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 پرستاشاپ محصوالت مدیریت افزار نرم اصلی ینسخه نصب آموزش

 توجه مهم:

ی اصلی، یکسان است. اما مراحل ی نمایشی   نسخه( نرم افزار، برای نصبب رر و  نسخه Setupفایل نصبب   

 ی اصلی را بررسی خواریم کرو.ور این سند، مراحل نصب   اجرای نسخه  نصب   اجرا متفا ت است 

 

 فهرست

 2 ............................................................................................................. نصب یرالیفا وانلوو

 3 .......................................................................................................................... ازراین شیپ

 4 .................................................................... یاصل ینسخه نصب از قبل ومو ینسخه حذف یالزمه

 5 ......................................................................................................................... نصب مراحل

 11 .......................................................... برنامه کنار ور WinRAR افزار نرم یپوشه  از یبروارنسخه

 12 .............................................................................................................. کامل ینسخه یاجرا

 14 ...................................................................... اجرا نیا ل از شیپ سیسر   ب یرالیفا آپلوو

 11 ................................................................................... گریو یانهیرا یر  افزار نرم مجدو نصب

 11 ...................................................................................................................... یرسان ر ز به

 11 ........................................................................................ برنامه ییاجرا لیفا یرسان ر ز به

 11 .................................................................................... سیسر   ب یرالیفا یرسان ر ز به

 22 ........................................................................................................................... یبانیپشت
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 نصب هایفایلدانلود 

 زیر مراجعه بفرمایید:برای وانلوو فایل نصب به لینک 

 لینک وانلوو مستقیم فایل نصب نرم افزار مدیریت محصوالت پرستاشاپ 

http://systemiha.ir/dl/ppm-setup.zip 

 .کنید خارج فشروه حالت از وانلوو، ازپس  را برنامه نصب فایل

 .دریم ویخواراه با تصویر ، ور اوامه رمرا مراحل نصب

http://systemiha.ir/dl/ppm-setup.zip
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 هاپیش نیاز

 .یدنصب کن اباالتر ر یا 4 ینسخه رک  یمحتما وات نت فرقبل از شر ع نصب برنامه،  -1

  :از سایت مایکر سافت 4.5وات نت فریم  رک  وانلووپیوند به 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718 

 اتپرستاب»نرم افزار ور آینده بتوانید نصب کنید تا  یا باالتر را dotNet Framework 4.5.2کنیم پیشنهاو می

 PrestaBot)» را رم نصب کنید. 

  :از سایت مایکر سافت 4.5.2وانلوو وات نت فریم  رک پیوند به 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642 

 ،صحیح نرم افزار نصب ایربکد مجوز  واشتنرا وریافت کروه باشبید.  کد مجوز خوو را باید از سبیسبتمی   -2

 الزامی است.

 رافر شببگاه سببیسببتمی  خوو ور  وانلوورای حسبباب کاربریی فایل اجرایی نرم افزار را از سببخهآخرین ن -3

 وانلوو کنید.

 فرمایید.باین سند را مطالعه  -4

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
http://forums.systemiha.ir/showthread.php?tid=112
http://forums.systemiha.ir/showthread.php?tid=112
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642
http://shop.systemiha.ir/index.php?route=account/download
http://shop.systemiha.ir/index.php?route=account/download
http://shop.systemiha.ir/
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 ی اصلینسخه نصبی دمو قبل از ی حذف نسخهالزمه

 را انجام ورید:زیر د مراحل یاهی ومو کرواگر قبل از وریافت کد مجوز، اقدام به نصب نسخه

 ( کنید.Uninstallور کنترل پنل  یند ز، عزل نصب   Programs and Featuresاز بخش  انرم افزار ر -1

 

 رم حذف کنید. ارا ری فایلمانده  باقید ی به محل نصب نرم افزار بر Uninstallبعد از پایان عملیات  -2

 

 ی اصلی رستیم.ی نصب نسخهاکنون آماوه
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 مراحل نصب

 .شوید نصب رایفایل حا ی یپوشه  ارو

 setup.exe, setup.msi: رست پوشه این ور فایل و 

 

 .کنید اجرا ار setup.exe فایل ،نصب شر ع برای
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 .بزنید ار Next وکمه گویی آمد خوش یصفحه ور -1
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 . جوو وارو متن کرون  ارو برای کاور عدو 3 و م یصفحه ور -2

