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הקדמה
מובאת כאן הקדמה קצרה למערכת ניהול התוכן ג'ומלה .השתמש במדריך זה בכדי להגיע להבנה מהירה בפעולות ההבסיסיות של
ג'ומלה ,וכתזכורת כיצד לבצע מטלות פשוטות .לאחר שתתקע עם הבסיס ,מומלץ שתכיר תכונות נוספות דרך המסמכים הרשמיים
של וזאת בכדי שתוכל לקבל את המרב מהאתר שלך .טקסט מובלט רק כדי להדגיש מילות מפתח או נקודות ,ולעזור לך לטייל
בקלות ובמהירות לאורך המסמך.
מדריך זה מניח שג'ומלה כבר מותקן על השרת שלך .לאינפורמציה איך להתקין את ג'ומלה ,קרא את המסמכים הרשמיים ואת
הפורום באתר הבית של ג'ומלה ) http://forum.joomla.org ,http://www.joomla.orgו.(http://help.joomla.org -

כללי יסוד – חשוב!
לפני שאתה יכול להבין כיצד להפעיל את ג'ומלה ,אתה צריך להבין הכללים המשמשים את אבני הבניין של המערכת .אם תדלג על
קטע זה ,ייתכן ותתקל בקשיים בהמשך.
כ'-מערכת ניהול תוכן' ג'ומלה עומד לארגן את תוכן האתר שלך .זה אומר שאתה צריך לחשוב על האתר שלך במונחים של מבנה
תוכן ,ולא על התוצאה הסופית )דפי האתר( .ה'-מראה והתחושה' ) ,(look and feelאו המוטיב הגראפי של האתר שלך הם עניין
מופרד לגמרי מהתוכן – הצבעים ,הגופנים ,היישורים ,המיקומים וכו' מנוהלים כולם על ידי שימוש בתבנית שאתה משתמש בה
ואינם חלק בלתי נפרד מהתוכן .כך ,על ידי הגדרת תבנית חדשה לאתר שלך אתה יכול לתת לו מראה חדש לגמרי מבלי לשנות
משהוא בתוכן.
בניית תבנית הינה תרגיל טכני )שאינו מסובך מדי( אשר דורש ידע מסוים ב XHTML-ו .PHP-אם אינך יודע דבר על שתי שפות
אלו ,כנראה שעדיף שתשתמש באחת התבניות הזמינות )חינם( או שתשתמש בשרותי תכנון שיתאימו תבנית לדרישותיך
המיוחדות .לפירוט ,איך להתקין ולהשתמש בתבנית ,ראה נספח א' בסוף מסמך זה )יתכן ותידרש לכך אם משהוא אחר הגדיר את
המערכת בשבילך(.
לאחר שבחרת והתקנת תבנית ,אתה יכול להתחיל לעבוד על התוכן .התוכן שלך יכול להיות מאורגן במדורים )(sections
וקטגוריות )(categories
מדורים הם מיכלים המאחסנים קטגוריה אחת או יותר.
קטגוריות הם מכלים המאחסנים ,אחד או יותר ,פריטי תוכן ).(Content Items
פריטי תוכן הם המאמרים היוצרים את התוכן המעשי של האתר שלך.
לדוגמא ,עם אתה יועץ כלכלי ורוצה לפרסם מאמרים על אפשרויות השקעה שונות ,אתה יכול להגדיר מדור שנקרא 'השקעות',
המכיל קטגוריות כמו 'ביטוח חיים'' ,חסכונות' ,ו 'מניות' .בתוך קטגורית 'ביטוח חיים' ,יכולת לשמור פריטי תוכן שונים הקשורים
לקטגוריה זאת ,כגון 'תרומות'' ,קצבאות' וכו.
להוספת מאמר לאתרך ,אתה תצטרך לשייך את המאמר )או פריט התוכן( לקטגוריה ,ואת הקטגוריה למדור .זה אומר שעליך לתת
תשומת לב ביצירת קטגוריות ומדורים לפני שאתה מתחיל להכניס תוכן .זה אפשרי להעביר פרטים לקטגוריות או מדורים אחרים
לאחר יצירתם ,אבל זה פשוט יותר וגוזל פחות זמן לחשוב על כך ולהגדיר את מבנה התוכן שלך תחילה ,ורק אז להוסיף פריטים.
לאחר שהגדרת מדורים ,הוספת קטגוריות אליהם ,והוספת פריט לקטגוריה )פירוט כיצד עושים זאת בפועל בג'ומלה יבוא מאוחר
יותר( ,הפריט לא יוצג באתרך אלא אם אתה מפרסם אותו .יכולת זאת שימושית מפני שפרוש הדבר שאתה יכול לשמור תוכן
באתרך שאף אחד לא יכול לצפות בו עד אשר אתה בטוח שהוא מוכן לשחרור .אתה יכול להגדיר בג'ומלה שמאמר יפורסם
בתאריך מסוים בעתיד ,בפרסומו יסתיים בתאריך אחר – דבר המאפשר לך לשלוט על שחרור אינפורמציות כתלות בזמן.
גם כאשר מדור ,קטגוריה ,ופריט תוכן פורסמו כולם ,אתה עדיין נדרש לדרך בה המבקרים באתר שלך ינווטו לתוכן שהם רוצים.
זה דורש ממך לבנות מערכת תפריטים ,ולקשר תוכן אליהם .מערכת התפריטים שלך אינה חייבת להיות תואמת למבנה המדורים
והקטגוריות ,למרות זאת הדרך הקלה לעשות זאת .מבנה המדורים\קטגוריות\פריטים הוא בעיקר לטובתך כמנהל .המבקרים
באתרך יראו את התוכן על פי התפריטים ,כך שזה כמערכת 'חלון' בקרה של התוכן שלך.
לסיכום ,כמנהל ,אתה בונה וצופה באתר שלך בהירארכיה של מדורים ,קטגוריות ופריטי תוכן .כשאתה מרוצה ממבנה התוכן
שלך ,אתה יוצר תפריטים ,ומקשר אותם לתוכן שלך .כניסה בתפריט יכולה להצביע למדור ,קטגוריה או ישירות לפריט תוכן.
כאשר תפריט מצביע למיכל )ז.א .מדור או קטגוריה( ,יוצגו לאורח רשימה של פריטים המוכלים בתוך המדור או הקטגוריה כאשר
הוא יבחר באפשרות תפריט זו ,כמו גם טקסט הקדמה שהגדרת למדור או לקטגוריה זו.

