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Вимоги

Мінімальні вимоги до сервера
●
●
●

PHP 7.4 або вище (PHP8, якщо ви хочете використовувати Wordpress 6 або Joomla
4 Quickstarts)
php.ini memory_limit встановлено на 256M.
Місце на диску. Ми настійно рекомендуємо мати принаймні 500 МБ вільного місця
на диску. Наразі розмір zip-файлу Jomres становить 10 Мб, розпакований — 80 Мб
(після встановлення бібліотеки пакунків). Отже, під час процесу оновлення вам
знадобиться 24+80+80 (існуюча інсталяція Jomres) + стільки дискового простору,
скільки потребує решта вашої CMS і зображень.

Версії CMS
●
●
●
●
●
●
●

Joomla 1.5 Ця версія Jooma більше не підтримується.
Joomla 1.6 Ця версія Jooma більше не підтримується.
Joomla 1.7 Ця версія Jooma більше не підтримується.
Joomla 2.5 Ця версія Jooma більше не підтримується.
Joomla 3.x
Joomla 4.x
Wordpress 6

Вимоги до PHP
Щоб використовувати повну функціональність Jomres, потрібно ввімкнути наступні
функції/модулі PHP:
●
●
●
●
●
●

CURL – використовується для завантаження всіх плагінів, включаючи модулі, із
серверів Jomres.
Функції файлової системи – використовуються для завантаження зображень
нерухомості та приміщень, запису тимчасових даних тощо (обов’язково).
Ви повинні переконатися, що у PHP вбудовано підтримку MySQL, XML і Zlib.
(обов’язково)
Має бути ввімкнено функції MBString.
ZipArchive має бути ввімкнено.
GD повинен бути включений.

Хоча цей список може виглядати досить лякаюче, більшість хостів нададуть цю функцію в
стандартному пакеті хостингу.

Вступ

Ласкаво просимо до посібника зі встановлення та оновлення Jomres. Тут я покажу вам два
методи, якими можна скористатися для встановлення Jomres.
Перший метод — метод швидкого старту. Якщо ви новачок у Jomres, я дуже, дуже
наполегливо рекомендую вам скористатися одним із Quickstarts (потрібна підписка).
Jomres — це велика система, її налаштування потребує часу. Завдяки Quickstarts це легко
зробити.
Другий метод — це метод «інсталяції з Інтернету», де ви використовуєте веб-інсталятор
WordPress або Joomla. Якщо ви збираєтеся використовувати цей метод, після
встановлення Jomres вам потрібно буде прочитати посібник Site Manager, зокрема розділ,
у якому розповідається про те, як Jomres вказати, які набори шаблонів використовувати.

Встановлення Quickstart
Де отримати Quickstarts
Якщо у вас є ліцензія на завантаження та підтримку для Jomres, ви зможете завантажити
кілька Quickstarts зі свого облікового запису на Jomres.net.
Увійдіть у свій обліковий запис, перейдіть на сторінку ліцензій і перегляньте свою ліцензію.
Прокрутіть цю сторінку вниз, і ви побачите кілька доступних для вас завантажень. Швидкі
старти – це копії демонстраційних сайтів для Jomres, повністю налаштовані та готові до
того, щоб ви могли почати налаштовувати їх відповідно до власних потреб.

Wordpress Quickstart Installation
TLDR;
Встановлення будь-якого з пакетів Jomres Quickstart досить просте, тут ми надамо вам
повний, покроковий посібник, однак у підсумку ви
●
●
●
●
●
●
●
●
●

розмістите файли .jpa та kickstart.php на своєму веб-сервері.
Створіть базу даних для своєї CMS
Start kickstart.php
Дотримуйтесь інструкцій на екрані, ввівши назву бази даних і сервер на сторінці
відновлення бази даних.
Введіть свій сайт і пароль користувача.
Прибирати.
Увійдіть на свій сайт.
Оновіть Jomres та його плагіни.
Прибуток.

