
 

A.LỜI NÓI ĐẦU

 

    Có lẽ các bạn thấy ebook này sẽ thắc mắc vì trên mạng
đã có vô vàn các ebook dạy làm web khác nhau. Vậy
ebook của mình có gì đặc biệt? 

    Sự khác biệt ở đây là cách mà mình truyền tải thông
tin đến các bạn!.Đã đọc sách là phải hiểu, đã hiểu là phải
làm, đã làm là phải làm ngay. Mình đã đọc nhiều ebook dạy
làm web và thấy rằng nó không phù hợp với Newbie
(người mới tìm hiểu về web). Đọc nhiều lúc thấy “ức chế”
vì họ (tác giả) viết như kiểu mình biết rồi ý (đã biết rồi thì
đọc ebook làm gì nữa).  Ví dụ:

Bạn hãy tạo database với tên ABC -> Database là cái
gì?tạo thế nào???
Bạn hãy mở file config và cấu hình lại cho phù hợp với
web của mình ->file config ở đâu?cấu hình thế nào?



    Vậy đấy, ebook này sẽ khắc phục tất cả những điều
trên. Mình sẽ cố gắng VIẾT CHO NEWBIE ĐỌC, không
dùng quá nhiều từ nghữ chuyên môn, sử dụng miêu tả, so
sánh với những thứ gần gũi trong cuộc sống giúp các bạn
hiểu rõ hơn. Ebook được chia làm các phần (A,B,C..), các
chương (I,II,III..) và các mục (1,2,3...). Mỗi phần,
chương, mục đều có thông tin, các bạn chú ý đọc kĩ nhé
^^. Hi vọng sau khi đọc Ebook này các bạn có thể bắt tay
ngay vào xây dựng 1 trang web cho riêng mình. 

    Mọi ý kiến hỏi đáp, góp ý các bạn có thể gửi mail cho
mình qua địa chỉ DucHT23391@Gmail.com hoặc liên hệ qua
web cá nhân DucMu.info và DucMu.Co.Cc

    Chúc các bạn 1 ngày tốt lành!

        

mailto:DucHT23391@Gmail.com
http://ducmu.info/
http://ducmu.co.cc/


 

C.TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG WEB

    Sau khi tìm hiểu về các khái niệm rồi giờ ta đi sâu vào
tìm hiểu thực sự Host, domain, Source code...hình thù nó
thế nào?Các bước chi tiết để tạo ra 1 trang web ra sao 



 

I.NHỮNG THỨ CẦN CHUẨN BỊ

      Dưới đây là tất cả những thứ mà bạn cần chuẩn bị để
bắt tay vào công việc xây dựng web. Bạn cần đăng ký host,
tên miền. Cần down các phần mềm hỗ trợ làm web. Có câu
“không chuẩn bị gì là chuân bị cho thất bại” , hãy
chuẩn bị thật tốt nhé!



 

1. Host – Mảnh đất

*Đăng ký host miễn phí

    Việc đăng ký 1 host miễn phí là việc bạn...tạo 1 tài khoản
trên web của nó. Vào web của nó, tìm đến các chữ kiểu sign
up, register, creat...Tùy từng web sẽ có Form (mẫu) đăng
ký khác nhau nhưng nhìn chung rất đơn giản 

Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ host miễn phí:

+Host nước ngoài 



So sánh các dịch vụ hosting miễn phí

Hosting miễn phí Web
Space Bandwidth

File
size
limit

http://x10hosting.com/ Unlimited Unlimited Không

http://www.000webhost.com/ 1500 MB 100 GB Không

http://www.atspace.com/ 1000 MB Unlimited Không

http://www.awardspace.com/ 250 MB 5 GB Không

http://byethost.com/index.php/free-
hosting

5,500MB 200 GB 10 MB

http://www.zymic.com/free-web-
hosting/

5000
MB

50000 MB Không

http://www.freewebhostingarea.com/ 1500 MB Unlimited 12 MB

http://danhbahosting.com/free-hosting/index.htm
http://danhbahosting.com/free-hosting/x10hosting.php/t_blank
http://danhbahosting.com/free-hosting/000webhost.php/t_blank
http://danhbahosting.com/free-hosting/atspace.php
http://danhbahosting.com/free-hosting/awardspace.php/t_blank
http://byethost.com/index.php/free-hosting/t_blank
http://www.zymic.com/free-web-hosting//t_blank
http://www.freewebhostingarea.com//t_blank


http://www.xtreemhost.com/plans/ 5.5 GB 200 GB 4 MB

http://www.000space.com/ 5500 MB 200 GB Không

http://www.host-ed.net/ 250 MB 5 GB 2 MB

http://www.freehostia.com/ 250 MB 6 GB Không

http://summerhost.info/index.php 95k 1000 MB 25 GB Không

http://www.yola.com 1GB Unlimited 15 MB

http://www.heliohost.org/home/features 250MB 2500 MB Không

http://www.50webs.com/ 500 MB 5 GB 500
KB

http://zoka.cc/ 130k 7 GB 250 GB 4 MB

http://5gigs.net/ 104k 5000 MB 200 GB Không

http://gofreeserve.com 2000 MB 80GB Không

http://20x.cc/ 5 GB 20 GB Không

http://freehostingnoads.net 2000 MB 10000 MB Không

http://www.001webs.com/ 400 MB 2 GB 8 MB

http://secure.oni.cc/ 4000 MB 40 000 MB 10 MB

http://www.frihost.com/ 250 MB 10 GB Không

http://www.xtreemhost.com/plans/
http://www.000space.com/
http://danhbahosting.com/free-hosting/host-ed.php
http://www.freehostia.com/
http://summerhost.info/index.php
http://www.yola.com//t_blank
http://www.heliohost.org/home/features/t_blank
http://www.50webs.com/
http://zoka.cc/
http://5gigs.net/
http://gofreeserve.com/
http://20x.cc/
http://freehostingnoads.net/
http://www.001webs.com/
http://secure.oni.cc/
http://www.frihost.com//t_blank


http://www.freehosting.com/ 1 GB 1 GB Không

http://www.110mb.com/ 110 MB 100 GB 8 MB

http://www.t35.com/web-hosting/ Unlimited Unlimited 1mb

http://www.doteasy.com/ 100 MB 1 GB Không

http://www.webng.com/ 350+MB. 10,000+
MB Không

http://mister.net/ 250MB 5 GB Không

http://runhosting.com/ 250MB 5 GB Không

http://vlexofree.com/ 2 300 MB 5 GB Không

http://www.ohost.de/ 2500 MB Unlimited Không

http://www.host1free.com/ 10 GB 150 GB Không

http://www.my3gb.com/ 3 GB 30 GB 10 MB

http://profusehost.net/ 100 MB 1 GB Không

http://0000free.com/ 1000 MB 10 GB Không

http://www.yourfreehosting.net/index.jsp 5 GB 50 GB 8 MB

http://www.100webspace.com/web-
hosting/ 100 MB 3000 MB Không

http://www.freehosting.com//t_blank
http://www.110mb.com//t_blank
http://www.t35.com/web-hosting//t_blank
http://www.doteasy.com//t_blank
http://www.webng.com//t_blank
http://mister.net//t_blank
http://runhosting.com//t_blank
http://vlexofree.com/
http://www.ohost.de/
http://www.host1free.com/
http://www.my3gb.com/
http://profusehost.net/
http://0000free.com/
http://www.yourfreehosting.net/index.jsp
http://www.100webspace.com/web-hosting/


http://www.freeweb7.com/ 7GB 70 GB Không

http://www.funpic.org/ 5000 MB Unlimited 3 MB

http://www.50megs.com/ 50 MB 1 GB 25 MB

http://www.astahost.com/ 1000 MB 10 000 MB Không

http://www.1asphost.com/ 100 MB 1 GB Không

http://www.nofeehost.com/ 100 MB Unlimited Không

http://www.website.org/ 10 GB Unlimited Không

http://www.zoomcities.com/free-hosting/ 250 MB 5000 MB Không

http://www.batcave.net/ 250 MB 5 GB Không

http://crystalserve.com Unlimited Unlimited Không

http://www.agilityhoster.com/ 250 MB 5 GB 500KB

http://webfreehosting.net/ 250 MB 5 GB 2 MB

http://www.i6networks.com/ 5000mb 1TB!!! Không

http://www.hostwebsitesfree.com/ 10 GB 250 GB Không

http://stonerocket.net/ 150 MB 15,000 MB Không

http://somee.com/ asp 150 MB 5 GB Không

http://www.freeweb7.com/
http://www.funpic.org/
http://www.50megs.com/
http://www.astahost.com/
http://www.1asphost.com/
http://www.nofeehost.com/
http://www.website.org/
http://www.zoomcities.com/free-hosting/
http://www.batcave.net/
http://crystalserve.com/
http://www.agilityhoster.com/
http://webfreehosting.net/
http://www.i6networks.com/
http://www.hostwebsitesfree.com/
http://stonerocket.net/
http://somee.com/


http://www.leadhoster.com/ 250 MB 5 GB 500KB

http://www.ripway.com/ 100mb 4500mb 10 MB

http://www.fateback.com/ 100mb 3gb 200KB

http://dhost.info/ 100mb 300 000 MB Không

http://getfreehosting.co.uk 300 MB 10 GB Không

http://freei.me 7 GB 250 GB 4 MB

http://www.5webs.net/ 1000 MB 10 000 MB 10 MB

http://www.blackapplehost.com/ 5 GB 20 GB Không

http://orangeserve.com Unlimited Unlimited Không

http://www.squareserve.com Unlimited Unlimited Không

http://monkeyserve.com/ Unlimited Unlimited Không

http://www.instantfreesite.com/ Unlimited Unlimited Không

http://megabyet.com/ 1,6 GB 150 GB 6 MB

http://hostcell.net/ 300 MB 5000 MB Không

http://www.unlimitedtree.com/ Unlimited Unlimited Không

http://www.20m.com/ 1 GB Unlimited 0.5MB

http://www.leadhoster.com/
http://www.ripway.com/
http://www.fateback.com/
http://dhost.info/
http://getfreehosting.co.uk/
http://freei.me/
http://www.5webs.net/
http://www.blackapplehost.com/
http://orangeserve.com/
http://www.squareserve.com/
http://monkeyserve.com/
http://www.instantfreesite.com/
http://megabyet.com/
http://hostcell.net/
http://www.unlimitedtree.com/
http://www.20m.com/


Nguồn: http://danhbahosting.com

 

 

+Host Việt Nam 

      1.Web4vn.com:

     Là dịch vụ cung cấp hosting miễn phí với hệ thống server đặt tại
FPT Việt Nam.
Cấu hình gói host miễn phí:

100 MB Space, 2 GB Bandwidth
1 MySQL Database
1 Email address (khi sử dụng domain riêng)
Hỗ trợ domain .com .net .org .biz .info .org
Hỗ trợ free subdomain tenban.web4vn.com
Quản lý website với Cpanel 11

   

    2.FiboVietNam.com

   là dịch vụ cung cấp Hosting và Domain chuyên nghiệp, có hổ trợ
Host Miễn Phí cho cộng đồng, với tiêu chí "mãi mãi":

Cấu hình gói host miễn phí:

100 MB Space, 50 GB Bandwidth.
3 MySQL Database
Hỗ trợ domain riêng: com, net,..
Hỗ trợ subdomain tenban.fibovietnam.net hay tenban.fibo.us
Quản lý hosting với Cpanel 11

   Ðể biết thêm chi tiết "cấu hình" và thông tin qui ðịnh các bạn hãy vào
Đây :http://forum.fibo.vn/showthread.php?t=6

    3.SpaceGate.vn

   là dịch vụ cung cấp Hosting và Domain chuyên nghiệp, có hổ trợ
Host Miễn Phí cho cộng ðồng, cấu hình vượt trội, vĩnh viễn:

500 MB Space, 10 GB Bandwidth.

http://danhbahosting.com/
http://web4vn.com/
http://www.fibo.vn/
http://forum.fibo.vn/showthread.php?t=6
http://spacegate.vn/


2 MySQL Database
Hỗ trợ domain riêng còn subdomain thì mình không rõ lắm.
Cpanel 11
Hổ trợ tạo 5 subdomain cho tên miền của bạn.
Email account 2
FTP account 2

    Ðể biết thêm chi tiết "cấu hình" và thông tin qui định các bạn hãy vào
đây:http://hosting.spacegate.vn/thong-tin/chi-tiet/hosting-mien-phi.html

Nguồn: Minh Mèo blog

    4. 4u-vn.com

        - Dung lượng: 100MB
        - Băng thông: 10GB
          - Hệ điều hành:Linux CentOS 5.4 và Windows Server 2003 R2
Enterprise.Tức là bạn có thể chọn loại host cho PHP hoặc ASP

    *Đăng ký: Viết đơn đăng ký qua forum.Link đăng ký
    *Ưu điểm:Server tại Việt Nam, Hỗ trợ cả PHP và ASP(rất
hiếm).Không quảng cáo, không post bài hàng tháng, và tất nhiên là
free.host chỉ ngừng free khi công ty ngừng hoạt động. Thế là các bạn
cũng yên tâm phần nào rồi nhé
    *Nhược điểm:Đăng ký qua forum sẽ hơi mất thời gian một chút.
    *Uy tín:Mình mới liên lạc với nhà cung cấp và được xác nhận

    5. DigiStar free hosting.
         -Dung lượng 100 MB
        -Băng thông 10000 MB
        -Tên miền hỗ trợ 1
        -Tên miền Parked 
        -Bảng điều khiển DirectAdmin 
        -Backup hàng ngày / hàng tuần 
        -Hỗ trợ kỹ thuật 24x7 

    *Chú ý:Việc đăng ký được random. Có nghĩa là trong ngày sẽ có thời
điểm nhất định website sẽ cho đăng ký. Các bạn hãy vào trang chủ để
xem số lượng host được đăng ký còn không.
Link đăng ký

ễ ỗ

http://hosting.spacegate.vn/thong-tin/chi-tiet/hosting-mien-phi.html
http://4u-vn.com/
http://forum.4u-vn.com/free-hosting-4u-vn/6-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-cach-lam-%C4%91%C6%A1n-xin-tai-tr%E1%BB%A3-hosting.html
http://digistar.vn/
http://digistar.vn/free-web-hosting.php


    *Ưu điểm:host miễn phí tại Việt Nam nên rất nhanh; hỗ trợ tốt;
đăng ký được là có thông tin host ngay; không quảng cáo
    *Nhược điểm:Đăng ký phải chờ đúng thời điểm (tốt nhất bạn thường
trực tại trang chủ và f5) ; dung lượng không nhiều (chắc cũng vẫn đủ các bạn
nhỉ).

Nguồn:ddth.com

 

*Đăng ký host trả phí

    Tương tự, bạn cũng đăng ký 1 tài khoản ở web của nó. Nhưng tại Mẫu
đăng ký, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều chỗ có $$$ và bạn phải điền thêm nhiều
thông tin như kiểu: hình thức thanh toán, creditcard, paypal... 

+Hos trả phí nước ngoài: 



+Host trả phí Việt Nam 

(Nếu mình hướng tới khách là dân Việt Nam thì nên chọn Host có server đặt
tại Việt Nam vì như thế tốc độ truy cập sẽ nhanh hơn nhiều)



*Kinh nghiệm 

Host miễn phí và trả phí về bản chất là như nhau, thậm chí có
nhiều host miễn phí dung lượng, băng thông còn nhiều hơn cả
trả phí. Tuy nhiên cái quan trọng là tốc độ và sự ổn định thì
Host miễn phí ko bao giờ được như trả phí (hiển nhiên)
Host miễn phí lúc đầu dùng thì ngon lành nhưng 1 thời gian sau là lag,
đơ, die...->chả ai cho ko ai cái gì, nó đang “gợi ý" bạn bỏ tiền ra mua
đấy
Host miễn phí lúc đầu cam kết đủ kiểu (ko quảng cáo, tốc độ nhanh,
ổn đinh...) nhưng 1 thời gian sau mà web bạn “đông khách” là nó



lại “giở chứng” ngay
Với newbie, lời khuyên là cứ dùng host miễn phí đi. Cứ die khoảng
3-4 cái host (và ngậm ngùi nhìn dữ liệu mất vì chưa kịp khôi phục –
Backup) để lấy được kinh nghiệm. Khi nào có điều kiện mua sau cũng
đc



 

1.1. Hướng dẫn đăng ký host tại
X10hosting.com

     Hosting miễn phí thì rất nhiều nơi cung cấp, nhưng vàng
thau lẫn lộn. Chúng ta đã biết đến 000webhost hay
Byethost như những free hosting tốt nhất, được đánh giá
bởi rất rất nhiều webmaster. Hôm nay, Minh muốn giơi
thiệu 1 hosting miễn phí còn tốt hơn cả 2 cái tên nổi tiếng
trên. Đó là x10hosting – free hosting đang được đánh
giá cao nhất thế giới nhưng lại ít được biến đến ở Việt Nam.

    *Ưu điểm của x10hosting:
Để đánh giá 1 nhà cung cấp hosting miễn phí là tốt hay
không, Minh dựa vào các yếu tố sau:
      - Độ ổn định
      - Dung lượng & Băng thông ( ít nhất cũng phải

http://x10hosting.com/


50mb space và 5gb bandwidth )
      - Hỗ trợ Php và Mysql
      - Có bắt đặt quảng cáo hay không
      - Diễn đàn của họ có support tốt không
    Và X10hosting đã đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu khá
“khắt khe” cho 1 free hosting mà Minh đặt ra bên trên.
Như bạn thấy, x10hosting hỗ trợ rất “chuẩn”

- 500 MB dung lượng
- 10 GB băng thông

- Hỗ trợ php, mysql,….
- FTP account

- Bảng điều khiển Cpanel rất quen thuộc
- Cho phép addon domain

- Forum free hosting sôi nổi nhất Minh biết

    X10hosting đang được bình chọn là hosting miễn phí tốt
nhất. Minh đã đăng kí thử và thấy đúng như nhận xét,
x10hosting tốt hơn 000webhost và Byethost rất nhiều
Điểm làm Minh tin tưởng về sự lâu dài của họ chính là diễn
đàn rất đông và sôi nổi, điều mà hầu như không có nhà
cung cấp hosting miễn phí nào làm được.

    *Nhược điểm của x10hosting:



      - Không cho phép Việt Nam đăng kí (cái này Mình sẽ
hướng dẫn cách đăng kí bên dưới)
      - Chỉ chấp nhận các trang web ngôn ngữ: Anh, Pháp,
Tây Ban Nha
      - Phải đăng nhập vào diễn đàn của họ ít nhất 2
lần/tuần ( quá dễ thực hiện )

    Chú ý: vì x10hosting không chấp nhận Việt Nam nên
bạn phải dùng Ultrasurf để thay đổi địa chỉ IP B1. Nhập
tên subdomain bạn muốn, yên tâm sau khi tạo xong tài
khoản thì bạn có thể addon domain "xịn" của bạn .

    * Sử dụng UltraSurf

    Tải bản UltraSurf mới nhất tại đây :
http://www.ultrareach.com/

     khi chạy sẽ có một số antivirus nhận là trojan, nhưng
các bạn cứ tạm thời tắt antivirus đi, sau khi đăng kí được
host rồi thì có thể login vào host bằng IP việt nam cũng
được.

