتر است به ياد داشته باشيد تجارت الکترونيک و  Ubercartبه طور خاص امکان
برقراري ارتباطاتي را فراهم ميکنند که خارقالعاده است .مثالهاي زيادي در اين بخش
وجود دارد:
فروش لينکهاي دانلود :با استفاده از اين ماژول شما ميتوانيد لينکهاي دانلود نرمافزار،
تراکهاي موسيقي يا هرفايل قابلدانلود ديگر را بفروشيد .بدينترتيب امور نقل و انتقال
و دارايي حذف ميشود و بسياري از شرکتها ميتوانند کاال و خدمات خود را سريعتر و
راحتتر در اختيار مشتريان قرار دهند.
فروش لينک رزرو :شايد قصد داريد به فروش بليت کنسرت بپردازيد يا عمليات رزرو
اتاقهاي هتل خود را تسهيل کنيد؛ مهم نيست تمام اين خدمات در دروپال ممکن است .در
اين مورد هيچ جسمي منتقل نميشود ولي بايد اسناد دانلود و رزرو را نگهداري کرد.
فروش فيزيکي :اين در مورد فروش اجسامي است که بايد به طور فيزيکي منتقل
شوند :کتاب ،ظرف مربا و غيره .اين ماژول در دو جنبه از پروسه فروش اين اجناس به شما
کمک ميکند :مديريت پروسه نقل و انتقال اجناس و انجام امور دارايي .البته اين ويژگيها
اختياري هستند چون شايد بسياري چنين اموري را دستي انجام دهند.
فروش حق عضويت :شايد اين جالبترين مورد از اين ماژول در دروپال باشد .شما
براساس نقشهايي که در سايت ايجاد کردهايد ،به کاربران اجازه ميدهيد به منابع و
کارکردهاي ويژه مختلف سايت دسترسي پيدا کنند .شما ميتوانيد نقشي چون Member
ايجاد کرده و به اعضاي آن اجازه دهيد به بخشهاي خاصي از سايت دسترسي داشته باشند.

سپس ميتوانيد به کمک  Ubercartعضويت در آن نقش را به فروش برسانيد و حتي براي
استفاده از آن بازه زماني مشخصي معين کنيد.
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شايد اين ماژول از ساير ماژولهايي که به کار گرفتهايد بزرگتر باشد( .درواقع اين ماژول
پنج بخش ماژول به ليست ماژولهاي شما اضافه ميکند که بايد فعالشان کنيد ).اگرچه
 Ubercartبزرگ است اما برپايه همان ساختار دروپال طراحي شده :طبقهبندي ،نقشها
و دانلود فايل .بنابراين نبايد در استفاده از آن با مشکالت فني مواجه شويد .البته اگر با
تجارت الکترونيک آشنا نيستيد ،شايد با اين جنبه اين ماژول کمي دچار مشکل شويد .البته
اگر مطالب اين بخش را به خوبي مطالعه کرده از ابزارهاي دروپال به درستي استفاده کنيد،
مشکل خاصي به وجود نخواهد آمد .در ابتدا بهتر است از تنظيمات پيشفرض و پيشنهادات
کتاب استفاده کنيد تا کمکم با روند کار آشنا شويد.
تصاوير محصول SilverGraphics
تصاوير محصوالت اين بخش از سايت  www.silvergraphics.comانتخاب شدهاند.
شروع کار با Ubercart
چند ماژول در  Ubercartوجود دارد که ميتوانيد نصب کرده به کار گيريد .بنابراين
در ابتدا بايد سياست و اهداف خود را مشخص کنيد تا انتخابهاي بهينهاي داشته باشيد.
آشنايي با Ubercart
بخشهاي مختلف ماژولهاي  Ubercartعبارتند از:
 هسته  :Ubercartمانند هسته دروپال ،بايد اين ماژولها را نصب کرده فعال کنيد. هسته( Ubercartاختياري) :فعالکردن اين ماژولها اختياري است .يکي از مهمترينآنهاماژول پرداخت است .اگر اين ماژول را فعال نکنيد نميتوانيد از هيچکدام از ماژولهاي پرداختيUbercart
استفادهکنيد.همچنينماژولهايمالياتهاوگزارشاتمالياتيبرايپروسهمالياتفروشضروريهستند.
ساير ماژولهاي پرکاربرد اين قسمت عبارتند از ،Attribute:کاتالوگ و گزارشات .اگر اين سه ماژول را نيز
فعالکنيدبامشکلروبرونخواهيدشد.اگربهنقلوانتقالکاالخواهيدپرداخت،بايدماژولهاينقلوانتقال
وقيمتهاينقلوانتقالرانيزفعالکنيد.درنهايتماژولهايدانلودفايلونقشهارافعالکنيدتابتوانيدبه
فروشلينکهايدانلودوحقعضويتياسايرمحصوالتنقشمحوربپردازيد.
 بخشهاي اضافي  :Ubercartدر اين بخش ماژولهاي اختياري قرار دارند .بسياري ازکاربران از ابزار  GoogleAnalyticsبراي مديريت سايتهاي خود استفاده ميکنند .ماژولي به
همين نام در دروپال وجود دارد(براي دانلود به اين آدرس برويد:
 )Drupal.org/project/google_analytics -که اگر نصب کرده فعالش کنيد،
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ميتوانيد بخش  GoogleAnalyticsماژول  Ubercartاستفاده کنيد .ماژول سهام به طور
خودکار به مديريت امور دارايي ميپردازد و ميتوانيد از آن براي مديريت امور دارايي اجناس يا
رزروها(بليت يا اتاق) استفاد ه کنيد .ماژول بسته محصوالت به شما کمک ميکند چند محصول
را در يک گروه جاي داده بستهاي با صرفه اقتصادي به وجود آوريد .بدينترتيب کاربران ميتوانند
اجناس در کنارهم با قيمت پايينتري (نسبت به خريد تکي آنها) خريداري کنند.
 اجزاي تکميلي  :Ubercartاين ماژولها هزينه انتقال اجناس را محاسبه ميکنند .هر کاربريميتواند از ماژولهاي  Rate Flatو  Quote Weightاستفاده کند .اما براي استفاده از ماژول UPS
حتما بايد يک اکانت  UPSدر اختيار داشت .براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به آدرسwww.
 ups.comمراجعه کنيد .براي استفاده از ماژول  USPSنيز بايد يک شناسه کاربري Tools Web
در اختيار داشته باشيد که ميتوان در آدرس www.usps.com/webtoolsقابل دسترسي است.
 پرداخت  :Ubercartماژول  Ubercartچند ماژول پرداخت دارد که براي استفاده از آنها بايدابتدا ماژول پرداخت در هسته  Ubercartرا فعال کنيد .بسياري از کاربران ماژول Gateway Test
را نيز فعال ميکنند تا بدون نياز به شارژکردن اعتبار کارت ،به تست پروسه مالي سايت پرداخت( .پس
از اتمام تست ميتوانيد آن را غيرفعال کنيد ).ماژول بسته متد پرداخت به مديريت معامالتي که با کارت
اعتباري انجام نميشوند(مثل چکها و  )CODsميپردازد .ماژول کارت اعتباري درصورت استفاده
از خريد با کارت اعتباري بايد فعال شود .براي پروسه استفاده از اين کارتها خدمات مختلفي وجود
دارد که در  Ubercartاز  Payment Silent CyberSource ،net.Authorizeو Google
 Checkoutاستفاده ميشود .البته تنها فعالکردن يکي از اين خدمات آنالين هم کافيست .براي
تکميل کار خود ميتوانيد از ماژول  PayPalاستفاده کنيد.

نصب و فعالکردن Ubercart
طبق روال هميشه بايد ابتدا  Ubercartرا دانلود و فعال کنيد .فايلي که دانلود ميکنيد
شامل چند ماژول است که ابتدا پنج بخش در ليست ماژولهاي شما ايجاد کرده سپس
نصب ميشوند.
 Ubercartو دروپال7
 Ubercart2نسخه کنوني اين بسته ماژول است .اين نسخه براي دروپال 6آماده شده است.
به همين خاطر هيچ لينکي مربوط به دروپال 7در اين بخش وجود ندارد .براي کسب اطالعات
بيشتر در اين مورد ميتوانيد به سايت  ubercart.orgيا سايت نگارنده مراجعه کنيد.
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از  Ubercartدر محيط مخصوص خود استفاده کنيد
ماژول  Ubercartبزرگ است ولي پيچيده نيست .بنابراين شايد شما بخواهيد در
صورت ناآشنايي با معقوله تجارت الکترونيک اولين فروشگاه اينترنتي خود را به کمک
 Ubercartو در فضاي دروپال تجربه کنيد.
بخش  )store/admin( Administration Storeدر شکل  16-2کامال مشخص

است .شما ميتوانيد لينکهاي مربوط به هرماژول را نمايان يا پنهان کنيد.

شکل 16-2

اگر در صفحه کمي پايينتر برويد ميتوانيد وضعيت گزارش نمايشداده شده در شکل
 16-3را مشاهده کنيد .اين يک نماي کلي سطح باالست؛ شما بايد به تصحيح يا تشريح
هرناهنجاري بپردازيد .به عنوان مثال در شکل  16-3ميتوانيد به وضوح ببينيد کددارکردن
کارت اعتباري تنظيم نشده است .شما نميتوانيد بدون نهاييکردن تنظيمات اين بخش
از کارتهاي اعتباري در سايت استفاده کنيد؛ هرچند براي تست مناسب است .خطاهاي
مربوط به تصاوير جديتر است .هرچند شما ميتوانيد فروشگاه اينترنتي خود را بدون هيچ
تصويري راهاندازي کنيد ،نبايد اين ويژگي را از سايت خود حذف کنيد .بنابراين مشکل عدم
استفاده از عکس در سايت ميتواند مشکلساز باشد .اگر با اين پيام خطا مواجه شديد ،به
دنبال راهحلي براي رفع مشکل باشيد .چنين مشکالتي گاهي در نصب تستي دروپال به
وجود ميآيد .معموال دليل بروز چنين مشکالتي فعالنبودن ويژگي URLهاي پاک است و
در نتيجه فايل  htaccess.به درستي پيکربنيد نميشود .فايل  htaccess.خود را ليست
کرده به نظرات درمورد پيکربندي توجه کنيد .اين فايل کوچک است اما پنهان است پس
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به ياد داشته باشيد که بايد کالينت  FTPخود را به گونهاي پيکربندي کنيد که فايلهاي
پنهان را نيز در ليست بگنجاند.

شکل 16-3

استفاده از مجتمعسازي دروپال
ماژول  Ubercartبه خوبي در دروپال مجتمع شده است .شما کليدهاي آشنايي را
خواهيد ديد که به شما کمک ميکنند به گرهها عکس اضافه کنيد(چه گرههاي معمولي و
چه گرههاي مربوط به محصوالت) .در صورت مشاهده چنين ابزارهايي بايد از آنها استفاده
کنيد .بسياري از کاربران وقت و پول فراواني صرف ميکنند تا سايت دروپالي خود را شخصي
کنند در حالي که با استفاده از آيکونهاي ساده براي گرهها و موارد امور دارايي مي توان
تغييرات بيشتري با هزينه کمتر در سايت ايجاد کرد.
امور مالي
براي اينکه بتوانيد فروشگاه  Ubercartي خود را تست کنيد ،بايد بتوانيد عمليات
فروش را بدون شارژ واقعي يک کارت اعتباري به اتمام برسانيد .براي انجام اين کار ميتوانيد
برنامه  Gateway Testرا راهاندازي کرده از يک کارت اعتباري بدون نياز به شارژکردن در
تست استفاده کنيد .همينطور ميتوانيد  CODرا فعال کرده پرداختها را چک کنيد .اين
عمليات اتوماتيک نيست بنابراين شما ميتوانيد شرايط دريافت چک يا ارسال محموله براي
 CODرا شبيهسازي کنيد .اگر در نهايت چکها را پذيرفته سفارشات  CODرا مديريت
خواهيد کرد ،اين يک عمليات تستي مفيد است .اگرتنها کارتهاي اعتباري را ميپذيريد از
 Gateway Testاستفاده کنيد .البته به هرحال بايد تمام اين قسمتها را در فضاي تستي
راهاندازي کنيد.
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در ليست ماژولها به بخش  Other-Ubercart ،Payment-Ubercartرفته
 Paymentرا از ليست موجود فعال کنيد .سپس به بخش /settings/store/admin
 edit/paymentمراجعه کنيد .همانطور که در شکل  16-4مشخص است ،ماژول منوي
مديريت(قابلدانلود از آدرس  )menu_admin/project/org.drupalدر زمان استفاده
از  Ubercartارزشي طاليي دارد .تنظيمات پيشفرض در اين صفحه (که تماما فعال
شدهاند و از يک پيام استاندارد استفاده ميکنند) براي شروع کار بسيار مناسب هستند و
نيازي به تغيير نيست .در کل در زمان کار با  Ubercartمعموال بهتر است از تنظيمات و
حالت پيشفرض استفاده کرد تا پس از چند معامله تستي با شرايط اين محيط بيشتر آشنا
شده قسمتهاي مختلف را شخصي کنيد.

شکل 16-4

تنظيمات پيشفرض پرداخت که در شکل  16-5به نمايش درآمده است براي شروع
کار بسيار مناسب است.
فعالکردن  CODو پرداختهاي چک 
ي
روي گزينه  Methods Paymentکليک کرده يا به بخش /settings/store/admin
 methods/edit/paymentمراجعه کنيد تا طبق شکل  16-5عمليات راهاندازي ادامه
پيدا کند.
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شکل 16-5

اگر ميخواهيد از  CODو ابزار پرداختهاي چکي استفاده کنيد بايد ماژول Payment
 Pack Methodsدر  Payment-Ubercartرا فعال کنيد .طبق شکل  16-5ميتوانيد آنها را در
بخش Methods Paymentفعال کنيد .همانطور که در قسمت پايين شکل 16-5مشخص است
شما بايد اطالعات اضافي براي پرداختهاي چکي ،COD،کارتهاي اعتباري و ساير متدهاي پرداخت
آماده کنيد .سپس پيکربندي متدهاي پرداختي را ذخيره کنيد.
در ميان تنظيمات مشخصشده در قسمت پايين صفحه تنظيمات مربوط به کارتهاي
اعتباري موجود است .اگر از  Gateway Testاستفاده ميکنيد ،گزينه  Operateرا در قسمت
 Mode Debug Card Creditفعال کنيد و گزينه Numbers Card Credit Validate
در قسمت  Checkoutرا غيرفعال کنيد( .بدينترتيب از شماره کارتي چون  12345ميتوانيد
استفاده کنيد که اصال در استانداردهاي تعيين شماره کارتهاي اعتباري نميگنجد).
فعالکردن بخش کارتهاي اعتباري و Gateway Test
اگر ميخواهيد سيستم را با کارتهاي اعتباري تست کنيد بايد ابزارهاي Card Credit
و Gateway Testرا در  Payment-Ubercartفعال کنيد .بدينترتيب ميتوانيد کارت
اعتباري را به متدهاي پرداخت سايت اضافه کنيد .البته بايد  Gateway Testرا به عنوان
گيتوي مخصوص پردازش اين قسمت انتخاب کنيد .وقتي شروع به استفاده از سايت
ميکنيد بايد از گيتويهاي ديگر براي شارژ و تاييد کارتهاي اعتباري استفاده کنيد .تنها
کاري که الزم است انجام دهيد اين است که گيتوي مناسب را در ماژولهاي Ubercart
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خود فعال کرده و در اين فسمت ،در بخش  Gateway Defaultآن را انتخاب کنيد.
همچنين بايد به کدنويسي پردازش کارت اعتباري بپردازيد .يعني ابتدا پوشهاي در دسترس
 Ubercartايجاد ميکنيد و سپس کليدي کدنويسيشده در آن قرار ميدهيد .به داليل
امنيتي اين پوشه در داخل پوشه دروپال شما قرار نميگيرد .براي کسب اطالعات بيشتر
ميتوانيد به www.ubercart.org/docs/user/2731/credit_card_settings
مراجعه کنيد .پروسه راهاندازي اين پوشه کدنويسيشده بسيار ساده است و تنها يکبار
نهاييکردن آن کافيست.

کار با ساير گيتويها
به طورمعمول ساير گيتويها در  Payment-Ubercartنصب ميشوند .اگر از
خدمات آنالين براي پردازش عمليات فروش از طريق کارت اعتباري استفاده ميکنيد،
ميتوانيد اين ابزارها را در آنجا بيابيد(دو مورد رايج و پرطرفدار PayPal ،و Google
 Checkoutاست) .در حالت عادي شما بايد با استفاده از ابزار راهاندازي گيتوي ،يک اکانت
راهاندازي کنيد و کليدي دريافت کنيد که به کمک آن بتوانيد به ارسال اطالعات معامالت
بپردازيد .بدينترتيب گيتوي مسير سايت شما را شناسايي خواهد کرد .اين اطالعات در
کنار هم گيتوي را از قانونيبودن اطالعات معامالت ارسالشده مطلع ميکنند .در کل
شما ميتوانيد با واردکردن کليدها و ساير اطالعات مشابه از طريق بخش ،Administer
مديريت فروشگاه ،پيکربندي ،تنظيمات پرداخت ()payment/settings/store/admin
اين عمليات را انجام دهيد.
دريافت پول
پس از اينکه يک مشتري تسويه حساب کرد ،عمليات فروش تمام شده است .البته
تفاوتهاي کوچکي وجود دارد که به نحوه پرداخت پول ،جنس فروختهشده و نحوه انتقال
آن بستگي دارد(به عنوان مثال در روش کارت اعتباري همه چيز اتوماتيک است) .اينجا ما
روند کلي را بررسي ميکنيم:
کاري که مشتري انجام ميدهد
مشتري صفحهاي شامل سفارشات ،اطالعات مالياتي و انتقال کاال تحويل ميگيرد(مانند
هر سيستم تجارت الکترونيک ديگر) .در قسمت پايين صفحه طبق شکل  16-6کاربر نحوه
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پرداخت را انتخاب ميکند .اگر مشتري بخواهد از طريق کارت اعتباري پول را پرداخت کند،
اطالعات الزم را بايد در اين قسمت وارد کند.
امنيت SSL
شما براي ارائه اين صفحه از طريق  SSLبايد از  HTTPSاستفاده کنيد .براي اين کار
شايد الزم باشد با مسئول هوستينگ خود ارتباط برقرار کنيد اما نکته مهم حفظ اعتبار
شما و حفظ امنيت اطالعات مشتريان شماست .بسياري از اين هوستينگها محصوالت
 on-addي ارائه ميدهند که از  SSLپشتيباني ميکند .به /project/org.drupal
 securepagesمراجعه کنيد تا ماژولي دروپالي براي مديريت اين عمليات دريافت کنيد.

شکل 16-6

پس از اتمام اين مرحله طبق شکل  16-7سفارش توسط مشتري مرور ميشود .سپس
سفارشات تاييدشده توسط يه ايميل براي شما ارسال ميشوند.

شکل 16-7
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کاري که شما انجام ميدهيد
در مورد سفارشات ارائهشده از طريق کارت اعتباري که نيازي به حملونقل ندارند،
 Ubercartميتواند به طور اتوماتيک تمام عمليات را انجام دهد .اما ساير معامالت به
دخالت مستقيم شما نياز دارند .به بخش  ،Administerمديريت فروشگاه ،سفارشات
( )orders/store/adminمراجعه کنيد تا بتوانيد ليست سفارشات را طبق شکل 16-8
مشاهده کنيد.

شکل 16-8

بسته به شرايط و گونه سفارش ،تعدادي آيکون در سمت چپ صفحه مشاهده خواهيد
کرد اما براي تمام سفارشها ،سه آيکون ابتدايي عبارتند از  Edit ،Viewو .Delete
براي سفارشهايي که نياز به حملونقل دارند آيکوني ديگر طراحي شده تا تمام محصوالت
سفارشدادهشده را در بستهاي واحد جمعآوري کنيد .آيکوني ديگر در اين قسمت به شما
کمک ميکند دستور حملونقل بستهها را صادر کنيد .براي استفاده از اين امکانات تنها
کافيست روي ايکون موردنظر کليک کنيد .در شکل  16-9ميتوانيد يک  Viewاستاندارد
سفارش را مشاهده کنيد.
در باالي صفحه کليدهايي وجود دارد که به شما اجازه ميدهد با تهيه صورتحساب
ليست پرداختها را دريافت کنيد .در صورتي که مشتري از چک براي پرداخت استفاده
کند ،به طور مستقيم ميتوانيد چک را از طريق نمايش آيکون  Viewدريافت کنيد (به
لينک دريافت چک در باالي صفحه سمت راست توجه کنيد) .کليد  Paymentsبه شما
ت استفاده کنيد :پرداخت پيشقسط و پرداخت
کمک ميکند از روشهاي ترکيبي پرداخ 
چندمرحلهاي (به عنوان مثال ترکيب چک و کارت اعتباري براي پرداخت وجه) .وقتي روي
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گزينه  Check Receiveکليک کنيد بايد جزئيات اين بخش را کامل کنيد :تاريخ تصفيه
کامل ،مقدار وجه پرداختي ،نظرات(مثل شماره چک).
در نهايت بايد شرايط سفارش را بهروز کنيد تا ليست آن در قسمت پايين صفحه کامل
شود(شکل  .)16-9قسمت پايين صفحه هم در شکل  16-10به نمايش درآمده است .البته
اين دستورات تنها در مورد سفارشات غيرکارت اعتباري يا سفارشاتي که روند فيزيکي دارند
صادق است.

شکل 16-9

شکل 16-10
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متد تجارت کوچک در فروش وبي
با رشد و توسعه دنياي تجارت الکترونيک ،نقش تجارتهاي محدود و کوچک نيز تغيير
کرده است .هرچند وب در معناي عام و تجارت الکترونيک در معناي خاص ،در ابتدا با همين
تجارتهاي کوچک متولد شدند ،در حال حاضر کارخانههاي بزرگ بازيگر اصلي اين صحنه
به شمار ميآيند .چون اين بازيگران اصلي با جذب سرمايه و فراهمکردن زيرساختها تجارت
الکترونيک را پايهگذاري کردند؛ هرچند اين روند سرعت بااليي نداشت .البته بخشي از اين
تاخير در توسعه فراگير تجارت الکترونيک خاصيت ناپايدار اينگونه بازارهاست( .همين چند
سال پيش بود که پيشبيني سود فروش يک ميليارد دالري از راه تجارت الکترونيک در
تعطيالت پايان سال موجي از تمسخروشگفتي را در پي داشت).
با گسترش فناوري تجارت الکترونيک و ابزارهايي چون دروپال و ، Ubercart
تجارتهاي کوچک هم ميتوانند از تمام ظرفيتهاي تجارت الکترونيک استفاده کنند.
برخي از ويژگيهاي اين گونه تجارتها چون توجه فردي و تحليل کارشناسانه مسائل
اقتصادي ،انطباق زيادي با دروپال و  Ubercartدارند .در واقع در اين بخش ما به جنبه
اجتماعي و اهميت حضور آنالين شما ميپردازيم.
به عالوه شرکتهاي غيرسودمحور نيز ميتوانند از اين ابزارها به خوبي استفاده کنند .چون با
کمک اين ابزارها فرد به راحتي ميتواند به امور وقتگيري چون جمعآوري اعانه بپردازد .همچنين
با کمک  Ubercartبه راحتي ميتوان بخش عضوگيري سايت را مديريت کرد.
با کمک  Ubercartديگر افراد نيازي به مکاتبات پستي وقتگير ندارند و به راحتي
ميتوانند درخواستهاي خود را مطرح کرده پاسخ بگيرند.
راهاندازي پايههاي  : Ubercartکاتالوگها ،کالسهاي محصوالت ،محصوالت
و Attributeها
در شکل  16-1پايههاي ساختار محصول  Ubercartکامال مشخص است( .در واقع
اکثر سايتهاي تجارت الکترونيک از چنين پايههايي استفاده ميکنند) .يک کاتالوگ ليست
کاملي است از طبقهبنديهاي مختلف محصوالت .در شکل  16-1اين طبقهها عبارتند از
 ،Eventsعضويت و خريد .در کنار نام هرطبقه عددي در پرانتز نوشته شده که تعداد
کاالهاي آن طبقه را مشخص ميکند( .اين عدد هرگز نميتواند صفر باشد چون در اين
صورت اصال آن طبقه در ليست جاي داده نميشود ).اگر روي يک طبقه کليک کنيد مي
توانيد محصوالت آن را مشاهده کنيد .سپس ميتوانيد طبق شکل  16-1روي کليد Add
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 Cart toکليک کنيد.
البته آشنايي با قسمتهايي چون طبقهبندي ،محصوالت و attributeها بيشتر بخش
اقتصادي  Ubercartاست نه فني.
استفاده از طبقهبنديها و کالسهاي محصوالت
اين بخشها در عين ارتباط ضمني با هم مفاهيم متفاوتي در  Ubercartارائه ميدهند.

طبقهبنديها مداخل طبقهبندي ساده دروپالي هستند که با نصب  Ubercartبه طور اتوماتيک
ايجاد ميشوند .شما به راحتي ميتوانيد اصطالحات جديد به اين سيستم طبقهبندي سيستم
اضافه کنيد(به بخش  list/taxonomy/content/adminمراجعه کرده روي گزينه افزودن
اصطالحات به ليست اصطالحات طبقهبندي کليک کنيد) .شما ميتوانيد براي ايجاد اين ليست
از سلسله مراتب استفاده کنيد .به عنوان مثال ميتوانيد اصطالحي چون خريد انتخاب کنيد و
اصطالحي چون لباس را زيرمجموعه آن قرار دهيد .و با ادامه همين روند اصطالحي مثل زنانه
ايجاد کنيد و آن را زيرمجموعه طبقه لباس قرار دهيد.
پس از ايجاد مداخل طبقهبندي ميتوانيد محصوالت مربوط به هرکدام را مشخص کنيد .البته
يک محصول ميتواند در چند طبقه قرار گيرد .به عنوان مثال يک سازمان غيرسودمحور ممکن
است محصوالتي چون تيشرت را در قسمت لباس و قسمت  Us Supportقرار دهد.
البته اين مديريت جايدادن محصوالت در طبقهبنديهاي مختلف بيشتر يک هنر
است تا علم .تنها بايد از بههمريختگي و بينظمي محصوالت در طبقههاي مختلف پرهيز
کرد .کالسهاي محصوالت هم گونه محتوايي از  Ubercartاست مثل صفحاتstory ،
ها ،بالگها و نظرسنجيها .براي مديريت اين قسمت طبق شکل  16-11بايد به بخش
 ،Administerمديريت فروشگاه ،محصوالت ،کالسهاي مديريت مراجعه کنيد.
همانطور که در شکل  16-11مشخص است يک کالس محصول فروشگاهي وجود دارد
و يک کالس جديد به نام  Supportاضافه شده است .کاتالوگ سمت چپ صفحه تفاوت
کالسهاي محصوالت و مداخل کاتالوگ را نشان ميدهد .از کالس محصوالت فروشگاهي
براي ايجاد محصوالتي با برچسب  ،Eventsفروشگاه و عضويت استفاده شده است .تا
زماني که کالس محصوالت  Supportذخيره شود ،تمام محصوالت توليدي محصوالت
فروشگاهي به شمار خواهند آمد .پس از آن هم محصوالت فروشگاهي و هم محصوالت
 Supportدر فروشگاه د رمعرض نمايش قرار خواهند گرفت.
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شکل 16-11
پس از ايجاد يک کالس محصوالت Ubercart ،آن را به عنوان يک گونه محتوا
مشخص کرده بدان بخشهاي مخصوص محصوالت اضافه ميکند.
ايجاد محصوالت
شکل  16-12به شما نحوه ايجاد يک محصول را نشان ميدهد .پس از ايجاد کالس
محصوالت نام و توضيحات آن طبق شکل  16-12در ليست گونههاي محتواي دردسترس
سيستم جاي ميگيرد( .به کالسهاي فروشگاهي و  Supportدر پايين صفحه توجه
کنيد ).وقتي محصولي را ايجاد ميکنيد به ياد داشته باشيد که کاتالوگ مخصوص آن را
نيزانتخاب کنيد تا در ليست محصوالت آن کاتالوگ قرار گيرد.
استفاده از انتخابها و attributeها
عالوه بر محصوالت و طبقهها  Ubercartاز انتخابها و attributeها پشتيباني
ميکند .يک  attributeويژگي يک محصول است؛ مانند رنگ .يک انتخاب يک ارزش
مخصوص يک  attributeاست .بنابراين  attributeرنگ ممکن است شامل انتخابهايي
چون سبز ،آبي و زرد باشد .انتخابها ممکن است قيمتهاي صعودي داشته باشند .در
بسياري از موارد رنگهاي مختلف يک محصول قيمتهاي متفاوت ندارند .البته Ubercart
نيز در اين مورد به شما کمک ميکند.
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شکل 16-12

هرچند attributeها به محصوالت اشاره دارند شما ميتوانيد مشخص کنيد چه
انتخابهايي خاصي براي attributeهاي هرمحصول در دسترس باشند( .همچنين
ميتوانيد attributeها و انتخابها را براساس کالسهاي محصوالت انتخب کنيد).
انتخابها و attributeها در محيط کلي  Ubercartحضور دارند .سپس شما
برخي از آنها را به کالسهاي محصوالت و محصوالت خاصي نسبت ميدهيد .به بخش
 ،Administerمديريت فروشگاهattribute ،ها طبق شکل  16-13مراجعه کنيد و يک
 attributeايجاد کنيد (مثل رنگ).

شکل 16-13

در شکل  16-13دقت کنيد که ذکر شده بايد حتما از  attributeاستفاده شود .چون
شما attributeها را به تکتک محصوالت نسبت ميدهيد اين بدان معناست که فقط
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زماني استفاده از آن الزاميست که به يک محصول نسبت دادهشده باشد .ممکن است شما
از  attributeرنگ در مورد تيشرت و ليوان استفاده کنيد ولي درمورد scraper ice
آن را به کار نگيريد .به عالوه انتخابهاي مخصوص attributeها در مورد هرمحصول
تغيير ميکنند .پس از ايجاد attributeها و ذخيرهکردن آنها اين ويژگيها ني زبه ليست
attributeهاي نمايشدادهشده در شکل  16-14اضافه ميشوند.

شکل 16-14

روي گزينه انتخابها در سمت راست ليست کليک کنيد تا بتوانيد طبق شکل 16-15
انتخابهاي قسمت مربوطه را پيکربندي کنيد.

شکل 16-15

پس از ايجاد يک  attributeشما ميتوانيد از آن در مورد يک کالس محصوالت يا
محصول استفاده کنيد .در هردومورد بايد به ليست – محصول يا کالس محصوالت –
مراجعه کرده و آن را ويرايش کنيد .نحوه انجام کار بدين شکل است:
کالسهاي محصوالت :به بخش ،Administerمديريت فروشگاه ،محصوالت ،مديريت کالسها
( )classes/products/store/adminمراجعه کرده روي گزينه  Editکليک کنيد تا کالس دلخواه
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را ويرايش کنيد .سپس روي گزينه  Attributesکليک کرده يکي از attributeها را انتخاب کنيد و
سپس با استفاده از گزينه  Optionsبه تعيين انتخابها بپردازيد.
محصوالت :به بخش  ،Administerمديريت فروشگاه ،محصوالت ،مشاهده محصوالت
( )view/products/store/adminمراجعه کنيد و محصول دلخواه را انتخاب کرده روي
گزينه  Editکليک کنيد .سپس ميتوانيد روي گزينههاي  Attributesو  Optionsکليک
کرده مانند مورد کالس محصوالت روند را ادامه دهيد.
حاال پس از افزودن attributeها ميتوانيد طبق شکل  16-16آنها را پيکربندي کنيد.

شکل 16-16

در صفحه ويرايش محصول يا کالس محصوالت ميتوانيد روي کليد  Optionsکليک
کنيد تا بتوانيد طبق شکل  16-17انتخابها را براي تمام attributeهاي محصول يا کالس
محصوالت پيکربندي کنيد.

