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مقدمة 

 

  تناولنا تعريف و تشريح   للمبتدئين  2.5  الجزء الول من كتاب مجلة جملة في 

 نظام جملة من أجل فهمه ثم ك((ل م((ا يتعل(ق ب((التثبيت و و ادارة المق((الت و

 القوائم و كدا تسطيب القوالب و التطبيقات و انا متأكد أن((ه لب((د لك((ل مبت((دأ

 أن يصادف مجموعة من المشاكل دل((ك أن((ي ص((ادفتها ف((ي بداي((ة مش((واري

 يميلت التي تحت((وي عل((ى استفس(اراتأيضا وكما انه تصلني العديد من ال

  لدا قررت جعل هدا الجزء خاصا بالمشاكل التي تص((ادف م((دير موق((عمتكررة

 جمل((ة ث((م الحل((ول المناس((بة له((ا خصوص((ا و ان((ي أثن((اء تج((ولي ف((ي بع((ض

 المنتديات الحظ هده المشاكل تطرح بشكل مستمر كما أن الجاب((ة عليه((ا

 تحت((اج ال((ى ش((رح مص((ور مم((ا يثق((ل عل((ى الع((ارفين بنظ((ام جمل((ة الجاب((ة

لنشغالهم و بهدا يبقى المبتدأ دون جواب 

ان شاء ال نجيب على أهم هده المشاكل التي تصادف المبتدئين  
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هدا الكتاب

  للمبتدئين الدي أطلقته2.5هدا الكتاب يأتي كجزء ثاني لكتاب مجلة جملة 

 قبل أشهر و لقى احستحسانا من طرف الك((ثيرين و ق((د كن((ت م((ترددا ف((ي

 زء اضافة الى ظروف الحياة ال((تي ل تنته((ي لك((ن بطل((ب م((نكتابتة هدا الج

 بعض من ق((رؤوا الج((زء الول فق((د ألح((وا عل((ي لس((تمر ف((ي ه((ده المغ((امرة

 توكلت على ال و اخترت الجابة على بعض العوائق و الستفس((ارات ال((تي

 يصادفها المبتدئ على شكل درووس تطبيقية لني اعتقد أن أفضل طريق((ة

 للتعلم هي عن طريق الدرووس التطبيقية مثل كتب تمارين و حلول للطلبة

.

 حاولت أن أكتب عن أهم المشاكل و حلولها لكن كنت مقصرا ك((ثيرا بس((بب

 انشغال مع العمل و تزامن هدا الكتيب مع شهر رمضان المبارك لهدا أعت((در

 عن التقصيير و اي ملحظة يمكنكم مراسلتي عبر اليميل أو ص((فحتي ف((ي

.الفايسبوك و سأحاول التفاعل حسب المستطاع 

amdboud@gmail.com

www.ahmed-b.com

أحمد بودرقة
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ملحظة مهمة 

 ل تنسوا أن تراسلوني و تخبروني بتجربتكم مع مجل		ة جمل		ة و

 كيف تعرفتم عليها و أهدافكم و كدا المش		اكل ال		تي تص		ادفكم

 شياء التي استفدتم منها في كتابي الول وكدا ه		داخصوصا و ال

 الكتاب فهدا يعنيني و أحب أن أتعرف على تج		ارب الخريي		ن

 لنها تحفزني و تلهمني في حي		اتي الشخص		ية خ		ارج أس		وار

الحاسوب .

amdboud@gmail.com

www.ahmed-b.com

أحمد بودرقة
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الفهرس

رفع المجلة من السيرفر المحلي الى الستضافة 

akeeba backupاخد نسخة احتياطية و اعادة تنصيبها بواسطة 

استعادة كلمة مرور المدير عند نسيانها 

ترقية المجلة عند صدور ترقية

تحسين سرعة الموقع 

حلول بعض رسائل الخطأ التي تظهر في الموقع 

Jfloderحل مشكلة 

اضافة فيديوهات يوتيب الى المواضيع 

اضافة العلنات داخل الموضوع 

انشاء موديل اعلت ادسنس 

وضع اي موديل داخل موضوع

اغلق الموقع مؤقتا

افضل العدادات لمحركات البحث 

google analitycsاضافة كود الحصائيات مثل 

خاتمة
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نقل المجلة من السيرفر المحلي الى الستضافة 

