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Cara clone template website

Memiliki satu situs web adalah hal yang wajar. Namun, bagaimana jika Anda ingin menambahkan situs web lain dengan tampilan yang sama dengan situs web pertama? Di sini kita akan membahas cara mengkloning situs WordPress dengan mudah. Biasanya, mengkloning situs web WordPress membutuhkan plugin, tetapi dalam artikel ini kami akan membahasnya secara
berbeda, dan tentu saja itu risiko yang mudah dan kecil. Berikut adalah 8 langkah untuk mengkloning situs web WordPress: Mempersiapkan hosting dan domain aktif. Cadangkan file situs web Anda. Cadangkan file database Anda. Unduh file situs web. Membuat database. Ubah konfigurasi. Impor SQL. Mengubah permalink. Cara mengkloning situs 1. Menyiapkan hosting dan
domain aktif Sebelum Anda memulai, setidaknya Anda harus memiliki beberapa persyaratan di bawah ini. Hosting dan domain yang sudah aktif dan dapat diakses. Domain (kedua) yang ingin Anda kloning dari domain pertama. Akses ke cPanel. Di domain kedua ini Anda dapat menggunakan hosting lain atau Anda dapat menjadikannya domain add-on. Di Dewaweb, setidaknya
paket pemburu Anda sudah bisa mendapatkan fitur add-in domain. Dalam artikel ini, contohnya adalah bahwa kita ingin mengkloning situs web WordPress dari wp1.dewiweb.net hingga wp2.dewiweb.net. Oleh karena itu, nantinya tampilan atau konten dalam wp2.dewiweb.net akan menggunakan tampilan atau konten dari wp1.dewiweb.net. Dan kedua subdotmen berada di cPanel
1 yang sama. Setelah persyaratan siap, maka proses selanjutnya langsung dengan masuk ke cPanel terlebih dahulu. 2. Cadangkan file situs web setelah masuk ke cPanel, pada menu Manajer File, dan kompres file situs web. Karena file situs web yang kami inginkan adalah / wp1.dewiweb.net. Pilih file yang ingin Anda cadangkan, lalu klik Padatkan, pilih file zip tipe kompresi,
tentukan nama file, lalu padatkan file. Jika Anda sudah memilikinya, unduh file zip. 3. Cadangkan file database Untuk dapat mengetahui wp1 ini, menggunakan apa nama database dapat diperiksa melalui konfigurasi WP .php. Jika Anda menemukan nama database, buka PHPMyAdmin, klik nama tersebut, lalu klik menu Ekspor. Dalam metode ekspor, pilih Hanya Kecepatan
Default, lalu klik Format SQL. Lalu klik Buka. Ketika mencapai tahap ini, proses mencadangkan file dan database selesai. 4. Unggah file web file zip yang diunduh ke akar dokumen domain kedua. Di sini kita menggunakan wp2.dewiweb.net. Setelah Anda memuat ekstrak ke direktori root dokumen. 5. Buat database karena Anda perlu mengimpor file database SQL nanti, maka
perlu database baru untuk melakukan impor. 6. Ubah konfigurasi untuk mengubah konfigurasi database di wp-.php sama seperti Anda membuat database. 7. Impor SQL setelah mengubah konfigurasi database, lalu impor file SQL yang diunduh sebelumnya. Impor SQL ini ke dalam database yang Anda buat sebelumnya. Pilih file SQL, lalu klik Buka. 8. Ubah permalink Setelah
proses selesai dan berhasil tidak akan ditemukan dengan yang berikut: Impor berhasil diselesaikan, 60 kueri dijalankan. (dewiwebnet_wp327.sql) Terlepas dari apakah banyak kueri bergantung pada database. Dan dewiwebnet_wp327.sql adalah nama file SQL yang diimpor ke database wp2. Ke meja tableprefix_options. (Awalan tabel ini sesuai dengan ini dalam wp-.php.)
Kemudian ubah URL permalink ke domain yang dimaksud ke URL situs dan di rumah. Sejak itu WP1 sebelumnya, kami telah mengubahnya menjadi wp2.dewiweb.net. Kemudian, coba akses situs web domain kedua yang Anda kloning. Ini akan terlihat sama dengan domain pertama, mungkin ada beberapa menu dan nama yang perlu diubah agar sesuai dengan domain kedua.