Повний посібник
1. Перейдіть до свого облікового запису та завантажте файл швидкого запуску порталу
Wordpress. Ви можете знайти його на сторінці ліцензій, натисніть «Переглянути ліцензію», і
там буде перелічено доступні завантаження.
2. Завантаживши відповідний zip-файл, розархівуйте його локально, і всередині ви
знайдете три файли: файл .jpa (наприклад, jomres-portal-quickstart.jpa), kickstart.php і файл
readme.
3. Скопіюйте файл .jpa та kickstart.php на свій веб-сервер. У цьому прикладі ви бачите, що
я встановлюю на локальний хост за допомогою WAMP. http://www.wampserver.com/en/

4. Наступне, що вам потрібно зробити, це створити таблицю бази даних для вашого сайту.
Не намагайтеся заповнити таблицю будь-якими даними, Quickstart зробить це за вас. Я
назву свою базу даних wordpress_portal_installation_demo.

5. Тепер ви готові розпочати встановлення. Відкрийте свій веб-переглядач і наведіть його
туди, де ви зберегли файл Quickstart .jpa та kickstart.php, тому в Windows я зберіг файли в
C:\wamp64\www\wordpress_portal_installation_demo, і потрібно буде розпочати
встановлення, відвідавши http://localhost/wordpress_portal_installation_demo/kickstart.php

6. Спочатку ви побачите спливаюче вікно, натисніть Esc або клацніть посилання, щоб
перейти на наступну сторінку.

7. Вам не потрібно буде нічого змінювати на цій сторінці, тому прокрутіть униз і натисніть
«Пуск

. 8. Сценарій витягне всі системні файли, зачекайте, поки він закінчиться, а потім натисніть
кнопку «Запустити інсталятор».
9. Це етап перед встановленням. Ви можете спокійно ігнорувати помаранчеві
попередження на цій сторінці, просто натисніть кнопку Далі.

Іноді ця сторінка виводить попередження (жовтий) або навіть помилки
(червоний). Я встановив сотні Quickstarts для клієнтів, і щоразу ці попередження
не вплинули на встановлення чи використання програмного забезпечення, тому
просто ігноруйте будь-які попередження, які ви можете побачити тут. Я завжди
так роблю.
Станом на червень 2016 року у кількох людей виникли проблеми з отриманням Quickstart
на етапі ANGIE -> База даних. Якщо ви використовуєте Mysql 5.6, переконайтеся, що
позначено параметр «Примусово сортувати таблиці UTF-8». Це вирішило проблему для
нас, і ми розуміємо, що це помилка в mysql 5.6. Ми не можемо відтворити його в 5.7
10. Ймовірно, вам потрібно буде змінити ім’я бази даних тут на те, що ви назвали базу
даних у кроці 4. Оскільки ця машина не обслуговує файли в Інтернеті, я залишив ім’я
користувача Mysql на Root, однак, якщо це «живий» сервер, вам також потрібно буде
надати ім’я користувача та пароль вашої власної бази даних.

11. Клацніть Далі, це почне процес відновлення бази даних. Натисніть «Наступний крок»,
коли з’явиться кнопка.
12. Змініть назву та слоган сайту.
У розділі «Налаштування суперкористувача» вам потрібно буде встановити адресу
електронної пошти та пароль користувача «jomres». Після налаштування сайту ми
рекомендуємо вам створити абсолютно нового користувача адміністратора, а потім
видалити користувача "jomres".

Клацніть Далі
Kickstart тепер потрібно перевірити ваші таблиці бази даних на жорстко закодовані
URL-адреси. Майте на увазі, що ця сторінка іноді може мати помилки, оскільки вона не
працює належним чином, однак вона виконує свою мету. Не змінюйте параметри, просто
натисніть «Далі». Ви побачите цю сторінку

З мого досвіду найкраще почекати кілька хвилин, піти приготувати чашку чаю та закрити
вкладку.