התחברות לג'ומלה
בכדי להתחבר לפאנל הניהול של ג'ומלה ,השתמש בכתובת האתר שלך )או בכתובת המלאה בה התקנת את ג'ומלה( בתוספת
' .'/administratorלדוגמא ,אם כתובת האתר שלך היא www.mycompany.com :בכדי לגשת למערכת הניהול של ג'ומלה אתה
בדרך כלל תקתק  .www.mycompany.com/administratorזה יוביל אותך לעמוד הכניסה של ג'ומלה שנראה כך:

ציור  – 1מסך הכניסה למנהל ג'ומלה
תזכורת

הערה :ניתן לשייך תבנית לתוכנית הניהול בדיוק כמו לאתר עצמו .אם משהוא אחר התקין עבורך את ג'ומלה ,יתכן והוא שינה את
המראה שהמסכים נראים – לכן תמונות המסך המוצגות במסמך זה יכולות להיות זונות מהמערכת שלכם .אפילו אם זה המצב,
הפונקציונאליות המתוארת צריכה להיות זמינה ,ועקרונות פעולת המערכת יהיו זהות.
הקש את שם המשתמש והסיסמה שלך במקומות המתאימים ,והקש על מקש ה enter-או על כפתור ה login-בכדי להיכנס לעמוד
הראשי של מנהל ג'ומלה .אתה יכול לחזור לעמוד הראשי בכל זמן שתרצה על ידי לחיצה על כפתור  homeשנמצא בתפריט
העליון בצד שמאל )ראה ציור .(2