Kesimpulan: Mengkloning situs web WordPress ini tidak sulit dilakukan. Selama Anda memiliki akses ke cPanel, Anda dapat dengan mudah mencoba proses ini. Kloning seperti ini juga biasa digunakan oleh pengembang yang tidak ingin membuat tampilan situs web dari awal karena mereka dapat menggunakan templat di domain pertama. BACA JUGA: Cara membuat blog dan
membuat Anda membutuhkannya Jadi artikel ini, jangan ragu untuk meninggalkan ide-ide untuk topik yang ingin Anda baca di blog Dewaweb. Biarkan artikel ini membantu! WordPress hourglass_empty halaman ReadView 4min saat ini dari situs Anda terlihat agak membosankan. Seketika Anda ingin menggantinya dengan desain baru, tetapi di satu sisi Anda ingin menjaga
seluruh konten (siapa tahu di konten yang dibutuhkan lama di masa depan). Jadi cara terbaik adalah menyalin / menempelkan dan menyimpan semua konten dalam draf. Sayangnya, langkah ini tidak bergerak atau mencakup pengoptimalan SEO, templat halaman, fitur gambar, dan data terkait lainnya. Cara mengkloning situs web terhadap blog atau halaman yang ada mungkin
menjadi alternatif lain untuk melakukan beberapa pengaturan pada salah satu salinan sehingga Anda dapat membandingkannya dengan versi yang lebih lama. Setidaknya ada banyak alasan dan alasan mengapa Anda pernah menduplikasi posting atau halaman WordPress! Jika saat ini Anda ingin mengubah tampilan posting atau halaman tetapi tidak ingin mengubah konten,
maka cara terbaik adalah menduplikasi halaman WordPress. Jadi Anda tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Hanya satu klik masalah yang akan segera selesai. Dalam tutorial ini Anda akan belajar cara menduplikasi halaman Posting atau WordPress menggunakan plugin yang merupakan opsi terbaik dan termudah. Yang Anda butuhkan agar tutorial ini dipahami
dengan baik, Anda harus: masuk ke panel administrator WordPressOption 1- Duplikat WordPress posting dengan posting plugin duplikatUntuk mengkloning halaman atau pesan di WordPress, maka solusi terbaik adalah menggunakan plugin posting duplikat. Dengan plugin ini Anda tidak hanya dapat membuat kloning, tetapi Anda juga dapat menambahkan opsi konfigurasi. Ada
juga akhiran atau awalan yang dibuat sebelumnya dan dapat ditambahkan sebelum atau setelah nama halaman atau posting duplikat. Anda juga memiliki hak untuk fungsionalitas plugin berdasarkan peran pengguna. Ikuti langkah-langkah ini untuk menduplikasi posting WordPpress atau halaman plugin:Instal dan aktifkan Halaman pluginclick -&gt; Semua Halaman.Arahkan
mouse ke atas halaman atau posting yang ingin Anda duplikat. Ada dua opsi baru di sini - Kloning dan Draf Baru.Klik klon untuk membuat salinan versi posting yang Anda pilih. Klik Buat Draf untuk membuat salinan postingan yang dipilih, lalu buka editor postingan jika Anda ingin mengeditnya. Di editor publikasi, Anda dapat menyimpan atau menerbitkannya secara langsung. Opsi
2 - Cara mengkloning posting / halaman WordPress dengan halaman duplikat dan plugin PostDuplicate adalah plugin alternatif yang dapat Anda duplikasi pesan dan halaman WordPress dengan cepat. Dengan plugin ini, bahkan jika Anda membuat salinan halaman atau posting, konten, judul, dan penampilannya tetap dipertahankan dan tidak berubah. Plugin ini mudah
digunakan. Anda hanya perlu mengikuti instruksi di bawah ini: Menginstal dan mengaktifkan halaman duplikat dan plugin posting. Buka Halaman -&gt; Semua Halaman jika Anda ingin membuat salinan halaman, atau Pesan -&gt; Semua Pesan jika Anda ingin membuat salinan pesan. Pilih postingan yang ingin Anda salin dan klik kloning saya.Anda akan diarahkan ke setiap
salinan postingan atau halaman. Edit dan klik Publikasikan atau Simpan Draf.Option 3 - Cara mengkloning situs web WordPress Post dan halaman pasca-duplikat Selain dua plugin di atas, cara untuk mengkloning situs web juga dapat dilakukan dengan posting Duplicator. Plugin ini akan membuat salinan yang tepat dari opsi posting, tetapi tidak akan mengubah bidang kustom
dan taksonomi kustom. Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda ambil: Instal dan aktifkan plugin. Pilih postingan atau halaman yang ingin Anda salin, lalu klik Duplikat Catatan/Halaman Duplikat untuk membuat salinan. Plugin akan menduplikasi halaman Post atau WordPress dengan cepat. Opsi 4 - Cara menduplikasi halaman WordPress atau menerbitkan tanpa plugin
HelpCatal: Kami sangat mendorong Anda untuk mencadangkan situs web Anda sebelum mengedit file WordPress apa pun. Selain menggunakan plugin, Anda juga dapat menggunakan kode untuk menduplikasi posting dan halaman WordPress. Jika Anda menguasai bahasa pemrograman, menggunakan kode adalah pilihan yang tepat. Namun, jika Anda tidak begitu akrab