   و سأبدأ به مادمنا قد تحدثنا عن اهميةيميلهدا سؤال جائني عبر ال

 انشاء موقع على السيرفر المحلي توفيرا للوقت و الجهد ثم رفعه الى

 الستضافة بعد النتهاء منه و لم نبين كيف نفعل دلك و سنقوم بهده

 العملية بطريقتين الولى بدون اضافات و الثانية باستخدام اضافة

AkeebaBackup

  :   بدون تطبيقات 

: رفع الملفات الخطوة الولى 

  اداFTPنقوم بضغط ملفات الموقع جميعها أو نرسلها دون ظغط عبر برنامج 

كانت استضافتك ل تدعم فك ضغط الملفات المضغوطة
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ثم 
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 بعد دلك نقوم بارسال الملف الى السيرفر ثم نفك الضغط عنه عن طريق

.لوحة التحكم 

 ادا لم تكن تتوفر على خاصية فك الضغط عن الملفات في اسضافتك فالحل

 وسيستغرق وقت أطول .FTPهو رفع الملفات دون ضغط باستخدام برنامج 

: رفع قاعدة البياناتالخطوة الثانية

  هي رفع قاعدة البيانات من السيرفر المحلي ولهدا ندخل الى الرابط

/http://127.0.0.1/phpmyadminالتالي 

نختار القاعدة التي نصبنا عليها الموقع 

exportثم نعمل تصدير 

www.ahmed-b.com                                             www.facebook.com/ahmed.bouderka 

http://www.facebook.com/ahmed.bouderka
http://www.facebook.com/ahmed.bouderka
http://www.ahmed-b.com/
http://127.0.0.1/phpmyadmin/


زء الثاني                                                  أحمد بودرقة للمبتدئين : الج2.5جلة جملة مكتاب 

ثم

 الن علينا رفع هده القاعدة الى القاعدة في السيرفر و لهدا ادا لم نكن

انشأنا قاعدة بعد فيتوجب علينا دلك الن 

 ندخل على ادارة قواعد البيانات في استضافتك ثم نختار القاعدة المعنية

Importبالمر و نرفع عليها قاعدة بيانات موقعنا عن طريق زر ااستيراد 

 بعد ان تتم هده العملية بنجاح يتبقى علينا ربط الموقع مع هده القاعدة و

  لنه هو Configuration.phpلدلك في استضافتك يجب التعديل على ملف 

 cpanelالدي يتضمن هده المعلومات ويمكنك التعديل عليه اما عن طريق 

 .  FTPاو تنزيله عبر برنامج  

نعدل على المعلومات الساسية حتى نتيح للموقع التصال بقاعدة البيانات
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احفظ التغييرات ثم ارفع الملف مرة اخرى 

 الن يمكنك معاينة موقعك على الستضافة و اعطاء رابط الموقع للخرين

ليطلعوا عليه 

     Akeeba backup  اضافة 

 هده الضافة رائعة و من اهم الضافات مميزة التي يحتاجها صاحب موقع

 بنظام جملة و هي تمكن من اخد نسخة احتياطية للموقع شاملة للملفات

.و قاعدة البيانات بطريقة سهلة و اعادة تثبيتها 

 سنفترض اننا تريد اخد نسخة احتياطية لموقعنا الدي انشأناه على

.السيرفر المحلي ثم نعيد تثبيث هده النسخة على الستضافة 

 قبل دلك اود ان اشير الى اهمية اخد نسخ احتياطية لموقعك بصفة دورية

 فاحيانا تقع بعض المشاكل الخارجة عن ارادتنا مثل اختراق او مشاكل مع

 ... و مثل هده المشاكلالشركة المستضيفة او ربما تخطأ في حدف ملف 

 واردة جدا و رغم ان شركات الستضافة التي تحترم زبانئها تقوم بعمل

نسخ دورية لكن انصحك ال تترك هده المهمة لغيرك.

هنا من akeeba backupنقوم بتحميل الضافة المميزة 

 التي نستخدم الن 2.5و هو اخر اصدار و هو متوافق لنسخة جملة
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بعد دلك نقوم بتنصيب الضافة بالطريقة العادية 

بعد دلك نحصل على الرسالة التالية التي تفيد نجاح التثبيت 
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ضافة بعد دلك ندخل الى ال

: عداداتلول مرة تستخدم فيها هدا التطبيق يجب ظبط ال 
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عد دلك انتظر قليل حتى يتم تجهيز العداداتب

 ثم يمكنك البدأ في اخد نسخة للموقع مباشرة او المرور الى اعدادات

:  التطبيق و من ثم اخد النسخة الحتياطية
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AkeebaBackupتدخل الى اعدادت التطبيق 
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لخد نسخة احتياطية نضغط على ل

مث
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: قبل أن نتابع هناك بعض النقط التي يجب أن ندكرها 