ציור  – 2עמוד ראשי מנהל ג'ומלה

יצירת מדור
הדבר הראשון אותו אנו נבצע הוא יצירת מדור – זהו ,באופן כללי  ,הנושא ברמה העליונה אשר מאוחר יותר יחולק למספר
קטגוריות .ליצירת מדור חדש ,לחץ על כפתור ה section manager-בעמוד הראשי ,או בחר באופציה זו מתוך תפריט ','Contents
כמוצג בציור .3

ציור  – 3גישה ל) Section Manager -מהל מדורים(

זה יוביל אותנו לתוך ' ,'section managerאשר מאפשר לך להוסיף ולערוך מדורים .בדוגמא ,כפי שמוצגת בציור  ,4יש כבר מדור
שנקרא ' ,'The newsאחד שנקרא ' 'Frequently Asked Questionואחד שנקרא ' .'Newsflashאם ברצונך לערוך את אחד
ממדורים אלו ,רק לחץ על קו הקישור האדום )או ,בצורה חרת ,הקש על הקופסה של הקישור ,ואז בחר בכפתור ' 'editשבסרגל
הכלים( .ליצירת מדור חדש ,כל שעליך לעשות הוא להקיש על כפתור ' 'newשעל סרגל הכלים.

ציור  – 4מנהל מדורים

זה יוביל אותך לעורך המדורים .בכל פעם שאתה נכנס לעורך מסוג זה ,התפריט הראשי מנוטרל )כולל האפשרות לחזור לעמוד
הראשי ,דבר שיכול להדאיג כמה מכם!( .אל תדאגו משום שיש לכך סיבה טובה .בכל פעם שאתם נכנסים לעורך ,הפריט שאתם
עורכים הוא ב"הוצאה מוגנת" ) (check outלטובתך .זה אומר שמשתמש אחר ,אשר גם לו הרשאות לשימוש בכלי הניהול ,לא
יוכל לערוך כל עוד אתה עורך אותו.
לצורך החזרה של פריט )דבר המאפשר עריכתם על ידי כל מנהל אחר( ,אתה נדרש ללחוץ על כפתור ' 'saveשבסרגל הכלים )אם
ברצונך לשמור על השינויים שבוצעו( ,או על כפתור ' 'cancelשבסרגל הכלים )דבר שיבטל את השינויים שבצעת( .כאשר לחצת
על אחד משני הכפתורים ,התפריט הראשי יחזור לפעולה .בגרסאות קודמות של ממבו )המקור של ג'ומלה( ,היה ניתן לקפוץ ישר
לפריט תפריט אחר ,כאשר הפריט שערכת נשאר מוגן ולכן לא זמין לאחרים לעריכה.
עורך המדורים מאפשר לך להכניס כותרת ושם למדור שלך ,וכל טקסט הקדמה )הסבר( שאתה רוצה להוסיף .הכותרת משמשת
כמילה או שנים אשר ישמשו כטקסט בתפריטים או ברשימות ,כאשר השם יכול להיות ארוך יותר ויכול לשמש ככותרת ראשית
של עמוד .אתה יכול להשתמש באותו טקסט לשניהם ,אם זה רצונך.
אתה יכול גם לציין תמונה אשר תהיה מקושרת למדור .תמונות יכולות להיות מועלות בשימוש במנהל המדיה )(Media Manager
– לך לקבצי העזרה של ג'ומלה ) (help.joomla.orgלאינפורמציה נוספת על הדרך לעשות זאת .אופצית מיקום התמונה ) Image
 (Positionמאפשר לך להגדיר את המיקום על העמוד תוצג התמונה )אם בכלל( .לעת עתה ,אנו יכולים להתעלם מכך ומאפשרויות
אחרות בעמוד זה ,ולעבור לאזור ההסבר ) (descriptionשהוא אזור הקופסה הלבנה בתחתית ציור ) 5יתכן שהוא לא יהיה לבן
במערכת שלך – הדבר תלוי בתבנית בה משתמשים(.