     Giải nén và mở phần mềm. Nhấn vào Option và lựa
chọn cấu hình như hình dưới đây rồi nhấn OK

http://www.ultrareach.com/


*Các bước thực hiện việc đăng Ký

    Hình ảnh có thể khác so với thực tế, nhưng các bước về
cơ bản là làm như vậy (tính đến tháng 10 năm 2010)

   Ebook viết tháng 7/2012, có thể nhiều điều khoản, cách
đăng ký của x10host đã khác. Bạn cứ cẩn thận làm theo
từng bước là ok

Truy cập: http://x10hosting.com/ điền thông tin (domain,
email,pass) rồi ấn Sign Up

B1. Nhập tên subdomain bạn muốn, yên tâm sau khi tạo
xong tài khoản thì bạn có thể addon domain "xịn" của bạn

B2. Click như trong hình

http://x10hosting.com/


B3.Nhập thông tin của bạn như mail, username,…

B4. Nhấn như trong hình

B5.Nhập Username và Password bạn muốn để đăng nhập
diễn đàn sau này.

B6. Nhấn như trong hình. Họ yêu cầu như các nhà cung
cấp hosting khác, không chứa nhạc, phim, XXX, vi phạm



bản quyền,….

B7. Kéo dưới và chọn như hình, nhập mã xác thực.

B8. Họ thông báo chúng ta kiểm tra mail để xác nhận.
Click như trong hình rồi tắt cửa sổ đi nhé, không thì nó bắt

nhấn quảng cáo liên tục 

B9. Đăng nhập email của bạn, click vào link xác nhận là
xong



B10. Nhập Confirmation Code trong mail vào và nhấn OK
là xong. Bạn sẽ được chuyển sang trang quản lí. Tuy nhiên,
gói hosting sẽ không được tạo ngay mà bạn phải chờ 5-10

phút. Đăng nhập lại và bạn sẽ có thông tin hosting như
sau:

B11. Bạn vào Cpanel URL họ cung cấp để quản lí hosting.



Trong trường hợp của Mình là
http://chopin.x10hosting.com:2082/

    Như vậy là bạn đã có trong tay hosting miễn phí tốt
nhất, đủ để làm blog lâu dài. Dưới đây là ảnh status của

server – chứng minh server tốt như host trả phí.

     Đăng kí xong thì bạn có thể vào bằng IP thật của mình,
không cần dùng Ultrasurf để fake IP nữa.Hãy tuân thủ
nghiêm ngặt quy định của nhà cung cấp để sử dụng lâu
dài 

Nguồn: Minh mèo blog

http://chopin.x10hosting.com:2082//t_blank


 

1.2.Hướng dẫn đăng ký host tại
000webhost.com

    Việc xây dựng website hầu như là mong muốn chính
đáng của hầu hết các bạn khi tham gia vào hoạt động trực
tuyến. Tôi có nhận đýợc nhiều email và cả điện thoại về
những khó khăn của nhiều bạn – đặc biệt là sinh viên về
vấn đề tài chính khi muốn có một website trên mạng.

     Vì vậy, tôi viết bài hướng dẫn này hướng dẫn các bạn có
những khó khăn nhất định về tài chính đãng ký một hosting miễn
phí để phục vụ cho công việc và học tập của mình. Trong khuôn
khổ bài viết này tôi đề cập đến một dịch vụ hosting miễn
phí khá tốt mà tôi vừa tìm được:

http://www.000webhost.com/

http://www.000webhost.com/


*Ưu điểm của 000webhost.com:

    Trang 000webhost.com mà tôi giới thiệu với bạn đây
có thể nói là một trong những dịch vụ đăng ký hosting miễn
phí hàng đầu mặc dù vấn đề đăng ký hosting đối với người
Việt Nam không phải dễ dàng. Tuy nhiên, đổi lại bạn sẽ có
một dịch vụ hosting miễn phí khá tốt – thậm chí còn tốt hơn
một số dịch vụ cung cấp hosting có trả phí ở Việt Nam. Một số
thông tin để bạn tham khảo về dịch vụ hosting của
000webhost.com:

Lýu trữ 1,5GB và lưu lượng 100GB.
Hỗ trợ tên miền riêng và quảng cáo của bạn.
Không đặt quảng cáo lên site của bạn.
Cpanel Deluxe, hỗ trợ PHP và MySQL,…
Hoàn toàn miễn phí!

    Nếu như trước đây nhà cung cấp yêu cầu bạn chứng thực bạn
không phải là spammer bằng chứng thực qua tin nhắn thì hiện
nay hệ thống chứng thực được nới rộng hơn với chứng thực
thông qua một phần mềm chứng thực IP. Ðể sở hữu một
webhosting miễn phí với chất lượng hàng đầu bạn có thể
thực hiện thông qua một số bước được tôi mô tả dưới đây.

     Theo kinh nghiệm của tôi thì nên fake IP để chắc chắn đăng ký
thành công.Ðể fake IP dễ dang các bạn sử dụng ultrasuft

* Sử dụng UltraSurf

Tải bản UltraSurf mới nhất tại đây : http://www.ultrareach.com/

   khi chạy sẽ có một số antivirus nhận là trojan, nhưng các bạn cứ
tạm thời tắt antivirus đi, sau khi đãng kí được host rồi thì có thể
login vào host bằng IP việt nam cũng được.

  Giải nén và mở phần mềm. Nhấn vào Option và lựa chọn cấu
hình như hình dưới đây rồi nhấn OK

http://danhbahosting.com/free-hosting/000webhost.php
http://www.ultrareach.com/


*Các bước thực hiện việc đăng ký

   Hình ảnh có thể khác so với thực tế, nhưng các bước về cơ
bản là làm như vậy (tính đến tháng 10 năm 2010)

   Ebook viết tháng 7/2012, có thể nhiều điều khoản, cách
đăng ký của 000webhost đã khác. Bạn cứ cẩn thận làm theo
từng bước là ok

 

Truy cập: http://www.000webhost.com/ ấn vào chữ Sign Up

Ðầu tiên, bạn hãy điền thông tin theo mẫu dưới đây:

http://www.000webhost.com/
http://www.000webhost.com/order.php


   Bước đầu tiên khá đơn giản, tuy vậy sau khi bấm nút Create My
Account bạn sẽ được chuyển đến trang xác nhận IP.

http://danhbahosting.com/


    (việc nói dưới đây nếu có thì làm, ko thì thôi.Bây giờ có lẽ
nó bỏ bước này rồi -5/7/2012)

    Công việc của bạn hiện nay là hãy download file
ip_confirm.exe từ website này về mà chạy file này để lấy mã
kích hoạt. Trong một vài trường hợp, có thể chống trình chặn virus
của bạn sẽ nhầm tưởng file ip_confirm.exe bạn vừa download
về là một spyware và lập tức xóa bỏ.

    Vì vậy, cách tốt nhất là trước khi download file này về bạn nên
tắt các ứng dụng phòng chống virus của mình đi. Ðây là
mã kích hoạt mà tôi có sau khi download và chạy file
ip_confirm.exe đã download về:

http://danhbahosting.com/
http://danhbahosting.com/


   Ðôi khi bạn phải xác nhận thêm lần nữa khi đãng
nhập Cpanel (sau khi tài khoản được tạo), nguyên nhân
của sự phiền toái này là do bạn đăng ký tại một tiệm Internet
Cafe hoặc mạng của bạn có nhiều người sử dụng chung một địa
chỉ IP, vì vậy đừng nên xóa ngay file này sau khi bạn kích hoạt.

   Sau khi điền đúng mã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo
đăng ký thành công như mô tả dưới đây.

   Song song với việc này hệ thống sẽ gửi đến bạn một
email (gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký) thông báo việc
đăng ký hoàn tất với các thông tin về tài khoản bạn đã đăng ký.

http://danhbahosting.com/


    Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể sử dụng
hosting mình ðã đăng ký ngay. Bạn cần phải được sự chấp
thuận kích hoạt của những người quản trị hệ thống này
trong vòng 24h. Sau 24h, hệ thống của bạn sẽ được kích hoạt và
bạn có thể đăng nhập Cpanel để xem chi tiết gói hosting bạn vừa
đăng ký.

   Lúc mới đăng ký xong thì bạn chưa thể sử dụng tài khoản của
mình đýợc, nó sẽ xuất hiện dòng Account Status: Verification
in progress. Bạn phải chọn Get Help để gửi yêu cầu đến
Quản trị Hosting đề nghị họ kích hoạt tài khoản cho bạn.

http://danhbahosting.com/


Bạn chọn Submit New Ticket để gửi yêu cầu với thông
tin:
      -Subject: Activate Account
      -Message: Please activate my account:
      -Domain: Tên Domain bạn đãng ký

      -Email: Email bạn đăng ký với 000webhost

http://danhbahosting.com/images/kich-hoat-000webhost.jpg


   Trong vòng 5 phút đến 30 phút bạn sẽ thấy câu trả lời và
bạn kiểm tra email sẽ thấy thông tin 000webhost gửi cho
bạn(tên mail có thể là: "Re: Active account")
    Lúc này tài khoản của bạn đã được khởi tạo, bạn vào 
000webhost đăng nhập và kích chuột vào: "Active Account" (
Chử trong khung màu đỏ).

http://danhbahosting.com/images/Submit-Ticket-000webhost.jpg
http://danhbahosting.com/images/Submit-successful.jpg
http://www.000webhost.com//t_blank


     Sau khi nhấn " Active Account" sẽ chuyển sang cửa sổ
mới.
+ Nếu của sổ mới KHÔNG có chữ "Confirm my email" thì
bạn chờ vài giờ sau rồi nhấn lại " Active Account"
+ Nếu của sổ mới CÓ có chữ "Confirm my email" thì bạn
nhấn vào "Confirm my email"
    Cửa sổ mới xuất hiện thông báo đã gửi cho bạn một mail
để bạn Confirm Email

http://danhbahosting.com/images/active.JPG
http://danhbahosting.com/images/Confirm%20email.jpg


   Bạn vào mail mở thư vừa được gửi và nhấn vào link confirm
dài ngoằng.

  Vậy là xong, tài khoản của bạn đã được active

   Chúc các bạn thành công!

http://danhbahosting.com/images/ok.jpg
http://danhbahosting.com/images/setup.jpg


Nguồn: http://danhbahosting.com

http://danhbahosting.com/


 

2.Tên miền – Địa chỉ

     Thật ra ngay sau khi bạn đăng ký host là bạn đã có
tên miền rồi. Ví dụ mình đăng ký tên web là ducmu tại
host X10hosting.com thì tên miền có thể là:
ducmu.x10hosting.com 

Vấn đề là nó dài, khó nhớ và ko quen thuộc nên ta
cần đăng ký 1 tên miền khác (ngắn gọn) của nhà
cung cấp khác

 

*Đăng ký tên miền miễn phí

    Bạn sẽ lập 1 tài khoản ở web của nó và DNS để chuyển
từ tên miền khó nhớ -> dễ nhớ (DNS thế nào sẽ nói rõ ở
phần sau)

ễ



Có rất nhiều web cung cấp tên miền miễn phí như:

         1.Co.Cc 

     Co.Cc là dịch vụ cung cấp tên miền miễn phí đứng đầu
trong danh sách các tên miền miễn phí tốt nhất, hỗ trợ rất
nhiều tính năng như một tên miền trả phí thật sự như :
Nameservers, CNAME, A, MX, TXT records, Google
Apps, Windows Live Custom domain...
    Chất lượng tên miền luôn được đảm bảo và khá ngắn
gọn dễ nhớ. Hơn nữa tên miền Co.Cc còn cung cấp tính
năng hỗ trợ DNS cho WebHost, tức là bạn có thể Packed
Domain cho WebHost của bạn.
    Nhược điểm duy nhất của Co.Cc là Co.Cc giới hạn 20
bản ghi và một tài khoản free được đăng ký tối đa 2 tên
miền.
Đăng ký tiên miền này theo dạng www.tenban.co.cc

       2.Cz.cc 

      Đứng ở vị trí thứ hai là dịch vụ Cz.Cc - đây cũng là một
trang cung cấp tên miền miễn phí giống với Co.Cc - được
xếp hạng ở vị trí thứ 2 là do ra đời muộn và ít người dùng
hơn Co.Cc. Tuy nhiên Cz.Cc giới hạn số lượng bản ghi
records cho DNS (của Co.Cc giới hạn 20 bản ghi). Với mỗi
tài khoản bạn đăng ký được 5 tên miền free.

ỗ

http://www.co.cc/
http://www.co.cc/?id=190511/t_blank
http://uni.me/


       Hỗ trợ full DNS (NS, A, CNAME, MX, SOA, TXT, AAAA)
Sub domains, Control Panel.

3. Cu.Cc 

     Tên miền miễn phí Cu.Cc ko giới hạn số lượng bản ghi
records cho DNS và cho phép mỗi tài khoản free bạn đăng
ký được 5 tên miền miễn phí. Hỗ trợ full DNS (NS, A,
CNAME, MX, SOA, TXT) Sub domains, Control Panel.

4. Dot.TK 

      Chắc các bạn cũng từng nhìn thấy qua các tên miền
dạng .tk, đây cũng là tên miền cấp 1 duy nhất được cung
cấp miễn phí hiện nay. Hiện tại Dot.Tk cũng đã hỗ trợ full
DNS (A, CNAME, MX) Sub domains, Control Panel quá đã
với một dịch vụ free.

http://www.registry.cu.cc/
http://www.dot.tk/vi/index.html?lang=vi


      5.Come.vn 

    Cung cấp tên miền miễn phí .vn
Trang này cung cấp rất nhiều tên miền cho bạn chọn:
come.vn no1.vn very.vnisp.vn soc.vn (sốc) cuibap.vn (cùi
bắp) nuhon.vn choang.vn

6.co.nr 

7.uni.cc 

8.Joynic

http://www.come.vn/r@direct/
http://www.come.vn/r@direct/
http://www.freedomain.co.nr/
http://www.netchunks.com/wp-content/uploads/2010/03/3.png
http://ww1.uni.cc/
http://vn.joynic.com/
http://www.netchunks.com/wp-content/uploads/2010/03/1.png


9.freedns.afraid.org 
10.yi.org 

Nguồn: http://forum.bkav.com.vn

 

*Đăng ký tên miền trả phí

      Bạn có thể vào trang web của “trung tâm Internet
Việt Nam – VNNIC” để xem các thông tin về tên miền -
http://www.tenmien.vn/

     Và đăng ký tên miền trả phí (.vn, .com.vn, .com,
.net...) tại nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam – PA Việt
Nam http://www.pavietnam.vn/vn/index.html

http://freedns.afraid.org/
http://www.yi.org/
http://forum.bkav.com.vn/
http://www.tenmien.vn/
http://www.pavietnam.vn/vn/index.html


 

*Kinh nghiệm 

- Tên miền không quan trọng bằng Host nhưng rất cần
1 tên miền dễ nhớ để khách dễ truy cập vào web của
bạn

- .Tk là tên miền miễn phí tốt nhất từ trước đến nay và
mình đã dùng rất lâu. Thời điểm mình viết bài này là
5/7/2012 thì nó đã chuyển đổi sang TRẢ PHÍ rất đáng

ễ



tiếc. Nhưng hiện tại là 8/8/2012 nó đã trở lại miễn phí
song song với trả phí. Đây là tin vừa đáng mừng vừa
đáng lo, mình sẽ nói rõ ở các phần sau

- Với Nembie thì cứ dùng tên miền miễn phí đã, sau này
có điều kiện mua tên miền sau (như .com tầm
200k/năm)

- Bạn hoàn toàn có thể dùng tên miền miễn phí + Host
trả phí hay Host miễn phí + Tên miền trả phí vì host vs
Domain độc lập với nhau 



 

2.1. Hướng dẫn đăng ký tên miền tại
.co.cc

     Theo đánh giá của FreeVNN, Co.cc không những ngắn
gọn, dễ nhớ mà nó còn có hệ thống quản lý DNS và các
Zone Record tốt nhất hiện nay.

    Co.cc không chỉ là một tên miền miễn phí, nó còn là một
tên miền đích thực và chuyên nghiệp nhất trong số những
tên miền miến phí mà chẳng phải mất một xu nào cả, bạn
có thể sử dụng tên miền này để trỏ tới nhiều host web và
blog khác nhau, làm cho địa chỉ của bạn trở nên thật đơn
giản và dễ nhớ!

*Các bước đăng ký

B1. Vào trang chủhttp://www.co.cc/, nhìn ở góc phải trên
và chọn ngôn ngữ là Tiếng Việt!

http://www.co.cc/?id=190511/t_blank
http://www.co.cc/


B2. Bạn nhìn vào giữa màn hình, tại ô trống hiện ra, bạn
gõ vào tên miền yêu thích (ví dụ:toptenfree), sau đó bấm
Kiểm tra tính sẵn sàng, xem có ai đã đăng ký tên miền đó
chưa:

Nếu tên miền ấy chưa có ai đăng ký, bạn sẽ được kết quả
như sau:

http://4.bp.blogspot.com/-TcusyejQFhM/T75AiXVskoI/AAAAAAAADKs/p-b4KH-fQU8/s1600/tieng+viet.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-Aex8leo4j5o/T75Aq0_XtPI/AAAAAAAADK0/1phiIDtjHqs/s1600/kiem+tra.bmp


B3. Bấm vào nút Tiếp tục đăng ký, một trang mới mở ra: 

      hãy bấm vào dòng Tạo một tài khoản ngay bây giờ 
Ở trang khai báo thông tin này, bạn khai báo các thông tin
cần thiết ở những ô có dấu tích. Xem hình ví dụ: 

http://4.bp.blogspot.com/-OPRO_Tqm5HU/T75BAdG9OaI/AAAAAAAADLU/_pvcSmEg0cg/s1600/tiep+tuc.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-2VDH9wktShY/T75A32Dy37I/AAAAAAAADLE/3JjsOWA23g0/s1600/tao+tai+khoan.bmp


     Kéo xuống dưới, check vào ô trống "Tôi chấp thuận
các Điều khoản Dịch vụ" và bấm nút "Tạo tài khoản
ngay bây giờ".Nếu những thông tin khai báo hợp lệ là bạn
đã đăng ký xong và tự động login vào luôn.

Chú ý: sau khi tạo xong tài khoản, bạn cần tiến hành
cài đặt cho tên miền trong vòng 48 giờ, nếu không tài
khoản của bạn sẽ bị xóa

(phần cài đặt chính là việc DNS tên miền sẽ hướng
dẫn ở bước 8 ở phần sau)

Nguồn: huongdandangkytenmien.co.cc

 

http://1.bp.blogspot.com/-Si75uzE9hQ4/T75A-2Aq5qI/AAAAAAAADLM/TIBwzQUdIzs/s1600/continue.bmp


 

3. Mã nguồn (source code) – Nguyên Vật liệu

     Mỗi mã nguồn khác nhau sẽ phục vụ 1 mục đích làm
web khác nhau. Bạn có thể tham khảo trang web này:
 http://www.thegioimanguon.com/ 

Link Mediafire nó thay đổi liên tục nên các bạn copy
link và paster vào trình duyệt để đến trang Download

*Mã nguồn miễn phí:

+Mã nguồn làm web tin tức: 

1.WordPress:

 

- Trang chủ tiếng anh: http://wordpress.org/

- Trang chủ tiếng việt: http://vi.wordpress.org/

     Để tránh nhầm lẫn mình xin nói luôn

http://www.thegioimanguon.com/
http://wordpress.org/
http://vi.wordpress.org/


      http://wordpress.com/ là ta sẽ đăng ký 1 tài khoản trực
tuyến ở đây và tiến hành phát triển blog luôn. Như kiểu
blog 360 yahoo ngày trước ý 

 

      Còn http://wordpress.org/ thì ta sẽ phải Download mã
nguồn về, upload lên host, cài đặt, blabla...để có 1 web
hoàn chỉnh. Đương nhiên sẽ hỗ trợ nhiều hơn là
http://wordpress.com/

=>và đây là chính là cái mà ebook này đang hướng
dẫn các bạn làm!