 التطبيق يقوم بعمل نسخة احتياطية شاملة للملفات زائد قاعدة−

البيانات

 يمكن استثناء ملفات من النسخ و يمكن استثناء جداول معينة من−

 النسخ و يكون هدا في حالة كان هناك اكثر من موقع منصب على

نفس قاعدة البيانات 

  و هي صيغة قليلةJPAيثم نسخة احتياطية بصيغة مضغوطة −

  وZIPالستعمال لكنها مهمة في هده الحالت و افضل من صيغ 

GZIP لنها اسرع و لتستهلك كمية اكبر من الترافيك 

 يمكنك تحميل النسخة الحتياطية التي حصلتها عليها فقط−

  و ليس عبر المتصفح بسبب حماية التطبيقFTPباستعمال برنامج 

حتى ل يقوم الغرباء بتحميل تسخة موقعك .
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 تكون النسخة الحتياطية في هدا المسار−

www.site.com\administrator\components\com_akeeba\backu

p

FTPو يمكنك تحميلها فقط عبر برنامج 

  عبر العداداتZIP الى JPAيمكنك تغيير صيغة حفظ النسخة من −

 في التطبيق و دلك قبل اخد النسخة ثم بعد اخد النسخة ستكون

ZIPمضغوطة بصيغة 

  نقومJPAن بعد ان اخدنا نسخة احتياطية من الموقع بصيغة مضغوطةال

: برفعه الى السيرفر أو استضافتك لنقوم بتنصيبه بطريقة سلسة

  سيقوم بفك الضغطمن هنا Akeeba Kickstartنقوم بتحميل سكريبت 

حتياطية من على السيرفر لنبدأ في تنصيبها على النسخة ال

انتبه جيدا 

 سنقوم بفك الضغط عن هدا السكريبت و نضعه مع النسخة الحتياطية في

نفس المكان كالتالي 
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:ثم ندخل من المتصفح على الرابط التالي 

http://www.site.com/kickstart.php

ثم

فنبدأ فك الضغط
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يرفر م يمكنك البدأ في تثبيت النسخة على السث

ثم نبدأ مرحلة اعادة التنصيب 

 ستضافة توفر متطلبات تثبيت جملة امفي هده المرحلة التحقق هل ال

ل ؟

 لنمر للمرحلة الثانية و هي ادخال معلومات قاعدة البيانات NEXTم ث
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ثم ندخل معلومات الموقع 

 و في الخير نحدف ملف التثبيت و بهدا نكون قد انهينا تثبيت النسخة

الحتياطية على السيرفر 
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 هده الطريقة كما أشرت في البداية تصلح لخد نسخة احتياطية و اعادة

 تثبيتها و كدا نقل الموقع من سيرفر لخر و من السيرفر المحلي الى

.الستضافة 
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استعادة كلمة مرور المدير عند نسيانها 

 من المور الطريفة و الشائعة التي نقع فيها هي نسيان كلمة السر للمدير

 و هده المشكلة تقع عندما نستعمل في كل مرة كلمة سر مختلفة

 فتختلط علينا المور وهد مشكلة تعودت ان ارى الكثير من الشخاص في

يبحثون عن مخرج منها و لهدا وجب التطرق اليها 

 جميع المعلومات تكون مخزنة في قاعدة البيانات لهدا يجب الدخول الى

: ر المفقودةقاعدة البيانات لنستخرج منها كلمة الس

 : في السيرفر المحلي ندخل الى قاعدة البيانات من الرابط التالي

http://127.0.0.1/phpmyadmin/

اما الستضافة فحسب نوع الستضافة بالطبع 

ثم نختار قاعدة البيانات التي ثم تنصيب مجلة جملة عليها 

 ضم قاعدة البيانات عدد كبير من الجداول لكن نختار الجدول الدي يحتويت

usersعلى المعلومات التي تهمنا و هو الجدول الدي ينتهي بعبارة 
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:  بالنجليزيةBrowse او Afficherدول نختار عرض الج

 يتم عرض جميع المسجلين في الموقع لكن سنركز على المدير و هو ماس

  ثم نضغط على القلمSuper Userيهمنا و للتعرف عليه نركز على العبارة 

للتعديل على الجدول 

  و هو من اقوى التشفيراتMD5سنجد كلمة السر لكنها مشفرة تشفير 

 المعروفة و ل يمكن اختراقه " ال في حالة استعمال مكتبة الكلمات لكن
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 العملية تبقى مسألة حظ ل غير في حال كانت كلمة السر بسيطة و

متداولة " 

لكن سنقوم بالمر بطريقة سهلة و بسيطة 

 نكتب كلمة سر جديدة و نختار كما في الصورة التالية و دلك لننا ادخلنا

 كلمة السر غير مشفرة ثم نطلب تشفيرها من طرف برنامج قاعدة البيانات

 Goم نضغط على ث

 لن ثم تغيير كلمة سر المدير و ما عليك ال استعمالها للدخول الى لوحةا

التحكم .