 ست.ی  ارو کرون اطالعات ور اوامه گفته شده انحوه

 

 کاور ور Domain بد نرا  خوو سبببایت آورس ://http   www  ارو را(   پسبببوند وامنه فقط یعنی  

 .کنید

 کاور ور License اروانگلیسببی  بزرگبا حر ف  ،ایدوریافت کروه راسببیسببتمی  از که را مجوزی کد  

 .کنید

 کاور ور Web service directory دباش سر یس  ب رایفایل حا ی یپوشه ر ی دیرمیخوا که ار ینام 

 پس است قرارزیرا  دکن پیر ی راست فضای ور راپوشه گذارینام قواعد از باید منا این .کنید  ارو

 راستور    کنید Zip ،شوومی ساخته برنامه نصبب  محل ور نام این با که ار ایپوشبه  نصبب،  پایان از

 .کنید خارج فشروه حالت از   کنید آپلوو فر شگارتان

   اعداو رمراه به انگلیسببی z تا a حر ف ازتوانید می Web service directory نام انتخاب برای: رارنمایی

 .نکنید استفاوه خاص کاراکتررای   Space از اما کنید استفاوه( Underline  زیرخط کاراکتر

 .است محرمانهکد مجوز شما  انندرم پوشه این متوجه: نا

 .بزنید ار Next وکمه
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 .کنید مشخص را برنامه نصب محل باید سوم یصفحه ور -3

 

 تعیین که رستند صفحه پایین چپ سمت ور Everyone, Just me رایعنوان با راویویی یوکمه تا و  رمچنین

 منوی ور یا شوند سباخته   یند ز فعلی کاربر وسبکتاپ    اسبتارت  منوی ور فقط برنامه رایShortcut دکننمی

 .کاربررا یرمه وسکتاپ   استارت

 .بزنید ار Next وکمه
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 .شوومی شر ع برنامه نصب کار ،Next وکمه زون با   است نصب تأیید چهارم، یصفحه -4
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 .بزنید ار Close وکمه نصب، کار شدن ماتم ازپس  -5

 

 ور  ( Desktop  میزکار ر ی( Shortcut  میانبرش   شببده نصببب بووید کروه مشببخص که مسببیری ور برنامه

 .شده است ساخته  یند ز استارت منوی
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 در کنار برنامه WinRARی نرم افزار پوشه برداری از نسخه

حتی  است. یالزامبرنامه ور کنار  WinRARنرم افزار  یمحصبوالت،  جوو پوشه  یرتصبا   یجهت فشبروه سباز  

 ی ومو!رنگام استفاوه از نسخه

نصب  WinRAR یاز پوشه یکپ یک که است   حتماً الزم ووشیشبما م  یلتحو WinRAR یبرنامه بد ن پوشبه 

 .هیه کنیدت هبرنام کنارور ن اخووت یند ز  یشده ر 

 برای این کار:

 اگر ور حال حاضر نصب  یدشبما سبازگار اسبت نصب کن    یند زکه با   ار WinRARاز  یانسبخه  یدابتدا با -1

 (.یستن

 .یدکن یکپ ااش ررفته   پوشه WinRARبه محل نصب نرم افزار  -2

 

 Pasteشده را  ی  فولدر کپ یدگرورب PrestaShop Product Managerمحل نصب نرم افزار  یبه پوشبه  -3

 .یدکن
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 کامل ینسخه اجرای

 ی این قسمت کنید.لطفاً بعد از وریافت کد مجوز اقدام به نصب   مطالعه

   (Uninstall  حذف ارای صفحات قبل باید برنامه رطبق آموزش دیاهنصبب کرو  ی ومو رااگر قبالً نسبخه  -1

 کنید. (Delete  پاک ای محل نصب برنامه ررای موجوو ور پوشهفایل

  :یاصل یومو قبل از نصب نسخه یحذف نسخه یالزمهپیوند به 

، سبت ااز لینکی که ور ابتدای این فایل  ارآن ید اهوانلوو نکرو فایل نصبب برنامه را ور صبورتی که رنوز   -2

 وانلوو کنید.

