بسم اهلل الرحمن الرحیم
بسته نصب آسان
یک فایل زیپ است که شامل هسته اصلی وردپرس ،قالب ،افزونه ها و محتویات دموی
قالب خریداری شده است که به وسیله آن می توان تنها با چند کلیک وبسایتی کامال
مشابه پیشنمایش قالب روی دامنه خود اجرا کنید.

چه زمانی از بسته نصبی آسان می توانیم استفاده کنیم؟
این نوع نصب مناسب کسانی است که وبسایت آن ها از صفر باید راه اندازی شود و روی دامنه خود
محتویاتی از قبل ندارند .زیرا اگر داشته باشند در این روش الزم است هر چه هست پاک شود .همچنین
برای کسانی که آشنایی یا حوصله تنظیمات اولیه شبیه سازی به پیشنمایش را ندارند مناسب می باشد
آیا استفاده از بسته نصب آسان برای وبسایت من خطرناک است ؟
اگر موارد امنیتی که در آموزش گفته شده رعایت شوند خطری از طرف بسته نصب آسان متوجه سایت
شما نخواهد شد البته از نظر فنی بهتر است که قالب را به صورت دستی روی یک وردپرس خام نصب
کنید .و بسته نصب آسان را فقط برای یادگیری و مشاهده تنظیمات پیشنمایش قالب روی محیط لوکال
یا ساب دایرکتوری در هاست خود نصب کنید.

مراحل نصب بسته نصب آسان
 -1در فایل زیپ خریداری شده یک فایل زیپ با نام  KartpulDemoDefultوجود دارد که
فایلهای مربوط به بسته نصب آسان را می توانید در آن پیدا کنید.
 -2به فایل منجیر هاست خود رفته و تمام محتویات درون پوشه  public htmlرا حذف
کنید.
 -3حال فایل زیپ  KartpulDemoDefultرا در هاست خود آپلود کنید و سپس آن را
اکسترکت نمایید .بعد از آن دو فایل مانند عکس زیر مشاهده می کنید.
 -4حال فایل  KartpulDemoDefultرا می توانید حذف نمایید.

این فایل را حذف کنید

 -6در هاست خود یک دیتابیس ایجاد کنید.
برای ساخت دیتابیس به صفحه اصلی سی پنل مراجعه کنید و MySQL® Database
 Wizardرا انتخاب نمایید.

در این قسمت یک نام برای دیتاییس خود انتخاب نمایید.

در مرحله بعد هانند تصویر زیر یک یوزرنیم را برای پایگاه داده خود انتخاب کرده و یا
 password generatorیک رمز عبور بسازید و رمز عبور ساخته شده را وارد کنید سپس
دکمه  create userرا بزنید.
توجه :نام کاربری و رمز عبور پایگاه داده خود را در جایی ذخیره کنید زیرا به آن نیاز
خواهید داشت

حال گزینه  All Privilegesرا انتخاب کرده تا تمام گزینه ها انتخاب شوند .سپس دکمه
 make changeرا بزنید تا پایگاه داده شما ایجاد شود.

حال مرور گر خود را باز کرده و عبارت YourDomain.com/installer.php
را در آن وارد کنید* .بسته به دامنه خود  irیا  comیکی را انتخاب کنید.
و باقی مراحل را مطابق تصاویر زیر ادامه دهید.

تیک گزینه … I have reaeرا بزنید و دکمه  nextرا انتخاب نمایید.

بعد از زدن دکمه  test databaseدر صورتی که پیغام سبزرنگ  Successرا مشاهده
کردید .روی دکمه  Nextکلیک کنید .با کلیک روی دکمه  Nextبه گام سه هدایت می
شوید .در این صفحه نام کاربری و رمز عبور مدیر سایت را وارد کنید.

اگر بعد از انجام این مراحل صفحه زیر را مشاهده کردید .یعنی نصب با موفقیت انجام
شده است .و با کلیک روی دکمه  Admin Loginوارد بخش پیشخوان سایت خود شوید.

بعد از ورود به بخش پیشخوان وردپرس اولین کاری که می کنید این است که از بین
منوهای موجود در پیشخوان روی منوی داپلیکیتور =>  Toolsکلیک کیند .در این بخش
روی گزینه شماره  2کلیک کنید تا تمام فایلهای مربوط به بسته نصب آسان از روی
هاست شما حذف شود.

در صورتی که فایلهای مربوط به بسته نصب آسان روی هاست شما باقی بماند امکان
نفوذ به آن بسیار افزایش می یاد.

نصب دموهای چایلدتم
اگر مایل به استفاده از سایر دموها برای وبسایت خود هستید نسبت به ثبت تیکت
اقدام ،تا در کمترین زمان ممکن لینک دانلود دموی مد نظر در اختیار شما قرار گیرد.