.ادا كانت صفحة لوحة التحكم مفتوحة فما عليك الى تحديث الصفحة 

 MD5هناك طريقة اخرى و هي تعويض كلمة السر المشفرة بمقياس 

:  بتشفير لكلمة سر معروفة مثل

ab4f63f9ac65152575886860dde480a1 هو تشفير لكلمة azerty 

www.ahmed-b.com                                             www.facebook.com/ahmed.bouderka 

http://www.facebook.com/ahmed.bouderka
http://www.facebook.com/ahmed.bouderka
http://www.ahmed-b.com/


زء الثاني                                                  أحمد بودرقة للمبتدئين : الج2.5جلة جملة مكتاب 

  للدخولazertyلدا ندخله بدل كلمة السر القديمة ثم نستخدم كلمة السر 

الى لوحة التحكم ثم نغيرها متى شئنا من لوحة تحكم جملة .
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ترقية المجلة عند صدور الترقية 

 نظام مجلة جملة كباقي السكريبتات يبحث دائما مبرمجوه عن التميز و

 التقان و لهدا تعرف جملة صدور ترقيات دورية من حين لخر و دلك اما

 لتصحيح اخطاء في النسخة السابقة او ترقيع ثغرات او اضافة ميزات جديدة

 و لهدا يجب على كل صاحب موقع جملة ان يبقي موقعه محدثا على اخر

نسخة متوفرة 

 يتميز نظام جملة بميزة الشعار بوجود نسخة جديدة من لوحة التحكم و

لتحتاج الى الدخول الى الموقع الرسمي حتى تعرف هل صدرت ترقية 

ندخل على لوحة التحكم 

علمة التعجب باللون الحمر تدل على ان هناك ترقية و يجب تنزيلها 

من اجل عمل ترقية هناك طريقتين الولى تلقائية و الثانية يدوية 

: الترقية التلقائية 

 " الصورة السابقة " فيتم تحويلنا الى الصفحةنضغط على ايقونة الترقية 

: التالية
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Updateيظهر امامنا الصدار الجديد فنؤشر عليه ثم نظغط على زر الترقية 

 يجب انتظار مدة زمنية حسب سرعة اتصالك بالنت و انا شخصيا ل انصح

 بهده الطريقة لنها احيانا تتوققف و احيانا ل ثتم بسبب بطئ او انقطاع

.النترنت و انصح بالطريقة الثانية اليدوية 

طريقة الترقية اليدوية 

 عندما تلحظ تنبيه بوجود ترقية من خلل لوحة التحكم ادخل على الموقع

 الرسمي لجملة و قم بتحميل باتش الترقية من اصدارك الحالي الى

.الصدار الجديد 

 بعد تحميل باتش الترقية في حاسوبك نقوم بفك الضغط ثم رفعه الى

  و دلك لتقوم الملفات الجديدة بتعويضFTPموقعك عن طريق برنامج 

 الملفات القديمة و بعد النتهاء من العملية ادخلى الى موقعك و ستلحظ

اختفاء التنبه بوجود ترقية دلك ان موقعك اصبح محدثا .
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حلول بعض الخطاء التي تظهر على الموقع 

 احيانا عند تنصيب اضافة ما تظهر بعض الخطاء على الموقع و حدف هده

 Globalالخطاء عليك بالدخول الى لوحة التحكم ثم اختر العدادات العامة  

configuration  ثم Server ثم اختر اختيار عدم ظهور الخطاء كما في  

الصورة ثم احفظ النتيجة 

و هكدا تختفي هده الخطاء من الموقع 

 لكن ادا لم تختفي فما عليك ال ان تقوم بنسخ كود الخطا الدي يظهر لك

 ثم اطبعه في محرك البحث جوجل و ابحث في النتائج لتجد الحل و هده

مهمتك انت 
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تحسين سرعة الموقع 

 يشتكي الكثيرون من بطئ تصفح مجلة جملة و هدا المر بالنسبة لي

 نسبي اد هناك مواقع كبيرة المحتوى لكنها سريعة التصفح لكن عموما

:نرجع بظء تصفح الموقع الى 

  : الموقع المستضاف على سيرفر جيد لشركة معروفةالستضافة

 بامكانيات جيدة ليس هو الموقع المستضاف على سيرفر مشترك فيه عدة

مواقع و بامكانيات محدودة .

 : من الفضل اعتماد قالب للموقع يكون بسيطا بحيث يعتمد علىالتصميم 

 اللوان في الخلفيات و ليس صور لن الصور خصوصا الصور الكبيرة في

 خلفية الموقع تستغرق وقت اطول في التحميل على المتصفح بسبب

حجمها .

