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 مقدمه

هیای های اینترنتی  کیه مطا  یکی  از انیواس سیایت راه اندازی سایت آپلود عکس خوش آمدید!سالم؛ به کتاب آموزش 

های  باشیند  سیامان  خاص خودش را دارد و از  رف دیگر باعث شده تا افراد زییادی بیه فکیر راه انیدازی  نییت سیایت

اندازیِ  نیت سایت  به صیور  بیینیه و در کرتیریت زمیا  باشد. ما در ایت کتاب به نحوۀ راهبارگذاری یا آپلود عکس م 

های رایگا  و البته پیشرفته راه اندازی سایت آپلیود تریت اسکریپتاره خواهیم کرد. ایت کار را با استفادۀ یک  از معروفاش

یافیت اسیت. نام دارد و به رایگا  از  ریق سایت سازنده قابل در CF Image Hostingانجام خواهیم داد. ایت اسکریپت 

جیام آ  را ان ر قادرید آ  را روی فضای میزبان ِ خود نص  کرده و تنظیریا در ادام  کتاب به شرا خواهیم گفت که  طو

 دهید.

ر ابتیدا  مثل هر نوس سایت دیگری  یک سایت آپلود عکس هم نیاز به یک فضای میزبان  و هرچنییت دامنیه دارد. پیس د

ت تیا در منیه خیواهیم رفیپس از اینکه شرا را با مشطصا  ایت اسکریپت آشنا کردیم  به سیرا  نحیوۀ تییی  هاسیت و دا

پرورانیید. امیا  ییزی کیه اندازی کنید. حاال میم نیست که  ه هدف  را در سر م کرتریت زما  بتوانید سایت خود را راه

های تا  بازدید خودش را پیدا کند. بیه هرییت منظیور در فصیلمشطص است ایت است که شرا باید کاری کنید تا سایت

انیدازیِ سایت پرداخته شده که به شیرا پیشینیاد می  کینم اگیر ا العیا  دقیری  از راه بعدی کتاب به نحوۀ جذب برای

های ایت کتاب هرراه مت باشید تا شرا را گیام بیه گیام بیا تریام ِ های اینترنت  ندارید  حتراً از ابتدا با ترام ِ فصلسایت

 اندازیِ یک سایت آشنا سازم.زوایای راه

 

. 

6139 بیار  -جرال روح بطش   
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 مراحل ساخت سایت بارگذاری عکس

هیا و ای است که افراد مطتلف قادرند از امکانیا  آ  بیه جییت میزبیان  کیرد  عکسیک سایت بارگذاری عکس  سامانه

های کنیم یک وبالگ نیویس کیه درو  یکی  از سیرویستصاویر خود روی شبک  جیان  اینترنت استفاده کنند. فرض م 

های ندارد  حتریاً بایید از سیرویس دارد و امکا  قرار داد  مستریم عکس روی وبالگ خود را نویس ِ داخل  وبالگوبالگ

کنید. ری م واسط برای آپلود عکس خود استفاده کند. بدیت صور  که ابتدا عکس خود را روی سایت آپلود عکس  بارگذا

اربرا  دهد. در حال حاضر بیشتر کیخود قرار م ای از وبالگ سپس نشان ِ اینترنت ِ آ  را برداشته و درو  وبالگ یا نوشته

 های بالگفا از ایت روش باید استفاده کنند.وبالگ

اد  دها نیست. بلکه در هر شرایط  که قصد میا قیرار قرار داد  عکس در وبالگها محدود به ایت گونه سامانه کاربردالبته 

 شیم.ذاری مستریم عکس را نداشته بادر حال  که امکا  بارگها استفاده کنیم  عکس  روی شبکه باشد باید از ایت سامانه

ینکیه تواند مفید باشد. یعن  شرا به جای ادر خیل  از مواقع هم راه اندازیِ یک سایت آپلود عکس برای کابرد شطص  م 

  را کیسِ خودتیاهای آپلود عکس متفرقه برای قرار داد  تصویر روی وبالگ خود استفاده کنید  سامان  آپلیود عاز سامانه

های شرا هیچ زما  حذف نطواهند شد  قادرید از آ  بیره ببرید. هرانطور کیه کنید و مطرئت از اینکه عکساندازی م راه

هیای شیرا حسیا  کنند. پیس اگیر عکسهای آپلود عکس هیچ ضرانت  بابت ماندگاری تصاویر شرا نر دانید  سایتم 

انید بیا اندازی کنید که با کارکردی بسیار ساده بتوآپلود تصویر خصوص ِ خود را راهاست شاید نیاز داشته باشید که سایت 

تلیف های خود را آپلود کرده و نشان ِ اینترنت ِ آنیا را دریافت کنید و درو  وبالگ ییا جاهیای مط ند کلیک ساده عکس

 بگذارید.

ابزارهای  استفاده کرد؟ ما در ایت کتاب با اسیتفاده های  باید  ه مراحل  را    کرد و از  ه اما برای ساخت  نیت سایت

 CFکنیم. نیام اییت اسیکریپت ای برای راه اندازی سیایت بارگیذاری عکیس اسیتفاده می از یک اسکریپت رایگا  و حرفه

Image Hosting  باشد که با یک جستجوی ساده از  ریق موتور جستجو قادرید آ  را دریافت کنید. البته در ادامی  م

 کتاب به نحوۀ دریافت آ  هم اشاره خواهم کرد.

اسیت کیه معریوالً  ا العیا  خیود را درو  ییک  PHPنویس  مثل های برنامهاسکریپت یک نرم افزار نوشته شده با زبا 

ها برای اینکه عرلیات  شوند  باید روی یک فضای متصیل بیه شیبک  اینترنیت نصی  کند. اسکریپت پایگاه داده ذخیره م

نیه  ود ییا دامخیگردند. برای ایت کار باید یک فضای میزبان  یا هاست خریداری شود که با استفاده از نشان ِ مطیتص بیه 

 قابل دستر  از هره جای دنیا باشند.
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ی  فضیای   اول اقدام به تیسایت آپلود عکسِ خود باید انجام دهیم  ایت است که در مرحل اندازیِپس کاری که ما برای راه

را  ظر خودمیا نمیزبان  و دامنه کنیم که هزین  بسیار کر  را به صور  سالیانه شامل خواهد شد. پس از آ  اسکریپ مد 

ا تر از آ   یزی است که شیرعروالً سادهروی آ  نص  کنیم. نص  کرد  یک اسکریپت یا نرم افزار روی فضای میزبان  م

 کنیم. در فصل مربو   ایت کتاب به صور  تصویری شرا را با مراحل کار آشنا خواهیم کرد.فکرش را م 

ده اسیت ه  یز آمابعد از اینکه اسکریپت را نص  کردید  نیاز است تا تنظیرا  اولی  سایت را انجام دهیم و پس از آ  هر

ت. های خود را روی سایتِ ما بارگذاری کنند. سایت دارای یک بطش بیرای میدیر اسیایت بتوانند عکستا ما یا کاربرا  س

دهیید. هرچنییت کنتیرل کیامل  روی یعن  شرا به عنوا  مدیر سایت وارد آ  بطش شده و تنظیرا  سایت را انجیام م 

ت دارای یک صیفح  اصیل  هیم هسیت کیه ی شدند هم دارید. از  رف دیگر سایهای  که تا به حال بارگذارترام ِ عکس

سیتفاده از های خود را با استفاده از آ  بارگذاری کنند و کد یا نشان ِ آ  را دریافیت کننید. ابازدید کنندگا  قادرند عکس

 بود. برپاسازی شده است  بسیار ساده و راحت خواهد CF Image Hostingسامان  بارگذاری شرا که با استفاده از 

 

 CF Image Hostingاسکریپت های ویژگی

های  از قبیل رایگا  بیود  به عنوا  نرم افزار مدیریت سایت آپلود عکس  دارای ویژگ  CF Image Hostingاسکریپت 

ایگیاه داده نوشته شده است که بیه هییچ گونیه پ PHPو هرچنیت کاربرد آسا  است. ایت اسکریپت با زبا  برنامه نویس  

افیزار  م اییت نیرمهینیازی ندارد. یعن  اگر قصد تیی  فضای میزبان  داشتید  اگر امکا  ساخت پایگاه داده هم نداشت  باز 

 کار خود را به خوب  انجام خواهد داد.

هیای مطتلیف بیه صیور  خودکیار ه در مکا ادشود  انواس کدها برای استفزمان  که عکس  روی ایت سامانه بارگذاری م 

شیود  امکیا  برداشیتت نشیان ِ های اجتراع  که برای اشیترا  گیذاری هیاهر م های شبکهتولید شده و عالوه بر دکره

کند. پس با ایت توضیحا  ایت اسکریپت عالوه بر اینکه یک سایت آپلود عکس بیرای شیرا مستریم عکس را هم فراهم م 

های سایت شیرا گا  عکسبه ایت منظور که بازدید کننداشترا  گذاری عکس را هم خواهید داشت.  سازد  یک سایتم 

 ترا  بگذارند.های اجتراع ِ دیگر به اشو حت  آنیا را درو  شبکه توانند ببینندرا م 

سیاخته    شیدهرض و البتیه فارسیپیش فدهد که با یک قال  تصویر زیر نرای  از صفح  اصل  ایت اسکریپت را نشا  م 

 فارس  سازی در ادام  کتاب آمده است. آموزش شده است.
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های خیود را روی سیامانه قیرار شود  کاربرا  سایت قادرند عکسدر ایت صفحه که هرا  صفح  اصل  سایت محسوب م 

گییرد. عیالوه نجام م ا دهند. ایت کار به دو روش از  ریق آپلود مستریم از روی رایانه و هرچنیت آپلود از نشان ِ اینترنت 

 م در پاییت صفحه به نرایش در خواهد آمد.ههای  که آپلود شدند بر آ  آخریت عکس

های  که تا به حال روی سایت آپلود شیدند برسید. بیا کلییک تواند به ترام ِ عکسدر صفحا  داخل ِ سایت هم کاربر م 

شود و حت  وی قادر است هریا  عکیس را ایش داده م روی هر عکس تصویر کامل آ  به هرراه دیگر جزئیا  تصویر نر

شیترا  اکه قبالً توسط شطص دیگری بارگذاری شده است را درو  وبالگ یا سایت خود قیرار دهید. ییا حتی  آ  را بیه 

 بگذارد.
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دارای یک بطش مدیریت  هم هسیت کیه فریط خیود شیرا کیه  CF Image Hostingهرانطور که گفته شد اسکریپت 

وسیط تعییت شیده اسکریپت را روی فضای میزبان  نص  کردید قادرید به آ  بطش  با استفاده از نام کاربری و رمز عبور ت

 خودتا   وارد شده و سایت را مدیریت وکنترل کنید.