13. Ви майже готові побачити свій сайт у всій його красі. Натисніть кнопку Відвідайте свій
сайт.

Встановіть менеджер плагінів.
Ви можете переглянути Jomres і трохи дослідити, але ви захочете створити свій сайт за
допомогою деяких плагінів, які є у Jomres, тому спочатку вам слід встановити основи
плагінів.
Під пунктом меню «Інформаційна панель» натисніть «Менеджер плагінів». Вам буде
запропоновано встановити менеджер плагінів. Натисніть «Давайте зробимо це»

. Після встановлення менеджера плагінів ви можете встановити плагін Alternative Init і
плагін Jomres Shortcodes.
Переважна більшість плагінів не залежать від CMS, тобто вони працюють як на Joomla,
так і на WordPress.
Альтернативний Init знаходиться відносно близько до вершини. Плагін Jomres Shortcodes є
специфічним для Wordpress, тому він знаходиться внизу списку.

Альтернативна ініціалізація — це плагін, який включає файли фреймворку Jomres, коли
сам Jomres не викликається безпосередньо.

Плагін Jomres Shortcodes

Після встановлення плагіна Jomres Shortcodes відвідайте менеджер плагінів WordPress і
переконайтеся, що ви активували Jomres Shortcodes. Alternative Init не залежить від CMS,
але Jomres Shortcodes — це плагін WordPress, і його потрібно активувати, перш ніж він
зможе виконувати свою роботу. Жоден із інших плагінів не потрібно активувати, оскільки
це плагіни Jomres, а не плагіни WordPress.

Перевірте короткі коди

Перейдіть на сторінку сторінок і додайте нову. Назвіть його Shortcodes test і виберіть у
ньому блок Shortcode

У короткому коді введіть [terms jomres &property_uid=1]

Збережіть сторінку. Тепер ви зможете відвідати інтерфейс свого сайту та побачити новий
пункт меню під назвою Тест коротких кодів. Коли ви клацнете його, ви побачите таке:

Вітаємо, ви встановили Jomres і можете створювати свій сайт.

Подальші кроки
Вашим наступним кроком є прочитання посібника Site Manager.

Встановлення Joomla Quickstart Встановлення
будь-якого з пакетів Jomres Quickstart є достатньо простим, тут ми надамо вам повний,
покроковий посібник, однак у підсумку ви будете
TLDR;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Розмістіть файл .jpa та kickstart.php на своєму веб-сервері.
Створіть базу даних для своєї CMS
Start kickstart.php
Дотримуйтесь інструкцій на екрані, ввівши назву бази даних і сервер на сторінці
відновлення бази даних.
Введіть свій сайт і пароль користувача.
Прибирати.
Увійдіть на свій сайт.
Оновіть Jomres і його плагіни.
Прибуток.

Повний посібник

1. Спочатку вирішіть, яку версію Quickstart ви хочете інсталювати: Portal (кілька ресурсів)
або Hotel (один ресурс).
2. Завантаживши відповідний zip-файл, розархівуйте його локально, і всередині ви
знайдете три файли: файл .jpa (наприклад, jomres-portal-quickstart.jpa), kickstart.php і файл
readme.
3. Скопіюйте файл .jpa та kickstart.php на свій веб-сервер. У цьому прикладі ви бачите, що
я встановлюю на локальний хост за допомогою WAMP. http://www.wampserver.com/en/

4. Наступне, що вам потрібно зробити, це створити таблицю бази даних для вашого сайту.
Не намагайтеся заповнити таблицю будь-якими даними, ми зробимо це за вас. Я
називатиму свою базу даних joomla_portal_installation_demo, що спрощує зв’язування баз
даних із папками в WAMP.