ציור  – 5עורך המדור

אזור התיאור ) (descriptionמאפשר לך לתאר את התוכן של המדור .זכור שהתוכן במדור יהיה שייך לקטגוריה אחת או יותר,
וכאשר אורח באתרך יראה תיאור זה ,זה יהיה כתוספת לרשימת הקטגוריות השייכות למדור זה.
אזור התיאור משתמש ברכיב צד שלישי )כלומר לא של ג'ומלה( ,הידוע כעורך  .HTMLג'ומלה מאפשר לך להשתמש באחד
ממספר עורכי  ,HTMLאבל האחד המומלץ ,וזה שמוצג כאן ,נקרא  .Tiny MCEעורך זה מייצר קוד  HTMLהתואם לסטנדרטים
הבינלאומיים כפי שמוגדרים על ידי הארגון העולמי של הרשת ) .(World Wide Web consortiumאל דאגה ,גם אם אינך מבין
למה הכוונה ,רק תהייה מודע שיתכן ותראה עורך השונה במעט מהעורך שיוצג במסמך זה.
אם עורך  HTMLלא מופיע במערכת שלך תידרש להתקין או להפעיל את העורך .ג'ומלה בא עם  Tiny MCEמותקן ומופעל .מספר
רב של אנשים מעדיף את העורך  – mosCEשהוא גרסה מורחבת של .TinyMCE
אתה יכול להשתמש בסרגל הכלים שמעל לאזור התיאור בכדי לשנות את עיצוב התיאור שלך – בכדי להוסיף הבלטות ,הדגשות,
נקודות תבליט וכו' .תפריט הסגנון ) (stylesאת כל הסגנונות המוגדרים מראש והוגדרו בתבנית בה אתה משתמש .התוצאה של זה
על הטקסט המסומן יכולה להיות כל דבר משינוי הצבע ,שינוי הגודל ,להוספת תמונת רקע ,והגדרות נוספות רבות .אתה יכול לסמן
חלק מהטקסט ולבחור בסגנון של הטקסט הנבחר.
בצמוד לתפריט הסגנונות יש תפריט "נופל" נוסף המאפשר להגדיר את סוג האינפורמציה שאתה כותב – לדוגמא אתה יכול להגדיר
שטקסט נבחר יכול להיות הכותרת הראשית ,או הכותרת המשנית או טקסט של פיסקה .הצורה בה ישפיע הדבר על הטקסט תלוי
בהגדרות התבנית .האפשרויות האחרות בסרגל הכלים דומות מאד לסוג האפשרויות שאפשר למצוא במעבדי תמלילים ,לכן
הפעולות צריכות להיות די מוכרות לך .אתה יכול להקיש על סימן השאלה בכדי לקבל עזרה אם היא נדרשת )ראה ציור .(6

ציור  – 6עורך Tiny MCE HTML

כאשר סיימת לצור או לערוך את המדור ,הקש על כפתור השמירה ) (saveשבסרגל הכלים העליון ,בצד ימין של המסך לשמירת
עבודתך )כפי שהוצג בציור  5למעלה( .זה יחזיר אותך למנהל המדורים ,כפי שהוצג בציור  .4הערה :אתה יכול להשתמש בכפתור
היישום ) (Applyשבסרגל הכלים לשמור את עבודתך מבלי לצאת מהעורך.