  : الموديلت الغير مهمة و التي هدفهاكثرة الموديلت في رئيسية الموقع

الجمالية حاول ان تستغني عنها خصوصا في الصفحة الرئيسية .

  : حاول ان تقلل من الصور في المواضيع و ارفع الصور على موقعك والصور

ليس على مواقع اخرى خارجية 

 عدادات:ادخل من لوحة التحكم الى ال Cacheتفعيل الداكرة المؤقتة 

  و من ثم قم بتفعيل الداكرةSystem ثم Global configurationالعامة 

:  المؤقتة كالتالي
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: GZIPاستخدام ضغط الملفات 

من لوحة التحكم اختر العدادات العامة ثم 

ثم احفظ العمل .

  تمكننا منCSSنماط : ملفات ال JSو  CSS لملفات Optimisationعمل 

 تنسيق القوالب لكن هده الملفات تحتوي على تعليقات وضعها المطور

 اضافة الى عدد كبير من الفراغات و السطر الفارغة و الفضل مسح

 التعليقات و حدف السطر الفارغة مما سيسهل تحميلها على المتصفح و

 .javascript أي JSتسريع الموقع . نفس الشيء بالنسبة لملفات 
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 : تتميو جملة بتنوع التطبيقات المتوفرة لهدا يقوم التطبيقات و الموديلت

 الكثيرون خصوصا المبتدئين بتنصيب عدد كبير منها لكن استعمال عدد كبير

  التطبيقات المهمة اما الغيرمن التطبيقات يبطئ الموقع لهدا ل تستخدم ال

 المهمة من الفضل حدفها .
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Jfloderحل مشكلة رسالة الخطأ 

: شخاص تواجههم رسالة الخطأ التاليةهناك الكثير من ال

 JFolder::create: Infinite loop detected 

أثناء محاولة تنصيب موديل او قالب او غيره …

 غالبا ما تواجه هده العبارة الشخاص الدين قاموا بتغيير مجلة جملة من

 مكان الى مكان مثل من السيرفر المحلي الى الستضافة او من استضافة

الى الستضافة اخرى …

 و سبب المشكل هو ان مجلة جملة لديها ملفين مؤقتين ضروريين من

   و هدينlogs  و ملف  tmpاجل تثبيت و تنصيب الضافات و هما ملف 

 الملفين يثم تعريفهما في ملف الكونفيج اثناء تنصيب جملة لكن المشكل

 يحدث عندما نقوم بتغير المجلة من سيرفر الى اخر و ل نقوم بالتعديل

على ملف الكونفيج من اجل تحيين مسار الملفين 

   بحيثConfiguration.phpو لحل هده المشكلة نقوم بالتعديل على ملف 

 tmp     logنضع المسار الصحيح للملفين 
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 المشكلة تكمن في كون بعض المبتدئين ليعرفون المسار

 الصلي لملف معين داخل استضافته وبدلك سيكون عاجزا عن

 ايجاد الحل و لهدا اقترح عليك ان لم تستطع وضع المسار الصلي

  يساعدك علىMoovJlaلهدين الملفين باسعمال هدا السكريبت 

التعديل على ملف الكونفيج

 حمل السكريبت من هنا

http://www.joomxtensions.com/Demarrer-

telechargement/Utilitaires/1-MoovJla.html

ثم فك عنه الضغط و ضعه في نفس المجلد مع موقعك و ادخل على الرابط 

http://www.site.com/MoovJla.php 

 ادا لم يطبق التغيير فعليك تيرغي تصريح لملف الكونفيج حتى يصبح قابل

للكتابة

.ثم احدف السكريبت حماية لموقعك من المتطفلين بعد ان تنتهي 
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اضافة فيديو يوتيب داخل مقال في جملة 

 هن((اك مش((كلة يج((دها المبت((دئين و ه((ي وض((ع اك((واد بع((ض المواق((ع مث((ل

 اليوتيب داخل المواضيع بحي((ث عن((دما تض((ع ك((ود الفي((ديو ال((دي تأخ((ده م((ن

 اليوتيب في الموض((وع و بع((د ان تق((وم بمعاين((ة الموض((ع ل تج((د الفي((ديو ب((ل

 عن((دما تعي((د فت((ح التع((ديل عل((ى الموض((وع تج((د ك((ود الفي((ديو اختف((ى و

بب ؟؟؟الس

 السبب ليس نقص في المجلة بل هن((اك حماي((ة م((ن المجل((ة ح((تى ل يث((م

 وضع اكواد خبيثة في المواضيع و يمكن توقي((ف ه((ده الخاض((ية لنتمك((ن م((ن

.اضافة ما شئنا من أكواد 

 الن علينا ان نغير من العدادات حتى تتمكن من اضافة الكواد مثل كود

:اليوتيب و لهدا من لوحة التحكم نختار العدادات العامة 

Text filter النصوص : فلترةثم 

www.ahmed-b.com                                             www.facebook.com/ahmed.bouderka 

http://www.facebook.com/ahmed.bouderka
http://www.facebook.com/ahmed.bouderka
http://www.ahmed-b.com/