ه عنیوا  بیتوانید ببینید و از آنییا اسیتفاده کنیید. شید را م در بطش مدیریت هر آنچه از ابزارهای  که شرا نیاز داشته با

ا و توانید نام سایت یا هرچنیت لوگوی سایت خود را تغییر دهید و هر عکس  که تا به حال بارگذاری شده است رم مثال 

 کنید باید حذف شود را حذف کنید.فکر م 
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توانیید از قالی  میدنظرتا  اسیتفاده ه بسته به سلیر  خیود م کند کهای مطتلف  هم پشتیبان  م ایت اسکریپت از قال 

کنند. البته اگر هیدف شیرا از راه انیدازیِ سیایت آپلیود ها نرای سایت را برای کاربرهای سایت شرا تعییت م کنید. قال 

میا ر دهیید. ااعکس رفع نیاز شطص  است  که شاید نطواسته باشید قال  سایت را تغییر دهید و زما  خود را روی آ  قیر

های دیگر شاید نیاز داشیته باشیید حتی  قالی  اختصاصی ِ های آپلود عکس عروم  به جیت مترایز بود  از سایتسایت

 دهد.ا م خود را داشته باشند که ایت اسکریپت امکا  استفاده از هر نوس قال  سفارش  شده برای هریت اسکریپت ر
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 م به صورت زیر برای شما فهرست کنم:توانرا می CF Image Hostingهای به طور کلی ویژگی

  نرش  سایت یاSiteMap های موتور جسیتجو درو  سیایت کیاربرد پویا و خودکار که برای خزید  بیتر خزنده

 دارد. پس سایت شرا بیتر در موتورهای جستجو دیده خواهد شد.

  ه اال  ساخته مطتلف  که برای برای ایت سامانه تا بهای تواند از بیت زبا های مطتلف؛ کاربر م پشتیبان  از زبا

 شده است انتطاب کند. ***

 ب عکیس از بارگذاری از روی یک سرور یا هاست دیگر متصل به اینترنت؛ به ایت معن  که کاربر بیه جیای انتطیا

ایت سوبالگ یا  تواند نشان ِ اینترنت  آ  را که در جای دیگری )مثالً روی یکروی رایان  خودش برای آپلود  م 

 دیگر( قرار گرفته است را بدهد و بارگذاری شروس گردد.

  های مورد دار را گیزارش دهنید. توانند به شرای مدیر سایت عکسامکا  گزارش داد  تصویر؛ کاربرا  سایت م

 برای جلوگیری از بروز مشکل به خصوص فیلتر شد  سایت حتراً باید از ایت امکا  استفاده کنید.

 توانید بارگذاری عکس را غیرفعال کنید.ای از موارد بنا به دالیل  م ل کرد  بارگذاری؛ در پارهغیرفعا 

  هیای توانید کاری کنید که تنیا خود شرا به عنوا  مدیر سایت قیادر باشیید عکسبارگذاری عکس خصوص ؛ م

 خود را روی فضای میزبان ِ بارگذاری کنید.

  توانیید های  که معروالً نشان ِ بلنیدی دارنید م برای کوتاه کرد  نشان ِ عکس کوتاه کنندۀ نشان ؛ از ایت امکا

 استفاده کنید.

 .امکا  بارگذاری هرزما   ندیت عکس 

   خوراRSS  تصویری که اخیراً روی سامانه بارگذاری شده است. 10از 

 های  که تا به حال بارگذاری شدند.امکا  جستجو از بیت عکس 

 صفحه ترا  با ما 

  های  کیه از  یرف بیشیتر کیاربرا  سیایت درخواسیت توانید به سوالصفح  سواال  متداول؛ که در آ  شرا م

 شود  پاسخ دهید.م 

 پشتیبان  از تصاویر با پسوندهایJPG, JPEG, PNG, BMP, GIF   و PSD 

  های سازی سادۀ قال  با استفاده از پروندهسفارشCSS 

 های اجتراع  با استفاده از سیرویس اری در شبکههای اشترا  گذساخت خودکار دکرهaddthis.com  بیرای

 شود.هر کس  که بارگذاری م 

  بررس ِ وضعیت پرونده های بارگذاری شده از نظر نوس پسوند و نوسMime 

  شیود. بیه اییت معنی  کیه از پیوندهای  که به راحت  توسط موتورهای جستجو یا بازدید کننیدگا  پیریایش م

 شود.پشتیبان  م  mod_rewriteقابلیت 
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 های  که تا به حال بارگذاری شدند.گالری عروم  از عکس 

 برپاسازی راحت و سریع از  ریق رابط گرافیک  وب 

 تنظیم حداکثر اندازۀ عکس برای بارگذاری 

 سیایت  تولید نشان ِ حذف عکس از روی سامانه  زمان  که فرد بارگذاری کننده تصریم به حیذف عکیس از روی

 گیرد.م 

 تغییر اندازۀ عکس هنگام بارگذاری 

 

 :موجود در قسمت مدیریت سایتهای ویژگی

 تیی  نسط  پشتیبا  از سایت به صور  خودکار 

 غیرفعال کرد  امکا  ارسال تصاویر تکراری 

 سازی امکا  بازیاب  رمز عبور برای کاربرهافعال 

  امکا  کنترل پینای باند و هرچنیت محدودسازی آ 

 ور  نگرفته است.ای از آنیا بازدیدی صهای  که برای مد  تعییت شدهدکار عکسحذف خو 

 هاشرارشگر عکس 

  مسدود کرد  یکIP از بارگذاری کرد  عکس 

 هیای روی سیامان  های دیگیر عکسهای سایت شرا زمان  که از  ریق سایتامکا  نرایش واترمار  روی عکس

 شوند.شرا فراخوانده م 

 های کوتاه کرد  نشان ِ دیگر مثل امکا  استفاده از سرویسbit.ly, tinyurl.com, is.gd goo.gl,  بیه جیای

 امکا  درون  کوتاه سازی پیوندها

 ها از بطش مدیریت سایتامکا  ویرایش توضیحا   مشطصا  و تنظیرا  حریم خصوص ِ عکس 

 

کیس خیود را زیاد ترغی  شدید که هر  ور شده سایت آپلود عبا مشطصات  که در باال برای شرا فیرست شد  به احترال 

های بعدی کتاب به  ور ریز به ریز شرا را با جزئیا  کار آشنا خیواهم اندازی کنید. در فصلبا استفاده از ایت اسکریپت راه

 ساخت.

اییت نیرم افیزار شیوید  نسیط  اما شاید خواسته باشید قبل از اینکه وارد مرحل  ساخت و راه اندازیِ سایت بیا اسیتفاده از 

 http://codefuture.co.uk/projects/imagehostنرایش  آ  را ببینید. سایت اصل ِ ایت اسکریپت بیه نشیان  

http://codefuture.co.uk/projects/imagehost
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  را در بیاال بیه شیرا دادم شیوید و از ای که پیوندِ آامکا  ارائ  نسط  نرایش  را فراهم کرده است. کاف  است وارد صفحه

 اینجا کلییک کنییدصفحه اقدام به ورود به نسط  آزمایش  ایت اسکریپت کنید. یا اینکه مستریم  Online Demoبطش 

البتیه در نسیط  نرایشی  شیرا  ر به اینترنت متصل هستید.تا نسط  نرایش  درو  مرورگر شرا نرایش داده شود؛ البته اگ

توانیید وارد بطیش تواننید ببیننید. و نر توانید ببینید که بازدید کنندگا  سایت شیرا م های  از سایت را م فرط بطش

یید کیه مدیریت سایت شوید. اما به زودی زمان  که خودتا  اسکریپت را روی فضای میزبان ِ خود نص  کردید  خواهید د

  طور قادرید از بطش مدیریت سایت برای کنترل سایت خود استفاده کنید.

 

 تهیۀ فضای میزبانی و دامنه

خیود را  هیاینرم افزار سایت و هرچنی  عکسیاز به یک فضای میزبان  دارید تا ندانید در اولیت گام شرا هرانطور که م 

توانیید هرییت اال  تا  را شروس کنیید  م ت سایت آپلود عکسساخاید که به صور  عرل  کار . اگر آمادهبریزیدروی آ  

توانیید نیید  م  بق روال آموزش  ایت بطش فضای میزبان  را تییه کنید. اما اگر نیاز دارید تا ا العا  بیشتری کسی  ک

 د.های ایت کتاب دوباره به ایت بطش مراجعه کرده و هاستِ سایت را تییه کنیپس از خواند  دیگر قسرت

هیا و ای کیه میزبیا  فایلبه معنای میزبا  گرفته شیده اسیت. در عرصی  وب بیه رایانیه Hostهاست از عبار  انگلیس  

ه شود. معادل ایت عبار  هرا  میزبا  یا فضای میزبان  است. هاست ها معریوالً نیا العا  سایت ماست  هاست گفته م 

ا بیییل میرتبط دهند  بلکه امکانا  دیگری از قبیل امکیا  سیاخت ایرتنیا فضای  برای قرارگیری ا العا  سایت ارائه م 

 . با خرییدکنندهم فراهم م گر ابزارهای مفید را های سایت و دیو امکا  مدیریت دامنه FTPدامن  سایت  ساخت حساب 

توانیید بیور( م ز عیک هاست  فروشنده به شرا ا العا  ورود به پنل را خواهد داد که با آ  ا العا  )نیام کیاربری و رمی

 وارد پنل مدیریت هاست شده و از ترام  امکانا  هاست استفاده کنید.

خیدما   برای تییه هاست باید به موارد زیادی توجه داشته باشید. اول از هره احسیا  مسیئولیت و پاسیطگوی  شیرکت

توجیه داشیته باشیید کیه کیفییت میواردی بایید  کنید. در تیی   نیتمیزبان  است که شرا هاست را از آ  خریداری م 

گوی  در قبال مشکالت  است که مرکت است برای سرویس شرا پییش آیید. پشتیبان   گونه است. پشتیبان  هرا  پاسخ

گو نباشد و درصدد رفع آ  برنیاید بیتر است از یک شرکت دیگر برای خدما  هاسیت اگر شرکت در قبال مشکال  پاسخ

در  نیه باشید کیهشرا باید هریشه باال بوده و برای هره قابل دستر  باشد. نباید اییت گوسایت خود استفاده کنید. سایت 

 روز  ند ساعت قطع  داشته باشد که در ایت صور  سایت هیچ گاه بازدید خوب  جذب نطواهد کرد.

http://codefuture.co.uk/projects/imagehost/demo/
http://codefuture.co.uk/projects/imagehost/demo/
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سیتفاده افزارهیای  ا عالوه بر پشتیبان   باید به کیفیت خدما  آ  هم توجه داشته باشید. اینکه از  ه نرم افزارها و سطت

توانید سیرعت سیایت شیرا را م  SSDم  کند  باعث خواهد شد سرعت سایت شرا تغییر کند. مثالً استفاده از هاردهای 

تر بتوانید به فکر پیشیرفت شود شرا راحت ندیت برابر کند و بازدیدکنندگا  سایت شرا از آ  راض  باشند. ایت باعث م 

 تر عرل کنید.و کار آت  هم موفق کار خود باشید و حت  در کس 

های خوب ارائه دهندۀ خدما  میزبان  و ثبت دامنه وبنولوگ نام دارد. ما در اینجا  ریری  تییی  هاسیت از یک  از شرکت

های فضای میزبان  بیه هرییت صیور  وبنولوگ را به شرا آموزش خواهیم داد. اما  ریر  سفارش هاست از دیگر فروشنده

توانید مشطصا  و خیدما  اییت سیایت را م  Webnolog.netه صفح  اصل  سایت وبنولوگ به نشان  است. با ورود ب

های میزبان  های میزبان  هرا  بستههای میزبان  را ببینید. منظور از  رحهای میزبان  یا هرا   رحمشاهده کرده و پلت

  پایگاه داده FTPصات  از قبیل؛ میزا  حجم  میزا  پینای باند  تعداد دامنه  ایریل  حساب است که هر کدام دارای مشط

تریت  رح کار راه اندازی سیایت خیود را شیروس توانید از ارزا و دیگر مشطصا  یک هاست هستند. در وبنولوگ شرا م 

