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 2002ىلوألا ةع بطلا

 

ًاناجمباتكلا عيزوتب حمسي ةينورتكلالا هتروص ىلع    !!!طقف  
يتيبثلا حالص ـل©ةظوفحم قوقحلا عيمج    

 thubiti@hotmail.com: ةلسارملل
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 ،,,زيزعلائراقلا ىلإ 

يتلا ةينورت كلإلا بتكلا نم ةلسلس ميدقت ىلع تنرتنإلا و رتويبمكلل ةيبرعلا ةعوسوملا تصرح           
 ..برعلا ءارقلا نيب ةديج ةعمس ىقلت نأ ىنمتن

بتكلا ىلع تاظحالم يأ ءازعألا ءارقلا نم ىنمتت تنرتنإلا و رتويبمكلل ةيبرعلا ةعوسوملا نإ              
 .ebooks@c4arab.com ىلع هظحالم يأ لاسرإ مكنم وجرن اذهل و.. .مكلةحورطملا 

 .باتكلا ةعبط و بتاكلا ،باتكلا مسا ركذ وجرن** 


§ 


§ 


§ 
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 يلحملا رفريسلا بيكرت: لوألا مسقلا
 http://www.phpgeek.com جمانربلا عقوم  
 2.2.1: جمانربلا رادصإ  
 http://prdownloads.sourceforge.net/phptriad/phptriad2-2-1.exe?download :جمانربلل ليمحتلا طبار  

 
ةخسنلا هذه يف ديدجلا و ،ةينا   :ا جماربلا نم دعي جمانربلا

 .Apache(1.3.23), MySQL(3.23.48) and PHP(4.1.1)ةمزحلا ةي قرت .1
 PHPMyAdminةيقرت  .2
جمانربلا ميظنتلPHPةغلب ةبوتكم مكحت ةحول ةفاضإ  .3  . 
 .تانايبلا ةدعاق خسنل جمانربةفاضإ  .4

لكشلا اذ ، تنرتنإلا نم جمانربلا ليرتتدعب و نآلا   جمانربلا ةنوقيأ دجتس. 
 .بيصنتلا ةيادب يف ةشاشلا هذه كيتأتس ،زاهجلاب جمانربلابيصنتل ةنوقيألا ىلع طغضا 

 
وأ I Agree ىـلع طغـضأف ةعباتملا تدرأ اذإ ،مادختسالا ةيقافتا هذه نآلا    Cancel  ءاـغلإ تدرأ اذإ  

 .لصفم لكشب جمانربلا بيصنت عباتن فوس نآلا. جمانربلا بيصنت

http://www.phpgeek.com
http://prdownloads.sourceforge.net/phptriad/phptriad2-2-1.exe?download


 
 )  Start (أدبا يف جمانربل ل راصتخا دجت فوس لماك لكشب بيصنتلا تاءارجإ لامكإ دعب

 
بيترتلاب اهحرش متي فوس و ) Start( أدبا ةمئاق يف ةدوجوملا تاراصتخالا يه هذه   ،: 

   

    
 
 
 
 

 و سوف تظهر لك هذه الشاشة و تدل على Start Apache  ىلع طغضا ،يلحملا رفريسلا ليغشتب موقن فوسنآلا 
 .أن السیرفر المحلي تم تشغیله بشكل صحیح

 

§ Restart Apache:رفريسلا ليغشت ةداعإ   
§ Start Apache :تشغیل السیرفر المحلي 
§ Stop Apache :ر المحليإیقاف السیرف 

** MySQL: دجت فوس  MySQL -D و MySQL -D -NT  
MySQL –D  و98 و 95زودنيو نيمدختسمل  Me و XP 

MySQL –D –NT  و2000زودنيو نيمدختسمل  NT 



رماوألا رطس ةشاش نأ ظحالت فوس و      MySQLليغشتب مق ،كلذ دعب       )DOS ( ةدعب هروهظ دعب يفتخي
 ).ةحيحصلا ةقيرطلا يه هذه قلقت ال .. ( طقف يناوث

 
وه و يلحملا رفريسلا ناونع ةباتكب مق و ) Microsoft Internet Explorer: لاثم(حفصتملا وحن هجوت نآلا 