زء الثاني                                                  أحمد بودرقة للمبتدئين : الج2.5جلة جملة مكتاب 

 ن سنقوم بحدف فلترة الكود بالنسبة لك عزيزي المدير لتتمكن منلا

: ادخال اي كود داخل اي مقال

Plugins manager:  م ندهب الى ادارة التطبيقات المساعدةث

م ندخل الى اعدادات محرر النصوص ث
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  كالتالي و دلك من اجل السماح بوضع اكودIframeقوم بحدف عبارة ن

Iframe داخل المواضيع ثم نحفظ النتيجة 

الن ثم حل المشكل 

 وجب الشارة الى انه عندما تريد وضع الكود داخل المقال عليك بحدف

: المحرر حتى تضع الكود ثم يمكنك ارجاع المحرر لتكملة المقال
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م نضع الكود ث

 م نعود الى الوضع العادي للمحرر لكتابة بقية المقال فنلحظ ظهور الفيديوث
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انشاء موديل اعلت ادسنس 

 الكثيرون يرغبون بوضع اعلنات جوجل ادسنس في م((واقعهم و يمك((ن فع((ل

 ض((افات لك((ن يمك((ن وض((ع اعلن ادس((نس بانش((اءدل((ك باس((تعمال بع((ض ال

 موديل جديدنضع داخله العلن ثم نمركز الموديل في المكان الدي نري((د أن

يظهر فيه للزوار .

 أول خطوة سنقوم بها هي مهمة حتى تثم العملية بنجاح و هي ازلة محرر

  ب((ه خاص((ية تق((وم ب((الفلترةWYSIWYGالنص((وص و دل((ك لن ه((دا المح((رر 

للسكريبتات و لدلك نزيله و بعد النتهاء من وضع العلن نرجعه .

:لدلك ندخل من هنا للعدادات العامة

 

 و نحفظ النتيجة None الى WYSIWYGم نغير المحرر من ث
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 Modules manager ندهب الى ادارة الموديلت Saveعد ان نحفظ ب

ثم ننشأ موديل جديد 
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 لن يجب علينا اختيار نوع الموديل و في هده الحالة نوع الموديل هوا

Costum HTMLو دلك لن هدا النوع يمكننا من كتابة اي شيء داخل  

: الموديل حتى و لو كان سكريبت جافا مثل العلن

 الن سنقوم بالدهاب الى لوحة تحكم جوجل ادسنس و نأخد أدسنس

المناسب لنا حسب المكان الدي نريد أن يظهر فيه داخل الموقع و ننسخه
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 لن اهم مرحلة و هي اختيار المكان الدي نريد ان يظهر فيه العلن "ا

 راجع الجزء الول من الكتاب الفصل الخاص بالموديلت و أماكن الموديلت "

ثم نلصق كود العلن ثم احفظ العمل :

لحظ أن محرر النصوص أصبح عاديا و هدا ما قمنا به في المرحلة الولى 
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  نقوم بمعاينة العمل و ادا قمت بالعمل بطريقة صحيحة ستلحظ ظهور

 العلن في رئيسية الموقع لننا اخترنا عرض الموديل في جميع صفحات

الموقع :
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  يمكن عرض الموديل في صفحات محددة من خلل العدادات كما فيو

الصورة اعله 

: و عند معاينة الموقع نحصل على ما يلي 
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 لن يمكنك العودة الى العدادات العامة و اعادة تفعيل محرر النصوصا

WYSIWYG

:  ملحضات

 10اعلنات ادسنس عند انشائها تأخد بعض الوقت ختى تظهر تقريبا−

دقائق .