به رشید شید  بسیت  میزبیان  خیود را ارتریا   تا  روکنید و هریت که بازدید سایت شرا افزایش یافت یا به عبارت  سایت

 توانید هر زما  که مناس  دیدید انجام دهید.دهید. ایت کار را م 

 

 

 فت.هاست  که شرا باید تییه کنید باید دارای مشطصا  زیر باشد. دلیل هر انتطاب را هم خدمت شرا خواهم گ

http://webnolog.net/
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 :ای که هاست شرا روی آ  قرار دارد لینوکس باشید و منظور ایت است که سیستم عامل رایانه هاست لینوکس

ز اسیت  ایت سیستم عامل هیچ ربط  به سیستم عامل رایان  شطص  شرا نیدارد. میثالً اگیر رایانی  شیرا وینیدو

ری بیه مراتی  بیاالتری داها از امنییت و پاییتوانید از هاست لینوکس به راحت  استفاده کنید. ایت نوس هاستم 

 تر هستند و ایت به خا ر هرا  رایگا  بود  سیستم عامل لینوکس است.برخوردار هستند و از  رف دیگر ارزا 

توانید اییت شرا  ه خواسته باشید یک سایت سادۀ ایستا راه اندازی کنید و  ه یک سایت پویا  در هر صور  م 

ا اندازی هر نوس سایت دارد و شیرلینوکس قدر  کاف  را برای راه کار را روی هاست لینوکس انجام دهید. هاست

در هیر صیور  بیرای نصی   لینیوکس انجیام دهیید. توانید با هاستنباید نگرا  ایت باشید که  ه کاری را نر 

 روی آ  اجرا گردد. PHPشرا نیاز به هاست لینوکس دارید که  CF Image Hostingاسکریپت 

  کنترل پنلcPanel:   ییت ها برای مدیریت هاست س  پنل نام دارد که وبنولیوگ از ااز بیتریت کنترل پنلیک

  آ  توانید هاست و امکانیا. کنترل پنل نرم افزاری است که با استفاده از آ  م کندنوس کنترل پنل استفاده م 

از  باشیید  باییدرا داشته  info@yoursite.comرا مدیریت کنید. مثالً اگر قصد ساخت یک ایریل به صور  

cPanel .شود که قادرید از آنیا هیم اسیتفاده کنیید. بیه های دیگری هم ارائه م پنلالبته کنترل استفاده کنید

 هم مناس  کار ماست. DirectAdminعنوا  مثال 

  هاردSSD: های سایت شرا را بر عیده دارنید  سیرعت بیه مراتی  ایت گونه هاردها که وهیف  ذخیره کرد  داده

ه های  دو  ندا  خواهد شد. بالتری نسبت به دیگر انواس قدیر  هارد دارند. سرعت سایت شرا با  نیت هاستبا

دیید باشید.  یرا کیه باعیث افیزایش رضیایت باز SSDایت مورد توجه داشته باشید که هاست شرا دارای هیارد 

 کنندگا  سایت شرا و در نتیج  افزایش رتب  سایت خواهد شد.

 های تواند داخل ایرا  یا خارج از اییرا  باشید. هاسیتکنید  م هاست  که خریداری م خارج:  هاست ایران یا

 بیرای بازدیید خارج از ایرا  معروالً دارای کیفیت بیشتری هستند  امیا بیه دلییل اینکیه از اییرا  فاصیله دارنید 

د. اما در عیوض هیم ارزا  تیر   سرعت کرتری هستنشوند  دارای اندککنندگان  که از ایرا  وارد سایت شرا م 

  های ایرا  دارند. به دلییل اینکیه کشیور عزیزمیاهستند و هم اینکه پایداری به مرات  باالتری نسبت به هاست

های خوب و مطرئن  را برای خدما  دیتاسنتری ندارد  مرکت است باعث ایجاد مشکالت  بیرای هنوز زیرساخت

شود نیاد م ای انتطاب هاست است. برای شروس کار به شرا حتراً پیشسایت شرا گردد. اما ایت هم یک گزینه بر

 ارنید  قیریتاز هاست خارج کار را شروس کنید. ایت گونه فضای میزبان  عالوه بر اینکه کیفیت و سرعت خوب  د

بییت توانید سایت خیود را تری هم دارند. فراموش نکنید که هر زما  که خواسته باشید م بسیار مررو  به صرفه

ای بیه سیایت های مطتلف جابجا کنید و اگر ایت کار را  بق اصول خاص خودش انجام دهید  هیچ صدمههاست

 شرا نطواهد رسید.
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ر خیود را انتطیاب وارد شده و پلیت میورد نظی webnolog.netحاال برای تیی  هاست از وبنولوگ کاف  است به نشان  

توانید مراحل ثبت م  "سفارش دهید"های مطتلف  میزبان  به شرا نرایش داده خواهد شد که با کلیک روی کنید. بسته

 فضای میزبان  به هرراه دامنه را    کنید.

 

د به سیادگ   نیتوانید دامن  مورد نظر خود را هم نگرا  ثبت دامنه هم نباشید   را که در حیت ثبت سفارش هاست  م 

ل زید. تحوییخود را بسا آپلود عکسِ کلیک ثبت کنید. هره  یز در وبنولوگ مییا است تا شرا در عرض  ند دقیره سایت

توانید دیگر مراحل  که در ایت کتاب ذکر شیده اسیت را  ی  ت به صور  خودکار انجام خواهد شد و پس از آ  م  هاس

 ه به نوس آ  باید مد  زمان  را صبر کنید.سازی دامنه  بستکنید. البته برای فعال

http://webnolog.net/client/cart.php?gid=1
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اول را  خواهید یک دامن  جدید هم ثبت کنید  باید گزین در ادام  مراحل باید وضعیت دامن  خود را تعییت کنید. اگر م  

یرست ای که قصد سفارشش را دارید و آزاد است را در جعب  مورد نظر وارد کنید و سپس از فانتطاب کرده و نشان  دامنه

لیک کاست. با  کشوی  روبروی آ  نوس پسوند را انتطاب کنید. هر کدام از تنظیرا  ایت بطش در مراحل بعدی قابل تغییر

توانیید م  سیالیانه تومیا  5.000های قابل ثبت را هم ببینید. مثالً فرط بیا توانید قیرت دامنهکرد  روی دکر  ادامه م 

 د متصل کنید.ثبت کنید و به سایت خو irیک دامن  

توانید بیه  م  خود را اما اگر گزین  دوم )م  خواهم دامنه ام را منترل کنم به میزبان  وب وبنولوگ( را انتطاب کنید  دامن

ز ات کیه شیرا وبنولوگ منترل کنید و از  ریق وبنولوگ آ  را مدیریت و تردید کنید. انتطاب ایت گزینه مال زمیان  اسی

 گر اقدام به ثبت دامنه کردید.های دیقبل از  ریق شرکت

اگر هم گزین  سوم )از دامنه ای که قبالً ثبت کردم استفاده م  کنم( را انتطاب بکنید  در حال حاضر هیچ دامنه ای بیرای 

 یه از  رییق  ای که قیبالً آ  را ثبیت کردیید ) یه از  رییق وبنولیوگ وتوانید از دامنهشرا ثبت نطواهد شد و شرا م 

بیرای  nic.irر( برای ساخت سایت خود اسیتفاده کنیید. فریط بایید از پنیل تنظیریا  دامنیه در سیایت های دیگشرکت

( تنظییم ns2.webnolog.netو  ns1.webnolog.netهیای وبنولیوگ ) NSهای دامنه را روی  NSهای مل  دامنه

ز ایت موضوس ایریل  بیرای شیرا ها مرکت است برای هاست شرا متفاو  باشد که برای ا الس اNSکرده باشید. البته ایت 

شود که ایت ا العا  درو  آ  درج شیده اسیت. بیرای ا العیا  بیشیتر ارسال م  فضای میزبان در هنگام ثبت سفارش 

 مراجعه کنید. مرکز آموزش سایتتوانید به م 

به هر حال با کلیک روی ادامه به مرحل  بعدی منترل خواهید شد. دامنه اگر آزاد باشد و توسط فرد دیگیری ثبیت نشیده 

توانیید یکی  های مشابه به شرا نشا  داده خواهد شد. م باشد  در جدول زیر قابل نرایش است. در غیر ایت صور  دامنه

http://webnolog.net/client/knowledgebase.php
http://webnolog.net/client/knowledgebase.php
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منه برای شرا ثبت شود  یا اینکه دوباره از قسرت بیاالی هرییت صیفحه ییک ها را انتطاب کنید تا آ  دایا  ندتا از دامنه

های آ  رخ دامن  دیگری را برای جستجو وارد کنید. در انتطاب دامنه نیایت دقت را داشته باشید که اشیتباه  در نویسیه

و  nic.irعییدۀ شیرکت های ملی  بیه ندهد. پس از ثبت دامنه امکا  استرداد آ  وجود ندارد.  را کیه کیار ثبیت دامنیه

شیا  میدیریت ها کیه کیار تطصص های قیانون  اسیت و آ  شیرکتهای بیت الرلل  بر عیده ثبت کننیدههرچنیت دامنه

 های اینترنت  است  امکا  استرداد را ندارند. دامنه

 

خواهید ایت  ه مدت  م دنش را دارید  برای ای که قصد ثبت کرتوانید تعییت کنید که دامنهاز ستو  ا العا  بیشتر م 

 لیک کنید.کتوانید ایت کار را انجام دهید. در نیایت هم روی ادامه دامنه مال شرا باشد. معروالً یک ساله یا پنج ساله م 

 NICرا در جعبی   nic.ir( را دارید باید شناس  کاربری خود در سیایت ir.در مرحل  بعد اگر قصد ثبت کرد  دامن  مل  )

Handle درو  سایت نید. توجه داشته باشید شرا در هر صور  باید وارد کnic.ir که اییت  حساب کاربری داشته باشید

ز  ریق  ه شرکت  را داریید  کند که قصد ثبت دامنه اهای شراست. فرق  نر سایت هرا  پنل مدیریت تنظیرا  دامنه

داشته باشید و هنگام ثبت دامن  مل  جدیید اییت شناسیه را  nic.irمیم ایت است که یک شناسه یا نام کاربری در سایت 

را در  nic handleوارد کنید  در غیر ایت صور  اگر دامنه شرا ثبت شود  صاح  امتییاز آ  شیرا نطواهیید بیود! پیس 

 اید وارد کنید.زما  ثبت هر دامن  مل  ب

http://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=32
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نیسیت؛  Nic Handleو ...( را دارید  نیازی به وارد کرد   com  org  netول  اگر قصد ثبت کرد  دامن  بیت الرلل  )

نییای   حلی  تاییید را که اصالً ایت مرحله به شرا نشا  داده نطواهد شد. با کلیک روی دکر  ادامه خواهید دید که به مر

 هدایت خواهید شد.

 

های  که سفارش دادید را ببینید. دقت داشته باشید زمان  که سرویس  را بیه سیبد ها و دامنهتوانید سرویسهریت جا م 

کنید  تعداد آنیا در باال سرت  پ صفح  ناحی  کاربری به شرا نشا  داده خواهید شید. هیر کجیای خرید خود اضافه م 

توانید به مرحل  جاری هدایت شوید. ترام  مواردی کیه در م  "ریدمشاهده سبد خ"سایت که باشید با کلیک روی پیوند 

توانید بررس  کرده و در نیایت روی دکر  تکریل سفارش کلیک کنیید. اگیر در اینجا به شرا نشا  داده خواهد شد را م 
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ای را به سیبد منهتوانید داافزود  دامنه به سبد خرید مشکل  وجود داشت  از  ریق نوار سرت راست )جعب  عرلیا ( م 

 خریدِ خود اضافه کنید.