كمامأ رهظت ةحفصلا هذه دجتسhttp://127.0.0.1وأ  /http://localhostنآلا حضوملا  ،. 
لدـب  http://127.0.0.1ةباتكب مق ،تنرتنإلا عقاوم حفصتت تنأ و يلحملا رفريسلا ليغشت ديرت تنك اذإ                

 . /http://localhostنم 
 

 
 
 . يلحملا رفريسلا ليغشت يه و ،ةوطخ لوأ لامكإب كل كرابن نآلا

 
 

http://127.0.0.1
http://127.0.0.1


ىلإ هجوت ،يلحملا رفريسلل    تانايبلا ةدعاق ةدهاشمل     http://localhost/phpmyadmin/      هذـه دجت فوس و
ًالوا MySQLليغشت كيلع بجي تانايبلا ةدعاق ليغشتل . ( كمامأ ةحفصلا  .( 

 
 
ةـغل رييغت عيطتست  . زاهجلاب ةدوجوملا ةغللا بسحب رخآ ىلإ زاهج نم ةغللا فالتخا ظحالت فوس  §

حفصتملاب دوجوملا PHPMyAdminجمانرب نم تانايبلا ةدعاق ضرع   ).اهنمض نم ةيبرعلا (هالعأ 
ليطتـسملاب ةديدجلا تانايبلا ةدعاق مسا بتكأ ،يلحملا رفريسلا ىلع جمانربل تانايب ةدعاق ءاشنإل               §

 . ىلفسلا ةروصلاب حضوملا

 


vBulletin 



 vBulletin تايدتنم بيكرت: يناثلا مسقلا
 http://www.vbulletin.com :جمانربلا عقوم  

 2.2.6: جمانربلا رادصإ  

 يمسرلا عقوملا نم ةخسنلا ىلع لوصحلاع يطتست: جمانربلا ليمحت طبار  
ركشن   ىدتنملابيرعتلillogicalx  خألا    2.2.6 . 

 .ةيدرفلا هتابلطتم بكاوي يكل هادتنم بيرعتبصخش لك حصنن ** 
تايدتنم ليغشت و بيكرتب مسقلا اذ   موقن فوسvBulletin  لهسلكشب. 

زاهجلا ىلإىدتنملا تافلم لازنإ دعب ،حرشلا نآلا عباتن دلجم يف اهدجت فوس    ZIP*  ىلإ اهطغض كفب مقف
ريسلل يضارتفالا راسملا وه ويلاتلا راسملا عبتأ(يلحملا رفريسلا دلجم   . \C:\Apache\htdocs) يلحملا رف، 

لثم كلذل ةصصخملا جماربلا ىدحإ كزاهجب نوكي بجيةطوغضملا ZIPتافلم كفل *    WinZip     

هعقوم و  http://www.winzip.com. 
ىدتنملل لماكلا راسملا بتكا و حفصتملا ىلإ هجوت و تانايبلا ةدعاق و يلحملا رفريسلا ليغشتب مق نآلا 

 :يتآلا كل رهظي فوس و http://localhost/vb/admin/install.phpبيكر تلا ةيلمعب مايقلل

 
 .) Click here to continue with the next step( وه و ةحفصلاب حضوملا طبارلا ىلع طغضلاب مق 

http://www.vbulletin.com
http://www.winzip.com
http://localhost/vb/admin/install.php


 .بيكرتلا تاءارجإ لامكإب موقت فوس ،ىرخأ ةحفص كل رهظت فوس

 
 
 :نآلا أدبن

1. Database server typeاعبط نوكي و   MySQL . 
2. Database server hostname / IP  اعبط نوكي وlocalhost،  ىدتنملا بيكرت تدرأ اذإ امأ

ـلاب ملعت ال تنك نإ . فيضتسملا عقوملا تامولعم ةباتكب مقف تنرتنإلاب ةصاخلا كتحاسم ىلع
Database server hostname / IP ينفلا معدلا ةلسارمب مقف. 