      WordPress là một dạng phần mềm mã nguồn mở
được Christine Selleck đề xuất (Mình chẳng biết ông này
là ai). Mọi người biết đến WordPress đơn giản là để viết
Blog, để đăng tải thông tin của mình lên mạng nhưng
không đơn giản như vậy, WordPress còn có chức năng như
mọi Website khác. Nó có thể làm site tin tức, đánh giá, bán
hàng… thậm chí là… mạng xã hội 

- Download:

         - Tiếng anh (bản mới nhất 3.4.1) -> CLICK

Link dự phòng:  Link 1

Link 2: http://www.mediafire.com/?
2sn5b4o17bars2x

         - Tiếng Việt (bản mới nhất 3.4.1) ->CLICK

http://wordpress.com/
http://wordpress.org/
http://wordpress.com/
http://wordpress.org/latest.zip
https://www.box.com/s/eacd723ddfa4455ccdee
http://www.mediafire.com/?2sn5b4o17bars2x
http://vi.wordpress.org/wordpress-3.4.1-vi.zip


Link dự phòng:  Link 1

Link : http://www.mediafire.com/?62pswon61fkglxg

 

(tính đến ngày 5/7/2012)

2.Joomla

 

- Trang chủ tiếng anh: http://www.joomla.org/

- Trang chủ tiếng Việt: http://joomlaviet.vn/

      Joomla! là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở
số 1 thế giới hiện nay. Linh hoạt, đơn giản, thanh nhã, tính
tuỳ biến rất cao và cực kỳ mạnh mẽ, đó là những gì có thể
nói về Joomla! Được sử dụng ở trên toàn thế giới từ những
trang web đơn giản cho đến những ứng dụng phức tạp.
Việc cài đặt Joomla! rất dễ dàng, đơn giản trong việc quản
lý và đáng tin cậy. 

- Download:

Bản tiếng anh (mới nhất 2.5.6 ) -> CLICK

Link dự phòng:  Link 1

Link 2: http://www.mediafire.com/?3gu133y1knt1owy

https://www.box.com/s/8de587fcbf0590c27e87
http://www.mediafire.com/?62pswon61fkglxg
http://www.joomla.org/
http://joomlaviet.vn/
http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/17173/74758/Joomla_2.5.6-Stable-Full_Package.zip
https://www.box.com/s/7f53b6c419556659ada5
http://www.mediafire.com/?3gu133y1knt1owy


Bản tiếng việt: Muốn nó thành bản tiếng việt thì sau
khi cài bạn sẽ cài thêm gói tiếng việt của cộng
đồng jooomla việt (hỗ trợ đến 2.5)

(tính đến ngày 5/7/2012)

3.Nuke Việt

 

-Trang chủ: http://nukeviet.vn/

      NukeViet là hệ quản trị nội dung (Content
Management System - CMS) thế hệ mới do người Việt
phát triển.  NukeViet cho phép bạn xây dựng và quản lý
các website, cổng thông tin điện tử, Tòa Soạn Điện Tử trên
Internet. NukeViet đã được trao giải Nhân tài đất Việt
2011, đồng thời được Bộ GD&ĐT khuyên dùng trong thông
tư số 08/2010/TT-BGDĐT

-Download:

Bản mới nhất 3.4.01 -> CLICK

Link dự phòng:  link 1

Link 2:http://www.mediafire.com/?
n7dk4ypz5d26sar

(tính đến ngày 5/7/2012)

+Mã nguồn làm web nghe nhạc 

http://forum.joomla.org/viewtopic.php?t=720132
http://nukeviet.vn/
http://nuke-viet.googlecode.com/files/NukeViet3.4.01.r1758.zip
https://www.box.com/s/7280ac08865b8a0fcd55
http://www.mediafire.com/?n7dk4ypz5d26sar


1.xtremedia

 

- Trang chủ: ko thấy

- Diễn đàn hỗ trợ: mình thấy nhiều nhất là ở Freecode -
>http://freecode.vn/for@um/forumdisplay.php?103-

XtreMedia

      Xtremedia cũng là 1 mã nguồn mở giống như
Wordpress hay Joomla và nó dùng để xây dựng web nghe
nhạc. ở Vn thì người tâm huyết phát triển nó nhất là
redphoenix89 của diễn đàn freecode 

- Download

Bản tiếng Anh (mới nhất 1.2)-> CLICK

Link dự phòng:  Link 1

Link 2:http://www.mediafire.com/?8crso5x05jr9bhg

Bản tiếng Việt (mới nhất 1.2) -> CLICK

Link dự phòng:  Link 1

Link 2: http://www.mediafire.com/?
z9hq2xhjyoex4np

http://freecode.vn/for@um/forumdisplay.php?103-XtreMedia
http://freecode.vn/for@um/showthread.php?34021-Xtremedia-1.2-English-Version
https://www.box.com/s/8a25743bea03418d07b8
http://www.mediafire.com/?8crso5x05jr9bhg
http://freecode.vn/for@um/showthread.php?24701-XtreMedia-1.2
https://www.box.com/s/d936fb9149a28a037d90
http://www.mediafire.com/?z9hq2xhjyoex4np


(tính đến ngày 5/7/2012)

+Mã nguồn làm diễn đàn 

1.Vbulletin (VBB)

- Trang chủ tiếng anh:
http://www.vbulletin.org/forum/portal.php

- Trang chủ tiếng Việt:

http://www.vietvbb.vn/up/portal.php

       vBulletin là một sản phẩm phần mềm thương mại về
diễn đàn Internet của công ty Jelsoft. Nó được viết bằng
PHP và lấy MySQL làm cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên có rất nhiều
diễn đàn của Việt Nam đã mang về và biến nó thành
“miễn phí” 

- Download (mới nhất 4.1.11 Nulled By VietVBB-Team) -
> CLICK

Link dự phòng:  Link 1

Link 2:http://www.mediafire.com/?
8c4zq6rs23ei6lm

(tính đến ngày 5/7/2012)

      Tham khảo thêm:

5 phần mềm mã nguồn mở tốt nhất (Phần 1)

5 phần mềm mã nguồn mở tốt nhất (Phần 2)

 

*Mã nguồn trả phí

http://www.vbulletin.org/forum/portal.php
http://www.vietvbb.vn/up/portal.php
http://www.vietvbb.vn/up/showthread.php?t=63059
https://www.box.com/s/9c43a65123fc16006804
http://www.mediafire.com/?8c4zq6rs23ei6lm
http://www.tinmoi.vn/5-phan-mem-ma-nguon-mo-tot-nhat-de-tao-dien-dan-phan-i-06844962.html
http://www.tinmoi.vn/5-phan-mem-ma-nguon-mo-tot-nhat-de-tao-dien-dan-phan-ii-07864599.html


      Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các lập trình viên hoặc
những nhà cung cấp mã nguồn để mua. Bạn có thể yêu
cầu viết các mã nguồn hoàn toàn mới dựa trên nhu
cầu của mình (thường là web bán hàng) hoặc mua sẵn
các mã nguồn đã có. Mã nguồn trả phí thì bạn sẽ được hỗ
trợ rất nhiều trong suốt quá trình sử dụng

*Kinh nghiệm

 

- Có rất nhiều mã nguồn nhưng mình chỉ liệt kê những
cái thông dụng nhất

- Mã nguồn là hạt nhân cốt lõi của web, nếu ko định
theo nghề lập trình viên thì ko cần quan tâm bản chất
nó làm gì

- Mã nguồn miễn phí nhiều khi ko thua kém gì mã
nguồn trả phí. Có rất nhiều cá nhân, tổ chức dùng mã
nguồn miễn phí để xây dựng blog, website của mình

- Nên làm quen với mã nguồn Wordpress trước vì nó
đơn giản dễ dùng



4. Phần mềm FTP – Công cụ, dụng cụ xây dựng

 

     Nó có thể hiểu là cuốc, là xẻng, là xe đẩy, xe thồ...,là
các dụng cụ để đưa nguyên vật liệu vào công trình

      Với web, nó là công cụ để truyền tải dữ liệu
(download/upload) giúp đưa mã nguồn (hoặc nhiều thứ
khác) lên host của bạn (cách làm ở phần sau)

Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc này nhưng phổ biến nhất là
CuteFTP và FlashFXP

.Dùng cái nào cũng được

Download:

Cute FTP 8.3.3.054 Portable: 

https://www.box.com/s/1260d38d17b438c86e27


Link

Link dự phòng:http://www.mediafire.com/?
fcadeccw8m2xf3r

 

 

FlashFXP 4.2.4 Portable: 

Link

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/?
vj71hvnh63h2jc2

(copy link và paste mediafire vào trình duyệt để đến
trang download)

https://www.box.com/s/1260d38d17b438c86e27
http://www.mediafire.com/?fcadeccw8m2xf3r
https://www.box.com/s/52032f002249dcd60ec0
http://www.mediafire.com/?vj71hvnh63h2jc2


 

5. Phần mềm chỉnh sửa code – Giấy bút để đăng
ký hộ khẩu

     Trong quá trình xây nhà thì bạn cần đăng ký hộ
khẩu với UBND phường, đây là giấy bút giúp bạn viết
thông tin

     Với web, trong quá trình cài đặt bạn cần khai báo
các thông tin host, username, password,
database...(sẽ nói rõ ở phần sau)

Download:

Notepad++ 5/6/3 Portable -> Link

https://www.box.com/s/ca8a121fa367a8882994
http://www.mediafire.com/?v8bp4ovxwij6hv6


Link dự phòng: http://www.mediafire.com/?
v8bp4ovxwij6hv6

(copy link và paste mediafire vào trình duyệt để
đến trang download)

(ngoài ra còn có nhiều phần mềm chỉnh sửa code
khác như: dreamweaver...v..vv)

http://www.mediafire.com/?v8bp4ovxwij6hv6


 

II. Các bước xây dựng web

      Sau khi đã chuẩn bị đủ mọi thứ cần thiết, các
bạn bước vào tiến trình các bước xây dựng web.
Ban đầu hãy cố gắng làm thứ tự từng bước như
hướng dẫn, sau này bạn quen rồi có thể làm thế nào tùy
thích nhưng vẫn đầy đủ các bước. 

    Hãy đảm bảo mình làm xong 1 bước rồi mới
sang bước tiếp theo, vì mỗi bước đều đóng
vai trò quan trọng trong tiến trình



 

Bước 1. Đăng nhập vào host

     Lúc bạn đăng ký host thì nó sẽ gửi cho 1 cái email về bao
gồm các thông số của host như: username, password, đường
link tới controlpanel (direct admin), nameserve

     Bạn truy cập vào đường link tới controlpanel rồi đăng nhập với
username vs pass của mình. Mỗi host lại có 1 đường dẫn
tới controlpanel riêng 

     Ví dụ mình đăng ký host tại x10hosting.com thì
controlpanel của nó là: http://chopin.x10hosting.com:2086/

http://chopin.x10hosting.com:2086/


      Sau khi đăng nhập được vào controlpanel thì tức là bạn
đã...đăng nhập vào host. Mỗi host có 1 giao diện khác nhau
nhưng bản chất vẫn có các gói chức năng sau:

Control Panel X10Hosting.com

Control Panel 000webhost.com



các mẫu khác





Xong bước 1!



 

Bước 2. Tạo database (cơ sở dữ liệu) – Xây móng nhà

vs  

      Đây là móng nhà của bạn, nó là cơ sở để bạn xây cao
nên ngôi nhà của mình. Bạn có thể xây nhiều móng khác
nhau ứng với nhiều loại nhà khác nhau

     Với web, nó là cơ sở dữ liệu ban đầu của bạn. Sau
khi làm xong web, bạn có thể viết bài, up ảnh...và tất cả
những dữ liệu đó sẽ được ghi nhớ và thêm vào cơ sở
dữ liệu. 

     Mỗi 1 database tương ứng với 1 web. Tức là 1
database chỉ làm được 1 web. Ví dụ bạn tạo 1 database
để làm web tin tức, muốn làm 1 web nhạc khác (vẫn trong
cùng host đấy) thì bạn phải tạo 1 database khác (đương
nhiên tương ứng là mã nguồn khác)

     Số lượng database trong 1 host có thể tạo tùy thuộc
vào host của bạn hỗ trợ bao nhiêu



*Cách tạo database:

*Ở trong control panel bạn tìm đến chức năng MySQL

Database 

Sau đó ấn vào “creat database” và điền các thông tin

        -Dabase name: tên database của bạn, điền gì cũng
được. Tóm lại điền tên gì bạn thích, ngắn gọn dễ nhớ. Cái
a8052520 là có sẵn, tùy host nó sẽ có tên có sẵn riêng (ở
đây mình dùng control panel của 000webhost)

       - Database username: tên tài khoản người dùng

       - Username password: mật khẩu

       - confirm password: điền lại mật khẩu

Sau khi điền xong xuôi bạn ấn Creat là nó sẽ báo thành
công!



*chú ý:

     Có host thì sau khi tạo database và username xong nó
bắt bạn phải “kết hợp user vào database”

-Tạo database mới

-Tạo username mới



-Kết hợp database với username

     Bạn chọn tên user ứng với database rồi xác nhận
(submit) là ok



     Nếu làm đúng thì nó sẽ báo thành công và hiện ra tên
user và database tương ứng

Xong bước 2! 

*THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VỀ DATABASE



 

Bước 3: Cấu hình web (config Web) – Khai báo hộ
khẩu

vs      

     Sau khi tạo móng xong thì ta cần khai báo với chính
quyền hộ khẩu nhà mình

     Với web, mỗi 1 mã nguồn khác nhau sẽ có 1 file
config khác nhau. File này nằm trong thư mục mã nguồn
(thường ở ngay ngoài) mà bạn download về (thư mục đang
nằm trong máy tính của bạn). Ví dụ với mã nguồn
Wordpress thì file này có tên wp-config-sample.php 

 



Bạn dùng Notedpad++ mở file này lên

define('DB_NAME', 'database_name_here');

->tên của database



/** MySQL database username */

define('DB_USER', 'username_here');

->tên của user

/** MySQL database password */

define('DB_PASSWORD', 'password_here');

->Mật khẩu của user

/** MySQL hostname */

define('DB_HOST', 'localhost');

->tên MySQL host. Tùy loại host sẽ điền phần này
khác nhau



     Thông số về MySQL host name bạn có thể xem trong
email mà host gửi về hoặc nhìn khi đăng nhập vào
host. Ví dụ ảnh trên có điền thông số MySQL Host name là:

Sql213.byehost13.com

(tránh nhầm lẫn với FTP Host Name)

     Hoặc ở bước 2, sau khi tạo database xong nó đã cung
cấp cho mình các thông số (host 000webhost.com)

     database name là a8052520_ducmu, username là
a8052520_naruto, mật khẩu là 123456, Host name  là
mysql6.000webhost.com thì các thông số sẽ điền là:

/** MySQL database username */

define('DB_NAME', ' a8052520_ducmu ');

/** MySQL database username */

define('DB_USER', ' a8052520_naruto');

/** MySQL database password *

define('DB_PASSWORD', '123456');

/** MySQL hostname */



define('DB_HOST', 'mysql6.000webhost.com');

còn 2 dòng cuối cứ để nguyên

/** Database Charset to use in creating database tables.
*/

define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if
in doubt. */

define('DB_COLLATE', '');

    Cuối cùng save file này lại

    Xong bước 3! 



 

Bước 4: tạo tài khoản FTP

ở trong control panel bạn tìm đến FTP Acount 

Điền các thông số

                 -FTP Username: tên tài khoản FTP



                 - Enter password: mật khẩu

                 - Re- Enter password: điền lại mật khẩu

                 - 4 cái dưới: cứ để mặc định

*Chú ý:

     - Thật ra khi có host là bạn đã có sẵn 1 tài khoản ftp
của host rồi. Bạn ấn vào FTP Acount là sẽ nhìn thấy các
thông số. Mình muốn bạn làm bước này để biết cách lập 1
tài khoản FTP mới!

     - Có host thì cho lập nhiều hơn 1 tài khoản FTP, có host
thì phải trả phí mới cho (còn ko thì dùng cái của nó)

     Như 000webhost thì dùng sẵn của nó:

    Xong bước 4! 

 

*THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VÊ FTP



 

Bước 5: Upload mã nguồn lên host

    Bạn mở CuteFTP lên, điền các thông số FTP vừa làm
ở bước 4 để kết nối

Host: tên host của bạn, mỗi host lại có 1 thông số
riêng nhưng đa số đều có dạng fpt.tênweb. Ví dụ
như: fpt.byehost13.com. Thông số này bạn có thể
xem ở phần thông tin trong email gửi về hoặc xem
trong host 



Username: tên tài khoản FTP đã lập ở bước 4
Pass: mật khẩu đã lập ở bước 4
Port: để mặc định là 21

     Sau đó ấn vào hình có dạng viên kẹo màu tím hoặc
enter để đăng nhập vào host (thông qua FTP). Ví dụ như
000webhost của mình có các thông tin FTP:

Thì điền:

      *Chú ý: ở bước 1 là ta đăng nhập vào host 1 cách
trực tiếp thông qua trình duyệt web. Đến đây bạn đã hiểu
CuteFTP giúp ta đăng nhập vào host 1 cách gián tiếp, như
thế an toàn hơn

      *Sau khi đăng nhập ta được:



Phần bên máy tính: tức là các cây thư mục trong
máy của bạn. Bạn ấn mũi tên để xổ xuống các thư
mục. Tìm đến thư mục chứa code của mình
Phần bên host: cái này chính là cây thư mục ở trên
host của bạn. Bạn PHẢI UPLOAD MÃ NGUỒN
VÀO TRONG THƯ MỤC PUBLIC_HTML (có host
nó sẽ là HTTDOCS)

     Chọn tất cả các file trong thư mục mã nguồn, ấn chuột
phải và chọn upload tất cả vào thư mục Public_html
(hoặc Httdocs ) trên host



      *Quá trình upload:

      Sau khi upload thì tiến trình up sẽ hiện lên, bạn chờ
cho tất cả các file đều đạt 100% là ok

      *Quá trình hoàn tất:



     Xong bước 5! 



Bước 6: cài đặt web – Xây dựng và hoàn thiện nhà

     Làm xong hết tất cả thủ tục, giờ là lúc xây dựng lên ngôi nhà
mơ ước và đặc biệt là quá trình này diễn ra...khá nhanh 

     Với web, mỗi 1 loại web (1 loại mã nguồn) lại có quá trình cài
đặt khác nhau. Có loại ít bước, loại nhiều bước. Có loại nhanh,
chậm khác nhau. Đại khái đây là bước khai báo các thông số: tên
web, tên đăng nhập của admin, pass...

*Đặc biệt chú ý:

      Lúc upload mã nguồn lên host, bạn có 2 lựa chọn
Lựa chọn 1: Upload thư mục chứa mã nguồn lên host

    Tức là giả sử bạn download mã nguồn wordpress về thì
các file mã nguồn sẽ nằm trong thư mục wordpress ->
bạn chuột phải vào forder wordpress và upload



- Lựa chọn 2: Upload các file trong thư mục:

     Tức là bạn vào trong forder wordpress rồi mới chọn tất
cả các file trong đó và upload

 

  Sự khác nhau giữa 2 cách này sẽ nói ngay ở dưới đây!