5. Тепер ви готові розпочати встановлення. Відкрийте свій веб-переглядач і наведіть його
туди, де ви зберегли файл Quickstart .jpa та kickstart.php, тому в Windows я зберіг файли в
C:\wamp64\www\joomla_portal_installation_demo, і потрібно буде розпочати встановлення,
відвідавши http://localhost/joomla_portal_installation_demo/kickstart.php
6. Спочатку ви побачите спливаюче вікно, натисніть Esc або клацніть посилання, щоб
перейти на наступну сторінку.

7. Вам не потрібно буде нічого змінювати на цій сторінці, тому прокрутіть униз і натисніть
«Пуск

. 8. Сценарій витягне всі системні файли, зачекайте, поки він закінчиться, а потім натисніть
кнопку «Запустити інсталятор».
9. Це етап перед встановленням. Ви можете спокійно ігнорувати помаранчеві
попередження на цій сторінці, просто натисніть кнопку Далі.

Іноді ця сторінка виводить попередження (жовтий) або навіть помилки
(червоний). Я встановив сотні Quickstarts для клієнтів, і щоразу ці попередження
не вплинули на встановлення чи використання програмного забезпечення, тому
просто ігноруйте будь-які попередження, які ви можете побачити тут. Я завжди
так роблю.
У кількох людей виникли проблеми з отриманням Quickstart на стадії ANGIE -> Database.
Якщо ви використовуєте Mysql 5.6, переконайтеся, що позначено параметр «Примусово
сортувати таблиці UTF-8». Це вирішило проблему для нас, і ми розуміємо, що це помилка
в mysql 5.6. Ми не можемо відтворити його в 5.7
10. Ймовірно, вам потрібно буде змінити ім’я бази даних тут на те, що ви назвали базу
даних у кроці 4. Оскільки ця машина не обслуговує файли в Інтернеті, я залишив ім’я
користувача Mysql на Root, однак, якщо це «живий» сервер, вам також потрібно буде
надати ім’я користувача та пароль вашої власної бази даних.

11. Клацніть Далі, це почне процес відновлення бази даних. Натисніть «Наступний крок»,
коли з’явиться кнопка.
12. Ви не повинні встановлювати тут поле URL-адреси активного сайту, за винятком
виняткових обставин, у 99 випадках зі 100 ви можете залишити це поле порожнім.
Ви можете змінити назву сайту, адресу електронної пошти сайту та ім’я відправника
електронної пошти сайту.
У розділі «Налаштування суперкористувача» вам потрібно буде встановити адресу
електронної пошти та пароль користувача «jomres». Після налаштування сайту ми
рекомендуємо вам створити абсолютно нового користувача адміністратора, а потім
видалити користувача "jomres".
Натисніть «Далі

. Встановити диспетчер плагінів.
Після встановлення Jomres перейдіть до «Компонентів» > «Jomres». У опції
горизонтального меню вище натисніть «Інформаційна панель» > «Менеджер плагінів».
Вам буде запропоновано встановити менеджер плагінів. Давай і зроби це.
Коли це буде зроблено, сторінка перезавантажиться, і вам буде запропоновано список
плагінів.
Зовсім у верхній частині ви побачите плагін Alternative Init. Встановіть його.
Далі прокрутіть униз, і ви побачите плагін Jomres Asamodule, встановіть його теж. Після
того, як цей плагін буде встановлено, перейдіть у «Система» > «Відкрити»

. Якщо буде запропоновано встановити будь-які плагіни, встановіть їх.
Потім перейдіть на сторінку Система > Плагіни та знайдіть Jomres

Переконайтеся, що всі плагіни на цій сторінці ввімкнено.
Вітаємо, ви встановили Jomres.
Подальші кроки
Вашим наступним кроком є прочитання посібника Site Manager.

Зверніть увагу на розділ про вибір версії Bootstrap.

Про
Kickstart Документація Kickstart
https://www.akeeba.com/documentation/akeeba-kickstart-documentation.html
Резервне копіювання Akeeba є чудовим інструментом, і ми настійно рекомендуємо вам
інвестувати в повну підписку на продукт через https://www.akeebabackup.com/ , оскільки він
містить багато інструментів і функцій, недоступних у безкоштовній версії, включеній у цю
установку.
Kickstart/Akeeba/Admintools не є ІТ-продуктами Woollyinwales. Вони є частиною чудового
набору продуктів від Nic at https://www.akeebabackup.com/ і авторські права належать
Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com.

