بٌ نام خدا

راينهای نصب

تَجٌ :
پَستٌ حاضر حاصل سالًا تجربٌ ٍ نايًا کار نستهر است .بنابر این از نظر شرعی ٍ انسانی
استفادى غیر نجاز نهنَع بَدى ٍ پیگرد قضایی دارد.


پَستٌ را فقط از طریق فرٍشگاى يای نجاز تًیٌ فرنایید.



این نسخٌ از پَستٌ بٌ يهراى الینسس ارائٌ نی شَد ٍ نجاز بٌ استفادى بر رٍی یک داننٌ
يستید.



در صَرتی کٌ پَستٌ نصب شد ٍ صفحٌ سفید نشايدى کردید :
 - 1از طریق ياست نسخٌ  phpرا بٌ  7.1تغییر بديید.
 - 2نام کاربری ٍ شناسٌ خرید خَد را جًت فعال سازی الینسس از صفحٌ نحصَل
خریداری شدى کپی ٍ در پیشخَان ٍردپرس بخش فعال سازی قرار ديید.



برای نهایش صحیح پَستٌ رٍی لَکال حًت تست حتها باید ناژٍل  ioncubeرٍی سرٍیس
ياست شها یا سرٍر  xamppفعال باشد.



جًت درج کديای ضرٍری نحل جایگزین فایل  functions.phpفایل جدید myfunctions.php
نی باشد .کديای خَد را در این فایل  myfunctions.phpقرار بديید.



نا نلزم بٌ نصب ٍ راى اندازی قالب رٍ رفع ایرادات احتهالی يستیو .ایراداتی کٌ از سَی
ياستینگ یا نصب افزٍنٌ ای کٌ تداخل دارد برعًدى نشتری نی باشد.



شخصی سازی بٌ نعنای اعهال تغییرات سلیغٌ ای رٍی قالب است ٍ بر عًدى خریدار نی
باشد.

www.rtl-theme.com

راينهای نصب ٍ راى اندازی
برای نصب ٍ راى اندازی این پَستٌ با تَجٌ بٌ نیازتان 3 ،شیَى ٍجَد دارد:

 -1نصب ٍ راى اندازی با استفادى از بستٌ نصبی
 -2نصب ٍ راى اندازی با استفادى از نرم افزار Filezilla
 -3نصب ٍ راى اندازی پَستٌ از طریق پیشخَان (نناسب سایتًایی کٌ فقط نی خَايند پَستٌ سایت خَد
را تغییر ديند).

 نصب ٍ راى اندازی با استفادى از بستٌ نصبی
برای استفادى ٍ راى اندازی از این پَستٌ در صَرتی کٌ از قبل سایت ندارید ٍ حتی ٍردپرس را يو نصب نکردى اید ٍ در فکر راى اندازی یک سایت
جدید يستید بًتر است از بستٌ نصبی استفادى نهایید .این بستٌ در پَشٌ  Easy Installerقرار دارد ٍ شانل دٍ فایل است.
بستٌ يای نصبی  Easy Installerعالٍى بر قالب ٍ اطالعات دنَی درٍن ریزی شدىٍ ،ردپرس را نیز شانل نی شَند ٍ نناسب سایت يایی
يستند کٌ اطالعاتی رٍی خَد ندارند .بٌ کهک این بستٌ يای نصبی ٍردپرسی نی تَانید در کهتر از چند دقیقٌ یک سایت کانل يهراى با
اطالعات ٍ شخصی سازی يای از پیش اعهال شدى را در اختیار بگیرید ٍ پس از ان بٌ اعهال تغییرات دلخَاى خَد بپردازید.

آنَزش راى اندازی سایت با بستٌ نصبی
پیش نیاز :قبل از نصب بستٌ نصبی الزم است از قبل دیتابیس خَد را بسازید ٍ .یَزر ٍ پسَرد ان را نزد خَدتان نگٌ دارید تا در نراحل بعدی
استفادى کنید.

