
 نوین وردپرس

 

 هاست لوکال در وردپرس نصب آموزش*

 

( است که به معنی  Local hostیکی از مزیت ها و جذابیت های وردپرس، امکان نصب وردپرس در لوکال هاست ) 

هاست محلی میباشد. یعنی وردپرس رو میتونید روی کامپیوتر شخصی خودتون نصب کنید. )سیستم های دیگه هم این 

شده و شما برای اجرای اون روی کامپیوترتون نیاز به  نوشته phpوردپرس بر اساس زبان … (. امکان رو دارن مثل جومال و 

( هستند  wamp( و ومپ )  xamppنرم افزار معروف مورد استفاده زمپ )  2یک برنامه دارید که بتونه اون رو اجرا کنه. 

 که من در این مطلب زمپ رو اموزش میدم که بهتر میدونمش.

 اما فایده ی نصب وردپرس در لوکال هاست چیه؟

 یگه نیازی به اینترنت ندارین و میتونید به صورت آفالین با وردپرس کار کنیدد –

 انالینه هاست روی کار از باالتر خیلی کامپیوتر روی کار سرعت –

 بشید آشنا مختلفش های بخش با تا کنید تست کامال رو سایتتون قالب میتونید –

 چون بابت از بین رفتن چیزی نگران نیستین وردپرسه مختلف های بخش با شدن آشنا برای خوب راه یک –

 دی: ببینه رو هاتون کاری خراب که نیست کسی و کنین خرابکاری وردپرستون تو خواستین هرچقدر میتونید –

*** وردپرس نوین به شما پیشنهاد میکنه که هر قالبی رو اول روی لوکال هاست تست و بررسی کنید تا با بخش های 

ن هر قالب شورت کدهای خودشو داره و بهترین راه یادگیری اینه که بخش های مختلف قالب مختلفش آشنا بشین. چو

 تون رو تست کنید.

 از اینجا خب! اول باید نرم افزار زمپ رو دانلود کنید.

https://www.apachefriends.org/index.html


 …و  nextبعد هم مثل یک نرم افزار معمولی نصبش کنید. یعنی 

 
 کلیک کنید Nextخوب در صفحه ی ظاهر شده روی دکمه ی 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/110.png


http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/31.png


 
 

ل رو ازمون می خواد که نیازی نیست کاری بکنید به صورت پیش فرض خوب در این مرحله هم مشخصه مسیر نصب فای

قرار گرفته میشه ( . روی  XAMPPپوشه ی  Cرو خودش انتخاب کرده ) با انتخاب این مسیر در درایو  cمسیر درایو 

 کلیک کنید. Installگزینه ی 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/22.png


 
 کلیک کنید. Finishخوب برنامه داره نصب میشه منتظر باشید که کامل نصب بشه. بعد از اینکه نصب کامل شد روی 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/41.png


 
 کلیک کنید. yesکلیک کردید یه کادری ظاهر میشه که باید روی دکمه ی  Finishبعد از اینکه روی 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/51.png


 
 اجرا میشه که به صورت زیر هست XAMPPبرنامه ی  yesخوب با زدن دکمه ی 

 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/61.png
http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/71.png


هست. باید روی دکمه ی رو به رو که  MySQLو  Apacheخوب بعد از اینکه برنامه اجرا شد گزینه هایی که نیاز دارین 

start ستش کلیک کنید تا این دو گزینه فعال بشن.ه 

 
فعال کردیم حاال کافیه مرورگر رو باز کنید و در ادرس  startو با زدن دکمه ی همون طور که در تصویر می بینید دو گزینه ر

 رو تایپ کنید و اینتر بزنید. localhostبارش 

 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/81.png
http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/91-660x303.png


رو  phpMyAdminظاهر میشه . زبان انگلیسی رو انتخاب کنید. و بعدش گزینه  XAMPPخوب صفحه ی مربوط به 

 انتخاب کنید.

 
 Databaseرو انتخاب کنید و در فیلد  Databaseدر اینجا فقط میخوایم یک دیتابیس بسازیم. از باالی صفحه گزینه 

name  مثال( یک اسم دلخواه برای دیتابیس بنویسیدtest  و سپس دکمه )Create !رو بزنید. دیتابیس ساخته شد 

 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/42323-481x330.png
http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/23423-531x330.png


 htdocs( و داخل فایل های پوشه ی زمپ دنبال پوشه ی  C/XAMPPحاال باید به مسیر نصب برنامه برید ) درایو 

سی که دانلود کرده اید را بگردید . حاال باید فایل های وردپرس فارسی رو داخل این پوشه قرار بدید و فایل وردپرس فار

 باید باشن. C/XAMPP/wordpressاکسترکت کنید. یعنی االن فایل های وردپرس در مسیر 

  

فایل رو پیدا   رو پیدا کنیم و ویرایشش کنیم ) باید تغییر نام داده بشه (. wp-config-sample.phpباید فایل   حاال

 تغییر نام بدید . wp-config.phpو نام اون رو به  کنید

 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/101-492x330.png
http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/112.png


باز کردیم که  notepadحاال ما فایل رو داخل  notepadشگر متنی باز کنید مثل بعد از تغییر نام این فایل رو در یک ویرای

 به این صورت هست

 
 باید اسم دیتابیسی که ساختین بزارید. database_name_hereدر این فایل به جای 

 رو بنویسید. rootکلمه  username_hereبه جای 

 رو کال پاک کنید و جاش هیچی نباشه. password_hereکلمه 

 میشه مثل عکس زیر:

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/122-480x330.png


 
رو در مرورگر بزنید  localhost/wordpressکار تقریبا تمومه! فقط باید وردپرس نصب بشه. که برای این کار باید ادرس 

 هست ( wordpressتا صفحه نصب وردپرس بیاد. )چون وردپرس در پوشه 

 از وردپرس خودتون لذت ببرید. localhost/wordpressکار تمومه و از این به بعد میتونید تو ادرس

 

رو  xampp-control.exeبرید و فایل  xamppنکته. اگه یه وقتی برنامه زمپ فعال نبود و لوکال باال نیومد، به پوشه 

 رو بزنید. startدکمه  Mysqlو  Apacheاجرا کنید و برای 

 

 وارم آموزش نصب وردپرس در لوکال هاست براتون مفید بوده باشه امید

 

http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/dfdd-3-600x330.png
http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/dfdd-3-600x330.png
http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/dfdd-3-600x330.png
http://wpnovin.ir/wp-content/uploads/2014/10/dfdd-3-600x330.png