Усунення несправностей
Спочатку переконайтеся, що ви створили базу даних для своєї CMS, і що у вас є
правильне ім’я користувача та пароль mysql.
Проблема з вилученням бази даних
Декілька людей мали проблеми з видобуванням Quickstart на етапі ANGIE -> База даних.
Нам вдалося відтворити це, і ми визначили, що на цій сторінці вам потрібно натиснути
«Додаткові параметри» та переконатися, що опція «Примусово порівнювати UTF-8 для
таблиць» позначена. Це вирішило проблему для нас, і ми розуміємо, що це помилка в
mysql 5.6. Ми не можемо відтворити його в 5.7
Quickstart Kickstarts скаржаться на відсутність підтримки БД
Мені стало відомо, що останні (2022) версії kickstart.php, які містяться в Quickstarts, іноді
повідомляють про відсутність підтримки бази даних.
Я вважаю, що це може бути помилка в сценарії кікстарту, щоразу, коли я щойно натискаю
«Далі», щоб перейти до наступного кроку, і встановлення відбувається, як очікувалося.
Отже, коли ви запускаєте Quickstart, якщо бачите це попередження, просто ігноруйте його.
Насправді я завжди ігнорував будь-які попередження на цій панелі, і це ніколи не було
проблемою.

Інсталяція з Інтернету - WordPress

Щоб інсталювати у Wordpress (якщо ви не користуєтеся одним із посібників швидкого
запуску), рекомендуємо скористатися функцією «Встановити з Інтернету».

Перед установкою Jomres
Jomres має три набори шаблонів, які дозволяють використовувати різні версії фреймворку
Bootstrap у макеті та компонентах для досягнення найкращого макета та пропонують такі
речі, як модальні спливаючі вікна та адаптивний і послідовний стиль. Під час процесу
налаштування Jomres запитає вас, яку версію Bootstrap підтримує ваша тема, надаючи
вам вибір між None, Bootstrap 2, Bootstrap 3 або Bootstrap 5.
Якщо ваша тема не надає доступу до фреймворку Bootstrap, зазвичай ви вибираєте None
, але це не найкраща ідея. Jomres може працювати в темах без Bootstrapped, однак
виглядає в них не дуже добре.
Якщо у вас немає теми на основі Bootstrap, ми рекомендуємо вам встановити тему Jomres
Leohtian для Wordpress, ви можете завантажити її тут. Спочатку встановіть і активуйте це,
перш ніж встановлювати Jomres. Якщо ви використовуєте Leohtian, під час інсталяції
Jomres вам слід вибрати Bootstrap 3, коли вам буде надано вибір.

Інсталяція Jomres
Basic інсталяція відносно проста. Скористайтеся функцією встановлення Wordpress з
Інтернету, знайдіть Jomres і скористайтеся інструкціями на екрані, щоб виконати початкове
встановлення.

Jomres дуже великий, тому початкова інсталяція встановлює лише деякі базові файли,
реальна інсталяція Jomres відбувається, коли ви активуєте Jomres. Оскільки Jomres має
розмір приблизно 10 Мб, це може зайняти деякий час, залежно від швидкості підключення
до Інтернету вашого веб-сервера. Будь ласка, будьте терплячі.
Jomres має бути автоматично додано до головного меню WordPress. Не відновлюйте це.
Далі додайте менеджер плагінів Jomres, оскільки він знадобиться для використання
коротких кодів.
Встановіть менеджер плагінів.
Після появи Jomres на бічній панелі його встановлено. Далі перейдіть до пункту меню
Jomres. Ви побачите це:

Встановіть менеджер плагінів.
Ви можете переглянути Jomres і трохи дослідити, але ви захочете створити свій сайт за
допомогою деяких плагінів, які має Jomres, тому спочатку вам слід встановити основи
плагінів.