 

قت کنیید ددر صفح  بعدی باید مشطصا  خود را جیت ثبت دامنه و ایجاد حساب کاربری در سایت وبنولوگ وارد کنید. 

تا  را به صور  انگلیس  وارد کنید. یک کلر  عبیور هیم بیرای خیود تعیییت کنیید کیه بعیداً بیرای میدیریت مشطصا 

اییت  ریل  کیه دروبنولوگ باید با ایت رمز عبور وارد حساب خود شوید. البته ترام  ایت ا العا  به ایمحصوال  خود در 

تکمیلل های موجود در ایت صفحه را بررس  کنید و در نیایت دکر  صفحه وارد کردید  ارسال خواهند شد. دیگر قسرت

 کلیک کنید. سفارش

های عضو شتاب پرداخت کیرده و کیار دیگیر تریام اسیت. مشطصیا  کار  حال باید مبلغ مورد نظر را با استفاده از کلی 

ام خته و اقیدسرویس شرا پس از  ند لحظه به ایریل شرا ارسال خواهد شد. پس از آ  فوراً م  توانید سایت خود را سیا

  .حاال باید به سرا  نص  اسکریپت برویمبه ارائه خدما  به بازدید کنندگا  سایت خود کنید.
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 CF Image Hostingنصب 

رسد که البته باید در حال حاضر عالوه بر اینکه فضای میزبان ِ شیرا آمیاده م  CF Image Hostingحاال نوبت به نص  

رورگیر نیه درو  مبوده و هرینک بتوانید وارد کنترل پنل آ  شوید  دامن  شرا هم فعال باشد و با وارد کیرد  نشیان ِ دام

د حل نص  اسکریپت باییبه ایت دلیل که برای    کرد  مرا ید خال ِ سایت خود را ببینید.فرض و شابتوانید صفح  پیش

ا صیبر کنیید ساعت ر 24به تازگ  نص  کردید  نیاز است که مد  زما   IRوارد نشان ِ سایت خود شوید. پس اگر دامن  

 گردند.د کرد  ا العا  خود فعال م س از تاییخیل  سریعتر  پ comالرلل  مثل های بیتتا فعال گردد. البته دامنه

های جیامع و کامیل آمیوزش اییت باشد. کتابم  cPanelما در اینجا دارای فضای میزبان  هستیم که دارای کنترل پنل 

توانید آنیا را به رایگا  دریافت کرده و مطالعه کنید. اما ما در اینجا فرط بیه نحیوۀ موجود است و م  در اینجاکنترل پنل 

 شود.های موجود روی فضای میزبان  استفاده م بیشتر کار داریم. که برای مدیریت پرونده File Mangerکار با بطش 

روی  رفتیه و آ  را دانلیود کنییم و CF Image Hostingدر اولیت گام باید به صفح  دریافت آخریت نسیط  اسیکریپت 

باشید.  ترنتِ خودرایان  خودما  ذخیره کنیم. ایت اسکریپت حجم بسیار کر  دارد پس نباید نگرا  پینای باند مصرف ِ این

 باشد!کیلوبایت م  740 را که حجم آ  فرط 

 CF Image Hostingفحۀ دانلود ص

درو  را شیدر حال  که به اینترنت متصل هستید روی پیوند باال کلیک کنید و اجازه دهید که صیفحه میورد نظیر بیرای 

رفتیه و  Downoadکلیک کنید(. به پاییت صفحه از سایت آمده و به بطیش  Allowباز گردد )احتراالً باید روی مرورگر 

 آمیادۀ اسکریپت برای شرا به صفح  دیگری هدایت شوید و کلیک کنید تا CF Image hosting Version 1.65روی 

 دانلود شود.

 

http://webnolog.net/client/downloads.php?action=displaycat&catid=1
http://webnolog.net/client/downloads.php?action=displaycat&catid=1
http://codefuture.co.uk/projects/imagehost/
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ه صیور  بیکلیک کنیید تیا دانلیود  manualدر صفح  بعدی باید صبر کنید تا دریافت شروس شود. اگر نشد روی پیوندِ 

دریافیت اییت  زمیان  کیه شیرا در حیالباشد که م  1.65آخریت نسط  ایت اسکریپت در حال حاضر دست  شروس شود. 

 اسکریپت هستید  مرکت است نسط  آ  متفاو  باشد. در ایت رابطه مشکل  وجود نطواهد داشت.

توانیید نیت م مرکت است در آینده پیوند صفحا  دریافت نرم افزارها تغییر کند. برای دریافت ایت اسکریپت هرچ توجه:

ایت های رایگا  را حتراً و حتریاً از سیید. فرط دقت داشته باشید که اسکریپتاز جستجو درو  موتور جستجو استفاده کن

های متفرقیه تا  بعد از نص  اسیکریپتاصل ِ آنیا دریافت کنید که دستکاری نشده باشند!  را که امکا  هک شد  سایت

 وجود دارد.

رید که هرا  اسکریپت مورد نظیر اسیت. دا imagehost1.6.5.zipای با نام در حال حاضر شرا روی رایان  خود پرونده

ایت پرونده را باید بدو  تغییر روی فضای میزبان ِ خود بارگذاری کنید. برای ایت منظور وارد کنترل پنیل فضیای میزبیان  

 بروید. File Manager( شوید و به بطش cPanel)در اینجا 

 

ا بروید که هرا  ریش  سایت شراست. هر آنچه که در اییت مسییر یی Public_htmlبه مسیر  File Managerاز درو  

ییر اییت شیید. در غرد را باید حذف کنید؛ البته اگر از قبل روی ایت فضای میزبان  سیایت  را برپیا نکیرده باپوشه وجود دا

های سایت خود را برای نص  ایت اسکریپت انتطاب کنیید. کیه نشیان ِ سیایت شیرا بیه توانید یک  از زیرپوشهصور  م 

ای است کیه اسیکریپت را هرا  نام پوشه uploadخواهد شد که عبار   http://yourdomain.ir/uploadصور  

 درو  آ  نص  کردید.

http://computeruser.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-cpanel-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%B5-file-manager-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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 کلیک کنیید و پرونیدۀ اسیکریپت کیه روی Uploadاز باالی صفحه روی هستیم.  pubic_htmlپس اال  ما در پوش  

ی شیود بیاندازیید. عرلییا  بارگیذاررایان  شرا قرار گرفته است را گرفته و به وسط صفح  جدیدی که برای شیرا بیاز م 

 شود و باید صبر کنید که بعد از  ند ثانیه کار به اترام برسد.پرونده روی هاستِ شرا شروس م 

 

را در  zip از پاییت صفحه کلیک کنید تا به صفح  قبل  هدایت شوید. اال  باید پرونیدۀ … Go Back toپس از آ  روی 

 داشته باشید. public_htmlمسیر 
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کنیم )تیا بیا حاال باید ایت پروندۀ فشرده را از حالت فشرده خارج کنیم. پیس بیا ییک بیار کلییک روی آ  انتطیابش می 

 کنیم. مکلیک  Extractزمین  آب  رنگ مشطص شود(. سپس روی دستور پس

 

کلییک  Extract File(s)درو  آ  نوشیته شیده باشید. روی  public_html/یک جعبه باز خواهد شد که بایید مسییر 

 کلیک کنید. Closeکنید. در  انتیا روی 

 

 یک پوشه و یک پرونده داریم. public_htmlحاال در مسیر 
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ی از بیاال Deleteرا حذفش کنیم. پس آ  را انتطاب کرده و سیپس روی دسیتور   imagehost1.6.5.zipباید پروندۀ 

 ت از شرا حذف خواهد شد.کنیم. پرونده پس از تایید گرفتصفحه کلیک م 

 

ر آ  را دتریام  میوارد موجیود و  )با دوبار کلیک روی نرادِ پوشی  آ ( خواهیم شد imagehost1.6.6حاال وارد پوش  

از حالیت فشیرده  منترلش کنیم. زمیان  کیه اسیکریپت میا public_htmlبه یک مسیر باالتر  یعن  کنیم تا انتطاب م 

ییازی بیه اییت پوشیه نریزید کیه میا نام ساخته و محتویا  را درو  آ  م شود  به صور  خودکار یک پوش  همخارج م 

 نداریم.

 کلیک کنید. Select Allبرای انتطاب ترام  موارد در  پوشه  روی 

 

شود به مانند تصویر زییر  مسییر مرصید را ای که برای شرا باز م را زده و در جعبه Moveسپس از باالی صفحه دستور 

 کلیک کنید. Move File(s)( و سپس روی /public_htmlانتطاب کنید )
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( را imagehost1.6.6بروید و پوش  خال  شیده ) public_html( یعن  مسیر Up One Levelبه یک مرحله باالتر )

 حذف کنید.

ف را در ریشی  سیایت خیود حیذ Readme First.txtدقت داشته باشید برای افزایش امنیت بیتر اسیت پرونیدۀ  نکته:

 دهد.توانند به سایت شرا دسترس  پیدا کنند ارائه م کنید. ایت پرونده ا العا  زیادی را به کسان  که م 

س   کنییم. پیخود و وارد کرد  نشان ِ سایت خود ادام  مراحل نص  را   حاال هره  یز آماده است که از  ریق مرورگر

 webnolog.irیت میا مرورگر خود را باز کرده و نشان ِ دامنه یا هرا  نشان ِ سایت خود را وارد کنید. در اینجا دامن  سا

 نام دارد.

 I accept the terms of theاولیت صفح  نص  را خواهیم دید کیه کیاری کیه بایید انجیام دهییم  انتطیاب گزینی  

license  در پاییت صفحه و سپس کلیک رویStart Installer .است 
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 واهد شد:خدر مرحل  بعدی اسکریپت خودش شروس به بررس ِ پیش نیازها م  کند. اگر هره  یز درست باشد  ایت گونه 
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را  اییت صیفحه اگر مشکل  در بطش  از امکانا  فضای میزبان ِ شرا وجود داشته باشید  اول باید آ  را رفع کنید  سیپس

و  GDهای فزونیهبه عنا  مثال ایت اسکریپت نیاز بیه ا را از اول    کنید.اسکریپت بارگذاری مجدد کنید یا مراحل نص  

cURL   ز د  مشیکل  اشده باشد. اگر هاست خود را از وبنولوگ تیییه کیرده باشییدارد که حتراً باید روی سرورِ شرا نص

 ایت بابت وجود نطواهد داشت.

کنید  منرم افزار به صور  خودکار شروس به بررس ِ پروندۀ پایگیاه داده کلیک کنید.  Next Database Checksروی 

  خیود یپت کیردیمکه ما اقدام به نص  جدید اسیکر که اگر از قبل وجود داشت  روی هرا  کار را پ  بگیرد. اما از آنجای 

 گیرد.نرم افزار ساخت پایگاه دادۀ جدید را به عیده م 

 

شیوند. و هیای آپلیود شیده درو  آ  ذخییره م منظور از پایگاه داده  پروندۀ متن  است که ترام  ا العا  عکس نکته:

 نیست! MySQLمنظور پایگاه دادۀ 

 کلیک کنید تا به مرحل  آخر هدایت شوید. Next Checking Settingsروی 
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 ندارید. های نیای  را انجام داده و پروندۀ تنظیرا  را خواهد ساخت  که شرا نیازی به انجام کار خاص نرم افزار برررس 

جیام کارهای نیای  که بایید ان Install/Updated doneاگر مشکل  در نص  اسکریپت وجود نداشته باشد  در قسرت 

بیور دهد )در اولیت فرصت رمز عهرچنیت نام کاربری و رمز عبور را هم به شرا نرایش م  کند.دهید را به شرا گوشزد م 

ییت پوشیه را ارا حذف کنید. اگر  installمراجعه کنید و پوش   File Managerبه اول  پس  خود را باید تغییر دهید!!(.