3. Database username ىلع ىدتنملا بيكرت ديرت تنك اذإ امأ ،يلحملا رفريسلل غ راف نوكي و
 .حيحص لكشب كتامولعم ةباتكب مقف ةصاخلا كتحاسم

4. Database password  ىلع ىدتنملا بيكرت ديرت تنك اذإ امأ ،يلحملا رفريسلل غراف نوكي و
 .حيحص لكشب كتامولعم ةباتكب مقف ةصاخلا كتحاسم

5. Database name لضفي و ىدتنملا تانايب ةدعا قل مسا يأ انه بتكأvbىدتنملل ا  أب كريكذتل   



6. Technical email ًاقحال كتلسارم ءاضعألا عيطتسي يذلا ينورتكلإلا ديربلا بتكأف  . 
و . مزاللا لمعل Update config.php file ىلع طغضلاب مق ةقباسلا تاوطخ تسلا لامكإ دعب و 

 :ةروصلا هذه كل رهظت فوس
 

 
 
 )  Click here to continue( وه و حضوملا طبارل ا ىلع طغضلاب مق

انمق تانايبلا ةدعاق نأ امب نكل و ،تانايبلا ةدعاق غارفإب           نأب ديفت ريذحت ةلاسر ةشاشلا طسوب دجوي      **   
و قباسلا مسالا سفنب تانايب ةدعاق كانه تناك ول امأ ،ديدج نم اهغارفإ بجي الف ةغراف وتلل اهاشنإب                  

مـق  .. ىدـتنملا بيكرتب موقت تنأ و أطخ يأ ثدح اذإ           . اهغارفإ بجيف تانايب  لا ىدحإب ةيئلم تناك   
غارفإـب مـق ،أطخ يأ قباسلا طبارلاب ثدح اذإ ،ديدج نم طبارلا ىلع طغضلا و فلخلا ىلإ عوجرلاب                   

 .ىدتنملا بيكرت لامكإل تانايبلا ةدعاق ىوتحم
 



 :ةقباسلا ةوطخلا لامكأ دعب ةروصلا هذه دجت فوس

 
 .Next Stepرخأ طبار ةحفصلا رخأب دجتس . تانايبلا ةدعاق لخادب ىدتنملا لوادج ءاشنإ نآلا مت دقل
 .ىرخألا ةوطخلا ىلإ هجوتتل طبارلا ىلع طغضلاب مق

طـبار ةحفصلا رخأب دجتس  . ىدتنملا تانايب ةدعاق لوادج ىلإ تانايبلا ةفاضإ متي فوس ةوطخلا هذه يف       
فوس ،هيلع طغضلاب مق) Next Step(رخأ  حضوملا طبارلا ىلع طغضلابًاضيأمقو .. ةحفصلا هذه دجت    

 



طباورـلا و عقوملا و ىدتنملا ةيمستب اهلالخ نم موقت ةوطخ نآلا دجتس ،قباسلا طبارلا ىلع طغضلا دعب                  
 :امهنم لكل

 
 :يلاتلاب مق

1. BB Title :ىدتنملا تاحفص نم ةحفص لكب رهظيس هنأل ىدتنملا مسا انهلجس  . 
2. Home Title: كعقوم مسا انهلجس عقوملا تاحفص لفسأب رهظيس هنأل   . 
3. BB Title:ىدتنملا دادتما انه لجس  . 
4. Home URL:عقوملا ناونع انه لجس  . 
5. Webmaster email address:ديربلا كل نولسري ءاضعألا يكل ،ينورتكلإلا كديرب انه لجس  . 

 ).Submit Options and Continue to next step(طبارلا ىلع طغضا ليجستلا لامكإ دعب و نآلا 
ىدـتنملا دادـعأ و ةفاـضإ مت        هـنأب دـيفت تاـمولعم كـل رهظتـس         طبارـلا ىلع طغضلا دعب        ..                 

 .)Next Step(ىلع طغضا 
 



 
 
 :ىدتنملا ريدمل رورملا ةملك و مسا ليجست يه و ةعست مقر ةوطخلاب نحن نآلا

1. User Name :عقوملا ريدم مسا انه لجس. 
2. Password :عقوملا ريدم رورم ةملك انه لجس. 
3. Email Address :عقوملا ريدمل ينورتكلإلا ديربلا انه لجس. 