    *Nguyên tắc cài đặt chung: 



      Bạn viết tên miền (domain) ban đầu mà host cung cấp
cho bạn (cái tên dài khó nhớ ý) lên trình duyệt web và truy cập
vào. Theo chú ý trên, cấu trúc tên miền sẽ khác nhau. Ví dụ mình
đã đăng ký tên miền ducmu ở host x10hosting.com thì tên miền
ban đầu là:

Trường hợp 1: upload forder

 ducmu.x10hosting.com/wordpress

Trường hợp 2: Upload file

ducmu.x10hosting.com

     Khi truy cập vào địa chỉ này nó sẽ tự động chuyển
đến trang cài đặt web. 

      *Chú ý: có nhiều mã nguồn bạn cần truy cập vào tận file
“cài đặt” của nó mới vào trang cài đặt được. Ví dụ ở:    

      Wordpress là (upload file) : ducmu.x10hosting.com/wp-
config.php

       ở Vbb là:

ducmu.x10hosting.com/install/install.php

    *Tiến trình cài đặt wordpress:

     Sau khi truy cập vào đường dẫn cài đặt. Ta điền đầy đủ các
thông tin



 

Site title: tên của trang web
Username: tên đăng nhập (nó để mặc định admin,
đổi tên khác cũng được)
Password, twice: mật khẩu, nhập 2 lần vào 2 ô
Your email: email của bạn

    Cuối cùng ấn Install Wordpress là xong. Nó sẽ báo thành
công!



 

    Xem thêm hướng dẫn cài đặt các mã nguồn khác ở mục 6.1, 6.2

    Xong bước 6! 



 

6.1. Hướng dẫn cài đặt web Joomla

     Bạn truy cập theo domain ban đầu host cung cấp (đã
nói ở Bước 6) để vào trang cài đặt Joomla

Bước 1: Chọn ngôn ngữ cài đặt

Chọn tiếng anh rồi ấn Next

Bước 2: Kiểm tra cấu hình hệ thống

       Pre-Installation check (Kiểm tra trước khi cài
đặt) .Đây là quá trình kiểm tra cài đặt và sử dụng Joomla
xem các thông số của máy chủ website có phù hợp với
phiên bản này hay không. Đây cũng chính là các thông số



cần biết để sau này chọn bạn có thể chịn host cho các
trang web được thiết kế bằng joomla

 

     
Tất cả các thông số bên trên đều phải có màu xanh như
trong hình, nếu có thông số nào màu đỏ thì chứng tỏ
thông số đó không phù hợp với phiên bản này bạn cần phải
thay đổi lại thông số và nhấn vào nút Check Again để kiểm
tra lại. bạn cần yêu cầu bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của
Server giúp đỡ. Tất nhiên, bạn vẫn có thể tiếp tục cài
đặt nhưng có thể một số chức năng sẽ không hoạt
động

Bước 3: Thông tin bản quyền

 Bạn nên dành một chút thời gian để đọc các thông tin
này.Xong thì ấn next



Bước 4: Thiết lập các thông số để kết nối tới Cơ sở dữ
liệu



         - Database Type: Ô này để bạn chọn loại cơ sở dữ
liệu, thông thường là MySQL

         -Host Name: Thông thường ô này là localhost (Tên
của Host) 

         -Username: Nhập tên của tài khoản truy cập của cơ
sở dữ liệu,

         -Password: Nhập mật khẩu truy cập của cơ sở dữ
liệu, Nhiều bạn không điền vào ô này sẽ hiển thị câu thông
báo Could not connect to the database. Connector returned
number: 2 như vậy bạn sẽ không tiếp tục được. bạn nên
điền vào ô này là root



         -Database Name: Tên của cơ sở dữ liệu, đây là tên
được bạn đặt lúc tạo cơ sở dữ liệu.

        -Table Prefix: Tiền tố của cơ sở dữ liệu, sẽ được
Joomla! tạo một cách ngẫu nhiên, bạn có thể đặt lại theo ý
mình nếu muốn.

         -Backup/Remove: Lựa chọn Sao lưu (Backup) hay
Xóa (Remove) các bảng dữ liệu đã có sẵn nếu sử dụng lại
cơ sở dữ liệu cũ.

      Nhấn Next để tiếp tục. Nếu các thông tin khai báo
đúng thì chương trình cài đặt sẽ chuyển sang bước kế tiếp,
nếu không thì chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập đúng các
thông tin mới có thể tiếp tục được.

Bước 5: Thiết lập các thông số FTP

      Đây là phần thiết lập cấu hình FTP, một giao thức
truyền tập tin trên mạng internet. Thông thường bước này
không cần điền gì và bạn có thể bỏ qua và nhấn Next. 



   Nếu Host của bạn hỗ trợ, và bạn muốn cài đặt, bạn cần
chú ý các thông số sau:

FTP User: Tên tài khoản FTP - tài khoản dùng để
quản lý các thư mục và file trên Host
FTP Password: Mật khẩu tương ứng.
Auto Find Path: Tự động tìm đường dẫn tới nơi
chứa Web của bạn
FTP Host: Địa chỉ HOST chứa website Joomla, bạn
có thể sử dụng địa chỉ IP của HOST
FTP Port: Cổng của dịch vụ FTP, theo mặc định là
21 Nên dùng chính tài khoản mà bạn đã sử dụng để
Upload bộ cài đặt Joomla lên HOST

Bước 6: Thiết lập cấu hình site Joomla của bạn Site
name



    
Phần này là phần cấu hình site bao gồm các mục như

       -Site Name: Tên website (thông thường để tên lĩnh
vực của website)

       -Your Email: Địa chỉ email của bạn

       -Admin Username: Tên truy cập vào phần admin để
quản trị trang web

      -Admin Password: Mật khẩu truy cập admin  

      -Confirm Admin Password: Xác nhận lại mật khẩu
-  

      -Install Defaul Sample Data: Cài đặt dữ liệu mẫu.
Bạn nên nhấn nút này để Joomla tạo mẫu cho bạn
một trang web đơn giản. 



Bước 7: Kết thúc
     Và đây là bước cuối cùng để hoàn tất công việc cài đặt

phiên bản joomla . Các bạn nhấn vào Remove
installation folder để xóa folder cài đặt để có thể an toàn

sử dụng phiên bản này.

*Lưu ý:

      - Tài khoản truy nhập hệ thống là:admin; mật
khẩu: mật khẩu mà bạn đã gõ ở bước 6.

      - Để xem Website của bạn: Nhấn vào nút Site

     - Để quản trị Website: Nhấn vào nút Admin.

    Chúc bạn thành công! 

Nguồn: forum.joomla.org



 

6.2. Hướng dẫn cài đặt diễn đàn VBB

     vBulletin Board - viết tắt là vBB - là một giải pháp
dùng để xây dựng cộng đồng trên internet (forum). Ưu
điểm của nó là giao diện đẹp, tính bảo mật cao, quản lý dễ
dàng, nhiều chức năng. vB được viết bằng PHP và sử
dụng cơ sở dữ liệu chủ yếu là MySQL. Bài viết này sẽ
hướng dẫn cụ thể cách cài forum lên host.

      *Chú ý: vBulletin là một mã nguồn có bản quyền và
được bảo vệ bản quyền chặt chẽ. Nếu bạn dùng một bản
vBulletin đã được crack (hay còn gọi là fix spied hay Null)
bạn vẫn có thể bị Vbulletin lần ra và họ sẽ tiến hành gởi
email yêu cầu nhà cung cấp host xoá bỏ diễn đàn của
bạn cùng với host và domain. Nếu có điều kiện bạn nên



dùng một bản có bản quyền đầy đủ. Giá license là 160
USD.

    Tuy nhiên đối với học sinh - sinh viên VN thì điều đó là
không thể ^^. Vì vậy bạn có thể download bản VBB NULL
(Free - đã nói ở bước chuẩn bị)

     *Sau khi upload hoàn tất, mở trình duyệt web lên vào
địa chỉ http://tênmiền/diendan/install/install.php
trong đó tênmiền ứng với tên miền của bạn, diendan là
forder chứa file mã nguồn (trường hợp upload cả forder)

     Nếu có sẽ có màn hình như sau tức là bạn đã bắt đầu
trình cài đặt vbb.

http://thuthuat24h.com/uploads/news/2010_11/vbb-1.png


      Chương trình sẽ tự động cài đặt, bạn chỉ việc nhấn
Next Step cho đến bước 9. Bạn cần điền các thông tin
về diễn đàn của bạn vào

     Tiếp tục Next Step cho đến bước 11, bạn điền thông
tin người quản trị cao nhất của diễn đàn vào

http://thuthuat24h.com/uploads/news/2010_11/vbb-2.png


     Và nhấn next cho đến khi hiển thị thông báo này là bạn
đã thành công

http://thuthuat24h.com/uploads/news/2010_11/vbb-3.png


     Đến đây bạn chỉ việc xoá file install.php trong thư
mục install trên host đi để không ai có thể cài lại forum
nữa là xong.

    Vào trình duyệt gõ
http://tênmiền/diendan/admincp và đăng nhập với
user và pass đã tạo rồi ấn login

*Chú ý:

     -Tênmiền: là cái mà bạn đã đăng ký ở host, ví dụ
mình đăng ký tên ducmu ở host x10hosting.com thì tên
miền là ducmu.x10hosting.com

     Lúc này sẽ truy cập:
http://ducmu.x10hosting.com/forum/admincp

     -diendan: cái này là forder chứa file (mã nguồn) của
bạn. Khi bạn down về thì người upload thường đặt là
diendan, bạn thích thì đổi thành tên mình

     Ví dụ đổi thành tên ducmu thì bạn truy cập:
http://ducmu.x10hosting.com/ducmu/admincp

      Login thành công vào giao diện quản trị diễn đàn:

http://thuthuat24h.com/uploads/news/2010_11/vbb-4.png


     Chúc các bạn thành công!

Nguồn: http://forum.bkav.com.vn



 

Bước 7: Đăng nhập vào adminCP – Quản gia

    Mỗi ngôi nhà cần có 1 người quản lý, quán xuyến mọi
công việc, mua đồ dùng...

     Với web, sau khi cài đặt xong bạn đăng nhập vào
adminCP để bắt đầu viết bài, upload dữ liệu. Với mỗi web
(mã nguồn) thì lại có 1 địa chỉ đăng nhập vào
adminCP riêng nhưng thông thường là: tênweb/adcp,
tênweb/admincp.

     Ví dụ với Wordpress (mình đăng ký tên ducmu tại host
x10hosting.com) thì là: ducmu.x10hosting.com/wp-
admin  (trường hợp upload file trong forder)

 Đây là admin CP của wordpress



     Ở đây có các tab để bạn quản lý web như: post (viết
bài), link (thêm liên kết), page (tạo trang), appearance
(đổi theme, thểm wigdet...)

AdminCP của VBB



AdminCP Joomla



AdmiCP xtremedia





 

7.2. Phân biệt AdminCP và Control Panel

vs

      Thật ra nhiều người coi 2 khái niệm này là một. Có
nhiều host thì gọi là adminCP, nhiều host lại gọi là Control
Panel. Tuy nhiên mình muốn phân biệt rõ ràng 2 khái
niệm này cho các bạn hiểu bản chất

      Bạn để ý, ở bước 1 ta đăng nhập vào host tức là
các bạn đã vào control panel. Ở đây ta có thể tạo
Database mới (cơ sở dữ liệu). Còn ở bước 6, bước 7 khi
cài đặt web xong là ta sẽ đăng nhập vào adminCP để
quản lý web

     Lấy ví dụ thế này, Control Panel là Bộ giáo dục còn
adminCP là hiệu trưởng các trường Đại học.



 vs  

Như vậy:

Control panel là gốc, bao trùm các “chi nhánh”
adminCP
Control panel có thể tạo ra nhiều database,
mỗi database tương ứng với 1 loại web riêng,
mối web lại có 1 admincp của mình

Bộ giáo dục quản lý các trường Đại học, mỗi trường
có đặc thù riêng (trường âm nhạc, kinh tế, báo
chí, y...). Mỗi trường lại có Hiệu trưởng quản lý
của mình

    Vậy là rõ ràng rồi nhé!!!



 

7.2. Sao lưu(Backup) và khôi phục (Restore) dữ liệu

     Control Panel có rất nhiều chức năng, một trong
những chức năng quan trọng nhất là sao lưu và khôi phục
dữ liệu 

     *Sao lưu (backup) dữ liệu là gì?

      Tức là sau 1 thời gian web bạn phát triển, bạn post
nhiều bài viết, ảnh, nhạc lên đó. Bạn cần tạo ra 1 bản
sao dữ liệu mang về máy của mình để sau này có bất
trắc gì (host die, bị hack, virus...) thì dữ liệu sẽ còn nguyên
và có thể tạo 1 web khác với dữ liệu như ban đầu

     *Khôi phục (restore) dữ liệu là gì? 

      Tức là giả sử web bạn die. Bạn tạo ra 1 web mới
(đương nhiên là trống ko chưa có gì) thì bạn có thể sử



dụng file dữ liệu (đã backup) để thêm nó vào web mới và
web mới sẽ có tất cả dữ liệu của web cũ

      *Hướng dẫn sao lưu 

Đăng nhập vào control Panel và tìm đến chọn
phpmyadmin

      Sau đó chọn cái database mà bạn muốn sao lưu ấn
connect now (Ảnh là trường hợp host có 2 database)



     Chọn database ở phía bên trái mà bạn muốn khôi
phục (trường hợp nhiều database). Ví dụ ở đây chọn
diendan

      Chọn tab export



     Ô file name thì đặt tên cho file backup tùy ý

     Chọn định dạng nén file là .gzipped

*Hướng dẫn khôi phục dữ liệu

     Việc sao lưu là bạn làm trong web cũ. Còn khôi phục
bạn có thể làm trong:

Web cũ: nếu web cũ chả may vì vấn đề nào đó mà
dữ liệu hỏng loạn cả lên thì bạn có thể dùng file
backup lại
Web mới: tạo web mới xong, vào phpmyadmin của
web mới và làm các bước dưới đây



      Chọn tên database (mới tạo trong web mới).Chọn
import (thay vì export)

     Ấn vào Browse tìm đến và chọn cái file tên.gz mà
đã backup ở trước. Ấn Go và chờ nó khôi phục là xong!

   *Chú ý: việc khôi phục giống như việc bạn "trở về quá
khứ" vậy. Giả sử lúc 8h bạn tạo file sao lưu
(backup).sau đó bạn up 1 bức ảnh lên web. Lúc 9h bạn
dùng file backup để khôi phục lại web thì web sẽ trở về
thời điểm lúc 8h (khi chưa up bức ảnh)

Bài viết sử dụng hình ảnh của: sinhviennamdinh.net

http://sinhviennamdinh.net/


*Khôi phục dữ liệu có dung lượng lớn

     Các host nó đều có giới hạn dung lượng file backup
(ở ảnh trên ghi max 50mb). Tức là sau này web bạn phát
triển, có rất nhiều dữ liệu, và khi bạn sao lưu (backup) thì
File dữ liệu lên đến trên 50mb thì làm cách nào để khôi
phục (restore)???

    Lúc này cần đến 1 chương trình hỗ trợ khôi phục dữ liệu
lớn. Mình xin giới thiệu MySQL Dumper 1.24.4

a.Hướng dẫn cài đặt

B1. Download MySQL Dumper 1.24.4

Link

Link dự phòng:http://www.mediafire.com/?3575tk2b6t1agqo

B2. Giải nén ra và upload lên bất kì chỗ nào trên host
(lời khuyên nên để ngay ở ngoài Public_html cho tiện)

B3. Truy cập tênmiền /khoiphuc/ để đến trang cài
đặt.

https://www.box.com/s/4e6e4da860ce5ce31215
http://www.mediafire.com/?3575tk2b6t1agqo


     Ví dụ: tênbạn.co.cc/khoiphuc

c-

   Bạn chọn ngôn ngữ cài đặt, chọn tiếng Anh hay Tiếng
Việt thì tùy



   Điền các thông số theo yêu cầu vào.Host name mình
đã nói nhiều ở bước 3 rồi

    Sau đó cứ next hoặc continue ta được thế này là đã
cài đặt thành công



 b.Hướng dẫn khôi phục dữ liệu với MySQL dumper

    Sau khi cài đặt MySQL Dumper xong thì nó sẽ tự tạo 1 forder mang tên Work
trong forder khoiphuc

B1. Upload file dữ liệu dung lượng lớn vào tênmiền
/khoiphuc/work/backup

   Ví dụ: tênbạn.co.cc/khoiphuc/work/backup



 

B2.Ấn vào chữ phục hồi phía bên trái

Sau đó ấn vào “Sao lưu script khác”

B3.Nó sẽ hiện ra các file backup của mình (ở đây mình
copy 3 file backup vào
tênbạn.co.cc/khoiphuc/work/backup)

Bạn chọn cái file backup mình muốn rồi ấn chữ khôi phục



Nó hiện lên bảng nhỏ hỏi lại thì ấn ok

Nó hiện lên Chọn chế độ mã hóa của file sao lưu thì để mặc
định và ấn “phục hồi”

Đây là quá trình phục hồi

Sau ít giây thì quá trình sẽ xong và nó báo thành công



 

C.Hướng dẫn sao lưu dữ liệu với MySQL dumper

    ở trên thì mình đã hướng dẫn sao lưu dữ liệu trong
Control panel rồi. Nếu thích bạn cũng có thể dùng MySQL
dumper để sao lưu

B1.Ấn vào “sao lưu” phía trên bên trái

    Chú ý phía dưới bên trái chọn đúng cơ sở dữ liệu cần
sao lưu (nếu bạn có nhiều cơ sở dữ liệu

    Sau đó ấn vào “bắt đầu sao lưu mới”



Quá trình sao lưu

B2. Nó báo thành công, ấn vào tiếp tục

   Đến đây là đã xong, bạn có thể dùng file sao lưu này để
khôi phục bất kì lúc nào



*Sao lưu và phục hồi nhiều hơn 1 database

    Giả sử bạn muốn làm 2 trang web trong cùng 1 host ->bạn
phải tạo 2 database. Và sau khi tạo database bạn cần tạo tài
khoản user và add chúng vào nhau

     Xem lại lúc cài đặt MySQL dumper, nó yêu cầu bạn nhập
username của Database.Tức là mỗi 1 user bạn tạo ra tương
ứng với 1 tài khoản MySQL dumper. Như vậy để có thể sử
dụng 1 tài khoản MySQL dumper cho 2 database thì lúc add
database thứ 2 bạn phải add nó vào chung với User của
Database 1 chứ ko được tạo User mới



Ví dụ ở đây 2 database của mình là ducmux10_ducmu233 và
ducmux10_naruto đều dùng chung user là
ducmux10_manutd

 

*Đặc biệt chú ý:

      Về bản chất thì Sao lưu (backup) nó giống với Export
và Khôi phục (restore) giống với Import nhưng Backup
ko phải là Export và restore không phải là Import!