ابتدا دٍ فایل نَجَد در بستٌ  Easy Installerدر ياست دایرک ادنین یا سی پنل در پَشٌ public_html

آپلَد کنید .در صَرتی کٌ از لَکال

ياست استفادى نی کنید داخل پَشٌ  htdocsآپلَد کنید.
حاال فایل پکیج با پسَند  zipرٍ در ياست از حالت فشردى خارج کنید (اکسترکت کنید) .بعد فایل فشردى ی اٍلی یعنی رٍ از ياست حذف کنید.
حاال فایل يای ٍردپرس ٍ قالب در ياست شهاست .حاال در نرٍرگر خَدتَن ،آدرس سایت رٍ ٍارد کنید ٍ در انتًاش
عنَان نثال https://site.com/installer.php :صفحٌ ای بٌ صَرت زیر برای شها باز نیشَد:

 installer.phpرٍ بزنید .بٌ

حاال يهَنطَر کٌ در تصَیر نشايدى نیکنید رٍی بخش  Optionsکلیک کنید تا گزینٌ يای نربَط بٌ تنظیهات بٌ شها نشَن دادى بشٌ ٍ نانند
نهَنٌ از قسهت  Extractionاٍن را در حالت دستی یعنی  Manual Archive Extractionانتخاب کنید .دلیل انتخاب این گزینٌ این يستش کٌ
گايا بٌ دلیل برخی نحدٍدیت يا این انکان ٍجَد دارى کٌ در حالت اتَناتیک خَد اسکریپت قادر نباشٌ تا فایل يای ٍردپرس را از حالت زیپ
خارج کنٌ ،از طرف دیگٌ سرعت خارج کردن از حالت فشردى نسبت بٌ حالت دستی نهکنٌ تا کندتر باشٌ بنابراین پیشنًاد نیکنو تا فایل يای
ٍردپرس را بٌ صَرت دستی از حالت فشردى خارج کنید .بعد رٍی گزینٌ

 Noticesکلیک کنید ٍ تیک نَافقت خَدتَن رٍ بزنید ٍ در ادانٌ رٍی

دکهٌ  Nextکلیک کنید تا ٍارد نرحلٌ بعدی بشَید.

در این نرحلٌ نام دیتابیس ،یَزر ٍ پسَرد رٍ کٌ قبال ساختٌ بَدید رٍ در نحل نناسب قرنز رنگ قرار بدید ٍ برای تست صحت اٍن رٍی گزینٌ
 Test Databaseکلیک کنید .در صَرتی کٌ گزینٌ سبز رنگ نشخص شد یعنی درست است در غیر اینصَرت باید چک کنید.

انا در صَرتی کٌ درست بَد رٍی دکهٌ  Nextکلیک نی کنیو ٍ ٍارد نرحلٌ بعد نی شَیو .در نرحلٌ بعد برای ٍرٍد بٌ پیشخَان سایت خَدتَن
یَزر ٍ پسَرد دلخَاى بسازید ٍ از این پس با اٍن ٍارد سایتتَن بشید.

بعد از قرار دادن یَزر ٍ پسَردتَن در نحل يای نشخص شدى رٍی گزینٌ  Nextکلیک کنید ٍ .صفحٌ بعدی بٌ این شکل خَايد بَد:

تصَیر باال نشان نی ديد کٌ سایت شها آنادى است ٍ کافی است آدرس پیشخَان رٍ ٍارد کنید تا ٍارد سایتتَن بشید .البتٌ برای ٍرٍد بٌ
بخش الگین یا ٍرد سایت نی تَانید رٍی دکهٌ  Site Loginکلیک کنید.

 نصب ٍ راى اندازی با استفادى از نرم افزار Filezilla
قبل شرٍع ير کاری باید نرم افزار  FileZillaرا دانلَد کنید ٍ آن را نصب نهایید .برای دانلَد  FileZillaبٌ آدرس :
https://filezilla-project.org/download.php
برٍید ٍ با تَجٌ بٌ سیستو عانل رایانٌ خَد فایل زیال را دریافت ٍ طبق این آنَزش آن را نصب نهایید.
گام دٍم :اتصال نرم افزار  ftpبٌ ياست
پس از اینکٌ  FileZillaرا نصب کردید آن را اجرا ٍ از ننَی Fileگزینٌ  Site managerرا انتخاب کنید.

