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مقدمه
سالم؛ به کتاب آموزش عملی و گام به گام طراحی سایت خوش آمدید .اگر به ساخت و راه اندازی ساایت هاای اینترنتای
عالقهمند باشید ،حتماً کتابهایی با موضوع طراحی سایت را هم دوست دارید .اما این کتاب یکی از کاما ترین و بهتارین
کتابهایی است که برای امر طراحی سایت تا به حال نوشته شده است .با توجه به تازه نویس باودن کتااب ،ساعی شادن
جدیدترین فناوریها در آن لحاظ شود و راحت ترین و سریع ترین روشها ذکر گردد .همچنین ساعی شاده از هار گوناه
اضافه گویی پرهیز شده و مستقیم به سراغ اص مطلب برویم .مطمئناً کار شما را هم سادهتر از قب خواهد کارد .شاما باا
همین یک کتاب و منابعی که درون آن معرفای میشاوند ،میتوانیاد تماامی مباحار طراحای و راه انادازی یاک ساایت
اینترنتی را بیاموزید.
در روزگار کنونی ،سهولت راه اندازی سایت های اینترنتی باعر شده تا تعداد پایگاه های اینترنتی روز به روز افزایش یاباد.
مهم نیست که هدف شما از راهاندازی سایت چه باشد .مهم این است که باا فناوریهاای جدیاد شاما در کمتارین زماان
میتوانید سایت خود یا مشتریهای خود را راهاندازی کنید .سایتهایی که از بهروزترین امکاناات اساتداده میکنناد و در
عین حال کمترین هزینه را روی دست شما خواهند گذاشت .اگر با محیط وب فارسی آشانا باشاید ،حتمااً میدانیاد کاه
چطور تعداد سایت ها روز به روز در حال افزایش است که بیشتر آنها هم معموالً از یک روش خاص و بهینه بارای سااخت
سایت خودشان استداده میکنند .من به شما بهترین روش را یاد خاواهم داد .عاالوه بار آن کتابهاای دیگاری از طریا
اینجانب منتشر شده است که این مبحر را برای شما کام تر میکنند .میتوانید از آنها هم استداده کنید.
اگر با راه اندازی سایت هدف شما این است که یک کار سرگرمکننده انجام دهید ،یا از این کار کساب درآماد کنیاد و یاا
حتی شغ طراحی سایت را برای خود به عنوان یک کار حرفه ای در نظر بگیرید ،در هر صورت به دنیای طراحای ساایت
خوش آمدید! دنیای پر از شگدتی و البته راههای پیچ در پیچ که همین راهها در کنار ساخت کاردن کاار میتوانناد لاذت
بخش هم باشند .البته از سختی کار نباید ترسید .چرا که هر کاری در کناار ساختیهای خااص خاودش ،میتواناد لاذت
بخش هم باشد .لذتی که در پس رسیدن به هدف نهدته شده است.
مث هر کاری دیگری راه اندازی یک سایت اینترنتی را میتوان از روشهای مختلدی پای گرفات .از روشهاای سااده اماا
پیش پا افتاده گرفته تا استداده از روشهای نوین که همگی آنها سعی شده در این کتاب توضیح داده شوند .مهام نیسات
که دانش طراحی سایت شما تا چه حدی است .در نوشتن این کتاب سعی شاده از مقادمات کاار طراحای ساایت کاار را
شروع کنیم .پس اگر آمادهاید که با این کتاب اطالعات خوبی راجع به طراحی سایت کسب کنید ،همچنان با ساطر ساطر
این کتاب همراه باشید.
