
  سايت جامع ايجاد كنيم؟ چگونه در چند دقيقه يك وب

  ) آموزش نصب جومال بر روي هاست( 

  سايت آفتابگردان وب: تهيه شده توسط

  امين شفيعي: نويسنده آموزش

  :مقدمه كوتاه

اي كـه  نترنت اين فكر به سراغتان بيايـد  بر روي اي ي شكيلها تا به حال شده كه با ديدن وب سايت احتماالً

و يـا   بر روي آن قـرار دهيـد  تا مطالب خود را  روي اينترنت داشته باشيدشما هم يك سايت بر شد  كاش مي

اما به علت نداشتن دانش كافي در مورد اينترنـت  ، كنيدتوسط آن با مشتريان و مخاطبان خود ارتباط برقرار 

  ؟!يدا هاز ساختن آن منصرف شدصفحات وب طراحي و 

حدودشان و يا به خـاطر بـه دنبـال كشـيدن اسـم ارائـه دهنـده        هم به خاطر امكانات و شرايط مها  از وبالگ

بـراي يـادگيري   اي  انگيـزه وقـت و  شـايد هـم   و  ايـد  صرف نظر كرده ،تاناسم سايتدر پشت بالگ وسرويس 

  ؟!نداريدطراحي وب سايت هاي  زبان

  !كنيم مي پيشنهاد ار مديريت محتواهاي  سيستميا همان ها  CMSست كه ما به شما در اينجا

CMS  مخفف كلمهContent Management System   باشد كه  ميو به معني سيستم مديريت محتوا

  .افتاده استها  زبانسر وسعه اينترنت بر چند سالي است با ت

در هر شكل و فرمـي كـه دوسـت داشـته     چند كليك،  توانيد وب سايت خود را به راحتيِ مي توسط آنها شما

  .و مديريت كنيد باشيد به وجود آوريد

توانيـد كـاري از    نمـي هـا   آن داشتن دانش كافي در مورداين نكته را نيز فراموش نكنيد كه قطعا بدون  البته(

برخي از  ،صفحات وبطراحي  ،اينترنتي  حداقلي در زمينههاي  آگاهيپيش ببريد و اين كار مستلزم داشتن 

  ).باشد مي ...الحات اينترنتي وطاص

 هاسـت و دامنـه  ي  تهيه ،و كال هر وب سـايتي ) CMS( هر سيستم مديريت محتوايياستفاده از در  قدم اولين

)Host and Domain (نماييم مي باشد كه ما در دنياي مجازي اينترنت تهيه مي هاست همان فضايي .باشد مي 

دامنه : مثال( .باشد مي نيز اسم و آدرس وب سايت ما در اينترت نهمدهيم و دا سايتمان را روي آن قرارتا وب 

irib.com  داشته باشد يا هاست مگابايت فضا 100مثالً كه شايد(  



وب  هـا قـادر خواهيـد بـود    باشد كه توسط آن مي) ها CMS( مديريت محتواهاي  تخاب يكي از سيستمنا بعدي قدم

  :وانيم بهت مي) ها  CMS( مديريت محتواهاي  سيستماز جمله  .نماييد و مديريت سايت خود را ايجاد

  ...و) PHP Nuke( پي اچ پي نيوك ،)wordpress( وردپرس ،)joomla( جومال

را به شما  جومالنصب سيستم مديريت محتواي ي  طريقهكه ما در اين آموزش قصد داريم اشاره كنيم  

    .آموزش دهيم



  :دانلود جومال

  .كنيم را دانلود جومال يسيستم  مديريت محتواحال بايد 

باشـد دانلـود و اسـتفاده     مـي  نسخه اصلي آن را كه به زبان انگليسـي  يا اينكهو توانيم نسخه فارسي شده  مي

  :زير مراجعه نماييدي  به صفحه جومالي انگليسيي  براي دانلود آخرين نسخه. كنيم

http://www.joomla.org/download.html  

  .است www.joomla.orgباشد سايت اصلي جومال  مي كه الزم به ذكر

  :توانيد از لينك زير دانلود نماييد مي فارسي شده جومال را نيزي  آخرين نسخه و

http://yourl.ir/joomla 

 :مي جومالي فارسي به نامو يا از طريق سايت رس

www.joomfa.ir   

  .نماييد) Upload=آپلود( پس از دانلود جومال شما بايد اين فايل زيپ شده را بر روي هاست خود بارگذاري