حال نطابق شکل زیر اطالعات سایت خَد را در فیلد يای نشخص شدى ٍارد کنید

- ۱در بخش  site nameیک نام برای سایت خَد انتخاب کنید ( این اسو يیچ اثری رٍی سایت شها نهی گذارد ٍ فقط برای
شناسایی بًتر در این نرم افزار است )
- ۲در بخش  hostباید آدرس بهیزبان سایت خَد را بدٍن ٍ ftpارد کنید (نثال برای سایت فرٍشگاى باید بنَیسید
froshgah.ir
- logon type ۳را رٍی حالت  normalقرار ديید.
- ۴در بخش  password ٍ userباید نام کاربری ٍ رنز عبَر ياست خَد را ٍارد کنید .

پس از پرکردن تهام بخش يا رٍی دکهٌ  connectکلید کنید تا نرم افزار بٌ  ftpياست سایت شها نتصل شَد .
گام سَم :استفادى از  FileZillaبرای آپلَد ٍ ندیریت فایل يای نَجَد در ياست
حاال کٌ تَانستید  FileZillaرا بٌ  ftpياست خَد نتصل کنید يهٌ چیز برای انتقال ٍ ندیریت فایل يا آنادى شدى است .در پنجرى
سهت راست فایل يای نَجَد در رایانٌ شها نشان دادى شدى است ٍ در پنجرى سهت چپ فایل يا ٍ فَلدر يای نَجَد در ياست.
با(  drag and dropکشیدن ٍ ريا کردن) فایل يا ٍ فَلدر يا از رایانٌ یا ياست خَد بٌ طرف دیگر نی تَانید فایل يا را بٌ راحتی
انتقال ديید.

یٍترتان دانلَد کردى ٍ از حالت ز یپ خارج
بطَر نشابٌ ،اگر بخَاى ید یک قالب را رٍی ٍبسایتتان آپلَد کنید ،ابتدا باید فَلدر قالب را رٍی کانپ
کنید  .پس از آن ،میتَانید آن را در نسیر  /wp-content/themes/آپلَد کنید .
یٍتر
یٍتر بٌ ٍبسایت ٍردپرس استفادى نویشَد  .بلکٌ بَسیلٌ آن میتَانید فایل يا را از سایتتان رٍی کانپ
 FTPتنًا برای آپلَد فایل يا از کانپ
دانلَد کردى ٍ آنًا را ٍ یرا یش کنید .

 نصب ٍ راى اندازی پَستٌ از طریق پیشخَان (نناسب سایتًایی کٌ فقط نی خَايند
پَستٌ سایت خَد را تغییر ديند).
آنَزش فَق برای کسانی نناسب است کٌ تازى نی خَاستند سایت راى اندازی کنند .در صَرتی کٌ سایت ٍ نطلب دارید ٍ فقط نی خَايید از
پَستٌ فرٍشگايی استفادى نهایید نطابق انَزش زیر عهل کنید:
-1

ابتدا قالب را از پَشٌ  Themeاستخراج ٍ نصب ٍ فعال کنید.

آنَزش نصب قالب در ٍردپرس
برای انجام این کار ابتدا در پنل ندیریت ٍردپرس از ننَی “نهایش” بٌ زیر ننَی “پَستٌ يا ” برٍید .سپس در باالی صفحٌ بر رٍی دکهٌ Add
Newیا “افزٍدن پَستٌ تازى” کلیک کنید.

در صفحٌ ی جدیدی کٌ برایتان باز نیشَد بر رٍی لینک بارگذاری پَستٌ کلیک کنید.

حاال رٍی دکهٌ  Browse..کلیک کردى ٍ فایل فشردى ی قالب را از رٍی کانپیَترتان جًت بارگذاری انتخاب کنید .در پایان بر رٍی دکهٌ يو
اکنَن نصب کن کلیک کنید .تَجٌ کنید کٌ فایل فشردى حتها باید دارای فرنت  zipباشد.

بعد از بارگذاری کانل گزینٌ فعال سازی را بزنید.