Sự khác nhau:

-         Import export là công cụ trong control panel còn
Backup restore là chức năng của chương trình MySQL
dumper

-         MySQL dumper đảm bảo về chất lượng file dữ liệu
xuất ra hơn, ít lỗi hơn

Và khác nhau ở chỗ này:

+ khôi phục web khi làm web mới

   Giả sử web bạn bị die (vì host die), bạn đổi sang 1 web
mới.vậy thứ tự bạn cần làm là:

B1.Upload mã nguồn, plugin, theme cũ lên host

B2.Tạo 1 database mới

B3.Làm theo hướng dẫn khôi phục dữ liệu web như
trên

B4.Chỉnh sửa lại đường dẫn đến trang web

     Đây là bước rất quan trọng, nhiều người khôi phục
dữ liệu xong mà web ko chạy là do chưa chỉnh lại đường

ẫ ẫ



dẫn web.Vì cái gói dữ liệu cũ nó lưu cả đường dẫn web
cũ nên sang web mới nó ko hiểu

Cách làm:

     Bạn vào control panel ->Php Myadmin ->Chọn
database của mình -> ấn vào table Wp_option

    Ở đây ngay dòng đầu tiên bạn sẽ thấy cái site url là
đường dẫn của trang web cũ (giả sử web cũ của mình là
ducmu.co.cc)

    Bạn ấn vào edit và sửa thành đường dẫn web mới của
bạn (ví dụ bạn đổi thành Manutd.co.cc)

    Đến đây là xong, bạn vào web theo đường dẫn mới và
ko cần cài đặt web gì nữa (vì gói dữ liệu cũ đã có phần
cài đặt web)

+ khôi phục web khi Web lỗi

ỗ



    Giả sử web bạn ko die mà nó chỉ kiểu lỗi, dữ liệu cứ
linh tinh thì bạn ko cần restore bằng MySQL dumper
mà dùng chức năng Import đã nói ở trên để giúp web khôi
phục lại trạng thái trước đó ko lỗi

     Mình đã cố gắng phân biệt rõ các khái niệm này nhưng
nói thật là...bạn dùng cách nào cũng được. Tức là bạn
cũng có thể dùng Import để đổi web mới, dùng restore
để sửa lỗi web và ngược lại. Nếu ko có trường hợp nào
đặc biệt thì 2 kiểu là như nhau.

    Mới tìm hiểu thì bạn ko cần hiểu sâu những vấn đề này,
bạn cố gắng thử các cách để lấy kinh nghiệm.



 

Bước 8: Chuyển tên miền khó nhớ (ban đầu) sang tên
miền dễ nhớ - DNS Domain

     

      Sau khi cài đặt web xong xuôi là bạn có thể truy cập
vào web bình thường bằng tên miền mà host cung
cấp. Nhưng để web được nhiều người biết đến thì bạn cần
chuyển sang 1 tên miền dễ nhớ hơn.

     Ví dụ nếu có tiền thì bạn mua tênmiền .vn, .com,
.net...chả hạn. Ở đây dành cho Newbie, mình xin hướng
dẫn cách chuyển tên miền ban đầu sang tên miền
tênbạn.co.cc (.co.cc là dịch vụ Domain miễn phí tốt nhất
hiện nay) 

      *Khái niệm DNS tên miền:

      Hiểu đơn giản DNS là việc mà bạn chuyển từ tên
miền dài sang tên miền ngắn. Ví dụ:
ducmu.x10hosting.com thành ducmu.co.cc chả hạn.



Còn khái niệm chuyên môn DNS thì xem ở phần Index của
Ebook 

     *Cách DNS tên miền

B1.Tạo addon Domain tại control panel

     Bạn đăng nhập vào control panel (bước 1). Chọn mục
Addon domains

     Viết tên miền ngắn gọn mình muốn vào. Ví dụ
ducmu.co.cc rồi ấn Creat Domain

B2.Thiết lập trong co.cc

      Ở phần chuẩn bị mình đã hướng dẫn thiết lập tài khoản
ở http://co.cc/ .Ở cuối yêu cầu phải cài đặt trong vòng
48h và đây chính là bước cài đặt đó:

http://co.cc/


  Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên co.cc. Vào
phần Manage Domain. Click Cài đặt (Set Up) Domain

bạn đã đăng ký 

Domain đăng ký có 3 lựa chọn là :

1.Name Server
2.Zone Record

3.URL Forwarding

Để
DNS các bạn chọn mục Name Server và viết tên server

vào 2 ô như hình dưới



  

     Cái Name server bạn có thể lấy ở:

Trong email nó gửi về lúc đăng ký host 
Lúc addon Domain ở control panel ý, nó sẽ hiện
lên ở dưới. Mỗi host lại có tên khác nhau nhưng đa
số đều có cấu trúc: ns1.tênweb và ns2.tênweb.
Ví dụ ns1.x10hosting.com và
ns2.x10hosting.com (host của mình là 1 dạng
khác ns100-1)

(tạo domain xong sẽ hiện lên Name Servers to use)

    Cuối cùng Click Cài đặt (Set Up) và chờ khoảng vài
tiếng đồng hồ để tên miền CO.CC trỏ đến Host của bạn.

      * Để kiểm tra xem CO.CC đã trỏ đến Host của bạn
chưa . Bạn chỉ cần vào trình duyệt gõ đên miền. Nếu nó
hiện ra Index Of/  coi như đã hoàn thành công việc.



B3.Di chuyển hoặc upload lại mã nguồn

     Sau khi làm xong 2 bước trên thì bạn dùng CuteFTP để
truy cập vào host. Bạn sẽ thấy 1 forder có tên là
tênbạn.co.cc (ví dụ ducmu.co.cc). Trong forder này cũng
có 1 Forder ghi là httdocs (hoặc public_html). Vậy:

     BẢN PHẢI UPLOAD MÃ NGUỒN VÀO
TÊNBẠN.CO.CC/HTTDOCS THÌ TÊN MIỀN .CO.CC MỚI
CHẠY

     *Ở đây sẽ có 2 cách:

Cách 1: bạn dùng cuteFTP upload mới toàn bộ mã nguồn
vào tênbạn.co.cc/httdocs

Cách 2: bạn di chuyển mã nguồn từ Forder
Public_html (hoặc Httdocs) mà đã upload ở bước 5 ý.
Chọn tất cả các file ->chuột phải ->move to và viết
forder đích (ở đây là tênbạn.co.cc/httdocs)



     Xong bước 8.Bạn có thể truy cập vào tênbạn.co.cc
ngon lành! 

 

     Đến đây thì bạn có thể hiểu rằng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm
thời gian và công sức bằng cách thay đổi thứ tự làm web. Tức là
trước khi Upload mã nguồn lên host thì bạn sẽ thực hiện
Addon Domain trước (ví dụ add ducmu.co.cc). Như vậy nó sẽ
tạo ra Foder Ducmu.co.cc trên host trước và lúc này bạn mới
upcode lên. Như vậy đỡ mất công di chuyển code như kiểu trên

(tuy nhiên cứ nên làm các bước như mình nói để hiểu dần)

*THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VỀ DNS

*THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VÊ ADDON DOMAIN



 

III. Local Host – Khái niệm và cách sử
dụng

       Tại phần này ta sẽ làm quen với 1 loại Host “hoàn toàn
mới”. Host này miễn phí, dễ sử dụng, tốc độ xử lý cực nhanh hơn
cả host mất phí 



 

1.Localhost là gì?

Local = Bản địa, Host = Host -> LocalHost = Host bản
địa

    Về cơ bản thì nó giống như Host đã nói ở những phần
trên, là 1 host miền phí. Chỉ khác bạn vừa là khách hàng,
vừa là nhà cung cấp vì localhost chính là cái máy tính
của bạn! 

 

*THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VỀ LOCALHOST



 

2.Chức năng của Localhost

      Giống như các host khác, nó giúp bạn xây dựng trang
web và THỬ viết bài, thêm chức năng, upload dữ liệu...Ở
đây mình dùng từ “THỬ” vì Localhost KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ
ONLINE (TRỰC TUYẾN) 

*Sự khác biệt giữa Localhost và Host Online

      - localhost nhanh, gọn, nhẹ vì nó ko phục thuộc vào
đường truyền mạng của bạn

      - Localhost là host offline, tức là bạn ko thể gửi trang
web của mình cho bạn bè xem được 

     -Localhost có chức năng chính là THỬ (TEST) nên ko
hỗ trợ nhiều như host online.Tuy nhiên vẫn có những thứ
cơ bản như: MySQL database, phpmyadmin....



 

3. Các phần mềm tạo localhost

    Để máy tính của bạn trở thành Localhost thì cần có các
phần mềm giả lập. Phổ biến là: (cập nhật đến ngày
6/7/2012)

(copy link và paste mediafire vào trình duyệt để đến
trang download)

*Xampp 1.7.7: 

Download ->Link

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/?
1h5bjgc410rmcg0

*Vertrigo 2.4: 

Download: -> Link

Link dự phòng:http://www.mediafire.com/?
m2ye1uklt7spyo9

https://www.box.com/s/cc87ca433a30d09bfecb
http://www.mediafire.com/?1h5bjgc410rmcg0
https://www.box.com/s/0c8fbe2a9babf3601cd7
http://www.mediafire.com/?m2ye1uklt7spyo9


*wampserver 2.0i 

Download -> Link

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/?
ruc4ru22hu749ih

*appserver 2.6 

Download -> Link

Link dự phòng:http://www.mediafire.com/?
1nod1u31hzolq3g

       Kinh nghiệm cho thấy Xampp và Vertrigo là hỗ trợ
nhiều nhất -> nên dùng!

https://www.box.com/s/2481d1452ae915b4a1fd
http://www.mediafire.com/?ruc4ru22hu749ih
https://www.box.com/s/59bee762ee4c264c884e
http://www.mediafire.com/?1nod1u31hzolq3g


 

4.Cách cài đặt và sử dụng Localhost

     Các bạn down phần mềm về rồi cài đặt như bình
thường. Các phần mềm sẽ tạo ra 1 Forder trong máy của
bạn (Forder này đại diện cho HOST của bạn). Thông
thường là vào C:\Programfile\ (ví dụ
C:\programfile\vertrigo) hoặc có phần mềm thì vào
C:\ (ví dụ C:\xampp)

     Trong các forder phần mềm sẽ có 1 forder mang tên
httdocs (hoặc www)

->CÁC BẠN SẼ COPY TOÀN BỘ MÃ NGUỒN VÀO ĐÂY 

(Thay vì upload như host online)



     Đến đây các bạn sẽ làm các bước tương tự như host
online:

      B1.Đăng nhập control panel ->gõ lên trình duyệt
http://localhost.com

      B2.tạo database ->vào phpmyadmin của phần
mềm để tạo (hướng dẫn cụ thể ở sau)

     B3.Cấu hình web ->thay đổi các thông số, thường tên
database do mình tạo, còn user (thường là root), pass,
host (thường là localhost) là mặc định của phần mềm

    B4.Cài đặt web ->mở file cài đặt tương ứng từng mã
nguồn rồi cài đặt bt

      (Ví dụ vào trình duyệt gõ
http://localhost/wordpress/wp-config.php. Trong đó
wordpress là tên forder chứa mã nguồn, wp-
config.php là tên file cài đặt của wordpress

    B5.Đăng nhập vào admincp ->cài đặt xong nó sẽ
chuyển đến trang đăng nhập admin

    (tùy mã nguồn có cách vào khác nhau, ví dụ wordpress
sẽ là http://localhost/wordpress/wp-admin)

    B6.Viết bài -> vào admincp viết bài như bình thường

     Với mỗi phần mềm thì việc cấu hình, cài đặt, đăng nhập
control panel nó khác nhau. Mình sẽ hướng dẫn cách cài
đặt và sử dụng các phần mềm giả lập ở mục 4.1-4.4. Bạn
dùng cái nào thì xem cái đó 

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_x4yrxq/II.C%C3%A1c%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc/1.buoc1-dang-nhap-vao-host.html
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_x4yrxq/II.C%C3%A1c%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc/2.Buoc2-tao-database.html
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_x4yrxq/II.C%C3%A1c%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc/3.buoc3-cau-hinh-web.html
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_x4yrxq/II.C%C3%A1c%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc/6.buoc6-cai-dat-web.html
http://localhost/wordpress/wp-config.php
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_x4yrxq/II.C%C3%A1c%20b%C6%B0%E1%BB%9Bc/7.buoc7-dang-nhap-adcp.html
http://localhost/wordpress/admin


 

4.4. Cài đặt Localhost với wampserve

    WAMP: Một gói phần mềm Web Server tất cả trong một
(All-in-One) gồm: Apache, MySQL, PHP chạy trên nền
Windows.

*Các đặc điểm nổi trội của WAMP

• Có thể cài đặt WAMP dễ dàng.

• WAMP được cập nhật đều đặn.

• Cho phép lựa chọn các phiên bản PHP, MySQL khác
nhau.   

• Rất tốt cho việc tạo máy chủ Web để chạy thử, thiết
kế Website bằng PHP.

• Hỗ trợ tốt cho Joomla 1.5, Joomla 1.0

• Hỗ trợ phiên bản PHP5 mới nhất

• Tương thích Windows XP / Windows Vista / Windows 7
ễ



• Hoàn toàn miễn phí

*Các bước cài đặt WAMP

     Ấn vào file cài đặt

Nhấn [Next] và thực hiện các bước tiếp theo

     Nếu trên máy của bạn có cài trình duyệt Firefox và
bạn muốn chọn Firefox làm trình duyệt mặc định khi mở
http://localhost thì nhấn [Yes]



Điền các thông số để có thể gửi/nhận mail thông qua một
SMTP server.

Nếu không biết hãy để mặc định và nhấn [Next]

     Nhấn nút [Finish] để hoàn tất quá trình cài đặt

       Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng
của WAMP ở góc màn hình  , click vào sẽ ra giao diện
chính của WAMP ở bên góc dưới tay phải của màn hình.



Nhấn vào đó và chọn Start All Services. Sau đó bạn có
thể vào PhpMyadmin hoặc Localhost để sử dụng.

      Thư mục Root của phần mềm là: C:\wamp\www
(nếu bạn cài đặt trong ở C:\).

     Bạn bấm vào Localhost hoặc mở trình duyệt vào bằng
địa chỉ sau: http://localhost hoặc http://127.0.0.1
Nếu ra được như hình sau thì bạn đã thành công:

*Tạo Database trong PhpMyadmin

      Xong xuôi chúng ta có thể bắt đầu tạo database rất
đơn giản. Trong ô Create new database bạn điền vào tên
database muốn tạo. Ví dụ mình đặt là Wordpress. Nhấn
nút Create là xong.



*Cấu hình web

Với mỗi mã nguồn sẽ có file cấu hình khác nhau nhưng các
thông số chung cần điền là:

Database name: wordpress (vừa tạo xong)

Database user: Root (mặc định của phần mềm,không
đổi được)

Password: Không có mật khẩu (mặc định phần
mềm)

Host name: Localhost (mặc định của phần
mềm,không đổi được)

     Mở trình duyệt Web đánh http://localhost/tênforder (tên
forder chứa code của bạn, ví dụ forder đó là forum thì đánh
http://localhost/forum) và xem kết quả.

http://www.izwebz.com/wp-content/uploads/2009/08/wampserver-3.png
http://localhost/t%C3%AAnforder


*Thay đổi Username và Password cho MySQL(ko làm
cũng ko sao)

      Nếu bạn vào WAMP lần đầu tiên có thể bạn sẽ thấy
dưới cuối màn hình dòng chữ màu đỏ đại loại là bạn chưa
có mật khẩu cho PhpMyadmin và khuyên bạn nên tạo
mật khẩu cho nó. Cách làm như sau:

B1: Trong PhpMyadmin bạn chọn tab Privileges. Trong
đó sẽ có Username mặc định là root và Password là No
Password. Bạn nhấn vào phím Edit và điền mật khẩu vào.
Mật khẩu nào ngắn ngắn thôi cho dễ nhớ chứ “vừng ơi mở
cửa ra đi em” thì dài quá.



B2: Sau khi bạn đổi xong có thể bạn sẽ bị out ra khỏi
PhpMyadmin nhưng đừng vội hoảng. Bạn mở file
config.inc.php trong đường dẫn như sau
C:\wamp\apps\phpmyadmin\config.inc.php bằng
Notepad chẳng hạn. Nhần Ctrl-F để tìm và gõ vào:

$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

Sau đó thì phần password bạn đổi lại thành pass mà bạn
vừa điền lúc nãy (ví dụ pass là 123456 thì dòng đó sẽ đổi
thành

$cfg['Servers'][$i]['password'] = '123456';

Lưu lại và đăng nhập lại vào PhpMyadmin với Username là
“root” và mật khẩu là 123456

* Chú ý: (nếu bạn ko có thì thôi)

     Nếu bạn đã cài IIS web server của window thì nó sẽ
chiếm dụng port 80, nên ta phải cấu hình cho WAMPsử
dụng 1 port mới.

Để đổi port cho WAMP ta làm như sau:

- Mở file httpd.conf

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_x4yrxq/I.Chu%E1%BA%A9n%20b%E1%BB%8B/5.noted++.html


Tìm đến dòng

#Listen 12.34.56.78:80

Listen 80

Đổi thành

#Listen 12.34.56.78:80

Listen 85

Và

ServerName localhost:80

Đổi thành

ServerName localhost:85

     Bạn có thể đổi sang bất kỳ port nào bạn thích, ở đây
mình dùng port 85.

từ nay bạn vào Localhos với địa chỉ http://localhost:85

Vậy là bạn đã chuẩn bị xong Webserver

Nguồn: tổng hợp http://hoanganhdts.com vs
http://svcongnghe.vn

Biên tập, chỉnh sửa, minh họa ảnh: Đức M.U

http://svcongnghe.vn/


 

4.2. Cài đặt Localhost với Vertrigo

*Chuẩn bị:

      Cũng như tất cả các chương trình tạo localhost khác, nó
đòi hỏi phải được cài trong một chiếc computer “sạch sẽ”,
nghĩa là không có các chương trình liên quan đến webserver
được cài đặt trước đó như AppServ, MySQL, Php...

      Nếu có, bạn phải xóa “tận gốc” chúng (trước khi xóa,
phải vào Start -> Settings -> Control Panel ->
Administrative Tools -> Services để tắt các dịch vụ
như Apache, MySQL), xóa luôn cả file php.ini trong thư
mục C:\windows rồi khởi động lại máy.

*Cài đặt:
    Chạy file Vertrigo.exe vừa tải về. Màn hình đầu tiên
hiện ra , các bạn chọn ngôn ngữ English



Tiếp theo là cửa sổ chào mừng cài đặt, bấm Next để tiếp
tục

    Cửa sổ tiếp theo hiện ra, là các thoả thuận về bản
quyền , bấm vào nút I Agree để tiếp tục



    Đến cửa sổ tiếp theo , bấm Next để tiếp tục



     Tiếp theo, các bạn chọn đường dẫn để cài đặt Vertrigo.

Lưu ý: Sau thời gian sử dụng chương trình này, có 1 điều
nhắc nhở các bạn, đây là ưu điểm khi các bạn cài lại máy
tính, hệ điều hành. Các bạn nên cài đặt chương trình này
vào ở cứng D,E,F. Không nên cài vào ổ C, vì sau khi cài
lại hệ điều hành, nếu các bạn cài ổ C, thì toàn bộ dữ liệu,
database sẽ mất hết..Nghĩa là những mà nguồn các bạn
test sẽ bị dọn sạch. Và nếu các bạn cài vào ổ D,E,F thì sẽ
còn nguyên cho dù cài lại hệ điều hành...

