מדריך התקנה גומלה  beta 1.5כולל עברית מובנת.
רשם :רם  news2watch.comתאריך 14 :באוקטובר 2006

הורד\י את קובץ ההתקנה מהכתובתjoomla.co.il ( ( :
http://www.joomla.co.il/component/option,com_docman/task,cat_view/Itemid,/gid,62/orderby
 . /,dmdate_published/ascdesc,DESCקובץ זה מכיל הגדרות מובנות בעברית.
פתח\י באמצעות  winzipאו  . rarהעלה\י קבצים לאתרך באמצעות תוכנת . FTP
צור\צרי מסד נתונים ריק  . utf-8זכור\זכרי את השם שנתת למסד הנתונים שיצרת.
שלב :1
רשום\רשמי בדפדפן את כתובת אתרך ,לדוגמא  ,באם הותקן בספריה בשם  Joomlaב localhost:
 . http://localhost/Joomlaבאתר "חי"  = http://xxx/joomla ( XXX :שם אתרך (
מתקבל מסך ראשון בשלב ההתקנה – בחירת שפה :

בדוק\בדקי ש  he-ILנבחר  (.באם ברצונך בשפה אחרת  ,בחר\י מהטבלה המוצגת (.
לחץ\י על הבא.

שלב :2
מסך שנים :בדיקה לפני התקנה :
בדיקת הגדרות מינמליות לצורך ההתקנה .הגדרות אלו הם הגדרות מומלצות להתקנה .

בדוק\בדקי שכל ההגדות מופיעות בצבע ירוק .הגדרה שאינה מומלצת  ,תופיע באדום.
במקרה כזה  ,פנה\פני לבעל השרת לעזרה או שנה\שני בעצמך  (.באם אתה\את יודע\ת כמובן ( ) :
לידיעתך :הגדרה בצבע באדום לא מונעת את המשך ההתקנה .
לחץ\י על הבא.

שלב : 3
מסך רשיון  ,גו'מלה משוחררת תחת רשיון  , GNU/GPL :קרא\י ולחץ\י על הבא .

שלב : 4
מסך הגדרות מסד הנתונים :
זהו אחד השלבים הראשיים בתהליך ההתקנה.

סוג מסד הנתונים :בדרך כלל . mysql
שם השרת המארח  :בדרך כלל . localhost :
שם משתמש :הכנס\י את שם המשתמש שקיבלת מבעל השרת.
סיסמה :הכנס\י את הסיסמה שקיבלת מבעל השרת.
בדוק הרשאות :כפתור לבדיקת הרשאות כדי לצפות בהרשאות כתיבה של המשתמש במסד
הנתונים .אל תתרגש\י גם באם לאחר לחיצה  ,נרשם שאין לך הרשאות .אני התעלמתי מכפתור
זה בהתקנה.
מיונים אפשריים :בלחיצה על כפתור זה ,מתקבלת רשימה של אפשרויות קידוד מסד הנתונים .
( בחר\י .( utf-8 general_ci :
שם מסד הנתונים :רשום\רשמי את שם מסד הנתונים הריק שיצרת בשלב . 2
הגדרות למתקדמים :השאר\י כפי שבברירת המחדל :גבה טבלאות ישנות (מיועד באם יש אתר
קיים (  ,קידומת לשם הטבלה. _jos :
לחץ\י על הבא.

שלב :5
מסך הגדרות . ftp

באם התקנת בשרת  localhostעל מחשבך  ,התעלם\י ממסך זה ולחץ\י על הבא.
במצב זה  ,הגדרות ה  ftpיהיו בצבע אפור.
באם התקנת על שרת "חי" ( ברשת האינטרנט (:
העבר\י "אפשר שכבת  " ftpל :כן
משתמש ה  : FTPהכנס\י את שם המשתמש שקיבלת מבעל השרת.
סיסמה ל  : FTPהכנס\י את הסיסמה שקיבלת מבעל השרת.
נתיב לשורש ה  : FTPהכנס\י את נתיב שבו התקנת את קבצי הגו'מלה .ניתן ללחוץ על כפתור
חיפוש אוטומטי של נתיב ה ,FTP -למציאת הנתיב באופן אוטומטי.
הגדרות למתקדמים :השאר\י לפי ברירת המחדל.
לחץ\י על הבא.
הערה :ניתן להשאיר את אפשר שכבת  ftpבמצב "לא" וללחוץ על הבא .במצב כזה מתקבלת הודעה שגישה
ל  ftpבמצב כבוי.

שלב :6
מסך הגדרות ראשיות :

שם האתר  :הכנס\י שם שברצונך לתת לאתר.
כתובת הדואר שלך :הכנס\י את כתובת הדואר שלך.
סיסמת מנהל :חשוב מאוד .רשום\רשמי סיסמה לכניסה לאתר.
אשר סיסמת מנהל :חזור\חזרי על הסיסמה שרשמת ב "סיסמת המנהל"
הטען נתוני דוגמא ברירת מחדל :מטעין את קובץ הדוגמא שכלולה בחבילת ההתקנה.
מומלץ במיוחד למתחילים .לחץ\י על כפתור :
" לחץ כאן להטענת תוכן דוגמא ברירת המחדל "  .לאחר הלחיצה  ,שים\י לב לשינוי הכיתוב
הכפתור ל :נתונים לדוגמא הוטענו בהצלחה.
לחץ\י על הבא.

שלב :7
מסך סיים.

ההתקנה הסתיימה.
לחץ\י על כפתור  :אתר  ,או מנהל לכניסה.

מסך התחברות.
שם המשתמש  , admin :הסיסמא  :כפי שרשמת בשלב .6

בהצלחה !!!!!!!!!
להלן קישור להוראות התקנה מאתר joomla.com :
http://dev.joomla.org/content/view/2013/93
רם.