شکل 16-17
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در نهايت براي هر محصولي که attributeي بدان نسبت دادهايد ،ميتوانيد انتخابهاي
مختلف را از طريق کليککردن روي چکباکس مربوطه ،روشن يا خاموش کنيد.
ش اجناس قابلدانلود
کار با قسمت فرو 
ميتوان گفت فروش اجناس قابلدانلود سادهترين راه فروش اجناس است .دراين مورد
نيازي به حملونقل وجود ندارد و هيچ نگراني در مورد امور دارايي وجود ندارد(تنها پهناي

باند مهم است) .کافيست اولين مرحله از گامهاي موردنياز را يکبار انجام دهيد تا در
دروپال ذخيره شود .در ابتدا به بخش  ،Administerمديريت فروشگاه مراجعه کرده
در قسمت پايين صفحه (شکل  )16-3ميتوانيد به کمک يک شاخص ،شرايط دانلودهاي
فايل را مشاهده کنيد .اگر نتوانيد اين شاخص را ببينيد به اين دليل است که بخش دانلود
فايل غيرفعال است .براي فعالکردن اين ماژول بايد به  Ubercartمراجعه کنيد .سپس
به بخش  ،Administerمديريت فروشگاه ،پيکربندي ،تنظيمات محصول ،ويژگيهاي
محصول ( )features/edit/products/settings/store/adminطبق شکل 16-18
مراجعه کنيد .توجه داشته باشيد که به داليل امنيتي دايرکتوري فايلهاي قابلدانلود شما
بايد خارج از دايرکتوري دروپال باشد .در شکل  16-18ميتوانيد آن را در کنار پوشه دروپال
ببينيد(نه در درون آن).
مجوزهاي الزم براي نقشهايي که ميخواهيد دسترسي به دانلود فايلهاي file_uc
داشته باشند را تعيين کنيد .بدينترتيب اين مرحله به پايان ميرسد .حاال ميتوانيد فايلهاي
دلخواه را به دايرکتوري آپلود کرده محصوالت جديدي ايجاد کنيد که مشتريان ميتوانند با
دانلود فايلها خريداري کنند .بهتر است ابتدا فايلها را ايجاد کرده آپلود کنيد ،سپس آنها
را به محصوالت سايت ضميمه کنيد.

شکل 16-18
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خودتان امتحان کنيد
راهاندازي يک محصول قابلدانلود
 .1فايل قابلدانلود را ايجاد کنيد .براي آپلودکردن به بخش  ،Administerمديريت
فروشگاه ،محصوالت ،مشاهده فايلهاي دانلودي ()files/products/store/admin
مراجعه کنيد .روي کليد  File Uploadکليک کنيد تا صفحهاي مشابه شکل  16-19باز
شود .فايل را انتخاب کرده آپلود کنيد.

شکل 16-19

 .2حاال محصولي که به فايل ضميمه ميشود را ايجاد کنيد .البته بايد در کنار
محصول ذکر کنيد که نيازي به حملونقل ندارد .چکباکس مربوط به آن نيز در قسمت
پايين بخش قيمتها در بخش اطالعات محصول قرار دارد .به خاطر داشته باشيد که
تغييرات اعمالي را ذخيره کنيد.
 .3به بخش محصول برگشته روي گزينه  Editکليک کنيد .سپس روي گزينه Features
کليک کنيد تا ويژگي فايل دانلودي طبق شکل  16-20به محصول اضافه شود.

شکل 16-20

 .4سپس  SKUمخصوص محصول را انتخاب کرده نام فايل را وارد کنيد .در صورت
لزوم طبق شکل  16-21تنظيمات دانلود را تغيير دهيد( .به طور پيشفرض  SKUمناسب
پر شده ،اما شما ميتوانيد گزينه دانلود را به هرمحصولي اضافه کنيد).
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شکل 16-21

کار با فروش رزروها
به هنگام فروش رزروها ،بايد براي فروش محدوديت قايل شويد .سالن تئاتر ،استاديوم،
پارک يا کالس؛ همه و همه فضاي محدودي دارند .شما ميتوانيد از ويژگي رديابي stock

ماژول  Ubercartبراي برخورد با اين مساله استفاده کنيد.
دروپال با کنترل اوضاع در صورت نياز به شما هشدار ميدهد تا به امور دارايي سيستم
رسيدگي کنيد .البته مواردي وجود دارد که بايد دخالت مستقيم داشته باشيد .اوال بدون
رسيدگي دقيق به امور دارايي سيستم خود نميتوانيد شرايط کلي اين قسمت را ارزيابي
کنيد .همچنين به دليل برخي نارساييها که در کل آنها را ( shrinkageانقباض داده)
مينامند ،گاهي برخي اطالعات اين قسمت تغيير ميکنند؛ بدون اينکه شما اطالعي از آن
داشته باشيد .همچنين در مورد فروش بليت شما هيچ کنترلي روي تغييرات دقيقه 90
نداريد .چون در کنسرتها ،پروازها و ...برخي تغييرات و حذف و اضافهکردن مهمانها در
دقيقه  90انجام ميشود و سيستم کامپيوتري چنين توانايي ندارد.
خودتان امتحان کنيد
راهاندازي بخش رزرو
 .1بخشي که بايد در بخش امور دارايي سيستم شما به عنوان محصول اصلي (پرواز ،مراسم،
کنسرت و )...ثبت شود را ايجاد کنيد .سپس وارد اين بخش شده طبق شکل  16-22روي گزينه
 Editو سپس گزينه  Stockکليک کنيد .سطح حداکثري قابلفروش را مشخص کنيد تا
سيستم با اتمام ظرفيت به شما هشدار دهد .به ياد داشته باشيد اين بخش را با کليککردن روي
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چکباکس مربوطه فعال ( )Activeکنيد.

شکل 16-22

 .2شما بايد پروسه پذيرش افراد را مديريت کنيد .براي هرقسمت از فروش در اين
بخش دو ايميل اتوماتيک درنظر گرفته شده است .يعني با هربار استفاده از اين بخش ،يک
ايميل تاييد براي کاربر ارسال ميشود و پس از هربار فروش ،يک ايميل براي شما ارسال
ميشود .معموال کاربراني که از اين شيوه استفاده ميکنند به سادهترين و قديميترين متد
مديريت رجوع ميکنند :آنها ايميلهاي تاييد را از سيستم خارج کرده به ترتيب حروف الفبا
مرتب ميکنند .شما ميتوانيد به بخش  ،Administrationمديريت فروشگاه ،پيکربندي،
تنظيمات تسويه حساب ( )checkout/settings/store/adminمراجعه کرده يک پيام
تسويه حساب به ايميل تاييديه سايت اضافه کنيد .بدينترتيب مشتريان ميتوانند از آن پيام
در قسمت خريد استفاده کنند.
 .3به صورت دورهاي به صفحه  Editو  Stockمراجعه کرده (شکل  )16-22به بررسي
اوضاع بپردازيد .همچنين ميتوانيد به بخش  ،Administerمديريت فروشگاه ،گزارشات،
گزارشات  )threshold/stock/reports/store/admin( Stockمراجعه کرده گزارشات
مشابه شکل  16-23را چک کنيد .به خاطر داشته باشيد که ميتوانيد ارزشهاي اين قسمت را
از طريق يک فايل  CSVخارج کرده در آينده بيشتر تحليل کنيد.

شکل 16-23
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کار با قسمت فروش فيزيکي
شما براي نقل و انتقال اجناس بايد مکانيزمي تعريف کنيد تا بتوانيد به فروش اجناس
فيزيکي بپردازيد .اين پروسه دو بخش دارد .به بخش  ،Administerمديريت فروشگاه،
پيکربندي ،تنظيمات قيمت نقل و انتقال ( )edit/quotes/settings/store/adminکه
در شکل  16-24مشخص شده مراجعه کنيد .معموال ميتوان از تنظيمات پيشفرض اين
قسمت استفاده کرد اما ممکن است شما بخواهيد پيامهاي آن را شخصي کنيد.

شکل 16-24

حاال در قسمت باال سمت راست صفحه روي گزينه  Methods Quoteکليک کنيد تا
صفحه شيوههاي مختلف نقل و انتقال کاال باز شود .البته اين شيوهها همانهايي هستند که شما
در سيستم نصب کردهايد( .به عنوان مثال اگر  UPSرا فعال کرده يک شماره اکانت  UPSدر
اختيار داريد ،يکي از گزينههاي انتخابي شما خواهد بود ).به ياد داشته باشيد که در قسمت پايين
صفحه آدرس تحويل بار پيشفرض شما قرار ميگيرد .بهتر است اين آدرس را همين حاال وارد
کنيد تا مجبور نباشيد هربار در مورد هرکاال آن را وارد کنيد .البته شما ميتوانيد در صفحات
ويرايش محصول آن را براي کاالهاي مختلف تغيير دهيد .تمام اين کارها را يک بار براي هميشه
انجام ميدهيد مگر اينکه بخواهيد شيوه نقل و انتقال کاالهاي خود را تغيير دهيد .البته بيشتر
فعاليتهاي اين قسمت مشابه قسمت فروش اجناس قابلدانلود و فروش رزروهاست .تنها تفاوت
در تعريف محصول و نحوه خريد آن است.
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خودتان امتحان کنيد
راهاندازي بخش نقل و انتقال محصول
 .1از گزينه  Content Createبراي ايجاد محصول موردنظر استفاده کنيد .دراين
نمونه ،محصول موردنظر متعلق به کالس محصوالت فروشگاهي است اما شما ميتوانيد
از نمونههاي ديگر نيز استفاده کنيد .اطالعات پايهاي چون نام ،توضيحات و طبقهبندي
کاتالوگ را وارد کنيد .اين قسمت هيچ تفاوتي با قسمت محصوالت غيرقابل نقل و انتقال
ندارد .اطالعات  SKUو ابعاد محصول را وارد کنيد.
 .2در صفحه پايينتر رفته تصوير و قيمت محصول را بيفزاييد .اين قسمت هم تفاوتي
با قسمتهاي قبلي ندارد.
 .3در صفحه پايينتر رفته محصول خود را در بخش اطالعات محصول به عنوان
محصول قابل نقل و انتقال مشخص کنيد.
 .4حاال بايد وزن و ابعاد بسته نقل و انتقال آن را وارد کنيد .در صفحه پايينتر
برويد تا بتوانيد طبق شکل  16-25تنظيمات نقل و انتقال را وارد کنيد .در اين قسمت
ميتوانيد تنظيمات پيشفرض محصول را که در قسمت تنظيمات قيمت نقل و انتقال
( )edit/quotes/settings/store/adminنهايي کرديد را تغيير دهيد .حاال کاربران
ميتوانند اين محصول را خريداري کنند .براي دريافت ايميلهاي تاييديه به ايميل
خود مراجعه کنيد.

شکل 16-25

گامهاي بعدي برعهده مشتريان شماست .البته شما بايد بر تحوالت فروشگاه مجازي
خود نظارت کرده از ابزارهاي ارتباطي سيستم خود (بالگ ،مقاالت و خبرنامه) استفاده
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کنيد .وقتي سيستم از اتمام پروسه فروش يک محصول شما را مطلع کرد بايد اين کارها
را انجام دهيد.
خودتان امتحان کنيد
تکميل پروسه فروش يک محصول قابل نقل و انتقال
براي ادامه کار بايد با دو مفهوم پايهاي به خوبي آشنا باشيد:

بسته :بستهاي که شامل يک يا چند محصول شماست.
محموله :يک يا چند بسته که پس از نقل و انتقال تحويل مشتري ميشود .در مورد
خدمات قابل رديابي چون  FedExيا برخي محصوالت  USPSهرمحموله داراي يک شماره
رديابي است.
در بسياري از موارد اين تفاوتها اهميت چنداني ندارند .مثال اگر يک مشتري يک
محصول سفارش دهد ،يک بسته يا يک محوله به او تحويل داده ميشود .اما در مورد
سفارشهاي سنگينتر  Ubercartپروسهاي ديگر در اختيار شما قرار ميدهد تا محصوالت
را به صورت بسته و محصوله ارسال کنيد .در نمونه حاضر ،مشتري دو تيشرت و يک ليوان
سفرش داده است .اين محصوالت در دو بسته ارسال ميشوند؛ يکي از تيشرتها و ليوان در
بسته اول و تيشرت دوم در بسته دوم.
در زمان ارسال محصول شما بايد:
 .1طبق شکل  16-8به بخش  ،Administerمديريت فروشگاه ،سفارشات
( )orders/store/adminمراجعه کنيد.
 .2در باالي ليست ،سفارشات ارسالنشده قرار دارند .در اين قسمت يک آيکون Package
براي اين محصوالت وجود دارد .با کليککردن روي اين گزينه صفحه محصوالت سفرشداده شده
باز ميشود .در ابتدا اين قسمت کامال خالي است و بايد با کليککردن روي گزينه Create
 Packagesدر قسمت پايين ليست بستهها ،بسته جديد ايجاد کنيد .سپس صفحه بسته جديد
طبق شکل  16-26باز ميشود .تنظيمات پيشفرض براي تمام محصوالت ( Sepجداگانه)
است .بدينترتيب هرمحصول در بستهاي جداگانه قرار ميگيرد .در صورت نقل و انتقال کاالهاي
بستهبنديشده اين گزينه بسيار مناسب است (به عنوان مثال فروش و نقلوانتقال ليوانهايي که
به صورت بستهبنديشده در انبار قرار دارند ).همانطور که در شکل  16-26مشخص است يک
مورد از هرمحصول براي حمل در بسته شماره يک انتخاب شده است.
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شکل 16-26

 .3پس از ايجاد بسته شما ميتوانيد بسته نهايي را ايجاد کنيد .حاال فقط يک محصول
براي ارسال باقي مانده؛ تيشرت دوم .بنابراين بايد يک بسته ديگر براي آن ايجاد کنيد .حاال
ميتوانيد ليست بستهها را طبق شکل  16-27با کليککردن روي گزينه  Packagesدر
باالي صفحه ،مشاهده کنيد.
 .4حاال بايد محموله را ايجاد کنيد .در باالي صفحه روي گزينه  Shipmentsکليک
کنيد تا يک محموله جديد ايجاد شود.

شکل 16-27

 .5صفحه نمايشدادهشده در شکل  16-28به شما کمک ميکند بستههاي موردنياز
را انتخاب کنيد .در مورد نمونه حاضر ،هردو بسته بايد ارسال شوند .البته اگر موجودي
نداشته باشيد ممکن است از يک محمله جنبي استفاده کنيد.
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شکل 16-28

.6حاال بايد اطالعات حمل بار را وارد کنيد؛ مثل محل دريافت و محل تحويل بار .همچنين
وسيله حمل ،اطالعات رديابي و تاريخ دريافت و تحويل بار.
 .7طبق شکل  16-29محموله به سفارش مربوطه اضافه ميشود .همانطور که قبال در
شکلهاي  16-9و  16-10مشاهده کرديد اگر اين محموله ،آخرين محموله است ،بايد سفارش
مربوطه را تکميلشده عالمت بزنيد.

شکل 16-29

کار با قسمت فروش عضويت
آخرين محصولي که ميتوانيد در اين بخش بفروشيد ،حق عضويت است .براي اين کار
بايد از ويژگي نقشهاي دروپال استفاده کرد .البته بايد بازه زماني مدت عضويت هرفرد
نيز مشخص شود .البته تمام پروسه اين قسمت اتوماتيک است و بهترين انتخاب براي
شرکتهاي غيرسودمحور براي عضوگيري است .البته در طول چندسال اخير نمونههاي
ناموفق فراواني در مورد جمعآوري اعانههاي کوچک يا کمکهاي نقدي اندک به وجود
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آمده است که بهترين مثال در اثناي انتخابات رياست جمهوري سال  2008آمريکا اتفاق
افتاد .البته از اين بخش ميتوان براي جلب حمايت کاربران براي يک پروژه ،هدف ارزشي يا
غيرسودمحور با کمک  PayPalاستفاده کرد .شما ميتوانيد به راحتي يک سيستم انالين
عضوگيري بسازيد .البته بايد براي شروع از حق عضويتهاي اندک شروع کنيد تا کاربران
بيشتري جذب کرده به مرور بر ارزش آن بيفزاييد.
ابتدا بايد مطمئن شويد ماژول  Rolesدر هسته  Ubercartفعال شده است .سپس
يک محصول ايجاد کنيد(مثل ايجاد محصول قابلدانلود) .سپس طبق شکل 16-30يک
ويژگي تعيين نقش بدان اضافه کنيد(آن را با شکل  16-20مقايس ه کنيد).

شکل 16-30

پس از کليککردن روي گزينه  Addصفحه بعدي طبق شکل 16-31به شما کمک
ميکند تاريخ اتمام عضويت را مشخص کنيد .براي بسياري از سازمانها اعطاي عضويت
يکساله کار دشواري است .اما در دروپال ميتوانيد براي هرنقش بازه زماني مشخصي تعريف
کنيد .همچنين ميتوان اين عضويت را به گونهاي پيکربندي کرد که زمان عضويت با چند
خريد همزمان تمديد شود .هنگام اتمام عضويت هم نيازي نيست شما کاري انجام دهيد
چون  Ubercartبه وي اطالع ميدهد.

شکل 16-31
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استفاده از Kit Product
اگر ويژگي  Kit Productرا در  Ubercartنصب و فعال کرده باشيد ،ميتوانيد از
يک مورد ،دو يا چند محصول بسازيد .ابتدا از گزينه  Content Createبراي ايجاد يک
 Kit Productجديد استفاده کنيد .سپس طبق شکل 16-32يک نام و اطالعات کاتالوگ
بدان بيفزاييد.

شکل 16-32

سپس بايد طبق شکل  16-33محصوالت موردنظر براي  kitرا انتخاب کنيد.

شکل 16-33
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تغييرات را ذخيره کرده ادامه دهيد .صفحه بعدي اطالعاتي در مورد مقدار اجناس از
شما مي خواهد .حاال  kit productشما به کاتالوگ اضافه شده و کابران ميتوانند آن
را خريداري کنند .از اينجا به بعد به غير از موارد تخفيف درنظرگرفته شده ،سفارش به
همانگونهاي نمايش داده ميشود که اگر مشتري اجزاي محصوالت را به طور جداگانه به
سبد خريد خود اضافه ميکرد ،نمايش داده ميشد.
خالصه
اين روزها تجارت الکترونيک به هسته اصلي فعاليتهاي اقتصادي جهان تبديل شده
است .به عنوان نمونه  Ubercartاز ويژگيهاي دروپال استفاده کرده با مجموعهاي از
ماژولهاي کاربردي بخش اعظمي از امور فروش اينترنتي اجناس را انجام ميدهد.
سوال و جواب
سوال :بزرگترين مانع بر سر راه توسعه تجارت الکترونيک چيست؟
جواب :مهم نيست سازمان بزرگ باشد يا کوچک ،سودمحور باشد يا غيرسودمحور،
چالش اصلي اکراه افراد از آزمودن تجربهاي نوين است .به عنوان مثال شرکتي غيرسودمحور
که اعطاي حق عضويت يکساله خود را به دروپال سپرده ممکن است با دلخوري و برخورد
منفي کاربران خود مواجه شود .از سوي ديگر شرکتي که کليه امور مربوط به تجارت
الکترونيک خود را به شرکتي ثالث سپرده ،به خاطر نداشتن مهارت و تجربه تمايل چنداني
ندارد کنترل تمام امور را خود برعهده بگيرد .از تست گيتوي و نصب تستي استفاد کنيد تا
خود را در اين زمينه بيازماييد .به خاطر داشته باشيد که حاال اين مساله ،مساله روز جهان
است.
سوال :ساير گزينههاي موجود در  Ubercartچه کاربردي دارند؟
جواب :در يک محيط تستي در  Ubercartگردش کرده ويژگيهاي مختلف را
امتحان کنيد .به کمک راهنماييهاي اين بخش ميتوانيد پايههاي بخشهاي ايجاد و
فروش محصوالت را بسازيد .به عنوان مثال يکي از ويژگيهاي  Ubercartمديريت معاوضه
اتوماتيک اجناس است .شما ميتوانيد پيامها و اخطارهاي سيستم را شخصي کنيد.
سوال :ما حق عضويتهاي مختلف با قيمتهاي متفاوت در اختيار داريم .چگونه بايد
آنها را به مرحله اجرا درآوريم؟
جواب :دو استراتژي پايهاي وجود دارد .شما ميتوانيد محصوالت جدا با قيمتهاي
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متفاوت ايجاد کنيد(مثل  Sponsor ،Membership Basicو  .)Donorهمچنين شما
ميتوانيد با کمک ويژگي  Type Memberتنها يک محصول عضوگيري براي سيستم
ايجاد کنيد .از ابزارهاي ديگر هم ميتوانيد براي باالبردن قيمت پايه خود استفاده کنيد :مثال
گزينه  Sponsorبراي افزايش 100دالري و گزينه  Donorبراي افزايش  250دالري.
شما ميتوانيد با ترکيبکردن اين گزينهها بازههاي زماني متفاوتي براي عضويت کاربران
مشخص کنيد(يک ماه ،شش ماه ،يکسال يا بيشتر) و ويژگي  Type Memberنيز
براي هربازه زماني عضويت ،قيمت جداگانهاي درنظر ميگيرد .به هرحال درطول استفاده
از دروپال و  Ubercartشما ميتوانيد با آزمايش گزينههاي مختلف ،به تنظيمات دلخواه
خود برسيد.

کارگاه
امتحان
	.1يک  attributeچه تفاوتي با يک گزينه دارد؟
 .2چگونه ميتوان با استفاده از شماره جعلي کارت اعتباري سيستم را تست کرد؟
 .3چگونه ميتوان يک طبقه جديد به کاتالوگ اضافه کرد؟
جوابها
	.1يک  attributeبه محصول يا کالس محصوالت ضميمه ميشود و شامل
اصطالحاتي چون رنگ يا اندازه محصول است .هر کدام از اين attributeها ميتواند شامل
چند گزينه باشد که به مشخصات محصول يا کالس محصوالت اشاره دارند(سياه ،سفيد،
قرمز و زرد) .يک محصول ميتواند از attributeهاي کالس محصوالت مربوطه استفاده
کند يا به تنهايي حاوي چند گزينه باشد.
 .2در تنظيمات پرداخت گزينه تست گيتوي را فعال کنيد و در قسمت Credit
 Mode Debug Cardگزينه  Operateرا روشن کنيد .سپس در قسمت Checkout
گزينه  Numbers Card Credit Validateرا خاموش کنيد.
 .3به بخش  ،Administerمديريت محتوا ،طبقهبندي (/content/admin:D6
 )taxonomy/structure/admin:D7 ,taxonomyمراجعه کرده گزينه Catalog
 Taxonomyرا ويرايش کنيد.
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فعاليتها
چند سايت تجارت الکترونيک خوب انتخاب کنيد .سپس به اين فکرکنيد که چگونه
ميتوان به کمک  Ubercartآنها را به مرحله اجرا درآورد .چه کالس محصوالتي ميتوانيد
در سيستم خود تعريف کنيد .سپس سعي کنيد در يک فضاي تستي يک سايت با تمام
امکانات و ويژگيهاي موردنظر خود ايجاد کنيد.
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بخش هفدهم

ايجاد اولين سايت آنالين شما
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
مرور بخش پيکربندي و اجرايي سيستم شما
حفاظت از سيستم در برابر مزاحمان اينترنتي
استفاده از  Service of Termsو ساير ماژولهاي قانوني
گردش در ماژولهاي تبليغاتي دروپال
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مقدمه
حاال بايد به ايجاد سايت دروپالي خود بپردازيد .در اين بخش به مسائل پايهاي چون
انتخاب قالب براي سايت ،کارکردن با پانلها و صفحات ،استفاده از منوها و مسائل کلي
ديگر ميپردازيم .در اين بخش شما اطالعات کلي در مورد ايجاد و نگهداري سايت به دست
ميآوريد :از کاربرد مديريت  )TOS( service of termsگرفته تا حفاظت از سايت.
مرور بخش پيکربندي و اجرايي سايت شما
حاال بايد با مساله ايجاد يک سايت دروپالي واقعگرايانهتر برخورد کنيم .به مسائل و مشکالتي
فکر کنيد که تا اين بخش با آن مواجه شدهايد و راهحلهاي ممکن را مرور کنيد .البته بسياري از
مشکالت براي کساني ايجاد ميشود که از هوستينگهاي اشتراکي استفاده ميکنند که ميتوان
همه را رفع کرد(مثل محدوديت نصب ابزار روي سايت) .سپس به بخشهاي پايهاي نقشها و
مجوزهاي سايت بازگرديد و تصميم نهايي خود را در مورد اين قسمتها اتخاذ کنيد .همچنين
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به گونههاي محتواي موردنياز در سايت دروپالي خود بيانديشيد .در صورت امکان ايجاد سايت
دروپالي خود را از يک طرح اوليه آماده آغاز کنيد.
نکته مهم اينجاست که اولين کاربر ايجادشده در سايت اختيارات و دسترسي کاملي به
قسمتهاي مختلف و پايگاه داده دارد .البته معموال مدير سايت از آن استفاده نميکند مگر
براي اجراي  php.updateو ساير امور مربروط به نگهداري سيستم.
در مورد کلمهعبور اين اکانت دقت و وسواس زيادي از خود نشان داده از به

اشتراکگذاشتن اکانتها و کلمههاي عبور خودداري کنيد .البته کلمهعبور اکانت کاربر اوليه
بايد به اشتراکگذاشته شود تا به  PIN bankشما تبديل نشود .بدينترتيب سايرين در
صورت غيبت شما ميتوانند از آن استفاده کنند(البته با مجوز شما) .البته شما ميتوانيد
هميشه آن را تغيير دهيد ولي ريسک بزرگي است اگر پس از تغيير کلمهعبور ،آن را در
اختيار هيچکس قرار ندهيد.
حفاظت از سيستم در برابر مزاحمان اينترنتي
حتما در سايت خود با مهمانان ناخواندهاي مواجه خواهيد شد که ممکن است مشکالتي
براي شما به وجود آورند؛ مگر اينکه از يک فايروال يک شبکه خصوصي استفاده کنيد .اگر
قسمت  logرا مرور کنيد با مواردي مواجه ميشويد که افراد سعي داشتند با استفاده از
 botsوارد سايت شما شوند .اين موارد معموال در ليست کاربرها ذکر ميشود .همچنين
مواردي که يک کاربر مدتي (يک ماه يا يکسال) قبل در سايت عضو شده و هرگز بازنگشته
است .شايد در نگاه اول اين نکته کامال طبيعي و معمولي به نظر برسد اما نيست .چون
ممکن است اين کاربر يک برنامه خرابکارانه اينترنتي باشد و با عضويت در سايت و دسترسي
به بخشهاي مختلف سايت در قسمتهاي مختلف عضو شده براي ساير کاربران پيام ارسال
کند .اين اتفاق ممکن است عالمت حضور يک بدافزار يا تنها يک حرکت احمقانه باشد؛
شايد هم هردو(تحرکات مشکوک يک برنامه بدافزاري که در آينده نزديک به سايت شما
حمله خواهد کرد).
ممکن است شما بخواهيد از نرمافزاري چون ( CAPTCHAکه تفاوت بين انسان و
 botرا تشخيص ميدهد) براي حفاظت سايت خود استفاده کنيد .البته ماژولهاي ديگري
هم در دسترس هستند .براي استفاده از کپچا ابتدا بايد آن را طبق جدول  17-1دانلود،
نصب و فعال کنيد reCaptcha( .يک سرويس وبي از کپچاست که ميتوانيد در کنار کپچا
از آن استفاده کنيد).

έ botϭϥΎδϧϦϴΑΕϭΎϔΗϪ̯( CAPTCHAϥϮ̩ϱέΰϓϡήϧίΪϴϫϮΨΑΎϤηΖγϦ̰Ϥϣ
˨
αήΘγΩέΩϢϫϱή̴ϳΩϱΎϫϝϭ̫ΎϣϪΘΒϟ
˨
.ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγΩϮΧΖϳΎγΖυΎϔΣϱήΑ )ΪϫΩϲϣκϴΨθΗ
˨
.سروری
ΪϴϨ̯ϝΎόϓϭΐμϧˬΩϮϠϧΩ
17-1ϝϭΪΟϖΒρέϥΪϳΎΑΪΘΑΎ̢̪̯ίϩΩΎϔΘγϱήΑ .ΪϨΘδϫ
رضا
321).ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγϥίΎ̢̪̯έΎϨ̯έΩΪϴϧϮΗϲϣϪ̯ΖγΎ̢̪̯ίϲΑϭβϳϭήγ̮ϳ
˨
reCaptcha(

البته کپچا نسخههاي فراواني دارد و همه آنها بر پايه طرح مسالهاي طراحي شدهاند

ςγϮΗϪ̯ΪϧϩΪηϲΣήρϱ
˨
ϪϟΎδϣΡήρϪϳΎ̡ήΑΎϬϧϪϤϫϭΩέΩϲϧϭήϓϱΎϫ
˨
ϪΨδϧΎ̢̪̯ϪΘΒϟ
˨
 الينحل بماند! مثل ارائه يک جمله وbot !يک
ولي توسطbot
̮باشدϳςγϮΗ
انسان قابلحل
 که توسطϞΑΎϗϥΎδϧ
Ϫ̰ϨϳΩέϮϣέΩϝϮγϭϪϠϤΟ̮ϳϪέϞΜϣ
ΪϧΎϤΑϞΤϨϳϻ
ϲϟϭΪηΎΑϞΣ
˨
متن( به هم ريخته از
سوال در مورد اينکه کلمه سوم آن کدام است يا ارائه يک
ϭ(نه)به
ϩΪηحروف
̠ϳΎΗΕέϮλϪΑϪϧ
˨
ϑϭήΣίϪΘΨϳέϢϫϪΑϦΘϣ̮ϳϪέΎϳΖγϡΪ̯ϥϡϮγϪϤϠ̯
.)ΪϧϮΨΑέϩΪηϪΘηϮϧϑϭήΣϲθΘϘϧΎΑϪ̯ϲϨΘϣΪϧϮΗ
ϲϤϧ
˨ تشخيص
bot̮ϳ
(ήΑέΎ̯ςγϮΗϥκϴΨθΗ
 نميتواند متني که با نقتشي حروفbot آن توسط کاربر(يک
شده) و
صورت تايپ
.)نوشته شده را بخواند

ϪϧϮϤϧ .ΪϴϨ̯ϩΪϫΎθϣέΎ̢̪̯ϒϠΘΨϣϱΎϫϪϧϮ̳ίϲϳΎϫ
˨
˨ ϥϮϤϧΪϴϧϮΗ
ϩ
ϲϣ
˨ 17-1Ϟ̰ηέΩ
 نمونه. ميتوانيد نمونههايي از گونههاي مختلف کپچا را مشاهده کنيد17-1 در شکل
ϻΎΑΖϋήγϝΎΒϘΘγϦϳϞϴϟΩΪϳΎη .ΖγΎ̢̪̯ϱΎϫϪϧϮϤϧϦϳήΗΩήΑέΎ̯ή̡ίϲ̰ϳ
˨
)reCaptcha(ήΧ
استقبال
اين
دليل
شايد
.کپچاست
هاي
ه
نمون
پرکاربردترين
از
يکي
)reCaptcha(آخر
.ΪϨϨ̯ϲϣϩΩΎϔΘγϱή̴ϳΩϞϳϻΩϪΑϥίΎϫ
˨
webmasterϲΧήΑΎϣΪηΎΑϥϱϻΎΑϲϳέΎ̯Ύϳ
ها از آن به داليل ديگريwebmaster سرعت باال يا کارآيي باالي آن باشد اما برخي
.استفاده ميکنند

17-1 شکل
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نحوه کار  reCaptchaو استقبال webmasterها از کاربرد آن
همانطور که در قسمت پايين شکل  17-1مشخص است اين ابزار دو کلمه را به شکل
کج و نامنظم به نمايش درميآورد .براي اثبات اينکه انسان هستيد نه يک  botبايد متن
را خوانده تايپ کنيد .اگر در خواندن متن هم مشکل داشتيد ميتوانيد از سيستم بخواهيد
متني ديگر به شما ارائه دهد(معموال در  reCaptchaميتوانيد از شنيدن فايل صوتي و
تايپ آن نيز استفاده کنيد).
اين ابزار يکي از خدمات وبي است و کلمات از طريق سرور به صفحه ارسال ميشوند .البته
از نگاه  reCaptchaتنها لغت اول براي تست است و لغت دوم تنها نتيجه اسکن يک تصوير
است و نرمافزار تشخيص نوري کاراکتر ( )OCRمثل اسکن متون قديمي کامل و بينقص نيست.
بنابراين معموال لغت دوم توسط سيستم شناسايي نميشود پس اگر شما لغت اول که شناسايي
شده را به درستي تايپ کرده وارد کنيد ،ميتوانيد از اين تست عبور کنيد.

