بسمه تعالی
آموزش بروزرسانی  phpnukeمشهد تیم از نسخه  3.8به 3.8

با سالم خدمت تمامی کاربران و استفاده کنندگان از سیستم مدیریت محتوای  phpnukeمشهد تیم.
برای اینکه بتوانید یک بروزرسانی کامل و بدون اشکال داشته باشید مراحل این آموزش را به طور دقیق مطالعه کنید و انجام
دهید.
ما سعی میکنیم همه کاربران از هر سطحی را در نظر بگیریم .لذا آموزش به صورت روان و ساده خواهد بود.
مراحل بروزرسانی:
 .1در ابتدای هر عملیاتی می بایست از کلیه فایلها و اطالعات پشتیبان ( )backupگرفته شود .بنابراین به این صورت
عمل نمایید.
 .aیک پوشه با نام دلخواه مثال  83در روت هاست خود ایجاد نمایید.
 .bکلیه فایلها و پوشه های روت هاستتان را به این پوشه منتقل نمایید .طوری که غیر از پوشه  38هیچ فایل
یا پوشه ای در روت هاست شما موجود نباشد.
 .cهمچنین در کنترل پنل هاستتان یک فول بکاپ بگیرید .اگر نمیتوانید از مدیر سرور بخواهید این کار را
برایتان انجام دهد.
 .2پکیج نیوک  3.8را از سایت مرجع دانلود نمایید .توجه کنید که حتماً آخرین پکیج را از سایت مرجع دانلود کنید چون
ممکن است سایتهای دیگر آخرین تغییرات را اعمال نکرده باشند.
 .8پکیج نیوک را در روت هاست خود آپلود کرده و از حالت فشرده خارج نمایید (.)extract
 .8در کنترل پنل هاستتان به بخش دیتابیس رفته و دو دیتابیس جدید بسازید .حتماً نام کابری و کلمه عبور این دو
دیتابیس یکی باشد .فرض کنیم نام کابری ورود به کنترل پنل هاست شما  nuke84باشد .این نام در ابتدای تمامی
دیتابیسها و قسمتهای دیگر هاست به صورت پیشوند می آید .در همه کنترل پنلها این خاصیت وجود دارد (به طور
معمول در  DirectAdminو  . )Cpanelپس نام دیتابیسهای جدید میشود  nuke84_db :و nuke84_forum
که اولی مربوط به دیتابیس نیوک و دومی مربوط به دیتابیس تاالر گفتمان است .در موراد زیر نیازی به ایجاد دیتابیس
دوم نیست.
 .aچنانچه قصد استفاده از تاالر را ندارید.
 .bچنانچه در هاست شما محدودیت ایجاد دیتابیس بیشتر وجود دارد.
 .cچنانچه قصد دارید دیتابیس نیوک و تاالر یکی باشد.
 .5حتماً مشخصات دیتابیسهای ایجاد شده را یادداشت نمایید تا در مراحل بعد به مشکل برنخورید.
 .6فرض کنیم آدرس سایت شما  www.site.comباشد .آدرس سایت خود را وارد نمایید.

 .7به طور پیشفرض به صفحه  www.site.com/install.phpمنتقل میشوید..
 .3مراحل اولیه این بخش همانند مراحل نصب است .با این تفاوت که به جای نصب گزینه بروزرسانی را انتخاب کنید

 .aمرحله اتصال به دیتابیس  :لطفاً عملیات این مرحله را به دقت انجام دهید تا در مراحل بعد به مشکل بر
نخورید.