 شود! حذف نکنید  زمان  که قصد ورود به سایت را دارید  مراحل نص  مجدد    م 

 

 

پوشی   از باالی صفحه کلیک کنید. تیا Deleteکلیک کنید تا انتطاب شود و سپس روی دستور  installپس روی پوش  

 نص  دیگر نیازی نطواهیم داشت.مذکور به  ور کامل حذف گردد. ما به ایت پوشه پس از 

ر دهیید. در غییر اییت ( خود را تغیییpassword) تر رمز عبورمرحل  بعدی باید وارد بطش مدیریت شده و هر  ه سریع

تواند وارد ناحیه مدیریت سایت شده و تغییرات  را باب میل خود ایجاد کنید. بیرای تغیییر رمیز صور  شطص دیگری م 

 ه کنید.عبور فصل بعدی را مطالع

اده دای به مانند تصیویر زییر بیه شیرا نشیا  صفح  اصل ِ سایت را با وارد کرد  نشان ِ سایت در مرورگر باز کنید. صفحه

 خواهد شد.

گویم! هرینک مراحل نص  اسکریپت به اترام رسیده و سایت شرا آماده شیده اسیت. در فصیل بعیدی به شرا تبریک م 

 پردازیم.م کتاب به روش ورود به بطش مدیریت 
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 ورود به بخش مدیریت سایت

های خود را بارگذاری کند. امیا در اینجیا میا تواند عکساز اال  به بعد هر فردی که وارد صفح  اصل ِ سایت شرا شود  م 

 تنظیرا  اولیه را انجام دهیم.ز عبور خود را تغییر دهیم و رمخواهیم وارد بطش مدیریت سایت شویم و پس از آ  م 

 http://webnolog.ir/admin.phpصییفح  ورود بییه بطییش مییدیریت بییرای سییایت مییا بییه ایییت صییور  اسییت: 

 د.د با شاهد باشیرا در نشان ِ باال با نشان ِ سایت خود تعویض کنید تا بتوانید صفح  ورو webnolog.irشرا باید عبار  
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admin   را در جعبUsername   و عبارpassword  را در جعب  دوم  وارد کنید و رویLogin .حتراً کلیک کنید 

 صفح  مدیریت به شرا نرایش داده خواهد شد.

 

 فحهصیاولیت کاری که باید انجام دهیید  تغیییر رمیز عبیور ورود بیه اییت بطیش اسیت. پیس از فیرسیت نیاوبریِ بیاالی 

 نید.را از سرت  پ انتطاب ک Admin زبانهکلیک کنید و بعد از آ   Settingsروی  های باال()سربرگ
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 Old password رمز عبور قدیر  که هرینک :password .است را در اینجا وارد کنید 

 New Password شیود از : رمز عبور انتطاب ِ جدییدتا  را در اییت جعبیه وارد کنیید. بیه شید  پیشینیاد م

 رمزهای عبور تصادف  و قوی و بلند استفاده کنید.

 Confirm Password.رمز عبور جدید را مجدد در ایت جعبه هم وارد کنید : 

 Admin Usernameد. برای : نام کاربریِ شرا برای ورود به بطش مدیریت سایت را از اینجا قادرید تغییر دهی

 شود ایت مورد را هم به یک عنوا  غیر قابل حد  تغییر دهید.امنیت بیشتر پیشنیاد م 

 Email addressشید و ود را در اییت جعبیه وارد کنیید تیا نیرم افیزار بتوانید بیا شیرا در ارتبیا  با: ایریل خی

 های ضروری را برای شرا ارسال کند.ا العیه

و هرچنیییت رمییز عبییور  (Admin Username)بییرای ورود بییه بطییش مییدیریت شییرا نیییاز بییه نییام کییاربری  نکتلله:

(Password) ور . استفاده از نرم افیزار میدیریت رمزهیای عبیدارید. ایت دو گزینه را در جای امن  نگه داریدKeePass 

 ید.مکا  امن  برای ذخیرۀ رمزهای عبور شراست. ایت نرم افزار را هرینک دانلود و روی دستگاه خود نص  کن

توانید انجیام یک  از کارهای بسیار میر  که م  کلیک کنید تا تنظیرا  ذخیره گردد. Save Changesدر نیایت روی 

شود فصل فارس  سازی محیط سایت و هرچنیت بطش مدیریت سایت است که برای ایت منظور به شرا توصیه م دهید  

 بعدی را مطالعه نرایید.
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 CF Image Hostingسازی اسکریپت فارسی

اگر تا اال   بق روال  که قبالً توضیح داده شد وارد سایت و هرچنیت بطش مدیریت شده باشید  متوجه شدید کیه هریه 

 یز به زبا  انگلیس  است! خ   اگر قصد شرا راه اندازیِ یک سایت آپلود عکس اختصاص  است  شیاید مشیکل  نباشید. 

د  بیتر است که زبا  سایت خود را به فارس  تبدیل کنید. بیرای اما اگر خواسته باشید به صور  عروم  ارائه خدما  کنی

سازی بست  فارس  Webnolog.netایت کار در حال حاضر بست  فارس  سازی به صور  عروم  وجود ندارد. اما سایت 

حساب خیود  توانید با وارد شد بهرا برای مشتریا  خود تییه کرده است که اگر شرا از وبنولوگ سرویس داشته باشید  م 

را دریافت  CF Image Hostingساز اسکریپت   فارس دانلود فایلسپس با رفتت به بطش  webnolog.netدر سایت 

 خود کنید.کرده و  بق آموزش  که در ادامه آمده است  اقدام به نص  آ  روی سایت 

 وایت شیوید پس اگر هاست و دامن  خود را از وبنولوگ تییه کرده باشید  به راحت  به صفح  مذکور از بطیش دانلیود سی

گر بروید. ا public_html/languagesشوید و به مسیر  File Managerرا دانلود کنید. سپس وارد  zipفایل فشردۀ 

در مکیا  دیگیری نصی  کردیید  بایید وارد هریا  مسییر شیوید و سیپس وارد پوشی   CF Image Hostingاسکریپت 

languages باشد. تا اال  برای  ندیت زبیا  اییت اسیکریپت سایت م های زبا  شوید. ایت پوشه محل نگیداری پرونده

 ترجره شده است. اما برای فارس  برای اولیت بار توسط وبنولوگ ایت کار صور  گرفته است.

 

 languagesای که در مرحل  قبلی  دریافیت کردیید را در داخیل پوشی   zipکلیک کنید و پروندۀ  Uploadال روی حا

 بارگذاری کنید.

http://webnolog.net/client/downloads.php?action=displaycat&catid=3
http://webnolog.net/client/downloads.php?action=displaycat&catid=3
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نیید. پیس از کاز باالی صفحه آ  را از حالت فشیرده خیارج  Extractو انتطاب دستور  zipحاال با انتطاب پروندۀ فشردۀ 

اال حیاق افتیاد ر مسیر فعل  دو تا پروندۀ جدید هاهر م  شود که اگیر اییت اتفیاینکه پرونده از حالت فشرده خارج شد  د

ضیر فارسی ِ سیاز را شیرا نصی  در حال حا را برای هریشه از روی فضایِ میزبان ِ خود حذف کنید. zipتوانید پروندۀ م 

 کردید.

کلییک کنیید. از زبانی   Settingsهای بیاالی صیفحه  روی حاال باید وارد بطش مدیریت سایت خود شده و به از سربرگ

General ای را خواهید دید با عنوا  به پاییت آمده که گزینهSet Site Language  جلوی ا  ییک فیرسیت گشیوی .

 کلیک کنید. Save Changesرا از آ  انتطاب کنید و روی  farsiوجود دارد که باید گزین  

 

را  و ز بطش مدیریت و هرچنییت بطیش کیاربریِ سیایت بیرای کیاربکار ترام است! اال  شرا شاهد محیط فارس  زبا  ا

 یت خواهید بودبازدید کنندگا  سا

د کیه بازدیی البته اال   ند تا کار دیگر هم باید انجام دهید که سایت شرا به  ور کامل فارسی  شیود. مطصوصیاً بطشی 

 کنندگا  سایت شرا با آ  سر و کار دارند.
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  بینید  میا از بطیش تنظیریا  کلی ت  در قال  سایت است. هرانطور که در تصویر باال م پس مرحل  بعدی انجام تغییرا

های مطتلف  را روی سایت خود فعال توانید قال داریم. از ایت فیرست کشوی  شرا م  "قال  سایت"یک گزینه با عنوا  

یت ضیر روی سیار نظر بگیرید. در حال حاقالب  که قصد دارید برای هریشه روی سایت خود فعال داشته باشید را د کنید.

webnolog.ir   قالday .فعال است 

 

 themesبرویید. پوشی   public_html/themesشیوید و بیه مسییر  File Managerوارد  cPanelپس از  ریق 

های  است که تا به حال روی سایت خود نص  کردید. از هرا  اول  کیه اسیکریپت را روی ها یا قال حاویِ ترام  پوسته

 فرض وجود داشته باشد.تا قال  پیش 10فضای میزبان ِ خود نص  کردید  باید 
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و در اینجا دو تا پرونده و ییک  ایت پوشه خواهم شد باشد  پس مت واردفعال م  dayاز آنجای  که در حال حاضر پوست  

انجیام شیود.  day.css  اعریال کنیید  بایید روی پرونیدۀ سازی بایید روی قالی بینم. تغییرات  که برای فارس پوشه م 

سایت  ها و کلرا  موجود دربرای تغییر هاهر سایت کاربرد دارند. به عنوا  مثال ما تا اینجا ترام  عبار  cssهای پرونده

ح اییت اشیند. اصیالبکردیم. اما امکا  دارد با انجام ایت کار جایگاه برخ  از عناصر در صفحا  سایت جابجا شده را فارس  

 باید انجام دهیدم. day.cssوضعیت را با استفاده از پروندۀ 

 کنید. و خط زیر را به انتیای آ  اضافه کنیداز باالی صفحه باز  Editحاال ایت پرونده را با انتطاب دستور 

*{ direction : rtl; font-family : tahoma; } 

ر اجیزا  د که بیشتحاال سند را ذخیره کرده و از ویرایشگر خارج شوید. اگر صفح  اصل  سایت خود را باز کنید  خواهید دی

از هیم بیصفحه به صور  عال  راست به  پ شده و هره  یز سر جای خود قرار گرفته است. البته اگر به صیور  جزئی  

ه دانش کیار کیرد  بیا کیدهای را ویرایش کنید که برای ایت کار نیاز ب cssتر پروندۀ مشکل  در قال  دیدید  باید اساس 

css  ول  به احترال زیاد تا ایت جای کار هره  یز درست کار کرده است. باشد.م 
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بیرداری توانیید از آ  بیرهدر هر صور  اال  بطش مدیریت و هرچنیت هاهر سایت شرا به فارس  تبدیل شده است و م 

 که به زبا  فارس  در بطش مدیریت سایت داده شده است را هریشه با دقت بطوانید.کنید. توضیحات  

 بیا  فارسی  وکاربرا  سایت با استفاده از گزین  تغییر زبا  سایت از بیاالی صیفحا  سیایت  می  تواننید بییت ز :1 نکته

شرا هیم بیا مراجعیه بیه صیفح   پس اگر   نص  شده است  جابجا شوند.های  که روی سایت تا االانگلیس  یا دیگر زبا 

 ید.اصل ِ سایت دیدید هنوز فارس  سازی انجام نشده است  از انتطاب گزین  فارس  از باالی صفحه مطرئت شو

 عنوا  و شعار سایت هم از بطش تنظیرا  کل ِ بطش مدیریت قابل تغییر است. :2نکته 

نیید و کهریشیه از آخیریت نسیط  اسیکریپت اسیتفاده ما فارس  سازیِ سایت را به خودتا  واگذار کیردیم کیه  :3نکته 

ودیم  بیاده کرده خودتا  دست به کار شده و آ  را فارس  کنید. در حال  که اگر پروندۀ کامل فارس  شده را برای شرا آم

بادر  مد  حتراً شپس هر زما  که نسط  جدید ایت نرم افزار مییا  قادر به استفاده از آخریت نسط  ایت اسکریپت نبودید.