شما بايد کد مربوطه را از سايت  reCaptchaدانلود کنيد تا بتوانيد از ماژول آن استفاده
کنيد .اين کد را ميتوان از آدرس  html.index/php/plugins/net.recaptchaدر يک
فايل آرشيوي دانلود کرد .سپس ميتوانيد پوشه مربوط به ابزار را با استفاده از کد در پوشه ماژول
 reCaptchaنصب کنيد.
سپس اين فايل در  recaptcha/modules/all/sites.جاي ميگيرد .شما با جستجوي فايل
 php.recaptchlibدر اين پوشه ميتوانيد از تکميل پروسه دانلود و نصب مطمئن شويد .اين فايل
در  php.recaptchalib/recaptcha/recaptcha/modules/all/sites.جاي ميگيرد .حاال
ميتوانيد به بخش  ،Administerمديريت کاربر ،کپچا ( )captcha/user/adminمراجعه کنيد.
شما از تمام گونههاي آن ميتوانيد در سايت خود استفاده کنيد و ميتوانيد طبق شکل  17-2گزينه
دلخواه خود را انتخاب کنيد .اگر  reCaptchaرا دانلود و نصب کردهايد اما نميتوانيد آن را ببينيد،
مطمئن شويد آن را فعال کرده مجوزهاي الزم براي دسترسي به کپچا و  reCaptchaتنظيم شده
است .به بخش  captcha/user/adminمراجعه کنيد و روي کليد  reCaptchaکليک کنيد.
در اين قسمت ميتوانيد کليدهاي عمومي و شخصي که از http://recaptcha.net/api/getkey
دريافت کردهايد را وارد کنيد.
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شکل 17-2

استفاده از  service of termsو ساير ماژولهاي قانوني
ممکن است با سايتي بزرگترو پيچيدهتر از تجربيات قبلي خود مواجه شويد .در اين
حالت بايد به دو بخش از مسائل قانوني توجه کنيد.
آمادهکردن اخطارهاي فانوني
بسته به نوع سايت ،بايد برخي اخطارهاي قانوني براي هرسايت در نظر گرفت:
اخطار در مورد حق مولف :در ابتدا بايد از مطالب و محتواي سايت خود در برابر
استفاده غيرقانوني محافظت کنيد .شما بايد يک اخطار کپيرايت در هرصفحه سايت قرار
دهيد تا کاربران بدون کسب مجوز محتواي سايت شما را کپي نکنند .البته مسائلي از اين
دست امروزه پيچيدهتر شده است .به عنوان مثال اگر سايت شما حاوي مطالب بازمتن است
ممکن است  use of termsآن به شما اجازه ندهد دوباره از اخطار کپيرايت براي آن
استفاده کنيد يا شايد مجبور باشيد اخطار کپيرايت مخصوص به آن را در سايت خود قرار
دهيد( .دروپال يک نرمافزار بازمتن است اما اين بخش به محتواي سايت شما ميپردازد
نه نرمافزار آن ).به عالوه ممکن است نتوانيد مطالب سايت خود را تحت قانون کپيرايت
حفاظت کنيد(مثل برخي مطالب که تنها تحت حفاظت دولت قرار دارند).
 :Use of Termsممکن است شما بخواهيد نحوه استفاده کاربران از سايت شما را
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محدود کنيد .مثل پيامي چون "با استفاده از مطالب اين سايت شما تاييد ميکنيد که از
اين قوانين و مقررات پيروي کنيد که "...يا متني رسمي که کاربر بايد در ابتدا بپذيرد و تاييد
کند تا بتواند به مطالب سايت شما دسترسي داشته باشد.
 :Service of Termsاين قسمت به امکاناتي مربوط است که شما براي کاربران سايت
خود فراهم ميکنيد .ممکن است شما به کاربران سايت خود اجازه دهيد آن را بهروز کنند،
بالگها و مطالب جديد بدان بيفزايند و ...تمام اين امکانات بايد از پيش مشخص شوند.
( Us Aboutدرباره مديران سايت) :اين قسمت از سايت تنها براي اطالعرساني است.
در مورد شرکتهاي غيرسودمحور ممکن است از حاميان اصلي نيز سخن به ميان آورده
شود .شايد در اين قسمت هم بايد اخطارهايي در مورد سايت به کارران ارائه شود.
افزودن بخش تعاملهاي قانوني
ماژولهاي فراواني وجود دارند که به شما در مديريت گزينههاي قانوني کمک ميکنند.
Use of Terms
اين ماژول ( )use_of_terms/projectبه شما کمک ميکند رابطه مناسبي بين اين
بخش با بخش  service of termsدر فرم ثبت اکانت ايجاد کنيد .اگر کاربر روي چکباکس
"من اين نوشتهها را ميپذيرم و تاييد ميکنم" يا همان  Agree Iکليک نکند ،نميتواند اکانت
خود را ثبت کرده عضو سايت شود .در صورت نياز ميتوانيد اين ماژول را طوري طراحي کنيد که
براي هردو بخش  use of termsو  service of termsکار کند.
Legal
اين ماژول ( )legal/projectکارکرد مشابهي دارد .يکي از ويژگيهاي آن اين است که
در صورت تغيير متن  ،termsاز کاربران خواسته ميشود اين متن بازنويسيشده را بپذيرند
تا بتوانند دوباره وارد سايت شوند.
يافتن ماژولهاي ديگر
در انتهاي اين بخش با نحوه يافتن ماژولهاي تبليغاتي دروپال آشنا ميشويد .اين
مساله مهمي است که بايد آن را مدنظر قرار دهيد :براي استفاده از ماژولهاي جديد،
چگونه آنها ارزيابي ميکنيد؟ در بخش چهارم با نحوه نصب ماژولها آشنا شديد .در کل
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سه بخش نصبشده در دروپال وجود دارد :نسخه توليدي شما ،نسخه توسعهيافته و يک
نسخه قابلعرضه براي ماژولها و تستهاي قالب .تفاوت دو نسخه آخر اين است که نسخه
توسعهيافته بايد کپي مناسبي از نسخه توليدي شما باشد به عالوه تمام ماژولهاي نصب
شده آن .نسخه قابلعرضه ممکن است همان نسخه توسعهيافته باشد يا تنها فضايي باشد
براي نصب ماژولهاي جديد و ارزيابي آنها .در صورت کاربري مناسب و رضايت از ماژول
جديد ميتوانيد آن را در نسخه توسعهيافته نصب کنيد و نسخه قابلعرضه را از بين ببريد.

در فهرستهاي سايت دروپال ميتوانيد به نظرات کاربران توجه کنيد تا نمونه دلخواه
خود را پيدا کنيد .وقتي به دنبال يافتن ماژولهاي خاصي هستيد(مثل ماژولهايي براي
پشتيباني از list wishها) بايد به تعداد دفعات استفاده از ماژول دقت کنيد .البته عدد
منطقي براي اين بخش عددي بين  10و 30هزار است .قبل از استفاده از هرماژول ،آن را
تست کنيد.
گردش بين ماژولهاي تبليغاتي دروپال
براي بسياري از وبسايتها ،تبليغات شاهراه کسب درآمد است .درواقع مثل رسانههاي
نوشتاري ،تبليغات آنالين هم پشتيبان اصلي يک سايت به شمار ميآيد .با گسترش دنياي
وب اين مسئله اهميت بيشتري پيدا کرده است .شرايط در وب بهصرفهتر است(هزينه
پايين تبليغات و جامعه عظيم مخاطبان) و تنها سايتهايي که از خدمات تبليغات بسيار
اتوماتيک استفاده ميکنند ،موفق ميشوند .البته دروپال امکانات گرافيکي براي برنامههايي
چون  AdSenseشرکت گوگل و ساير برنامهها درنظر گرفته است .عالوه بر اين شبکهها
يک دنياي تبليغات ديگر به موازات آنها در وب رشد کرده است؛ شامل تبليغات متفاوت از
تيشرت گرفته تا گسترش وبسايت .بخش بعدي به هردو زمينه پرداخته است.
تبليغات با استفاده از خدمات تبليغاتي
اين برنامهها همگي ساختار کارکرد يکساني دارند .شما در ابتدا يک اکانت به نام
شرکت ايجاد کرده شناسه مخصوص دريافت ميکنيد .صفحات سيستم به گونهاي
پيکربندي شدهاند که بتوانند محتواي تبليغاتي پوياي مدرن را به نمايش درآورند .در واقع
اين طرحهاي گرافيکي تبليغاتي درکنار شناسه سايت شما قرار ميگيرند .بازپرداخت مالي
شرکتهاي صاحب تبليغات نيز برپايه تعداد کليک کاربران برروي اين طرحهاي تبليغاتي
صورت ميگيرد.
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البته نبايد  AdSenseگوگل را با  AdWordsگوگل(برنامهاي که با دريافت پول،
طرحهاي گرافيکي تبليغاتي را در سايتهاي مختلف قرار ميدهد) اشتباه بگيريد .در
سادهترين حالت کاربرد  AdWordsصاحبان طرحهايي تبليغاتي ميتوانند با پرداخت
پول طرحهاي خود را با استفاده از کليدواژهاي چون  bed dogدر صفحات مختلف وب
قرار دهند .اگرصفحهاي مربوط به bed dogها در سايت شما وجود دارد ،ممکن است
 AdSenseطرحي که پول آن به  AdWordsپرداخت شده را در صفحه شما قرار دهد.
سپس پول نمايش اين طرح در سايت شما به حساب شما واريز ميشود.
ماژول  AdSenseگوگل
 AdSenseو تبليغات توليدي
\در واقع  AdSenseروندي را پي ميگيرد که شما به صورت دستي يک طرح تبليغاتي
ايجاد کرده روي يک صفحه کپي ميکنيد .اما حاال که کاربران بسياري با استفاده از
ابزارهايي چون دروپال اين کار را انجام ميدهند ،پروسه دستي ديگر منسوخ شده است.
براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به صفحه  adsense/projectمراجعه کنيد.

اين ماژول ( )adsense/projectمسئوليت اجراي  AdSenseگوگل در سايت شما را
برعهده دارد .شما ميتوانيد از آن در کنار نقشهاي دروپالي استفاده کنيد تا برخي تبليغات
سايت تنها براي برخي نقشهاي خاص سايت نمايش داده شوند .بدينترتيب برخي کاربران
ميتوانند درخواست کنند از محتواي سايت بدون مشاهده هرگونه طرح تبليغاتي استفاده
کنند و شما ميتوانيد به کمک اين ويژگي اکانت ويژهاي براي آنها در نظر بگيريد.
ماژول آمازون
اين ماژول ( )amazon/projectمسئوليت اجراي APIهاي تجارت الکترونيک سايت
آمازون را برعهده دارد .البته نحوه کار ،با  AdSenseشرکت گوگل متفاوت است چون در اينجا
پول از راه اجراي تبليغات کسب نميشود .بلکه وقتي کاربري روي لينک تبليغاتي نمايشدادهشده
در سايت شما کليک ميکند ،بخشي از پول دريافتي توسط آمازون به صورت اعتبار به اکانت شما
افزوده ميشود .بنابراين گردش مالي براساس فروش ارزيابي ميشود نه تبليغات.
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تبليغات با طرحهاي تبليغاتي شخصي
شما ميتوانيد به جاي آنکه با شرکتي خدماتي همکاري کرده تبليغات آنها را در سايت
خود به نمايش درآوريد ميتوانيد تبليغات شخصي خود را در سايت جاي دهيد .البته
ماژولهاي اين بخش گزارشهاي آماري مخصوصي ارائه ميدهند.
ماژول تبليغات

اين ماژول قدرتمند و محبوب را ميتوانيد در آدرس  ad/projectبيابيد .براي شروع
کار در اين قسمت ،اين ماژول انتخاب بسيار مناسبي است .چون اين ماژول ويژگيهاي
گزارشي گستردهاي در اختيار دارد و به شما اطالعات کاملي از روند قرارگيري تبليغات روي
سايت و ميزان استقبال کاربران ميدهد.
ماژول Banner Rotor
اين ماژول ( )rotor/projectهمانگونه که از اسمش پيداست به شما اجازه ميدهد
تابلوهاي تبليغاتي مجازي سايت خود را با تناوبي خاص به مرور در معرض نمايش کاربران
قرا دهيد.
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خالصه
براي شروع کار با يک سايت واقعا آنالين اطالعاتي الزم داريد که در اين بخش در اختيار
شما قرار گرفت .مسئله مهم بعدي محافظت از سايت دربرابر اسپمرها و botها با استفاده از
کپچاست .همچنين در اين بخش با نحوه جستجو و استفاده از ماژولهاي جديد آشنا شديد
و دريافتيد چگونه ميتوان از راه تبليغات گردش مالي سايت را تقويت کرده از پيامهاي
هشدار قانوني در سايت استفاده کرد.
سوال و جواب
سوال :بهترين راه براي تهيه پيامهاي هشدار قانوني مناسب براي يک سايت چيست؟
جواب :ميتوانيد به سايتهاي مشابه در وب مراجعه کنيد .اگر سايت شما بخشي از يک
سازمان يا شرکت تجاري است ميتوانيد از منابع گروههاي تجاري مربوطه استفاده کنيد.
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ي کار يک ماژول مشارکتي چه برخورد قانوني ميتوان انجام داد؟
سوال :در صورت نارساي 
جواب :در بيشتر موارد شما به عنوان مدير سايت بايد تمام مسئوليت را برعهده بگيريد.
البته فکر نکنيد اين مصنوع دست نرمافزارهاي بازمتن است .چون مطالعه گواهينامه رسمي
هر محصول امري ضروري براي شماست.
کارگاه
امتحان
 .1آيا دروپال از  AdSenseگوگل پشتيباني ميکند؟
 .2چه تفاوتي بين  service of termsو  use of termsوجود دارد؟
 .3آيا ميتوانم امکانات طراحي طرحهاي تبليغاتي را مستقيما در سايت دروپال خود
قرار دهم؟
جوابها
	.1يک ماژول مخصوص براي برقراري ارتباط آنها وجود دارد(همينطور براي
سايتهاي  ،eBayآمازون و)...
 .2عبارت  service of termsبه خدماتي که شما دريافت ميکنيد اشاره دارد در
حاليکه عبارت  use of termsبه اختيارات کاربر در استفاده از آن خدمات مربوط است.
 .3بله .نيازي به استفاده از واسطهاي چون  AdSenseنيست هرچند انجام تمام امور
تبليغاتي و بازاريابي براي شما وظيفه سنگيني است.
فعاليتها
در واقع اين بخش مقدمهاي است براي بخش آخر کتاب تا شما را با طراحي سه سايت
توليدي ،توسعه و قابلعرضه آشنا کند .بنابراين از فعاليتهاي اين بخش براي تمرين وظايف
مديريتي خود استفاده کنيد .البته اگر کار به صورت گروهي در حال انجام است بهتر است
هريک از سه گروه يکي از اين سه بخش را برعهده گيرد.
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بخش هجدهم

انتخاب يک قالب
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
ارزيابي قالبهاي دروپالي
نحوه يافتن قالبهاي جديد
قيمت قالبها
نصب و پيکربندي قالبها
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مقدمه
قالبها نما و حس هرسايت دروپالي به شمار ميآيند .يکي از اصول پايهاي طراحي هر
سيستم مديريت محتوا مثل دروپال ،جداکردن مراحل تهيه محتوا از مراحل ارائه آن به
مخاطب است .دروپال مثل بخش ماژولها ،در بخش قالبها نيز تنوع فراواني ايجاد کرده و
شرکتها و افراد نيز قالبهاي مشارکتي خود را به اين مجموعه افزودهاند .تمام اين امکانات
از کد بازمتن استفاده ميکنند و قابلتغيير هستند .در مورد ماژولها بهتر است به تغيير کد

فکر نکنيم اما در مورد قالبهاي دروپالي شما ميتوانيد به راحتي کد را تغيير دهيد( .برخي
قالبها طوري طراحي شدهاند که بتوان به راحتي و به شيوههاي مختلف آنها را تغييرداد).
در اين بخش شما با نحوه انتخاب ،دانلود و نصب قالبها آشنا ميشويد .همچنين
ميآموزيد چگونه از ابزارهاي شخصيسازي دروپال استفاده کنيد.
قرارگرفتن در مسير درست
براي بسياري از کاربران و سازمانها بحث در مورد تغيير يک وبسايت به مثابه تغيير
مسير است .براي اين تغيير مسير نظرات و پيشنهادات مختلفي وجود دارد و گاهي برخي
از آنها ارزش اجرايي ندارند.
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اينجا با هم ليستي از ويژگيهاي مهم يک وبسايت را مرور ميکنيم .براي ايجاد يک
وبسايت جديد به اين امکانات احتياج داريم:
فلش
امکان بهروزرساني توسط client
موضوعيبودن (موجوديتگرا بودن)
استفاده از رنگ سبز به عنوان رنگ غالب سايت(براي يک سايت طرفدار محيط زيست)

داراي شخصيت حقوقي
فاقد شخصيت حقوقي
مهم نيست شما يک طراح سايت هستيد يا يک مشاور ،يک  clientيا هرشخص
دستاندرکار در فرآيند ايجاد يک وبسايت ،ميتوانيد اين ليست را تکميلتر کنيد .البته
بايد به خاطر داشته باشيد که اين ليست هيچ ارتباطي به محتواي سايت ندارد و تنها به ارائه
آن مربوط نميشود .نکته مهم اين ايت که بياموزيد قالبها چگونه ميتوانند نماي سايت
دروپالي شما را تغيير دهند .در اين بخش با اين کارکرد و ساختار آشنا خواهيد شد .سپس
ميتوانيد در بازههاي زماني مختلف آن را تغيير داده بيشتر شخصي کنيد؛ تا جايي که وقت
و هزينه شما اجازه ميدهد.
به هرحال به مرور با افزودن محتواي سايت و قسمتهاي مختلف ميتوانيد تغييرات
الزم را اعمال کنيد يا حتي رنگ غالب سايت رو عوض کنيد .سپس ميتوانيد ليستي جديد
از امکانات سايت تهيه کنيد که نتيجه آزمونوخطاها و تجربيات شماست:
امکان انطباق مقاالت و  storyها به همراه شش عکس براي هرکدام .هر مقاله يا story
حداقل بايد شامل دو تصوير باشد.
امکان نمايش صفحه ليست اقالم مختلف به همراه فضاي کافي براي توضيحات (20سطر)
رنگ موردعالقه مدير سايت
شما ميتوانيد در طول زمان استفاده از سايت با استفاده از قالبهاي دروپالي يا قالبهاي
مشارکتي قابلدانلود ،قالب سايت خود را تغيير دهيد .بدينترتيب ميتوانيد به ارزيابي
بهينهاي از قالبهاي مختلف دروپالي دست يابيد .در طول زمان ممکن است با نيازهاي
جديد سايت مثل لزوم تغيير  out layصفحهها مواجه شده قالب سايت خود را تغيير داده
يا شخصيتر کنيد.
نگاهي به قالبها
اينجا منتخبي از قالبها و سايتهاي مختلف در برابر شماست .با نگاهي به اين قالبها
ميتوانيد گزينههاي دلخواه خود را بيابيد.

رضا سروری

333

تصاوير اين بخش
در اين بخش برخي تصاوير با کيفيت باال تهيه شدهاند و به همين دليل اندازه تصاوير
و بخشهاي مختلف سايت در آنها کوچکتر از اندازه تصاوير ساير بخشها به نظر ميرسد.
مهم نيست اگر نتوانستيد متن درون تصاوير را بخوانيد چون هدف اصلي ارزيابي out lay
صفحه است.
سه قالب براي  Plattsburghسبز
اين نام گروهي است که در منطقه  Plattsburghشهر نيويورک به فعاليت در حوزه
حفظ محيط زيست ميپردازد .شکلهاي  18-2 ،18-1و  18-3نماي سايت اين گروه با
سه قالب مختلف را به نمايش درآوردهاند .شکل  18-1قالب  Marina Acquiaمتعلق
به  TopNotchThemesرا نشان ميدهد که کاربران ميتوانند با مراجعه به آدرس
 marina_acquia/project/org.drupalرايگان آن را دانلود کنند .اين نماي معمولي
يک سايت دروپالي است با آخرين پستها و بلوکهايي که پيام خوشامد نيز در آن قرار
گرفته ،تقويم و ساير ويژگيهاي معمول ديگر.
از اين شکل بايد درسي مهم گرفت :تنها با نگاه به يک قالب نميتوان تشخيص داد براي
سايت دروپالي شما مناسب است يا نه .به عنوان مثال اين قالب عرض صفحه غيرقابلتغييري
دارد که در مقايسه با شکلهاي  18-2و  18-3کامال مشخص است.

شکل 18-1
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در شکل  18-2از  Garlandاستفاده شده است که يکي از قالبهاي دروپالي است .اين
قالب را بيشتر و راحتتر ميتوان تغيير داد آن را اصطالحا قالب مايع مينامند .قالبهاي
مايع را ميتوان در عرض تا حد نياز کشيد و گسترش داد.

شکل 18-2

در شکل  18-3ميتوانيد قالب ديگري از دروپال Minnelli ،را مشاهده کنيد که
عرضي غيرقابلتغيير دارد .با گسترش عرضي چنين قالبهايي اندازه بخشهاي داخلي آن
تغيير نکرده در فضاي مرکزي پنجره مرورگر بيشتر متمرکز ميشوند.

شکل 18-3
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اکثر کاربران قالبهاي مايع را انتخاب ميکنند .چون بدينترتيب ميتوان با خيال راحت
اندازه پنجره مرورگر را تغيير داد ولي بهتر است شما کمي صبر کنيد.
نگاهي به ساير سايتها و قالبها
با نگاهي به شکل  18-4که سايت نگارنده کتاب در تابستان  2009را نشان ميدهد ،با
يکي ديگر از قالبهاي رايگان  ،Acquiaيعني  Slate Aquiaآشنا ميشويد

(.)www.topnotchthemes.com/theme/free-drupal-theme-acquia-slate
اين قالب هم عرضي غيرقابلتغيير دارد و مشکل اصلي قالبهاي مايع را نشان ميدهد.
همانطور که مشاهده ميکنيد در صفحه اصلي سايت از تصوير بزرگي استفاده شده است.
براي سايتهاي متنمحور اوضاع بهگونهاي است که با تغيير عرض صفحه ،متن هم خود را
با اين تغييرات سازگار ميکند .اما در مورد تصاوير چه کار بايد کرد؟ يا مجبور هستيد آنها
را از حالت طبيعي خارج کنيد(که کار اشتباهي است) يا اندازه واقعي آنها را حفظ کرده
از حاشيههاي بيشتري در اطراف تصوير استفاده کنيد .براي صفحهاي چون شکل 18-4
استفاده از قالبهاي با عرض غيرقابلتغيير تنها گزينه است.
اگر محتواي سايت شما شامل تصاوير ضميمهشده است مي توانيد از قالبهايي چون
 Garlandاستفاده کنيد .چون بدينترتيب تصاوير ضميمهشده با تغيير اندازه پنجره خود
را با تغييرات اعمالشده تطبيق ميدهند .مي توانيد صفحهاي مشابه شکل  18-5با قالب
 Garlandدرنظر بگيريد .آشکارا پنجره موردنظر نسبتا محدود و تنگ است.

شکل 18-4

336

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

شکل 18-5

همانطور که در شکل  18-6مشخص است با اضافهشدن بر عرض صفحه ،اندازه متن
نيز تغييرميکند .اما در اين مورد اندازه تصاوير تغيير نميکند بنابراين هيچ مشکلي از اين
بابت به وجود نميآيد(البته نکته اصلي دراينجا اندازه نسبتا کوچک عکسهاست).

شکل 18-6
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ارزيابي انتخابهاي قالب سايت شما
هرچند امکان تعويض قالب سايت به دفعات وجود دارد و هيچ مشکلي از اين بابت وجود
ندارد ،شما بايد به برخي ويژگيهاي قالبها توجه بيشتري داشته باشيد .البته برخي قالبها
هردونسخه مايع و غيرقابلتغيير را يکجا ارائه ميدهند .براي ارزيابي هرقالب بايد از مطالب
تستي سايت خود استفاده کنيد .از متن استاندارد استفاده نکنيد .به هرحال اين شما هستيد
که بايد توازن مناسب بين قالب و محتواي سايت ايجاد کنيد.
همچنين ميتوانيد از گزينههاي پيکربندي قالبها استفاده کنيد تا با درجه انعطاف
هرکدام بيشتر آشنا شويد .البته بايد اين کار را در مورد سايتها و قالبهايي که نميپسنديد
نيز انجام دهيد چون گاهي تنها با کليککردن روي يک چکباکس قسمت پيکربندي ،به
همان چيزي که درنظر داريد ميرسيد .در خالل گردش خود بين قالبهاي مختلف به اين
نکته نيز توجه داشته باشيد که آيا قالب منتخب شما از ماژول رنگ پشتيباني ميکند يا
نه .بدينترتيب يک ظرفيت داخلي در قالب وجود دارد که به شما اجازه ميدهد رنگ آن را
شخصي کنيد .اگر از سايتي استفاده ميکنيد که تصويري در پسزمينه آن قرار ميگيرد به
قالبي نياز داريد که به راحتي اين تصوير را تغيير دهد.
در آدرس  Themes/project/org.drupalنمونههاي فراواني وجود دارد .اين قالبها
همه مشارکتي بوده قابلدانلود هستند و شما ميتوانيد به رايگان از آنها استفاده کنيد.
همچنين براي يافتن قالبهاي دروپالي بيشتر ميتوانيد ازيک موتور جستجوگر کمک
بگيريد تا بتوانيد قالبهاي دروپالي تبليغاتي را بيابيد.
خريد قالبها
اگر نتوانستيد قالب دلخواه خود را بيابيد يا بسازيد بايد به فکر خريد قالب باشيد .براي
اين کار بايد از يک موتور جستجوگر استفاده کنيد تا بتوانيد به آخرين موارد موجود در بازار
دسترسي داشته باشيد .سه منبع اصلي براي چنين قالبهايي وجود دارد:
قالبهاي رايگان مشارکتي در سايت دروپال :با مراجعه به آدرس /project/org.drupal
 Themesميتوانيد اين قالبها را بيابيد که همه تحت ليسانس GPLقرار دارند .در برخي موارد
طراح قالب ،گزينههاي شخصيسازي ،توصيه درمورد on-addها و خدمات پولي نيز در کنار
قالب قرار ميدهد .مانند ساير نرمافزارها ،قيمت شاخص مناسبي براي ارزيابي کيفيت کاالست.
طراحان و مشاوران زمينه قالبهاي دروپالي :شما ميتوانيد با مشاوران و طراحان اين
زمينه ارتباط برقرار کنيد .بنابراين ابتدا بايد به خوبي فکر کرده تصميم خود را در مورد
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شماي کلي و امکانات قالب دلخواه خود بگيريد .شايد بهتر باشد در اين زمينه با دو دسته
از مشاوران صحبت کنيد :اول مشاوري که با او در مورد گزينهها و امکانات هرقالب در
نسخههاي مختلف مشورت کنيد تا پسزمينه مناسبي از نمونه منتخب خود در اختيار
داشته باشيد .دوم مشاوري که به شما در يافتن نسخه اي مناسب از قالبها با ويژگيهاي
موردنظر شما کمک کند.
قالبهاي تبليغاتي در دسترس :برخي افراد و شرکتها به طراحي قالبهاي مختلف

ميپردازند و برخي از آنها مثل  Themes Notch Topمدل قيمتگذاري جالبي به اجرا
درميآورند :گروه اول قالبهايي هستند که با پرداخت 300دالر ميتوانيد خريداري کرده
و دانلود کنيد .گروه دوم قالبهايي هستند که با پرداخت پول توسط شما ،ديگر به هيچ
کاربر يا شرکت ديگري فروخته نميشوند .قيمت قالبهاي اين گروه بين  2700تا 3800
دالر است .اگر به سايت اين شرکت مراجعه کنيد و روي قالبهاي مختلف کليک کنيد،
صفحه کامل اطالعات آن قالب ظاهر ميشود .در قسمت پايين سمت راست تعداد کپيهاي
فروختهشده از آن نمونه نمايش داده ميشود.
نصب و سوييچکردن قالبها
شما ميتوانيد قالبي را مشخص کنيد که بايد تنها توسط مدير سايت قابلاستفاده
باشد .در اين صورت شما بايد اين قالب را از ميان قالبهاي پايهاي دروپال انتخاب کنيد:
مثل Garlandيا  .Minnelliاگر به مشکلي برخورديد پس از تعيين قالب موردنظر ،با
? admin=qوارد سايت شويد تا با استفاده از قالب قبلي بخش مديريت ،وارد تنظيمات
مديريتي سايت شويد .در آن قسمت ميتوانيد نسخه حاضر را به يک نسخه سالم که قبال
تست کردهايد تغيير دهيد.
البته اين کار باعث ميشود شما با هربار ورود به قسمت مديريت ،با تغيير قالب سايت
متوجه اين نکته باشيد .به همين دليل است که توصيه ميکنيم از نمونههاي پايهاي دروپال
با رنگي ثابت و شخصيسازي کم استفاد کنيد تا اين تغيير واضحتر باشد.
تعيين يک قالب مديريتي
اين پروسه در دونسخه دروپال (6و )7متفاوت است:
دروپال6
طبق شکل  18-7به بخش  ،Administerپيکربندي سايت ،قالب مديريتي
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( )admin/settings/adminمراجعه کنيد .منوي  up-popاين قسمت به شما
اجازه ميدهد از ميان قالبهاي نصبشده قالب دلخواه خود را انتخاب کنيد .شما
همچنين ميتوانيد از يک چکباکس مخصوص در اين قسمت استفاده کرده تصميم
بگيريد :قسمت ويرايش محتوا از قالب پيشفرض سايت استفاده کند يا قالب مخصوص
قسمت مديريت.

شکل 18-7

دروپال7
دردروپال 7قالب مديريتي از طريق منوي  up-popدر زير ليست قالبها تنظيم
ميشود .و چکباکس مربوط به بخش ويرايش محتوا در زير اين منوي  up-popقرار دارد.
شکل  18-8ليست قالبهاي دروپال 7درکنار منوي  up-popبراي انتخاب نمونه دلخواه را
به نمايش درآورده است .البته چکباکس مورداشاره در عکس ديده نميشود .براي ورود به
اين قسمت بايد به  appearance/adminرفته از کليد  Appearanceدر باالي پنجره
استفاده کنيد.

شکل 18-8
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سوئيچکردن قالبها
پس از انتخاب قالب دلخواه يا دانلود آن ،به ياد داشته باشيد مثل مساله ماژولها ،آن
را در پوشه اصلي قالبها نصب نکنيد و فايلهاي دانلودي و ضمايم آن را به /all/sites.
 themesمنتقل کنيد .بنابراين بخش  folder/all/sites.سيستم شما حاوي قالبها و
ماژولهاي دانلودشده شما خواهد بود.
سپس اين قالب به ليست قالبهاي شما اضافه ميشود(شکل  .)18-8به جز کليد
 up-popقالب مديريتي در زير ليست ،اين ليست درهردو نسخه دروپال يکسان است
 admin/settings/admin :D6يا  .appearance/admin :D7پس از نصب قالب
جديد بايد روي چکباکس فعالسازي کليک کنيد .پس از فعالکردن قالب ،بايد روي لينک
پيکربندي در سمت راست آن کليک کنيد .بدينترتيب وارد صفحهاي چون شکل 18-9
ميشويد .به خاطر داشته باشيد که پيکربندي هرقالب منحصربهفرد است بنابراين ممکن
است با تصاوير کتاب متفاوت باشند.