 .)Submit form and Continue to next step(طبارلا ىلع طغضا ،ةوطخلا هذه لامكإ دعب 
 
 

 نـم ىدـتنملا قارتخا متي ال يكل ةبعص و ةعقوتم ريغ عقوملا ريدم رورم ةملك و مسا لعجا                  : ريذحت** 
 .سانلا نيب ةلوادتملا و ةلهسلا رورملا تاملك و ءامسألا نع دعتبا و اهلالخ
 
 



 .ىدتنملا بيكرت يف ةريخألا ةوطخلا يه هذه

 
ةينمأ بابسأل install.phpفلم فذح نآلا كيلع بجي    )./vb/admin/دادتمإلا يف فلملا دجوي (  

 :ةحفصلا هذه دجتس. بيكرتلا ةلمكتل ةحفصلاب دوجوملا طبارلا ىلع طغضلاب مق مث نم و

 

 ىدتنملا بيكرت مت نآلا
 لوخدلا الإ طقف ىقبي ملو
 

ةملك و مسا نآلا لجس 
 لوخدلل عقوملا ريدم رورم

ةحفص كل رهظت فوس و 
ريدمل ىدتنملاب مكحتلا 

 .ماعلا ىدتنملا 



 :ىدتنملل ماعلا ريدملاب مكحتلا ةحول يه هذه

 
 

ةحول انيدل دجوي و ةيزيلجنإلا يه ةغللا نأ ظحالتس و ،ىدتنملاب لماكلا مكحتلا ةحول لالخ نم عيطتست                 
 .ضرغلاب يفت نكل و ةلماك تسيل ) 2.2.5( ةخسنلا هذهل ةيبرع مكحت 

 .تايدتنملا مكحت ةحول اهبيرعتل ةيملاعلا رومغي ةكبش ركشن* *
 :يلاتلا عبتا ،مكحتلا ةحول بيرعت بيكرتل

 .رومغيلا ةكبش عقوم بيرعتلا فلم لازنإب مق 
الا اذـه يف اهعض و جماربلا ىدحإب فلملا طغض كف              C:\apache\htdocs\vb\adminدادـتم    

 /vb/admin/ حيحصلا اهراسم يف تافلملا عض ،عقوملا باحصأل **
 .مكحتلا ةحولل ةيبرعلا ةهجاولا دهاشت نآلا عيطتست** 

 
 



 
  :ةيبرع مكحت ةحولل ةروص هذه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ).كادتنمل بهذا( يولعلا طبارلا ىلع طغضلاب ىدتنملا ةدهاشم عيطتست نآلا و 
 

 






vBulletin
PHPNUKE 



 PHPNUKE ةلجم بيكرت: ثلاثلا مسقلا
 http://www.phpnuke.com :جمانربلا عقوم 

 5.6: جمانربلا رادصإ 

 http://www.c4arab.net/members/salah/nuke56.zip: جمانربلل ليمحتلا طبار 

 .يتيبثلا حالص خألا بيرعتنم جمانربلا  

 .ضرغلاب يفي نكل ،نآلا ىتح ًالماك سيل بيرعتلا** 
تايدتنم ليغشت و بيكرتب مسقلا اذ   موقن فوسPHPNUKE لهس لكشب. 

ىلإ اهطغض كفب مقف  *ZIPدلجم يف اهدجت فوس زاهجلا ىلإ ىدتنملا تافلم لازنإ دعب ،حرشلا نآلا عباتن 
 . \C:\Apache\htdocs) يلحملا رفريسلل يضارتفالا راسملا وه و ،يلاتلا راسملا عبتأ(يلحملا رفريسلا دلجم 

لثم كلذل ةصصخملا جماربلا ىدحإ كزاهجب نوكي بجي ةطوغضملاZIPتافلم كفل *    WinZip     

هعقوم و  http://www.winzip.com. 
مق و  http://localhost/phpmyadmin ىلإ بهذا ،ةلجملل تانايبلا ةدعاق دادعإب موقن فوس ةيادبلاب 

 ).لوألا لصفلل بهذا ،ةديدج تانايب ةدعاق ءاشنإ ةفرعمل ( تانايبلا ةدعاق ءاشنإب 
 :ةفحصلا هذه دجتس تانايبلا ةدعاق ءاشنإ دعب

 
حفصلا هذه دهاشت فوسGOرز ىلع طغضت ام دعب   :لوادجلا ءاشنإ ىلع لدت و ة 

 
 :هيلع بوتكم ليطتسم ةحفصلا طسوب دجتس

Or Location of the textfile : 
 

