چک لیست مقدماتی طراحی سایت و نصب وردپرس
چک لیست سریع:

 -1خرید دامنه از سایت nic.ir
 -2خرید هاست و تنظیم  nsروی دامنه
 -3دانلود فایل  zipنسخه فارسی وردپرس
 -4کپی کردن فایل  zipدر هاست و پوشه Public_html
 -5از حالت فشرده خارج کردن بسته نصبی وردپرس
 -6انتقال فایل ها از فولدر  wordpressبه پوشه Public_html
 -7حذف فولدر  wordpressکه اآلن باید خالی باشه
 -8ایجاد یک پایگاه داده یا database
 -9ایجاد یک نام کاربری و رمز عبور قوی برای پایگاه داده
 -10ذخیره نام پایگاه داده  +نام کاربری و رمز عبور آن در یک محل امن
 -11نام سایت خود را در مرورگر اینترنت تایپ کنید تا وارد مرحله نصب شوید.
 -12تنظیم زبان وردپرس (در صورت سؤال کردن)
 -13تنظیم اطالعات برای اتصال به پایگاه داده
 -11ورود اطالعات راه اندازی سایت
 -11ورود به کنترل پنل از طریق لینک wp-admin
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مقدمات داشتن وبسایت:
اولین چیزی که شما برای داشتن یک وبسایت نیاز دارید نام سایت  ،یا نام دامنه است .شما میتوانید هر نام
قبال ثبت نشده باشد را استفاده کنید .برای برسی آزاد بودن نام دامنه و یا ،یافتن مشخصات
دامنهای که
ا
صاحب یک دامنه ،به سایت  whois.netمیتوانید مراجعه کنید .
نکته :شما میتوانید دامنه ثبت کنید اما سایت روی آن نداشته باشید.یعنی دامنه را ثبت کنید تا فرد دیگری
نتواند آن دامنه را ثبت کند.

 -1خرید دامنه IR

برای ثبت دامنههای ملی یا  .IRمیتوانید از سایت  nic.irبهطور مستقیم دامنه خود را ثبت کنید.

اگر تمایل به خرید دامنههای غیر از  IRداشته باشید (مانند دامنههای … ) .com , .net , .info ,میتوانید از
سایتهای نت افراز یا میزبان فا نیز دامنه  .comتهیه کنید.

 -2خرید هاست

دومین چیزی که برای داشتن یک وبسایت نیاز دارید کامپیوتری است که بتوانید اطالعات سایت خود را در

آن ذخیره کنید تا در اینترنت قابلمشاهده باشد.
دو نوع هاست وجود دارد:


هاست خارج



هاست ایران

قیمت و سرعت :در هاست خارج چون کامپیوترها ارزانتر هستند و پهنای باند اینترنت بسیار ارزان است،
معمول بهتر از هاست ایران و حتی ارزانتر از آن نیز هست.
قدرت و سرعت این سرویسها
ا
مشکالت هاست ایران :در هاست ایران به علت فیلتر بود تلگرام و فیسبوک و شبکههای اجتماعی شما
نمیتوانید ارسال خودکار مطالب به شبکههای اجتماعی داشته باشید .در خارج نیز برخی از شرکتها  IPهای
ایران را تحریم کردهاند و به هاست مای ایران خدمات کمتری ارائه میدهند.
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به خاطر قیمت مناسب به همراه کیفیت خوب سرویس ها برای هاست خارج وبسایت نت افراز پیشنهاد
میشود .
این شرکت دارای  3نوع سرویس هست:
میزبانی وب اقتصادی :این نوع سرویس برای افرادی که سایت شخصی با محتویات کم دارند بسیار مناسب
است.
میزبانی وب استاندارد :این نوع سرویس برای شرکتها و افرادی که فایلهای دانلودی در سایت خودشان قرار
میدهند مناسب است.
میزبانی وب حرفه ای :این نوع سرویس برای سایتهای با بازدید بسیار بال مناسب است.
برای هاست ایران سایت میزبان فا پیشنهاد میشود که وبسایت خود ما نیز روی هاست های این شرکت
هستند.