شکل 18-9

در باالي صفحه ميتوانيد قالبهاي متفاوت را مشاهده کنيد .اگر کار را با قالب جديد
خود شروع کنيد ،نيازي نيست تنظيمات را تغيير دهيد .اگر قالب موردنظر شما از ماژول
رنگ پشتيباني کند ،بخش اول تنظيمات شما تنظيمات رنگ خواهد بود .اگر در صفحه
پايينتر برويد پيشنمايشي از قالب شما در سايت به نمايش درآمده است(شکل .)18-10
در زير اين پيشنمايش ،تنظيمات مختلف براي گزينههاي قالبهاي سايت وجود دارد .براي
نهاييکردن تنظيمات اين بخش بايد روي چکباکسها کليک کنيد.
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طبق شکل  18-11در پايينترين قسمت صفحه ،چکباکسها و مسيرهايي وجود دارد
که ممکن است حاوي آيکون سايت باشند .پس از اتمام کار حتما تغييرات اعمالشده را
ذخيره کنيد .به صفحه ليست بازگرديد و روي کليد  radio Defaultکنار قالب دلخواه
خود کليک کنيد .با ذخيرهکردن اين تغييرات ،قالب جديد شما راهاندازي ميشود .با مراجعه
به صفحه اصلي و ساير بخشهاي سايت ميتوانيد تغييرات اعمالشده را مشاهده کنيد(غير
از صفحه مديريت).

شکل 18-11
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خالصه
انتخاب قالب مناسب نکته بسيار مهمي در طراحي يک سايت است .ممکن است در
طول پروسه طراحي سايت بارها تصميم بگيريد قالب سايت را تغيير دهيد .به هرحال اين
پروسه – جستجو و يافتن قالب مناسب – ممکن است وقت زيادي ازشما و گروه شما بگيرد.
به هرحال هميشه اولين انتخاب بهترين انتخاب نيست.
سوال و جواب
سوال :ما ميخواهيم سايتي با نماي منحصربهفرد و متفاوت داشته باشيم .آيا براي اين
کار حتما بايد نمونهاي از قالبهاي تبليغاتي را خريداري کنيم و که تنها به يک کاربر يا
شرکت فروخته ميشوند؟
جواب :اين آسانترين و قانونيترين راه براي شماست .اما راههاي ديگري نيز وجود
دارد .چون نماي سايت به محتواي سايت نيز مربوط است .با افزودن تصاوير متنوع و جذاب
به مقاالت و storyها ميتوانيد نماي بهتري به سايت خود هديه کنيد .به عنوان مثال
سايتي که به آخرين تحوالت بازار موسيقي يا کتاب ميپردازد ،در صفحه اصلي بايد آخرين
محصوالت موجود در بازار را نمايش داده از تصاوير مربوط به آنها اضافه کند .اگر اين پروسه
کامال اتوماتيک باشد شما هميشه صفحه اصلي جذاب و متنوعي در اختيار خواهيد داشت.
به هرحال اين بهترين نوع ايجاد تنوع در صفحه اصلي سايت است.
سوال :يک سايت WordPressي با طراحي جذاب پيدا کردهام .ميتوانم از آن استفاده کنم؟
جواب :شرکتها و مراکزي که به طراحي سايتهاي مختلف ميپردازند معموال نسخه
دروپالي مشابه نيز در اختيار دارند .ميتوانيد به چنين وبسايتهاي مادري رفته نمونههاي
مختلف آنها را مرور کنيد .چون آنها براي پوشش انواع سيستمهاي طراحي سايت ،نمونههاي
متفاوتي از کارهاي خود به نمايش ميگذارند تا بتوانند تمام کاربران را راضي نگه دارند.
سوال :ما قصد داريم از ماژولهاي مشارکتي در سايت خود استفاده کنيم .آيا ممکن
است درمورد سازگاري ماژولها با سايت مشکلي بروز کند؟
جواب :اگر ماژولها و قالبهاي مورداستفاده شما به خوبي طراحي و توليد نشده باشند،
امکان بروز مشکل وجود دارد .معموال بهتر است اول ماژولهاي موردنظر خود را نصب کرده
فعال کنيد تا پس از آن به انتخاب قالب سايت بپردازيد .همچنين با جستجوي نام ماژولها
و قالبهاي منتخب خود ،ميتوانيد گزارشهاي احتمالي ناسازگاري آنها با سيستمهاي
مختلف را بيابيد.
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کارگاه
امتحان
 .1چند قالب ميتوان نصب کرد؟
 .2قالبها کجا نصب ميشوند؟
 .3وقتي ازيک قالب مايع استفاده ميکنيم چگونه بايد از تغيير اندازه تصاوير سايت
جلوگيري کنيم؟

جوابها
 .1شما ميتوانيد يک قالب پيشفرض سايت داشته باشيد و يک قالب بخش مديريتي.
اما در مورد نصب قالبها در سايت و فعالسازي آنها محدوديتي وجود ندارد.
 .2قالبهايي که بخشي از دروپال به شمار ميآيند(مثل  Minnelliو )Garland
پس از دانلود دروپال ،در پوشه قالبها قرار ميگيرند .اما قالبهاي دانلودي را بايد در /sites.
 themes/allنصب کنيد.
 .3تصاوير سايت خود را در بنرها ،هدرها يا ساير بخشهاي سايت که در چنين
قالبهايي با تغيير اندازه مواجه ميشوند قرار ندهيد .بهتر است آنها را در متن قرار دهيد تا
با تغيير اندازه صفحه مشکلي به وجود نميآيد.
فعاليتها
حتي اگر قالب دلخواه خود را انتخاب کردهايد ،دانلود ،نصب و پيکربندي قالبها را
تمرين کنيد .بدينترتيب با اين پروسه آشنا ميشويد در صورت لزوم ميتوانيد به راحتي
از آن استفاده کنيد .البته سوئيچ کردن قالبها در مورد سايت توليدي که حاوي صدها
مگابايت داده است ،کار خطرناکي است.
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بخش نوزدهم

استفاده از بلوکها

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
درک مفاهيم پايهاي استفاده از بلوکها
ايجاد بلوکها
قراردادن بلوکها در صفحات سايت
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مقدمه
اين بخش به معرفي بخش مهمي از دروپال ميپردازد :بلوکها .شکل  19-1بخشي
از صفحه اصلي سايت نگارنده را به نمايش درآورده که هيچ ويژگي خاصي از سايتهاي
دروپالي در آن مشاهده نميشود .در واقع  out layصفحه را ميتوان با استفاده از انواع
ابزارهاي طراحي سايت شامل  HTMLبا طراحي کالسيک به وجود آورد.
نکته مهم ويژگيهاي بلوکهاي اين سايت دروپالي است که در نگاه اول به نظرعادي
ميرسد .شما در اين بخش با نحوه ايجاد و استفاده از بلوکها در سايت دروپالي خود آشنا
خواهيد شد .همچنين با استفاده از گزينههاي مختلف ميتوانيد بلوکهاي سايت خود را
آشکار يا پنهان کرده ترتيب آنها را تغيير دهيد.
معرفي بلوکها
در قسمت مياني صفحه پستهاي بالگي سايت را مشاهده ميکنيد .اما در حاشيه سمت

راست و چپ صفحه ،بلوکهاي دروپالي قرار دارند .هرقالب دروپالي ممکن است منطقهاي

346

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

خاص را به بلوکها اختصاص دهد :چپ ،راست ،هدر(قسمت باالي صفحه) ،قسمت پايين
صفحه و بخش محتواي سايت .بسياري از قالبها بلوکهاي ديگري نيز به سايت اضافه
ميکنند .اگر قالب سايت را تغيير دهيد بايد کمي در ترتيب قرارگيري بلوکها تجديدنظر
کنيد اما در طراحي جديد نيز بلوکها بايد به خوبي وظيفه خود را انجام دهند.
در شکل  19-1ميتوانيد پستهاي بالگي را درمرکز بخش محتواي سايت مشاهده
کنيد .قسمت چپ و راست صفحه محل قرارگيري بلوکهاست .از قسمت باال سمت چپ
صفحه شروع به بررسي بلوکها ميکنيم:
ورود کابر :يک بلوک استاندارد دروپالي .اگر کاربري وارد سايت شده باشد ،اين قسمت
به نمايش درنميآيد( .براي اين کار الزم نيست روي هيچ چکباکسي کليک کنيد چون
اتوماتيک است).
دانلودها :در زير بلوک ورود کاربر ،بلوک دانلودها قرار دارد .شما ميتوانيد بلوکي مخصوص
خود ايجاد کرده براي آن تيتر و متن درنظر بگيريد .شکل  19-2تمايز بلوک دانلودها از ساير
بخشها را نشان ميدهد .شما ميتوانيد براي آن يک نام ،يک تيتر و متن درنظر بگيريد.
اگر قصد داريد اين پروسه پيچيدهتر شود ميتوانيد نحوه نمايش آن را محدودتر کنيد .در
مورد نمونه حاضر اين بلوک تنها براي کاربران ناشناس (که وارد سايت نشدهاند) نمايش داده
ميشود .يک بلوک مشابه درکنار آن ،مخصوص کاربران مورداعتماد سايت (که وارد سايت
شدهاند) است .در اين بلوک توصيههاي الزم در مورد دانلود قرار دارد.

شکل 19-1
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شکل 19-2

نظرسنجي :که توسط ماژول نظرسنجي ايجاد شده و بخشي از دروپال است.
جستجو :يک بلوک دروپالي ديگر
بخش ارتباطات :مثل بخش دانلودها ،اين بلوک هم جزو بلوکهاي ايجادشده توسط
کاربران است .اما برخالف آن بخش ،تنها شامل متن نميشود .اين بلوک از  HTMLاستفاده
ميکند که شامل لينکهايي است که فرمهاي ارتباطي در سطح سايت و Webformها را
در اختيار کاربران قرار ميدهد.
کتابها :بلوکي که توسط کاربران ايجاد ميشود و از  HTMLاستفاده ميکند .البته
 HTMLاين قسمت توسط سايت  com.Amazonتوليد شده و حاوي لينکهايي است
که به سايتهاي مربوط به آمازون ختم ميشوند.
همانطور که مشخص است به خاطراستفاده از  HTMLبخش بلوکها از محدوديتهاي
کمتري برخوردار است .طبقهبندي بلوکهاي مختلف دروپالي و مشارکتي عبارتست از:
کارکرد پايهاي :اين بلوکهاي دروپالي مسئوليت بخشهاي ورود به سايت ،جستجو و...
را برعهده دارند .لينکهاي اوليه و ثانويه و منوها نيز در اين طبقه قرار ميگيرند.
بلوکهاي پويا :اين دسته توسط دروپال به طور اتوماتيک بهروز ميشوند .اين بلوکها
ميتوانند اطالعات جديد و بهروز در اختيار کاربران سايت شما قرار گيرند و در اين ميان شما
تنها بايد محل قرارگيري اين بلوکها را مشخص کنيدActive ،Forum Topics New :
،Comments Recent ،Posts Blog Recent ،List Archive ،Topics Forum
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 Content Popular ،Image Random ،Image Latestو .New s’Who
بلوکهاي شما :چه در متن ساده و چه در  HTMLشما ميتوانيد هرکاري خواستيد
در بلوکهاي خود انجام دهيد.
بلوکهاي  :Viewشما ميتوانيد نحوه نمايش Viewهاي سايت خود را تغيير دهيد.
نمايش بلوکي يکي از انتخابهاي شماست .يعني شما ميتوانيد يک بلوک از  viewخود
ايجاد کنيد و دادههاي خود را در آن به نمايش درآوريد.
بلوکهاي ماژول مشارکتي :اين قسمت طرفداران بسياري در بين کاربران دروپال دارد.
ماژول مشارکتي  Simplenewsکه از آن براي ايجاد خبرنامه در سايت استفاده ميشود،
بلوکي به سايت اضافه ميکند که ميتوان به عنوان مثال از آن براي ثبتنام دريافت خبرنامه
سايت استفاده کرد.
اگر در بين صفحات ماژول دروپال ،کليدواژه تبليغات را جستجو کنيد ميتوانيد ليستي
از بلوکها و ماژولهاي سودمند ،قدرتمند و مناسب را به دست آوريد.

ايجاد و استفاده از بلوکها
حاال که با مفاهيم پايهاي بلوکهاي دروپالي آشنا شديد بايد از آنها استفاده کنيد تا
تجربه بيشتري کسب کنيد.
خودتان امتحان کنيد
افزودن يک بلوک ورود کاربر و Navigation
بلوکهاي در دسترس شما به نوع سايت دروپالي شما بستگي دارد؛ به خصوص به نوع
ماژولهاي مشارکتي سايت شما.
 .1به بخش  ،Administerطراحي سايت ،بلوکها
) (D6: admin/build/block D7: admin/structure/blockطبق شکل
 19-3مراجعه کنيد تا بخش مديريتي بلوکها را باز کنيد.
 .2اگر در صفحه پايينتر برويد ميتوانيد اکثر بلوکها را در قسمت بلوکهاي
غيرفعال مشاهده کنيد(شکل  .)19-4در دو شکل  19-3و  19-4ميتوانيد ليبلهاي معرف
بخشهاي مختلف صفحه را مشاهده کنيد .شما ميتوانيد بلوکها را در اين قسمت جابجا
کنيد .با اعمال هر تغيير در اين قسمت يک عالمت ستاره در کنار بلوک مربوطه حک خواهد
شد .پس از ذخيرهکردن تغييرات بلوکها ،اين عالمت ستاره محو خواهد شد.
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 .3بلوک  Navigationرا يافته حاشيه چپ صفحه را براي آن انتخاب کنيد(شکل
 .)19-5همچنين ميتوانيد آن را به کمک ماوس برداشته در بخش چپ ليست بلوکها قرار
دهيد .در پايان روي گزينه  Blocks Saveدر پايين صفحه کليک کنيد.

شکل 19-4
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شکل 19-5

 .4روي کليد پيکربندي کليک کنيد تا براي پيکربندي بلوکها وارد صفحهاي مشابه
شکل  19-6شويد .مهمترين بخش پيکربندي در اينجا ،تيتر بلوکهاست .بهتر است آن را
تغيير ندهيد تا تيتر پيشفرض مورداستفاده قرار گيرد(در مورد مثال ما.)Navigation ،
براي عدماستفاده از تيتر عبارت < >noneيا در صورت نياز تيتر منتخب خود را وارد کنيد.
همچنين ميتوانيد به کاربران سايت اجازه دهيد در مورد نمايش يا عدمنمايش بلوکها
تصميم بگيرند .در بيشتر موارد گزينه پيشفرض (بدون درنظرگرفتن حق انتخاب براي
کاربران) بهترين گزينه است .اگر ترتيب بلوکها را تغيير داديد و آنها را پيکربندي کرديد،
قبل از کليککردن روي کليد پيکربندي ،تغييرات اعمالشده را ذخيره کنيد.
 .5تنظيمات نمايش را پيکربندي کنيد .طبق شکل  19-7در صفحه پايينتر برويد
تا تنظيمات بعدي را مشاهده کنيد.

شکل 19-6
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شکل 19-7

مهمترين تنظيمات اين قسمت در مورد نقشهاي سايت است .برخي بلوکهاي سايت
بايد تنها براي کاربران مورداعتماد سايت نمايش داده شوند و برخي ديگر تنها براي کاربران

ناشناخته(که وارد سايت نشدهاند) .اگر در سايت نقش  webmasterيا supervisor
داريد ميتوانيد برخي از بلوکهاي سايت را تنها براي اين نقشها قابلنمايش کنيد .در
برخي موارد بلوکهاي دروپالي چون  New s’Whoتنها براي کاربران نقش supervisor
کاربرد دارند نه سايرين.
 .6ليست صفحاتي که داراي بلوک هستند يا بلوکي براي نمايش ندارند را تهيه کنيد.
مهمترين نمونه اين صفحات صفحه اصلي سايت يا همان < >frontاست .بدينترتيب
ميتوانيد از کاربردهاي متنوع بلوکها بهرهمند شويد .همچنين در اين قسمت ميتوانيد از
بلوکهاي حاوي منوها استفاد کنيد .در بخش  21بيشتر با اين قسمت آشنا خواهيد شد.
بلوک را ذخيره کنيد.
 .7با استفاده از اين روش يک بلوک ورود کاربر ايجاد کرده در حاشيه سمت چپ
صفحه قرار دهيد .با طي اين مراحل اين بلوک طبق شکل  19-6به طور اتوماتيک در زير
بلوک  navigationقرار ميگيرد .روي گزينه  Blocks Saveکليک کنيد.
 .8روي کليد  Out Logدر منوي  Navigationکليک کنيد .طبق شکل 19-8
ميتوانيد در اين قسمت بلوک ورود کاربر و منوي خالصهشده ( Navigationبراي کاربران
ناشناس) را مشاهده کنيد.
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شکل 19-8

خالصه
بلوکها نما و احساس متفاوتي به سايت شما هديه ميکنند .با استفاده از بلوکها
ميتوان نظم و ترتيب بيشتري به محتواي سايت داد .البته براي اين کار الزم است کاربرد
مناسب قالبها را نيز فراگرفته باشيد .البته تعداد و محل قرارگيري بلوکها در سايت به
سليقه شما و نياز سايت بستگي دارد .البته ميتوان براي نقشهاي مختلف نحوه نمايش
صفحات سايت را متنوعتر کرد.
سوال و جواب
سوال :در يک بلوک HTML ،من کار نميکند .آيا راهحل سادهاي براي آن وجود دارد؟
جواب :اطمينان حاصل کنيد که از فرمت ورودي  HTMLکامل استفاده ميکنيد.
سوال :اگر يک کاربر در چند نقش عضو باشد ،چگونه ميتوان در مورد مشاهده بلوکها
براي وي تصميم گرفت؟
جواب :مجوزهاي دروپال مثبت هستند نه منفي .يعني شما تصميم ميگيريد کاربران
بتوانند از قسمتهاي مختلف سايت استفاده کنند .بنابراين اگر تنها يکي از اين نقشها هم
چنين مجوزي در اختيار کاربر مربوطه قرار دهد هيچ راهي براي جلوگيري از آن نيست.
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کارگاه
امتحان
 .1اندازه استاندارد قسمت متن يک بلوک يا کد  HTMLچقدر است؟
 .2ترتيب باال به پايين بلوک ها را چگونه ميتوان تعيين کرد؟
 .3چگونه ميتوان تيتر يک ماژول را تغيير داد؟
جوابها

 .1محدوديت خاصي وجود ندارد اما در صورت طوالنيبودن ممکن است صفحه را از
حالت طبيعي خارج کند.
 .2با استفاده از فلش چهارپر ميتوانيد بلوکها را در ليست بلوکها برداشته جابجا
کنيد .البته قبل از اتمام مرحله پيکربندي بايد روي گزينه  Blocks Saveکليک کنيد.
 .1 .3تيتر جديد را در قسمت تيتر وارد کنيد .2 .براي استفاده از تيتر پيشفرض آن
را خالي بگذاريد .3 .از عبارت < >noneاستفاده کنيد تا هيچ تيتري ثبت نشود.
فعاليتها
نحوه مديريت سايت و استفاده بجا از ابزارهايي چون بلوکها ،نقشها ،صفحات و نحوه
نمايش بخشهاي مختلف نکته کليدي اين بخش است .بهتر است براي برنامهريزي در مرحله
اول از کاغذ و مداد يا ماژيک و تختهسفيد براي طراحي اوليه صفحات سايت استفاده کنيد.
سپس ميتوانيد بخش هاي مختلف هر بلوک را تعيين کنيد .البته در مورد subregion
هاي هر بلوک بايد به ماژول مربوطه نيز توجه داشته باشيد .هرسايت که  layoutمنسجمي
داشته باشد براي کاربران سايت نيز جذابتر است.
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بخش بيستم

نمايش پنلها و صفحات

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
نمايش پنلها و صفحات چگونه ميتوان صفحات پنل ساخت
استفاده از يک صفحه پنل براي ايجاد يک صفحه اصلي سايت
افزودن محتوا به صفحات پنل
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مقدمه
دروپال بخش بزرگي از مسئوليت نمايش محتوا و بخشهاي مختلف سايت را برعهده
گرفته تمام کارها را به طور اتوماتيک انجام ميدهد .آنچه براي اکثر کاربران دروپال مناسب
و کافي است .اما اين پايان ماجرا نيست .چون برخي کاربران قصد دارند با استفاده از
 HTMLکالسيک (طراحي دستي) اين بخش را نيز تحت کنترل خود درآورند .به همين
دليل دروپال بخش پنلها را به کاربران ارائه ميدهد .در اين بخش شما با نحوه استفاده از
صفحات و پنلها آشنا ميشويد .ماژول  Panelsنيز چندسالي است که طراحي شده و به
يکي از ابزارهاي قدرتمند طراحي سايت تبديل شده است .اين ماژول سه نسخه اصلي دارد.
نسخه سوم اين ماژول نماي مناسبي براي سايت به وجود ميآورد .همچنين به کمک ويژگي
"استفاده از Argumentها و تغيير صفحات داخلي" شما ميتوانيد تمام بخشهاي سايت
را دوباره طراحي کرده کامال شخصي کنيد .سايت منتخب ما براي اين بخش net.Y2Kx
است؛ سايتي که ده سال پيش ايجاد شده و به مشکالت فناوري ناشي از شروع قرن بيست
و يکم با سال  2000ميپردازد.
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نگاهي به يک صفحه پنل
کلمه صفحه در دروپال سه معني دارد:
 تمام آنچه در سايت مشاهده ميکنيد در صفحات  HTMLقرار گرفته به نمايش درميآيد. يکي از دو گونه محتواي پيشفرض در دروپال صفحه است .اين صفحه در واقع يک گرهپايهاي دروپال است که به کاربر اجازه ميدهد محتواي موردنظر را در آن کپي کرده يا مستقيما تايپ
کند(شامل  HTMLکامل و فيلترشده) .بنابراين شما ميتوانيد کد  HTMLصفحه منبع را در
گونه محتواي صفحه دروپال کپي کنيد( .البته بايد از فيلتر  HTMLکامل استفاده کنيد).
 با استفاده از پنلها و نصب بسته  Tool Chaosميتوانيد صفحاتي ايجاد و مديريت کنيدکه حاوي يک يا چند گره باشند .اين نوع صفحه موردنظر ما در بخش حاضر است :يک صفحه
پنل .هرصفحه پنل شامل يک يا چند متغير پنلي است اما تنها يکي از آنها هربار نمايش داده
ميشود .شما از طريق ابزارهاي دروپالي تعيين ميکنيد کدام متغير بايد به نمايش درآيد.

 3 Panelsو بسته Chaos Tool
آخرين نسخه ماژول موردنظر نسخه سوم آن است .اين نسخه شامل دو ماژول است:
 Panelsو بسته  .Chaos Toolاگر از نسخههاي قبلي اين ماژول استفاده کردهايد ممکن
است با اين بسته جديد آشنا نباشيد.
همانطور که در مورد viewها نيز اشاره شد ،شما ميتوانيد به کمک صفحات ،خالقيت
خود را نشان دهيد .چون اين شما هستيد که نماي اصلي صفحات سايت را تعيين ميکنيد.
شکل  20-1نشاندهنده يک صفحه دروپالي است.

شکل 20-1
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در اين نمونه از قالب  Marina Aquiaاس��تفاده ش��ده اس��ت(دانلود رايگان از
 Themes Notch Topاز آدرس  .)www.topnotchthemes.comچني��ن
صفح��ات پنلي از س��ه جزء اصلي تش��کيل ش��د هاند :اي��ن صفحات ش��امل بخشهاي
معمول��ي دروپال��ي و بلوکه��ا هس��تند.
 چهار پنل در مرکز اين صفحه قرار دارد .يک پنل در باالي صفحه("به Y2KXخوش آمديد") و يکي در پايين("آنچه گفتيم و نوشتيم") و دو پتل در قسمتهاي مياني

صفحه(يکي در راست و يکي در چپ) .ممکن است گاهي پنلها را با بخشهاي دروپالي
اشتباه بگيريد که در قسمتهاي مشابه پنل در صفحههاي دروپالي قرار ميگيرند.
 هرپنل شامل چند تکه است .هرپنل ممکن است حاوي يک گره ،يک  ،viewيکبلوک يا ساير گونههاي محتوا باشد .البته قسمت زيرين پنلها آزاد گذاشته ميشود تا در
صورت نياز بر اندازه آن افزوده شود .پنلهاي باال و پايين صفحه موردنظر در شکل 20-1
داراي يک تکه هستند .پنل سمت چپ صفحه داراي يک تکه است("گزارش نهايي )"...و
پنل سمت راست ،شامل دو تکه است( “”Us Aboutو “.)”Touch in Keep
اين ساختار پايهاي يک صفحه پنل دروپالي است .البته طبق شکل 20-2شما ميتوانيد
برخي بخشهاي دروپالي را پنهان کنيد.

شکل 20-2

با دقت در شکل  20-2متوجه ميشويد بخشهاي حاوي بلوک پنهان شدهاند .در اين شکل
سه پنل در مرکز صفحه وجود دارد .پنل سمت چپ در تکههاي خود حاوي چند بلوک است.
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lay پس از راهاندازي صفحه ميتوانيد محتواي يک پنل را به پنلي ديگر منتقل کنيد يا
view  يکي از تفاوتهاي بزرگ پنل و. صفحه را با افزودن يا حذف پنلها تغيير دهيدout
 اين خود سيستمview  در يک.اين است که شما محتواي هرتکه از پنل را تعيين ميکنيد
 در صورت نياز به استفاده.است که محتواي موردنياز براي نمايش را مشخص ميکند
. را در يک تکه از يک پنل جاي دهيدview  ميتوانيد يک،همزمان از اين دو
شروع کار با صفحات پنل
 نصبکردن و فعالکردن ماژول – اينجا ماژول،گام اول مثل هميشه دانلودکردن
 ميتوانيد20-1  همچنين در جدول. – استTool Chaos  در کنار بستهPanels
. را مشاهده کنيدPanels تنظيمات سه ماژول

. دانلود کنيد20-2  را طبق جدولTool Chaos همچنين بايد ماژول بسته
.ΪϴϨ̯ΩϮϠϧΩ
-2ϝϭΪΟ
ϖΒρέ
Chaos ToolϪΘδΑϝϭ̫ΎϣΪϳΎΑϦϴϨ̪Ϥ
.ΪϴϨ̯ΩϮϠϧΩ
20-2ϝϭΪΟ20
ϖΒρέ
Chaos
ToolϪΘδΑϝϭ̫ΎϣΪϳΎΑϦϴϨ̪Ϥϫ

ήϫϥϮ̩
ϞϨ̡ΩΎΠϳΎΑή̴ϳΩϡΎ̳̮ϳΎϤηΎϫ
˨  ماژولها شما يک گام ديگر باϝϭ̫ΎϣϦϳϥΩή̯
˨  و فعالکردن اينϝΎόϓϭΐμϧίβ̡
˨ پس از نصب
.داريد.ΪϳέΩϪϠλΎϓΎϫ
ايجاد پنلها فاصله
ή̰ϓϪΑΪΘΑίΪϳΎΑˬΪϴϨ̯ϲϣκΨθϣΎϤηϪ̯ΖγϲϳϮΘΤϣϞϣΎηϲϠϨ̡έΎΘΧΎγΎϳϲϠϨ̡ϪΤϔλ
˨
ήϫϥϮ̩
˨  شامل محتوايي است.پنلي
ϝϭ̫ΎϣϦϳϥΩή̯
˨  چون هر صفحهϝΎόϓϭΐμϧίβ
˨
 بايد،کنيد
شما مشخص مϱΎ̡ϮϧΖϳΎγ̮ϳίή̳
کهϞϨ̡ΩΎΠϳΎΑή̴ϳΩϡΎ̳̮ϳΎϤηΎϫ
پنلي يا ساختار
ϝϭΪϴϨ̯
ϲϣϩΩΎϔΘγϲϟΎ̡ϭέΩ
˨ ي.ΪϳέΩϪϠλΎϓΎϫ
ΪϴηΎΑέΎΘΧΎγϦϳϱήΑΐγΎϨϣϱϮΘΤϣ
ϲϣκΨθϣΎϤηϪ̯ΖγϲϳϮΘΤϣϞϣΎηϲϠϨ̡έΎΘΧΎγΎϳϲϠϨ̡ϪΤϔλ
˨
يک سايت نوپاي
 اگر از.باشيد
فکر محتواي مناسب براي اين ساختارstory
ابتدا به
از
νήϓدروپالي
ζϴ̡ΕΎϤϴψϨΗίή̳
˨ ή̰ϓϪΑΪΘΑίΪϳΎΑˬΪϴϨ̯
.ΪϴϨ̯ϱέϭΩή̳έϮ̯άϣϲϠϨ̡ΕΎΤϔλϱήΑϲϓΎ̯ϱΎϫ
ϭΕϻΎϘϣ
ϝϭΪϴϨ̯
ϲϣϩΩΎϔΘγϲϟΎ̡ϭέΩ
˨
ϱΎ̡ϮϧΖϳΎγ̮ϳίή̳
.
ΪϴηΎΑέΎΘΧΎγϦϳϱήΑΐγΎϨϣϱϮΘΤ
20.کنيد
-3Ϟ̰η
.
ΪϧϮη
ϲϣήθΘϨϣΖϳΎγϲϠλϪΤϔλέΩΖϳΎγΪϳΪΟΐϟΎτϣˬΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγϝΎ̡ϭέΩ
˨
هاي کافي براي صفحات پنلي مذکور گردآوريstory استفاده ميکنيد اول مقاالت و
.ΖγϩΩέϭέΩζϳΎϤϧϪΑέήοΎΣϪϧϮϤϧϱΎϫstory storyϭΕϻΎ
νήϓζϴ̡ΕΎϤϴψϨΗίή̳
˨
.ΪϴϨ̯ϱέϭΩή̳έϮ̯άϣϲϠϨ̡ΕΎΤϔλϱήΑϲϓΎ̯ϱΎϫ

20-3Ϟ̰η .ΪϧϮηϲϣήθΘϨϣΖϳΎγϲϠλϪΤϔλέΩΖϳΎγΪϳΪΟΐϟΎτϣˬΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγϝΎ̡ϭέ
˨
.ΖγϩΩέϭέΩζϳΎϤϧϪΑέήοΎΣϪϧϮϤϧϱΎϫstor
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اگر از تنظيمات پيشفرض دروپال استفاده کنيد ،مطالب جديد سايت در صفحه اصلي
سايت منتشر ميشوند .شکل story 20-3هاي نمونه حاضر را به نمايش درآورده است.

