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Drupalالشامل في مجلة 
تنصیب المجلة:الجزء األول

عن إدارة منتدیات المطورون العرب
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بسم هللا الرحمن الرحیم

و الصالة و السالم على أشرف المرسلین 

سیدنا و حبیبنا محمد علیه أفضل الصالة و أزكى التسلیم

و على آله و صحبه أجمعین و من تبعھم بإحسان إلى يوم 
الدين

...أما بعد

يسر إدارة منتديات المطورون العرب أن تقدم لكم ھذا الكتاب 
د في عالم تطوير المواقع الجدي

الكتاب مقسم إلى أجزاء بحیث أن كل جزء منه ھو تجمیع 
.تبت على صفحات منتديات المطورون العربلمواضیع كُ 

الكتاب مجاني للجمیع بحیث يمكنك نشره أو طبعه ألغراض غیر 
تجارية بشرط الدعاء لكاتبه بدعوة صالحة

مع تحیات إدارة منتديات المطورون العرب
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:قدمةم

توجد العديد من الطرق لتصمیم مواقع الويب التفاعلیة،حیث 
يمكنك برمجة موقعك بنفسك لكن ھذا الخیار يتطلب خبرة 

برمجیة كبیرة و وقت أكبر،ھنا يبزر الخیار الثاني و ھو المجالت 
CMSأو ما يعرف بأنظمة تسییر المحتوى

Content Management System

ییر محتوى موقعك دون الحاجة و ھي أنظمة تسمح لك بتس
إلى معرفة تامة بالبرمجة

لكن ھل تمنحني كل ما أحتاج؟

بل تمنحك أكثر مما تحتاج

ھل ھي آمنة؟

على حسب النظام الذي تستعمله،فإذا استعملت نظاما جديدا 
فأنت باألحرى تريد التجربة و فقط أما إذا استعملت نظاما معروفا 

عالمیا فأنت في الطريق الصحیح

مممممم لنختر واحدا

توجد العديد من أنظمة تسییر المحتوى فنجد ما ھو مجاني 

و ما ھو تجاري

...جومال،دروبال،وورد بريس:مثال على األنظمة المجانیة

يأتي مع (الخاص بالمدوناتVbulletinأما الغیر مجانیة فنجد 
الذي انفصل فريق Mambo،أيضا نجد مامبو )Smartالنسخة 

)كانوا فريقا واحدا(فريق تطوير جومالتطويره عن 

لكن ماذا سنختار نحن؟
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النظام القوي و اآلمن 

Drupal

أعتقد أن الكثیر منكم ال يعرفونه بالرغم من أنه من أقوى 
األنظمة على اإلطالق

لكن ال بأس سنتعرف علیه و بأسلوب رائع بحول هللا

؟اآلن ھل تريدون البدء في استكشاف ھذا النظام الرائع

...لنبدأ

Drupal6.22يمكنكم تحمیل النسخة 

من الموقع الرئیسي له مباشرة من الصفحة الرئیسیة

www.drupal.org

بعد التحمیل و فك الضغط عن الملف نضعه على السیرفر 
المحلي للتجربة

ليأعتقد أن الجمیع يعرف كیفیة التعامل مع السیرفر المح

/http://localhostعلى الرابط

ثم نقوم بإنشاء قاعدة بیانات جديدة 

ثم نذھب إلى الرابط التالي

http://localhost/drp/

سنجد

http://www.drupal.org/
http://localhost/
http://localhost/drp/
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Install Drupal in Englishاآلن نضغط على 

خطأ لكن أين؟لكن ما ھذا؟إنه 

ھذا لیس بخطأ لذلك قم بالتالي

)drpأنا سمیت المجلد(توجه إلى مجلد النسخة

ثم إتبع الرابط في الرسالة الظاھرة في المتصفح

./site/defult/defult.settings.php

قم بنسخ الملف و لصقه في نفس المكان بحیث يصبح لديك 
defult.settings.phpملفین األول إسمه 

copiedefult.settings.php-و الثاني إسمه  

شاھد الصورة لتفھم أكثر
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اآلن قم بإعادة تسمیة الملف الجديد من 

-copiedefult.settings.php

settings.phpإلى 

)ال داعي لكتابة اإلمتداد(

شاھد الصورة
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ثم عد إلى المتصفح 

و قم بإعادة تحمیل الصفحة 

یةستظھر لك النافذة التال
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إذا لم تظھر فیوجد خطأ لذلك علیك إتباع الخطوات بشكل جید

اآلن نأتي إلى ملئ الخانات الضرورية

في الخانة

Database name أكتب إسم قاعدة البیانات التي أنشاتھا:

في الخانة

Database username أكتب إسم مستخدم قاعدة البیانات:

في الخانة 

Database password : ة كلمة مرور المستخدمعلیك كتاب

Save and continueثم إضغط على 

ستظھر النافذة التالیة
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ھذا دلیل على عملیة التنصیب التي لن تأخذ سوى ثوانٍ قلیلة

ثم تظھر النافذة التالیة
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site nameفي الخانة 

أكتب إسم موقعك

Site e-mail addressفي الخانة 

أكتب اإليمیل الخاص بالموقع

Usernameنة في الخا

أكتب إسم مستخدم الموقع

E-mail addressفي الخانة 

أكتب إيمیل المستخدم

Confirm passwordو Passwordفي الخانتین 

علیك كتابة كلمة المرور 
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أما الباقي فاتركھا كما ھي و اضغط على

Save and continue

ستظھر لك الشاشة التالیة

رسالة تفید بأن النظام لم ال تقلق فھذا لیس بمشكل و لكن ال
يستطع إرسال رسالة إلى إيمیل الموقع

:ھذه الرسالة تظھر في حالتین

إذا كان السیرفر محلي

أو اإلستضافة المستعملة مجانیة و ال توفر حساب إيمیل 
للعمیل

اآلن نضغط على 
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your new site

و ھاھي  الصفحة الرئیسیة لموقعك الجديد

مبرووووووووووووووووووك

إنتھى الجزء األول من الكتاب 

في الجزء القادم بحول هللا و قوته سنتعلم المزيد عن ھذا 
النظام الرائع

وقت إصدار الجزء الثاني يرجى مراسلة إدارة منتديات لمعرفة 
المطورون العرب

على الرابط

www.arabdev.tk

http://www.arabdev.tk/
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XHTMLCSS

Elephorm
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.
:مالحظة
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http://www.arabdev.tk/