مطمئناً اطالعـات كنتـرل پنـل سـايتتان را از طريـق پشـتيبان سـايت دريافـت          :نحوه آپلود به صورت مختصر

كليـك   Uploadروي دكمـه   در آنجـا . برويد File Managerوارد كنترل پنل شويد و به بخش . ايد كرده

  .شود آپلود از روي هارد خود انتخاب كنيد تا كنيد و فايل فشرده را

اي دارنـد بـراي    گزينـه هـا   معموالً كنتـرل پنـل  ( .اين فايل را از حالت فشرده و زيپ خارج نماييد سپس بايد

Extract هاي فشرده كردن فايل(  

 جـومال يـك نصـب كننـده     ،براي اينكه نصب جـومال آسـان باشـد   ردن فايل از حالت فشرده پس از خارج ك

  .آماده كرده است تا شما نيازي به پيكر بندي جومال به صورت دستي نداشته باشيد) اينستالر(

وارد نماييد كـه احتمـاال    ،اند هاي جومال در آن استخراج شده شما بايد مسيري را كه فايل ،براي شروع نصب

  :باشد مي) سايتتانهاي  در زير دامنهها  در صورت قرار ندادن آن( صورت زيرآدرس آن به 

http://www.yoursite.com/installation/index.php  

شود كه همان طور كه در سـمت چـپ    مي صفحه اول اينستالر جومال نمايش داده پس از ورود به آدرس باال

  :باشد مي مرحله 7نماييد نصب جومال داراي  مي مشاهده

   



  انتخاب زبان  :اولي  مرحله

شود كه زبان مورد نظر خود را در طي فرآينده نصب جومال انتخاب نماييد  مي كه در اين مرحله از شما سوال

ي  و سپس بـر روي دكمـه   ،نماييم مي انتخابرا   fa-IR Persian - Iranيعني فارسي زبان  اينجاكه ما در 

Next بعدي برويدي  كليك نماييد تا به مرحله.  

  

   



  كنترل مراحل نصب :دومي  مرحله

دهـد   را نشان مـي هاستتان   PHPازو خصوصياتي ها  در اين مرحله اينستالر جومال به شما يكسري از ويژگي

بايـد همـه    ،مطـابق شـكل   ،در اينجـا دقت كنيد كـه  . باشد مي براي نصب جومال بر روي هاست شما الزم كه

فعـال نماييـد و   با كمك پشتيبان سـايت خـود   فعال باشند در صورتي كه فعال نيستند ابتدا آنها را ها  ويژگي

  .سپس به ادامه نصب بپردازيد

  .بعدي برويدي  ار دهيد تا به مرحلهرا فش ادامهدوباره دكمه در نهايت 

  

   



  مجوز استفاده  :سومي  مرحله

باشد كه جومال بر اساس  مي GNU GPL v2 ،استفاده از جومالمجوز  شود كه مي در اين مرحله به شما گفته

   .است) Open source( جومال يك برنامه تحت وب منبع بازو  آن منتشر شده است

  .را كليك نماييد ادامهدكمه  بعديي  براي رفتن به مرحله

  

   



   :چهارمي  مرحله

بـر   را كه قـبال بـراي جـومال   ) Data Base( اطالعاتي بانكرسيم كه بايد اطالعات  ي ميا مرحلهدر اينجا به 

  .وارد نماييد ،ايد روي هاست خود ايجاد نموده

  :اگر با نحوه ساخت ديتابيس در سايت آشنا نيستيد، لطفاً ابتدا مطلب زير را مطالعه كنيد

http://yourl.ir/testa_installation 

  
  ) باشد مي پيش فرض همينبه طور كه معموال (. انتخاب كنيد mySQL را )پايگاه داده( نوع بانك

  .رمز عبور و نام پايگاه داده را بايد مطابق با هاست خود پر نماييد ،نام كاربري ،و حاال نام هاست