 روز کرد  آ  در اولیت فرصت کنید.به به

 

 ی سایت آپلود عکسکار روال

سازی کردیم. حاال باید با روال کیاری سیایت آشینا شیویم. را نص  و فارس  CF Image Hostingتا اینجا ما اسکریپت 

شیود  م  )استفاده شطص  یا عروم (  زمان  که کیاربر وارد صیفح  اصیل  سیایت بسته به اینکه کاربرد سایت ما  یست

های خود را بارگذاری کند. ایت کار را به دو روش قیادر اسیت انجیام دهید. روش اول بارگیذاری از تواند عکس یا عکسم 

 انجام دهد. "از روی رایانه"روی رایانه است که ایت کار را باید از  ریق سربرگ 
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کنید کند. پسوندهای  که سامانه از آنیا پشیتیبان  م کند و عکس  را از روی رایانه انتطاب م کلیک م  "جستجو"روی 

میل ها هم در آنجا نوشته شده تا کاربر با ا الس کادر باالی هریت جعبه نرایش داده شده است. هرچنیت دیگر محدودیت

تواند توضیحا  بیشتری راجع بیه عکیس خیود بنویسید کیه م  " توضیحا"بتوانید از سرویس ما استفاده کند. در جعب  

تواند تنظیرا  بیشتری را برای بارگذاری عکیس خیود انتطیاب م  "تنظیرا  بیشتر"البته اجباری نیست. با کلیک روی 

 کند.

 

فیزود  باشند. اگیر قصید اایت تنظیرا  شامل خصوص  کرد  عکس  ساخت نشان ِ کوتاه عکس و تغییر اندازۀ عکس م 

ی رایانی  عکس بیشتری به صور  هرزما  دارد  باید روی عالمت + در پاییت جعبه کلیک کرده و عکیس دیگیری را از رو

رتبط بیا میعکس روی سرور قرار خواهد گرفت و پیونیدهای  "بارگذاری"خود انتطاب کند. در نیایت با کلیک روی دکر  

 آ  به کاربر نرایش داده خواهد شد.

کدهای مربو  به تصویر بندانگشت ِ کو ک عکس قابل دریافیت اسیت. از قسیرت  Small Thumbnail linkاز قسرت 

Thumbnail link  امکا  پیوند تصویربندانگشت  میانیه قابیل دریافیت اسیت. از قسیرتImage link  تیوا  پیونید م

 یم باشید کیهدریافت پیونید مسیترمستریم عکس را دریافت کنید که شاید نیاز اصل  خیل  از کاربرا  سایت یا خود شرا 

تیوا  هم پیوند حذف عکیس را م  Delete Imageبرداشته گردد. از قسرت  Direct Linkباید کد موجود در روبروی 

 توانید خیلی برداشت تا هر زما  که نیازی به عکس دیگر نبود  از روی سامانه توسط کاربر حذف گیردد. اییت ویژگی  م 

 مفید باشد.

دیگیر  های اجتراع  هم در باالی جعبه کدها موجود است که خودِ شطص بارگذاری کننده و هرچنییتدکره های شبکه 

 ف به اشترا  بگذارند.های اجتراع ِ مطتلتوانند عکس مورد نظر را درو  شبکهکاربرا  سایت م 
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بل دسیتر  اسیت و شیرا باشد. با ایت روش هر عکس  که از  ریق اینترنت قام  "از وب"اما روش دوم بارگذاری عکس 

 توانند انجام دهند.توانید ببیند  قادرید روی سامانه بارگذاری کنید. ایت کار را کاربرا  سایت شرا هم م آ  را م 

 

بیه رد تیا کیکلیک  "بارگذاری"با وارد کرد  نشان ِ کامل عکس در جعب  اول و سپس درج اختیاری توضیحا   باید روی 

ایت سیوا  میدیر اری به اترام برسد. پس ایت از  رز کار کاربرا  سایت یا حت  خود شرا به عنیمانند روش اول کار بارگذ

 برای بارگذاری عکس روی سایت است.
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ییت اود دارد. اما سایت شرا دارای بطش  با عنوا  گالری هم هست. پیوند ورود به ایت بطش در باالی ترام ِ صفحا  وجی

 دهد.روی سایت شرا بارگذاری شده است را نشا  م های  که تا به حال صفحه ترام ِ عکس

 

توانند آ  را درو  سایت خودشا  یا دیگیرا  بیه کاربرا  سایت با کلیک روی هر عکس وارد صفح  کدهای آ  شده و م 

 اشترا  بگذارند.

 هم برای ارتبا  با شرا به عنوا  مدیر سایت کاربرد دارد. "ترا  با ما"صفح  

 

پس از اینکه کاربر پیام  را ارسال کرد  آ  پیام برای شرا ایریل خواهد شد. پس وارد بطش میدیریت شیوید و از قسیرت 

 تنظیرا  موارد خواسته شده را به  ور کامل پر کنید. از جرله نشان ِ ایریل که برای ترا  با شرا کاربردی است. 



 

40 
 

شیود پاسیخ های پرکاربردی که توسط کاربرا  سایت پرسیده م به سوالاست که  ”سواال  متداول“صفح  بعدیِ سایت 

 از پیش  راح  شده هستند و قابل تغییر از جان  مدیر سایت نیست. دهد. ایت سواال م 

 

کنید. وشیزد م نام دارد که در رابطه با قوانیت سایت شرا بیه کیاربرا  سیایت گ "شرایط استفاده از سامانه"صفح  بعدی 

ها دهد کیه بیرای بیشیتر سیایتهم قابل ویرایش توسط مدیر سایت نیست. ول  محتوای  را نشا  م  محتوای ایت صفحه

 کند.صدق م 

 

ت  را  میدیریهترام  ایت مواردی که گفته شده از  رف بطش بیرون ِ سایت قابل انجام بود. اما از  رف بطش داخل  یا 

های  که تا به حال بارگذاری شدند داشته باشیید. هرچنییت عکستوانید کنترل کامل  روی سایت شرا به عنوا  مدیر م 

 ست بگیرید.های سایت را به دتنظیرا  سایت را انجام دهید و در کل مدیریت هر  قسرت
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 تنظیمات سایتانجام 

  نصی. دقت داشته باشید با توجه به اینکه میا بیا نام دارد "تنظیرا "های موجود در ناحی  مدیریت سایت  یک  از بطش

ساز محیط مدیریت و خود سایت را هرگ  فارس  کردیم  از ایت به بعد با دسیتورا  فارسی  پییش خیواهیم بست  فارس 

توانید از هرا  زبا  انگلیس  محییط شود در محیط فارس  است. هر  ند که شرا م های  هم که گرفته م رفت و عکس

 مدیریت استفاده کنید.

 خواهم آموزش ایت قسرت را تردیم شرا کنم. پس بیا واردقسرت قابل انجام است و مت م ترام ِ تنظیرا  سایت از ایت 

 های باال روی تنظیرا  کلیک کنید.از سربرگ (Admin)شد  به ناحی  مدیریت سایت 

 

های مطتلف  است که از سرت  پ صیفحه قابیل دسیتر  اسیت. بیا کلییک روی هیر زبیا  بطش تنظیرا  دارای زبانه

 "تنظیریا  کلی "اند. در زبان  هبندی شده درآمدشوند. در اصل تنظیرا  به صور  دستهتنظیرا  هرا  بطش هاهر م 

 .های میم تنظیرا  سایت سروکار داریمما با  ند تا از گزینه

 زدیید منظور هرا  نشان ِ سایت شراست که ایت اسکریپت بیا آ  نشیان  بیرای با نی اینترنتی اسکریپت:نشا

میا اگیر کنندگا  سایت قابل دستر  است. ایت گزینه در هنگام نص  به صور  خودکار مردارده  خواهد شد. ا

 م ویرایش کنید.بعدها خواستید مسیر نص  اسکریپت سایت خود را تغییر دهید  باید ایت مورد را ه
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 :دا یید. از ابتیعنوان  که در باالی ترام  صفحا  به نرایش در م  آید را باید از اینجیا تعیییت کن عنوان سایت

ت توانید یک عنوا  فارس  برای سیایعنوا  خود اسکریپت به عنوا  مردار ایت گزینه تعییت شده بود که شرا م 

 خود انتطاب کنید.

 :را سایت هرا  عبارت  است که در زیر عنوا  سایت شیرا در سرصیفح  سیایت شیمنظور از شعار  شعار سایت

 ایِ فارس  تعییت کنید.   ند کلرهتوانید یک عبارشود. ایت گزینه را هم م نشا  داده م 

 شیود را از رایت در پیاییت تریام  صیفحه نریایش داده م متن  که به عنوا  کپ  پاصفحه: حقوق حفظ متن

 توانید تغییر دهید.اینجا م 

  ا توانید از اینجا ببینید و از بییت آنییقال  های  که تا اال  روی سایت شرا نص  شده است را م سایت : قالب

 یک مورد را انتطاب کنید.

 Mod Rewrite: شیود  هیای بارگیذاری شیده تعیییت م های  کیه بیرای عکسی نشان اگر خواسته باشید رو

شود باید ایت گزینه را فعال کنیید. البتیه ها منجر م تغییرات  را اعرال کنید که اصطالحاً به خواناتر شد  نشان 

نداریید  ییادی زدر ایت حالت آشنا باشید. بیتر است اگر از کارکرد ایت گزینه ا الس  htaccessباید با دستورا  

 از روشت کرد  آ  خودداری کنید.

 pubid شناسلله یللا AddThis اگییر در سییایت  : شللماAddThis های کییه هرییا  امکییا  افییزود  دکرییه

  خیود را در اییت جعبیه وارد شود  بایید شناسیهای اجتراع  را به سایت شرا اضافه م گذاری در شبکهاشترا 

 کنید.

 : م توانید یک گزینه را انتطاب کنید. اییت گزینیه هیه حال نص  کردید م های  که تا باز بیت زبا  زبان سایت

 کنید.کند و هم محیط مدیریت که شرا با آ  کار م محیط کاربریِ سایت برای بازدید کنندگا  را فارس  م 

صور  کامیل های صفح  تنظیرا  ما شاهد تنظیرا  بیشتری هستیم که توضیحا  هر کدام در هر زبا  به در دیگر زبانه

 ارائه شده است. پس ما اینجا فرط به کلیا  هر زبا  اشاره خواهیم کرد.