Під пунктом меню «Інформаційна панель» натисніть «Менеджер плагінів». Вам буде
запропоновано встановити менеджер плагінів. Натисніть «Давайте зробимо це»

. Після встановлення менеджера плагінів ви можете встановити плагін Alternative Init і
плагін Jomres Shortcodes.
Переважна більшість плагінів не залежать від CMS, тобто вони працюють як на Joomla,
так і на WordPress.
Альтернативний Init знаходиться відносно близько до вершини. Плагін Jomres Shortcodes є
специфічним для Wordpress, тому він знаходиться внизу списку.

Альтернативна ініціалізація — це плагін, який включає файли фреймворку Jomres, коли
сам Jomres не викликається безпосередньо.

Плагін Jomres Shortcodes

Після встановлення плагіна Jomres Shortcodes відвідайте менеджер плагінів WordPress і
переконайтеся, що ви активували Jomres Shortcodes. Alternative Init не залежить від CMS,
але Jomres Shortcodes — це плагін WordPress, і його потрібно активувати, перш ніж він
зможе виконувати свою роботу. Жоден із інших плагінів не потрібно активувати, оскільки
це плагіни Jomres, а не плагіни WordPress.

Перевірте короткі коди

Перейдіть на сторінку сторінок і додайте нову. Назвіть його Shortcodes test і виберіть у
ньому блок Shortcode

У короткому коді введіть [terms jomres &property_uid=1]

Збережіть сторінку. Тепер ви зможете відвідати інтерфейс вашого сайту та побачити новий
пункт меню під назвою Тест коротких кодів. Коли ви клацнете його, ви побачите таке:

Вітаємо, ви встановили Jomres і можете створювати свій сайт.

Подальші кроки
Вашим наступним кроком є прочитання посібника Site Manager.

Зверніть увагу

на розділ про вибір версії Bootstrap.
Встановлення з Інтернету –
знімки екрана Joomla взяті з Joomla 4.

Встановлення Jomres
Рекомендований спосіб встановлення в Joomla, якщо ви не користуєтеся жодною з
інструкцій швидкого запуску, полягає в застосуванні процесу встановлення з Інтернету.
В області адміністратора перейдіть до Розширення > Керування > Встановити та знайдіть
Jomres.

Клацніть вкладку «Встановити з Інтернету» та скористайтеся інструментом пошуку для
пошуку Jomres

. Натисніть кнопку «Встановити», а потім дотримуйтесь інструкцій.
Jomres — велика програма. Якщо у вас низька швидкість Інтернету, завантаження всіх
програм може зайняти хвилину. необхідні файли та розпакуйте їх. Будь ласка, будьте
терплячі.

Встановіть менеджер плагінів
Після встановлення Jomres перейдіть до Компоненти > Jomres. У опції горизонтального
меню вище натисніть «Інформаційна панель» > «Менеджер плагінів». Вам буде
запропоновано встановити менеджер плагінів. Давай і зроби це.
Коли це буде зроблено, сторінка перезавантажиться, і вам буде запропоновано список
плагінів.
Зовсім у верхній частині ви побачите плагін Alternative Init. Встановіть його.
Далі прокрутіть униз, і ви побачите плагін Jomres Asamodule, встановіть його теж. Після
того, як цей плагін буде встановлено, перейдіть у «Система» > «Відкрити»

. Якщо буде запропоновано встановити будь-які плагіни, встановіть їх.
Потім перейдіть на сторінку Система > Плагіни та знайдіть Jomres

Переконайтеся, що всі плагіни на цій сторінці ввімкнено.
Вітаємо, ви встановили Jomres.

Подальші кроки
Вашим наступним кроком є прочитання посібника Site Manager.

Зверніть увагу на розділ про вибір версії Bootstrap.

