Wordpress ကို ကိုယ့္ကြန္ျပဴတာထဲမွာ သံုးမယ္
ဘေလာ့ေတြ ေရးတဲ့အခါမွာ လူအမ်ားစု သံုးၾကတာ ဂူးဂဲလ္က အခမဲ့ေပးတဲ့ blogspot ပါ။ ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာ ေတြ ေရးတဲ့အခါမွာေတာ့ joomla
ကို လူႀကိဳက္ ပိုမ်ားၾကျပန္ေရာ။ အဲ … ခုေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ Wordpress ကလည္း လူသံုးမ်ား လူႀကိဳက္မ်ား လာခဲ့ပါၿပီ။

အခု ဒီမွာ Wordpress ကို ကိုယ့္ကြန္ျပဴတာထဲမွာ သံုးလို႔ရေအာင္ (အင္တာနက္ မရွိဘဲ offline သံုးႏိုင္ေအာင္) ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို
ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး xampp lite ေဆာ့၀ဲကို ေဒါင္းလုတ္ယူထားပါ။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ လိပ္စာက တဆင့္ ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းကို
ေဒါင္းလုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ (က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ခဲ့တာ ကေတာ့ ver 1.7.1 ပါ။)
Download software
1.

ေဒါင္းလုတ္ xampp lite exe (xampp- php aio software pack)
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
ေဒါင္းလုတ္တဲ့ေနရာမွာ ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းျဖစ္ဖို႔နဲ႔ installer ျဖစ္ဖို႔ ဂ႐ုျပဳပါ။

Install
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ေဒါင္းလုတ္ရလာတဲ့ ဇစ္ဖိုင္ကို C:\ [primary drive] မွာ ထားပါ။

(Vista windows သံုးသူေတြကေတာ့ C:\ မဟုတ္တဲ့ အျခား drive ကို ေရြးပါ။ Vista’s User account control ရဲ႕ တားဆီးမႈကို
ေရွာင္ရွားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။)

Install လုပ္ပါ။ (ဇစ္ဖိုင္ကို double click လုပ္႐ံုပါဘဲ။)
xampplite ဆိုတဲ့ ဖိုလ္ဒါတခု ရလာပါမယ္။

xampplite ဖိုလ္ဒါထဲက setup_xampp.bat ကို double click လုပ္ပါ။
“you to have fun” စသျဖင့္ ေျပာတဲ့အခါ Enter ေခါက္ေပးပါ။

xampp-control.exe ကို double click ပါ။ box တခုတက္လာပါမယ္။

box ထဲက Apache နဲ႔ My Sql တို႔ေဘးက Start ခလုတ္ ၂ခုကို ကလစ္လုပ္ပါ။ Running ဆိုၿပီး အစိမ္းေရာင္ ေအာက္ခံေလးနဲ႔
ေပၚလာရင္ အိုေကသြားပါၿပီ။

Setup Data Base
8.
9.
10.
11.

Browser တခုကိုဖြင့္ပါ။ (Firefox or IE or other)

Browser’s address bar မွာ http://localhost/xampp/splash.php လို႔႐ိုက္ထည့္ၿပီး Enter ေခါက္ေပးပါ။ Language ေရြးဖို႔
စာမ်က္ႏွာတက္လာရင္ ႏွစ္သက္ရာတခုကို ေရြးလိုက္ပါ။ (English ကိုေရြးေပါ့ေလ။ ျမန္မာမွ မရွိေသးဘဲကိုး)
ေနာက္ထပ္တက္လာတဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာ ဘယ္ဘယ္မွာရွိတဲ့ phpMyAdmin ဆိုတာကို ရွာၿပီး ကလစ္လုပ္ပါ။
phpMyAdmin စာမ်က္ႏွာတက္လာရင္ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း Data Base တည္ေဆာက္လိုက္ပါ။

Wordpress Install
12.

www.wordpress.org ကိုဖြင့္ပါ။ Wordpress zip file ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းကို ေဒါင္းလုတ္ယူပါ။

13.

ဇစ္ဖိုင္ကိုျဖည္လိုက္ပါ။ ဖိုလ္ဒါတခုရလာပါမယ္။

14.