 : های  که تا به حال روی سایت بارگذاری شیده اسیت  گالری منظور هرا  بطش  است که ترام ِ عکس گالری

هیر صیفحه  های  که باید درو شود. تنظیرا  گالری مثل تعداد عکسبه بازدید کنندگا  سایت نرایش داده م 

 توانید انجام دهید.دیده شود را از ایت زبانه م 

 : های سایت را که دوست دارید مطف  ییا نراییا  باشید را بایید از ها یا قسرتهر کدام از جعبه نمایش/مخفی

 اینجا تعییت کنید.

 : زدییدی نشیده یعن  از آنیا باای نداشتند )های  که برای مد  زما  معین  استفادهبرای عکس حذف خودکار

 ای را تعییت کنید که به صور  خودکار حذف شوند.بندیاست(  م  توانید زما 
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 : وا  مثال توانید پ  بگیرید. به عنتنظیرا  بارگذاری عکس در صفح  اصل  سایت را از اینجا م  بارگذاری

 کند.گزین  اول ایت صفحه کامالً بارگذاری را غیرفعال یا فعال م 

 : شوند به صور  خودکیار میتت ییا توانید روی عکس های  که روی سامان  شرا بارگذاری م م شرا  واترمارک

گویند. در جعبی  میتت واترمیار  نراد دیگری را حک کنید. به ایت کار واترمار  کرد  یا امضا کرد  عکس م 

ا راد یا عکس خاص  رتوانید یک متت را برای امضا کرد  هر عکس بنویسید. اما در عوض قادرید یک نشان ِ نم 

های بارگذاری شیده وارد کنید تا آ  عکس به عنوا  واترمار  روی عکس "واترمار  تصویر نشان ِ"درو  جعب  

 حک شود.

  کوتاه سازیURL : های کوتیاه شیدۀ های کوتاه کنندۀ نشان  برای تولید نشیان شرا قادرید از یک  از سرویس

 ند استفاده کنید.شوهای  که روی سایت بارگذاری م عکس

 : کد آمارگیر گوگل و هرچنیت تنظیرا   گوگلAdSense .را از  ریق ایت زبانه باید وارد کنید 

 : برای تغییر رمز عبور و هرچنیت نام کاربری و ایریل باید از ایت زبانه اقدام نرایید. مدیر 

 در پیاییت "ذخییره تغیییرا "کنیید کیه روی غییر دادیید  فرامیوش نهای موجود در ایت صفحه را تاگر هر کدام از گزینه

 صفحه کلیک کنید.

 

 هامدیریت عکس

رل بارگیذاری شیدند را ببینیید و روی آنییا کنتیهای  که تا به اال  توانید ترام  عکسشرا به عنوا  مدیر کل سایت  م 

 ا بارگیذاریرکیاربری کیه آ  عکیس کامل  داشته باشید. به عنوا  مثال آنیا را ویرایش کنید  حذف کنید و یا دسترسی ِ 

 کرده است را به سایت مسدود کنید.

 "عکس هیا" برای وارد شد  به ایت قسرت از مدیریت سایت  پس از اینکه وارد بطش مدیریت شدید  از فیرست باال روی

 موجیود یک جدول خواهید دید که مشطصا  و دستورا  ویرایش ِ هر عکیس بیه صیور  ردیفی  درو  آ  کلیک کنید.

 های ایت جدول حاوی ا العا  هر عکس است و هرچنیت دستورا  ویرایش  در ستو  آخر وجود دارند. است. ستو 
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ه نکیه خواسیتفرط باید به ایت نکته دقت داشته باشید که سایت شرا دارای امکا  عضویت نیست. یعن  کیاربرا  بیدو  ای

ای کیه ییل تنییا شاخصیهز امکانا  سایت استفاده کنند. بیه هرییت دلتوانند اباشید به عضویت سایت شرا در بیایند  م 

 IPشیود  یاست. هر عکس  که روی سیایت شیرا بارگیذاری م آن IPنشان ِ  توانید کاربرا  سایت را با آ  مترایز کنید م 

 .توانید آ  را ببینیدشطص بارگذاری کننده هم هرراه با آ  ذخیره خواهد شد و از  ریق ایت صفحه م 

هیم  "خصوصی "شود و در سیتو  اگر عکس  به صور  خصوص  بارگذاری شده باشد  در گالری سایت نرایش داده نر 

تر تواند پینای باند مصرف ِ خود را داشته باشد که هر  ردر ایت پینای بانید بیاالزده شده است. هر عکس م  NOعبار  

 ه است.باشد  نشا  از ایت دارد که از آ  عکس بیشتر بازدید شد

؛ زمیان  کیه وجود دارد که الزم دیدم توضیح  راجع بیه آ  ارائیه دهیم. ببینیید Hotlinkیک عبار  در اینجا به معنای 

تیوا  شود  یک پیوند مستریم برای آ  تولید می  شیود کیه از  رییق آ  پیونید م عکس  روی سایت شرا بارگذاری م 

گفتیه  hotlinkز سایت یا وبالگ  دیگر قیرار داد. بیه اییت عریل عکس مورد نظر را به صور  مستریم درو  یک صفحه ا

بیه  یور خیاص   رد نظر یا هیر نیوس محتیوای دیگیرس موای از سایت مبداً باز شود  عکیعن  بدو  اینکه صفحه شود.م 

های  که قصد قرار داد  عکیس میثالً درو  دهد. برای زما را هم ارائه م  hotlinkشود. ایت اسکریپت امکا  دریافت م 

 وبالگ یا سایت وجود دارد.

بینید که برای مرتی  سیازی نتیایج و هرچنییت ییافتت عکیس ییا  ند تا فیرست کشوی  م  "هاعکس"در باالی صفح  

 با جزئیا  هر کدام بیشتر آشنا شوید. د. بیتر است با آنیا کر  کار کنید تاهای مورد نظرتا  کاربرد دارنعکس
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 تبلیغات سایت

ییت صیفحه قادریید کیدهای تبلیغیات  را در است. از  ریق ا "تبلیغا "های دیگر در مدیریت سایت  بطش یک  از بطش

رفت  تا  باال ایتجاهای مطتلف سایت خود قرار دهید تا با ایت کار کس  درآمد کنید. به عنوا  مثال  زمان  که بازدید س

 کنید. توانید کس  درآمداز درج تبلیغا  متن  یا حت  بنری در جای جای سایت خود م 

 

توانید قیرار دهیید. بیه های مطتلف  است که در هر زبانه کد مطصوص هرا  قسرت از سایت را م ایت صفحه دارای زبانه

را   را در باالی ترام  صفحا  نشا  دهید. شیلیغاتپذیرد که قرار است محتوای تبعنوا  مثال زبان  سرصفحه کدی را م 

 توانید از هر محیط از سایت خود برای درج تبلیغا  به جیت کس  درآمد از سایت استفاده کنید. بیه توضییحات  هیمم 

 ارائه شده است دقت داشته باشید. که در باالی هریت صفحه

 HTMLهای پرداخت به ازای کلیک دریافت کنید. یا اینکه خودتا ییک کید توانید از سامانهکدهای تبلیغات  را معروالً م 

 بسازید که به عنوا  مثال یک عکس  را به صور  پیوند شد در مکان  از سایت به نرایش بگذارد.

 

 داده پایگاه

 MySQLهیای دادۀ پوییا مثیل از پایگاه CF Image Hotingهرانطور که در ابتدای ایت کتاب هم گفته شد  اسکریپت 

گیوییم. از کند که به ما به آنیا هم پایگاه داده م ای ذخیره م های متن ِ سادهکند. اما ا العا  را درو  فایلاستفاده نر 

تیوانیم تیوانیم وارد آ  شیویم  میا م سربرگ  با هریت نیام از بطیش میدیریت م   که با کلیک روی "پایگاه داده"بطش 

 های پشتیبا  را انجام دهیم.اعرال  را از قبیل تعریر و نگیداری و هرچنیت تیی  نسطه
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 نوس پایگاه داده دارد: 2سایت ما 

 هاپایگاه دادۀ عکس -1

 پایگاه دادۀ پینای باند -2

ای وجیود کند. الزم است که  نیت پایگیاه دادهحا  هر عکس را درونش ذخیره م ها مشطصا  و توضیپایگاه دادۀ عکس

 داشته باشد تا سامانه قادر باشد بعداً به آ  ا العا  دسترس  پیدا کند.

شیود  های دیگر  پینای باندی از سایت ما کسر م اما از آ  جای  که با نرایش هر عکس  ه در سایت ما یا  ه در سایت

شیوند و بعیداً نای باند هر عکس را هم داشته باشیم. ایت ا العا  درو  پایگیاه دادۀ پینیای بانید ذخییره می ا العا  پی

 های  که استفادۀ بیشتری از آنیا شده یا بازدید بیشتری داشتند را تشطیص دهیم.قادریم عکس

 سرت  پ انجام شدن  است:زبان   4ز  ریق اتوانیم انجام دهیم  م  "پایگاه داده"کارهای  که ما از صفح  

 ایت زبانه شامل تظیرا  تیی  نسط  پشیتبا  بیه صیور  خودکیار اسیت. بیه صیور پشتیبان گیری خودکار : -1

های  که بایید نسیط  پشیتیبا  بیه توانید زما فرض ایت امکا  غیرفعال است. با فعال کرد  آ   سپس م پیش

توانید در کیه گیرفتت نسیط  پشیتیبا  از سیایت م  صور  خودکار گرفته شود را تعییت کنید. قابل ذکر اسیت

سیط  نه شر   از مواقع  که سایت با مشکالت  مواجه شد  بتوانیم هره  یز را به حالت اولیه برگردانیم. البته ب

 رل پنیل  بیهپشتیبا  خود در جای دیگر یک نسطه داشته باشیم. البته باید توجه داشته باشید که از  ریق کنتی

 کنید. تری از سایت خود تییهتوانید نسط  پشتیبا  کاملپنل هم شرا م عنوا  مثل س 

های پشتیبان  که تا به اال  گرفته شده است  در اینجا فیرست شیدند. نسطه ها :پشتیبان پایگاه دادۀ عکس -2

یشی  های ویراتوانید دریافت  حذف یا روی سایت بارگیذاری کنییم. دکریههای پشتیبا  را م هر کدام از نسطه

ظیه ییک کلیک کنیید  هریا  لح "هریت حاال"درو  ستو  آخر برای هریت کارها کاربرد دارند. اگر روی دکر  

 شود.شود و روی فضای میزبان ِ شرا ذخیره م های روی سایت شرا گرفته م نسط  پشتیبا  از ا العا  عکس

توانسیتید ها م شتیبا  ا العا  عکسهای پهرا  کارهای  که روی نسطه پشتیبان پایگاه دادۀ پهنای باند : -3

 دهید. توانید انجامها م انجام دهید  از ایت زبانه روی نسطه های پشتیبا  پیناد باند عکس

توانیید انجیام دهیید و های  را روی هر پایگاه داده م از  ریق ایت زبانه  بررس  بازسازی پایگاه دادۀ عکس : -4

ریایش نار جیت حل آ  مشکل باشید. نتیج  بررس  به صور  تطصص  کاگر مشکل  وجود داشت  به دنبال راه

 باید کر  راجع به آنیا تجربه ا الس داشته باشید. شود که شاید نیازداده م 
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 کاربران مسدودی

 4کیه ییک عیدد  IPه از آ  است که با اسیتفاد IPکند  دارای یک هر کاربری که عکس  را روی سایت شرا بارگذاری م 