.لنشاء اي موديل بداخله كود جافا اتبع نفس الطريقة −

 عندما تريد التعديل على هدا الموديل دائما ادهب الى العدادات−

 .WYSIWYGالعامة و قم بازالة محرر النصوص 
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 قبل ان تنشأ العلن عليك ان تعرف المكان الدي تريد ان تضع فيه−

 : هل هناك مكان موديل متوفر هناك و قياس المساحة لنشأ العلن

اعلن مقاييس يناسب هدا المكان .
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وضع اي موديل داخل موضوع

 بعض الشخاص يبحثون عن طريقة تمكنهم من وضع مودي((ل داخ((ل موض((وع

 في نظام جملة لعدة أسباب مثل وضع موديل اعلني داخل الموضوع حتى

يكون قريبا من عين الزائر … 

  له((دا س((ميت بالتطبيق(((اتPluginو له((دا سنس((تخدم تط(((بيق مس(((اعد 

 المساعدة لنها تساعدنا عل((ى اض((افة خص((ائص غي((ر متاح((ة ف((ي جمل((ة أو

تتطلب تغيير في الكود البرمجي الصلي . 

Moduleالتطبيق المساعد هو   Anywhereو اس((مه ي((دل عل((ى وض((يفته و  

 .الرابطيمكن تحميله من هدا 

 بعد تحميل التطبيق في حاسوبك قم بتنصيبه على جملة بالطريقة العادي((ة

 , و بعد نج((اح التنص((يب ن((دخل م((ن أج(ل تحري((رالتي رأيناها في الجزء الول 

: موضوع فنلحظ ظهور زر جديد أسفل المحرر
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 هدا الزر ستظغط عليه عندما تريد ادخالموديل ما سبق و قمت بانشائه

.في مكان داخل الموضوع سواء بداية أو وسط أو نهاية الموضوع 

 عندما تضغط على هدا الزر تظهر أمامك لئحة الموديلت من خلل صفحة

. منبثقة أختر موديلك 

. للشارة يمكن وضع أكثر من موديل في موضوع واحد بهده الطريقة 
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اغلق الموقع مؤقتا 

 يمكنك اغلق الموقع وؤقتا ادا كنت غير مستعد بعد للزوار او ادا كنت تجري

 تعديلت مهمة على الموقع و دلك من خلل لوحة التحك((م و ه((ده الطريق((ة

: فيها الكثير من المتيازات

يمكنك التحكم في الموقع من لوحة التحكم و الموقع مغلق .- 

 يمكن للمدير معاينة رئيسية الموقع دون الزوار بادخال معلوماته في- 

الصفحة التي تخبر الزوار بأن الموقع مغلق .

 بعد النتهاء من التعديلت يمكن فتح الموقع من لوحة التحكم بنفس- 

الطريقة .

 لغلق الموقع مؤقتا ادخل الى لوحة التحكم ثم اختر العدادات العامة

Global configuration
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  من أجل جعل الموقع مغلق ثم يمكنك كتابةYesعليك بالتأشير على 

 رسالة اعتدار مثل للزوار ثم يمكنك اضافة صورة رمزية أو لوجو الموقع ثم

حفظ النتيجة .

 ما أشرت الى دلك يمكن للمدير الدخول لمعاينة الموقع باستخدامك

معلوماته من هده الصفحة .

  على اعدادات غلقNoعندما تريد فتح الموقع ما عليك الى بالتأشير ب 

الموقع .
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افضل العدادات لمحركات البحث 

  ؟ وBing و Googleلمدا يجب ان يهتم صاحب الموقع بمحركات البحث مثل 

لمدا تفرض علينا هته المواقع بعض الشروط التي يجب أن نلتزم بها ؟

 ان محركات البحث هي أهم مصدر للزوار و الزوار هم أه((م ش((يء بالنس((بة

 , هل تتص((ور مح((للصاحب موقع كمثل الزبناء بالنسبة لصاحب محل تجاري 

 تج((اري ل ي((دخله زوار ؟؟ حتم((ا ان مص((يره ه((و الفلس و الغلق . تف((س

 الشيء بالنسبة لي موقع , عن((دما تنته((ي م((ن انش((اء موقع((ك تعتق((د أن((ك

 فعلت الصعب و الهم لكن ستجد نفسك فس بداية طري((ق أص((عب و أش((د

ضراوة و منافسة أل و هو الحصول على زوار . 

 يمكنك العتماد على بع((ض مص((ادر جل((ب ال((زوار مث((ل برام((ج مدفوع((ة مث((ل

Adwordsو العلن عبر الفايسبوك لكن مفعول هده البرامج مثل المخدرات  

ينتهي بمجرد انتهاء الرصيد العلني الدي اشتريته ؟؟ 

 أو يمكنك العتماد على المنتديات العربية و صفحات الفايسبوك و تويتر م((ن

 أجل جلب الزوار … لكن الى متى تستمر ف(ي ه((دا العم((ل المتع((ب و الغي((ر

 المضمون خصوصا أن المشرفيت يكرهون من يقوم بنش((ر الرواب((ط الخارجي((ة

. بغرض العلن و يكون مصيرك القمع 

 ان أفضل وس((يلة لجل((ب ال((زوار مجان((ا و بت((دفق مس((تمر ه((و مح((رك البح((ث

 , لك((ن المنافس((ة ص((عبة و شرس((ة وجوجل لنه رقم واحد في هدا المجال 

 أحيانا غير نزيهة و لهدا فان جوج((ل يف((رض بع((ض الش((روط و المع((ايير ح((تى

 يق((وم باختي((ار المواق((ع المفي((دة و الجي((دة ليعرض((ها عل((ى الب((احثين ع((ن

المعلومات عبر جوجل .