ဖိုလ္ဒါထဲက wp-config-sample.php ဖိုင္ကို right click > open with > notepad နဲ႔ ဖြင့္လိုက္ပါ။ အဲဒီထဲက define ကုတ္
၄ခုကို ျပင္ေပးရပါမယ္။ ေအာက္မွာျပထားတဲ့အတိုင္း ျပင္ေပးပါ။ ‘ur desire name’ ေနရာမွာ အေပၚကေပးခဲ့တဲ့ Data Base
အမည္အတိုင္းေပးရပါမယ္။ (ဥပမာ- abcxyz)

define(‘DB_NAME’, ‘ur desire name’); // The name of the database
define(‘DB_USER’, ‘root’); // Your MySQL username
define(‘DB_PASSWORD’, ”); // …and password
15.

define(‘DB_HOST’, ‘localhost’); // 99% chance you won’t need to change this value
ျပင္ၿပီးသြားရင္ Save As > wp-config.php နာမည္နဲ႔ မူရင္းဖိုလ္ဒါထဲမွာဘဲ သိမ္းေပးပါ။

16.

Wordpress ဖိုလ္ဒါကို နာမည္ေျပာင္းေပးပါ။ အေပၚကေပးခဲ့တဲ့ နာမည္အတိုင္း ေျပာင္းပါ (ဥပမာ- abcxyz)။

17.

နာမည္ေျပာင္းၿပီးရင္ ဖိုလ္ဒါတခုလံုးကို C:xampplite > htdocs ဖို္လ္ဒါထဲ ထည့္ေပးပါ။ (Vista အတြက္ကေတာ့ C: အစား

18.

Browser တခုခုကိုဖြင့္ၿပီး address bar မွာ http://localhost/ur desire name/wp-admin/install.php လို႔ေရးထည့္ၿပီး Enter

အျခားတခုျဖစ္ပါမယ္။)

ေခါက္ေပးပါ။ (ur desire name မွာ အေပၚက ေပးခဲတဲ့နာမည္ထည့္ေပးရပါမယ္။)

19.

Blog title, Email ထည့္ေပးပါ။

21.

ေပးလာတဲ့ Password ကို Copy လုပ္ထားပါ။

20.
22.

Install Wordpress ကုိ ကလစ္ပါ။
Login ၀င္ပါ။

23.

admin ကိုကလစ္ၿပီး ေအာက္ဆံုးနားမွာရွိတဲ့ New Password ေနရာမွာ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ပတ္စ၀
္ ါဒ္တခု ေျပာင္းေပးပါ။ Update

24.

browser မွာ localhost/ur desire name ဆိုရင္ သင္၀
့ ဘ္စာမ်က္ႏွာကို လာလည္သူေတြ ျမင္ရမယ့္ ျမင္ကြင္း။

Profile ကိက
ု လစ္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ အဲဒီပတ္စ၀
္ ါဒ္နဲ႔ ၀င္ရပါမယ္။

localhost/ur desire name/wp-admin ဆိုရင္ သင္၀
့ ဘ္စာမ်က္ႏွာကို ျပင္ဆင္မယ့္ အပိုင္းကို ေရာက္ပါမယ္။

ၿပီးျပည္စ
့ ံုသြားပါၿပီ။

Sub-directory
စာမ်က္ႏွာအခြဲတခု ဘယ္လိုလုပ္ယူမလဲၾကည့္ရေအာင္။
(က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘေလာ့/၀ဘ္ကို ဘာသာစကား ၂မ်ိဳးနဲ႔ထားခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ www.abcxyz.org မွာက
ျမန္မာလို။ www.abcxyz.org/eng မွာက English လို … အဲသလိုခြဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုခြဲရလဲဆိုတာ … )
1.
2.

xampplitehtdocs ဖို္လ္ဒါထဲထည့္ထားခဲ့တဲ့ abcxyz ဖိုလ္ဒါတခုလံုးကို ေကာ္ပီကူးၿပီး တေနရာရာမွာ ထားပါ။

အဲဒီဖိုလ္ဒါထဲက wp-config.php ကို notepad နဲ႔ဖြင့္ၿပီး $table_prefix =‘wp_’; // ေနရာမွာ wp_ ေနာက္မွာ
ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အမည္တခုထည့္ေပးပါ။ ဥပမာ- wp_eng
//

You can have multiple installations in one database if you give each a unique prefix
$table_prefix = ‘wp_eng’; // Only numbers, letters, and underscores please!
3.
4.

ဖိုလ္ဒါတခုလံုးကို eng လို႔အမည္ေျပာင္းၿပီး xampplite > htdocsabcxyz ဖိုလ္ဒါထဲ ထည့္ေပးပါ။

Browser တခုကိုဖြင့္ၿပီး http://www.abcxyz.org/eng/wp-admin/install.php လို႔ ႐ိုက္ထည့္ … Enter ေခါက္ေပးပါ။
က်ေနာ့္ဆီကို လာလည္ခ်င္ရင္ zwekabin.org ကို လာခဲ့ပါ။ ေမးလ္ကေတာ့ kyawcross@gmail.com ပါ။

