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  قد أشرنا إلي هذا السكربت الرائع ومميزاته وأهميته وسهولة التعامل معه,نبذه عن الوردبريسفي تدوينة 
.طريقة تركيب الوردبريس بأسهل الطرقوعرفنا بصاحبه تعريفا8 بسيطا8. وفي هذه التدوينة سوف نذكر 

:طرق لتركيب الوردبريس 3ولكن قبل أن نبدأ في شرح طرق تركيب الوردبريس, سوف أنبه أن هناك 

.  لوحة تحكم الستضافة الطريقة الولي: عن طريق إستخدام•
.  برامج الف تي بي الطريقة الثانية: عن طريق إستخدام أحد•
 . Shell الطريقة الثالثة: عن طريق إستخدام ال •

أول� عن طريق لوحة تحكم الستضافة:

 Fantastico De Luxeاصة بك, ثم إختيار نقوم بتسجيل الدخول إلي لوحة تحكم الستضافة الخ

 من القائمة التي باليسار.WordPressثم إختيار ال 

http://www.shababway.com/blog/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.shababway.com/blog/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3/
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 .New Installationثم الضغط على 

قم بمليء البيانات كما بالصورة.



 لنهاء عملية التركيب.Finished Installationثم اضغط 

 

 يخبرك ببعض التعليمات الهامة كإسم المستخدم وكلمة المرور ورابط الدخول, ويحذرك من مسح بعض
الملفات الهامة, ثم يطلب منك إدخال بريدك لرسال بيانات الدخول في رسالة.



لكترونييخبرك بأنه تم إرسال بيانات الدخول على بريدك ال

 ثانيا�: عن طريق أحد برامج الف تي بي
 ميزة هذه الطريقة أنك تستطيع تركيب أي نسخة تريد سواء عربية, إنجليزية, فرنسية, الخ.. وأيضا8 تمكنك

من وضع الضافات والقوالب التي تريد دفعه واحدة.

يلزمك التالي قبل البدء:

FileZillaأحد برامج الف تي بي, ويوجد منها ما هو مجاني.. أشهرها وأسهلها هو •

 .. وأنا عن نفسي ل أستخدم غيرها.FireFTPأو إستخدام أحد إضافات الفايرفوكس الجميلة •

صلحية أو إمكانية إنشاء قاعدة بيانات على المساحة الخاصة بك على النترنت.•
          معرفة بإستخدام أحد برامج الف تي بي, ولذلك قمنا بعمل شرح فيديو لستخدام إضافة الفيرفوكس

        لننا ننصح بها.

هنا       لمشاهدة الشرح أون لين على اليوتوب 

قم أول8 بإنشاء قاعدة بيانات من لوحة التحكم.. متبعا8 هذه الصور:

http://www.youtube.com/watch?v=yPA9ZhebhBk




.أي لغة أخري أو النجليزية أو العربيةقم بتنزيل النسخة التي تناسبك.. سواء كانت •
فك الضغط عن النسخة بإستخدام أحد برامج فك الضغط.•
  بكتابة البيانات وقمutf-8 بأي محرر نصوص يدعم الترميز  wp-config-sample.phpافتح ملف •

http://ar.wordpress.com/languages/
http://ar.wordpress.org/
http://wordpress.org/download/


 الناقصة.. حيث موضح أمام كل سطر ما الذي يجب كتابته ( وهذه هي البيانات التي حصلنا عليها
  .نتيجة إنشاء قاعدة البيانات في الخطوة السابقة )

 .wp-config.phpاحفظ الملف باسم •
قم بنقل المجلد بالكاملة إلي المساحة الخاصة بك بإستخدام أحد برامج الف تي بي.•
  مع مراعاة كتابة إسمhttp://www.YourDomainName.com/wp-admin/install.phpقم بفتح هذا الرابط •

 .YourDomainNameموقعك بدل 
احفظ كلمة المرور التي أنشأها السكربت تلقائيا8 في ملف تكست.•
 سجل الدخول إلي لوحة التحكم الخاصة بك عن طريق هذا الرابط•

http://www.YourDomainName.com/wp-admin. 
http://www.YourDomainName/wp-admin/profile.phpقم بتغيير بيانات الدخول بإستخدام هذا الرابط •

     Shell  ثالثا�: عن طريق إستخدام ال 

 هذه الطريقة ت�ستخدم من قبل من لديه معرفة باللينوكس وله صلحيه على السيرفر الخاص به لذلك فهي
موجهه للمتقدمين فقط.

 Debianملحوظة تم شرح هذه الطريقة على سيرفر 

1- Create new database:
create database DB_NAME;
grant all privileges on DB_NAME.* to 'USERNAME'@'SERVERNAME' identified by 'PASSWORD';
exit

2- To get on last version You must be following these steps:
cd /usr/local
wget http://wordpress.org/latest.zip

3- Extract wordpress folder.
unzip latest.zip  " make sure you have unzip package "

4- Change wordpress folder permissions for the web server user  " In my case my web server 
user is www-data".
chown www-data:www-data /usr/local/wordpress/ -R   

5- Change wp-config-sample.php to wp-config.php.
mv wp-config-sample.php wp-config.php

6- Set up wp-config.php:
vim /usr/local/wordpress/wp-config.php

Edit these lines
define('DB_NAME', 'YourDataBaseName');    // The name of the database
define('DB_USER', 'UserName');     // Your MySQL username
define('DB_PASSWORD', 'passwordForDatabase'); // ...and password
 

http://www.YourDomainName/wp-admin/profile.php
http://www.YourDomainName.com/wp-admin
http://www.YourDomainName.com/wp-admin/install.php


7- Add new VirtualHost in apache configration file:
vim /etc/apache2/sites-available/default
add this line:
<VirtualHost *>
ServerName YourDomainName.com    
ServerAlias www.YourDomainName.com     
ServerAdmin user@YourDomainName.com      
DocumentRoot /usr/local/wordpress     
Options Indexes FollowSymlinks
</VirtualHost>

:wq! to save and exit

8- Restart apache
apache2ctrl restart

9- Follow setup page:
http://YourDomainName.com/index.php

10- Finished 

مع تحيات طريق الشباب
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