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  محمد القصّیر 



  

  

  

 خطوات التركیب
  

  FTPالدخول للموقع  عن طریق الـ : الخطوة األولى 

 )VB(رفع ملف الفي بي : الخطوة الثانیة 

  انشاء قاعدة بیانات: الخطوة الثالثة 

  ) config(التعدیل على ملف : الخطوة الرابعة 

  تنصیب المنتدى : الخطوة الخامسة 

   installحذف مجلد : الخطوة السادسة 

  ..إن وجد المزید من الوقت تطرقنا إلنشاء األقسام وإدارة المنتدى..

  

  

  

  

  



  

  

  

  FTPالدخول للموقع  عن طریق الـ : الخطوة األولى 
 FTPالدخول للـ 

  انظر الصور 

  
  ثم

  
  غریبا ومعقدا  لكالبرنامج سیبدو  عندما فتحت

  تقلق انظر الصورتین وستفھم ال

  
  

  



  

 

 ووضع ألجل اإلتصال بالموقع )server(السیرفرھذا ھو اسم  -1

 تبع موقعك) User(اسم المستخدم  -2

 التي اخترتھا عند التسجیل (Password)كلمة المرور -3

مألت الخانات لإلتصال بالموقع  مااضغط على المشار إلیھ بعد  -4
 )Enter(أو اضغط زر انتر 

  أرجو أن تكون ھذه الخطوة واضحة 

  



 )VB(الفي بي رفع ملف : الخطوة الثانیة 
  ما اتصلنا بالموقع یظھر لنا  بعد

  ) htdocs(مجلد
  ) DO NOT UPLOAD FILES HERE(وملف

  )htdocs(ادخل لمجلد

  یظھر لك 

  ملفین 

files(باسم : األول   for  akl el .edaf a. inf o  shoul d be upl oaded her e !(  
  )index.htm(باسم : الثاني 

ما علینا من ھذا كلھ الملف الثاني عبارة عن الواجھة 
  الرئیسیة لموقعك 

  بجانب ھذین الملفین )VB(اآلن نقوم برفع ملف الفي بي 
  

  ھكذا) Vb(بالتالي سیكون مسار ملف الـ

Htdocs/vb  



اذھب وارفع نسخة الفي بي ومن ثم  htdocsندخل ملف 
  تابع.. من القائمة الیسرى 

  

  

 

بالزر األیمن من الفأرة ومن ثم اضغط على المشار انقر على الملف 
  إلیھ 

  لیتم رفع الملف 

  )VB(ویقصد بالملف ھنا مجلد الـ 

  قد یستغرق ھذا وقتا لكن البأس انتظر

  

  

  هللا اآلن من الرفع والحمد انتھینا



 اذا دعنا نذھب للخطوة الثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  



  قاعدة بیانات انشاء: الخطوة الثالثة 
  أرجو التركیز في ھذه الخطوة والخطوة القادمة أیضا

وطریقة التعامل معھ وطریقة  FTPاآلن عرفنا ما ھو الـ
  رفع أي ملف

اآلن نأتي لطریقة الدخول للموقع عن طریق السي 
)cpanel(بانل

  
  

 افتح الرابط الظاھر امامك -1



 )FTPھو نفسھ للسي بانل والـ(اسم المستخدم للسي بانل  -2

 )FTPالسي بانل والـرت مع ـا تغیـنفسھا م(المـرور كلمة  -3

  بعدما فتحنا السي بانل سیظھر لك الشكل التالي 

  وھو یطلب اسم المستخدم وكلمة المرور

  :انظر 

  
  انظر الى االرقام وااللوان في الصورة السابقة واقرنھا مع بعض

اسم المستخدم كما ان  یشیر الى) 2(یعني ان اللون االخضر ورقم 
وھذا یعني اننا ) 3(كلمة المرور اشرنا لھا باللون االزرق ورقم 

  نسخ ما كل لونٍٍِِِ مع لونھ

  .أرجو أن تكون واضحة 

  :اآلن ھذه ھي واجھھ السي بانل 



  



  اآلن علینا انشاء قاعدة بیانات 

  : انظر الصور 

  

  
 ھنا ضع اسم قاعدة البیانات -1

 بعد ما تكتب اسم القاعدة Createاضغط على  -2

:  بعدما اعتمدنا قاعدة البیانات كیف سیظھر اسمھا انظر

  
  user_3165038_aklel ھذا ھو اسم قاعدة البیانات

  یجب علیك نسخ اسم قاعدة البیانات 
  )لكل منا قاعدة واسم یختلف عن اآلخر فانتبھ تنسخ القاعدة تبعي(



  كل التالياآلن معلومات قاعدة البیانات ستكون بالش

  user_3165038_aklel :اسم القاعدة 

 FTPھو نفسھ اسم المستخدم للسي بانل والـ: اسم المستخدم للقاعدة 
)user_3165038(  

 FTPایضا ھي نفسھا تبع السي بانل والـ : كلمة المرور 

(uhwl12) 