 .iنام سرور  :معموالً localhost
 .iiنام دیتابیس جدید نیوک  :نام دیتابیسی که در مرحله  8ایجاد نموده اید.
 .iiiدر صورتی که قصد استفاده از تاالر را در این نسخه نیز دارید گزینه تاالر گفتمان فعال را انتخاب
نمایید.
 .1نام دیتابیس جدید تاالر را با توجه به توضیحات مرحله  8وارد نمایید.
 .2مسیر نصب تاالر  :به طور پیشفرض  Forumاست .در صورتی که تغییری در نام پوشه
تاالر نداده اید این بخش را دستکاری نکنید.
 .8سیستم دیتابیس جدید تاالر :با توجه به اینکه در این نسخه به طور پیشفرض سیستم
 phpbbضمیمه می باشد به این بخش هم دست نزنید.
 Collation .8دیتابیس جدید تاالر  :با توجه به اینکه در نسخه قدیم  collationروی
 latin1تنظیم بوده است به این بخش هم دست نزنید مگر اینکه قبال آن را تغییر داده
باشید.
 .5پیشوند جداول دیتابیس جدید تاالر  :در وارد کردن این نام دقت کنید چون در مرحله
بروزرسانی تاالر هم به آن نیاز خواهید داشت .در این آموزش ما همان  phpbbرا به
عنوان پیشوند جداول دیتابیس تاالر انتخاب کرده ایم.
 .ivنام کاربری و کلمه عبور دیتابیس را وارد نمایید.
 .vپیشوند جداول دیتابیس جدید نیوک رو در این قسمت به دلخواه وارد نمایید .ما در این آموزش
 PN84را به عنوان پیشوند انتخاب نموده ایم.

 .bمرحله بررسی سرور  :در این بخش نی ازمندیهای نصب بررسی می شود .در صورتی که هر کدام از قسمتهای
مورد بررسی دارای مشکل باشد باید قبل از ادامه این مشکل را برطرف نمایید .پس از حل مشکل کافیست
بدون اینکه به این صفحه دست بزنید روی کیبورد  F5را بفشارید و در صورت ظاهر شدن هر پیغامی گزینه
تأیید را بزنید تا اطالعات مجدداً بررسی شوند.

 .cمرحله اطالعات سایت  :در این مرحله آدرس سایت و نام سایت خود را وارد نمایید .آدرس سایت به طور
خودکار با آدرسی که برای نصب وارد آن شده اید تکمیل میشود که میتوانید آن را تغییر دهید .در این
آموزش .http://www.site.com

 .dمرحله اطالعات نسخه قدیم :در این مرحله اطالعاتی از سیستم نیوک  3.8سایت قدیمتان را به بسته نصب
معرفی میکنید.
 .iکلمه عبور مدیر قبلی  :میتواند کلمه عبور هر یک از مدیران اصلی نسخه قبل باشد.
 .iiنام دیتابیس قدیم :کلیه اطالعات برای برزرسانی از این دیتابیس به نسخه  3.8منتقل میشود.
 .iiiپیشوند جداول دیتابیس قدیم  :معموالً در نسخه  3.8همه دیتابیسها با پیشوند  nukeبودند .در
صورتی که این پیشوند را تغییر داده اید آن را در این قسمت وارد نمایید.چنانچه این پیشوند
برایتان ابهام دارد در دیتابیس نام هر جدولی را چک کنید می بینید که یک قسمت مشترک در
ابتدای نام همه جداول موجود است.

 .ivنام فایل مدیریت  :بعد از اتمام مراحل نصب فایل مدیریت شما به این نام تغییر خواهد کرد.

 .eدر مرحله نصب سیستم جداول نسخه پایه نیوک  3.8نصب میشود .بعد از اتمام این مرحله گزینه ادامه
بروزرسانی را بزنید.

.f

در مرحله برزرسانی کلیه جداولی که در این نسخه مورد استفاده قرار گرفته اند از نسخه قدیم به همراه
اطالعاتشان به جداول نسخه جدید منتقل میشوند .ممکن است این مرحله زمانبر باشد .پس تا انتهای کار
صبر نمایید.
 .iدر مرحله انتقال مطالب با توجه به اینکه در سایتهای مختلف ممکن است اخبار و مطالب ارسالی
از نظر حجم مختلف باشد امکانی فراهم شده است که در صورتی که سرور شما قادر به انتقال
 555مطلب در هر مرحله نباشد میتوانید این عدد را به اعداد کمتر مثال  255یا  155یا حتی
بعضا دیده شده  85یا  55تقلیل دهید.

 .gپس از اینکه پیغ ام نیوک شما با موفقیت بروزرسانی شد ظاهر گردید .قبل از اینکه در صفحه نصب به گزینه
ای دست بزنید .به هاست بروید و این عملیات را انجام دهید.