 ..راسملا اذه ليطتسملاب هتحت بتكأ
C:\apache\htdocs\nuke\sql\nuke.sql 

 
  ..GO رز ىلع طغضا اهدعب و

http://www.phpnuke.com
http://www.c4arab.net/members/salah/nuke56.zip
http://www.winzip.com


 

 
 http://localhost/nuke/admin.phpعقوملا ريدم رورم ةملك و مسا ليجست نم نكمتتل ناونعلا اذهل بهذا 

ينورتكلإلا ديربلا و    ) Homepage( عقوملا و    ) Nickname( مسالا ليجستب مق و ةحفصلا هذه دجتس        
 )Email (  رورملا ةملك و )Password.(  

 
تاناخ 10ىدعتت ال رورملا ةملك ،ليجستلل هابتنالا اوجر ا** تاناخ 10دح ىصقأ (    ( 

http://localhost/nuke/admin.php


 ....ةيبرعلاب اهلعجت نأ عيطتست رورملا ةملك اضيأ و ةيبرعلا ةغللاب ليجستلا عيطتست و
لـضفأب كعقومب مكحتلا عيطتستل مكحتلا ةحول ةحفص كيتأت فوس ،ةل                  ا ىلإ لوخدلا و ليجستلا دعب

 .Jئش لكب مكحتلا اهلالخ نم عيطتست و لكش 

 
 

 PHPNUKE


 
 
 
 



 :يلحملا رفريسلا نم كعقوم ليغشت: ريخألا لصفلا
 .يلحملا رفريسلا نم عقوملا لمع ةيفيك وه و ريخألا لصفلا حرشب موقن فوس نآلا

 
دل   دل \C:\apache\htdocsا اذه يف عقوملا تاحفص عضو كيلع بجي ،ًةيادب  ا ربتعي فوس و  ، 

 )..http://212.113.52.145: لاثم( عقوملل يسيئرلا 
 :يلاتلا عبتا عقوملا ليغشتل

 تانايبلا ةدعاق+ يلحملا رفريسلا ليغشتب مق  •
يلحملا رفريسلل لوخدلا صاخشألا عيطتسيلIPـلا ةفرع مب مق •  . 

بتكأ و سودلا ةجومل بهذا IPـلا ةفرعمل **   ipconfigوس و  .IPـلا ىرت ف  
لاثملا اذه ةبش كعقوم نوكي فوس IPـلا ةفرعم دعب  •  ، http://212.133.85.140/index.php 
يلاتلا راسملا عبتا ةل •    http://212.133.85.140/nuke/index.php: ا ليغشتل
 http://212.133.85.140/vb/index.php: يلاتلا راسملا عبتا ىدتنملا ليغشتل •
قباسلا لاثملاب يذلا سيل و كزاهجب رهظي يذلا IPـلا ةباتكب مق **   ** 
 

يسيئرلا راسملا يف اهعضو و ةل   عقوملل يسيئرلا دل ( ا تافلم لقن عيطتست ا:( 
دل  ىلإ /Appache/htdocs/nuke ا نم تافلملا لقنب مق  Appache/htdocs/ 

 
  )http://212.133.85.140/index.phpاذكه ( ةلجملل ةيسيئرلا ةحفصلا ةباتك كيلع بجي ** 

 .PHPتبيركس يأل ةقيرطلا سفن و 
 

 


 

http://212.113.52.145
http://212.133.85.140/index.php
http://212.133.85.140/nuke/index.php
http://212.133.85.140/vb/index.php
http://212.133.85.140/


 
 
 :ةمهم عقاوم
 

ةيبنجأ عقاوم •  : 
http://www.php.net 
http://www.phpbiulder.com 
http://www.apache.org 
http://www.mysql.com 

 
ةيبرع عقاوم •  : 

http://www.c4arab.com 
http://www.php4web.com 
http://www.phpvillage.com 

 
 
 
 
 
 

 .نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ و اذه و

http://www.php.net
http://www.phpbiulder.com
http://www.apache.org
http://www.mysql.com
http://www.c4arab.com
http://www.php4web.com
http://www.phpvillage.com

