
 התקנת וורדפרס על המחשב האישי

ההתקנה מתבצעת    כתבתי בעבורכם מדריך להתקנת וורדפרס על המחשב האישי, ללא צורך באינטרנט!!
 וורדפרס ניתן להתקין רק על שרת.שאת ע"י שימוש בשרת ווירטואלי, מאחר 

הגם שיש כמה  .תוכנה זו היא מדמה שרת על המחשב האישי מכאן XAMPPתחילה יש להוריד את תוכנת 
פלטפורמה שלה היא בקוד פתוח, כמו"כ התוכנות שמאפשרות את זה, אני ממליץ על התוכנה הנ"ל, מאחר ו

 .הוא בעברית כמעט מלאההמותקן השרת ופשוטה וקלה לתפעול, היא 

 נ"ל ועוד הרבה מקומות.ההורדה הינה חינמית לחלוטין. ניתן להוריד את התוכנה מהאתר ה

ממשק התוכנה להאחר ההתקנה יפתח בפניכם להתקין את התוכנה )ההתקנה פשוטה אין צורך בהוראות(. . 1
 )אני ממליץ לעשות קיצור דרך על שולחן העבודה(.

  

לצורך כך נלחץ על כפתור  MySQLו Apacheלצורך התקנת וורדפרס אנו צריכים להפעיל את 

  שמופיע בצד ימין במקביל אליהם. Startה

  כפי התמונה המצורפת:
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יפתח בפניכם השרת  http://localhost/phpmyadminיש להיכנס לדפדפן ולהקיש  מכן לאחר 
 הווירטואלי.

תמונה מצורפת:

 

 

עכשיו הגיע הזמן להתקין את מערכת וורדפרס, אלא שמערכת וורדפרס דורשת בסיס נתונים בו נשמרים 

 ולחבר בינו לבין האתר שאנו מקימים. MySQLכל הנתונים, לצורך זה עלינו ליצור בסיס נתונים של 

הענין נקרא לו ללחוץ בתפריט העליון על 'מסדי נתונים'. ולאחר מכן להזין את שם בסיס הנתונים, לצורך 

wordpress_a  .נכתוב את שם בסיס הנתונים, ונלחץ על יצירה 

 

 כעת עלינו ליצור שם משתמש וסיסמא, לצורך נחזור ל'בית'.למעשה יצרנו בסיס נתונים לבלוג שלנו. 

 

 

 

http://localhost/phpmyadmin
http://localhost/phpmyadmin


 ניכנס ל'חשבונות משתמשים'. ונפתח משתמש חדש.

 

, בשרת המארח נבחר ב'מקומי' בסיסמא נבחר ב'ללא סיסמא'  wordpress_b לצורך הענין נקרא לו
לאחר מכן נגלגל את הדף נבחין שיש לנו למטה המון הרשאות לבחור, כיון שאנחנו מתקינים את זה 
על המחשב האישי אפשר לעשות 'סימון הכל', ולאשר את כל ההרשאות, לאחר מכן בשצד שמאל 

 למטה נקיש על 'ביצוע'.

 

 

'חשבונות כעת עלינו לקשר בין בסיס הנתונים לשם המשתמש, לצורך נקיש שוב על 'בית'. ונבחר ב 

  ונלחץ על 'עריכת הרשאות'.   wordpress_bמשתמשים', נלך לשם המשתמש שלנו שהוא  

 

 

 



 ככה:יופיע לפנינו 

 ונלחץ על 'ביצוע'.   wordpress_a  נלחץ על 'מסד נתונים', נבחר את מסד הנתונים שיצרנו 

 

 .הזהכעת עלינו להקיש להוריד את וורפדס בעברית מהקישור 

 .C:\xampp\htdocsולחץ את תיקיית הוורדפרס ולהעתיקה לתות הנתיב הזה  

יפתח בפניכם מופע ההתקנה  localhost/wordpressלאחר מכן להקיש בשורת החיפוש בדפדפן 
. יש להקיש שם את שם בסיס הנתונים, שם המשתשמש, ליצור סיסמת ניהול, להקיש של וורדפרס

עליכם לבחור שם לאתר שברצונכם לעשות כתובת אימייל, ולאחר מכן מתבצעת ההתקנה עצמה, 
 עברית מלאה, אם אתם רוצים מדריך גם לזה, תבקשו בתגובות, אני אשתדל לעשות.וכו'. וכו'. הכל ב

 

 מדריך זה נכתב ע"י משתמש מקצוען
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