شبیه سازی سایت بدون نیاز به خرید دامنه و هاست
در صورتی که میخواهید وردپرس را تست کنید و با امکانات آن آشنا شوید و یا میخواهید طراحی سایت را در
کامپیوتر خود انجام دهید و در زمان مناسب ،سایت را به سرور اصلی منتقل کنید شما باید نرم افزار  xamppیا
زمپ را نصب کنید .پیشنهاد ما نسخه  2.2این نرم افزار است.
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آماده سازی برای نصب وردپرس
 -1دانلود فایل  zipنسخه فارسی وردپرس
 -2کپی کردن فایل  zipدر هاست و پوشه ( Public_htmlیا فولدر  htdocsدر نرمافزار زمپ)
 -3از حالت فشرده خارج کردن بسته نصبی وردپرس
 -1انتقال فایل ها از فولدر  wordpressبه پوشه ( Public_htmlیا فولدر  htdocsدر نرمافزار زمپ)
 -1حذف فولدر  wordpressکه اآلن باید خالی باشه
 -6ایجاد پایگاه داده یا database
درصورتیکه از نرمافزار زمپ استفاده میکنید در این مرحله باید گزینه  utf8_general_ciرا انتخاب کنید تا
پایگاه داده از زبان فارسی بهدرستی پشتیبانی کند.
 -2ایجاد یک نام کاربری و رمز عبور قوی برای پایگاه داده
درصورتیکه از نرمافزار زمپ استفاده میکنید نام کاربری برای تمام پایگاه دادهها بهطور خودکار  rootاست
و رمز عبور نیز وجود ندارد یا خالی است.
 -8ذخیره نام پایگاه داده  +نام کاربری و رمز عبور آن در یک محل امن
 -9نام سایت خود را در مرورگر اینترنت تایپ کنید تا وارد مرحله نصب شوید.
اگر از نرمافزار زمپ استفاده میکنید در مرورگر کلمه  localhostرا تایپ کنید.
 -11شروع نصب وردپرس
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مراحل نصب وردپرس
 -1تنظیم زبان وردپرس (در صورت سؤال کردن)
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 -2تنظیم اطالعات برای اتصال به پایگاه داده

درصورتیکه در محیط وب هستید از نام پایگاه داده و نام کاربری و رمز عبوری که در مراحل قبل ایجاد کردیم
باید استفاده کنیم.
درصورتیکه در محیط لوکال هاست هستید نام پایگاه داده را ایجاد کنید و از نام کاربری  rootبرای نام کاربری
استفاده کنید و قسمت رمز را خالی بگذارید.
جدول پیشوند :برای امنیت بیشتر بهتر است جدول پیشوند را به  3یا  1حرف تغییر دهیم و از عبارت
پیشفرض استفاده نکنیم.
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ا
بعدا قابلتغییر هستند)
 -3ورود اطالعات راه اندازی سایت (تمام اطالعات این قسمت

عنوان سایت :در این قسمت نام سایت خود را انتخاب کنید .برای مثال نام سایت ما سبز وردپرس است که در
این قسمت پر کردیم.
نام کاربری و رمز  :در این قسمت باید نام کاربری و رمز عبور ،برای ورود به کنترل پنل را وارد کنید .در هنگام
ساختن نام کاربری برای امنیت بیشتر از کلمه  adminاستفاده نکنید.
ایمیل :اگر رمز خود را فراموش کردید میتوانید از طریق ایمیل آن را بازگردانی کنید .همچنین سایت شما به
این آدرس ایمیل اطالعرسانیهایی نیز خواهد فرستاد.
نمایش به موتورهای جستوجو :اگر سایت در مراحل ساخت است و زمان زیادی میبرد تا ساخت سایت به
اتمام برسد این تیک را بزنید .یادتان باشد که بعد از اتمام مراحل ساخت در قسمت تنظیمات وردپرس این
تیک را بردارید.
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ورود به کنترل پنل وردپرس
برای ورود به کنترل پنل وردپرس کافی است تا در انتهای آدرس سایت خود کلمه  wp-adminرا تایپ کنید.

سپس از نام کاربری و رمز عبوری که در مرحله نصب وردپرس تنظیم کردیم برای ورود استفاده میکنیم.
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