جمال روح بخش  -زمستان 1395
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هدف از طراحی سایت
بسته به اینکه چه نوع هدفی در سر میپرورانید تا سایت خود را راهاندازی کنید ،مسیری که طای میکنیاد ممکان اسات
اندکی متداوت باشد .اما در نهایت شما باید یک روش کلی را در پیش بگیرید که این کتاب در خادمت شماسات تاا ایان
روش را به شما بیاموزد .به طور کلی من اهداف راهاندازی یک سایت را موارد زیر ذکر کردم:
 طراحی سایت به عنوان یک سرگرمی :افراد زیادی هستند که کار طراحای و سااخت ساایت را فقاط بارای
لذتی که این کار دارد انجام میدهند .البته این افراد هم باالخره به موقعیتی میرسند که میتوانند از کااری کاه
انجام میدهند حتی امور زندگیشان را بگذرانند .اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید ،طبیعتااً کاار شاما
سادهتر است .چون االن کم کم با مباحر مختلف آشنا شده که هیچ فشاری روی شما نیست که خواسته باشاید
یک شبه حجم عظیمی از اطالعات را وارد مختان کنید .البته این را هم بگویم که راه انادازی یاک ساایت بارای
سرگرمی به این معنا نیست که شما نیازی به دانستن هیچ دانشی ندارید.
 طراحی سایت شخصی :این هدف از طراحی سایت هم میتواند جزء دستۀ اول قرار بگیرد .اماا برخای از افاراد
می خواهند یک سایت شخصی برای خود داشته باشند که جدای از مباحر سرگرمی کار است .انتظار این دساته
از افراد از داشتن یک سایت ،چیزی پیشرفته تر از یک وبالگ است .یک وباالگ دارای محادودیتهای بسایاری
است و دست صاحب آن را نمیتواند باز بگذارد تا هر کاری که دلش خواست انجام دهد .اما یاک ساایت تماامی
اجزاءش قاب کنترل است .شما با یک سایت هر طور که بخواهید میتوانید رفتار کنیاد .ماثالً وبالگهاا معماوالً
دارای تبلیغات اجباری هستند .این در حالی است که با راه اندازی یک سایت شخصی در برابر وبالگ ،نه تنهاا از
تبلیغات اجباری خبری نیست ،بلکه خود شما میتوانید به روشهای مختلف کاه یکای از آنهاا گذاشاتن تبلیا
اساااااااااااات ،از سااااااااااااایت خااااااااااااود کسااااااااااااب درآمااااااااااااد کنیااااااااااااد.
عملی کردن ایدههای کارآفرینانه هم یکی دیگر از مواردی است که شما را میتواناد باه سامت طراحای ساایت
بکشاند .سایتی که من آن را در زمرۀ طراحی سایت شخصی در نظر گرفتم .اما بعدها میتواناد باه یاک کساب و
کار سود ده تبدی شود.
 طراحی سایت به عنوان یک شغل :برخی از افراد هم هستند چنان به کار طراحی سایت و ساخت پایگاههاای
اینترنتی عالقه دارند که این کار را به عنوان یک شغ برای خود انتخاب کردند .این شاغ دارای مزایاای خااص
خود است .اینکه شما خود رئیس خود باشید و هر کجا که خواسته باشید کاار خاود را شاروع کنیاد ،مایتواناد
مزیتهای خوبی به شمار آید .اما برای رسیدن به این نقطه حتماً باید از سطح اطالعاتی قویای برخوردار باشاید
که به شما خواهم گدت به چه چیزهایی نیاز دارید.
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به هر حال اینکه هدف شما از طراحی سایت چه باشد ،دیگر مراح این کتاب به صورت جامع برای هر گروه دساتوری را
ارائه خواهد کرد  .اول پیش نیازهای کار را فراهم کنید و پس از آن وقت را غنیمت شمرده و هر چه سریعتر اقدام کنید.

احتیاجات طراحی سایت
به مانند هر کار دیگری برای طراحی سایت شما نیاز به ابزارهایی دارید .این ابزارها همان پیشنیازهایی هستند که در این
بخش به صورت فهرستی به آنها اشاره خواهم کرد.