 .iفایل  config.phpتاالر قدیم را با فایل جدید جایگزین کنید .فایل قدیم در مسیر
 83/Forum/config.phpقرار دارد.
 .iiمحتویات فایل کپی شده در مسیر جدید را به این صورت ویرایش نمایید.
 .1خط چهارم یعنی @  ;)'require($phpbb_root_path.'../config.phpرا
حذف کنید.
 .2در خط پنجم مقدار  mysqlرا به  mysqliتغییر دهید.
 .8مقادیر  dbhostو  dbnameو  dbuserو  dbpasswdرا مطابق مرحله  3به صورت
دستی وارد کنید.
 .8خطوط یازده تا سیزده یعنی مقادیر  prefixو  user_prefixو  nukeprefixرا حذف
نمایید.
 .5مقدار  table_prefixرا مطابق مرحله  3وارد نمایید.
 .6خط  17یعنی @  ;)define('NUKE_ADMIN_FILE', $admin_fileرا حذف
نمایید.
 .7فایل را ذخیره کنید.

 .iiiپوشه  imagesو  filesو  storeاز تاالر قدیم را در تاالر جدید کپی کنید.
 .hحال به صفحه نصب برگردید و گزینه بروزرسانی تاالر گفتمان را بزنید.
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مطابق تصاویر ضمیمه روی گزینه های مشخص شده کلیک کنید .و مراحل بروزرسانی را به اتمام برسانید.
چنانچه با پیغام  timeoutروبرو شدید با مدیر سرور تماس بگیرید تا مقادیر مربوطه را موقتا باال ببرند و
بعد از بروزرسانی مجددا به حالت قبل برگردانند.
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متأسفانه سیستم نصب و بروزرسانی تاالر گفتمان نسخه  phpbb 8.2.1عملیات نهایی را به خوبی انجام
نمیدهد و در مرحله پایانی صرفاً با یک پیام اتمام عملیات را اعالم میکند و هیچگونه لینک ارجاعی برای
رفتن به قسمتهای دیگر به شما ارائه نمیدهد .به هر صورت با نمایش The database update was
 .successfulعملیات به اتمام رسیده است.

 .kسیستم نصب و بروزرسانی نیوک بعد از مرحله  gبه طور خوکار نام فایل  install.phpو نام پوشه install
را تغییر میدهد .در صورتی که این عملیات صورت نگرفته باشد باید این دو را یا تغییر نام دهید یا کالً حذف
کنید .ولی پوشه  Forum/installرا باید به صورت دستی تغییر نام یا حذف نمایید.
.l

سپس در صفحه نصبی نیوک  3.8روی گزینه ورود به مدیریت کلیک کنید .تا صفحه ورود به مدیریت برایتان
نمایش داده شود.

 .mهمچنین میتوانید مستقیماً صفحه اصلی سایتتان را باز کنید.
 .9مطمئناً صفحه اول سایتتان تغییرات زیادی کرده است که شاید مطابق میلتان نباشد .ولی با انجام تنظیمات مختلف
که متعاقباً آموزشهای آنها را نیز ارائه میدهیم در بخش بلوکها  ،ماژولها و تنظیمات سیستم میتوانید این نواقص را
مرتفع نمایید .بررسی کنید که همه مطالب ،نظرات ،پیامهای ارتباط با ما و  ...منتقل شده باشند.

 .15حتماً محتویات پوشه های  83/filesو  83/imagesرا از نسخه قدیم به پوشه های همنام در نسخه جدید منتقل
نمایید .تا فایلهای آپلودی در نسخه قبل را در این نسخه هم داشته باشید.
تبریک عرض میکنیم .نیوک شما با موفقیت به نسخه  3.8ارتقاء یافته است.
با توجه به تغییرات زیاد در بخش قالب در این نسخه می بایست قالب سایتتان را نیز تغییر دهید یا با نسخه جدید هماهنگ
کنید .که آموزش این کار را نیز بزودی در همین سایت ارائه خواهیم داد.
موفق باشید.