 هناك الكثير من المعلومات في هدا المجال لدرجة أن هدا المجال أصبح

  "تحسين النتائجSEOعلما مستقل بداته نظرا لهميته و هو علم السيو 
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  . و ادا أردت أنSearch Engine Optimisation" ثبالنسبة لمحركات البح

تنجح في ادارة موقع عليك أن تتعلم هدا المجال ما استطعت .

 الموضوع طويل و شائك لكن ما يهمنا هنا هو مجلة جملة و تحسينها حتى

 تحصل على تقييم جيد في محرك البحث جوجل و سأكتفي ببعض النصائح

: لكن أنصحك بالتعلم في مجال السيو لتحصل على نتائج أفضل 

   " جعل الروابطSEF : Search Engine Freindlyاستخدم نظام –

 صديقة لجوجل " لتحويل الروابط المدمج مع جملة من أجل تقصيرها

  لعادة كتابةURL rewritingو اعطائها قيمة في جوجل وكدا نظام 

الروابط

 من خلل لوحة التحكم ضع عنوان مناسب للموقع يتضمن الكلمات–

التي يتمحور حولها موضوع الموقع 

من خلل العدادات العامة اضف الكلمات المفتاحية و وصف للموقع –
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Xmapاضافة خريطة للموقع من خلل تطبيقات مثل –

Google webmasters outilsتسجيل الموقع في –

 هده فقط بعض الشارات لكن عليك البحث أكثر لتتعلم أكثر عن

  لتزيد شعبية موقعك عند جوجل و تحصل على زوارSEOالسيو 

أكثر .
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google analitycsاضافة كود الحصائيات مثل 

 تتبع زوار الموقع و معرفة عددهم و من أين يأتون شيء مهم جدا لصحاب

 المواقع و لدك نقوم باضافة كود تتبع احصائيات الزوار و أفضل خدمة جربتها

 و هي خدمة مجانية و رائعة .Google analitycsهي احصائيات جوجل 

 بعد التسجيل في هده الخدمة تحصل على كود عليك ان تضعه داخل

  في اخرTemplateموقعك و بالنسبة لجملة يجب وضع الكود داخل القالب 

>bodyالقالب قبل الوسم </

 هناك بعض التطبيقات التي تساعدك على هدا العمل لكن يمكن فعل دلك

يدويا بالتعديل على القالب من خلل ملف متواجد بالقالب اسمه

index.phpو دلك اما بالتعديل مباشرة على هدا الملف عن طريق برنامج  

FTPلكن ليس كل القوالب بنفس الطريقة لن هناك قوالب أكثر تعقيدا و  

 يصعب على المبتدئين ايجاد الملف المناسب للتعديل عليه و اضافة الكود

 OpenPotion:  اليه . و في هده الحالة يمكنك استخدام تطبيق مثل

Asynchronous Google Analytics

  في موقعك و من خللPluginو ما عليك ال تنزيل التطبيق المساعد 

  اي ادارة التطبيقاتPlugins managerاعداداته التي تدخل عليها من 

  تبع حسابك في خدمة احصائيات جوجل و الديIDتدخل فقط المعرف 

    أو يمكنك نسخ الكود بأكمله ثم حفظUA-XXXXXXX-X:  يكون هكدا

  ساعة لتبدأ خدمة24التغييرات , و لتشاهد الحصائيات عليك انتظتر 

احصائيات جوجل بعرض الحصائيات .
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خاتمة 

 هناك الكثير من الشياء التي كنت أود اضافتهافي هدا الجزء لكن عدم

 التفرغ جعلني أتوقف هنا مكرها و أتمنى من ال أن يفيدكم هدا العمل

البسيط و أن يتقبله ال مني خالصا لوجهه . 

 أدعو ال لكم أن يتقبل صيامكم و قيامكم و أتمنى لكم عيد فطر سعيد ان

شاء ال .

ل تنسونا من دعواتكم فانا بحاجة اليها .

amdboud@gmail.com

www.ahmed-b.com

www.facebook.com/ahmed.bouderka

أحمد بودرقة
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