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ید، در توانید برای سایت خود بسته نصبی ایجاد کندر مقاله قبلی به تنظیمات و روش ایجاد بسته نصبی اشاره کردیم که چگونه می
 نصبی را بر روی هاست با یکدیگر بررسی کنیم. بستهریزی این آموزش قصد داریم روش درون

 

 Duplicatorبا  نصبی بسته ریزیدرون آموزش
اید که پاسخگوی نیاز باشید متوجه شده کارکرده؟ اگر با این بخش یداکارکرده (xmlفرض وردپرس )پیش یزیر درونبا  حالتابهآیا 

دیگر  Duplicator اید، خبر خوبی که برای شما داریم این است که با افزونهبا مشکالت بسیاری روبرو شده دائما  شما نبوده است و 
 شوید.دچار این مشکالت نمی

انتقال سایت وردپرسی با در آموزش   WordPress Migration Plugin –Duplicatorاندازی و تنظیمات افزونه خب، بعد از راه
Duplicator  با نصبی بسته ریزیدرونبه بخش plicatoruD رسیم.می 

 

ای که نیاز است نصب شود قرار گذشته خروجی گرفتیم را در پوشهه که در جلس (Archive - Installer)هر دو فایلی  ازهمهاول
 قبلی سایت از پشتیبان نسخه دارای شدهفشرده فایل محتوای (Archive) چیست؟ فایل دو این بگویید خود با شاید ،دهیممی

( Archiveدر کنار ) را( Installer) اینستالر باید کار این برای شود، اکسترکت شما هاستدرون Duplicator افزونه توسط باید که است
 نصب شما هاست در را یجادشدها نصبی بسته داپلیکیتور تا کنید خوانیفرا خود مرورگر توسط را آن و کنید بارگذاری خود هاست در
خواهید در دامنه اصلی نصب خواهید اینستالر را در هاست نصب کنید به بخش فایل منیجر هاست بروید و اگر می)اگر می. کند

اثری نیاز است که  Duplicator با نصبی بسته ریزیدرون( قرار دهید( توجه کنید که برای public_htmlرا در پوشه ) هایلفاکنید، 
( htdocsپوشه )و یا در  ( در هاستpublic_htmlپوشه )در را هر دو فایل بسته نصبی  سپسد. از وردپرس قبلی وجود نداشته باش

 قرار دهید. در ومپ (www)پوشه در و  زمپدر 

 بخش تا به (Installer.phpاین متن را تایپ کنید ) خود بعد از آدرس اینترنتی سایتنوار جستجو  دربه مرورگر خود بازگردید و 
  هدایت شوید. نصبی بسته ریزیدرون

http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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 & I have read and accept all termsبا همین تنظیم روی گزینه شود شوید که پیشنهاد میدر قدم اول با تصویر زیر روبرو می
notices (required to continue) بروید. کلیک کنید و به صفحه بعد 

را انجام دهید، توجه  یزیر درونرخورد کنید که نیاز است مجدد در انتهای کار احتمال دارد که به علت کمبود منابع با ارورهایی ب
قرار دهید و مجدد مراحل  Manualرا روی  Extractionتوانید قسمت با خطا روبرو شدید می یزیر درونکنید که اگر در هنگام 

 را انجام دهید. یزیر درون

 Extraction:  دستی از گزینه صورتبهبرای اکسترکت (Manual Archive Extraction) از گزینه و استفاده کنید (PHP 
ZipArchive) .برای اکسترکت توسط سرور استفاده کنید 

  های بعدی که شاملینهگز (Logging- File Times- Config Files- Safe Mode ) فرض قرار دهیدیشپ طوربهاست را. 

 کلیک کنید.( Next) دکمهروی 
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 (:Setup) بخش

 Action: این ( قسمت را روی گزینهConnect and remove All Data) .قرار دهید 
 Host:  بر روی  فرضیشپ صورتبهاین گزینه برای اکثر سرورهاlocalhost است در صورت خالی بودن این فیلد  شدهیمتنظ

 هاست را بپرسید. با مشکلی روبرو شدید از پشتیبان هاست خود نام کهیدرصورت( استفاده کنید و localhostاز نام )
 Database:  خود را وارد کنید. یجادشدهانام دیتابیس 
 User: نام کاربری دیتابیس خود را وارد کنید. اگر می( خواهید بسته نصبی را روی لوکال نصب کنید نام کاربری راRoot )

 قرار دهید.
 Password:  کنید رمز عبور را خالی بگذارید.کال نصب میرمز عبور دیتابیس خود را وارد کنید. اگر بسته نصبی را روی لو 

 (:Options) بخش

 قرار دهید. فرضیشپ طوربهرا  (Legacy- Spacing- Mode- Charset- Collation) هایگزینه

 کلیک کنید.( Next) دکمهروی 
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 (:New Settings) بخش

 URL: .در این فیلد آدرس اینستالر وجود دارد 
 Path: .در این فیلد آدرس مقصد بسته نصبی وجود دارد 
 Title: توانید عنوان سایت را تغییر دهید.در این فیلد می 

 (:Options) بخش

 Username: .نام کاربری جدید را وارد کنید 
 Password: رمز عبور جدید را وارد کنید. 

 .کلیک کنید( Next) روی دکمه
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 روی این دکمه کلیک کنید تا به آدرس سایت هدایت شود. یجادشدها یزیر درونبرای مشاهده  (:Site Login) کمهد

 روی این دکمه کلیک کنید. یجادشدهابرای مشاهده گزارش ارورهای  (:Show Report) کمهد

  



 

 

 (مدو قسمت) Duplicator با وردپرسی سایت انتقال

 7صفحه 

 بندی:جمع

بسته نصبی  Duplicatorبا افزونه توانید که چگونه می اد گرفتیدی Duplicator با وردپرسی سایت انتقالآموزش دوم در قسمت 
گر های دیهای ویژه این افزونه به نسبت افزونه، یکی از مزیتبه آدرس جدیدی انتقال دهیدسایت وردپرسی خود را ایجاد کنید و 

 توانید در کمترین زمان ممکن این کار را انجام دهید.شوید و میمواجه میت کمتری است که شما با مشکال این

 

 
 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85/

