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Seek first to understand, then to be understood...
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Programy FTPProgramy FTP

Kolejnym  ważnym  krokiem  do  stworzenia  naszego  forum  prócz 

hostingu  internetowego  jest  program  do  umieszczania  naszych 

plików (skryptów) na naszym serwerze – tzw. program FTP.

Na  rynku  istnieje  wiele  tego  rodzaju  programów.  Najbardziej 

popularne to:

– Total Commander ( http://www.ghisler.com )

– CuteFTP ( http://www.cuteftp.com)

– FileZilla (http://filezilla.sourceforge.net/)

– FlashFXP (http://www.flashfxp.prv.pl)

– SmartFTP ( http://www.smartftp.com)

– Staff-FTP ( http://www.staff-ftp.com)

Większość  dzisiejszych  przeglądarek  internetowych  posiada  także 

wbudowane funkcje obsługi FTP.

My  się  skoncentrujemy  w  tej  książce  na  programie  Total 

Commander ze względu na jego popularność, mnogość funkcji oraz 

prostotę obsługi.

Wersję demonstracyjną (taka praktycznie nam wystarczy) możemy 

pobrać ze strony: http://www.ghisler.com
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Instalacja Total Commander'a

Na  początek  ściągamy  plik  instalacyjny  ze  strony  producenta, 

a następnie go uruchamiamy. Plik jest mały, tak więc nie powinno 

być  problemów  ze  ściągnięciem  go  z  Internetu  (zajmuje  około 

1,6 MB).  

Rysunek 1. Okno powitalne instalatora Total Commander'a

Po uruchomieniu instalatora programu Total Commander pokaże się 

nam okienko powitalne z możliwością wyboru języka, w jakim będzie 

pracował program – jest język polski. Po wybraniu języka klikamy 

przycisk „Next”. Następnie instalator zapyta nas, czy chcemy także 

zainstalować inne języki prócz wybranego wcześniej. 
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Rysunek 2. Ścieżka do instalacji programu.

W kolejnym kroku instalator zapyta nas gdzie chcemy zainstalować 

program.  Domyślnie  jest  to  c:\totalcmd.  Po  wybraniu  ścieżki 

instalacji  programu klikamy w następnych krokach na  „Next”.  Po 

zakończeniu instalacji program jest gotowy do użycia.

Konfiguracja Total Commander'a

Aby skonfigurować program Total Commander do pracy z naszym 

serwerem należy skorzystać z menu Sieć-> FTP Połączenie.
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Rysunek 3. Konfiguracja połączenia.

Następnie wybieramy przycisk „Nowe połączenie”. 

W polu „Sesja” wpisujemy dowolną nazwę, dzięki której  będziemy 

rozpoznawali serwer z forum od np. serwera z grami. W polach:

– Nazwa  hosta  –  wpisujemy  adres  naszego  serwera  FTP  (np. 

ftp.nazwa.pl).

– Użytkownik  –  w  tym  polu  wpisujemy  użytkownika,  którego 

otrzymaliśmy od naszego usługodawcy internetowego.

– Hasło  -  w  tym  polu  wpisujemy  hasło,  które  otrzymaliśmy  od 

naszego usługodawcy internetowego.

Pola:  „Zdalny  katalog”,  „Lokalny  katalog”,  „Wyślij  polecenia”  itp. 

mogą zostać puste.
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Gdy już  wszystko uzupełniliśmy,  wracamy na poprzednią  planszę, 

klikamy na nazwę serwera i na koniec naciskamy przycisk „Połącz”. 

Jeśli  wszystko  poprawnie  uzupełniliśmy,  to  program  Total 

Commander połączy się z naszym serwerem.

Teraz, gdy już wiemy jak skonfigurować program FTP, jaki wybrać 

hosting  internetowy  i  na  jakiej  zasadzie  działają  fora  dyskusyjne, 

przejrzyjmy  się  dokładniej  najpopularniejszym  rozwiązaniom 

dostępnym  obecnie  w  Internecie.  W  następnych  rozdziałach 

nauczymy się instalacji, konfiguracji poszczególnych forów, poznamy 

ich  zalety,  wady  oraz  zapoznamy  się  pokrótce  z  możliwościami 

każdego z nich. 
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Forum phpBB2Forum phpBB2