יצירת קטגוריה
יצירת קטגוריה היא פעולה זהה כמעט ליצירת מדור .מעמוד הבית )ציור  ,(2אתה יכול לבחור את כפתור מנהל הקטגוריות
) ,(Category Managerאו לחילופין ,להגיע אליו דרך תפריט התוכן ) – Contentראה ציור  .(3מנהל הקטגוריות הינו בעל מראה
דומה מאד למנהל המדורים ,למרות שיש מספר אפשרויות נוספות :אתה יכול לסנן למדור מסוים ,ואתה יכול להעביר קטגוריה
למדור אחר )ראה ציור .(7

ציור – 7מנהל קטגוריות

כשאתה מקיש על כפתור 'חדש' ) (Newשבסרגל הכלים ,או על קישור של קטגוריה קיימת ,אתה נכנס לעורך קטגוריות
) ,(Category Editorאשר הינו )כפי שאתה יכול לנחש( דומה מאד לעורך מדורים )ציור  .(5למעשה ,השוני היחידי הוא שאתה
צריך להגדיר לאיזה מדור שייכת הקטגוריה.

יצירת פריט תוכן
הדבר הבא לעשותו הוא ליצור פריט תוכן – מאמר תוכן שיתאים לאחת הקטגוריות שלך .יש מספר דרכים לעשות זאת:
 (1אתה יכול ללכת דרך ה'-תוכן לפי מדור' ) (Content by Sectionבתפריט התוכן ) – Contentאשר יוביל אותך לרשימת
הפריטים השייכים לאותו מדור – אתה יכול להוסיף סינון לפי קטגוריה אם זה רצונך(;
 (2הקש על מנהל פריטי תוכן ) (Content Items Managerבעמוד הבית או על אופציית 'כל פריטי התוכן' ) All Content
 (Itemsשבתפריט התוכן ) – Contentאשר יוביל אותך לרשימת כל פריטי התוכן בכל המדורים  -אתה יכול להוסיף סינון
לפי מדור ו\או קטגוריה אם זה רצונך(;
 (3הקש על כפתור 'הוסף פריט תוכן חדש' ) (Add New Contentשבעמוד הראשי – שיוביל אותך יש לעורך פריט תוכן
)ציור .(10
שימוש באופציית 'פריטי תוכן לפי מדור' )שיטה  1למעלה( עוזר לך לשמור את הדברים בצורה מאורגנת ,כך שפריט התוכן שאתה
עורך ישויך באופן אוטומטי למדור מסוים .זה נראה לא חשוב ,אבל כאשר יש לך מספר רב של פריטי תוכן ,זה מקל עליך לראות
מה שייך למה .לכן ,למרות ששיטה  3היא הפשוטה ביותר ,אנו ממליצים להשתמש בשיטה  1אשר גם היא מאפשרת לנו להראות
לך את מסך מנהל פריטי תוכן.

ציור  – 8גישה למנהל פריטי תוכן

מנהל פריטי תוכן מופיע כפי שמוצג בציור ) 9הערה :אם אתה מגיע לרשימה דרך כפתור 'כל פריטי התוכן' ,יהיה לך קופסת
"השלך-למטה" ) (drop-downנוספת זמינה לשימושך המאפשרת לך לסנן את הרשימה למדור מסוים לפי בחירתך(.

ציור  – 9מנהל פריטי תוכן

כאשר יוצרים או עורכים פריט ,יש לך יותר אפשרויות זמינות מאשר עבור מדורים וקטגוריות .כפי שאתה יכול לראות בציור ,10
עורך פריטי תוכן מכיל שני עורכי  .HTMLזה מאפשר לך לחלק את התוכן שלך לשני חלקים אם רצונך בכך :הקדמה ומאמר.
חלוקת התוכן שלך בצורה כזאת מאפשר לך להציג את כל הפריטים שלך בקטגוריה ספציפית בסגנון של בלוג ) (Blogאו עיתון.
בלוג הינו צורה פופולארית להצגת אינפורמציה או מאמרים שמעודכנים באופן שותף – לדוגמא חדשות או הודעות לעיתונות.
במקום רשימה פשוטה של קישורים למאמרים שונים ,אתה מציג כותרת ופיסקה אחת או שנים כפתיח יחד עם קישור למאמר
המלא .זה עוזר למבקרים באתר שלך לסרוק את המאמרים במהירות ולבחור את האחד אותו הם רוצים לקרוא .פיסקת הפתיחה
יכולה להיות הפיסקה הראשונה במאמר ,או סיכום של נושא המאמר – "משפט המחץ" שידרבן את הקורא להקיש על הקישור
למאמר המלא.
אם אתה לא רוצה להשתמש בשיטת הבלוג ,אתה יכול להכניס את התוכן המלא בעורך  HTMLהראשון ולהשאיר את השני ריק.