  :نصب راییلوانلوو فاپیوند به 

 ونبال کنید.انتها تا ، رای صفحات قبلمطابق آموزش امراحل نصب ر -3

  :مراحل نصبپیوند به 

 فر شگاه ور خووحسباب کاربری   «، وانلووراسبفارشبات   لیسبت » از را افزار نرم اجرایی فایل جدیدترین -4

 .  از حالت فشروه خارج کنید وانلوو راسیستمی

 فایلین . اکنیدبببببب نرای  ب سر یس را وانلوو فایلی برنامه رستید، اگر ور حال وانلوو آخرین نسخهتوجه: 

 ثالًم کنند.را استفاوه می آخرین عدو مشخص شده ور لیست وانلوورای قبل از برای کاربرانی است که نسخه

بایسببت عال ه بر وانلوو آخرین اند میرا نصببب کروه 2.3.1تر از ی قدیمیور تصببویر زیر، کاربرانی که نسببخه 

 رای  ب سر یس را رم وانلوو کروه   ور راست خوو آپلوو کنند.ی برنامه، فایلنسخه

 

فایل فعلی  جایگزین را PrestaShop Product Manager.exe فایل   ید بر برنامه نصب محل یپوشه به -5

 .کنید

 یا

http://shop.systemiha.ir/index.php?route=account/download
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 رای صفحات قبل، ور کنار برنامه کپی کنید.مطابق آموزش ار WinRARی نرم افزار پوشه -1

  :نرم افزار  یاز  پوشه یبروارنسخهپیوند بهWinRAR ور کنار برنامه 

 مطالعه بفرمایید. ی بعد راآموزش صفحهخوو، رای  ب سر یس به راست برای آپلوو فایل -7

  :اجرا یناز ا ل یشپ یس ب سر  راییلآپلوو فاپیوند به 
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 پیش از اولین اجرا های وب سرویسآپلود فایل

 کروه  ارو Web service directory برای نصب، 2 یمرحله ور که نامی نارم با ایپوشه برنامه، نصب محل ور

 .کرو خوارید پیدا دبووی

 نصب: 2مرحله تصویر 

 

 ی محل نصب برنامه:پوشهتصویر 

 

 .کنید Zip ار پوشه این -1

 .کنید آپلوو فر شگارتان راست ور را سر یس  ب یپوشه یشده Zip فایل -2

 .دیاهکرو نصب ار نفر شگارتا که کنید آپلوو جایی نارم را شده زیپ فایل: نکته

 ور باید رم زیپ فایل ،دیاهکرو نصب ر  نفر شگارتا ،(public_html یا www  راسبت  ر ت ور اگر: 1 مثال

 .شوو آپلوو ر ت
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 فایل ،شده است نصب ب myshop مثالً بب  ر ت از غیر وایرکتوری یک ور شما پرستاشاپ فر شگاه اگر: 2 مثال

 .وشو آپلوو myshop وایرکتوری ور باید رم زیپ

 رای واخل آن را.رای  ب سر یس را زیپ کنید نه فایلی حا ی فایلتوجه: شما باید پوشه

 از حالت فشروه ور فضای راست نیز یک پوشه ایجاو خوارد شد.  Zipور نتیجه پس از خارج کرون فایل 

 .کنید خارج فشروه حالت ازور فضای راست  را زیپ فایل -3

 .کنید اجرا ار افزار نرم -4
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 دیگری رایانهروی  مجدد نرم افزارنصب 

توانید برای مدیریت یک فر شبگاه، نرم افزار را بر ر ی چند وستگاه محد و رایانه که ور توضیحات  شبما می 

ی جدید مراحلی وارو که ور این ی محصول، تعداو آن ذکر شده است نصب کنید اما فعال سازی رایانهصبفحه 

 ایم.قسمت به شرح آن پرواخته

رای بعدی ررگز این   ور نصب الزم بوو یهجهت نصبب ا ل ی  ب سبر یس ور راسبت فقط   آپلوو پوشبه  نکته:

 کار را تکرار نکنید.