 عالقه برای انجام کار :اگر این مورد را نداشته باشید ،بهتر است که کار را شروع نکنید! این یک هشادار جادی
است .چون فقط وقتتان را تلف خواهید کرد .اما اگر به کار طراحی سایت مث هر کار دیگری عالقۀ وافر داشاته
باشید ،هیچ مشکلی نمیتواند جلوی راه شما را بگیرید و دلسردتان کند .طراحی ساایت مثا هار کاار دیگاری
میتواند دارای مشکالتی باشد .از مشکالت عادی گرفته که ممکن است برای هر کسی پایش آیاد؛ تاا مشاکالت
خاص .البته این را هم بگویم که به میزانی از افزایش سطح اطالعاتی شما ،مشکالت کاری شاما کااهش خواهاد
یافت .یک مثال بزنم؛ فردی را فرض کنید که با ابتداییتری مسائ وب مث پیوند و لینک آشنا نیست .این فارد
اگر خواسته باشد حتی درون وبالگش هم یک ماتن را باه صاورت پیوناد شاده باه صادحهای دیگار درآورد ،باا
مشکالتی مواجه خواهد شد و فکر میکند که یک جای کار از وباالگ ایاراد دارد! نمیداناد کاه مشاک از خاود
اوست که با مدهوم پیوند و طریقۀ درج آن آشنا نیست!! پس به جد به شما توصایه مایکنم مشاغول هار کااری
هسااااتید ،در روز انااااادا زماااااانی را صاااارف مطالعاااااه و کساااااب تجربااااه از دیگاااااران کنیاااااد.
 زمان :اگار زماان کاافی بارای یاادگیری طراحای ساایت را داریاد ،هماین االن شاروع کنیاد .زماان شاخصاۀ
بسیار مهم هر کاری است کاه بارای شاروع آن کاار بایاد داشاته باشاید .در غیار ایان صاورت احتماال اینکاه
اواسط کار ،مراح کار را رهاا کنیاد بسایار زیااد اسات .البتاه ایان میتواناد ناخواساته باشاد .وقتای حارف از
زمان میزنم به این معنا نیسات کاه بایاد  24سااعته کاار کنیاد! بلکاه اگار در روز مادت چناد سااعت را هام
بارای کاار و یااادگیری هام اختصاااص بدهیاد ،بااز هاام خاوب اساات .البتاه باا راهنماییهااای موجاود در ایاان
کتاااب ،میانبرهااایی را خواهیااد یافاات کااه در حالاات عااادی شاااید نیاااز باشااد چناادین ماااه زمااان بگذاریااد تااا
آنهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا را بیاموزیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.
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 احتیاجات سخت افزاری :منظور از احتیاجات سخت افزاری همان رایانه و یا لپ تااپی اسات کاه شاما بارای
ساخت سایت به آن نیاز دارید .فکر نکنم راهی برای راه اندازی سایت بدون داشتن رایانه وجود داشته باشد! ایان
رایانه میتواند سادهترین رایانه باشد که حتی از ضعیفترین سخت افزارها در آن استداده شده باشد .مهم نیست.
البته خیلی از دوستان با گوشیِ هوشمندشان هم اقدام به راهاندازی سایت برای خود میکنند .اما حرفهای اسات
که شما از رایانۀ شخصی استداده کنید .شما به یک خط اینترنت هام نیااز داریاد .پاس از سااخت و راه انادازی
سایت باید آن را روی فضای وب بارگذاری کنید که این کار تنها با دسترسی داشتن باه اینترنات شادنی اسات.
 احتیاجات نررم افرزاری :از نظار نیازهاای نارم افازاری نبایاد مشاکلی وجاود داشاته باشاد .نارم افزارهاایی
که شما برای طراحی سایت باه آنهاا نیااز داریاد ،باه رایگاان از طریا اینترنات قابا دریافات هساتند .البتاه
ما به یک مجموعاه نارم افازار هام نیااز داریام باه آنهاا نارم افزارهاای تحات وب اطاال میشاود .ایان گوناه
نرم افزارها هم رایگاان هساتند .از جملاه ایان نارم افزارهاا سیساتمهای مادیریت محتاوا هساتند کاه باه ماا
اجااازۀ ساااخت سااایت و ماادیریت محتااوای آنهااا را بااه صااورت سااادهترین شااک میدهنااد .پااس کااالً
احتیاجات نرم افزاری چیازی نیسات کاه ذهان شاما را درگیار خاود کناد .کام کام کاه باا موضاوعات کتااب
پاااااایش رویااااااد ،میفهمیااااااد کااااااه ایاااااان نیاااااااز چطااااااور رفااااااع خواهااااااد شااااااد.