Forum phpBB2 jest chyba najbardziej popularnym skryptem forum 

w całym Internecie – i do tego jak większość tego typu skryptów jest 

w  100%  darmowy.  Skrypt  jest  tak  napisany,  żeby  umożliwić  jak 

najprostszą  jego  modyfikację.  Instalacja  i  konfiguracja  jest 

dziecinnie  prosta  –  nawet  początkujący  użytkownicy  komputerów 

nie  powinni  mieć  problemów  z  jego  obsługą.  Forum  pozwala  na 

dogrywanie  nowych  stylów  graficznych.  Forum  zostało  tak 

zbudowane,  aby  umożliwić  obsługę  nieograniczonej  ilości  forów, 

kategorii, użytkowników, tematów i wiadomości. Zarządzanie forum 

odbywa  się  poprzez  panel  administracyjny,  z  którego  poziomu 

możemy  dodawać  nowe  fora,  sprawdzać  użytkowników  –  w  tym 

zmieniać ich uprawnienia, czy też blokować dostęp dla wybranych 

użytkowników dla wybranych forów.

Forum posiada następujące wymagania systemowe:

– baza  danych:  MySQL  3.2x/4.x,  PostgreSQL  7.x,Microsoft  SQL 

Server 7/2000, Microsoft Access (poprzez ODBC)

–  PHP >3.1, zalecane 4.x 

Działanie  forum  możesz  zobaczyć  tutaj: 

http://demo.phpbb2.pl/forum, a panel administracyjny znajduje się 

tu: http://www.phpbb2.pl/demo_admin
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Instalacja i konfiguracja phpBB2

Na  początek  ze  strony  producenta:  http://www.phpbb2.pl – 

z zakładki  „Download”  wybieramy  „Skrypt  forum  phpBB” 

a następnie  phpBB  x.x.x  –  gdzie  „x”  to  numer  wersji  (w  chwili 

pisania  książki  aktualną  wersją  była  wersja  2.0.21).  Po  pobraniu 

pliku  forum  należy  je  rozpakować  (np.  programem  WinZIP, 

WinRAR itp).

Po  wypakowaniu  plików z  archiwum kopiujemy  za  pomocą  Total 

Commander'a wszystkie pliki z naszego forum na serwer.

Po  skopiowaniu  plików  na  serwer  nadszedł  czas  na  instalację 

naszego  forum.  Na  początek  musimy  wejść  w  program  Total 

Commander i zmienić prawa dostępu dla pliku config.php w naszym 

forum.  Aby  to  zrobić  klikamy  prawym  przyciskiem  na  plik 

config.php  na  naszym  serwerze  (aby  zaznaczyć  ten  plik  na 

czerwono),  a  następnie  z  menu Plik  ->Zmień atrybuty  wpisujemy 

w atrybut „666”.

Następnie wchodzimy na stronę, na którą skopiowaliśmy pliki,  np 

www.naszastrona.pl/adres_naszego_forum.  Po  poprawnym 

wczytaniu strony ukaże się nam instalator naszego forum.
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Rysunek 5. Instalator forum phpBB2

W formularzu musimy podać  nasze  loginy  i  hasła  do  naszej  bazy 

danych, prefiks dla tabel (przedrostek dla nazw tabel) itp.

Po  poprawnym  wpisaniu  danych  otrzymamy  potwierdzenie 

zakończenia instalacji. Instalator sam utworzył tabele w naszej bazie 

danych.

Kolejnym krokiem jest ustawienie atrybutów dla pliku config.php na 

644 – robimy to tak samo jak wcześniej z atrybutem 666.

Następnym elementem instalacji  jest  upewnienie się  poprzez  nasz 

program FTP, czy katalogi „Install” i „Contrib” zostały usunięte. Jeśli 

nie, to musimy to zrobić ręcznie.

Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, to nasze forum jest gotowe do 

użytku. 
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Administracja forum phpBB2

Aby wejść do panelu administracyjnego musimy się zalogować jako 

użytkownik  utworzony  podczas  instalacji.  Po  poprawnym 

zalogowaniu  pojawi  się  na  samym  dole  forum  link  „Panel 

Administracyjny”.  Po  kliknięciu  i  zalogowaniu się  pojawi  się  nam 

panel administracyjny naszego forum. 

Po lewej stronie naszego panelu znajduje się lista z opcjami.

– Indeks Administracji – są to ogólne informacje o naszym forum.