(ấn browse tìm đến ổ D)

    Đến màn hình cuối cùng, các bạn bấm vào nút Install
để tiến hành cài đặt



   Màn hình cài đặt sẽ hiện ra, các bạn chờ trong giây lát



   Bước cuối bấm Finish để hoàn thành cài đặt Vertrigo

       Sau khi cài đặt xong , các bạn click vào biểu tượng
Vertrigo trên desktop sẽ xuất hiện của sổ sau

     Các bạn bấm vào nút “Hide this window and start



server” để bắt đầu chạy, và máy bạn sẽ thành 1
webserver ^^

     Tại System tray sẽ hiện lên icon của chương trình này.
Nhấn chuột vào nó, ta sẽ có "bức tranh toàn cảnh" như
hình dưới đây.

     Nếu hình chữ thập trong icon màu xanh, tức là
server đang chạy. Màu đỏ - đang tắt. Màu vàng –
đang khởi động.

 

*Vài thông số của vertrio:
   a) MySQL & phpMyAdmin
    MySQL default Login: root
    MySQL default Password: vertrigo
   b) SQLiteManager



    Login : admin
    Password : admin
    Login : data
    Password : data
    Login : guest
    Password : guest

*Cách tạo database
    Nhấn chuột vào dòng “Localhost page” (hoặc mở trình
duyện gõ http://localhost) bạn sẽ được đưa đến trang chủ
của localhost.

      Click vào PHPMyAdmin đăng nhập với user: root và
pass:vetrigo
     Viết tên data vào ô database (VD : Tao_database)
Nhấn Create để tạo

http://localhost/


*Cấu hình web:

     Upload toàn bộ thư mục mã nguồn vào mục WWW
(Webroot trong trường hợp này sẽ là
C:\VertrigoServ\www) .Cấu hình lại file cài đặt(Với mỗi
mã nguồn sẽ có file cấu hình khác nhau) với các thông số
sau:

      Dataname: Tao_database (tên vừa đặt)

      Username: root (mặc định của phần mềm ko đổi
được)

      Pass User: vertrigo (mặc định của phần mềm ko đổi
được)

      Server: localhost (mặc định của phần mềm ko đổi
được)



      Mở trình duyệt Web đánh http://localhost/tênforder
(tên forder chứa code của bạn, ví dụ forder đó là forum thì
đánh http://localhost/forum) và xem kết quả.

Nguồn:lethangblog.info

Biên tập, chỉnh sửa: Đức M.U

http://localhost/t%C3%AAnforder


 

4.3. Cài đặt Localhost với appserv

Ưu điểm nhiều tính năng ưu việt, dễ sử dụng

Nhược điểm: không chạy dc file.htaccess

*Hướng dẫn cài đặt (ở đây mình xài bản 2.5.8)



Nhấn vào file cài đặt, màn hình đầu tiên là

Sau khi ấn Next

Ấn Agree để đồng ý các điều khoản

http://www.yeah1.com//t_blank
http://www.yeah1.com//t_blank


Chọn Foder cài đặt. Lời khuyên là nên đổi sang ổ D hoặc
E,F

http://www.yeah1.com//t_blank
http://www.yeah1.com//t_blank


Để mặc định và ấn Next

Điền các thông tin vào:

         Serve name: Root

         Admin email: ghi email bất kỳ

        Port: để mặc định 80 ko được thay đổi

http://www.yeah1.com//t_blank


Điền mật khẩu vào, tùy ý (ví dụ 123456)

http://www.yeah1.com//t_blank
http://www.yeah1.com//t_blank


Quá trình cài đặt

Khi kết thúc Quá trình cài đặt bạn tạo được một Server ảo
để chạy web PHP.

Lưu ý, với cài đặt mặc định:

C:\AppServ\www là địa chỉ webroot, nơi copy các file
mã nguồn vào đây (nếu bạn ko đổi đường dẫn lúc cài đặt)

http://www.yeah1.com//t_blank
http://www.yeah1.com//t_blank


*Cách tạo database:

Mở trình duyệt web đánh địa chỉhttp://localhost

Bạn vào dòng phpMyAdmin Database Manager Version
2.9.0.2 để vào quản lý, tạo database

http://localhost//t_blank
http://www.yeah1.com//t_blank


     Khi đó nó ra một thông báo bắt ta đăng nhập ,bạn đặng
nhập với User Names , pass là Server name/pass khi
bạn cài đặt ( của tôi User name : root , Pass : 123456
) (Chú ý nếu quên thì bạn gở cài đặt Apache rồi cài đặt lại )

    Khi đăng nhập thành công mở ra PHPAdmin bạn tạo
Database mới ở mục Create new database bạn điền tên
Database cần tạo vào đây(ví dụ forums) rồi nhấn nút
Create để tạo (Các mục khác không thay đổi )

http://www.yeah1.com//t_blank


 
    Ok bạn đã tạo thành công một database

*Cấu hình web

     Với mỗi mã nguồn sẽ có file cấu hình khác nhau nhưng
các thông số chung cần điền là:

Database name: forums (vừa tạo xong)

Database user: Root (mặc định của phần mềm,không
đổi được)

Password: 123456 (tạo lúc cài đặt)

Host name: Localhost (mặc định của phần
mềm,không đổi được)   

http://www.yeah1.com//t_blank


      Mở trình duyệt Web đánh http://localhost/tênforder
(tên forder chứa code của bạn, ví dụ forder đó là forum thì
đánh http://localhost/forum) và xem kết quả.

Nguồn: http://www.photo.yeah1.com

Biên tập, chỉnh sửa, minh họa ảnh: Đức M.U

http://localhost/t%C3%AAnforder
http://www.photo.yeah1.com/


 

D.QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN WEB

      Ebook này nói về vấn đề kỹ thuật, nhưng khi bạn đã
thành thạo cách làm 1 trang web rồi thì sẽ thấy rằng việc
quản trị và phát triển web mới là điều đáng quan tâm.

      Mình đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh,
đã làm admin của diễn đàn, fanpage Facebook, leader
của vài nhóm nên cũng có chút kinh nghiệm. Tuy vậy,
quản trị nó là nghệ thuật, giữa nói và làm là 2 việc rất
khác nhau. Hơn nữa thế giới rộng lớn, kiến thức của mình
chỉ như muối bỏ bể nên những chia sẻ chỉ mang tính tham
khảo. Mỗi web khác nhau cần có những chiến lược khác
nhau.



 

I.Quản trị nội dung

1. Tạo ra sự khác biệt

       Web của bạn sinh sau đẻ muộn, muốn tồn tại trên
mạng thì nó phải có cái mới, cái khác biệt, sáng tạo. Ví
dụ bạn làm web nghe nhạc, bạn phải có cái gì mới khiến
khách tò mò muốn vào, cái này chỉ có riêng web bạn có.
Chứ nếu nội dung cũng tương tự như các web khác thì
người ta vào web bạn làm gì?Làm sao bạn cạnh tranh
được các web đã có thâm niên, uy tín và chất lượng như
Zing Mp3, NhacCuaTui....??? 

2. Tâm lý khách hàng



      Trong Marketing có câu “bán thứ khách hàng cần
chứ ko bán cái mình có". Tức là các bạn phải hiểu được
xu hướng khách bây giờ họ đang thích cái gì để phát triển
những cái đó?(ví dụ như báo chí bây giờ câu khách
bằng:cướp, hiếp, giết, sốc, nude...). Có thể bạn có rất
nhiều ý tưởng nhưng lúc này nó chưa phù hợp, hãy cất đi
chờ thời cơ nhé. 

      Kinh nghiêm là làm cái gì thì hãy đặt mình vào địa vị
của khách hàng. Bạn là nhà cung cấp nhưng trong 1 khía
cạnh khác bạn lại là khách hàng. Bạn thích cái gì thì khách
hàng cũng sẽ thích cái đó. Vậy, bạn mong muốn 1 trang
web như thế nào??? 

3.Quản lý, sắp xếp, update nội dung

       Khách hàng thì luôn khó tính. Nội dung hay thôi
chưa đủ, bạn cần sắp xếp dữ liệu 1 cách khoa học, dễ nhìn
để khách có thể dễ dàng tìm thấy cái mình muốn ngay khi
truy cập vào web. Thế giới luôn biến đổi từng phút
từng giây, bạn cần sáng tạo, đổi mới, update nội dung cho
theo kịp thời đại. 



 

II. Quản trị nhân lực

      Ban đầu ít người quản lý (có thể chỉ mình bạn) thì
không sao. Nhưng sau này web phát triển cần 1 đội ngũ
nhân lực quản lý chuyên biệt. Mỗi 1 mảng trên web cần
phân việc cụ thể với từng người cho phù hợp với khả năng,
sở trường của họ. Bạn cần tạo cho họ động lực, xác định
cho họ được mục đích và cảm hứng để làm việc. Làm vì
niềm vui, sở thích hay làm vì tiền??? 

      Việc chọn người phụ thuộc hoàn toàn vào "con mắt
nhìn người” của bạn. Hãy chọn những người có tinh
thần, trách nhiệm và tin tưởng được. Hãy Backup
(khôi phục) dữ liệu thường xuyên nếu bạn ko muốn
nhìn web mình "ra đi không lời từ biệt”.

     Trong quá trình hoạt động, cần quản lý tiến trình công
việc chặt chẽ. Hãy đảm bảo đội làm đúng kế hoạch, đúng
hướng và đúng tiến độ. 



 

III.Quản lý truyền thông – Marketing

        

      Xây dựng nội dung xong xuôi thì công việc tiếp theo là
cần có 1 kế hoạch truyền thông tốt để mọi người biết đến
web của mình. Cần có những bài viết ngắn, sự kiện
slogan, logo, banner, poster...để quảng cáo cho web của
mình trên các diễn đàn, blog, Facbook, mạng xã hội,
youtube... 

*Chú ý:

      Việc quản trị ko phải là cứ có 1 chiến lược đầy đủ, chặt
chẽ là xong. Trong quá trình thực hiện có rất nhiều việc nó
diễn ra không đúng theo kế hoạch, mình cần có kỹ năng
xử lý tình huống, xoay xở, nghĩ ra các phương án để
giải quyết kip thời các phát sinh. Vì vậy, có gì khó khăn
trong việc quản trị bạn có thể liên lạc với mình để cùng
chia sẻ, trao đổi 



 

D.LỜI CUỐI

    Đầu tiên là xin chúc mừng bạn đã đọc đến những dòng
này, điều đó chứng tỏ bạn đã làm xong website của mình.
Hãy cố gắng hết mình để chăm lo cho “đứa con tinh
thần” này nhé 

    Ebook này không có phần nâng cao (như nhiều ebook
khác) mà “nâng cao” chính là những kinh nghiệm bạn có
được trong quá trình làm web mà ebook này ko thể liệt kê
hết. Thế nên khi nào rút ra được kinh nghiệm mới thì gửi
email cho mình nhé 

     Những kiến thức trong này mình viết theo cách hiểu
chứ không muốn đem chuyên môn quá nhiều vào. Cách
diễn đạt có thể hơi “thô” nhưng hi vọng nó sẽ gần gũi và dễ
hiểu. 

    Ebook viết với mục đích duy nhất là chia sẻ kiến thức.
Ghi lại những kinh nghiệm mình có được trong suốt những



năm tháng làm web. Để lại cái gì đó cho những người
mới làm web, có niềm đam mê với tin học. Thế nên nếu
bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc,
nghiêm cấm dùng vào mục đích thương mại dưới mọi
hình thức! 

     Mọi thông tin góp ý, hỏi đáp các bạn có thể gửi email
cho mình tại địa chỉ DucHT23391@Gmail.com hoặc liên hệ
qua web cá nhân http://DucMu.Co.Cc 

   Xin chân thành cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt
lành!

    

Hà Nội ngày 27/06/2012

Thân,

Đức M.U

mailto:DucHT23391@Gmail.com
http://ducmu.co.cc/


 

DATABASE LÀ GÌ?

     Database hay còn gọi là dữ liệu nền tảng hay
cơ sở dữ liệu.

     Đúng như tên gọi của mình, "DATA = dữ liệu" +
"BASE = nền tảng", database là nguồn tài nguyên
dữ liệu mang tính chất thực và nòng cốt trong thế giới
mạng internet của chúng ta.

     Tính nền tảng của database thể hiện ở chỗ nó
chính là dữ liệu chính và duy nhất tồn tại thực sự cho
mọi ứng dụng. Ngoài database ra, mọi thứ khác chỉ là
hình thức thể hiện thông tin trong DB mà thôi.



     Database là nơi kiến tạo, lưu trữ, cập nhật... các
thông tin thực sự của con người. Mọi thao tác các em
thực hiện trên internet ( hay từ một phần mềm nào
khác ) chính là hình thức gián tiếp tác động lên thông
tin trong cơ sở dữ liệu.

     Vì các điều đã nêu trên, chúng ta có thể thấy,
không có DB sẽ không có thế giới thông tin, không có
cộng đồng mạng và cũng không có bất cứ hoạt động
giao dịch điện tử trên thế giới.

     Tuy nhiên, việc quản lý DB không phải là đơn giản.
Ngoài việc thiết lập và bảo mật cho DB, việc đặt DB ở
chỗ nào và cách cập nhật thông tin trong DB cũng là
vấn đề cần suy tính kỹ.

Thông thường, người ta chia ra 2 trường phái :

- DB được đặt trong máy của cá nhân tổ chức,
được cập nhật và chỉnh sửa nội bộ và sau đó được
tải lên mạng/website trở lại.

- DB được tải sẵn lên trên mạng/web, sau đó được
cập nhật trực tiếp thông qua mạng/web.

     Trường hợp đầu thường dành cho : người mới lập
trình; hoặc, người đang lập trình trang web chưa hoàn
chỉnh; hoặc, người đang thực hiện tester giai đoạn
đầu; hoặc, web server đang được khắc phục lỗi; v.v

     Trường hợp thứ hai dành cho : trang web đã
được thương mại hóa, là thành phẩm hoàn chỉnh;
hoặc, trang web chứa những thông tin không quan



trọng lắm; hoặc, các thông tin trên web có thể điều
chỉnh trực tiếp, ít gây lỗi...v.v

     Song, mọi thứ chỉ là tương đối. Bạn cần linh hoạt
uyển chuyển trong việc phân bổ DB. Cái nào quan
trọng, cần được cập nhật chính xác, có liên quan đến
hoạt động sống còn của trang web thì tốt hơn nên
dùng phương pháp đầu tiên. Ngược lại, nếu thông tin
mang tính chất công cộng, cần có sự cập nhật nhanh
nhưng không đòi hỏi chính xác thì chúng ta nên dùng
cách thứ hai phải không bạn !

Nguồn: Vặt giá

      Database còn có tên gọi là cơ sở dữ liệu, vậy thì
cơ sở dữ liệu là gì? Nói một cách nôm na là nơi tổ
chức và phân loại các thông tin rời rạc thành
một hệ thống có thứ tự, theo từng mục một.
Trong cuộc sống bạn có thể thấy rất nhiều cơ sở dữ
liệu đó, nếu bạn vào thư viện thì ở trên đó là một cơ
sở dữ liệu, phân loại sách theo chủ đề: xã hội, tự



nhiên, khoa học ... đó cũng là một dạng cở sở dữ liệu
đơn giản và thuần túy.

     Bạn sắp xếp lại sách vở, giấy tờ đó cũng có thể
bạn đã làm một công việc tổ chức cơ sở dữ liệu :)

     Nói vòng vo vậy để mọi người có thể nhìn ra cơ sở
dữ liệu là gì (theo cách mình nói mà thôi); tại sao cần
có cơ sở dữ liệu? Vì cho dễ quản lý và tìm kiếm, thống
nhất việc lưu trữ thông tin. Có thể tìm kiếm một cách
nhanh chóng khi cần thông tin nào đó và cũng có thể
lôi các "bà con, họ hàng" với thông tin đó ra luôn.

      Đó chính là mục tiêu của Database. Còn lại
việc sử dụng nó như thế nào, tổ chức như thế nào để
hiệu quả thì cần phải có việc phân tích cơ sở dữ liệu.
Các dạng chuẩn của cơ sở dữ liệu

Nguồn: ict24h.net

     Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là
database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu



kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu
trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong
công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn
dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ
lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng.
Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các
tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các
hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Sau đây là một số ưu diểm mà CSDL mang lại:

- Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp
nhất. Do đó đảm bảo thông tin có tính nhất quán
và toàn vẹn dữ liệu.

- Đảm bảo dữ liệu có thẻ được truy suất theo
nhiều cách khác nhau

- Nhiều người có thể sủ dụng một cơ sở dữ liệu.

Những vấn đề mà CSDL cần phải giải quyết.

- Tính chủ quyền của dữ liệu.

Thể hiện ở phương diện an toàn dữ liệu.

Khả năng biểu diễn mỗi liên hệ ngữ nghĩa của dữ
liệu và tính chính xác của dữ liệu.

Người khai thác cơ sở dữ liệu phải cập nhật cho
CSDL những thông tin mới nhất.

- Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của
người sử dung.



Do ưu điểm CSDL có thể cho nhiều người khai
thác đồng thời. nên cần phải có một cơ chế bảo
mật phân quyền khai thác CSDL.

Các hệ điều hành nhiều người sử dụng hay cục bộ
đều cung cấp cơ chế này.

- Tranh chấp dữ liệu.

Khi nhiều người cùng truy nhập CSDL với các mục
đích khác nhau. Rất có t hể sẽ xảy ra hiện tượng
tranh chấp dữ liệu.

Cần có cơ chết ưu tiên khi truy cập CSDL. Ví dụ:
admin luôn có thể tru cập cơ sở dữ liệu.

Cấp quyền ưu tiên cho từng người khai thác.

- Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố.

Khi CSDL nhiều và được quản lý tập trung. Khả
năng rủi ro mất dữ liệu rất cao. Các nguyên nhân
chính là mất điện đột ngột hoặc hỏng thiết bị lưu
trữ.

Hiện tại có một số hệ điều hành đã có cơ chế tự
động sao lưu ổ cúng và fix lỗi khi có sự cố xảy ra.

Tuy nhiên: cẩn tắc vô áy náy. Chúng ta nên sao
lưu dự phòng cho dữ liệu đề phòng trường hợp xấu
xảy ra.



Nguồn: Wiki

PHÂN LOẠI DATABASE

     Cơ sở dữ liệu được phần làm nhiều loại khác
nhau:

Cơ sở dữ liệu dạng file: dữ liệu được lưu trữ dưới
dạng các file có thể là text, ascii, *.dbf. Tiêu biểu
cho cơ sở dữ liệu dạng file là*.mdb Foxpro

Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ
trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa
các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các
quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó
có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị
hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server,
Oracle, MySQL...

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: dữ liệu cũng
được lưu trữ trong các bản dữ liệu nhưng các bảng



có bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng
như lưu trữ thêm các hành vi, nhằm thể hiện hành
vi của đối tượng. Mỗi bảng xem như một lớp dữ
liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối
tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu
quan hệ như: MS SQL server, Oracle, Postgres

Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu
dưới dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả
về đối tượng thể hiện trong các tag. Đây là cơ sở
dữ liệu có nhiều ưu điểm do lưu trữ được hầu hết
các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán
cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng
dụng

Nguồn: Wiki



 

FTP LÀ GÌ?

      FTP (File Transfer Protocol) là một protocol
trong mô hình TCP/IP được dùng để truyền các
file giữa các máy. FTP cho phép truyền nhận file và
quản lý trực tuyến. FTP không cho phép truy xuất một
máy khác để thực thi chương trình, nhưng nó rất tiện
lợi cho việc thao tác với file. Để sử dụng FTP thì các
máy kết nối phải chạy các chương trình có hỗ trợ các
dịch vụ về FTP. Client gọi đến server và thiết lập FTP
thông qua một tập các lệnh bắt tay.