شکل 20-3

درواقع اين روند بيش از يک صفحه سايت را درگير ميکند .به عنوان مثال شخصي
يک سايت دروپالي ايجاد کرده محتواي موردنظر را بدان وارد ميکند .نمايش اين مطالب
در صفحه اصلي به صورت پست بالگي يک امتياز براي اوست .البته بايد کمي ويژگيهاي
ديداري به اين پروسه افزود .البته ميتوانيد برخي از مقاالت دلخواه را به صورت sticky
درآوريد تا هميشه در صفحه اصلي سايت باقي بمانند .سپس ميتوانيد چند بلوک به
حاشيههاي صفحه خود بيافزاييد .و بعد کمکم صفحه اصلي سايت شما به کمک کاربران
شکل ميگيرد.
حاال شما دو وظيفه برعهده داريد :ايجاد صفحه پنلي و مرتبکردن تکهها و محتواي آن.
وظيفه دوم شما دو متغير دارد :شما ميتوانيد از بخشهاي دروپالي که حاوي بلوک هستند
استفاده کنيد يا ميتوانيد آنها را پنهان کنيد .البته تمام اين مراحل قابلبازگشت هستند و
ميتوان آنها را ويرايش کرد.
ايجاد يک صفحه پنلي
ايجاد يک صفحه پنلي ممکن است براي شما خيلي ساده و کاربردي باشد .پس از ايجاد
و راهاندازي اين صفحه ،شما تنها با جابجايي محتواي موردنظر بين تکههاي مختلف lay
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 outصفحه ميتوانيد آن را تغيير دهيد .بسياري از سايتها از چنين صفحهاي در صفحه
اصلي قالببندي شده خود استفاده ميکنند .همچنين ميتوان اين صفحه را مثل صفحه
اصلي يک روزنامه يا نشريه طراحي کرد تا براي مخاطبان نيز آشنا باشد.
نکات مثبت و منفي فرمتهاي منسجم
به ياد داشته باشيد تصميم در اين مورد به سايت شما بستگي دارد .استفاده از صفحه

اصلي منسجم باعث ميشود کاربران حرفهاي به راحتي قسمتهاي مختلف مثل مقاالت و
اخبار جديد را بيابند؛ مثل روزنامهاي که شما به راحتي ميتوانيد بخشهاي مختلف آن،
هواشناسي ،اخبار ورزشي يا ستونهاي سرمقاله را بيابيد .البته قبل از اينکه تصميم بگيريد
در صفحه اصلي سايت خود از فرمتبندي کامل استفاده کنيد بايد به اين نکته توجه کنيد
که :چنين استراتژي براي سايتي که تعداد مشخصي از کاربران هميشه از آن بازديد ميکنند
مناسب است .يعني با چندبار مراجعه ميتوان بخشهاي مختلف سايت را شناسايي کرد .اما
اگر اکثر کاربران شما تنها يک بار به بازيد سايت شما ميپردازند نميتوان چنين استراتژي
در پيش گرفت .در اين صورت بهتر است از ساختاربندي کمتري در صفحه اصلي سايت
استفاده کنيد.
اگر  out layصفحه اصلي شما منسجم است و محتواي آن تغيير نميکند ،شما هميشه
يک صفحه اصلي ثابت خواهيد داشت .و اگر مخاطبان ثابت و هميشگي داريد بهتر است از
فرمتبندي منسجم براي صفحه اصلي استفاه کنيد.
مديريت صفحات پنلي
براي اين کار بايد به بخش طراحي سايت ،صفحات ( )pages/build/adminمراجعه کنيد.
بدينترتيب ميتوانيد ليست صفحات را طبق شکل  20-4مشاهده کنيد.
اين ليست صفحات پنلي شماست .البته نماي اين صفحات شبيه نماي viewهاي سايت است.
همانطور که در سايت تعدادي  viewداخلي وجود دارد و شما هم ميتوانيد با ايجاد نمونههاي
جديد برتعداد آنها بيفزاييد ،تعدادي هم صفحه داخلي وجود دارد و شما ميتوانيد تعدادي ديگر
به آنها اضافه کنيد .همچنين تغيير صفحات شبيه پروسه تغيير viewهاست .صفحات داخلي
دروپال بخشي از هسته اصلي دروپال است و اين صفحات در ليست با کد مشخص شدهاند .در
حالي که صفحاتي که شما ايجاد کردهايد به طور طبيعي ذخيره شدهاند.
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شکل 20-4

از اينجا به بعد شما براي ويرايش صفحات ميتوانيد از کليککردن روي گزينه Edit
استفاده کنيد .همچنين ميتوانيد صفحات مختلف سايت را فعال يا غيرفعال کنيد.
استفاده از صفحه پنلي
ايجاد يک صفحه پنلي سه مرحله دارد:
خودتان امتحان کنيد
ايجاد يک صفحه پنلي
 .1به صفحهاي که در شکل  20-4مشاهده کرديد رفته يا از باالي صفحه گزينه
 Page Custom Addرا انتخاب کنيد يا گزينه  Page New a Createدر پايين
صفحه را .سپس طبق شکل  20-5نام و مسير اين صفحه جديد را مشخص کنيد .البته تمام
ويژگيهاي صفحه به جز نام داخلي (ماشيني) آن را ميتوانيد بعدا تغيير دهيد .در پايين
صفحه تنظيمات اختياري قرار دارد که در شکل  20-5نميتوانيد آنها را مشاهده کنيد.
ميتوانيد آنها را دستنخورده رها کرده به راه خود ادامه دهيد .البته اگر ميخواهيد اين
صفحه جديد صفحه اصلي سايت شما باشد ،بايد روي چکباکس مربوطه کليک کنيد.
 .2حاال ميتوانيد  out layدلخواه خود را براي صفحه از ميان گزينههاي موجود
برگزينيد(شکل  .)20-6البته نيازي به نگراني نيست چون ميتوانيد اين  out layرا بعدا تغيير
دهيد و دادههاي شما نيز پاک نخواهد شد؛ حتي اگر انتخاب بعدي شما تمام تکههاي انتخاب
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اول را نداشته باشد.

شکل 20-5

شکل 20-6

 .3با کليککردن روي گزينه  Continueوارد صفحه نهايي ميشويد(شکل .)20-7
اينجا ميتوانيد محتواي موردنظر را مشخص کنيد .مانند صفحه قبلي اينجا هم ميتوانيد
تنظيمات را بعدا تغيير دهيد .حاال بايد روي گزينه  Finishکليک کنيد.
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شکل 20-7

ويرايش تنظيمات يک صفحه پنلي
در بخش قبلي با نحوه ايجاد چنين صفحهاي آشنا شديد .همانطور که در شکل 20-4
مشخص است ميتوانيد با کليککردن روي گزينه  Editدر سمت راست صفحه قبلي به
ويرايش تمام اين قسمت ها بپردازيد.
تنظيمات پايهاي
طبق شکل  20-8با کليککردن روي گزينه  Editوارد صفحه خالصه ميشويد.
تنظيمات پايهاي اين بخش را قبال در شکل  20-5مشاهده کردهايد.

شکل 20-8
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تنظيمات دسترسي
روي گزينه  Accessکليک کنيد تا تنظيمات مشابه شکل  20-9را مشاهده کنيد .اين
تنظيمات همان تنظيمات دسترسي است که در ساير قسمتهاي دروپال نيز وجود دارد.
شايد نماي صفحه کمي متفاوت باشد اما کارکرد آن همان است.

شکل 20-9

از منوي  up-popشما ميتوانيد يکي از چهار گروه تنظيمات دسترسي را انتخاب کنيد.
پس از کليک روي گزينه  Addپنجرهاي باز ميشود که به شما اجازه ميدهد تنظيمات
را پيکربندي کنيد .شکل  20-10اين پنجره را نشان ميدهد .در مورد پنجرههاي مربوط
به تنظيمات دسترسي آيکونهاي سمت راست نوار تيتر براي بستن پنجره يا پيکربندي
تنظيمات به کار ميرود.

شکل 20-10

 کد  PHPبه شما اجازه ميدهد کد الزم براي ارزيابي را وارد کنيد تا مجوزدسترسي صادر شود(.قراردادن چنين تنظيماتي در اختيار کاربران کار خطرناکي است).
 کاربر :نقش به شما اجازه ميدهد نقش موردنظر براي دسترسي به سيستم رامشخص کنيد.
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 کاربر :زبان به شما کمک ميکند دسترسي به سايت تنها با تعيين زبان خاصممکن شود.
 کاربر :مجوزها به شما کمک ميکنند تنها به کاربراني اجازه دسترسي به سايتدهيد که داراي مجوز هستند .اگر اين گزينه را انتخاب کنيد و روي گزينه  Addکليک
کنيد پنجره نمايشدادهشده در شکل  20-11باز ميشود و شما ميتوانيد مجوزهاي الزم
براي دسترسي به سايت را انتخاب کنيد.
پس از اينکه ليست قوانين دسترسي خود را ايجاد کرديد ،ميتوانيد از کليدهاي radio
براي مشخصکردن اين نکته استفاده کنيد که آيا همه قوانين ميتوانند اجرا شوند يا فقط
يکي .اين تنظيمات دسترسي بسيار کاربردي هستند.

شکل 20-11

البته دروپال ابزارهاي الزم براي کنترل دسترسي به سايت را در اختيار شما قرار ميدهد
اما صفحهاي که حاوي يک پنل است ممکن است گرههاي فراواني با قوانين دسترسي
گوناگون در خود جاي دهد .بنابراين دروپال هرتعداد گره که مجوز داشته باشد را به نمايش
درميآورد .پس از اينکه ليست قوانين دسترسي را ايجاد کرديد ميتوانيد از کليدهاي راديو
استفاده کنيد تا مشخص کنيد تمام قوانين اجازه اجرا دارند يا فقط يکي .براي مثال چهار
گره بايد در يک صفحه به نمايش درآيند و يک کاربر تنها به سه تاي آنها دسترسي دارد.
شما بايد تنظيمات دسترسي آن صفحه را به گونهاي نهايي کنيد که هرچهار گره به نمايش
درآيند يا هيچکدام از آنها .به هرحال شما ميتوانيد تنها سه گره را در اختيار وي قرار دهيد
ولي انتخاب خوبي نيست.
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تنظيمات منو
تنظيمات منو را ميتوانيد در شکل 20-12مشاهده کنيد .اين تنظيمات به صفحه اي
مربوط است که شما ايجاد کردهايد و با ساير تنظيمات منو در دروپال تفاوتي ندارد.

شکل 20-12

ويرايش تنظيمات متغير
شما ميتوانيد چند پنل در يک صفحه داشته باشيد .چون هرپنل ممکن است تنظيمات
منحصر بهفردي داشته باشد و هرکدام از اين تنظيمات پيچيدگيهاي خاصي دارد ،هرمتغير
صاحب تنظيمات مخصوصي است(شکل .)20-13

شکل 20-13
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تنظيمات عمومي
در شکل  20-14ميتوانيد تنظيمات عمومي را مشاهده کنيد .در اين قسمت ميتوانيد
 CSSصفحه را تنظيم کنيد .همچنين در اين قسمت ميتوانيد بلوکها و بخشهاي دروپالي
را در صورت نياز غيرفعال کنيد.

شکل 20-14

قوانين انتخابي
همانطور که قبال گفته شد ،يک صفحه ميتواند حاوي چند متغير باشد .قوانين
انتخابي به کار گرفته ميشوند تا متغيرهاي آماده نمايش انتخاب شوند .البته نحوه کار مانند
قسمت تنظيمات دسترسي است :شما ميتوانيد يکي از گزينههاي کد  ،PHPکاربر:نقش،
کاربر:مجوز و کاربر :زبان را انتخاب کنيد .عالوه بر تعيين ارزش هرفاکتور ،شما ميتوانيد
مشخص کنيد همه آنها بايد اجرا شوند يا فقط يکي .دروپال در زمان اجزا با دريافت اولين
پيام متغير موردنظر را به نمايش درميآورد.
Layout
شما ميتوانيد طبق شکل  layout 20-6پنل خود را تغيير دهيد .دروپال تغييرات
محتوا را مديريت ميکند و نيازي به نگراني در مورد از دستدادن اطالعات نيست .به عنوان
مثال اگر  layoutدوستونهاي در اختيار داريد ميتوانيد طبق شکل  20-15آن را تغيير
دهيد .پس از کليک روي گزينه  Continueاز شما پرسيده ميشود چگونه قصد داريد
محتوا را مديريت کنيد(شکل  .)20-16تنظيمات درهرصورت يکسان است و با تغييير اندازه
صفحه تغيير ميکند.
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محتوا
قسمت مهم طراحي پنل مرحله افزودن محتوا بدان است .وقتي يک صفحه و پنل جديد
ايجاد ميکنيد ،قسمت محتوا در ابتدا خاليست(شکل  .)12-7اين همان  Layoutدوستونه
است .چهاربخش در  layoutميتوانند محتوا را درخود جاي دهند:
 باال چپ-

راست
پايين

شکل 20-15

شکل 20-16
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هيچکدام از اين چهاربخش قسمت زيرين ندارند تا شما بتوانيد به اندازه دلخواه محتوا بدان
افزوده اندازه آن را بي هيچ محدوديتي تغيير دهيد .در قسمت باال سمت چپ هربخش کنترلي
وجود دارد که به کمک يک منو طبق شکل  20-17به شما اجازه ميدهد اندازه آن بخش را
تعيين کنيد .شما ميتوانيد سبک هربخش را تعيين کنيد .گزينههاي استاندارد شما عبارتند از:
 ليست بدون سبک-

گوشههاي منحني
پيشفرض

شکل 20-17

بدينترتيب شما ميتوانيد ساختار صفحه خود را متنوع کنيد .به عنوان مثال ميتوانيد
سبک استاندارد را براي تمام بخشهاي يک صفحه انتخاب کنيد و فقط يکي از آنها را
در يک سمت صفحه ،با سبک گوشههاي منحني طراحي کنيد .البته نبايد کاربر را با
طراحيهاي عجيب و شلوغ سردرگم کرد و طراحي صفحه بايد منسجم و منطقي باشد .حاال
ميتوانيد از گزينه  Content Addاستفاده کنيد تا پنجره  up-popباز شود و محتواي
موردنظر خود را انتخاب کنيد(شکل .)20-18
البته تمام اين انتخابها به محتواي موجود در سايت دروپالي شما بستگي دارد.
گزينههاي موجود در شکل  20-18استاندارد هستند.
فعاليت :از اين قسمتها ميتوانيد به خوبي استفاده کرده آنها را به راحتي به صفحات
خود بيفزاييد چون کامال اتوماتيک بوده نيازي نيست شما کاري انجام دهيد .اين قسمتبه
شما کمک ميکند بر فعاليتهاي سايت خود به خوبي نظارت داشته باشيد.
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به شکل 20-18

منوها :اينجا ميتوانيد منوهاي  ،Navigationاوليه و ثانويه موردنياز براي نمايش در
بخشهاي دروپالي پنلهاي خود را انتخاب کنيد.
گوناگون :اين قسمت مربوط به نمايش تصاوير است مثل نمايش تصادفي تصاوير يا
نمايش جديدترين تصوير و نمايش بلوکهايي چون خبرنامهها.
Widgetها :مواردي چون بلوک جستجو ،ورود کاربر.
پيشنمايش
اين قسمت پيش نمايش پايهاي صفحه را ارائه ميدهد .درصورت رضايت از اين
پيشنمايش بايد آن را ذخيره کنيد.
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خالصه
صفحات پنل به شما اجازه ميدهند از طراحي کالسيک  layoutصفحه استفاده کنيد.
با استفاده از ساختار تيزري دروپال ميتوانيد تنوع بيشتري در صفحه اصلي سايت خود
ايجاد کنيد و با اعمال تغييرات و جابجاييهاي متوالي ،به تناسب و توازن دلخواه خود برسيد.
با افزودن تکههاي حاوي دادههاي بهروز (به عنوان مثال آخرين نظرات کاربران) صفحه پنل
شما و  layoutآن به طور اتوماتيک بهروز ميشود.
سوال و جواب
سوال :من منابع سه نسخه Panelرا به دست آوردهام .به نظر ميرسد دو نسخه اول
ديگر پشتيباني نميشوند و هيچ اشارهاي به بهروزرساني آنها نميشود .چرا؟
جواب :اين بخش از دروپال با سرعت فراواني رشد کرده است .پنلها کارکردي ارائه مي
دهند که سايتها را به روزنامهها و نشريهها شبيه ميکنند .البته نيازي نيست در مورد اين
رشد سريع نگران باشيد .برعکس بايد آن را نکتهاي مثبت ارزيابي کنيم .چون به هرحال در
صورت بروز هرمشکلي امکان ندارد دروپال دادهها و اطالعات شما را حذف کند .هرگرهي با
هر نسخه از پنل ايجاد کردهايد تا هميشه در دروپال شما باقي ميماند .شايد مجبور باشيد
 layoutبرخي صفحات را تغيير دهيد اما دادهها ثابت هستند.
سوال :من از توصيه شما استفاده کرده صفحه اصلي سايت خود را به صفحهاي پنلي تبديل
کردم .حاال اين صفحه پراکنده و خالي به نظر ميرسد .آيا کار اشتباهي انجام دادهام؟
جواب :نه .پنلها به مديريت محتواي شما ميپردازند .وقتي شما از سيستم قبلي
سايت خود به دروپال کوچ ميکنيد يا صفحه پنلي خود را ايجاد ميکنيد ،حجم زيادي از
مطالب و محتوا که گردآوري کردهايد در فضاي ساختارمند صفحه ممکن است اندک به نظر
برسد .بنابراين اين اتفاق کامال طبيعي است .اگر واقعا احساس ميکنيد مشکلي وجود دارد
ميتوانيد تيزرهاي صفحه را طوالنيتر کرده از تيزر در مقاله اصلي استفاده نکنيد .همچنين
ميتوانيد در متن گره از تصاوير مختلف استفاده کنيد.
کارگاه
امتحان
 .1چگونه ميتوان ويژگي بخشهاي دروپالي براي صفحات پنلي را غيرفعال کرد؟
 .2آسانترين راه ايجاد يک صفحه پنلي کامال بهروز چيست؟
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 .3چگونه ميتوان يک صفحه پنلي را به صفحه اصلي سايت تبديل کرد؟
جواب ها
 .1از تنظيمات عمومي در ويرايشگر متغير پنل استفاده کنيد.
 .2با استفاده از گرههاview ،ها يا بلوکهاي بهروز مثل کاربران جديد ،آخرين نظرات
کاربران يا موضوعات فعال در forumها ميتوانيد تکههاي سايت خود را پيکربندي کنيد.
 .3براي تعيين مسير به بخش  ،Administerپيکربندي سايت ،بخش URL

(مسير) صفحه پنلي مراجعه کنيد .همچنين در زمان ايجاد يک صفحه پنلي نيز ميتوانيد
اين مورد را تنظيم کنيد.
فعاليتها
صفحات پنل مختلف را براي صفحه اصلي سايت خود آزمايش کنيد .تالش کنيد ابتدا
در ايجاد چنين صفحاتي تبحر کسب کنيد سپس آن را به صفحه اصلي سايت تبديل کنيد.
پس از ايجاد هرصفحه آن را پرينت کرده در مورد نکات مثبت و منفي آن با گروه و دوستان
خود مشورت کنيد .اگر محتواي سايت شما و پنلها ثابت باشد به راحتي ميتوان با چندبار
مقايسه به نتايج بهتري رسيد .وقتي از مطالب و محتواي واقعي استفاده ميکنيد تغييرات و
نقايص طراحي صفحه بيشتر به چشم ميآيند.
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بخش بيست و يکم

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
ايجاد منوها و افزودن محتوا به آنها
ايجاد محتوا و افزودن آن به منوها
ايجاد منوهاي  Customو استفاده از آنها در بلوکها

رضا سروری

375

مقدمه
يکي از اولين ملزومات هرسايت منوهاي آن است .چون بايد تمام اطالعات سايت
طبقهبندي شده در ساختار مناسبي قرا گيرد .بايد منوها را با دقت طراحي کرده مطالب و
محتواي سايت را نظاممند کرد؛ محتوايي که در پايگاه داده دروپال بي هيچ نظمي ذخيره
ميشود .حاال ديگر نظرات جديدي در مورد منوهاي کالسيک و نوار منو مطرح شده و اين
زمينه از طراحي سايت نيز رشد روزافزوني داشته است .در گذشته منو تنها ابزار کنترل يک
ابزار وبي بود .منوهايي که با کمک  HTMLنوشته ميشوند .در اين بخش در مورد منوهاي
دروپالي اطالعات خوبي کسب خواهيد کرد .بسياري از سايتهاي مدرن هيچ منوي داخلي
ندارند بلکه از کليدها و ساير ويژگيهاي ديداري سايت براي گردش در سايت استفاده
ميکنند .اين امر در دروپال ميسر است .ساير سايتهاي مدرن نيز از منوهاي سلسلهمراتبي
استفاده ميکنند تا قسمتهاي مختلف سايت را به کاربر معرفي کنند .در اين زمينه نسخه
دروپال 7تغييراتي در قسمت ساختار منو داشته است .در واقع کمي جزئيات بيشتر به

376

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

ساختار منوي دروپال اضافه شده است تا مديريت سايت براي کاربران تسهيل شود .اين
منوهاي کالسيک در دروپال 7شکسته شده به بخشهاي کوچکتري تقسيم شدهاند .البته
بخشهاي پايهاي منوها هيچ تفاوتي با دروپال 6ندارد.
نگاهي به منوهاي دروپال
بهترين راه براي آشنايي با منوهاي دروپال مشاهده چند نمونه است .اينجا ما چند نمونه

در اختيار شما قرار ميدهيم که تمام آنها را ميتوانيد شخصي کنيد .شکل  21-1دو بخش
يک منوي دروپالي را به نمايش درآورده است .در سمت چپ ميتوانيد لينکهاي اوليه منو(که
ميتوانيد نام آن را تغيير دهيد) را مشاهده کنيد .اين يک منوي کالسيک با دو مورد منويي است
که هرکدام داراي يک زيرمجموعه هستند .شما ميتوانيد ترتيب سلسلهمراتبي آنها را کنترل کرده
مشخص کنيد زيرمجموعهها به صورت پيشفرض ،آشکار باشند يا پنهان.

شکل 21-1

در قسمت باال سمت راست لينکهاي اوليه منو قرار دارند .در قسمت باال سمت راست
صفحه نيز دو مورد اصلي منو را ميبينيد .با مقايسه دو شکل حاضر مشخص است که با
کليککردن روي لينکهاي اوليه ،لينکهاي زيرمجموعه آنها نمايان ميشوند .همچنين در
اينجا ميتوانيد ترتيب سلسلهمراتبي بخشهاي سمت چپ و راست را با هم مقايسه کنيد.
البته لينکهاي سمت راست ميتوانند مستقل باشند .در شکل  21-3به اين نکته توجه
داشته باشيد که لينکهاي بااليي در سمت راست لينکهاي اصلي منوي لينکهاي اوليه
هستند .اما لينکهاي پاييني (خريد اينترنتي و وقايع پيشرو) لينکهاي کامال مستقلي
هستند .همچنين در قسمت باال سمت چپ صفحه لينکهاي ديگري مشاهده ميکنيد که
با ترتيب سلسلهمراتبي مرتب شدهاند و داراي تيتر هستند( .شما ميتوانيد لينکهاي ثانويه
را تغيير دهيد مثل لينکهاي خدمات يا محصوالت)
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شکل 21-2

شکل 21-3

اصطالحات دروپالي اين بخش را با هم مرور ميکنيم:
نمايش قالب لينکهاي اوليه :دروپال از يک منوي لينکهاي اوليه پشتيباني ميکند.
اين نکته معموال يک گزينه در يک قالب است و تصميم براي نمايش آن برعهده شماست.
هرقالب روش مشخصي براي نمايش لينکهاي اوليه دارد .در قالب  Garlandکه قبال
معرفي شد ،لينکهاي اوليه در قسمت باال سمت راست صفحه با استفاده از مثلثهاي
کوچک به نمايش درميآيند .شما ميتوانيد اين لينکها را در بخش پيکربندي قالب ،فعال
يا غيرفعال کنيد اما معموال نميتوان مکان آنها را تغيير داد.
بلوک لينکهاي اوليه :يک بلوک لينکهاي اوليه از همان بلوکهاي دروپالي است که شما
ميتوانيد به پيکربندي آن بپردازيد .شما ميتوانيد اين بلوک را در هرقسمت از صفحه که مناسب
ديديد قرار دهيد .و ميتوانيد تصميم بگيريد که اين بلوک براي کاربران به نمايش دربيايد يا نه.
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لينکهاي ثانويه :اين دسته از منوها و سابمنوها را در شکل  21-3ميتوانيد مشاهده کنيد.
شما ميتوانيد از نمايش قالب لينکهاي ثانويه ،بلوک لينکهاي ثانويه و ...براي نمايش اين دسته
استفاده کنيد .طبق شکل هاي  21-1و  21-2ميتوان اين لينکها را به صورت سلسلهمراتبي
مرتب کرد يا طبق شکل  21-3ميتوان از روش جداکردن لينکها استفاده کرد.
عالوه بر اينها ،دستهاي ديگر از لينکها منوي  navigationرا ميسازند .البته محتوا
و مسير دروپالي سايت شما نيز در لينکهاي اوليه و ثانويه و در منوي navigation
ذکر ميشود .البته وقتي ما از لينکهاي اوليه و ثانويه صحبت ميکنيم منظور ما ترتيب
سلسلهمراتبي آنهاست .چيزي که ميتوان آن را تغيير داد و به عنوان مثال دسته لينکهاي
قرمز و دسته لينکهاي سبز ناميد.
منوهاي دروپال7
در دروپال 7لينکهاي اوليه به منوي اصلي تبديل شدهاند.
خودتان امتحان کنيد
استفاده از ترتيب سلسلهمراتبي در منوهاي ثانويه
اگر ميخواهيد از روشي مثل شکلهاي  21-1و  21-2استفاده کنيد بايد اين مراحل
را طي کنيد:
 .1طبق شکل  21-4به بخش  ،Administerطراحي سايت ،منوها ،تنظيمات
)(D6: admin/build/menu/settings; D7: admin/structure/menu/settings
مراجعه کنيد.

شکل 21-4
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 .2طبق شکل  21-4لينکهاي اوليه را مرجع لينکهاي ثانويه قرار دهيد .هرمنويي را
ميتوان به صورت سلسلهمراتبي مرتب کرده سابمنوهاي مختلف در آن قرار داد .تنظيمات
اين قسمت هم پس از لينکهاي اوليه(منوي اصلي) در رده دوم قرار ميگيرد.
ايجاد يک منو و استفاده از ترتيب سلسلهمراتبي
در دروپال ايجاد منو از اجزاي قديمي سيستم کار بسيار مشکلي است اما غيرممکن نيست.

شما به راحتي ميتوانيد يکي از موارد منو را غيرفعال کرده رنگ آن را خاکستري کنيد.
براي اين کار دروپال دو روش براي ايجاد منو درنظر گرفته است:
آغاز کار با محتوا :هروقت گرهي در سايت ايجاد کرديد ميتوانيد آن را در منوي سايت
قرار دهيد .چون کار را از محتوا آغاز کردهايد يک مورد فعال منويي خواهيد داشت به شرطي
که آن را به دادههاي منو اضافه کنيد .اگر شما اين کار را انجام ندهيد ،گرهي در اختيار
خواهيد داشت که هيچ منويي به آن لينک نميدهد که البته کاري کامال قانوني است .چون
الزم نيست با استفاده از منو به تمام قسمتهاي سايت دسترسي داشت.
آغاز کار با منو :شما ميتوانيد يک مورد منويي را به يک منو اضافه کنيد .همچنين شما
ميتوانيد موارد يک منو را ويرايش کرده ترتيب سلسلهمراتبي آنها را در منو تغيير دهيد .در
اين روش شما موردمنويي را در دست داريد و بايد براي آن مسيري مناسب انتخاب کنيد
تا به محتواي مربوطه ختم شود.
معموال کاربران از هردو روش در قسمتهاي مختلف سايت خود استفاده ميکنند.
آغاز کار با محتوا
براي استفاده از روش اول بايد اين مراحل را طي کنيد.
خودتان امتحان کنيد
انتخاب يک منو براي محتوا
مثالي براي ترتيب سلسلهمراتبي منو با استفاده از اين روش .1 :لينکهاي اوليه.2 .
 .3 .Us Aboutچگونه شروع کرديم.
	.1يک گره ايجاد کنيد يا يکي از گرههاي موجود را ويرايش کنيد.
 .2در قسمت تنظيمات منو يک نام براي موردمنويي خود انتخاب کنيد و منويي که
بايد اين مورد را در خود جاي دهد را مشخص کنيد .شکل  21-5به خوبي افزودن يک مورد
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 Us Aboutبه منوي لينکهاي اوليه را به نمايش درآورده است.

شکل 21-5

 .3براي افزودن يک گره ديگر به عنوان سابمنو ،بايد يک گره جديد ايجاد کرده يا
يکي از گرههاي موجود را ويرايش کنيد و نامي براي آن انتخاب کنيد .سپس ميتوانيد آن
را به عنوان يک مورد منويي انتخاب کنيد .در شکل  21-6ميتوانيد طريقه افزودن مورد
چگونه شروع کرديم به مورد  Us Aboutرا مشاهده کنيد.
 .4با مشاهده شکل  21-7ميتوانيد ابزار  up-popمنوي لينکها را تشخيص دهيد.
به ياد داشته باشيد که شما ميتوانيد هرمورد منويي يا  subitemرا به عنوان بخش مادر
مورد منويي جديد انتخاب کنيد.

شکل 21-6
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آغاز کار با منو
اين قسمت به شما کمک ميکند منوهاي پيشفرض
دروپال و منوهاي جديد خود را مديريت کنيد .يکي
از تفاوتهاي آشکار دروپال6و 7در اين قسمت ،تفاوت
منوهاي پيشفرض است.
دروپال6
در دروپال 6سه منوي پيشفرض وجود دارد:
 :Navigationاين منو شامل دستورهاي پيشفرضي
چون اکانت من ،ايجاد محتوا Administer ،و ورود به
سايت است.
منوي اوليه :اين منو در ابتدا خاليست و شما بايد موارد
منويي جديد به آن اضافه کنيد.
منوي ثانويه :اين منو هم در ابتدا خاليست و بايد
وارد منويي جديد بدان بيفزاييد.
شکل 21-7
همچنين شما ميتوانيد موارد جديد به منوهاي
پيشفرض اضافه کنيد و منوهاي خود را بسازيد .در
دروپال 6بايد طبق شکل  21-8به بخش  ،Administerطراحي سايت ،منوها (/admin
 )menu/buildمراجعه کنيد .از ليست منوهاي پيشفرض (شکل  )21-8ميتوانيد
منوهاي جديد را اضافه کنيد يا منوهاي موجود را ويرايش کنيد.

شکل 21-8
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دروپال7
در اين نسخه منوها نيز مانند نماي بخش مديريت کمي تغيير کردهاند .دروافع اين
تغييرات چندان زياد نيست و تنها در جهت افزايش بهرهوري سيستم بوده است .اينجا
راهنماي منوهاي دروپال 7را با هم مرور ميکنيم:
ميانبرهاي مديريتي :دستورهاي  ،Addپيداکردن محتوا و  Dashboardدر باالي
پنجره قرار دارند(بخش مديريت دروپال) .شما ميتوانيد براي افزودن مورد منويي جديد يا

حذف آنها از منو ،از اين قسمت استفاده کنيد.
منوي اصلي :منوي لينکهاي اوليه در دروپال 6و نسخههاي قبلي.
مديريت :موارد اصلي سابمنوي اين منو عبارتند از محتوا ،ساختار و ...که در باالي
پنجره اين صفحه جاي ميگيرند.
 :Navigationمنوي  navigationدروپال 6و نسخههاي قبلي که برخي موارد
مديريتي و کاربري (مثل ورود کاربر) از آن حذف شده است.
منوي ثانويه :منوي لينکهاي ثانويه دروپال 6و نسخههاي قبلي.
منوي کاربر :شامل دستورهاي اکانت کاربري و گزينه خروج کاربر از سيستم.
هرچند ليست منوهاي پيشفرض دروپال6و 7با هم متفاوت است ،نحوه مديريت
اينمنوها و موارد منويي آنها يکسان است .طبق شکل  21-9به بخش ،Administer
ساختار ،منوها ( )menu/structure/adminمراجعه کنيد يا از کليد  Structureو
لينک  Menusاستفاده کنيد.

شکل 21-9
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خودتان امتحان کنيد
افزودن موردمنويي ( Homeدروپال)6
براي شروع بايد مطمئن شويد ماژول  Blogکه از ماژولهاي هستهاي دروپال به شمار ميآيد
فعال است .شکل  21-10منوي  navigationپايهاي براي کاربري که مجوز ايجاد ،ويرايش و
حذف بالگ و  storyدارد را به نمايش درآورده است .اين حالت پيشفرض است .در اين قسمت
طريقه تغيير منوي  navigationرا خواهيد آموخت .چون ما ميخواهيم مورد منويي Home

بدان اضافه کنيم تا با يک کيلک روي آن ،به صفحه اصلي سايت برگرديم:
.1طبق شکل  21-8به بخش  ،Administerطراحي سايت ،منوها (/admin :D6
 )buildمراجعه کنيد.

شکل 21-10

.2روي منوي  navigationکليک کنيد تا ليست لينکها طبق شکل  21-11باز شود.

