كليجا
Kleeja
ماهو كليجا؟
ً
هو برنامج ويب متقدم جدا يعطي أصحاب املواقع القدرة على تقديم خدمات رفع امللفات ومشاركتها
للمستخدمني والزوار ،مع لوحة تحكم متطورة .

كيف يمكن تركيب كليجا؟
بعد تحميل كليجا كملف مضغوط ،قم بفك الضغط عنه ،سيكون لديك اآلن مجلد باسم kleeja

-

قم برفع مجلد  kleejaبإستخدام برامج  FTPملوقعك.
عfند رفfع املfلفات كfامfلة قfم بfإسfتدعfاء مfعالfج الfتثبيت ولfنفترض أن مfوقfعك  example.comفfسيكون
الرابط ملعالج التثبيتhttp://example.com/kleeja/install :
سيرشدك معالج التثبيت بالخطوات التالية.

الحظ :يمكنك إستبدال اسم مجلد  kleejaقبل رفعه ألي أسم ،مثالً  upوتعني تحميل.

أين ملف config.php؟
سيتم إنشاء  config.phpخالل عملية التثبيت.

كيف يمكن ترقية )تحديث( كليجا من إصدار قديم لجديد؟
بعد تحميل كليجا الجديدة كملف مضغوط قم بفك الضغط عنه ،ثم قم بحذف مجلد  uploadsمنه.
 قم برفع كافة امللفات ملجلد كليجا بإستخدام برامج  FTPملوقعك واستبدالها بالقديمة. قم بطلب معالج التحديثhttp://example.com/kleeja/install/update.php : عند توفر تحديث لقاعدة البيانات سيخربك عنه معالج التحديث ويطلب منك التحديث. -عند االنتهاء قم بحذف مجلد  installمن موقعك.

هل يمكن ربط كليجا مع برامج اخرى؟
يffمكن لffكليجا أن تffرتffبط مffع بffرامffج أخffرى وحffالffيا ً نffدعffم فffقط  vBulletinو  phpBBويffمكن اإلسffتعانffة
بأي مطور لكتابة كود ربط ألي برنامج آخر تريده بمبلغ مالي بسيط.
طريقة الربط:
 بعد االنتهاء من تركيب كليجا )شاهد طريقة التركيب باألعلى( قم بالذهاب للوحة كليجا  <-إعدادات  <-إعدادات متقدمة. ثم بتغيير نظام األعضاء للنظام املراد. أضف في ملف : config.php#for integration with other scripts
ﻣﺠﻠﺪ اﻟﺴﻜﺮﺑﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ $script_path = './phpbb';//
ﺗﺮﻣﯿﺰ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺴﻜﺮﺑﺖ $script_encoding = 'utf-8';//
;'$script_srv = ’localhost
;'' = $script_db
;'' = $script_user
;'' = $script_pass
;'' = $script_prefix

-

قم بتغيير البيانات لبيانات برنامجك.
لffو واجهffت مffشكلة بffالffربffط ،يffمكنك تffعطيله بffوضffع ) ;define('DISABLE_INTR', trueفffي سffطر
جديد في ملف config.php

كيف يمكن تركيب إضافة لكليجا؟
 عند تحميل إضافة لكليجا قم بفك الضغط عنها ثم قم بنقل املجلد الناتج ملجلد  pluginsفي كليجا ) .بإستخدام برامج ( FTP قم بالذهاب للوحة تحكم كليجا  <-اإلضافات -قم بتثبيت اإلضافة من هناك

كيف يمكن تركيب ستايل لكليجا؟
 عند تحميل ستايل لكليجا قم بفك الضغط عنه ثم قم بنقل املجلد الناتج ملجلد  stylesفي كليجا ) .بإستخدام برامج ( FTP قم بالذهاب للوحة تحكم كليجا  <-الستايالت -قم بضبط الستايل كستايل إفتراضي من هناك

هل يمكنني مراسلة فريق التطوير؟
نعم يمكنك مراسلتنا عبر تويتر@kleeja :
أو البريد info@kleeja.com

هل يوجد بعض الحيل واملميزات املخفية؟
كfليجا تfوفfر عfدة طfرق وحfيل لfتعديfل بfعض الfخيارات فfيها ،يfمكن ذلfك عfن طfريق وضfع بfعض االكfواد
في ملف  ،config.phpلتنفيذ ميزة معينة قم بنسخ الكود ولصقه في اخر امللف.
الحظ :كليجا تأتي مضبوطة بشكل تلقائي ألفضل إعداد ،لذا استخدم التالي عند الحاجة فقط.
املميزات املخفية وفائدتها والكود الخاص بها:
الكود

الفائدة

 defined('MAKE_DOPHP_301_HEADER',حل مناسب ملن يريد استخدام روابط امللف لكن يتم
;) trueتحويلها كتحويل  301برمجيا ً للتخفيف على
الخادم.
;) define('DEV_STAGE', trueتفعيل وضع التطوير ،مناسب اليجاد املشاكل
وتعطيل الكاش وتطوير االضافات.
;) define('STOP_PLUGINS', trueتعطيل نظام االضافات بالكامل ،مناسب ومهم عند
تركيب اضافة التعمل فيمكن تفعيله لحذفها او
تعطيلها موقتا ً.
 define('TIME_FORMAT', 'd-m-Y h:iتغيير صيغة الوقت والتاريخ في كليجا .هذا األمر
;)' aيحتاج تعديل لتغيير صيغة الوقت إن أردت.

الفائدة

الكود

;) define('DISABLE_INTR', trueتعطيل نظام الربط بالعضويات والبرامج االخرى.
مناسب لحل مشاكل الربط.
;) define('FORCE_COOKIES', trueعند حصول مشاكل بعد تعديل اعدادات الكوكيز في
الدخول مثالً يمكن استخدام التالي لتقوم كليجا
بتوقع اعدادات مناسبه لللكوكيز.
;'' =  $config_cookie_nameيمكن إستخدام متغير واحد من هذه لتغيير إعداد
;'' =  $config_cookie_domainمنفرد باعدادات الكوكيز.
;'' = $config_cookie_secure
;'' = $config_cookie_path

;) define('STOP_CSRF', trueعند استخدام التالي ستقوم كليجا بعمل طبقة
حماية اخرى على لوحة التحكم بحيث تقوم بفحص
الروابط.
;) define('ACP_IMAGES_PER_PAGE', 20عدد الصور املعروضة بكل صفحة في لوحة التحكم.
;) define('ACP_FILES_PER_PAGE', 20عدد امللفات املعروضة بكل صفحة في لوحة التحكم.