dengan pengkodean, maka kami di sini untuk membantu Anda. Berikut adalah bagian dari kode yang dapat Anda gunakan untuk menduplikasi pesan WordPress:/* * Fungsi untuk menduplikasi setelah pesan. Dup muncul sebagai draf. Pengguna dialihkan ke layar edit */ fungsi rd_duplicate_post_as_draft(){ global $wpdb; jika (! (isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) ||
&amp;_REQUEST['aksi']) &amp; 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ( wp_die('Tidak ada pesan duplikat yang diberikan!'); } /* * Nonce */ jika(!_GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( nama dasar (__FILE__) ) ) kembali; /* * dapatkan ID rekaman asli */ $post_id = (isset($_GET['post']) ? $_GET['post'] ) : абсцин ( $_POST['post'] ) ); /* * вс вихідні дан
поста, то */ $post = get_post( $post_id ); /* * якщо ви не хочете, щоб поточний користувач був новим автором публікації, * потім змініть наступні пару рядків на це: $new_post_author = $post-&gt;post_author; */ $current_користувач = wp_get_current_user(); $new_post_author = $current_user-&gt;ID; /* * якщо дані допису існують, створіть дублікат допису */ if (isset(
$post ) &amp;amp; $post != null) { /* * новий масив даних поста */ $args = масив (comment_status = &gt; $post-&gt;comment_status, ping_status = &gt; $post-&gt;ping_status, post_author = &gt; $new_post_author, post_content = &gt; $post-&gt;post_content, post_excerpt = &gt; $post-&gt;post_excerpt, post_name = &gt; $post-&gt;post_name, post_parent = &gt; $post-
&gt;post_parent, post_password = &gt; $post-&gt;post_password, post_status = &gt; чернетка, post_title = &gt; $post-&gt;post_title, post_type = &gt; $post-&gt;post_type, to_ping = &gt; $post-&gt;to_ping, menu_order =&gt; $post-&gt;menu_order ); /* * вставити пост за допомогою функції wp_insert_post() */ $new_post_id = wp_insert_post( $args ); /* * отримати всі поточні
терміни повідомлення оголошення встановити їх на новий пост чернетки */ $taxonomies = get_object_taxonomies($post-post_type); // повертає масив імен таксономії для пост-типу , ex array (категорія, post_tag); foreach ($taxonomies як $taxonomy) { $post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array(fields =&gt; siput)); wp_set_object_terms($new_post_id,
$post_terms, $taxonomy, false); } /* * дублювати вс пост мета тільки в двох запитах SQL */ $post_meta_infos = $wpdb-&gt;get_results(SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb-&gt;postmeta WHERE post_id=$post_id); якщо (hitungan($post_meta_infos)!=0) { $sql_query = ВСТАВИТИв $wpdb-&gt;postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ; foreach ($post_meta_infos
as $meta_info) { $meta_key = $meta_info-&gt;meta_key; if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) lanjutkan; $meta_value = addslashes($meta_info-&gt;meta_value); $sql_query_sel[]= SELECT $new_post_id, $meta_key, $meta_value; } $sql_query.= implode( UNION ALL , $sql_query_sel); $wpdb-&gt; ($sql_query); } /* * нарешті, перенаправити на гекран редагування запису для
новомо чернетки */ wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&amp;post=' . $new_post_id ) ); вихід; } else { wp_die (не вдалося створитити повідомлення, не вдалося знайти оригінальний допис: ' . $post_id); } } add_action, admin_action_rd_duplicate_post_as_draft rd_duplicate_post_as_draft; /* * Додамте дублікати посилань до списку дй для post_row_actions */
rd_duplicate_post_link ($actions, $post ) { if (current_user_can('edit_posts')) { $actions['duplicate'] = '&lt;a href=' . wp_nonce_url('admin.php?action=rd_duplicate_post_as_draft&amp;post=' duplicate_nonce __FILE__ $post . ' title=Duplikat butir ini rel=permalink&gt;Duplikat&lt;/a&gt;'; } kembali $actions; } add_filter ('post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 2 ); Фрагмент kode di
atas hanya bisa digunakan untuk menyalin пост WordPress. Untuk мелакукан duplikat халаман WordPress, cukup hapus baris terakhir dan ganti денган фрагмент фрагмент «rd_duplicate_post_link», 10, 2); Kode di atas dapat disalin / ditempelkan ke dalam .php. Buka manajer file, aplikasi FTP, atau editor file WordPress: Buka semua pesan atau semua halaman. Anda akan
melihat tombol Duplikat.Jika Anda mengklik tombol ini, WordPress akan membuat salinan halaman atau pesan dan menyimpannya sebagai draf. Kesimpulan Kami berharap bahwa dengan tutorial ini Anda dapat menduplikasi pesan dan halaman WordPress. Cukup ikuti instruksi yang telah kami uraikan agar proses duplikasi tetap diikuti dengan lancar. Jangan lupa untuk
menggunakan plugin dan kode yang kami sebutkan. Pilih metode dan metode yang sesuai dengan kebutuhan Anda.Memiliki pertanyaan atau pengalaman untuk dibagikan tentang duplikasi wordpress? Tinggalkan komentar Anda di kolom di bawah ini! Ini!
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