 هاست یا فضای میزبانی :هاست همان فضایی است که سایت شما روی آن قرار میگیارد .فضاای میزباانی یاا
هاست به منزلۀ زمینی است که قرار است روی آن یک ساختمان بنا شود .اگر زمینی هم نباشد ،سااختمانی هام
وجود نخواهد داشت .در اص هاست یک فضایی روی یک رایانه است که همیشه به اینترنت متص است .هاست
را باید از شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات میزبانی تهیه کنید .هاست هاا دارای مشخصاات بسایاری هساتند کاه
فقط یک گروه از آنها کاربرد زیادی دارند و آن هم هاست لینوکس است .هاست مهمترین نیااز بارای راه انادازی
یک سایت اینترنتی است و تا زمانی که این مورد نباشد ،غیر ممکن است که بتوانیم یاک ساایت داشاته باشایم.
این را گدتم به این دلی که گاهی از مواقع ممکن است رایانه نداشته باشید .خاوب؛ در ایان حالات میتوانیاد از
گوشی هوشمند خود که به اینترنت متص است استداده کنید یا به کافی نت مراجعه کنید .باالخره بارای دیگار
احتیاجات می توان جایگزین تعریف کرد .اما برای هاست به هیچ عنوان جایگزینی وجود نادارد و شاما ملازم باه
تهیۀ یک فضای میزبانی هستید .اینکه چطور این کار را انجام دهید ،باید دیگر قسمتهای این کتااب را مطالعاه
نماییاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.
 دامنه یا نشانی اینترنتی سایت :دامنه همان نشانی سایت شماست .اگر میخواهیاد ساایت شاما یاک ااهر
حرفهای داشته باشد ،باید یک دامنه برای آن خریداری کنید .شرکتهای ملای و باین المللای هساتند کاه کاار
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مدیریت و ثبت دامنههای اینترنتی را به عهده دارند .شما هم میتوانید دامناۀ خاود را در کمتارین زماان ثبات
کنید .ماثالً  ComputerUser.ir ، google.com ، webnology.ir،bloging.irاینهاا همگای ناوعی از
دامنههای رسمی هستند که شما هم میتوانید دامنۀ خاص خود را ثبت کنیاد و آن را ماال خاود کنیاد .اینکاه
چطور این کار را انجام دهید ،این را هم خدمت شما عرض خواهم کرد .دقت داشته باشید که هاسات و دامناه را
در بیشتر موارد میتوانید با هم سدارش دهید که مشکلی ایجاد نگردد.
مواردی که در اینجا ذکر شد ،همان نیازهای اولیه برای راه اندازی یک سایت اینترنتی بود که برخی از آنها را باید از قبا
تهیه کنید .اما مواردی مث هاست و دامنه را در بخش بعدی به شما خواهم گدت که چطور تهیه کنید.

تهیه هاست و دامنه
همانطور که میدانید در اولین گام شما نیاز به یک فضای میزبانی دارید تا پرونادههای ساایت خاود را روی آن بارگاذاری
کنید .اگر آمادهاید که به صورت عملی کار ساخت سایتتان را شروع کنید ،میتوانید همین االن طب روال آموزشای ایان
بخش فضای میزبانی را تهیه کنید .اما اگر نیاز دارید تا اطالعات بیشتری کساب کنیاد ،میتوانیاد پاس از خوانادن دیگار
قسمتهای این کتاب دوباره به این بخش مراجعه کرده و هاستِ سایت را تهیه کنید.
هاست از عبارت انگلیسی  Hostبه معنای میزبان گرفته شاده اسات .در عرصاۀ وب باه رایاناهای کاه میزباان فای هاا و
اطالعات سایت ماست ،هاست گدته میشود .معادل این عبارت همان میزبان یا فضای میزبانی است .هاست ها معماوالً ناه
تنها فضایی برای قرارگیری اطالعات سایت ارائه میدهند ،بلکه امکانات دیگری از قبی امکاان سااخت ایمیا مارتبط باا
دامنۀ سایت ،ساخت حساب  FTPو امکان مدیریت دامنههای سایت و دیگر ابزارهای مدیاد را هام دارناد .باا خریاد یاک
هاست ،فروشنده به شما اطالعات ورود به پن را خواهد داد که با آن اطالعات (نام کااربری و رماز عباور) میتوانیاد وارد
پن مدیریت هاست شده و از تمامی امکانات هاست استداده کنید.