ציור  – 10עורך פריטי תוכן

מערכת התוויות בצד ימין מספקת אפשרויות נוספות לניהול ובקרה של פריט התוכן .ציורים  11עד  14מסבירים את ארבעת
התוויינים הראשונים .התוויין האחרון יוסבר בפרק הבא )בניית תפריט – ציור .(15

ציור  – 11עורך פריטי תוכן :תוויין פרסום

ציור  - 12עורך פריטי תוכן :תמונות

כאשר אתה רוצה להשתמש בתמונה אחת או יותר בתוכן שלך ,השתמש בכפתור המיוחד ’ ‘mosimageבתחתית השמאלית של
עורך ה) HTML-ראה ציור  .(10זה רק יכניס טקסט } {mosimageלתוך התוכן שלך – תפקידו של } {mosimageלהנחות את
ג'ומלה להכניס את התמונה הבאה מתוך רשימת תמונות התוכן במקום זה .התמונה לא תראה בתוכן שלך עד אשר תוצג תצוגה
מקדימה של האתר שלך.
אתה יכול להשתמש ב {mosimage}-מספר פעמים ככל שתרצה :בכל פעם שנתקלים ב ,{mosimage}--ג'ומלה ייקח את התמונה
הבאה ברשימת התמונות – לכן הבטח שרשימת התמונות מסודרת נכון תוך שימוש בכפתורי ה up-ו .down-אם קראת את המסמך
 Joomla! Glossaryשל  ,Netshine Softwareאתה בודאי זוכר ש mosimage-הוא דוגמא לממבוט ).(mambot
הערה :אתה יכול להשתמש גם במנהל המדיה ) (Media managerלהעלות ולארגן את התמונות בספריות אם זה רצונך .תפריט
תתי-ספריות מתחת לרשימת התמונות שבתוויין התמונות מאפשר לך מעבר מהיר לספריה הרצויה.

ציור  – 13עורך פריטי תוכן :תוויין משתנים

רבים מהמשתנים בתוויין המשתנים יכולים להיות מוגדרים ברמה גלובלית )על ידי בחירת כפתור 'הגדרות כלליות' -
 – Configurationשבעמוד הראשי( ,אבל הם גם מוצגים כאן כך שאתה יכול לבטל את ההגדרות הכלליות לפריט זה אם זהו רצונך.
העברת העכבר מעל הכותרות )שיש קו נקודות מתחתם( יציג הסבר קצר להגדרה .בכל אופן ,קופסת הרשימה ה"נופלת" )drop-
 (downמטשטש לעתים את הטקסט ,לכן יתכן ואתה צריך לטייל עם העכבר סביב בכדי לקרוא את טקסט.
Global

ציור  – 14עורך פריטי תוכן :אינפורמציה בסיסית )(Meta Info

בניית תפריט
עתה ,לאחר שבנית תוכן מובנה ,אנו נדרשים לספק למשתמשי הקצה שלנו דרך שתאפשר להם לגשת לאינפורמציה המעניינת
אותם .בכדי לגשת לתוכן שלכם ,המשתמש נזקק לתפריט של אפשרויות מתוכן ייבחר .אפשר לחשוב על תפריט כעל אוסף
כפתורים אשר יוביל את המבקרים באתר לפריטי התוכן שלך.
בג'ומלה ,יכול להיות יותר מתפריט אחד ,אבל למטרות מסמך הסבר זה ,אנו נתמקד בתפריט הראשי ,שהוא בדרך כלל המקום בו
יופיעו רוב פריטי התפריט שלך .הצורה בא התפריט מוצג נקבעת על ידי תבנית האתר או המודול המשויך לתפריט  -בפשטות ,זה
יכול להיות רשימת טקסו מקושרת בלבד אשר תוביל לתוכן שלך; סידור מורכב יותר יאפשר תפריטים מדורגים )אף על פי שיתכן
וזה ידרוש ממתכנן התבנית להשתמש בשפת 'צד-לקוח' כמו .(javascript
הדרך הפשוטה ביותר )אם כי לפעמים מגבילה( להוספת קישור לפריט ,היא להשתמש בתוויין האחרון שבתיבת הדו-שיח של עורך
הפריטים.

