Upload file Joomla di Local
ke Server Hosting
Pada Tutorial kali ini menjelaskan bagaimana cara meng –
Upload file Joomla di Local ke Server Hosting ,
begini langkah-langkahnya :
1. Masuk ke directory lokal anda, tempat menyimpan file joomla
disini kami menggunakan xampp sebagai software web server,
maka file tersebut ada dihtdocs
C:\xampp\htdocs
2. Untuk memudahkan dan lebih menghemat waktu file joomla
dilokal yang akan kita upload, sebaiknya kita zip terlebih
dahulu atau comppress agar ukuran filenya lebih kecil.
* file yang di compress hanya file joomla dalam directory
xampp/htdocs/namafileJoomla
* file yang di compress harus dalam bentuk zip
3. Setelah file anda selesai di Compress, langkah selanjutnya
kita export file database lokal
langkahnya bisa mengikuti di tutorial sebelumnya Klik Disini
4.
Kemudian kita Upload file joomla yang sebelumnya kita
compress, bisa menggunakan fasilitas Upload di Cpanel atau
agar lebih efektif bisa menggunakan software FileZilla yang
free/gratisan dan keamanannya cukup bagus untuk upload-upload
data.

pilih file joomla anda melalui bagian kiri dan pilih directory
hosting pada bagian kanan
arahkan pada directory hosting pada bagian /public_html,
Kemudian drag dari kanan (Directory Lokal) ke kiri (Directory
Hosting)
5. Setelah selesai proses Upload , kita masuk ke Cpanel..
Lalu pilih FIle Manager

6. Pilih file yang
tersebut ..

kita upload sebelumnya, lalu extract file

7. Setelah berhasil di Extract file tersebut akan membuat
folder yang sama dengan file zip, maka terlebih dahulu
pindahkan semua file yang ada di dalam file hasil extract
keluar.
Sehingga semua file ada di /public_html tidak terpisah didalam
foder.
8. setelah semua file berhasil dipindahkan, selanjutnya kita
setting file configuration.php
ada beberapa variabel yang perlu kita rubah settingannya,
berikut variabel yang perlu kita rubah :
– var $user = ‘ ‘ ;
cpanel
– var $password = ‘ ‘ ;

=> masukan username di

=> Masukan password di cpanel

– var $db = ‘ ‘ ;
database di cpanel
– var $log_path = ‘ ‘ ;
‘home/username/public_html/logs’

=> masukan nama

=>

masukan

– var $tmp_path = ‘ ‘ ;
‘home/username/public_html/tmp’

=>

masukan

Kemudian Save.
Maka Proses Upload dari Lokal Ke Server Hosting Telah
berhasil, selamat mencoba ..