برای تهیه هاست باید به موارد زیادی توجه داشته باشید .اول از همه احسااس مسائولیت و پاساخگویی شارکت خادمات
میزبانی است که شما هاست را از آن خریداری میکنید .در تهیۀ چنین ماواردی بایاد توجاه داشاته باشاید کاه کیدیات
پشتیبانی چگونه است .پشتیبانی همان پاسخگویی در قبال مشکالتی است که ممکن است برای سرویس شما پایش آیاد.
اگر شرکت در قبال مشکالت پاسخگو نباشد و درصدد رفع آن برنیاید بهتر است از یک شرکت دیگر برای خدمات هاسات
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سایت خود استداده کنید .سایت شما باید همیشه باال بوده و برای همه قاب دسترس باشد .نباید ایان گوناه باشاد کاه در
روز چند ساعت قطعی داشته باشد که در این صورت سایت هیچ گاه بازدید خوبی جذب نخواهد کرد.
عالوه بر پشتیبانی ،باید به کیدیت خدمات آن هم توجه داشته باشید .اینکه از چه نرم افزارها و سخت افزارهاایی اساتداده
می کند ،باعر خواهد شد سرعت سایت شما تغییر کند .مثالً استداده از هاردهای  SSDمیتواناد سارعت ساایت شاما را
چندین برابر کند و بازدیدکنندگان سایت شما از آن راضی باشند .این باعر میشود شما راحتتر بتوانید به فکر پیشارفت
کار خود باشید و حتی در کسب و کار آتی هم موف تر عم کنید.
یکی از شرکتهای خوب ارائه دهندۀ خدمات میزبانی و ثبت دامنه وبنولوگ نام دارد .ما در اینجا طریقاۀ تهیاۀ هاسات از
وبنولوگ را به شما آموزش خواهیم داد .اما طریقۀ سدارش هاست از دیگر فروشندههای فضای میزبانی باه هماین صاورت
است .با ورود به صدحۀ اصلی سایت وبنولوگ به نشانی  Webnolog.netمیتوانید مشخصات و خادمات ایان ساایت را
مشاهده کرده و پلنهای میزبانی یا همان طرحهای میزبانی را ببینید .منظور از طرحهای میزبانی همان بستههای میزبانی
است که هر کدام دارای مشخصاتی از قبی ؛ میزان حجم ،میزان پهنای باند ،تعداد دامنه ،ایمی  ،حساب  ،FTPپایگاه داده
و دیگر مشخصات یک هاست هستند .در وبنولوگ شما میتوانید از ارزانترین طرح کار راه اندازی ساایت خاود را شاروع
کنید و همین که بازدید سایت شما افزایش یافت یا به عبارتی سایتتان رو به رشاد شاد ،بساتۀ میزباانی خاود را ارتقااء
دهید .این کار را میتوانید هر زمان که مناسب دیدید انجام دهید.
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هاستی که شما باید تهیه کنید باید دارای مشخصات زیر باشد .دلی هر انتخاب را هم خدمت شما خواهم گدت.
 هاست لینوکس :منظور این است که سیستم عام رایانهای که هاست شما روی آن قرار دارد لینوکس باشاد و
این سیستم عام هیچ ربطی به سیستم عام رایانۀ شخصی شما نادارد .ماثالً اگار رایاناۀ شاما وینادوز اسات،
میتوانید از هاست لینوکس به راحتی استداده کنید .این نوع هاستها از امنیات و پایاداری باه مراتاب بااالتری
برخوردار هستند و از طرف دیگر ارزانتر هستند و این به خاطر همان رایگان بودن سیستم عام لینوکس است.