ציור  - 15עורך פריטי תוכן :קישור לתפריט

אפשרות אחרת )גמישה יותר( של הוספת אפשריות תפריט היא להשתמש במנהל התפריטים ) ,(menu managerעל ידי בחירת
' 'Main Menuמתפריט ') 'Menuאם יש הגיון בכך!( ראה תמונה .16

תמונה  – 16גישה למנהל תפריט ראשי

זה ייקח אותך למנהל תפריטים ) (menu managerלתפריט הראשי ) ,(main menuאשר נראה ומתנהג בצורה דומה מאד למנהלי
המדורים והקטגוריות ,כפי שניתן לראות בציור .17

ציור  – 17מנהל התפריטים לתפריט הראשי

כאשר אתה בוחר להוסיף פריט תפריט ,אתה מובל לעורך תפריטים ) ,(menu editorאשר יכול לבלבל במעט מיכוון שיש בו
אפשרויות רבות .החשובים ביותר מודגשים בציור .18

ציור  – 18הוספת פריט תפריט :צעד ראשון

כאשר אתה מקיש על 'הבא' ) (nextאו על אחד מהקישורים ,יוצג לך מסך אחר שיאפשר לך להגדיר אינפורמציה נוספת ,למשל שם
התפריט ,אשר פריט התוכן יקושר אליו ,ואם לפתוח את התוכן המקושר בחלון חדש או לא .האפשרות המדויקת שתוצג תלויה
בסוג התפריט שבחרת בשלב הראשון ,אבל ציור  19מציג מה תקבל אם תבחר לקשר ישירות לפריט התוכן.

ציור  – 19הוספת פריט תפריט :שלב שני

'פריט האב' ) (Parent Itemשברשימה הגולשת מציג את כל פריטי התפריט הקיימים ,ומאפשר לך להגדיר אחד מהם כ'אבא' של
פריט התפריט .אפשרות זאת ניתנת לשימוש רק עם התבנית של האתר כוללת מערכת תפריטים הירכית – יתכן ואפשרות זאת לא
תיתמך בחלק מהתבניות החינמיות של ג'ומלה .האפקט הוא שניתן להגדיר תתי-תפריטים שיוצגו למשתמש הסופי כשיקיש על
פריט תפריט האב )עם סקריפטים נוספים ,ניתן גם ליצור תפריטים מדורגים כאשר העכבר מרחף מעל תפריט האב ,אבל זה בדרך
כלל לא ניתמך בתבניות שמסופקות(.
עצה :לאחר ששמרת על פריט התפריט שלך ,אפשרויות נוספות זמינות לך .אם תחזור לפריט התפריט ,מדור המשתנים
)פרמטרים( בצד הימני )ציור  (19יכיל מספר אפשרויות חדשות כתלות בסוג קישור התפריט שבחרת .אפשרויות אלו מאפשרות
לך לשלוט על איך התוכן של פריט תפריט זה יוצג .אם ברצונך לשנות את הצורה בה עמוד יוצג  ,אבל אינך יודע כיצד לעשות
זאת ,סביר להניח שיש משתנה בפריט התפריט שיאפשר לבצע את המשימה.
עתה ,כאשר תציג את אתרך בתצוגה מקדימה ,אתה תראה את אפשרות התפריט החדשה שלך אשר תיקח אותך לתוכן שציינת.
ראה ציור .20