قاعدة البیانات لدیك في  بمعلوماتیجب االحتفاظ : مالحظة 
  .سنحتاجھا في الخطوة القادمة..مفكرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) config(التعدیل على ملف : الخطوة الرابعة 
  

  Configاآلن وصلنا ألھم وأدق خطوة وھي التعدیل على ملف 

لن  );(وھذا الملف حساس جدا بحیث لو نقصت منھ فاصلة منقوطة 
  تتم عملیة التنصیب بنجاح

  اآلن علینا ان نعدل علیھ لكي یتم تنصیب المنتدى بشكل كامل

  المطلوب في تعدیل الملف كالتالي 

  تعدیل اسم قاعدة البیانات

  :          انظر الصور 

 تعدیل اسم المستخدم

  
  تعدیل كلمة المرور

 

   تعدیل السیرفر

  
ھذه الصور توضح مكان العناصر التي نحتاحھا في التعدیل 

  Configعلى الـ



  اوال 

 htdocsادخل مجلد 

  
 vbومن ثم ادخل لمجلد 

 

  ومن ثم ادخل 

 
واضغط بالزر األیمن بالفأرة   Configومن ثم ابحث عن ملف 

  )تابع الصور(ومن ثم 



  
   Edite>>  اضغط على زر الفأرة األیمن

  اآلن وصلنا إلى الخطوة الحساسة والتي تحتاج إلى تركیز كبیر 

shi +ctrlاضغط على زر    الموجودان في یسار الكیبورد    
  لتنتقل الكتابة إلى الیسار

  )سنشرح كل نقطة باللون المظلل علیھا(ركز باأللوان 

1-  

  
  ' 'انتبھ ال تحذف شیئا فقط استبدل الموجود بین الشرطتین 

2-  



  بـاعداد السیرفر الخاص بك ) localhost(استبدل 
  )اآلخر فتأكد منھ لكل واحد منا اعداد خاص یختلف عن(

3&4  

  
  وفي آخر فقرة من ھذه الخطوة

ھي اغالق المفكرة بعد االنتھاء من التعدیل الالزم سیظھر لك 
  مربع حوار یخیرك بحفظ التعدیالت او ال اختر نعم

  
 okاضغط  FTPبعدھا ستظھر لك رسالة موافقة من الـ

  لإللغاء  cancelالعتماد التعدیالت التي حصلت للملف او 
  تابع 
  



  
  كذا نكون انتھینا من ھذي الخطوة ومبروك علیك 

 انتقل للخطوة الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنصیب المنتدى: الخطوة الخامسة 
  

  إلى أسھل خطوة بالتركیبوصلنا اآلن 

  

  "الخطوة التالیة"كل ما علیك فعلھ ھو أن تضغط على 

یجب االنتباه لھن وسیكون  11و  9و  3لكن في خطوة رقم 
الشرح بالصور لھذه الخطوات فقط أما الباقي فاضغط 

  "الخطوة التالیة"

  انتبھ

  اوال اذھب الى العنوان التالي
h p: //. xxx. edaf a. inf o/vb/i ns tal l/i ns tal l.php  

 xxx= ضع اسم موقعك 

ومن ثم ستأتیك صفحة التثبیت اضغط الخطوة التالیة وھكذا 
  3الى ان تصل رقم 

  : الصورة رانظ

  



  
  ومن ثم سیخبرك بأنھ أنشأ جداول اضغط على

  "الخطوة التالیة" 

  "9"اآلن وصلنا للخطوة رقم 

یطلب منك اسم المنتدى في األول وبرید صاحب المنتدى 
  البرید لیش مھما جدا بامكانك تغییرھما الحقا 

  لكن األفضل تغیرھما اآلن 

  للصورانظر
  

  ومن ثم اضغط متابعة

   
  من ثم سیأتیك ھذا الجدول الموضح امامكو

  

  



  البیانات اضغط متابعة بعد االنتھاء من ملئ

  13ستصل اآلن الى الخطوة  "ةالخطوة التالی"ومن ثم 

  انظر الصورة وانظر مالمطلووب 

  
تعلمناه (صل بالموقع اآلن اذھب الى االف تي بي ومن ثم ات

  )سابقا

  :ومن ثم اذھب الى 

  
 vbومن ثم ادخل لمجلد 

  
  

  

  



 :واضغط installعلى مجلد  ومن ثم اضغط بزر الفأرة األیمن

  

  
  "ھنا"اآلن ارجع للصفحة الي وقفنا عندھا واضغط 



  

  
  قارن ھذه الصورة مع 

  
وكلمة المرور اللذان  11ضع اسم المستخدم في الخطوة رقم 
  وضعتھما



  واآلن

  
  :أرجوا أن تكون الدورة واضحة ونستقبل أسئلتكم على 

admin@aklel.com 

 

  شركة إكلیل لخدمات الویب المتكاملة...تحیاتنا لك
www.aklel.com  

  

 خالد التویجري                                          عاصم التویجري

 

 

 