      Thông thường để kết nối đến các máy khác qua
FTP chúng ta phải là một user được cung cấp user



name và password để log in vào máy cần truy xuất.
Bởi vì một hệ thống không thể cung cấp nhiều logins
cho tất cả các user muốn truy xuất đến nó nên nhiều
hệ thống sử dụng các FTP mặc định. FTP mặc định
cho phép bất kỳ máy nào cũng có thể login vào hệ
thống với user name là ftp, guest hoặc một tên mặc
định nào đó và không cần password hay user name
của máy này.

Nguồn: Sinhvienit

       FTP viết tắttừ File Transfer Protocol, một
giao thức truyền tải tập tin từ một máy tính đến máy
tính khác thông qua một mạng TCP hoặc qua mạng
Internet. Thông qua giao thức FTP, người dùng có thể
tải dữ liệu như hình ảnh, văn bản, các tập tin media
(nhạc, video)... từ máy tính của mình lên máy chủ
đang đặt ở một nơi khác hoặc tải các tập tin có trên
máy chủ về máy tính cá nhân.

      Giao thức FTP được sử dụng nhiều nhất vào mục
đích truyền tải dữ liệu. Việc bộ phận IT của công tytạo
tài khoản FTP cho bạn là để có thể gửi những dữ liệu
dung lượng lớn một cách nhanh chóng, vì không thể
gửi qua email hay các phương thức sao chép vật lý
khác như CD hay USB flash. Khi sử dụng FTP được
cấp, bạn có thể gửi các tập tin có dung lượng vài trăm
MB một cách dễ dàng, không cần phải lo lắng về việc
người nhận không nhận được file.

     Hơn nữa, bạn có thể cùng lúc tải (upload/
download) nhiều tập tin cùng một lúc để tiết kiệm
thời gian. Tuy nhiên, yếu tố tốc độ đường truyền cũng



đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu
qua FTP.

     FTP cũng là giao thức dùng để truyền tải dữ liệu
web lên máy chủ web.

Về phía người dùng khi tiếp cận FTP sẽ làm quen
với các thông số sau:

- Địa chỉ máy chủ FTP: có dạng tên miền hoặc
địa chỉ IP. Ví dụ:ftp.nhipsongso.tuoitre.com.vn
(dạng tên miền) hoặc 192.168.1.1 (dạng IP tương
ứng với tên miền). Địa chỉ máy chủ FTP theo dạng
tên miền được dùng phổ biến hơn vì dễ nhớ hơn
so với những con số và dấu chấm của địa chỉ IP.

- Tên tài khoản (username)/ mật khẩu
(password) để đăng nhập vào máy chủ FTP. Tùy
thuộc vào quản trị viên cấp quyền hạn trên máy
chủ FTP mà tài khoản FTP của bạn sẽ có những
quyền cơ bản như tải (upload/ download), tạo thư
mục, sao chép hay xóa dữ liệu.

    Lưu ý bảo mật thông tin tài khoản vì dữ liệu trên
máy chủ có thể bị kẻ gian xâm nhập, đánh cắp và xóa
đi.

Nguồn: Tuoitre.com.vn



        FTP (viết tắt của tiếng Anh File Transfer
Protocol, "Giao thức truyền tập tin") thường được
dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông
dùng giao thức TCP/IP (chẳng hạn như Internet -
mạng ngoại bộ - hoặc intranet - mạng nội bộ). Hoạt
động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và
một máy khách). Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm
cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng nghe yêu
cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng lưới.
Máy khách chạy phần mềm FTP dành cho người sử
dụng dịch vụ, gọi là trình khách, thì khởi đầu một liên
kết với máy chủ.

       Một khi hai máy đã liên kết với nhau, máy khách
có thể xử lý một số thao tác về tập tin, như tải tập tin
lên máy chủ, tải tập tin từ máy chủ xuống máy của
mình, đổi tên của tập tin, hoặc xóa tập tin ở máy chủ
v.v. Vì giao thức FTP là một giao thức chuẩn công
khai, cho nên bất cứ một công ty phần mềm nào, hay
một lập trình viên nào cũng có thể viết trình chủ FTP
hoặc trình khách FTP. Hầu như bất cứ một nền tảng
hệ điều hành máy tính nào cũng hỗ trợ giao thức FTP.

      Điều này cho phép tất cả các máy tính kết nối với
một mạng lưới có nền TCP/IP, xử lý tập tin trên một



máy tính khác trên cùng một mạng lưới với mình, bất
kể máy tính ấy dùng hệ điều hành nào (nếu các máy
tính ấy đều cho phép sự truy cập của các máy tính
khác, dùng giao thức FTP). Hiện nay trên thị trường
có rất nhiều các trình khách và trình chủ FTP, và phần
đông các trình ứng dụng này cho phép người dùng
được lấy tự do, không mất tiền.

Nguồn: Wiki

CÁCH TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU QUA GIAO THỨC FTP
VÀ SỬ DỤNG FTP CLIENT

       Có thể tận dụng ngay trình duyệt web
Internet Explorer hay Windows Explorer hoặc
thông quatập lệnh (FTP commands) để kết nối đến
máy chủ FTP, nhưng sẽ rất khó khăn để thao tác cho
những người dùng phổ thông không am hiểu nhiều về
kỹ thuật. Do đó, các chương trình sử dụng FTP
chuyên dụng hay còn gọi là FTP client sẽ là giải pháp
tốt nhất để truyền tải dữ liệu.



      Các chương trình FTP client sẽ thực hiện công
việc kết nối đến máy chủ FTP sau khi bạn nhập đầy
đủ thông tin (máy chủ FPT, tài khoản đăng nhập), hỗ
trợ thao tác kéo/ thả, tạo thư mục (folder) tương tự
như thao tác trên Windows Explorer.

      Có khá nhiều chương trình FTP Client từ miễn phí
đến thương mại, một số chương trình phổ biến như
WinSCP và FileZilla cho máy tính dùng hệ điều
hành Windows hay CyberDuck cho máy Mac.
CuteFTP Pro của hãng GlobalSCAPE là một chương
trình FTP Client rất chuyên nghiệp nhưng là phiên bản
thương mại có phí. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn
chọn lựa một chương trình thích hợp.

Nguồn: Wiki

 

 

http://winscp.net/eng/index.php
http://filezilla.sourceforge.net/
http://cyberduck.ch/
http://www.cuteftp.com/


 

DNS LÀ GÌ?

1. Khái niệm

        DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain
Name System, là Hệ thống phân giải tên được phát
minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống
cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên
miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống
đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất
kỳ nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều
thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những



người tham gia. Quan trọng nhất là, nó chuyển tên
miền có ý nghĩa cho con người vào số định danh (nhị
phân), liên kết với các trang thiết bị mạng cho các
mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp thế
giới.Phép tương thường được sử dụng để giải thích hệ
thống tên miền là, nó phục vụ như một “Danh bạ điện
thoại” để tìm trên Internet bằng cách dịch tên máy
chủ máy tính thành địa chỉ IPVí dụ,
www.example.com dịch thành 208.77.188.166.

     Hệ thống tên miền giúp cho nó có thể chỉ định tên
miền cho các nhóm người sử dụng Internet trong một
cách có ý nghĩa, độc lập với mỗi địa điểm của người
sử dụng. Bởi vì điều này, World-Wide Web (WWW)
siêu liên kết và trao đổi thông tin trên Internet có thể
duy trì ổn định và cố định ngay cả khi định tuyến
dòng Internet thay đổi hoặc những người tham gia sử
dụng một thiết bị di động. Tên miền internet dễ nhớ
hơn các địa chỉ IP như là 208.77.188.166 (IPv4)
hoặc 2001: db8: 1f70:: 999: de8: 7648:6 e8
(IPv6).
Mọi người tận dụng lợi thế này khi họ thuật lại có
nghĩa các URL và địa chỉ email mà không cần phải
biết làm thế nào các máy sẽ thực sự tìm ra chúng.

     Hệ thống tên miền phân phối trách nhiệm gán tên
miền và lập bản đồ những tên tới địa chỉ IP bằng cách
định rõ những máy chủ có thẩm quyền cho mỗi tên
miền. Những máy chủ có tên thẩm quyền được phân
công chịu trách nhiệm đối với tên miền riêng của họ,
và lần lượt có thể chỉ định tên máy chủ khác độc
quyền của họ cho các tên miền phụ. Kỹ thuật này đã

ỗ



thực hiện các cơ chế phân phối DNS, chịu đựng lỗi, và
giúp tránh sự cần thiết cho một trung tâm đơn lẻ để
đăng ký được tư vấn và liên tục cập nhật.

      Nhìn chung, Hệ thống tên miền cũng lưu trữ các
loại thông tin khác, chẳng hạn như danh sách các
máy chủ email mà chấp nhận thư điện tử cho một tên
miền Internet. Bằng cách cung cấp cho một thế giới
rộng lớn, phân phối từ khóa – cơ sở của dịch vụ đổi
hướng, hệ thống tên miền là một thành phần thiết
yếu cho các chức năng của Internet. Các định dạng
khác như các thẻ RFID, mã số UPC, ký tự Quốc tế
trong địa chỉ email và tên máy chủ, và một loạt các
định dạng khác có thể có khả năng sử dụng DNS.

2. Chức năng của DNS

     Mỗi Website có một tên (là tên miền hay đường
dẫn URL:Universal Resource Locator) và một địa chỉ



IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu
chấm(Ipv4). Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên
website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không
cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang
web. Quá trình "dịch" tên miền thành địa chỉ IP để
cho trình duyệt hiểu và truy cập được vào website là
công việc của một DNS server. Các DNS trợ giúp qua
lại với nhau để dịch địa chỉ "IP" thành "tên" và ngược
lại. Người sử dụng chỉ cần nhớ "tên", không cần phải
nhớ địa chỉ IP (địa chỉ IP là những con số rất khó
nhớ).

3. Nguyên tắc làm việc của DNS

     Mỗi nhà cung cấp dịch vụ vận hành và duy trì
DNS server riêng của mình, gồm các máy bên trong
phần riêng của mỗi nhà cung cấp dịch vụ đó trong
Internet. Tức là, nếu một trình duyệt tìm kiếm địa chỉ
của một website thì DNS server phân giải tên website
này phải là DNS server của chính tổ chức quản lý
website đó chứ không phải là của một tổ chức (nhà
cung cấp dịch vụ) nào khác.INTERNIC (Internet



Network Information Center) chịu trách nhiệm theo
dõi các tên miền và các DNS server tương ứng.
INTERNIC là một tổ chức được thành lập bởi NFS
(National Science Foundation), AT&T và Network
Solution, chịu trách nhiệm đăng ký các tên miền của
Internet. INTERNIC chỉ có nhiệm vụ quản lý tất cả các
DNS server trên Internet chứ không có nhiệm vụ
phân giải tên cho từng địa chỉ.

     DNS có khả năng tra vấn các DNS server khác để
có được một cái tên đã được phân giải. DNS server
của mỗi tên miền thường có hai việc khác biệt. Thứ
nhất, chịu trách nhiệm phân giải tên từ các máy bên
trong miền về các địa chỉ Internet, cả bên trong lẫn
bên ngoài miền nó quản lý. Thứ hai, chúng trả lời các
DNS server bên ngoài đang cố gắng phân giải những
cái tên bên trong miền nó quản lý. DNS server có khả
năng ghi nhớ lại những tên vừa phân giải. Để dùng
cho những yêu cầu phân giải lần sau. Số lượng những
tên phân giải được lưu lại tùy thuộc vào quy mô của
từng DNS.

4. Cách sử dụng DNS



    Do các DNS có tốc độ biên dịch khác nhau, có thể
nhanh hoặc có thể chậm, do đó người sử dụng có thể
chọn DNS server để sử dụng cho riêng mình. Có các
cách chọn lựa cho người sử dụng. Sử dụng DNS mặc
định của nhà cung cấp dịch vụ (internet), trường hợp
này người sử dụng không cần điền địa chỉ DNS vào
network connections trong máy của mình. Sử dụng
DNS server khác (miễn phí hoặc trả phí) thì phải điền
địa chỉ DNS server vào network connections. Địa chỉ
DNS server cũng là 4 nhóm số cách nhau bởi các dấu
chấm

Nguồn: wiki

      Mỗi máy tính, thiết bị mạng tham gia vào
mạng Internet đều \"nói chuyện\" với nhau
bằng địa chỉ IP (Internet Protocol) . Để thuận
tiện cho việc sử dụng và dễ nhớ ta dùng tên (domain
name) để xác định thiết bị đó. Hệ thống tên miền
DNS (Domain Name System) được sử dụng để ánh xạ



tên miền thành địa chỉ IP. Vì vậy, khi muốn liên hệ tới
các máy, chúng chỉ cần sử dụng chuỗi ký tự dễ nhớ
(domain name) như: www.microsoft.com,
www.ibm.com..., thay vì sử dụng địa chỉ IP là một dãy
số dài khó nhớ.

      Máy chủ phân giải tên miền (DNS Server) là
những máy chủ được cài đặt, và cung cấp dịch vụ
phân giải tên miền DNS. Máy chủ DNS được phân ra
thành 2 loại như sau :

Primary DNS Server (PDS)

     Primary DNS Server (PDS) là nguồn xác thực
thông tin chính thức cho các tên miền mà nó được
phép quản lý. Thông tin về một tên miền do PDS được
phân cấp quản lý thì được lưu trữ tại đây và sau đó có
thể được chuyển sang các Secondary DNS Server
(SDS).

     Các tên miền do PDS quản lý thì được tạo, và sửa
đổi tại PDS và sau đó được cập nhật đến các SDS .

Secondary DNS Server (SDS)



     DNS được khuyến nghị nên sử dụng ít nhất là hai
DNS server để lưu địa chỉ cho mỗi một vùng (zone).
PDS quản lý các vùng và SDS được sử dụng để lưu trữ
dự phòng cho vùng, và cho cả PDS. SDS không nhất
thiết phải có nhưng khuyến khích hãy sử dụng . SDS
được phép quản lý tên miền nhưng dữ liệu về tên
miền không phải được tạo ra từ SDS mà được lấy về
từ PDS.

     SDS có thể cung cấp các hoạt động ở chế độ
không tải trên mạng. Khi lượng truy vấn vùng (zone)
tăng cao, PDS sẽ chuyển bớt tải sang SDS (quá trình
này còn được gọi là cân bằng tải), hoặc khi PDS bị sự
cố thì SDS hoạt động thay thế cho đến khi PDS hoạt
động trở lại .

     SDS thường được sử dụng tại nơi gần với các máy
trạm (client) để có thể phục vụ cho các truy vấn một
cách dễ dàng. Tuy nhiên, cài đặt SDS trên cùng một
subnet hoặc cùng một kết nối với PDS là không nên.
Điều đó sẽ là một giải pháp tốt để dự phòng cho PDS,
vì khi kết nối đến PDS bị hỏng thì cũng không ảnh
hưởng gì tới đến SDS.

     Ngoài ra, PDS luôn duy trì một lượng lớn dữ liệu
và thường xuyên thay đổi hoặc thêm các địa chỉ mới
vào các vùng. Do đó, DNS server sử dụng một cơ chế
cho phép chuyển các thông tin từ PDS sang SDS và
lưu giữ trên đĩa. Khi cần phục hồi dữ liệuvề các vùng,
chúng ta có thể sử dụng giải pháp lấy toàn bộ ( full )
hoặc chỉ lấy phần thay đổi

Nguồn: http://cisnet.edu.vn

http://cisnet.edu.vn/


 

ADDON/PARK/SUB DOMAIN LÀ GÌ?

      Trong WebHost Manager (WHM) của Cpanel, mỗi
hosting account (tài khoản hosting) được create (tạo
ra) luôn kèm theo một domain gọi là domain gốc
(maindomain) của host. Khi bạn muốn thêm domain
chạy chung với host đó thì bạn phải dùng đến chức
năng Addon Domain hoặc Parked Domain (tùy
theo trường hợp).

1. Addon Domain: 

     Là add thêm domain (tên miền) mới vào chạy
chung với host của domain gốc và domain được add



thêm này sẽ chạy khác cấu trúc file/folder với domain
gốc. Khi một domain được add qua chức năng Addon
Domain thì sẽ có một subdomain dạng
subname.domain_goc.com (domain gốc) được tạo
ra kèm theo một folder tương ứng. Do đó với 1
domain được add qua chức năng Addon Domain thì
bạn có thể chạy dữ liệu tương ứng theo URL dạng:

     *http://domain_duoc_add.com
     *http://subname.domain_goc.com
     *http://domain_goc.com/subname/

     *Lưu ý: URL chạy dữ liệu từ lần thứ 2 trở đi còn
phụ thuộc vào phần config URL của mã nguồn mà
domain gốc sử dụng và trường hợp chạy subdomain
của domain gốc còn phụ thuộc vào DNS Record của
domain gốc đó. Nếu domain sử dụng dịch vụ Dynamic
DNS thì subdomain active hay không còn phụ thuộc
và A Record hoặc CNAME Record của subdomain đó
đang trỏ đến đâu.

     Ngoài ra với cpanel 11 + theme x3 có thêm chức
năng config folder tương ứng với subname nằm ngang
hàng với folder gốc public_html để bạn không chạy
được URL của domain được dạng dạng    
*http://submame.docmain_goc.com và
*http://domain_goc.com/subname/.

     VD: PETER có domain .vncracking.com là
domain gốc cho 1 tài khoản hosting mà PETER đang
sử dụng. Domain PETER cần add thêm để dùng chung
với host này qua chức năng Addon Domain là

http://domain_duoc_add.com//t_blank
http://subname.domain_goc.com//t_blank
http://domain_goc.com/subname//t_blank
http://submame.docmain_goc.com//t_blank
http://domain_goc.com/subname//t_blank


hacker4a.net với tên subdomain và folder tương ứng
là hacker4a. Khi đó dữ liệu cần chạy của
hacker4a.net có thể chạy qua các URL sau: (Lưu ý:
Chỉ là ví dụ, URL bên dưới không active).

    *http://www.hacker4a.net
    *http://hacker4a.vncracking.com
    *http://www.vncracking.com/hacker4a/

     *Kết luận: Domain được add qua chức năng
Addon Domain trong Cpanel và domain gốc có thể
chạy chung một host (gói host) với 2 loại dữ liệu (mã
nguồn) và URL độc lập với nhau.

2. Parked Domain:

     Là add thêm domain mới vào chạy chung với host
của domain gốc và domain được add thêm này sẽ
chạy chung cấu trúc file/folder với domain gốc. Khi
một domain được add qua chức năng Parked Domain
thì domain được add và domain gốc sẽ chạy chung dữ
liệu với 2 URL khác nhau. Tuy nhiên URL chạy dữ liệu
từ lần thứ 2 trở đi còn phụ thuộc vào phần config URL
của mã nguồn mà domain gốc sử dụng.

     *Kết luận: Domain được add qua chức năng
Parked Domain trong Cpanel và domain gốc sẽ chạy
chung một host (gói host) với cùng cấu trúc file/folder
(chung dữ liệu) và URL có thể (hoặc không) độc lập
với nhau.

http://www.hacker4a.net//t_blank
http://hacker4a.vncracking.com//t_blank
http://www.vncracking.com/hacker4a//t_blank


    Ngoài ra với Parked Domain các bạn có thể tùy
biến cho domain được add dùng như là Addon Domain
đó được xem là giải pháp dùng nhiều domain trên 1
host.