شکل 21-11
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 .3روي گزينه Item Addدر باالي صفحه کليک کنيد تا يک مورد منويي جديد
اضافه شود .براي قسمت مسير آن از عبارت < >frontاستفاده کنيد تا شما را به صفحه
اصلي سايت برساند .براي قسمت تيتر از کلمه  Homeاستفاده کنيد(شکل .)21-12

شکل 21-12

در منوهاي دروپال 6مورد مادر حتما بايد از لينکهاي اوليه سايت باشد(پيشفرض).
روي گزينه  Saveکليک کنيد تا به ليست مشابه شکل  21-11بازگرديد.
 .4از فلش روبرويي براي برداشتن موردمنويي  Homeاستفاده کنيد و آن را به باالي
ليست اضافه کنيد و طبق شکل  21-13روي گزينه  Configuration Saveکليک کنيد.

شکل 21-13
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خودتان امتحان کنيد
افزودن موردمنويي ( Homeدروپال)7
براي شروع بايد مطمئن شويد ماژول  Blogفعال است .شکل  21-14منوي
 navigationپايه اي براي کاربري که مجوز ايجاد ،ويرايش و حذف بالگ و  storyدارد
را به نمايش درآورده است .اين حالت پيشفرض است .در اين قسمت با نحوه تغيير منوي
 navigationو اضافهکردن موردمنويي  Homeبدان آشنا ميشويد.
.1طبقشکل 21-9بهبخشساختار،منوها()menu/structure/admin:D7مراجعهکنيد.
 .2در درپال 7روي گزينه  Links Listدر کنار منوي  navigationکليک کنيد.
بدينترتيب ليست لينکها مشابه شکل  21-15باز ميشود.
 .3اين مرحله مثل مرحله همشماره در دروپال 6است.
 .4اين مرحله مثل مرحله همشماره در دروپال 6است.

شکل 21-14

شکل 21-15
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ايجاد يک منوي  Customبراي صفحات مخصوص
شما ميتوانيد با استفاده از بلوکهاي حاوي منوي مخصوص خالقيت خود را اثبات
کنيد .يعني به دروپال اجازه دهيد به نگهداري لينکهاي ثانويه و اوليه (منوي اصلي) بپردازد
و خود به منوهاي خاص برسيد .اما چگونه ميتوان در طول مدت استفاده از سايت ،منوهاي
حاشيهاي به صفحات خاص اضافه کرد؟ (اين پروسه در دروپال6و 7يکسان است ).در يک
سايت بزرگ ممکن است هرزمينه صاحب يک بخش مستقل باشد .در کل براي يک ساختار

مديريت سازماني بخشهاي مهم عبارتند از:
منابع انساني
سياستها
فرمها
اطالعات محصوالت (داخلي)
اطالعات محصوالت (براي بازديد عموم)
اين يک ساختار سلسلهمراتبي است .به عنوان مثال لينکهاي ثانويه زير گزينه منابع
انساني عبارتند از:
ارزيابي عملکرد
سياستهاي پرداخت حقوق
مزاياي استخدامي
اينجا ممکن است به اين نکته اشاره کنيد که چرا گزينه سياستهاي پرداخت حقوق
زير گزينه منابع انساني قرار ميگيرد .البته محتواي دروپالي هيچ جاي خاصي ندارد .يعني
ميتوان همان صفحات را سابمنوي لينکهاي موضوعات ديگر قرار داد .اما ممکن است شما
بخواهيد دستهاي از لينکها را شخصي کرده در بلوکي خاص در حاشيه صفحه سياستهاي
پرداخت حقوق قرار دهيد با اين لينکها:
قوانين کار ايالت(لينک به خارج از سايت)
قوانين کار فدرال(لينک به خارج از سايت)
فرمهاي پرسنل ما
به بخش منوها که در شکلهاي  21-8و  21-9مشاهده کرديد مراجعه کنيد و روي
گزينه  Menu Addکليلک کنيد تا طبق شکل  21-16يک منوي جديد بسازيد.

رضا سروری
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شکل 21-16

منوي جديد به يک اسم داخلي خاص احتياج دارد(مثل  )resources-hrو البته
يک نام جذاب براي کاربران(مثل  .)Resources HRحاال ميتوانيد اين منو را در ليست
منوهاي سايت مشاهده کنيد و موارد منويي جديد بدان بيفزاييد .دروپال به طور اتوماتيک
براي هرمنو يک بلوک ايجاد ميکند .از اسم آن نيز براي نامگذاري بلوک استفاده ميشود.
طبق شکل  21-17ميتوانيد اين بلوک جديد را در بخش غيرفعال ليست بلوکها مشاهده
کنيد .با استفاده از فلش چهارپر و برداشتن بلوک جديد يا استفاده از منوي up-pop
ميتوانيد جاي مناسب آن را انتخاب و تعيين کنيد .پس از اتمام کار قسمت بلوکها را
ذخيره کنيد.

شکل 21-17

پس از ايجاد چند گره در زيرمجموعه منوي  Resources HRميتوانيد بلوکي شبيه
شکل  21-18در اختيار داشته باشيد.
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شکل 21-18

اينجا ميتوانيد از تنظيمات مخصوص بلوکها که در بخش پيکربندي لينکها در ليست
بلوکها نهايي ميشود ،استفاده بهتري داشته باشيد .بلوک جديدي که ايجاد کردهايد
تنها ميتواند در صفحات خاص سايت به نمايش درآيد(يا در تمام صفحات سايت منهاي
صفحات خاص) .به خاطر داشته باشيد که ميتوانيد از منوهاي چندگانه براي نشاندادن
مسير استفاده کنيد .شما ميتوانيد چندين بلوک منومحور بسازيد و در حاشيه صفحات و
بخشهاي مختلف سايت قرار دهيد .عالوه بر سيستم  navigationپايهاي منوهاي مرجعي
چون اين نمونه هم براي سايت شما مفيد است .اگر در چندصفحه بلوکهاي منومحور نياز
داريد ميتوانيد اين منوها را ايجاد کرده آنها را شخصي کنيد .شکل  21-19يک بلوک
منومحور را به نمايش درآورده است.

شکل 21-19
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خالصه
پس از آشنايي کامل با مفاهيم پايهاي منوها ميتوانيد اين پروسه را تکرار کنيد .کاربرد
بلوکهاي منومحور سيستم  navigationسايت شما را براي کاربران کاربرديتر ميکند.
سوال و جواب
سوال :ما ميخواهيم سايت خود را از نسخه  6دروپال به نسخه هفتم منتقل کنيم .براي
اينکه کاربران ما بتوانند با ساختار جديد منوهاي سايت آشنا شده مشکلي به وجود نيايد،
چه کارهايي بايد انجام دهيم؟
جواب :اين تنها در صورتي اتفاق ميافتد که شما در سايت از منوي navigation
استفاده کنيد وگرنه در صورت استفاده از منوهاي شخصي هيچ تغيير خاصي ايجاد نميشود.
شما ميتوانيد به يک سيستم  navigationخاص براي سايت خود فکر کنيد که وابستگي
به ساختار اصلي نداشته باشد .در صورت داشتن زمان کافي به ويرايش گزينههاي مختلف
منوي  navigationخود بپردازيد .به عنوان مثال شما ميتوانيد يک منوي کاربران در
دروپال 6طراحي کنيد تا کاربران به اين روش عادت کنند.
سوال :آيا براي اندازه منوها محدوديتي وجود دارد؟
جواب :متاسفانه نه .معموال منوهاي شلوغ و طوالني قدرت مديريت را از مديرسايت
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سلب ميکنند .اگر از يک منوي up-popشامل بيش از  100کشور استفاده کردهايد،
ميدانيد که چقدر يافتن اسم کشور موردنظر کار سختي است.
کارگاه
امتحان
 .1چگونه ميتوان اين ويژگي را فعال کرد :نمايش متن در صورت حرکتکردن با

ماوس روي يک لينک؟
 .2چگونه ميتوان يک بلوک منومحور ساخت؟
 .3چگونه ميتوان منوهاي با ترتيب سلسلهمراتبي ايجاد کرد؟
جوابها
 .1اين بخش به قسمت توضيحات لينک منو مربوط است.
 .2دروپال پس از ايجاد منوي جديد توسط شما ،اين کار را به طور اتوماتيک انجام
ميدهد( .اين بلوکها متعلق به منوها هستند بنابراين در صورت اعمال هرتغيير در منو،
بلوکها نيز بهروز ميشوند).
 .3اين سوال دو معني دارد:
 .1پس از ايجاد يک لينک منو ،بايد لينک منوي مادر آن را انتخاب کنيد.
 .2براي لينک اوليه و ثانويه پيشفرض ،بايد لينکهاي ثانويه را به لينکهاي اوليه
لينک کنيد تا ترتيب سلسلهمراتبي سابمنوهاي لينکهاي اوليه در تبهاي لينکهاي
ثانويه جاي گيرند.
فعاليتها
بهتر است در مورد طراحي ساختار منوي سايت خود با ديگران مشورت کنيد .سيستم
 navigationسايت را روي کاغذ تست کنيد تا مشکالت احتمالي را بيابيد .اگر در سايت
شما کليدها در مرکز قرا دارند از نماي منومحور استفاده کنيد و برعکس .سعي کنيد اززاويه
جديدي به سايت خود نگاه کنيد.
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بخش بيست و دوم

مديريت سايت
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
استفاده از  Actionsو Triggers
درک مفهوم Tokenها
استفاده از قوانين (ماژول )Rules
اتوماتيککردن بخش نگهداري و پشتيباني سايت

رضا سروری
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مقدمه
دروپال بخش عظيمي از مسئوليتهاي ايجاد ،نگهداري و مديريت سايت را از شانههاي
شما برميدارد .در اين بخش با مسئوليتهاي نگهداري سايت آشنا ميشويد(البته نه تنها
يادآوري رسيدگي به اين امور توسط مدير بلکه انجام آنها به صورت اتوماتيک) .دو نوع ابزار
اتوماتيککردن امور در دروپال وجود دارد:
 Actionsو  :Triggersاين ماژولها در هسته سايت قرار دارند و ميتوانند در زمينه
اتوماتيککردن امور مختلف سايت به شما کمک کنند.
قوانين :ماژول  Rulesاز ساختارهاي پيچيدهتري پشتيباني ميکند و قدرت بيشتري
دارد .چون بسياري از ماژولها از اين ماژول پشتيباني ميکنند .در نتيجه اين ماژول به
انتخاب اول اکثر کاربران تبديل شده است.

έΰΑωϮϧϭΩ .)̮ϴΗΎϣϮΗΕέϮλϪΑΎϬϧϡΎΠϧϪ̰ϠΑήϳΪϣςγϮΗέϮϣϦϳϪΑϲ̳Ϊϴγέ
:ΩέΩΩϮΟϭϝΎ̡ϭέΩέΩέϮϣϥΩή̯̮ϴΗΎϣϮΗ
˨
ϪϨϴϣίέΩΪϨϧϮΗϲϣϭΪϧέΩέήϗΖϳΎγϪΗ
˨
βϫέΩΎϫϝϭ̫ΎϣϦϳ
˨
:Triggersϭ Actions
.ΪϨϨ̯̮Ϥ̯ΎϤηϪΑΖϳΎγϒϠΘΨϣέϮϣϥΩή̯̮ϴΗΎϣϮΗ
˨
دروپال
با
وب
صفحات
آسان
طراحی
ϥϮ̩ .ΩέΩϱήΘθϴΑΕέΪϗϭΪϨ̯ϲϣϲϧΎΒϴΘθ̡ϱήΗ
˨
ϩΪϴ̪ϴ̡ϱΎϫέΎΘΧΎγί
˨
Rulesϝϭ̫Ύϣ :ϦϴϧϮϗ
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ήΜ̯ϝϭΏΎΨΘϧϪΑϝϭ̫ΎϣϦϳϪΠϴΘϧέΩ .ΪϨϨ̯ϲϣϲϧΎΒϴΘθ̡ϝϭ̫ΎϣϦϳίΎϫ
˨
ϝϭ̫ΎϣίϱέΎϴδΑ
˨
.ΖγϩΪηϞϳΪΒΗϥήΑέΎ̯

Triggers استفاده از
 پس از يک اتفاق مشخص.Actions  وTriggers : اين دو ماژول با هم کار ميکنندTriggersίϩΩΎϔΘγ
(ميدهندκΨθϣϕΎϔΗ̮ϳίβ̡
دو در کنار هم پروسهاي را تشکيل
 اين.يشودϭاجرا م
action يک
)trigger(
)کهtrigger
.Actions
Triggers
:ΪϨϨ̯
ϲϣέΎ̯ϢϫΎΑϝϭ̫ΎϣϭΩϦϳ
˨
ˬϱίΪϧ
ϩέίβ̡Ϫ̯ΪϨϫΩ
˨
ϲϣϞϴ̰θΗέϱ
˨
Ϫγϭή̡ϢϫέΎϨ̯έΩϭΩϦϳ
˨
˨
action̮ϳ
. به طور اتوماتيک در زمان موردنياز فعال شده به امور الزم رسيدگي ميکند،راهاندازي.ΩϮη
پس ازϲϣήΟ
ϪΑΪϳΎΑωϭήηϱήΑ
.ΪϨ̯ϲϣϲ̳ΪϴγέϡίϻέϮϣϪΑϩΪηϝ
˨  طبقTriggers  و فعالسازي ماژولΎόϓίΎϴϧΩέϮϣϥΎϣίέΩ̮ϴΗΎϣϮΗέϮρϪΑ
. بپردازيد22-1 جدول
براي شروع بايد به نصب

.ΪϳίΩή̢Α 22-1ϝϭΪΟϖΒρ Triggersϝϭ̫ΎϣϱίΎγϝΎόϓϭΐμϧ
˨

ماژول ميکنيد
مديريت( اين
D6: admin/build/trigger;
D7:
ΪϴϨ̯ϲϣϝϭ̫ΎϣϦϳΖϳήϳΪϣϪΑωϭήηϲΘϗϭ
˨ وقتي شروع به
) طبقD6: admin/build/trigger;
D7:ϲϣ
ΖϳήϳΪϣϪΑϒϠΘΨϣϱΎϫ
ζΨΑέΩΪϴϧϮΗ
˨
˨ admin/structure/trigger/node(
22-1Ϟ̰ηϖΒρ )admin/structure/trigger/node
ήϫϥΩή̯
ϝΎόϓϱήΑ
˨
.ΪϧϮη
˨
ϲϣΖδϴϟϩΪη
˨ در بخشهاي
trigger
قسمت
 در اين.بپردازيد
امور آن
مديريت
مختلف بهΐμϧϱΎϫ
يتوانيدΖϤδϗϦϳέΩ
 م22-1  شکل.ΪϳίΩή̢ΑϥέϮϣ
.ΪϴϫΩιΎμΘΧϥΪΑέ
action̮ϳΪϳΎΑ trigger
 راaction  بايد يکtrigger  براي فعالکردن هر.شوند
هاي نصبشده ليست ميtrigger
.بدان اختصاص دهيد

22-1 شکل

هاي در دسترس براي ذخيره و بهروزکردن يک پست را به نمايشaction 22-2 شکل
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درآورده است .به ياد داشته باشيد که برخي از اين actionها (مثل  stickyکردن برخي
موارد) ممکن است با استفاده از تنظيمات پيشفرض هم راهاندازي شوند ولي بقيه نه.

شکل 22-2

پس از اختصاص يک  actionبه يک  triggerميتوانيد آن را در صفحه Triggers
مشاهده کنيد .به عالوه طبق شکل  22-3ميتوانيد اين عمليات را بازگردانده آن action
را حذف کنيد.

شکل 22-3
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البته actionهاي triggerهاي مختلف ،متفاوت هستند .شکل trigger 22-4هاي
نظرات کاربران را نشان ميدهد .ترکيب  triggerو  actionکه در شکل  22-4به نمايش
درآمده است به شما اجازه ميدهد به طور اتوماتيک پس از افزودهشدن يک نظر کاربري به
يک پست ،آن را به صفحه اصلي سايت منتقل کنيد .بدينترتيب صفحه اصلي شما جذاب و
بهروز خواهد شد .و صفحه اصلي شما هميشه حاوي پستهاي داغ خواهد بود.

شکل 22-4

استفاده از Actions
فقط وقتي  Triggersفعال ميشوند که يک  actionبه آنها اختصاص دهيد.
براي پيکربندي آنها ،بايد به قسمت actions administer :Module System
مراجعه کرده مجوز الزم را کسب کنيد .همانطور که در شکل  22-5مشخص است دو
نوع  actionدر دروپال وجود داردAction .هاي پايهاي در قسمت کاربر کنوني ،گره
يا نظرات کاربران فعال هستند و نيازي به هيچ اطالعات اضافي ندارندAction .هاي
پيشرفته به اطالعات اضافي چون آدرس ايميل نياز دارند تا در زمان اجراي trigger
شما را آگاه کنند .براي رسيدن به اين صفحه بايد به بخش  ،Administerپيکربندي
سايت )actions/settings/admin( Actions ،مراجعه کنيد.

رضا سروری
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شکل 22-5

شکل  22-6نحوه پيکربندي actionهاي پيشرفته را به نمايش درآورده است:

شکل 22-6

استفاده از  Tokensو  Actionsشخصيشده
هيچ محدوديتي براي تعداد actionهاي شخصيشده که ميتوانيد ايجاد کنيد وجود
ندارد .اگر ماژول Tokenرا نصب کردهايد ميتوانيد tokenهاي متنوعي در actionها
جاي دهيد .به عنوان مثال ميتوانيد پيام ايميلي را مشخص کنيد که با شروع اجراي يک
بخش ،براي آدرسهاي معيني ارسال شود .درواقع actionي که شما شخصي ميکنيد
حاوي آدرسهاي ايميل است .طبق شکل  22-7ميتوانيد از tokenها براي نوشتن
اتوماتيک پيام استفاده کنيد.
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شکل 22-7

جدول token 22-2هاي در دسترس براي گرهها را به نمايش درآورده است .برخي
از آنها با عالمت خام مشخص شدهاند .اين موارد همان نسخههاي ورودي کاربري است
که تغيير نکردهاند و ممکن است حاوي کاراکترهاي خطرناک باشند .شما ميتوانيد با
استفاده از  PathAutoآنها را تغيير دهيد .بهترين انتخاب فعالکردن ماژولهاي  Pathو
 PathAutoاست تا از نسخههاي خامي که ميخواهيد به راحتي استفاده کنيد .بدينترتيب
ماژول  Tokenبهترين استفاده را از داده ميبرد و تمام کاراکترهاي خطرناک توسط ماژول
 Pathفيلتر ميشوند.

رضا سروری
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هاي در دسترس شما به ماژولهايي که نصب کردهايد بستگيtoken البته
ϝΎΜϣϥϮϨϋϪΑ
ϩΩή̯ΐμϧϪ̯ϲϳΎϫ
˨
ϝϭ̫ΎϣϪΑΎϤηαήΘγΩέΩϱΎϫ
˨
در صورتي.ΩέΩϲ̴ΘδΑΪϳ
) تنهاcount-bookmarks-flag(
token به عنوان مثالtoken
.داردϪΘΒϟ
έ Flagϝϭ̫ΎϣϪ̯ΖγΎϤηαήΘγΩέΩϲΗέϮλέΩΎϬϨΗ )flag-bookmarks-count( token
flag bookmark
نصب کرده يک
 راFlag ماژول
شماست که
در
ϱΩΎϳί ΩΪόΗΰϴϧ
Ubercartϝϭ̫ΎϣϦϴϨ̪Ϥϫ
.ΪϴηΎΑϩΩή̯ΩΎΠϳ
bookmark
flagدسترس
̮ϳϩΩή̯ΐμϧ
 بهϥΩή̯
token
همچنين
.باشيد
ايجاد کرده
ϡ˨Ύϴ̡έΩΪϴϧϮΗماژول
ϲϣϪ̯ΪϨ̯
˨
ϲϣϪϓ
˨
Ύο
ΎϤηϢΘδϴγϪΑ
token
κΨθϣϱήΑϞϴϤϳϱΎϫ
˨  نيز تعداد زياديUbercart
CCKϱήΑαήΘγΩέΩϱΎϫ
22-3مϝϭΪΟ
.ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγΎϬϧί
 براي مشخصکردنtoken
هاي ايميل
توانيد در پيا
يکند که مي...
 مϭΕΎηέΎϔγˬΕϻϮμΤϣ
سيستم شما اضافه
ϪΑ .ΩέΩϲ̴ΘδΑΎϤηΖϳΎγέΩ CCKΩήΑέΎ̯ϪΑΎϬϧίϩΩΎϔΘγϪΘΒϟ .ΖγϩΩέϭέΩζϳΎϤϧϪΑέ
هايtoken 22-3  جدول. از آنها استفاده کنيد... سفارشات و،محصوالت
 البته استفاده از آنها. را به نمايش درآورده استCCK در دسترس براي
 متنيtoken  به عنوان مثال. در سايت شما بستگي داردCCK به کاربرد
CCK
تنها در صورتي در دسترس شماست که
)raw-location_field(
Ϫ̯ΖγΎϤηαήΘγΩέΩϲΗέϮλέΩΎϬϨΗ
)field_location-raw
(ϲϨΘϣ tokenϝΎΜϣϥϮ
.ايجاد کرده باشيد
location  نامlocation
 بخشي به،شده
نصب
.ΪϴηΎΑϩΩή̯ΩΎΠϳ
ϡΎϧϪΑϲθΨΑˬϩΪηΐμϧ
CC
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. را به نمايش درآوردهاندsite globals هاي کاربران وtoken 22-5  و22-4 جدولهاي
.ΪϧϩΩέϭέΩζϳΎϤϧϪΑέ
˨  را به جاي کلمهxxx ،نويسنده
site globals
token
22
ϭ 22-4ϱΎϫϝϭΪΟ
˨
شهاي يکϭϥήΑέΎ̯ϱΎϫ
 براي ارز.متفاوتي دارند
وندهاي
ش-پي5هاToken
ϪϤϠ̯ϱΎΟϪΑέ xxxˬϩΪϨδϳϮϧ̮ϳϱΎϫείέϱήΑ
˨
.ΪϧέΩϲΗϭΎϔΘϣϱΎϫΪϧϭζϴ̡Ύϫ
˨
Token
 را به جاي کلمهxxx ، براي ارزشهاي مربوط به کاربر فعال.) قرار دهيدauthor( نويسنده
ϪϤϠ̯ϱΎΟϪΑέ xxxˬϝΎόϓήΑέΎ̯ϪΑρϮΑήϣϱΎϫείέϱήΑ
˨
.ΪϴϫΩέήϗ )author(ϩΪϨδϳϮϧ
.) قرار دهيدuser(کاربر

.ΪϴϫΩέήϗ )user(ήΑέΎ̯

.ΪϧϩΩέϭέΩζϳΎϤϧϪΑέ
˨
site globalsϭϥήΑέΎ̯ϱΎϫtoken 22-5ϭ 22-4ϱΎϫϝϭΪΟ
˨
ϪϤϠ̯ϱΎΟϪΑέ xxxˬϩΪϨδϳϮϧ̮ϳϱΎϫείέϱήΑ
˨
.ΪϧέΩϲΗϭΎϔΘϣϱΎϫΪϧϭζϴ̡Ύϫ
˨
Token
دروپال
با
وب
صفحات
آسان
طراحی
ϪϤϠ̯ϱΎΟϪΑέ xxxˬϝΎόϓήΑέΎ̯ϪΑρϮΑήϣϱΎϫείέϱήΑ
˨
.ΪϴϫΩέήϗ )author(ϩΪϨδϳϮϧ
402
.ΪϴϫΩέήϗ )user(ήΑέΎ̯

 بهت است،ها بسته به ماژولهايي که نصب ميکنيد تغيير ميکندtoken چون ليست
rules  وactions، triggers ابتدا ماژولهاي موردنظر را نصب کنيد سپس به راهاندازي

رضا سروری

403

بپردازيد (چون از tokenها استفاده ميکنند).

̯ΪΘΑΖγΖϬΑˬΪϨ̯ϲϣήϴϴϐΗΪϴϨ
˨
ϲϣΐμϧϪ̯ϲϳΎϫ
˨
ϝϭ̫ΎϣϪΑϪΘδΑΎϫ
˨
̩tokenΖδϴϟϥϮ
استفاده از Rules
ΪϳίΩή̢Α rulesϭ triggersˬactionsϱίΪϧϩέϪΑβ̢γΪϴϨ̯ΐμϧέήψϧΩέϮϣϱΎϫ
˨
ϝϭ̫Ύϣ
˨
با استفاده از  Rulesميتوان به ترکيب جديدي از triggerها و actionها رسيد .اين
.)ΪϨϨ̯ϲϣϩΩΎϔΘγΎϫ
˨
(̩tokenίϥϮ
ماژول با ساير ماژولها تعامل دارد و به اين ترتيب ساير ماژولها نيز ميتوانند از trigger
Rulesکنند .شما ميتوانيد براي مشاهده ليستي از ماژولهايي که از  rulesپشتيباني
ίϩΩΎϔΘγاستفاده
ها
ΎΑϝϭ̫ΎϣϦϳ
.
ΪϴγέΎϫ
action
ϭΎϫ
trigger
ίϱΪϳΪΟΐϴ̯ήΗϪΑϥϮΗ
˨
ϲϣ
Rules
ίϩΩΎϔΘγΎΑ
ميکنند به آدرس  modules-rules/10270/node/org.drupal.groupsمراجعه کنيد.
.ΪϨϨ̯ϩΩΎϔΘγΎϫtriggerίΪϨϧϮΗϲϣΰϴϧΎϫ
˨
ϝϭ̫ΎϣήϳΎγΐϴΗήΗϦϳϪΑϭΩέΩϞϣΎόΗΎϫ
˨
ϝϭ̫ΎϣήϳΎγ
˨
پشتيباني ماژولها از  rulesبسيار مهم است .به عنول مثال  CCKبه شما اجازه ميدهد
از يک  triggerکه به يک ارزش مخصوص در يک بخش  CCKوابسته است ،پشتيباني
کنيد .همچنين به شما کمک ميکند يک  actionايجاد کنيد که يک ارزش در يک بخش
 CCKتنظيم ميکند .با ترکيب اين دو ويژگي ميتوانيد يک  triggerايجاد کنيد که وقتي
يک گره در حال ذخيرهشدن باشد ،اجرا شود .اگر يک بخش به نام  locationحاوي ارزشي
چون  hereباشد action ،مربوطه ميتواند ارزش  site-onرا جايگزيناش کند.
اين يک جابجايي داده ساده است و ميتوانيد با تبديل بخش  locationبه يک منوي
 ،up-popبه همان نتيجه دست يابيد .اگر  hereيکي از انتخابهاي شما نيستيد اکثر
کاربران نهايي خواهند فهميد بايد گزينه  site-onرا انتخاب کنند.
اما قدرت اصلي ماژول  – Rulesمثل ماژول  – Tokenزماني مشخص ميشود که به دو
ماژول اجازه ميدهد با هم ترکيب شوند .به عنوان مثال به جاي ايجاد يک  triggerو action
برپايه يک بخش  ،CCKبه اين سناريوهاي ترکيبکننده و هماهنگکننده فکر کنيم.
 -براي يک سايت عالقهمندان به گربهها هرگره متني حاوي کلمه سگ را ميتوان
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به طور اتوماتيک حذف کرد .همچنين شما ميتوانيد از سناريوهاي پيچيدهتري شامل
 obscenityاستفاده کنيد( .يک  actionکه به طور اتوماتيک برپايه کليدواژهها ميتواند
حذف شود اما شما ميتوانيد بعدا آن را توسط  actionخود شخصي کنيد).
 در اين سناريو نيز کارکرد شبيه مورد باالست هرچند به جاي حذفکردن گره،يک ايميل هشدار به مدير سايت ارسال ميشود .همچنين ميتوان تنظيمات را به گونهاي
نهايي کرد که يک ايميل به کاربر نهايي ارسال شود .يعني به جاي سانسورکردن مطلب به

کاربر نهايي اجازه دهيد مطلب خود را اصالح کند.
 در ميان وقايعي که ميتوانند باعث اجراي يک  ruleشوند ،قسمت ورود کاربروجود دارد .شما ميتوانيد بخش ورودي کاربر را با يک پيام ايميل ترکيب کنيد.
البته به ياد داشته باشيد ترکيب  triggerو  actionدر ماژولهاي  Triggersو
 Actionsرا نميتوان به طور مستقيم به ماژول  Rulesربط داد .هرچند مفاهيم يکسان
هستند ،در ماژول  Rulesيک  triggerوقتي اجرا ميشود که يک  eventاتفاق بيفتد.
پس از اجراي  triggerميتوان يک  conditionبه کار بست .اگر  conditionدرست
باشد آنگاه  actionاتفاق ميافتد .بدينترتيب شما ميتوانيد يک  triggerماژول Rules
در اختيار داشته باشيد بدون هيچ  Trigger .conditionمربوطه وقتي اجرا ميشود
که يک گره در حال ذخيرهشدن است و  conditionيک ارزش دادهاي مشخص در يک
بخش مشخصشده باشد Trigger .ديگر ممکن است وقتي اجرا شود که يک گره در حال
ذخيرهشدن است (بدون توجه به ارزشها يا conditionهاي دادهاي) .براي شروع کار
طبق جدول  22-6بايد ابتدا به دانلود ،نصب و فعالسازي ماژول  Rulesبپردازيد.

)rules/admin()Rules
،Administer
ˬAdministerبخش
ζΨΑϪΑΪϳΎΑبا  rulesبايد به
rulesΎΑέΎ̯ωϭήηϱبراي شروع کار
ΎΗΪϴϨ̯ϪόΟήϣ
admin/rules
( Rules
صفحهاي مشابه شکل  22-8باز کنيد.
 22بتوانيد
کنيد تا
مراجعه
.ΪϴϨ̯ίΎΑ
-8Ϟ̰ηϪΑΎθϣϱ
ϪΤϔλΪϴϧϮ
˨
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شکل 22-8

وقتي روي گزينه  Rules Triggeredکليک ميکنيد شما طبق شکل  22-9ميتوانيد
ليستي از تمام ruleهاي فعال به دست آوريد .در ابتدا يک مثال در اختيار شما قرار ميگيرد
ولي ميتوانيد نمونههاي خود را بدان بيفزاييد.
گردش بين Ruleها
در اين بخش در مورد انتخاب اول Rules Triggered ،صحبت ميکنيم .پس از آشنايي
کامل با  rules triggeredمي توانيد براي آشنايي با ساير ruleها نيز جستجو کنيد.

شکل 22-9

تمام ruleها کارکرد و نماي يکساني دارند .به هرحال وقتي با مفاهيم اين ابزارها آشنا
شديد به تمام گزينههاي ماژول  Rulesاشراف خواهيد داشت.
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خودتان امتحان کنيد
ارسال ايميل با ورود يک کاربر
اين  ruleهيچ conditionي ندارد و با ورود يک کاربر به سايت ،يک پيام به بخش
نگهباني دروپال ارسال ميکند .اين کار براي اشکالزدايي سيستم ارزشمند است مخصوصا
وقتي که  actionبه ارسال ايميل مربوط ميشود .در شرايط تست ارسال ايميل ممکن
است با مشکل مواجه شود بنابراين بايد بدانيد که اقدام براي ارسال ايميل صورت گرفته يا
هراقدامي براي  actionانجام شده است.
 .1در ليست ruleها (شکل  )22-9روي گزينه  Rule New a Addکليک کنيد
تا صفحهاي مشابه شکل  22-10باز شود .واقعه  In Logged Has Userرا انتخاب کنيد.
تغييرات اعمالشده را ذخيره کنيد.
 .2طبق شکل  22-11روي گزينه  Action an Addکليک کنيد .ليستي از
actionهاي در دسترس به شما ارائه ميشود که به ماژولهايي که نصب و فعال کردهايد
بستگي دارد .براي اين مثال گزينه  User a to Mail a Sendرا انتخاب کنيد.
 .3طبق شکل  action 22-12را به عنوان يک پيام ايميل پيکربندي کنيد .با
استفاده از يک  tokenميتوانيد هنگام ورود يک کاربر با استفاده از نام وي ،به او خوشآمد
بگوييد .روي گزينه  Saveکليک کنيد.

