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 .مقدمه

 .انتقال فايل ها به سرور: درس اول

 .ايجاد بانك اطالعاتي و تنظيم آن: درس دوم

 .mt-db-pass.cgi و mt.cfg تنظيم فايل هاي  :درس سوم

 .تنظيمات نهائي: درس چهارم
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باگر شما سايت داريد، . مووبل تايپ يك ابزار وبالگ نويسي است: معرفي

به كمك اين ابزار مي توانيد يك سيستم وبالگ نويسي قدرتمند و ساده 

امكانات مووبل تايپ بسيار بيشتر از سيستم . روي سايت خود داشته باشيد

ا آن آسان هاي رايگان وبالگ نويسي است و در عين حال كار كردن ب

. تا كنون چندين راهنما براي نصب مووبل تايپ نوشته شده است. است

ولي هنوز خال يك راهنماي كامل كه همه اشكاالت نصب را برطرف كند، 

اين بود كه تصميم گرفتم يك سري فيلم آموزشي براي . به چشم مي آمد

 .نصب مووبل تايپ تهيه كنم

 فقط چند  .ست كه فكر مي كنيدنصب مووبل تايپ بسيار ساده تر از آن ا

با يك بار نصب مووبل تايپ، . نكته كوچك وجود دارد كه بايد رعايت شود

البته بخش عمده زحمات را آقاي . مي فهميد كه اين كار بسيار ساده است

من متن را مقداري اصالح . علي فرهاد و آقاي اصغر زاده كشيده اند

 ها ديگر فكر نمي كنم نكته با وجود فيلم. كردم و كمي به آن افزودم

 .مبهمي باقي مانده باشد
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 :امكانات مورد نياز براي نصب مووبل تايپ 

  ( domain(  دامنه -

  مگا بايت ٥ترجيحا سرور لينوكس حد اقل  ). host(  فضاي اينتر نتي -

:  اگر از سرور ويندوز استفاده مي كنيد بايد اين امكانات را داشته باشد -

CGI-BIN , PERL , My SQL  

 

     : انتقال فايل ها به سرور: درس اول

   به آدرس -١

http://www.movabletype.org/download.shtml   برويد و 

در فرم مربوطه، .  را از آنجا دانلود نماييدMT-2.65-full-lib.tar  فايل

ر در دومين منو گزينه  و د full versionدر اولين منو ،گزينه 

Gzopped TARكليد  . را انتخاب كنيد downloadحجم .  را كليك نماييد
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 را  MT-2.65-full-lib.tar.gzدقت كنيد كه بفايل . (  كيلو بايت٧٨٠: 

  ).MT-2.65.tar.gzداون لود كنيد نه 

من از .  خود را اجرا كرده و به سرور خود وصل شويدFTP برنامه -٢

 .در اكثر برنامه ها روش كار مشابه است.  استفاده كردمWS FTPبرنامه 

در بعضي سرور . (  شويدPublic_html   با دوبار كليك ،وارد پوشه -٣

 ).بعضي هم هردو را دارند .  استwwwها نام اين پوشه 

 را از MT-2.64-full-lib.tar شويد و فايلCGI-BIN وارد پوشه -٤

 .ل دهيد كامپيوتر خود به اين پوشه انتقا

در اكثر موارد، آدرس كنترل پنل به . (  وارد كنترل پنل سايتتان شويد-٥

  ) http://www.yoursite.com/cpanel: اين صورت است

 وارد دايركتوري   كليك نماييد وFile Manager روي گزينه -٦

Public_htmlكار روي تصوير پوشه كليك كنيد نه براي اين . (  شويد

 )روي نام پوشه
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 . ايجاد نماييد mt-static در همانجا يك پوشه بنام -٧

 . شويد cgi-bin وارد دايركتوري -٨

 را انتخاب نموده و در سمت راست، MT-2.64-full-lib.tar فايل -٩

 . را انتخاب نماييد Extract File contentsگزينه 

 كل فايلها خوانده شود و پس از اتمام  ه،صبر كنيد تا در پنجره باز شد-١٠

 .كار صفحه را ببنديد 

 . را همزمان كليك نماييد F5 و ctrl كليدهاي -١١

-MT-2.64 برگرديد و دايركتوري CGI-BIN دوباره به دايركتوري -١٢

full-lib.tar را به mtروي نام پوشه كليك كنيد و . (  تغيير نام دهيد

 ). را انتخاب كنيدRenameت، گزينه سپس از سمت راس

 

     ايجاد بانك اطالعاتي و تنظيم آن: درس دوم
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 .در اينجا بايد بانك اطالعاتي مربوط به وبالگ خود را ايجاد نماييد 

 را انتخاب My SQL به كنترل پنل خود برگرديد و آيكن مربوط به -١ 

 .كرده و وارد قسمت مربوطه شويد 

 نام بانك اطالعاتي  )Db(  و در اولين گزينه data base در قسمت -٢

 كليك Add Dbو روي گزينه  ) blogبراي مثال . (خود را وارد نماييد

 . را بزنيد go backسپس در پنجره باز شده گزينه . نماييد

 ابتدا نام يوزر و سپس پسورد Users در اين مرحله در قسمت -٣

 . را كليك نماييدAdd Userو پس از آن گزينه . مربوطه را اضافه كنيد 

 . را كليك كنيد go backدر پنجره باز شده دوباره گزينه 

اگر بيش از يك . (  را كليك نماييد Add User to Db گزينه   اكنون،-٤

 كاربر جديد را  بانك اطالعات و كاربر داريد، ابتدا در منو بانك اطالعات و

 . را كليك نماييد go backبازهم گزينه ). انتخاب كنيد
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مي توانيد اين . انك اطالعاتي وبالگتان را ايجاد كرديد  اكنون شما ب -٥