– Strona główna forum – przeniesie nas do forum.

Fora:

– Zarządzaj  –  w  tym  miejscu  możemy  tworzyć  nowe  fora 

i kategorie.

– Zezwolenia  –  pozwala  ustanowić  zezwolenia  dostępu  do 

poszczególnych forów.

– Czyszczenie – pozwala wyczyścić wybrane fora.

Ogólne:

– Kopia zapasowa – pozwala stworzyć archiwum z danymi naszego 

forum.

– Konfiguracja  –  pozwala  skonfigurować  nam  nasze  forum. 

Najciekawszymi opcjami konfiguracyjnymi są:
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a) Nazwa strony – to co wpiszemy w tym miejscu pokaże się na 

stronie naszego forum jako nazwa.

b) Opis strony – będzie to tekst widoczny pod nazwą strony.

c) Wyłącz  forum  –  bardzo  przydatna  opcja.  Pozwala  wyłączyć 

forum dla użytkowników podczas np. prac administracyjnych, 

aktualizacji forum czy też podczas tworzenia kopi zapasowej.

d) Włącz  aktywację  kont  –  każde  założone  konto  będzie 

wymagało aktywacji poprzez administratora bądź moderatora.

e) Prywatne  wiadomości  –  opcja  ta  pozwala  zrobić  z  naszego 

forum pewnego rodzaju komunikator. Nasi użytkownicy prócz 

pisania wiadomości na forum, będą mogli pisać między sobą 

wiadomości niewidoczne dla innych.

Ogólne:

– Masowa korespondencja – pozwala na wysłanie wiadomości do 

wszystkich naszych użytkowników.

– Odtwarzanie – odtwarzanie pliku z archiwum.

– Uśmieszki – konfiguracja tzw. Emotions.

– Cenzura słów – blokada niecenzuralnych słów.

Grupy:  opcje  związanie  z  zarządzaniem  grupami  użytkowników. 

Możemy zmieniać ich ustawienia, nadawać uprawnienia moderatora 

itp.
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Style: opcja ta pozwala nam ustawić nowy wygląd naszego forum.

Użytkownicy:  w  tym  miejscu  możemy  tworzyć  nowe  rangi 

użytkowników, blokować bądź zarządzać użytkownikami.

Ogólnie  rzecz  biorąc  jest  to  moim  zdaniem  najlepsze  darmowe 

forum,  jakie  możemy  pobrać  z  Internetu.  Proces  instalacji, 

administracji  czy  też  konfiguracji  jest  maksymalnie  uproszczony

 – a mnogość opcji pozwala ustawić praktycznie wszystko.
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Dlaczego warto mieć pełną wersję?

Jak wybrać, zainstalować i skonfigurować forum

dyskusyjne? To właśnie odkryjesz dzięki publikacji „Forum

dyskusyjne - Przewodnik od A do Z”. Jest on napisany

przystępnym językiem i prowadzi krok po kroku przez

czynności, które musisz wykonać, by zaistnieć jako

gospodarz własnego forum w Internecie i zacząć budować

wirtualną społeczność. Oto kilka z tematów poruszonych w

książce „Forum dyskusyjne - Przewodnik od A do Z”: -

Zasady działania forum dyskusyjnego - Technologie

wykorzystywane w forum - Hosting - Programy FTP -

Forum phpBB2 - Forum SMF - Forum Invision Power

Board Dlaczego i Ty możesz chcieć posiadać własne

forum? Dlaczego fora przyciągają, czy wręcz wciągają i zatrzymują u siebie takie

rzesze internautów? Nie jest to tylko powodowane ilością zgromadzonej na nich

praktycznej wiedzy, czy możliwością uzyskania odpowiedzi na dręczące nas pytania -

to także pewnego rodzaju sposób na przynależność do jakiejś grupy, społeczności.

Jeśli nie istnieje jeszcze forum dotyczące Twojego hobby - w każdej chwili możesz je

założyć i stać się jego gospodarzem (zgarniając wszystkie przywileje władcy dla

siebie :). Jak znajdą Cię inni entuzjaści danego tematu? Wystarczy, że skorzystają z

wyszukiwarki internetowej...

Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli

http://www.zlotemysli.pl/prod/6314/forum-dyskusyjne-pr

zewodnik-od-a-do-z-lukasz-peta.html
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