ــه شــما ارســال شــده اســت و هــم اينكــه  ايــن مشخصــات هــم از طريــق پشــتيبان    معمــوال در قســمت ب

 account setting   توانيـد   مـي  در قسـمت تنضـيمات پيشـرفته    .باشد مي موجوددر كنترل پنل سايتتان

 نـين همچ. انتخاب نماييد كه اطالعات پايگاه داده شما حذف شود يا از اطالعـات آن پشـتيبان گيـري شـود    

الزم نيست خـود را  ( .باشد مي jos_را تغيير دهيد كه به صورت پيش فرض جداول جومال  توانيد پيشوند مي

  )درگير مباحث پيشرفته كنيد

شويد در  مي ستي وارد كرده باشيد وارد مرحله پنجرپس از تكميل اين قسمت در صورتي كه اطالعات را به د

كنيـد تـا از ايـن    كه بايد اطالعات را مجدداً چـك   شود مي غير اين صورت پيغام خطايي به شما نمايش داده

  .مرحله با موفقيت عبور كنيد

  

   



   FTPتنظيمات  :مرحله پنجم

توانيد اين قسـمت را بـدون هـيچ     مي كه ،نماييد مي هاست خود را تنظيم FTPدر اين مرحله شما تنظيمات 

  .گونه تغييراتي رد كنيد و دكمه ادامه را فشار دهيد

  

   



  تنظيمات اصلي :مرحله ششم

العات مربوط به مدير سـايت  اط ،نام سايت از قبيل در اين مرحله شما بايد تنظيمات اصلي وب سايت خود را

  .وارد نماييدو غيره، 

  

و غيـره وارد   ://httpو يـا   wwwنام سايت خود را بدون هيچ كاراكتر اضافي از قبيل  ،در قسمت نام سايت

خواهيـد بـه عنـوان     مـي  ايم و سپس ايميلي را كه را وارد نموده Aftabgardan-ccكه ما در اينجا  كنيد

 مدير باشد را وارد و بعد از آن رمز عبور خود را كه موقـع ورود بـه مـديريت جـومال از شـما خواسـته       ايميل

  .كنيدشود وارد  مي

  .باشد مي adminكه نام كاربري به صورت پيش فرض  كنيددقت 

  

   



  ):پايانيي  مرحله( مرحله هفتم

  

و رمز عبوري كه  admin :توانيد با نام كاربري مي رسد و شما يدر اين مرحله مراحل نصب جومال به پايان م

  .كنيددر مرحله قبل تعيين نموديد وارد كنترل پنل وب سايت خود شده و وب سايت خود را مديريت 

  

كته مهم وجود دارد و آن هم اين يك نفقط همان طوري كه در اين مرحله اينستالر به شما پيغام داده است 

و سـپس وارد پنـل سـايت خـود      كنيـد سايت خود پاك  رويرا از  installationاست كه ابتدا بايد پوشه 

پيغامي بـه شـكل    كنيد،به پنل مديريت سايت خود  نو اقدام به وارد شد نكنيداگر اين پوشه را پاك . شويد

   .آيد مي زير براي شما به نمايش در

  



شـويد و بـه   توانيد از طريق لينك زير وارد كنتـرل پنـل سـايت خـود      مي پس از پاك كردن پوشه مورد نظر

  :مديريت سايت خود بپردازيد

http://Yoursite.com/administrator/index.php  

  

 سايت و مدير وجود دارد كه اگر سـايت را بزنيـد وارد سـايت خـود    هاي  به نامدو دكمه ر باالي اين صفحه د

شويد كه يك قالب جومال به صورت پيش فرض براي آن انتخاب شـده اسـت و اگـر مـدير را بزنيـد وارد       مي

  .شويد مي قسمت مديريت سايت خود

  ☺ .نصب نماييد گوييم شما با موفقيت توانستيد جومال را بر روي هاست خود مي به شما تبريك

  موفق باشيد؛

  امين شفيعي

  

  

  

  :قابل دسترسي استسايت آفتابگردان  هاي مختلف در وب در زمينهبا بياني ساده ها  ترين آموزش فراموش نكنيد كه جامع

http://aftab.cc 

  .هاي گفتگوي سايت آفتابگردان مطرح كنيد سؤاالت احتمالي خود در مورد اين آموزش را در انجمن

 