خیاص  IPشود. حاال اگر خواسته باشید یک یا  ند کاربر را با یک یا  ند قسرت  است  از دیگر کاربرا  سایت مترایز م 

 د.ه اضافه کنیآنیا را به فیرست سیا "کاربرا  مسدودی"بیره برد  از امکانا  سایت محروم کنید  باید از بطش را از 

 کلیک کنید. "کاربرا  مسدودی"پس وارد بطش مدیریت سایت شده و سپس از فیرست ناوبری باالی صفحه روی 

 

قسیرت  فرد را درو  IPتوانید یک کاربر را به فیرست سیاه اضافه کنید. برای ایت کار از  ریق جعب  باالی ایت بطش  م 

لییک ک "IPمسیدود کیرد  "صفحه وارد کنید. سیپس روی  اول و دلیل مسدودسازی را درو  قسرت دوم  از جعب  باالی

 مورد نظر در جدول زیر نرایا  خواهد شد. IPکنید. بعد از مدت  

شیا  بیه سیایت مسیدود های خاص  است کیه دسترس  IPجدول  که در پاییت صفحه وجود دارد فیرست  از کاربرا  با 

 توانند از امکانا  سایت استفاده کنند. شده است. آنیا نر 

آنییا را مسیدود  IPکنند  زمان  که شیرا پویا یا قابل تغییر استفاده م  IPبه دلیل اینکه بیشتر کاربرا  اینترنت از  توجه:

جدید دریافت کنند و عرالً ایت روش مسدودسازی روی آنیا کیار  IPک کنید  مرکت است با اتصال مجدد به اینترنت یم 
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های خیدما  دهنیدۀ اینترنتی  بیه ها به صور  تصادف  از  رف شرکتIPنکند. پس به ایت نکته هم دقت داشته باشید. 

 شود.کاربرانشا  داده م 

 

 بارگذاری جمعی

د یا اشترا  گیذاری عکیس  امکیا  بارگیذاری دسیته جرعی  اندازیِ سایت آپلوهای ایت اسکریپت برای راهیک  از ویژگ 

خواهید به صور  یکجیا آنییا را وارد سیایت خیود کنیید. است. یعن  فرض م  کنیم شرا  ند صد تا عکس دارید که م 

 از مدیریت سایت اقدام کنید. "بارگذاری جرع "برای ایت منظور باید از بطش 

 

بینیید. مرحلی  اول قیرار گذاری شیده م کار باید انجام دهید را به صور  شرارهشرا مراحل  که برای ایت در ایت صفحه 

( نوشییییییته شییییییده اسییییییت 1هییییییا در مسیییییییری اسییییییت کییییییه در روبییییییروی عییییییدد داد  عکس

(/home/username/public_html/upload/bulkupload/ شییرا ایییت کییار را باییید بییا اسییتفاده از .)File 

Manger  یاFTP بارگیذاری "رحل  دوم را اجرا کنید؛ یعن  به ایت صفحه آمیده و روی دکری  انجام دهید و پس از آ  م

را روشت کنید  پس از اتریام  "بارگذاری از پس زیر در هاعکس نرایش"در پاییت صفحه کلیک کنید. اگر گزین   "هاعکس

 های  که وارد سایت شدند در پاییت هریت صفحه برای شرا فیرست خواهند شد.درو  ریزی  عکس

تعیداد کند. اگیر عدد عکس در یک زما  پشتیبان  م  25جرع  فرط از تعداد ریزی دستهایت نرم افزار برای درو  نکته:

 انجام دهید. 2مجدد از مرحل  شرارۀ  باشد  باید مراحل راعدد م  25های شرا بیشتر از عکس
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 به روزرسانی سایت

پت باشد. به ایت معن  که نسیط  قیدیم اسیکرینرم افزاری سایت م  یک  از موارد مرتبط با نگیداری سایت  به روز کرد 

باشید. بیه جایگزیت کنید که انجام ایت کار دارای مراحل خاص خیود م  CF Image Hostingسایت را با نسط  جدید 

های جدیید کیه توسیعه دهنیده ارائیه روز کرد  سایت هم از نظر امکانا  و هم امنیت سایت بسیار میم است. در نسیطه

شیدند م های امنیتی  و میواردی کیه پرخطیر شیناخته کند  امکانا  سایت شرا بیبود خواهد یافت و هرچنیت حفرهم 

تر از قبل به کار خود ادامه دهید. پیس از هیر اسیکریپت ییا نیرم افیزاری کیه اسیتفاده شوند تا سایت شرا امتبر رف م 

  روی کنید  فراموش نکنید که حتراً آ  را به روز کنید. توسعه دهندگا  نرم افزارهای رایگا  مدام در حال کیار کیردم 

بیتیر و  ا  و امنییتپس شرا نباید ایت فرصت را از دست بدهید و خودتا  را از امکانآنیا برای رفع ایرادهای آنیا هستند. 

 بیشتر محروم کنید.

مراجعیه کنیید و سیپس از بطیش  صفح  دریافت نسط  اصیل  اسیکریپتبرای به روز رسان  نرم افزار  اول از هم باید به 

Download ای که در حال حاضر نص  شده داریید  آمیده اسیت ییا خییر. در هیر ببینید که نسط  جدیدتری از نسطه

 صور  پس از اینکه نسط  جدید را دریافت کردید  باید مراحل زیر را    کنید تا اسکریپت شرا به روز گردد.

ر مسییر دروی فضای میزبان ِ خیود  File Manger( را با وارد شد  به zipابتدا پروندۀ فشرده شدۀ اسکریپت ) -1

 ( بارگذاری کنید.public_htmlریش  سایت )

را حیذف  LANGUAGESو INC و   UPLOADهای مرتبط با اییت اسیکریپت بیه غییر ازها و پوشههر  پرونده -2

چ های فیوق را بیه هییهای قدیر  نیایت دقت را داشته باشید کیه پوشیهها و پروندهکنید. در حذف کرد  پوشه

 عنوا  پا  نکنید!!

ک پوشیه را از حالت فشرده خارج کنید و اگر محتوای موجود درو  پرونیدۀ فشیرده درو  یی zipپروندۀ فشردۀ  -3

های قیدیر  را پیر کننید )بیا ها و پوشیهریطته شدند  آنیا را به یک مسیر باال منترل کنید تا دقیراً جای پرونده

 (.Moveاستفاده از دستور 

کیه صیفح   صفح  نصاب اسکریپت شوید که اگر از فصل نص  اسکریپت به یا داشته باشید  زمیان در انتیا وارد  -4

تر    کنید!!  یرا کنید  نصاب برای شرا هاهر خواهد شد. ایت مرحله را باید هر  ه سریعاصل  سایت را باز م 

نیید  کراحیل را کیه  ی  که مرکت است یک  از بازدید کنندگا  سایت  قبل از شرا آ  مراحل را    کننید! م

 مدیریت سایت آپلود به آخریت نسط  خود به روز رسان  خواهد شد. افزار سایت ونرم

 شود.بطش مدیریت سایت نرایش داده م پاییت عدد نسط  نص  شده روی فضای میزبان  هریشه در 

http://codefuture.co.uk/projects/imagehost/
http://codefuture.co.uk/projects/imagehost/
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 جذب بازدید برای سایت

برداری کنیید. امیا شیاید کیار ای بیرهود به صور  حرفهسایت ختوانید از ای رسیدید که م در حال حاضر شرا به مرحله

ایت ییا ید. اگر ساصل  شرا در ایت مرحله شروس شده باشد. شرا باید بتوانید برای سایت خود تبلیغ کنید و کاربر جذب کن

یس و معرفی ِ سیروهای مفید وبالگ دیگری دارید  نشان  سایت آپلود عکس خود را درو  آنیا قرار دهید. با نوشتت کتاب

کند که شیرا قصید داشیتت ییک توانید بازدید خوب و هدفرند جذب کنید. البته اینیا هرگ  زمان  صدق م خود هم م 

هیای شیطصِ خودتیا  سایت آپلود عکس عروم  را دارید. اگر سایت شرا به صور  خصوص  فرط برای بارگیذاری عکس

د  ه قیرار دابیاری توسط غیر را غیرفعال کنید و فرط خودتا  مبیادر  کاربرد دارد که بیتر است از بطش تنظیرا  بارگذ

های آ  را روی یک محیط امیت خواهید عکسهای خود روی آ  کنید. معروالً اگر شرا صاح  وبالگ باشید که م عکس

 قرار دهید  باید ایت روش را در پیش بگیرید.

آ  از  توانید بیا درج تبلیغیا  درو وز افزو  آ  است  بعداً م ول  اگر قصد شرا از ساخت  نیت سایت   افزایش بازدید ر

ییادی زهای  که روی آ  کردید را کس  کنید. البته ایت کار نیاز به کار و تیالش آ  کس  درآمد کرده و  ند برابر هزینه

ه جییت بیزما  زییادی را  سازید  بایدهر سایت اینترنت  که شرا یا دیگرا  م  دارد. شرا حتراً از پس آ  بر خواهید آمد.

 ارد.افزایش بازدید آ  صرف کنید. موفریت در ایت راه  رابط  مستریر  با استفاده از روش های جدید و نو د
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 جمع بندی

 CFمت در ایت کتاب سع  کردم ترام آ   یزهیای  کیه شیرا بیرای کیار کیرد  بیا اسیکریپت به انتیای کتاب رسیدیم! 

Image Hosting  توا  به ایت کتیاب منصیوب کیرد و نیاز دارید را به شرا آموزش دهم.  وری که نام دیگری را هم م

اندازی یک سایت آپلود عکس نییاز است. هر آنچه که شرا برای راه "CF Image Hostingآموزش جامع اسکریپت "آ  

م. بری  کارها را خود شرا باید انجام دهید و یودداشتید درو  ایت کتاب گنجانده شده است و از صفر تا صد کار را با شرا ب

 اگر تا اال  فضای میزبان  و دامن  خود را تییه نکردید  هریت اال  دست به کار شوید.

هیا و بمنابع آموزش  که ما برای شرا آماده کردیم  تنیا شامل هریت کتیاب  کیه در دسیت شراسیت  نیسیت! بلکیه کتا

ه کیویدیوهای آموزش  به زبا  فارسی  هرچنیناد آنیا روز به روز در حال افزایش است  تعد ههای آموزش ِ دیگری کمراله

را شوند  از دیگر مراجع آموزش ِ تولید شد  توسط ماسیت کیه بیه شیبرای اولیت بار در ایت وسعت و به رایگا  تولید م 

 شود از آنیا هم استفاده کنید.پیشنیاد م 

دریافت کنید. مرجع ویدیوهای  قسرت مرکز دانلود سایت وبنولوگتوانید از را م های جدید راجع به  راح  سایت کتاب

اییت وییدیوها را بیه رایگیا  و مسیتریم  سایت کاربر رایانیهم  باشد که از  ریق  .irJamalTVآموزش  رایانه هم سایت 

 توانید دانلود کنید.م 

 با ما در میا  بگذارید. JamalTV.irهای ذکر شده در سایت توانید با روشنظرا  و پشنیادا  خود را هم م 

 

  

http://webnolog.net/client/downloads.php?action=displaycat&catid=1
http://webnolog.net/client/downloads.php?action=displaycat&catid=1
http://jamaltv.ir/
http://computeruser.ir/
http://computeruser.ir/
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http://computeruser.ir/free-download-computer-training-ebook/
http://computeruser.ir/free-download-computer-training-ebook/
http://computeruser.ir/free-download-computer-training-ebook/
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