مراحل تنصيب نظام ادارة المحتوى
 Drupal 7على الخادم المحلي Wamp
محاضرة للدكتور طالل ناظم الزهيري
طلبة الماجستير مادة نظم ادارة المحتوى الرقمي
بعد اكتمال عملية تنصيب الخادم املحلي  Wampعلى الحاسوب ننتقل الى مرحلة
تنصيب نظام ادارة املحتوى

Drupal 7

وذلك بعد تحميل النظام من املواقع الرسمية

التي تتيحه .وكاآلتي :
 بداية نفترض تحميلنا مللفات النظام املضغوطة من املواقع الرسمية للتحميلوعلينا ايضا تشغيل الخادم املحلي Wamp
وعند تحول الايقونة الى اللون الاخضر
نضغط بمؤشر املاوس عليها لفتح
القائمة  .والتي تظهر بالشكل الاتي :
 نختار  www directoryلفتح املجلد  .ثم ننقلاليه حزمة النظام املضغوطة
بعد حذف امللفات املوجودة به اصال  :ليصبح
كما في الشكل الاتي :

 الخطوة الالحقة نعمل على بناء قاعدةبيانات من خالل فتح قائمة الخادم املحلي
ايضا ثم اختيار phpMyAdmin
ثم نختار قاعدة بيانات وندرج اسم نختاره لقاعدة
البيانات وليكن  drupaldbثم نضغط على تكوين
او  Createوكاالتي :

نغلق الواجهة ونعود الى القائمة الرئيسية ومنها نفتح  www directoryونعمل على فك
ضغط ملف النظام في نفس المكان الموجود به  .وبعد اكتمال عملية فك الضغط سوف
يظهر مجلد النظام بذات االسم للملف المضغوط  .نغلق المجلد ونعود مرة اخرى الى قائمة
الخادم الرئيسية لنفتح  . localhostسوف تظهر لنا محتويات المجلد  wwwوهي مجلد
النظام و ملفات النظام المضغوطة.
نختار فتح مجلد النظام لتبدأ عملية تنصيب النظام وكاآلتي :
  :Choose Profileالشاشة رقم ( )1نختار  Save and continueمع خاصية standardمفعلة.

  :Choose Languageالشاشة رقم ( )2اكمال عملية التنصيب من خالل اختياراللغة االنكليزية لغة افتراضية.

  :Database configurationالشاشة رقم ( )3االعدادات الخاصة بقاعدة البياناتفقط نكتب اسم القاعدة الذي سبق لنا اختياره وهو  .drupaldbومع اسم مستخدم
قاعدة البيانات نكتب  .rootونحفظ عند هذا الحد دون ادراج لكلمة مرور.

  :Installing Drupalبعدها تبدأ عملية تنصيب ملفات النظام كما في الشاشة رقم(.)4

 الخطوة االخيرة في عملية التنصيب هي معلومات الموقع Site informationوالتي تتضمن المعلومات الموجودة في الشاشة رقم ( .)5واهمها اختيار اسم لمدير
الموقع وكلمة مرور .

بعد ادراج المعلومات كاملة في الحقول المعلمة بالنجمة الحمراء نضغط على الحفظ
لتتم عملية التنصيب بنجاح وكما في الشاشة رقم ( .)6والتي يمكن من خاللها زيارة
الموقع للمرة االولى قبل اجراء اي تعديالت عليه.

عند الضغط على رابط  VISIT YOUR NEW SITEتظهر لك شاشة الترحيب
الخاصة بالنظام علما انك في هذه الحالة سوف تكون مسجل دخول تلقائي باالسم
الذي اخترته لنفسك عند االعداد في الشاشة رقم (.)5

ومع ظهور هذه الشاشة تكون عملية تنصيب النظام وانشاء موقع خاص لك على
دروبال قد تمت بنجاح  .وال حقا نعمل على تنظيم محتوى الموقع وتعريبه.