    Trên đây PETER đã giới thiệu và giúp các bạn phân
biệt giữa 2 chức năng Addon Domain(s) và Parked
Domain(s) trong Cpanel (control panel). Hy vọng các
bạn đã hiểu rõ và dùng đúng trường hợp khi add
thêm domain dựa vào 2 chức năng này

Nguồn: http://news.fibo.vn

1. Addon Domain (hay còn gọi là Domain
Administration/Domain Setup trongDirectAdmin

Control tại BEEHOST):

      Đơn thuần là trỏ domain của bạn đến 1 thư mục
nằm trên cùng account hosting mà bạn thuê.

http://news.fibo.vn/


     Ví dụ: Nếu bạn muốn trỏ tenmien2.com đến thư
mục tenmien1.com/thumuctenmien2/ thì bạn sẽ
đăng nhập vào trang quản lý hosting mà nhà cung
cấp dịch vụ cấp cho và cấu hình phần addon này.
Chức năng addon cho phép bạn làm nhiều website
riêng trên cùng 1 account hosting.

2.Park Domain (hay còn gọi là Domain Pointer
trong DirectAdmin Control tại BEEHOST):

     Cho phép nhiều tên miền chạy trên cùng 1
website duy nhất.

     Ví dụ: bạn có website ở địa chỉ: tenmien1.com,
một hôm đẹp trời, bạn mua thêm domain
tenmien2.com, bạn muốn khi khách mở
tenmien2.com thì nội dung y hệt tenmien1.com.
Bạn chỉ việc đăng nhập vào trang quản lý web và
thêm domain tenmien2.com vào mục Park Domain
(Domain Pointer). Thế là xong !

     Lưu ý: Trước khi làm việc này thì bạn phải trỏ A
record của tên miền cần addon hoặc park đến địa chỉ
DNS của hosting server bạn đang có.

3. Subdomain:

     www.tenban.com là domain name. Còn   
www.diendan.tenban.com là 1 subdomain. Sub-
domain tạo điều kiện cho việc sử dụng nhiều thành
phần trên web site với địa chỉ url riêng.

Nguồn: beehost.vn



 

I. HOST – MẢNH ĐẤT

vs  

    Muốn xây nhà đương nhiên là phải mua đất. Muốn làm
web thì phải có Host, Host chính là “mảnh đất” để bạn bắt
đầu xây nhà. Host có 2 loại:

Host miễn phí (Free Host): Tức là người ta sẽ cho
bạn 1 mảnh đất miễn phí, thích làm gì thì làm. Đương
nhiên ở đời chả ai cho không ai cái gì, bạn sẽ gặp nhiều
vấn đề với Free Host (sẽ nói rõ ở phần sau) 
Host trả phí (Premium Host): Bạn sẽ phải bỏ 1
khoản tiền ban đầu ra để mua Host và đóng phí (đóng
thuế) hàng tháng để duy trì Host đó. Đương nhiên đã
mất tiền thì sẽ được nhiều ưu đãi (sẽ nói rõ ở phần sau)

Đối với Host (mảnh đất) thì có vài điều cần lưu ý :



1. Dung lượng host (Host space) – Diện tích mảnh
đất

vs  

Tức là mảnh đất của bạn dài rộng ra sao, tương ứng với
Host của bạn có dung lượng bao nhiêu (MegaByte,
Gigabyte). Điều này ảnh hưởng đến việc bản mở rộng
quy mô trung tâm của mình 

2. Băng thông (BandWidth) – Thời hạn/số lượng vui
chơi/mua đồ ở trung tâm

vs 

     Tức là giới hạn cho phép (thường tính theo đơn
vị/tháng) khách có thể tới thăm khu trung tâm của bạn. Ví
dụ 1 ngày trung tâm chỉ mở cửa 8 tiếng, khách chơi hết 8
tiếng thì không được chơi nữa.

    Với web, ví dụ băng thông của Host là 20mb, khi người
ta vào web của bạn (giả sử web bạn nặng 2mb) thì người
ta sẽ truy cập 20/2=10 lần là sẽ ko vào được nữa.

ỗ



*Chú ý: cứ sau mỗi 1 tháng thì băng thông lại khôi phục
lại 1 lần, nếu trong tháng mà bạn dùng hết băng thông thì
một là chờ sang tháng sau, hai là liên hệ nhà cung cấp để
mua thêm băng thông 

     3. Tốc độ tải web (load speed) – Thủ tục vào
trung tâm

     Tức là khách vào trung tâm của bạn có nhanh hay ko?
có nhiều thủ tục rườm rà ko?

    Với web là tốc độ tải trang web của bạn. Chắc hẳn bạn
sẽ thấy dễ chịu khi vào 1 trang web chỉ mất 2s thay vì
chờ mãi chả thấy hiện lên gì! 

4. Sự ổn định – Mức độ an toàn của trung tâm

vs 



   Tức là điều kiện địa hình, khí hậu...tại nơi bạn xây trung
tâm có yên bình hay ko hay là suốt ngày thiên tai, động
đất...và nhà bạn có thể sập bất cứ lúc nào?

   Với web, khách vào web thấy ngon lành, ổn định trong 1
thời gian dài sẽ có cảm hứng hơn là web lúc thì lag, lúc thì
“The Page cannot be found”, lúc thì die....Nên nhớ, sự
kiên nhẫn của khách hàng rất kém! 

*Tất cả những yếu tố trên cả tốt hay ko phụ thuộc vào
Host của bạn là miễn phí hay trả phí. Nếu trả phí thì bạn
trả bao nhiêu tiền?

*THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VỀ HOST



 

LOCALHOST LÀ GÌ?

      Localhost là viết tắt The location of the
currently used system

      Host nghĩa là chủ, Local là tại địa một địa điểm
hay chính là máy tính của mình. => Localhost nghĩa
là một dạng thức dùng để lưu trữ dữ liệu và tương tác
giữa Server - Client tại chính máy tính của bạn. Nó
được dùng trong việc phát triển Website được sử dụng
bởi một số ngôn ngữ. Asp, asp.net,..

Nguồn: Google answer



Thứ nhất: Một website trên mạng Internet thì
được đặt tại một máy chủ (sever) nào đó.

Thứ 2: Máy chủ đó phải có một địa chỉ trên mạng.
Đó gọi là địa chỉ IP. Vd hvaonline.net là
203.141.138.20

Thứ 3: Vì địa chỉ IP thì khó nhớ quá nên ta dùng
tên miền thay cho địa chỉ IP --> hvaonline.net là 1
tên miền.

Thứ 4: Vì website của HVA đặt tại máy chủ
hvaonline.net nên để truy cập vào website này ta
dùng URL http://hvaonline.net

      Và cuối cùng vì chúng ta xài cái máy PC ở nhà
làm server. Máy này mặc định sẽ có IP là 127.0.0.1 và
"tên miền" là localhost. (cái này thuộc ... công ước
quốc tế rùi). Và vì ta truy cập vào website trên đó từ
chính máy đó nên ta dùng URL http://localhost.

Nguồn: hvaonline.net

     Nghĩa là coi như pc là host vậy. Ví dụ đường dẫn
đến 4r của cậu là
http://anhtungdeptrai.vn/forum.php thì tương tự
trên pc sẽ là http://localhost/forum.php

http://localhost/
http://localhost/forum.php


Nguồn: daivietpda.com

      localhost có thể tách ra là Local + host
           local : là một địa điểm nào có hay chính là
máy hiện tại của bạn
           host: bạn có thể hiểu nôm na HOst là một
nơi có thể lưu trữ dữ liệu của bạn 
    vd: hình ảnh, file .... và có thể truy cập từ xa
được giả dụ như bạn đang đọc những thông tin
tại đây là bạn đang truy cập vào host của 
http://trannhatduatyb.net
hiện tại thì http://trannhatduatyb.net đang sử
dụng địa chỉ IP: 123.30.181.48 và tên miền là
http://trannhatduatyb.net

     localhost cũng như vậy nó sử dụng địa chỉ IP
mặc định của nó ( cái này được thông nhất trên
thế giới): 127.0.0.1 và tên miền là
http://localhost

Nguồn: trannhatduatyb.org

http://daivietpda.com/
http://trannhatduatyb.net//t_blank
http://trannhatduatyb.net//t_blank
http://trannhatduatyb.net//t_blank
http://localhost//t_blank
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“MU của tôi luôn chiến đấu đến giây
phút cuối cùng

Naruto của tôi luôn hết mình vì lý
tưởng

Vậy thì chả có lý do gì để Đức Mu tôi
bỏ cuộc cả!”

 

Hãy cứ đam mê, hãy cứ cố gắng các
bạn nhé ;)



      

 



 

HOST/HOSTING/WEB HOST/WEB HOSTING LÀ
GÌ?

       Có thể giải thích đơn giản như sau : Web
hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài
dịch vụ Internet như ftp,www, nơi đó bạn có thể
chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không
gian đó. Lý do bạn phải thuê Web Hosting để chứa
nội dung trang web, dịch vụ mail, ftp, vì những máy
tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào
Internet (đó là địa chỉ IP) , còn như nếu bạn truy cập
vào internet như thông thường hiện nay thông qua
các IPS (Internet Service Provider - Nhà cung cấp



dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị
thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể
truy cập được từ những máy khác trên Internet.

     Tuỳ theo nhà cung cấp dịch vụ Web hosting mà
chất lượng cũng khác nhau như:

- Tốc độ truy cập Internet tại server Web hosting
đó.

- Dung lượng đĩa là yếu tố mà bạn có thể chứa
được nhiều web page hay dữ liệu của bạn hay
không.

- Các tiện ích như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có
hổ trợ hay không để giúp bạn viết một chương
trình Web tên đó hay không ?,

Nói tóm lại, nếu bạn chỉ có tên miền-domain mà
không có dịch vụ web hosting thì bạn không thể có
một trang web được

Nguồn: Conghung

       Host, về mặt tin học mà nói, là máy tính
quản lý việc trao đổi thông tin của một mạng
hoặc/và là máy quản lý một cơ sở dữ liệu được
nhiều người truy cập. Hiểu một cách đơn giản thì
host như là một thư viện còn việc truy cập là việc bạn
đến lấy sách ra, trả sách vào, đăng kí thẻ v.v. Mỗi một
website đều có một host, khi bạn truy cập vào trang
web đó, thực tế là bạn đang truy cập vào host của



trang web. Ví dụ để đọc những dòng này, bạn đang
truy cập vào host của VnExpress.

       Host có rất nhiều trức năng khác nhau, có thể là
HTTP (website), FTP (để bạn tải file về), hay media
streaming (để bạn xem phim) hoặc có thể chỉ là một
máy tính trọng mạng LAN mà trên đó có nhiều thông
tin bạn cần truy cập.

Nguồn: Vnexpress

       Có thể hình dung như sau: Nếu xem website là
ngôi nhà, là trụ sở doanh nghiệp, cửa hàng trên
Internet, vậy thì Hosting chính là mảnh đất, là mặt
bằng để xây dựng trụ sở doanh nghiệp trên Internet,
và Tên miền (domain) sẽ là biển hiệu, địa chỉ để mọi
người nhớ đến và tìm kiếm.

      Nói tóm lại, nếu bạn chỉ có tên miền (domain) mà
không có dịch vụ Web Hosting thì bạn không thể có
một trang web được

Nguồn: Trivietsoft

      Web Hosting là không gian trên máy chủ có cài
đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www),
truyền file(FTP), Mail…,bạn có thể chứa nội dung
trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Web
Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt
động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với
người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm
Internet hoạt động. DN có thể chọn thuê web hosting
của nhà cung cấp dịch vụ (ISP) có dung lượng phù



hợp với dung lượng website. Với bất kỳ hình thức nào
(tự trang bị máy chủ hay thuê máy chủ) thì DN cũng
nên có các hiểu biết cần thiết về Web Hosting và máy
chủ Web.

Các yêu cầu và tính năng cần thiết của Web
Hosting?

- Đầu tiên phải nói đến về vấn đề tốc độ. Máy chủ
chạy dịch vụ Web phải có cấu hình đủ lớn để đảm
bảo xử lý thông suốt, phục vụ cho số lượng lớn
người truy cập. Phải có đường truyền kết nối tốc
độ cao để đảm bảo không bị nghẽn mạch dữ liệu.

- Máy chủ phải được người quản trị hệ thống chăm
sóc, cập nhật, bảo dưỡng thường xuyên nhằm
tránh các rủi ro về mặt kỹ thuật cũng như bảo
mật.

- Web Hosting phải có một dung lượng đủ lớn (tính
theo MBytes) để lưu giữ được đầy đủ các thông



tin, dữ liệu, hình ảnh,... của Website

- Phải có bandwidth (băng thông) đủ lớn để phục
vụ các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin của
Website

- Phải hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng giao thức
FTP để cập nhật thông tin.

- Hỗ trợ các các ngôn ngữ lập trình cũng như cơ sở
dữ liệu để thực thi các phần mềm trên Internet
hoặc các công cụ viết sẵn để phục vụ các hoạt
động giao dịch trên Website như gửi mail, upload
qua trang Web, quản lý sản phẩm, tin tức...

- Hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ E-mail như POP3 E-
mail, E-mail Forwarding, DNS...

- Có giao diện quản lý Web Hosting để dễ dàng
quản lý website, các tài khoản FTP, Email...

- Không bị chèn các banner quảng cáo của nhà
cung cấp.

Dung lượng của Web Hosting?

      Dung lượng của web hosting là khoảng không
gian bạn được phép lưu trữ dữ liệu của mình trên ổ
cứng của máy chủ. Như đã nói ở trên, bạn thuê một
web hosting cũng giống như bạn thuê văn phòng
trong một nhà cao ốc. Vậy ở đây, dung lượng của web
hosting cũng giống như diện tích văn phòng của bạn.



Băng thông của Web Hosting?

      Băng thông của web hosting là lượng dữ liệu (tính
bằng MBytes) trao đổi giữa website của bạn với người
sử dụng trong một tháng. Ví dụ nếu bạn tải lên
website của mình một tệp tài liệu có kích thước là
1MB và có 100 khách hàng tải tệp tài liệu đó về thì
bạn đã tiêu tốn tổng cộng 101MB băng thông.

Nguồn:Thietkeweb

CÁC LOẠI HOSTING VỚI TÍNH CHẤT KHÁC NHAU

Shared hosting

      Là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web
trên một máy chủ kết nối Internet. Mỗi trang web có
phân vùng riêng của mình. Dịch vụ này là một lựa
kinh tế cho nhiều người chia sẻ tổng chi phí bảo trì
thuê máy chủ.

Free web hosting



      Free web hosting là một dịch vụ lưu trữ miễn phí,
thường được quảng cáo hỗ trợ. Free Hosting thường
sẽ cung cấp một tên miền phụ
(yoursite.example.com) hoặc một thư mục
(www.example.com/ ~ Yourname) hoặc bạn có thể sử
dụng tên miền của chính mình và cần một vài điều
kiện kèm theo. Ngược lại, dịch vụ thu phí thường sẽ
cung cấp một tên miền cấp thứ hai cùng với các máy
chủ (www.tenmien.com). Nhiều máy chủ miễn phí
không cho phép sử dụng tên miền riêng.

Reseller hosting

      Reseller hosting là một hình thức lưu trữ của máy
chủ web mà chủ sở hữu tài khoản có khả năng sử
dụng tài khoản của mình để phân bổ lại ổ cứng lưu
trữ và băng thông để lưu trữ các trang web thay mặt



cho bên thứ ba. Các đại lý mua một phần không gian
trên máy chủ sau đó họ bán cho khách hàng thu lợi
nhuận.

Email hosting

      Email hosting là một dịch vụ thư điện tử đặc biệt
khác với các dịch vụ email miễn phí hỗ trợ email hay
webmail miễn phí. Doanh nghiệp thường chạy các
dịch vụ lưu trữ thư điện tử riêng (Email hosting) theo
tên miền của họ để tăng uy tín và chứng thực các
thông điệp mà họ gửi đi. Email hosting cho phép tùy
chỉnh cấu hình và số lượng lớn các tài khoản.

File hosting



      File hosting là dịch vụ lưu trữ tập tin trực tuyến,
được thiết kế đặc biệt để lưu trữ các nội dung tĩnh,
điển hình là các tập tin lớn mà không phải là các trang
web. Thông thường họ cho phép truy cập qua giao
thức FTP được tối ưu hóa phục vụ cho nhiều người sử
dụng.

Windows hosting



      Là một dịch vụ lưu trữ, cho rất nhiều các trang
web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows
Sever kết nối Internet. Mỗi trang web có phân vùng
riêng của mình thường sử dụng các phần mền chia
hosting như Hosting Controller, Plesk ...

� ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x

� PHP & MySQL for Windows Server

� MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008

� ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail

� POP3/SMTP/Webmail

� FTP, HTTP File Manager

� Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions

� CGI Scripting In Perl & C

Linux hosting



      Là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web
trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux kết nối
Internet. Mỗi trang web có phân vùng riêng của mình
thường sử dụng các phần mền chia hosting như
Cpanel, Direct Admin...

� PHP, Perl, Python

� MySQL

� SSH Access

� Protected Directories

� POP3/SMTP/IMAP/Webmail

� FTP, HTTP File Manager

� FrontPage Extensions

� CGI-Bin

VPS Hosting

       Một máy chủ riêng ảo (tiếng anh: Virtual Private
Server), hay VPS là một phương pháp phân vùng một
máy chủ vật lý thành máy tính nhiều máy chủ ảo, mỗi



máy chủ đã có khả năng của riêng của mình chạy
trên máy tính dành riêng. Mỗi máy chủ ảo riêng của
nó có thể chạy full-fledged hệ điều hành, và mỗi máy
chủ độc lập có thể được khởi động lại.

Dedicated Server

        Máy chủ Web hosting là bất kỳ sự kết hợp của
các phần cứng hay phần mềm thiết kế để cung cấp
các dịch vụ cho khách hàng hoặc dùng lưu trữ hay
chia sẻ thônng tin. Ví vụ như máy chủ web hosting
cung cấp không gian lưu trữ cho nhiều khách hàng
khác nhau. Một số hệ điều hành phổ biến cho các
máy chủ - chẳng hạn như kiểu Windows, FreeBSD,
Solaris, và Linux - được bắt nguồn từ hoặc có tương
tự như UNIX. Lợi ích của VPS

1. VPS Tiết kiệm được chi phí đầu tư máy chủ ban
đâu.

2. VPS Hoạt động hoàn toàn như một máy chủ
riêng.



3. Có thể dùng VPS cài đặt các ứng dụng khác tùy
theo nhu cầu của doanh nghiệp.

4. Bảo trì sửa chữa nâng cấp nhanh chóng và dễ
dàng.

5. VPS dễ dàng nâng cấp tài nguyên RAM, HDD,
Băng thông khi cần thiết.

6. VPS có thể cài lại hệ điều hành từ 5-10 phút.

7. Không lãng phí tài nguyên.

Adult Hosting

      Adult hosting là một lọai hình lưu trữ trên
Internet cho phép các cá nhân, tổ chức lưu trữ các
website có nội dung người lớn. Hiện tại luật pháp Việt
Nam nghiêm cấp các hành vi lưu trữ này

Nguồn: wiki

Chỉnh sửa và minh họa ảnh: Đức M.U
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