
 

 اندازی راه و نصب ماجراجویی روح به آمدید خوش

 
 دست به برای باال سطح به آن با شما که قهرمان یک به تبدیل را شما نام ثبت با

 مختلف شهرهای در که هیوال و موجودات با مبارزه قهرمانان دیگر و ،اقالم آوردن

 در. است بازی این که است جادو و سحر گزینه این برای بزرگی کمک ،کنند می زندگی

 از موارد بهتر و تر قوی بود خواهد تهدید سطح شما به توجه با مختلف شهرهای

 .ها مغازه

 
 به فقط اسکریپت این از بردن لذت در را خود کاربران تمام خواهید می شما اگر

 ماجراجویی حاکم مجوز خواندن پایان از قبل باید Instalar.Recuerda DALR دکمه

 .روح

 
 تمام جایگزین ارائه و رسانی روز به باید شما این از تر پایین نسخه از شما اگر

 configuracion.php جز به ها فایل
 

 شروع

 نصب    

 بروز    

 هپروان    

 

 کنید کلیک Instalar روی -1

http://localhost/sa_2.2/instalar.php?page=instalar


 

 

 

 
 

 

InicioInstalar 

 بروز    

 پروانه    

 
 روح ماجراجویی نصب
 خودکار طور به کنید ایجاد را فایل کنید پر را زیر های زمینه در

configuracion.php کنید پر را 

 

 :کارگزار

 :کاربری نام

 :عبور رمز

 :داده پایگاه نام

 :ها جدول پیشوند

 Word سری
 

2- Servidor MySQL:  سرور آدرس 

3- Usuario کاربری نام 

4- Contraseña: عبور ی کلمه 



5- Nombre Base de Datos: داده پایگاه نام 

6- Prefijo de las tablas: مانند پیشوند نام javad_ 

7- Palabra Secreta  نمیاره وجود به مشکلی بمونه هم خالی چیه نشده مشخص این 

8- Crear ایجاد 

 

 

Continuar 

 



 

 

 مدیر کاربری حساب ایجاد

 مدیریت پنل وارد توانید می شما حساب این با .نیدک ایجاد دولت حساب به باید شما حاال

 در تنظیمات از برخی توانید می شما ،زیر فرم تکمیل .را خود بازی تواند می همچنین و

 .دهید تغییر را مدیریت پنل

 

 :کاربری نام

 

 

 :عبور رمز

 :عبور رمز تکرار

 

 

 :الکترونیک پست

 :الکترونیکی پست بررسی

 

 

 :شخصیت نام

 :نژاد

 :کالس



 .کنیم تعریف را خود شخصیت های مهارت کالس

 :در مشکل

1- Usuario: کاربری نام 

2- Contraseña: عبور کلمه 

3- Verificar Contraseña: عبور کلمه تایید 

4- E-mail: 

5- Verificar E-mail: ایمیل تایید 

6- Nombre del Personaje: بازی شخصیت نام 

7- Raza: نژاد 

8- Dificultad: بازی بودن مشکل میزان 

9- Registrame 

 

 

 

 

 موفقیت انجام اندازی راه و نصب

 .ستا کامل اندازی راه و نصب.است شده ایجاد موفقیت با شما کاربری حساب

 

 .ادامه به بازی instalar.php حذف با لطفا

 



 پنل از استفاده به مایل شما اگر :توجه. کنید شروع را بازی توانید می شما حاال
 با را آن سپس و کاربر یک عنوان به شوید وارد سیستم به باید ابتدا شما ،مدیریت

 .صفحه باالی نوار در لینک

 

 !روح ماجراجویی از استفاده برای شما از تشکر با

 

 

 

11- instalar.php  کنید پاک حتما 