 .پنجره را ببنديد

 

     . mt-db-pass.cgi و mt.cfg تنظيم فايل هاي  :درس سوم

 باز گرديد و وارد دايركتوري تازه ايجاد cgi-bin به داخل دايركتوري -١

 .  شويد mtشده 

 را انتخاب Edit را انتخاب نماييد و از سمت راست گزينه mt.cfg فايل -٢

 .د نمايي

 را بدين صورت براي سايت خود تنظيم CGIPath در سطر چهارده -٣

 :نماييد 

http://www.yoursite.com/cgi-bin/mt/ 

 data   شروع شده، نامDataSource   در سطر بيستم كه با عبارت-٤

base  و  user را قرار دهيد . 
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به اين صورت كه ، اين سه خط را در آنجا كپي كنيد و سپس بجاي 

database namنام بانك اطالعاتي و بجاي   usernam نام كاربري را 

 .كه در درس قبل مشخص كرده ايد، وارد كنيد

ObjectDriver DBI::mysql 

Database database name 

DBUser username 

 

 : اين سطر را كمي پائين تر از آن پيدا كنيد -٥

# StaticWebPath /path/to/static-files/ 

 :را از اول آن پاك نموده و بدين صورت تغيير دهيد # عالمت  

StaticWebPath http://www.yoursite.com/mt-static/ 

 :را از اول اين سطر پاك كنيد #  عالمت -٦

# NoHTMLEntities 1 

 : اين سطر را در قسمت مياني فايل پيدا كنيد -٧
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# PublishCharset Shift_JIS 

 utf-8 را به Shift_JISپاك كنيد و نيز را از اول اين سطر #  عالمت -

 .تبديل نماييد 

 . را كليك نماييد save در قسمت پايين گزينه -٨

 با اين كار پنجره بسته خواهد شد

 . را انتخاب كنيد mt-db-pass.cgi فايل mt از دايركتوري   باز هم -٩

،  رمز عبور بانك اطالعاتي خود را كه در درس دوم انتخاب كرده ايد-١٠

 .به جاي عبارت موجود قرار دهيد و تغييرات انجام شده را ذخيره نماييد 

 

      :تنظيمات نهائي: درس چهارم

 كه در درس mt-staticاكنون بايد فايل ها و پوشه هاي الزم را به پوشه 

 . اول ايجاد كرديم منتقل كنيم
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 كليك كنيد و در سمت راست images) نه خود پوشه( روي نام پوشه -١

 File managerبا اين كار به صفحه اول . د كليك كنيmoveروي گزينه 

 .منتقل مي شويد

سپس روي نام .  كليك كنيدPublic_html) نه نام پوشه( روي پوشه -٢

بدين ترتيب .  يكبار كليك نماييد mt-static) نه خود پوشه ( پوشه

 منتقل ميشود و mt-static به داخل دايركتوري imagesدايركتوري 

 . بر مي گرديد mtدوباره به دايركتوري 

-mt را نيز به همين روش به پوشه style.scc و فايل docs   پوشه-٣

static منتقل كنيد . 

:  اين آدرس را تايپ نماييد  در اينترنت اكسپلورر، در نوار آدرس،-٤

http://www.yoursite.com/cgi-bin/mt/mt-load.cgi و سپس 

enter  را بزنيد. 
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و نصب موفق مووبل تايپ را به شما  صفحه جديدي باز مي شود -٥

 . اين صفحه را ببنديد). اينكار فقط بايد يكبار انجام شود . ( اطالع مي دهد

-mt ، فايل mtباز گشته و از درون پوشه   file manager به -٦

load.cgi  اگر اين كار را انجام ندهيد ، مووبل تايپ اجرا . را پاك كنيد

 .نخواهد شد

 باز كنيد و در نوار آدرس، اين آدرس را تايپ  يك پنجره جديد-٧

 سپس http://www.yoursite.com/cgi-bin/mt/mt.cgi : نماييد

enterرا بزنيد . 

.  مووبل تايپ را به همين راحتي نصب كرديد شما.  تبريك مي گويم -٨

چنانچه صفحه را در حد . .  مووبل تايپ هستيدloginحاال شما در صفحه 

 را درست وارد mt-staticمي بينيد، احتماال آدرس نرمال و طبيعي ن

 بايد شناسه كاربري و رمز عبور خود را وارد loginدر صفحه . نكرده ايد
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 مي Nelson و رمز عبورتان Melodyبراي اولين بار شناسه شما . نماييد 

 .باشد

 رفته و شناسه edit your profile پس از ورود بالفاصله به قسمت -٩

 .ز عبور را تغيير دهيد و تغييرات را ذخيره نماييد كاربري و رم

 

 با تشكر

 كادر تحريريه

 