ציור  – 20תצוגה מקדימה של אתרך

זה אמור לספק לך מספיק אינפורמציה בשביל להתחיל עבוד עם ג'ומלה! יש פונקציות ואופציות רבות נוספות שהן מחוץ לתחום
של מסמך הדרכה קצר זה .אנא ,לאינפורמציה נוספת ,צפה במסמכים הרשמיים של אתר העזרה של ג'ומלה:
 ,http://help.joomla.orgותהנה מניסיון באפשרויות רבות נוספות.
אם יש לך
אני מזכיר

הערות או ביקורת על מדריך זה ,אנא שלח דואל לyair@joomla.co.il :
שבמקור המדריך נכתב על ידי .joomla@netshine.co.uk

נספח א' – התקנת תבנית
אם אתה מתקין ומארגן את ג'ומלה בעצמך ,אחד הדברים הראשונים שתדרש לעשות )לאחר התקנת ג'ומלה עצמה( ,הוא להחליט
איזה תבנית מתאימה לאתר שלך .יש תבניות חינמיות זמינות לג'ומלה )אם כי עדיין אין מספיק תבניות מגוירות( ,והתקנה ושימוש
בתבנית חדשה הוא די פשוט .כגרסה  ,1.0רוב תבניות ממבו מגרסה  4.5.2.3וקודמות לה תואמות לחלוטין את ג'ומלה.
תבניות ג'ומלה ,בדרך כלל באות כקובץ ) .zipולפעמים כקובץ  – (.tar.gzאשר הוא כספריה דחוסה המכילה את האינפורמציה
ליצירה מחדש של מספר קבצים .להתקנת תבנית חדשה ,שמור את קובץ ה ZIP-במחשב שלך – במקום בו תמצא אותו בקלות.
תיגש ,אז ,למתקין התבניות ) (template installerדרך תפריט ה site-כפי שמוצג בציור .A

ציור  – Aגישה למתקין התבניות

אז ,רק תצביע לקובץ ה ,ZIP-ולחץ על ’ ‘Upload File & Installבכדי להתקין את התבנית ,כפי שמוצג בציור .B
הערה :התקנת תבנית אינה משנה באופן אוטומטי את התבנית המוגדרת של אתרך; היא רק הופכת אותה לזמינה עבורך .אתה יכול
להתקין כמה תבניות שרק תרצה ,ואתה גם יכול להגדיר תבניות שונות לכל פריט תפריט אם זהו רצונך .יש גם אפשרות לאפשר
למשתמשי הקצה לבחור את התבנית הרצויה להם בעצמם ,מתוך המבחר שהתקנת )על ידי שימוש במודול בוחר תבנית –
 – template chooserלמרות שזה מחוץ למטרות מדריך זה(.

ציור  – Bהעלאה והתקנת של תבנית

לצורך החלת תבנית ) (apply a templateבאתרך ,אתה נדרש להיכנס למנהל התבניות .אתה יכול לעשות זאת על ידי הקשה על
הקישור 'חזרה לתבניות' ) (Back to Templatesשבצד הימני העליון של המסך שמוצג בציור  ,Bאו דרך סרגל הכלים כפי שמוצג
בציור .C

ציור  – Cגישה למנהל התבניות

במנהל התבניות ,אתה יכול לבחור את התבנית הנבחרת וליישם )להפעיל( אותה לכל האתר ,או לאפשרות תפריט מסוימת – כפי
שמוצג בציור .D

ציור  – Dיישום תבנית

אם בחרת להקצות ) (assignאת התבנית לאפשרות מסוימת בתפריט ,תוצג לך רשימת אפשרויות תפריט שמהן תבחר כאשר תקיש
על כפתור  Assignשבסרגל הכלים .בחר בדף המתאים ,והקש על ' 'Saveבכדי ליישם את התבנית לעמוד זה בלבד .כאשר אתה
בוחר ברירת המחדל ) ,(defaultסימן ירוק יופיע בקרבת התבנית הנבחרת ,וכל הדפים שנבחרו יצגו כתבנית זאת.