شکل 22-10
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شکل 22-11

شکل 22-12

 .4همانطور که در شکل  22-13مشخص است ميتوانيد conditionها و ساير
actionها را نيز به اين قسمت اضافه کنيد .براي بررسي conditionها نيز ميتوان از
نقش کاربر يا ساير اطالعات در دسترس  Rulesاستفاده کرد .يکي از actionهاي کاربردي
 Watchdog to Logاست .شما براي مشاهده نتايج  Ruleبايد به بخش ،Administer
گزارشات ،مداخل  Logجديد ( )dblog/reports/adminمراجعه کنيد.
خودتان امتحان کنيد
تغيير محتوا
اينجا با نحوه تغيير محتوا آشنا شويد .اين سناريو ارزش  hereرا با ارزش -on

 siteدر يک بخش  locationجابجا ميکند .اين يک سناريوي پيچيده است اما
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شکل 22-13

داراي ريتم است .پس از ايجاد  ،ruleوارد الگوي آشنايي ميشويد:
 افزودن يک  conditionيا action مشخص کردن جزئيات يا داده آناين پايه تمام ruleهاي شماست .به عنوان مثال همان  triggerپايهاي (يک condition
دادهاي) ميتواند يک ايميل هشدار به supervisorها يا کاربران سايت ارسال کند.
 .1در ليست  rules triggeredروي گزينه  Rule New a Addکليک کنيد.
 .2داده را وارد کرده واقعه موردنظر را انتخاب کنيد .در اين مورد ،از گزينه After
 Content New Savingاستفاده کنيد( .به همين دليل ،شما ميتوانيد گزينه After
 Content Existing Updatingانتخاب کنيد؛ ممکن است به ruleهايي براي هردو
واقعه احتياج داشته باشيد که البته به تصميم شما براي اقدام بستگي دارد ).روي گزينه
 Changes Saveکليک کنيد .صفحه بعدي به شما کمک ميکند تنظيمات پايهاي را مرور
کرده آنها را تغيير دهيد و conditionها و actionها را به آنها اضافه کنيد .شکل 22-14
قسمت باالي صفحه (تنظيمات  )Rulesرا به نمايش درآورده است.

شکل 22-14
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 .3پس از ايجاد  ruleو کليک روي گزينه  Settings Saveدر صفحه بعدي
ميتوانيد به اضافهکردن conditionها و actionها بپردازيد(شکل .)22-15

شکل 22-15

 .4روي گزينه  Condition Addکليک کنيد .روي صفحه نمايشدادهشده در شکل
 22-16گزينه  Comparison Textualرا انتخاب کرده روي گزينه  Nextکليک کنيد.
 .5گزينه  comparison textualرا مشخص کنيد از  tokenمربوطه براي
محتواي بخش  )raw-location_field:node( locationو کلمه  hereدر بخش دوم
استفاده کنيد(شکل .)22-17
 .6حاال طبق شکل  22-18يک  actionاضافه کنيد تا بخش  CCKمربوطه تثبيت شود.

شکل 22-16
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شکل 22-17

 .7براي تثبيت بخش مربوطه داده را مشخص کنيد(شکل .)22-19
	.8يک محتوا حاوي يک بخش  locationطبق شکل  22-20ايجاد کنيد .براي
 locationکلمه  hereرا وارد کنيد .اگر از توصيههاي اين کتاب استفاده کردهايد ،گونه
محتواي  Dataکه به يک تقويم لينک شده است انتخاب خوبي است چون داراي يک بخش
CCKي  locationاست.
 .9حاال آن گره را مرور کنيد .اين گره در کنار تقويم قرار گرفته بود .طبق شکل
 22-21ميتوانيد آن را از قسمت تقويم باز کنيد .به ياد داشته باشيد که بخش location
به  site-onتبديل شده است.

شکل 22-18
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شکل 22-19

شکل 22-20

شکل 22-21
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خالصه
از ابزارهايي چون  actions ،triggersو  rulesميتوانيد براي اتوماتيککردن امور
سايت خود استفاده کنيد .درواقع شما ميتوانيد امور سايت خود را برمحور اين اتوماسيون
طراحي کنيد .به عنوان مثال صفحه اصلي سايتي که حاوي اطالعات و نظرات جديد کاربران
است ارزش فراواني دارد .البته بايد قوانين اين قسمت را در بخشي چون  Us Aboutيا
بلوکي در صفحه اصلي ،براي کاربران سايت تشريح کنيد.
سوال و جواب
سوال :کداميک بهتر است :ترکيب  triggerو  actionيا ماژول  Rules؟
جواب :در برخي موارد ممکن است انتخاب با شما نباشد و مجبور باشيد تنها يکي از
اين دو روش را انتخاب کنيد .البته اموري چون ارسال پيامهاي ايميل توسط tokenها در
دسترس هردو ابزار قرار دارد .بهتر است به اموري از سايت که قصد داريد اتوماتيک کنيد
فکر کنيد .به هرحال اتوماتيککردن امور سايت خيلي بهتر و بهصرفهتر از انجامندادن اين
کار است.
سوال :آيا تمام ruleها همزمان اجرا ميشوند؟
جواب :بسياري از آنها در زمان يکساني اجرا ميشوند اما برخي triggerهاي ارزشمند
قبل از يک واقعه فعال ميشوند .به عنوان مثال triggerهايي وجود دارند که در زمان
ذخيرهشدن يا بازديد از گرهها اجرا ميشوند .شما ميتوانيد اين روند را تغيير دهيد يا ارسال
پيام هشدار به مديرسايت را جايگزين آن کنيد .همچنين ميتوانيد در ماژول  Rulesچند
 rulesetايجاد کرده ترتيبي مهيا کنيد آن دسته از ruleها با هم اجرا شوند.
کارگاه
امتحان
 .1آيا يک  triggerميتواند باعث اجراي دو  actionشود؟
 .2آيا  actions ،triggersو  rulesباعث افت بهرهوري و کيفيت عملکرد سايت ميشوند؟
جوابها
 .1بله.
 .2در کل نه؛ چون از نظر طراحي و اجرا بهرهوري بااليي دارند.
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فعاليتها
ابزارهاي اتوماسيون دروپال از ويژگيهاي منحصربهفرد آن هستند .در انتخاب ماژولها
بايد به پشتيباني آنها از ماژول  rulesتوجه کنيد تا بتوانيد از ترکيب  triggersو actions
استفاده کنيد .براي شروع عمليات اتوماسيون سايت بهتر است به نقاط مختلف سايت که به
اين ويژگي نياز دارند فکرکرده triggerهاي الزم را ايجاد کنيد تا در نهايت مجموعه اين
ترکيبهاي کوچک به اتوماسيون کلي سايت شما ختم شود.

به عنوان مثال ميتوانيد ارسال ايميل توسط tokenها را با فيلترهاي ايميل ترکيب
کنيد .بدينترتيب ايميلها نه تنها برحسب آدرس بلکه برپايه موضوع (بايد در قسمت
موضوع ايميلها  actionايجاد کنيد) فيلتر ميشوند.
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بخش بيست و سوم

استفاده از  Arguments Viewو
تغيير صفحات داخلي
آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
نحوه ايجاد Viewهاي پويا
نحوه ايجاد و تنظيم  Argumentsبراي Viewهاي پويا
نحوه تغيير صفحات داخلي براي استفاده بهينه از آنها
نحوه استفاده از بخشهاي مرجع کاربر و گره
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مقدمه
در اين بخش با نحوه استفاده از viewها ،پنلها و صفحات براي ايجاد viewهاي پويا و
تغيير صفحات داخلي آشنا ميشويد .حاال شما اطالعات و تجربه کافي براي ايجاد سايتهاي
پيچيده و سنگين را در اختيار داريد تا به اموري چون طراحي و نگهداري سايت بپردازيد.
به عالوه در اين بخش با وبسايتهايي آشنا ميشويد که با ترکيب محتوا و ويژگيهاي
مديريت پايگاه داده ،بهترين بهره را از دروپال ميگيرند.
ايجاد يک صفحه پويا
در بخش  14با نحوه ايجاد يک  viewکه داده را از پايگاه داده بازيابي کرده نمايش
ميدهد ،آشنا شديد .همچنين شما چگونگي  code-hardکردن معيارهاي انتخابي و
نمايش  viewرا آموختيد(شکل .)23-1
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در اين بخش با نحوه ايجاد يک  viewپويا آشنا ميشويد .يک  viewکه داده آن برپايه
يک  argumentانتخاب شده و در URLصفحه ثبت شده است .شکل  23-2يک صفحه
پويا را به نمايش درآورده است که در آن داده توسط آدرس صفحه مشخص شده است نه
توسط  code-hardشدن يا تنظيم توسط کاربر.

شکل 23-1

شکل 23-2

درک مفهوم viewهاي پويا
اتوماتيککردن روند انتخاب داده اين بخش را براي کاربران سايت شما سادهتر ميکند.
بدينترتيب آنها الزم نيست مرحلهاي غيرضروري را گذرانده با ورود به صفحه داده ،داده
موردنظر را انتخاب کرده دوباره صفحه را  refreshکنند .به عالوه استفاده از argument
ها در آدرس صفحه کار طراح و مجري سايت را آسانتر ميکند .شما بدون توجه به محتواي
مربوطه view ،را همانطور که بايد نمايش داده شود تنظيم ميکنيد .سپس براي نمايش
يک دسته از دادهها تنها به تغيير  argumentميپردازيد .به عنوان مثال فرض ميکينم
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 viewموردنظر  myviewنام دارد و ميتواند اطالعات را از داده يک اصطالح طبقهبندي
دريافت کرده به نمايش درآورد .از آن اصطالح ميتوان براي انتخاب داده استفاده کرد،
بنابراين پس از ايجاد  myviewشما ميتوانيد از مسيرهاي دروپالي زير استفاده کنيد:
personnel/Myview
news/Myview
releases-press/Myview
public-documents/Myview
و . ...به ياد داشته باشيد استفاده از خط تيره به جاي فاصله ،در argumentهاي
صفحه رايج است .ميتوان از argumentها براي کاري بيش از انتخاب داده استفاده کرد.
به عنوان مثال شما ميتوانيد يک  argumentرا به عنوان تيتر مشخص کنيد .تصميم با
شماست که از هر  argumentچه استفادهاي کنيد .از نظر دروپالي اين دو argument
معادل يکديگرند:
/public/documents/Myview
documents/public/Myview
قراردادهاي URLي
در مورد اين بخش بين دروپال و کاربران مختلف آن ،روش و شيوه واحدي در مورد
URLها وجود ندارد .بنابراين بايد برخي قراردادهاي اين کتاب را با هم مرور کنيم :اول:
در اين بخش ما فرض ميکنيم شما ماژول  Pathautoرا نصب و فعال کردهايد .به ياد
داشته باشيد آدرسهاي  URLصفحات شما به صورت  URL partialهستند .بنابراين
اولين  URL partialنمايشدادهشده در بخش قبلي بدينصورت رفع ميشود/com.x :
 . personnel/myviewدروپال اين آدرس را شکسته به يک مسير( )myviewو يک
 argumentمسير( )personnelتبديل ميکندArgument .هاي چندگانه ممکن است
تنها براي يک مسير استفاده شوند بنابراين مثال چهارم به دو  argumentتبديل ميشود:
 documentsو .public
ايجاد يک  viewپويا
اين عمل تفاوت اندکي با نحوه ايجاد يک  viewايستا دارد .پس از ايجاد يک ،view
ميتوانيد يک متغير صفحه بسازيد تا صفحه شما کامل شود .اين مثال در بخشي از سايت
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 net.Y2KXطراحي شده است .در حال حاضر آنچه مهم است درک مفهوم اصطالح
طبقهبندي  Tags Siteاست .در شکل  23-3ميتوانيد تنظيمات محتواي اين بخش را
مشاهده کنيد( .اينکه موضوعات مهم forumهاي سايت جزو گونههاي برچسبدار باشند
يا نه به دادههاي سايت شما بستگي دارد).

شکل 23-3

تنظيمات نمايشدادهشده در شکل  23-4به اين معناست که ميتوانيد به هرگرهي در
هرگونه محتواي مهمي اعتماد کنيد که حداقل داراي يک برچسب  Tags Siteهستند.
البته استفاده از اين برچسبها فقط يک ويژگي خوب نيست بلکه الزم و ضروري است .چون
در غير اين صورت دادهها ممکن است از دست برود.

شکل 23-4
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خودتان امتحان کنيد
ايجاد يک صفحه پويا
اين قسمت شبيه ايجاد يک صفحه ايستا يا صفحه داراي معيار جستجو(با انتخاب کاربر)
است .پس از هر مرحله ،بايد روي گزينه  Updateکليک کنيد .پس از اتمام کار روي گزينه
 Saveکليک کنيد .اگر به اتصال اينترنتي خود اعتماد نداريد يا نگران از دست رفتن کارهاي
خود هستيد ،ميتوانيد در طول انجام اين مراحل چندبار روي گزينه  Saveکليک کنيد.

در اين صورت ممکن است با چند پيام هشدار مواجه شويد .نگران نباشيد در مراحل بعدي
اين مشکالت حل ميشود.
	.1يک  viewجديد ايجاد کنيد .به بخش  views/build/adminمراجعه کرده
روي گزينه  Addکليک کنيد .بدينترتيب صفحهاي مشابه شکل  23-5باز ميشود .براي
 viewيک نام انتخاب کرده قسمت توضيحات آن را پر کنيد .چون قرار است از اين view
چندبار استفاده شود ،آن را با ويژگي  view_generalميشناسيم .بخش توضيحات(که
تنها براي مديران سايت نمايش داده ميشود) به مدير يادآور ميشود که اين ابزار از
argumentهاي پويا تشکيل شده است .هر  viewمثل اين هرگونه گرهي را با اصطالحات
طبقهبندي مناسب به نمايش درميآورد .حتما گزينه  Nodeرا براي محتواي view
استفاده کنيد .پس از اتمام کار روي گزينه  Nextدر پايين صفحه کليک کنيد.

شکل 23-5
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 .2پس از کليک روي گزينه  Nextويرايشگر  viewکه قبال با آن آشنا شديد روي
صفحه ظاهر ميشود(شکل .)23-6

شکل 23-6

 .3با کليککردن روي عالمت  +در کنار گزينه  Fieldsدر مرکز  viewسه بخش
جديد به اين قسمت اضافه کنيد .اين بخشها  Teaser :Node ،Title :Nodeو
 Term :Taxonomyهستند .با اضافهکردن  Term :Taxonomyرفعاشکال سايت
و بازبيني داده آسانتر ميشود .شما ميتوانيد بعدا آن را حذف کنيد .چون اين بخشها در
قسمتهاي  Nodeو  Taxonomyقرار دارند بايد منوي  up-popرا به صورت <>All
تنظيم کنيد .بدينترتيب تمام اين بخشها در ليست جاي ميگيرند .روي سه چکباکس
اين قسمت کليک کنيد و در قسمت پايين صفحه روي گزينه  Addکليک کنيد.
 .4حاال به تنظيمات هربخش ميرسيم .اولي تيزر نام دارد و نيازي به تغيير آن نيست
مگر آنکه بخواهيد ليبل بخش را حذف کنيد .براي اين کار تنها کافيست عبارت Teaser:
را از بخش ليبل پاک کنيد .پس از اتمام کار روي گزينه  Updateکليک کنيد .دروپال وارد
بخش بعدي ميشود( Title :Node :شکل .)23-7
 .5در صورت نياز ليبل  Titleرا حذف کنيد و روي چکباکس آخر کليک کنيد
تا بخش تيتر به  node fullلينک شود .روي گزينه  Updateکليک کرده به بخش
آخر برويد .در اين قسمت هم الزم نيست تغييري ايجاد کنيد .پس از کليک روي گزينه
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 Updateبراي بخش آخر ،پيشنمايشي از داده مشاهده خواهيد کرد(شکل .)23-8
 .6همانطور که مشخص است اينجا دادهها کمي بههمريخته است .دوباره به
ويرايشگر  viewبرگرديد و روي فلش دوپر کنار گزينه  Fieldsدر مرکز ويرايشگر view
کليک کنيد .بدينترتيب ميتوانيد ترتيب اين قسمت را طبق شکل  23-9تغيير دهيد .تيتر
را به باالي صفحه منتقل کنيد و قسمت تيزر يا توضيحات اصطالح را بعد از آن قرار دهيد.
پس از کليک روي گزينه  Updateپيشنمايش جديد به نمايش درميآيد.

شکل 23-8
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شکل 23-9

 .7هنگام ايجاد يک  viewايستا معموال بايد يک فيلتر براي داده موردنظر انتخاب
کنيد .اما براي  viewپويا نبايد فيلتري ايجاد کنيد بلکه بايد با استفاده از کليککردن
روي عالمت  +کنار گزينه  Argumentsيک  argumentايجاد کنيد .طبق شکل -10
 23ميتوانيد اين  argumentرا تنظيم کنيد .بخش درنظرگرفتهشده براي آن نيز بايد
 Term :Taxonomyباشد .بهتر است از شناسه Term :Taxonomyکه يک عدد
است استفاده کنيد ولي فعال استفاده از اصطالح هم کافيست( .اين قسمت را به يک ليست
 do-toاضافه کنيد تا در صورت نياز به اين قسمت بازگرديد ).روي گزينه  Addکليک
کنيد تا  argumentموردنظر اضافه شود.

شکل 23-10
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 .8بايد نحوه استفاده از اين  argumentرا مشخص کنيد .صفحه بعدي که به
شما ارائه ميشود مشابه شکل  23-11است .در اين قسمت ميتوان از حالت پيشفرض
استفاده کرده هيچ تغييري به وجود نياورد .مهمترين قسمت دسته چکباکسهايي است که
مشخص ميکند در صورت مفقودشدن  argumentچه چيزي بايد به نمايش درآيد .دو
انتخاب درست براي اين قسمت انتخاب همه ارزشها يا صفحه خطاي مفقودشدن اطالعات
است .البته اين به سايت شما بستگي دارد که آيا در آن جستجو براي اصطالح طبقهبندي
که دادهاي بدان لينک دادهنشده به يک خطا ختم ميشود يا نه( .اگر نگران هستيد يک
 argumentمفقوده ممکن است باعث بازيابي داده فراوان شود آسودهخيال باشيد که يک
پيجر در صفحه نتايج قرار ميگيرد تا ميزان داده را کاهش دهد).

شکل 23-11

 .9اگر در صفحه پايينتر برويد ميتوانيد نحوه تاييد اعتبار  argumentرا نيز
مشخص کنيد .چون اين  argumentيک اصطالح طبقهبندي است ميتوانيد براي تاييد
اعتبار آن از دروپال استفاده کنيد .اگر از آن به عنوان تيتر صفحه استفاده کردهايد ديگر
نيازي نيست اعتبار آن تاييد شود .شما ميتوانيد پروسه تاييد اعتبار را براي کاربران ،گرهها
و اصطالحهاي طبقهبندي استفاده کنيد .شکل  23-12گزينههاي تاييد اعتبار يک اصطالح
طبقهبندي را به نمايش درآورده است .در اين قسمت بايد  actionالزم براي مواقعي که
اعتبار تاييد نميشود را تنظيم کنيد.

شکل 23-12
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 .10طبق شکل  23-13پروسه را در پايين صفحه تکميل کنيد .شما ميتوانيد قوانين نوشتن
حروف  argumentبا حروف بزرگ ( )capitalرا در اين قسمت مشخص کنيد(البته اگر از اين
 argumentدر تيتر استفاده ميکنيد) .معموال بايد به جاي فاصله از خط تيره در  URLاستفاده
کرد .و اگر دادهاي بازيابي ميکنيد که هيچ ارزشي ندارد ميتوانيد تنظيمات را بهگونه اي نهايي
کنيد که در خالصه ارائهشده ثبت نشوند .در اين مورد نيازي به نگراني نيست چون يکي از مواردي
که بازيابي ميکنيد تير گره است و هرگرهي داراي يک تيتر است .پس از اتمام کار روي گزينه
 Updateکليک کنيد .در صورت نياز ميتوانيد  argumentديگري اضافه کنيد .بايد ترتيب
argumentها را مشخص کنيد که کدام  argumentبه انتخاب داده ،تيتر و ...بپردازد.

شکل 23-13

 .11تا به حال  viewپيش فرض را ايجاد کردهايد .پس از آخرين بهروزرساني اين قسمت را
ذخيره کنيد .حاال يک نحوه نمايش صفحه طبق شکل  23-14اضافه کنيد .طبق شکل 23-15
به محض انجام اين کار با يک پيام خطا مراجه ميشويد .يک صفحه ،مسير نياز دارد.
 .12در تنظيمات صفحه قسمت مسير به صورت  Noneپر شده است .روي اين کلمه
کليک کنيد تا بتوانيد مسير را مشخص کنيد(شکل  .)23-16اگر مقرر است اين  viewيک
 utilityباشد بايد نامي عمومي مثل  generalبراي آن انتخاب کنيد.

شکل 23-14
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شکل 23-15

شکل 23-16

 .13حاال براي تستکردن آماده هستيد .يک پنجره جديد باز کنيد و مسير خود را
وارد کنيد .در اين مورد  URL fullموردنظر  problems-y2k/general/com.xخواهد
بود(اگر اين يکي از اصطالحات طبقهبندي شماست) .به ياد داشته باشيد که به جاي فاصله
بايد از خط تيره استفاده کنيد.
 .14با استفاده از تنظيمات viewميتوانيد نماي آن را تغيير دهيد .يک تغيير رايج در
اين قسمت طبق شکل  23-17افزودن يک پيجر است .به عنوان مثال ممکن است بخواهيد
ش رفتهايد حاال زمان حذفکردن
دادهها را طبقهبندي کنيد .اگر طبق توصيههاي کتاب پي 
بخش  Term :Taxonomyاست.
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شکل 23-17

تغيير يک صفحه داخلي
شما ميتوانيد با استفاده از پنلها و صفحات ،صفحات داخلي را تغيير دهيد .برخي نماها
در ويرايشگر  viewکامال مشخص است مخصوصا صفحاتي که کدنويسي شده و ميتوانيد
متغيرهايي که ايجاد کردهايد را در آنها جاي دهيد .بدينترتيب ميتوانيد صفحات داخلي را
تغيير دهيد .مثال حاضر در مورد تغيير پايهاي صفحه ايجاد محتوا است.
چرا بايد چنين کاري را انجام دهيد؟ دليل اول ممکن است اين باشد که ميخواهيد
نماي متفاوتي براي کاربران سايت يا همکاران شما داشته باشد .اما در سايتهايي که افراد
زيادي درگير هستند صفحات مداخل داده بهتر است مشخصتر و متفاوتتر باشند .ممکن
است بخواهيد لوگوي خود را در اين صفحات جاي دهيد يا ليبل بخشها را تغيير دهيد.
طبق شکل 23-18به بخش ،Administerطراحي سايت ،صفحات ()pages/build/admin
مراجعه کنيد .در اين قسمت ميتوانيد هرصفحهاي که ايجاد کردهايد را ببينيد .همچنين صفحات
داخلي را مشاهده خواهيد کرد که به صورت پيشفرض غيرفعال هستند.
صفحه اول را با کليککردن روي گزينه  Editويرايش کنيد؛  edit_nodeصفحهاي
که هنگام اضافهکردن يا ويرايش يک گره مورداستفاده قرار ميگيرد .سپس وارد صفحه
خالصه ميشويد(شکل  .)23-19نمايش يا عدمنمايش متغيرها به شرايط نصب و تنظيمات
دروپالي شما بستگي دارد .در بخش بعدي يک متغير جديد اضافه خواهيد کرد.
در پايين صفحه روي گزينه  Variant New a Addکليک کنيد .صفحهاي مشابه
شکل  23-20باز ميشود.
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شکل 23-19

شکل 23-20
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در صورت نياز تيتر صفحه را مشخص کنيد .سپس روي گزينه Variant Createکليک کنيد تا
صفحه مشابه شکل  23-21باز شود .حاال ميتوانيد  layoutدلخواه خود را انتخاب کنيد.

شکل 23-21

حاال ميتوانيد روي گزينه  Continueکليک کنيد .همانطور که در شکل 23-22
مشخص است شما وارد دنياي صفحات و پنلهاي دروپال شديد .تنها تفاوتي که حاال به
وجود آمده اين است که ميتوانيد چند پنل ديگر به سيستم اضافه کنيد .طبق شکل -22
 23روي گزينه  Content Addکليک کنيد .همچنين طبقههاي محتواي جديدي داريد
که ميتوانيد به گونههاي محتواي سيستم بيفزاييد .شکل  23-23انتخابهاي محتواي فرم
را به نمايش درآورده است .اين اجزا همان اجزاي فرم  Node Addهستند.

شکل 23-22
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شکل 23-23

شکلهاي  23-24و  23-25قسمت باال و پايين يک صفحه  Content Createرا به
نمايش درآوردهاند layout( .پايهاي  layoutمنعطف است).

شکل 23-24

استفاده از مرجعهاي گره و بخشهاي مرجع کاربر
به ياد داشته باشيد دروپال يک سيستم مديريت محتواست و ظرفيتهاي وبي آن همان
ويژگيهاي توسعهيافته هسته آن هستند .شما ميتوانيد از دروپال براي يافتن راهحلهاي
قدرتمند پايگاه دادهاي استفاده کنيد؛ بسته به تنظيمات امنيتي که همه کاربران بتوانند
محتواي سايت را ببينند يا تنها عدهاي خاص.
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شکل 23-25

در اين بخش با نحوه ترکيب کارکرد هسته دروپال و ماژول هاي داخلي آن آشنا ميشويد تا
راهحلي مناسب براي مشکلي رايج بيابيد :پيگردي پروژه .مثال حاضر موردي خاص است اما داراي
گروهي از پاراللهاي جهان واقعي در بخشهاي مختلف است .ساختار داده ساده است:
 پروژهها نقطه مرکزي سيستم هستند .اين پروژهها گونه محتواي  customسايت خواهند بود. هرپروژه به يک  clientربط داده ميشود .اگر پروژهاي با چند  clientدر اختيارداريد بسياري از سازمانها يک  clientداخلي جديد ايجاد کردهاند که ترکيبي از دو مورد
هستند .يک  clientميتواند چند پروژه در اختيار داشته باشد.
	يک هماهنگکننده به مديريت پروژه پرداخته ،پروسه پيگردي آن را تسهيلميکند .يک هماهنگکننده ميتواند چند پروژه در اختيار داشته باشد اما هرپروژه ميتواند
يک هماهنگکننده در اختيار بگيرد .در يک شرکت حقوقي ميتوان آن را معادل يک شريک
دانست و در يک شرکت بازاريابي همسنگ يک مدير بخش دادوستد .به هرحال نکته مهم نحوه

سازماندهي شرکت است.
 پروژهها فازهاي مختلفي دارند .يک هماهنگکننده پروژه را از يک فاز به فاز ديگر منتقل ميکنديا آن را براي بازبيني ،بازميگرداند .در برخي موارد يک پروژه تنها يک فاز دارد.
بخش اجرايي دروپال از دو گونه بخش  CCKاستفاده ميکند :مرجعهاي گره و مرجعهاي کاربر.
اين بخشها با بخشهاي حاوي دادهاي چون متن ،متفاوت هستند .اين بخشها به ساير گرهها يا
کاربران وصل ميشوند .دروپال راهاندازاي اين بخشها را آسان مي کند.
شما ميتوانيد viewهاي پيچيده ايجاد کنيد تا پروژهها و شرايط آنها را به نمايش درآوريد.
اگر تنها از حالت پيشفرض دروپال استفاده کنيد و هيچ عمليات شخصيسازي انجام ندهيد
ميتوانيد به راحتي به پيگردي داده خود بپردازيد .شکل  23-26نماي يک گره پروژه را به نمايش
درآورده است.
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گره پروژه يک گونه محتواي  customاست که سه بخش بدان افزوده شده است:
وضعيت client ،و هماهنگکننده .وضعيت يک بخش متني است client ،يک بخش
مرجع گره و هماهنگکننده يک بخش مرجع کاربر است .در نحوه نمايش پيشفرض که در
شکل  23-25کامال مشخص است ،هم  clientو هم هماهنگکننده به صورت يک لينک
به داده مناسب نمايش داده شدهاند.
شکل  23-27نشاندهنده  logبازبيني براي يک پروژه است .شما تنها کافيست داده را
در  logبراي يک نسخه بازبيني جديد وارد کنيد.

شکل 23-27
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همانطور که در شکل  23-28مشخص است دروپال به صورت اتوماتيک ارتباط بين
هماهنگکننده و پروژهها را حفظ ميکند .شکل  23-28نشاندهنده تمام پروژههاي
ارائهشده به يک هماهنگکننده است که در بخش  Content Relatedپروفايل کاربر
جاي گرفته و به صورت لينک به کاربر ارائه ميشوند.

شکل 23-28

خودتان امتحان کنيد
ايجاد يک سيستم پيگرد پروژه
client .1ها را راهاندازي کنيد .شما ميتوانيد يک گونه محتواي جديد براي clientها
ايجاد کنيد يا از گونههاي محتواي پيشفرض مقاله يا  storyاستفاده کنيد .در برخي موارد بايد
سه بخش  customاضافه کنيد :وضعيت client ،و هماهنگکننده .هماهنگکننده يک نقش
دروپالي براي کاربران خاص خواهد بود و clientها توسط يک اصطالح طبقهبندي شناسايي
ميشوندClient( .ها ممکن است يک گونه محتواي  customباشند يا نباشند).
 .2بخش وضعيت را اضافه کنيد .اين بخش حاوي گزينههاي وضعيت است .از
تکنيکهاي بخش هفتم و توضيحات صفحه  107استفاده کنيد .گزينههاي وضعيت شبيه
گزينههاي رنگ در بخش هفتم هستند.
 .3اصطالح طبقهبندي  clientرا ايجاد کنيد .همانطور که در بخش نهم آموختيد بايد
اين کار را انجام دهيد.
 .4نقش هماهنگکننده را ايجاد کنيد .سپس حداقل يک کاربر به آن اختصاص
دهيد .طبق توصيههاي بخش هشتم مجوزهاي الزم را به اين نقش اختصاص دهيد.
 .5همانطور که در بخش هفتم مشاهده کرديد بخش هماهنگکننده را اضافه کنيد.
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اين بخش يک بخش مرجع کاربر خواهد بود .براي  widgetميتوانيد کاملکردن اتوماتيک يا
کليدهاي راديو/چکباکسها را انتخاب کنيد .در اين مثال گزينه کليدهاي راديو/چکباکسها
انتخاب شده است .پس از کليککردن روي گزينه  Saveبايد قسمت پيکربندي بخش
هماهنگکننده را کامل کنيد .تنظيمات مهم اين قسمت در شکل  23-29به نمايش درآمده
است .در بيشتر موارد ،لينکهاي معکوسي مفيد هستند که کاربر را از صفحه اکانت کاربري به
قسمت ضبطشده اين بخش هدايت ميکنند(شکل  .)23-28همانطور که در قسمت پايين
صفحه مشخص است بايد تمام نقشهايي که قصد داريد در قسمت نمايش کاربران فعال حضور
داشته باشند را انتخاب کنيد.

شکل 23-29

 .6تمام کارهاي خود را چک کنيد .اين مرحله اختياري است .اگر قصد داريد نحوه
نمايش گونه محتوا را تست کنيد ،بخشها را جابجا کنيد و روي گزينه  Saveکليک کنيد.
مجوزهاي الزم را به بخشهاي جديد هماهنگکننده و وضعيت خود اختصاص دهيد (:D6
 .)permissions/people/config/admin :D7 permissions/user/adminبا
استفاده از گونه محتواي جديد يک گره جديد بسازيد .حاال صفحه مدخل شما شبيه شکل
 23-30خواهد بود.
	.7يک  viewمخصوص  clientبسازيد .چون معموال تعداد نقشهاي ي سيات
اندک است معموال استفاده از گزينه کليدهاي رايد/چکباکسها انتخاب خوبي براي انتخاب
نقشهاي در دسترس براي يک گره کاربر است .البته گزينهها براي clientها فراوان است.
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شکل 23-30

شما ميتوانيد از گزينه  widgetتکنيل اتوماتيک استفاعه کنيد اما تتها ميتوانيد client
هايي ککه از يک  viewاستفاده ميکنند را فيلنتر کنيد .اگر يک گونه محتواي custom
باي پروژهها ايجاد کردهايد ميتوانيد از همان منماي بخش کاربران استفاده کنيد .اگر از
گونه محتواي عخموميتري چون مقاالت و storyها استفاده ميکنيد ،انتختبهاي فراواني
خواهيد داشت .يک  viewايجاد کنيد که از گونه محتواي مربوطه استفاده کند و برپايه
اصطالح طبقهبندي ( clientمرحله  )3به فيلترکردن بپردازد.
	.8يک بخش  clientاضافه کنيد .اين بخش يک مرجع گره خواهد بود .براي
 widgetيکي از گزينههاي کليدهاي راديو/چکباکسها را انتخاب کنيد .در صفحه بعدي
گونههاي محتواي مربوط به clientها را انتخاب کنيد(شکل .)23-31

شکل 23-31
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 .9مجوزهاي الزم براي بخشهاي جديد را کسب کنيد(بخش هشتم/admin :D6 :
.)permissions/people/config/admin :D7 ;permissions/user
 .10با استفاده از يک  viewموارد ضبطشده را فيلتر کنيد .به تنظيمات پيشرفته در
قسمت پايين صفحه مراجعه کرده آن  viewکه ايجاد کردهايد را انتخاب کنيد(شکل .)23-32
 .11تمام شد .روي گزينه  Saveکليک کنيد .حاال ميتوانيد داده را وارد کنيد.

