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Az előző leckében már telepítettük a WordPress, de mutatok még egy alternatív megoldást arra, 

hogyan lehet gyorsabban elkészíteni a weboldalunkat. Cpanel egy nagyon hasznos eszköz az oldalaink 

menedzseléséhez. Nem csak a telepítést, de a rendszeres biztonsági mentéseket is támogatja, 

valamint webes felületen másolhatjuk a fájlokat. De most térjünk vissza a WordPress telepítéshez.  
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Belépünk a Cpanel felületére és kiválasztjuk a szkriptek közül a WordPress telepítést.  
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A következő oldalon az “Install now” vagy “Telepítés most” gombra kattintunk és a telepítési 

folyamat elindul  
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Domain és oldal neve 

 

Először kiválasztjuk a megfelelő domaint, ahova telepíteni szeretnénk, majd megadjuk az oldal nevét 

és leírását  
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 Admin felhasználó beállítása 

Beállítjuk az admin felhasználót: semmiképpen sem szabad “admin”-nak nevezni, mindenképpen 

változtassuk meg. A telepítő által felkínált jelszó erőssége megfelelő, párszor kattintsunk rá, hogy a 

véletlen generátor jobb eredményt hozzon. Végül adjuk meg az admin email címet, ahova a 

WordPress értesítések érkezni fognak – ezt később meg tudjuk változtatni. FONTOS! Olyan email 

címet adj meg, amit rendszeresen nézel.  
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 Adatbázis beállítások 

Adatbázis beállítások: Az adatbázis nevét úgy adjuk meg, hogy utaljon az oldalra pl. rövidítés, DE 

semmiképpen se adjunk meg túl általános kifejezést. Hasonlóan járjunk el az adatbázis előtaggal is. 

Itt csak a wp_ előtag nem felel meg, mert ez a gyári beállítás, amit a hacker robotok előszeretettel 

támadnak.  
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A telepítési adatokat is el tudja küldeni a rendszer, így azt is érdemes megadni. Célszerű ugyanazt az 

email megadni, mint amit az admin felhasználónál megadtunk. Ha a telepítés gombra kattintunk,  

akkor indul a telepítés, ami 2-3 percig tart. Ha elkészült a WordPress oldal a rendszer linket biztosít az 

admin felülethez (http://weboldalam.hu/wp-admin) és magához a WordPress oldalhoz. Innentől 

kezdve lehet használni az weboldalt.  
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