
 تِ ًام خذا

 قصذ دارین تا در ایي هقالِ تَضیح تذین کِ چگًَِ سیستن هذیزیت هحتَای خثزی سادُ ها کذ ًَیسی شذُ ٍ کذّا رٍ کوی تَضیح تذین.

 در اتتذا تِ اهکاًات هْایی ایي سیستن خثزی اشارُ هی کٌن :

 هذیزیت اخثار 

 ثثت خثز جذیذ 

 ٍیزایش خثزّای هَجَد 

 حذف خثزّا 

 شوارًذُ تاسدیذّا تزای ّز خثز 

 لیٌک هستقین تزای خثزّا 

 صفحِ تواس تا ها 

 ) تاریخ جاللی ) شوسی تزای اخثار 

 راهنمای کلی سیستم :

 Index.php   صفحِ اصلی 

 Admin/index.php  ٍ ِرٍد هذیزصفح 

  : ًام کارتزی پیش فزضtest 

  رهش عثَر پیش فزض test: 

  : ًام پایگاُ دادُ پیش فزضnews 

 آموزش نصب سیستم خبری

 xamppاستفادُ هی کٌین.تزًاهِ  xamppتزای ًصة سیستن خثزی ًیاس تِ یک ّاست ٍ یا لَکال ّاست ّستش کِ ها ایٌجا اس تزًاهِ 

 ٍ تاس کٌیذٍطثق شکل سیز.رٍ داًاٍد ٍ ًصة کزدُ ٍ تزًاهِ ر



 

 رفتِ ٍ طثق شکل سیز یک پایگاُ دادُ ایجاد کٌیذ.  http://localhost/phpmyadminتِ ًشاًی  phpmyadminسپس تِ 

 

 

 کلیک کزدُ تا پایگاُ دادُ شوا ایجاد شَد. createی دکوِ سپس تز رٍ

http://localhost/phpmyadmin


اکٌَى ًیاس است تا جذاٍل آهادُ شذُ کِ در سیستن هذیزیت هَرد استفادُ قزار هی گیزًذ را ٍارد کٌین.تزای ایي کار تز رٍی سزتزگ 

import  ٌِکلیک کزدُ ٍ سپس تا اًتخاب گشیchoose file  فایلsql.sql  ٌِهَجَد در پَشِ پزٍصُ را اًتخاب کزدُ ٍ در ًْایت گشی

Go .را کلیک کزدُ تا جذاٍل ساختِ شًَذ 

 

 ّوًَطَر کِ هی تیٌیذ جذاٍل ایجاد شذًذ.

 

هزتَط تِ هحل ًصة ًزم افشار یک یک  htdocsپزٍصُ را آپلَد کٌین.در پَشِ  تا ایٌجا دیگز کاری تا پایگاُ دادُ ًذارین ٍ تایذ اسکزیپ

 تاس هی کٌین ٍ هحتَیات پزٍصُ را داخل آى ٍارد هی کٌین. newsپَشِ تا ًام دلخَاُ ایٌجا تِ ًام 



 

 هی پزداسین ٍ در اًتْا تِ هعزفی کذّا. چٌذ فایل ٍ پَشِ را کالحظِ هی کٌیذ کِ اتتذا تِ هعزفی کار آًْا

 حاٍی هحتَیات هذیزیت سیستن خثزی ّستٌذ.شاهل فایل ّای سیز هی تاشذ. adminپَشِ 

 کِ حاٍی هحتَیات اطالعات ٍرٍد هذیز تِ سایت هی تاشذ.اگز فایل را فزلخَاًی کٌین صفحِ سیز هشاّذُ هی شَد. index.phpفایل  -1

 

 قزار دادین. testتِ صَرت پیش فزض ّز دٍ ًام کارتزی ٍ رهش عثَر هذیزیت را تزاتز هقذار 

 کِ تزای افشٍدى خثز هی تاشذ.طثق شکل سیز addNews.phpفایل -2

 