شکل 23-32

حاال ميتوانيد از سيستم پيگردي پروژه استفاده کنيد .و اما اقداماتي که بايد انجام دهيد:
 با استفاده از گونه محتواي  client customخود يا يک گونه محتواي پيشفرض(صفحه يا مقاله) يک گره براي هر  clientجديد ايجاد کنيد .حتما از برچسب طبقهبندي
 clientاستفاده کنيد .کافيست اين کار را تنها يک بار انجام دهيد.
 براي هر هماهنگکننده يک اکانت کاربري ايجاد کنيد و آن را به نقشهماهنگکننده اختصاص دهيد .کافيست اين کار را تنها يک بار انجام دهيد.
 براي هرپروژه يک گونه محتواي پروژه جديد ايجاد کنيد .سپس هماهنگکنندهو  clientمناسب را انتخاب کنيد .با استفاده از مکانيسم استاندارد آپلود فايل مطالب الزم
را ضميمه کنيد .براي شروع يک فاز جديد روي چکباکس  Revision Newکليک کنيد
و توضيحات  logوارد کنيد .الزم نيست براي هرپروژه جديد يک فاز ايجاد کنيد :مکانيسم
بازبيني دروپال همهچيز را به طور اتوماتيک کنترل ميکند.

436

طراحی آسان صفحات وب با دروپال

خالصه
يک  viewميتواند بدون تغيير کد يا لينکها ،دادهها را تغيير دهد .همچنين ميتوانيد
نماهاي جديد دروپالي را به مداخل داده توسعه دهيد.
سوال و جواب
سوال :يکي از دوستان من معتقد است براي بازيابي داده  customبهتر است از نوشتن
کد  PHPاستفاده کنيم .درست است؟ آيا بايد درباره آن مطالعه کنم؟
جواب :بيشتر امور دروپالي را ميتوان با نوشتن کد انجام داد .براي برنامهنويسهاي
باتجربه نوشتن کد سريعترين و بهترين راه انجام اين امور است .اما به هرحال دروپال
گزينههاي مختلفي در اختيار کاربران قرار ميدهد .اما در مورد نوشتن کد بايد به يک مسئله
مهم توجه کنيد :اين کد در طول سالها به نگهداري و تغييرات الزم نياز دارد.
سوال :من ساده بودن پروسه ايجاد viewها را به کاربران سايت خود اثبات کردم .حاال
آنها براي هربخش از سايت viewهاي شخصيشده ميخواهند؛ viewهايي براي نمايش
دادههاي يکسان .چه کاري بايد انجام دهم؟
جواب :ممکن است به نظر شما ايجاد viewهاي شخصيشده مختلف براي نمايش
دادههاي يکسان اتالف وقت باشد .اما ميتوان اين پروسه را بهرهور نيز دانست .چون ممکن
است هربخش از سايت و هردسته از کاربران آن به فرمت خاصي نياز داشته باشند .به هرحال
استفادهکردن از انعطافپذيري فناوري بهگونهاي وظيفه شماست.

رضا سروری
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کارگاه
امتحان
 .1آيا اين حقيقت که ممکن است URLهاي دروپالي حاوي  argumentباشند به
اين معناست که کاربران وبي خارج از دروپال نميتوانند از آن استفاده کنند؟
 .2آيا ميتوانم کليد  Submitبراي محتواي جديد را به باالي فرم منتقل کنم؟

 .3چگونه ميتوانم از مسيري براي رسيدن به يک  viewپويا استفاده کنم؟
جوابها
 .1نه .اين ويژگيها باعث تغيير URLهاي دروپالي نميشود .دسترسي به اين
صفحات به مکانيسم امنيتي سايت دروپالي شما بستگي دارد(مثل پروسه ورود به سايت که
براي بازديد از برخي موارد الزامي است).
 .2بله اما بايد مطمئن شويد دچار مشکل نمايش داده نميشويد .اگر براي ورودي
چندستونه از صفحات پنلي استفاده ميکنيد ،ميتوانيد بعد عمودي صفحه را باريکتر کنيد
تا محل قرارگيري کليد  Submitتغيير کند.
 .3آن را در يک بلوک  customتايپ کنيد يا در يک  storyقراردهيد .هرجا که
خواستيد ميتوانيد از آن استفاده کنيد چون يک  URLاست؛ به همين سادگي.
فعاليتها
اگر محتواي سايت شما بيشتر توسط کاربران سايت ايجاد ميشود با آنها در مورد نماي
صفحه مدخل داده مشورت کنيد .شما ميتوانيد يک گروه از آنها را در اين جلسه گردآوري
کنيد .براي viewهاي پويا نيز ميتوان اين کار را انجام داد.
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بخش بيست و چهارم

شخصيسازي قالبها و  CSSآنها

آنچه در اين بخش خواهيد آموخت:
نگاهي به فايلهاي  info.قالبها
تغيير فايلهاي  CSSقالبها
تغيير تصوير پس زمينه

رضا سروری
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مقدمه
معماري منعطف و مستحکم دروپال از ويژگيهاي منحصربهفرد آن است .به جر برخي
قسمتهاي حساس هسته ،شما ميتوانيد همهچيز را در دروپال تغيير داده شخصي کنيد .قبال
هم ديديد که ميتوانيد پوشههاي قالبها ،ماژولها و libraryهاي مخصوص به خود داشته
باشيد .حتي اگر به نوشتن ک د نيز تمايل داشته باشيد ،دروپال به پوشه  sitesشما مراجعه کرده
آنها را اجرا ميکند و نيازي نيست شما به هسته دروپال وارد شده تغييري ايجاد کنيد.
تغييرات عمده اعمالشده توسط کاربران دروپالي به دو بخش تقسيم ميشود :کارکرد جديد(مثل
ماژولهاي مشارکتي) و افزايش بهرهوري دروپال براي کاربران و طراحان سايتهاي دروپالي.
حاال دروپال در دوران گذر به سر ميبرد و اخيرا بخش عظيمي از کاربراني که هيچ اطالعات
دقيق و تجربي در مورد نوشتن کد  PHPندارند ،به خيل کاربران دروپالي افزوده شدهاند(شايد
بسياري از آنها هيچ عالقه و حوصلهاي براي مطالعه بخشهاي مختلف براي انجام چنين امورفني
نيز ندارند) .به هرحال اين يک امتياز ويژه براي دروپال به شمار ميآيد.
اين بخش در مورد کدنويسي است اما نه کد برنامهنويسي .دروپال نيز مثل ساير سيستمها
و وبسايتها از  )CSS( Sheets Style Cascadingبراي تغيير نماي صفحات استفاده
ميکند .شما ميتوانيد  CSSرا براي سايت خود شخصي کنيد .شما مجبور نيستيد براي
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سايت خود قالبهاي  customايجاد کنيد .البته اين نکته در مورد برخي سايتها صادق
است نه همه آنها .درواقع کافيست تنها از يک قالب کار خود را آغاز کنيد و از دو تکنيک
ساده زير براي شخصيسازي استفاده کنيد:
ي کنيد .فايلهاي  CSSطراحي شدهاند که توسط کاربران
  CSS :CSSرا شخص مختلف تغيير يافته شخصي شوند .براي تغيير يک فايل  CSSبهترين راه تغيير فونتها،
رنگها و ابعاد است .اين پروسه راحتتر از شروع کار با يک طرح ساده است.
 تصاوير پسزمينه :بهترين راه شخصيکردن يک قالب ،تغيير تصوير پسزمينهاست .شما با  CSSبه راحتي ميتوانيد اين کار را انجام دهيد.

نگاهي به يک فايل info
فايلهاي دروپالي در پوشه قالبها جاي ميگيرد .قالبهاي دانلودي بايد در پوشه
 themes/all/sitesسايت شما قرار گيرند .هرقالب شامل يک پوشه است که حاوي تمام
فايلهاي آن است .فايل مهم در اين قسمت فايل  infoاست .اين فايل شامل نام قالب است
به عنوان مثال فايل  infoقالب Garlandهمان  info.garlandاست .هرفايل info
شامل خالصهاي از قالب مربوطه است .قسمتي که شما بايد تغيير دهيد همان فايلهاي
 CSSاست.
برخي قالبهاي دروپالي براي شخصيشدن و تغييرات فراوان طراحي شدهاند .يکي از
اين نمونهها  Zenاست که با توصيههاي گامبهگام به شما کمک ميکند به نماي دلخواه
خود برسيد.
نگاهي به Garland
اينجا نسخه دروپال 7گارلند  info.garlandرا بررسي ميکنيم .اگر آن را با ليست
قالبهاي دروپالي مقايسه کنيد توضيحات آن صفحه را ميتوانيد مشاهده کنيد .دو فايل
 CSSدر اين ليست قرار گرفتهاند css.style :به عنوان پيشفرض استفاده ميشود و
 css.printبراي رسانههاي نوشتاري مورداستفاده قرار ميگيرد( .نوع رسانه نکته کليدي
است که در قسمت اول براکتها مشخص است ).به صورت پيشفرض يک فايل به اسم
 css.styleفايلي است که مورداستفاده قرار ميگيرد ولي ميتوانيد نام آن را تغيير داده
به جاي ديگري در سيستم منتقل کنيد .چندسطر اول فايل با شناسه ،نام ،توضيحات و
اطالعات نسخه نيازي به تغيير ندارند و همچنين سطرهاي پاياني که به طور اتوماتيک

ϱΎϫΐϟΎϗΖδϴϟΎΑέϥή̳
˨
.ϢϴϨ̯ϲϣϲγέήΑέ
˨
garland.infoΪϨϟέΎ̳ 7ϝΎ̡ϭέΩϪΨδϧΎΠϨϳ
ΖδϴϟϦϳέΩ CSSϞϳΎϓϭΩ .ΪϴϨ̯ϩΪϫΎθϣΪϴϧϮΗϲϣ
˨ έϪΤϔλϥΕΎΤϴοϮΗΪϴϨ̯ϪδϳΎϘϣϲϟΎ̡ϭέΩ
ϱΎϫϪϧΎγέϱήΑ
˨
print.cssϭΩϮηϲϣϩΩΎϔΘγνήϓ
˨
ζϴ̡ϥϮϨϋϪΑ
˨
style.css :ΪϧϪΘϓή̳έήϗ
˨
ΎϫΖ̯ήΑϝϭΖϤδϗέΩϪ̯ΖγϱΪϴϠ̯ϪΘ̰ϧϪϧΎγέωϮϧ
˨
( .Ωήϴ̳ϲϣέήϗϩΩΎϔΘγΩέϮϣϱέΎΘηϮϧ
˨
سروری
رضا
έήϗϩΩΎϔΘγΩέϮϣϪ̯ΖγϲϠϳΎϓ
style.cssϢγϪΑϞϳΎϓ̮ϳνήϓζϴ̡ΕέϮλϪΑ
˨
).ΖγκΨθϣ
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ϞϳΎϓϝϭήτγΪϨ̩ .ΪϴϨ̯ϞϘΘϨϣϢΘδϴγέΩϱή̴ϳΩϱΎΟϪΑϩΩΩήϴϴϐΗέϥϡΎϧΪϴϧϮΗϲϣϲϟϭΩήϴ̳
˨
˨
ϲϣ
Ϫ̯ϲϧΎϳΎ̡ϱΎϫήτγϦϴϨ̪ϤϫϭΪϧέΪϧήϴϴϐΗϪΑϱίΎϴϧϪΨδϧΕΎϋϼρϭΕΎΤϴοϮΗˬϡΎϧˬϪγΎϨηΎΑ
دهيد سطرهايϲϣϪ̯ϲΘϤδϗ
 بستهςγϮΗ̮ϴΗΎϣϮΗέϮρϪΑ
script توسط
ΪϴϫΩήϴϴϐΗΪϴϧϮΗ
˨  ميتوانيد تغيير.که
ΪϧϩΪηϪϓΎοϝΎ̡ϭέΩϱΪϨΑ
˨ قسمتي.دروپال اضافه شدهاند
ϪΘδΑ
˨ بندي
script
:است
مياني
:ΖγϲϧΎϴϣϱΎϫήτγ

:ΪϴϫΩήϴϴϐΗέΪϨϟέΎ̳ΐϟΎϗ
CSS
˨
ϲϣή̳
:گارلند را تغيير دهيد
 قالبCSS خواهيد فايل
ميϞϳΎϓΪϴϫϮΧ
اگر
-------------------------------ΪϴϨ̯ϥΎΤΘϣϥΎΗΩϮΧ

خودتان امتحان کنيد
CSSϞϳΎϓ̮ϳήϴϴϐΗ
CSS تغيير يک فايل
ΎΑϲϳΎϫ
ϞϳΎϓϱΎϫήϴϐΘϣΎΑΖγϦ̰Ϥϣ
˨
.
ΪϴϨ̯
κΨθϣέΪϴϫΩήϴϴϐΗΪϴϫϮΧ
ϲϣϪ̯ϲϳΎϫ
˨
˨
 ممکن است با متغيرهاي. ابتدا بايد فايلهايي که ميخواهيد تغيير دهيد را مشخص کنيدϞϳΎϓΪϳΎΑΪΘΑ
έήϗϩΩΎϔΘγΩέϮϣ̠̩ϪΑΖγέϱΎϫscriptϱήΑ CSSϱΎϫήϴϐΘϣϦϳ .ΪϳϮηϪΟϮϣ rt1̭έΎϣ
هاي راست به چپscript  برايCSS  اين متغيرهاي. مواجه شويدrt1 فايلهايي با مارک
.Ϊϧήϴ̳ϲϣ
˨
.مورداستفاده قرار ميگيرند
ΖϳΎγίιϮμΨϣϥΎ̰ϣ̮ϳϪΑέΐϟΎϗϪηϮ̡ϡΎϤΗϲ̢̯ΪΘΑΖγήΘϬΑϲΘϴϨϣϞϳϻΩϪΑ
.1
بهتر است ابتدا کپي تمام پوشه قالب را به يک مکان مخصوص.ΪϴϨ̯ϞϘΘϨϣϥΎΒϴΘθ̡ϲ̢̯ϱήΑ
 به داليل امنيتي.1
.از سايت براي کپي پشتيبان منتقل کنيد
 کپي از فايل تهيه کنيد و نام.ي که بايد تغيير دهيد را مشخص کنيدCSS  فايل.2
css.mysite  است بايد نام جديدcss.style  اگر نام آن.جديدي براي آن انتخاب کنيد
.را ذخيره کنيدCSS  تغييرات الزم را اعمال کرده فايل.باشد
هايي که ميخواهيد تغيير دهيدsheet style  قالب را باز کنيد و سطرinfo  فايل.3
. تغيير دهيدcss.mysite  را بهsheet style  نام.را مشخص کنيد
. را را ذخيره کنيدinfo  فايل.4
D6: admin/settings/performance; D7: admin/config/  به بخش.5
Data Cached Clear  روي گزينه. مراجعه کنيدdevelopment/performance
Save  روي گزينه.) کليک کنيد7 (در دروپالCaches All Clear ) يا گزينه6(در دروپال
. کليک کنيدConfiguration
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.6

سايت خود را چک کنيد.

نگاهي به Slate Acquia
 Slate Acquiaيک قالب قابلدانلود از شرکت  Themes Notch Topاست (شکل .)24-1

شکل 24-1

اين قالب پيچيدهتر از گارلند است اما فايل  slate_acquiaطوالني نيست و از همان
ساختار پايهاي فايل  info.garlandپيروي ميکند .در سطرهاي  sheet styleهاي فايل
ميتوانيد مشخصات قالب چون نمايش لوگو يا نام قالب را مشاهده کنيد .شما ابتدا بايد
سطرهاي موردنظر را مشخص کنيد.
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از سه سطر  sheet styleسطر سوم با يک ؛ در آغاز سطر مشخص شده است .اين قالب

ϩϮϴηίΐϟΎϗϦϳ
.ΖγϩΪηκΨθϣήτγίΎϏ
έΩ˭̮ϳΎΑϡϮγήτγ
out-commented
سازي استفاده ميکند .اين سطر
styleساختارمندي براي شخصي
 sheetήτγϪγاز شيوه
ήϴϴϐΗϱήΑϭΖγ commented-outήτγϦϳ .ΪϨ̯ϲϣϩΩΎϔΘγϱίΎγ
˨
ϲμΨηϱήΑϱΪϨϣέΎΘΧ
˨
است و براي تغيير آن کافيست آن را  uncommentکنيد .در ميان فايلهاي اين قالب،
ΰϴϧ local_sample.cssϞϳΎϓˬΐϟΎϗϦϳϱΎϫϞϳΎϓ
̯˨ ϥΎϴϣέΩ .ΪϴϨ̯ uncommentέϥΖδϴϓΎ
فايل  css.sample_localنيز وجود دارد .اين يک قاب خالي است .آن را کپي کرده و
ίϭΪϴϫΩήϴϴϐΗ local.cssϪΑέϥϡϥϭϩΩή̯ϲ̢̯έϥ .ΖγϲϟΎΧΏΎϗ̮ϳϦϳ .ΩέΩΩϮΟ
sheetهاي
سطر style
براي کاملکردن
 ϱΎϫدهيد و از آن
 styleتغيير
css.local
̯ήτγϥΩήرا به
نام آن
ϱΎϫ
̩ϞϳΎϓίϥϮ
˨
.ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγϩΪη
uncomment
sheet
ϞϣΎ̯ϱήΑ
˨
شوند و
آورده مي
ζϴ̡ CSS
ϱΎϫ
̳ϞϳΎϓϥΕΎϤϴψϨΗˬΩήϴ
ϲϣέήϗΎϬΘϧέΩϞϳΎϓϦϳϭΪϧϮηلهاي  CSSبه ترتيب ˨
uncommentشده استفاده کنيد .چون از فاي ˨
ϲϣϩΩέϭΐϴΗήΗϪΑ
˨
CS
دهد.
ي
م
تغيير
را
آن
از
پيش
CSS
هاي
ل
فاي
آن
تنظيمات
گيرد،
ي
م
قرار
انتها
در
فايل
اين
ΩϮΧέΩέΎϤηϩΪηϲμΨηϱΎϫ
˨
˨ϞϳΎϓΎϬϨΗ Ϣη local.cssϞϳΎϓϦϳήΑΎϨΑ .ΪϫΩϲϣήϴϴϐΗέϥ
˨
 .ΩΩΪϫϮΧϱبنابراين فايل  css.localشما تنها فايلهاي شخصيشده شما را در خود جاي خواهد داد.

ΐϟΎϗ̮ϳήϳϭΎμΗήϴϴ
تغيير تصاوير يک قالب
تصاوير يک قالب بيشترين تاثير را در نماي آن دارند؛ تصاويري که براي تصوير پسزمينه،
کليدها و آيکونها مورداستفاده قرار ميگيرند .اگر با تغيير مکان تصاوير ،اندازه آنها را تغيير
ندهيد ،تاثير آنها افزايش مييابد.
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 .3حاال ميتوانيد وارد پوشه شده تصاويري که ميخواهيد را جايگزين تصاوير حاضر کنيد.
فقط بايد به ياد داشته باشيد که تصاوير شما هم اندازه با تصاوير موجود در پوشه باشند.
 .4نام تصاويري که حذف کردهايد را براي تصاوير جديد(که وارد کردهايد) وارد کنيد.
 .5ب��ه بخ��ش D6: admin/settings/performance; D7: admin/config/
 development/performanceمراجعه کني��د .روي گزينه ( Data Cached Clearدر
دروپ��ال )6ي��ا گزين��ه ( Caches All Clearدر دروپال )7کليک کني��د .روي گزينه
 Configuration Saveکلي��ک کني��د.
 .6سايت خود را چک کنيد.
در مورد تصوير پسزمينه بايد به خود قالب مراجعه کرده آن را تغيير دهيد .اکثر
قالبهاي قابلدانلود چند تصوير در خود جاي ميدهند تا کاربر تصوير ايدهآل را انتخاب
کند .البته در انتخاب تصوير ايدهآل بايد به اندازه آن نيز دقت کرد.

خودتان امتحان کنيد
تغيير يک تصوير پسزمينه
پس از انتخاب يک قالب با تصوير مناسب (با اندازه مناسب) ،ميتوانيد قالب را دانلود کرده
نصب کنيد و تصوير را جابجا کنيد .ممکن است در فايل قالب ،نسخههاي مختلفي از تصوير
موردنظر شما وجود داشته باشد .به عنوان مثال ممکن است نسخههاي بزرگتر آن تصوير در
صفحه اصلي و نسخههاي کوچکتر در صفحات داخلي مورداستفاده قرار گرفته باشد.
 .1محل قرارگيري تصوير پسزمينه را مشخص کنيد .بسياري از قالبها از پوشه images
براي اين کار استفاده ميکنند و برخي از سابفولدر .در مورد مثال ما ،تصاوير پسزمينه در
 cropped/imagesقرار ميگيرد .تصوير صفحه اصلي سايت  jpg.seascapeاست و نسخه
کوچکتر آن براي صفحات کوچکتر  jpg.header – seascapeاست.
 .2هرکدام از تصاوير را به کمک يک برنامه مثل  Previewيا  Photoshopباز
کنيد .به اندازه دقيق هرتصوير دقت کنيد.
 .3اندازه تصوير موردنظر را تغيير دهيد .شفافيت تصوير را نيز کنترل کنيد.
 .4براي تصويري که تغيير دادهايد نام جديد انتخاب کرده آنها را در پوشه تصاوير
قالب قرار دهيد( .البته ميتوانيد آنها را هرجا که خواستيد قرار دهيد ولي معموال اين کار
راحتتر است).
 .5کد مربوط به تصوير را بيابيد .راحتترين راه استفاده از فايلهاي  CSSموجود
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έήϗΐϟΎϗήϳϭΎμΗϪηϮ̡έΩέΎϬϧϩΩή̯ΏΎΨΘϧΪϳΪΟϡΎϧΪϳ
ϩΩΩήϴϴϐΗϪ̯ϱήϳϮμΗϱήΑ
˨
.4

ϲϣϪΘΒϟ
( .ΪϴϫΩ
ήΗΖΣέέΎ̯ϦϳϻϮϤόϣϲϟϭΪϴϫΩέήϗΪϴΘγϮΧϪ̯ΎΟήϫέΎϬϧΪϴϧϮΗ
˨
˨
 از اين کد براي تصوير، به عنوان مثال در نمونه حاضر.)و نام تصوير را جستجو کنيد.است
Ζγ
έήϗΐϟΎϗήϳϭΎμΗϪηϮ̡έΩέΎϬϧϩΩή̯ΏΎΨΘϧΪϳΪΟϡΎϧΪϳ
ϩΩΩήϴϴϐΗϪ̯ϱήϳϮμΗϱήΑ
˨
.4
:شود
 بزرگ صفحه اصلي استفاده مي.5
ϭΖγΩϮΟϮϣ CSSϱΎϫϞϳΎϓίϩΩΎϔΘγϩέϦϳήΗ
˨
˨
ΖΣέ
.ΪϴΑΎϴΑέήϳϮμΗϪΑρϮΑήϣΪ̯
ϲϣϪΘΒϟ
( .ΪϴϫΩ
ήΗΖΣέέΎ̯ϦϳϻϮϤόϣϲϟϭΪϴϫΩέήϗΪϴΘγϮΧϪ̯ΎΟήϫέΎϬϧΪϴϧϮΗ
˨
˨
ήϳϮμΗϱήΑΪ̯ϦϳίˬήοΎΣϪϧϮϤϧέΩϝΎΜϣϥϮϨϋϪΑ
.ΪϴϨ̯ϮΠΘδΟέήϳϮμΗϡΎϧ
قراردادن تصوير کوچک در باالي صفحات محتوا مورداستفاده
اين هم کدي که براي
).Ζγ
:ΩϮηϲϣϩΩΎϔΘγϲϠλϪΤϔλ̱έΰΑ
˨
:گيرد
ي
 قرار م.5
ϭΖγΩϮΟϮϣ CSSϱΎϫϞϳΎϓίϩΩΎϔΘγϩέϦϳήΗ
˨
˨
ΖΣέ
.ΪϴΑΎϴΑέήϳϮμΗϪΑρϮΑήϣΪ̯
 بايد نام آن، در مورد مثال حاضر.يک فايل ايجاد کنيد.ΪϴϨ̯ϮΠΘδΟέήϳϮμΗϡΎϧ
،CSS  براي تغيير.6
ήϳϮμΗϱήΑΪ̯ϦϳίˬήοΎΣϪϧϮϤϧέΩϝΎΜϣϥϮϨϋϪΑ
. باشدcss.local
:ΩϮηϲϣϩΩΎϔΘγϲϠλϪΤϔλ̱έΰΑ
˨

έήϗϩΩΎϔΘγΩέϮϣϮΘΤϣΕΎΤϔλϱϻΎΑέΩ̮̩Ϯ̯ήϳϮμΗϥΩΩέήϗϱήΑϪ̯ϱΪ̯ϢϫϦϳ
:Ωήϴ̳ϲϣ
˨
 نامها را به نامهاي. استفاده کرديد را بدان اضافه کنيد4  کدي که در مرحله.7
έήϗϩΩΎϔΘγΩέϮϣϮΘΤϣΕΎΤϔλϱϻΎΑέΩ̮̩Ϯ̯ήϳϮμΗϥΩΩέήϗϱήΑϪ̯ϱΪ̯ϢϫϦϳ
: حاال فايل جديد مشابه اين خواهد بود. فايلهاي جديد تغيير دهيد:Ωήϴ̳ϲϣ
˨

local.cssD6:
ϥϡΎϧΪϳ
ΏˬήοΎΣϝΎΜϣΩέϮϣέΩ .ΪϴϨ̯ΩΎΠϳϞϳΎϓ̮ϳˬ
admin/settings/performance;
D7: admin/config/CSS
بخشήϴϴϐΗϱήΑ
 به.8
.ΪηΎΑ
Data Cached Clear  روي گزينه. مراجع��ه کني��دdevelopment/performance
ΪϳΪΟϱΎϫϞϳΎϓϱΎϫ
˨
ϡΎϧϪΑέΎϫ
˨  روي.کليک کنيد
ϡΎϧ
˨ .ΪϴϨ̯ϪϓΎοϥΪΑέΪϳΩή̯ϩΩΎϔΘγ
4ϪϠΣήϣέΩϪ̯ϱΪ̯
)7 (در دروپالCaches
All Clear گزين��هCSS
) يا6دروپ��ال
(در
local.cssگزينه
ϥϡΎϧΪϳ
ΏˬήοΎΣϝΎΜϣΩέϮϣέΩ
.ΪϴϨ̯ΩΎΠϳϞϳΎϓ̮ϳˬ
ήϴϴϐΗϱήΑ
:ΩϮΑΪϫϮΧϦϳϪΑΎθϣΪϳΪΟϞϳΎϓϻΎΣ .ΪϴϫΩήϴϴϐΗ
. کلي��ک کني��دConfiguration Save
.ΪηΎΑ
ΪϳΪΟϱΎϫϞϳΎϓϱΎϫ
˨
ϡΎϧϪΑέΎϫ
˨
ϡΎϧ
˨ .ΪϴϨ̯ϪϓΎοϥΪΑέΪϳΩή̯ϩΩΎϔΘγ
. چک کنيد4راϪϠΣήϣέΩϪ̯ϱΪ̯
 سايت خود.9
:ΩϮΑΪϫϮΧϦϳϪΑΎθϣΪϳΪΟϞϳΎϓϻΎΣ .ΪϴϫΩήϴϴϐΗ

.6
.7
.6
.7
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خالصه
با اضافهکردن تصاوير و طرحهاي گرافيکي دلخواه ميتوانيد سايت خود را بيشتر شخصي
کنيد .بنابراين بايد هنگام انتخاب قالب ،به درجه انعطافپذيري آن توجه کنيد .همچنين
بايد به ساختار و شيوه نامگذاري فايلها در آن دقت کنيد.
سوال و جواب
سوال :عالوه بر تغيير  CSSو تصاوير ،چه تغييرات (آسان) ديگري ميتوان در نماي
يک سايت دروپالي اعمال کرد؟
جواب :ماژول  )charts/project( Chartsرا بيابيد(اگر دادههاي کمي زيادي در
سايت داريد) .حاال ميتوانيد از امکانات مختلف آن چون تغيير و رسم جداول متنوع استفاده
کنيد .همچنين ميتوانيد يک بخش تصوير  CCKبه گونههاي گره اوليه خود اضافه کنيد.
سوال :چه قوانيني در مورد استفاده از تصاوير صاحب حق مولف به عنوان تصوير
پسزمينه وجود دارد؟
جواب :گزينهها متفاوت است .شما ميتوانيد از تصاوير موجود در قالبها به راحتي
استفاده کنيد .البته با شخصيکردن تصاوير پسزمينه به راحتي ميتوانيد از بروز چنين
مشکلي جلوگيري کنيد.
سوال :آيا استفاده از تصاوير با اندازههاي مختلف مشکل است؟
جواب :اين به تنوع آنها بستگي دارد .راحتترين راه تست دو نمونه از آنهاست تا اندازه
آنها کنترل شود .در بسياري از موارد مشکالت کوچکي به وجود ميآيد.
سوال :من افکت  transparentرا دوست دارم .چگونه ميتوان از آن استفاده کرد؟
جواب :با استفاده از  CSSميتوان به اين افکت دست يافت .چالش مهم ايجاد يک
تصوير با شفافيت باالست .به تصاوير پسزمينه توجه کنيد چون معموال يک قسمت از آن
(باال يا پايين آن) روشنتر يا تيرهتر از ساير قسمتهاست .بدينترتيب ميتوانيد type
روشن يا تاريک خود را در اين قسمت قرار دهيد .شايد مجبور باشيد چندبار تصاوير را چک
کنيد تا بهترين تصوير براي  typeرا بيابيد.
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کارگاه
امتحان
 .1چگونه بايد نحوه عمل فايلهاي  CSSرا در سايت خود مشخص کنيم؟
 .2عالوه بر چککردن اندازه تصاوير جديد ،به چه ويژگيهايي بايد توجه کرد؟
 .3فايلهاي  CSS rtlچه کاري انجام ميدهند؟
جوابها
.1
.2
.3

آنها در ليست فايل  infoقالب جاي ميگيرند.
شفافيت تصوير را چک کنيد تا مجبور نباشيد تصاوير بزرگ را بيهوده دانلود کنيد.
اين فايلها براي مديريت scriptهاي راست به چپ به کار گرفته ميشوند.

فعاليتها
حاال وقت پيوستن شما به دنياي دروپال است .شما اطالعات و تجربه کافي براي اين کار
را کسب کردهايد .شما ميتوانيد با مراجعه به آدرس  org.drupal.groupsگروههايي را
بيابيد که به شاخه فعاليت شما در دروپال عالقهمندند .حاال دروپال در حال رشد و ورود به
فازي نوين است و شما ميتوانيد بخشي از اين آينده روشن باشيد.
خودتان امتحان کنيد
تغيير مکان تصاوير آيکون يا کليد
 .1از تمام قالب يک کپي تهيه کنيد.
 .2پوشه  imagesدر ميان فايلهاي قالب را پيدا کنيد.