 ی جدید:ر ی رایانه محصوالت پرستاشاپ یریتنصب مجدو نرم افزار مدبرای 

 .را آغاز کنید یدجد یستمس یر  برنرم افزار نصب  -1

ی  ب سر یس از شما پرسیده ی فر شگاه، کد مجوز   نام پوشهور یکی از مراحل نصب که نام وامنه -2

 ید. ارو کن یهنصب ا لرمانند را  یس ب سر  یپوشه یمات  تنظ یسنس  ال ینمشخصات وام شوو،می

 

( PrestaShop Product Manager.exe  یلفا یعنینرم افزار ی نسخه ینخرپس از پایان مراحل نصب، آ -3

 یگزینجااز وانلوورای حساب کاربری خوو ور فر شگاه وریافت کروه   بعد از خارج سازی از حالت فشروه، را 

 .ر ز باشده ب ی جدید رمور رایانه نرم افزار تا یدنام ور محل نصب برنامه کن ینبا رم یلیفا
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رمچنین به بخش تنظیمات امنیتی  .  نام وامنه   کد مجوز فعلی خوو را  ارو کنید یدنرم افزار را اجرا کن -4

 ی  ب سر یس خوو را  ارو کنید.بر ید   نام پوشه

ور صبورتی که ور رنگام نصبب نرم افزار، این اطالعات را ورست  ارو کروه باشد، اطالعات از قبل ور برنامه   

 را نیست.موجوو رستند   نیازی به  ارو کرون آن

 نمایش واوه شوو: زیری خطا امغیپی  ر و کلیک کنید تا ر ی وکمه -5

 

 

 .ندرا فعال کن یدتانجد یستمتا س یداطالع ورپشتیبانی به  -1

 ی  ب سر یس نیست!نیازی به آپلوو مجدو پوشهی جدید، پس از نصب نرم افزار بر ر ی رایانهیاوآ ری: 
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 به روز رسانی

نوار  ضعیت پایین ی آخرین نسخه ور سمت چپ ی جدیدی از نرم افزار موجوو باشبد، شماره  قتی که نسبخه 

 نرم افزار،به ر ز رسانی وریافت جدیدترین نسبخه    شبوو. این پیغام پس از  برنامه به شبما نمایش واوه می 

 خوارد شد. حذف

 

 قتی باشد که موجوو رم  رای  ب سر یسفایلی جدیدی از نسخه ،اجرایی برنامه ایلعال ه بر فممکن است 

 ه خوارید کرو.شاردخوو مراجعه کنید آن را مبخش وانلوورای حساب کاربری  برای وانلوو آپدیت برنامه به

 رای  ب سر یس را مر ر خواریم کرو.ی به ر ز رسانی برنامه   فایلور اوامه نحوه

 فایل اجرایی برنامهبه روز رسانی 

 ی فایل اجرایی را از لیست وانلوورای حساب کاربری خوو وریافت کنید.آخرین نسخه -1

 کنید(. Extractفایل را از حالت فشروه خارج کنید   -2

 را جایگزین فایل فعلی ور محل نصب برنامه کنید. PrestaShop Product Manager.exeفایل جدید  -3

 یسهای وب سروبه روز رسانی فایل

 رای  ب سر یس را از لیست وانلوورای حساب کاربری خوو وریافت کنید.ی فایلآخرین نسخه -1

 کنید(. Extractفایل را از حالت فشروه خارج کنید   -2

 جدیدترین نسخه

 ی فعلینسخه
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 .رای جدید را ور راست خوو آپلوو کنیدفایل -3

رای فعلی یلرای جدید جایگزین فارای فعلی این کار را انجام ورید تا فایلوقیقاً ور محل آپلوو فایل

 شوند(. Replaceشوند  

، کد mylicense( کنید   به جای عبارت Editرا ور فضای راست خوو  یرایش   license.phpفایل  -4

 .کنید( Paste  قرار ورید با حر ف بزرگ مجوز خوو را

 پس از انجام  یرایش، فایل را ذخیره کنید.

 

 

 باشد. 'و  عالمت  ین  کد مجوز شما ب یدرا حذف نکن«  ' » یراکه عالمت یدوقت کن
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 پشتیبانی

 29111429155تلگرام نرم افزار:  یبانیکارشناس فر ش، مشا ره    پشت

 29111119471تلگرام (:  ... نرم افزار  عدم اجرا یمشکالت فن کارشناس

  :رای مصورپشتیبانی   آموزشانجمن پیوند به 

http://forums.systemiha.ir/forumdisplay.php?fid=40 

 ی خرید محصول، حامی   پشتیبان ما باشید.با نوشتن نظر خوو ور صفحه

  :ی خرید محصولصفحهپیوند به 

shop.systemiha.ir/index.php?route=product/product&product_id=65 

 

http://forums.systemiha.ir/forumdisplay.php?fid=40
http://shop.systemiha.ir/Prestashop/Software-Prestashop