شما چه خواسته باشید یک سایت سادۀ ایستا راه اندازی کنید و چه یک سایت پویا ،در هر صورت میتوانید ایان
کار را روی هاست لینوکس انجام دهید .هاست لینوکس قدرت کافی را برای راهاندازی هر نوع سایت دارد و شاما
نباید نگران این باشید که چه کاری را نمیتوانید با هاست لینوکس انجام دهید .اگار اطالعاات کاافی راجاع باه
هاست ندارید ،شک نکنید که هاست لینوکس بهترین انتخاب برای شماست! اما اگر از قب نرم افازار راه انادازی
سایتی دارید که روی یک هاست ویندوزی اجرا میشود ،شاید نیاز داشته باشید هزینۀ بیشتری بپردازیاد و یاک
هاست ویندوز تهیه کنید.
 کنترل پنل  :cPanelیکی از بهترین کنترل پن ها برای مدیریت هاست سی پن نام دارد که وبنولاوگ از ایان
نوع کنترل پن استداده میکند .برای تهیۀ هاست حتماً توجه داشته باشید که کنترل پن فضای میزباانی شاما
 cPanelباشد .کنترل پن نرم افزاری است که با استداده از آن میتوانید هاست و امکانات آن را مدیریت کنیاد.
مثالً اگر قصد ساخت یک ایمی به صورت  info@yoursite.comرا داشته باشید ،بایاد از  cPanelاساتداده
کنید.
 هارد  :SSDاین گونه هاردها که و یدۀ ذخیره کردن دادههای سایت شما را بر عهده دارناد ،سارعت باه مراتاب
باالتری نسبت به دیگر انواع قدیمی هارد دارند .سرعت سایت شما با چنین هاستهایی دو چندان خواهد شد .به
این مورد توجه داشته باشید که هاست شما دارای هاارد  SSDباشاد .چارا کاه باعار افازایش رضاایت بازدیاد
کنندگان سایت شما و در نتیجۀ افزایش رتبۀ سایت خواهد شد.
 هاست ایران یا خارج :هاستی که خریداری میکنید ،میتواند داخ ایران یا خارج از ایاران باشاد .هاساتهای
خارج از ایران معموالً دارای کیدیت بیشتری هستند ،اماا باه دلیا اینکاه از ایاران فاصاله دارناد ،بارای بازدیاد
کنندگانی که از ایران وارد سایت شما میشوند ،دارای اندکی سرعت کمتری هستند .اما در عاوض هام ارزان تار
هستند و هم اینکه پایداری به مراتب باالتری نسبت به هاستهای ایران دارند .به دلیا اینکاه کشاور عزیزماان
هنوز زیرساختهای خوب و مطمئنی را برای خدمات دیتاسنتری ندارد ،ممکن است باعر ایجاد مشکالتی بارای
سایت شما گردد .اما این هم یک گزینه برای انتخاب هاست است .برای شروع کار به شما حتماً پیشنهاد میشود
از هاست خارج کار را شروع کنید .این گونه فضای میزبانی عالوه بر اینکه کیدیت و سرعت خوبی دارناد ،قیمات
بسیار مقرون به صرفهتری هم دارند .فراموش نکنید که هر زمان که خواسته باشید میتوانید سایت خاود را باین
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هاست های مختلف جابجا کنید و اگر این کار را طب اصول خاص خودش انجام دهید ،هیچ صدمهای باه ساایت
شما نخواهد رسید.
حاال برای تهیۀ هاست از وبنولوگ کافی است به نشانی  webnolog.netوارد شده و پلان ماورد نظار خاود را انتخااب
کنید .بستههای مختلدی میزبانی به شما نمایش داده خواهد شد که با کلیک روی "سدارش دهید" میتوانید مراح ثبت
فضای میزبانی به همراه دامنه را طی کنید.

نگران ثبت دامنه هم نباشید ،چرا که در حین ثبت سدارش هاست ،میتوانید دامنۀ مورد نظر خود را هم به ساادگی چناد
کلیک ثبت کنید .همه چیز در وبنولوگ مهیا است تا شما در عرض چند دقیقه سایت خود را بسازید .تحویا هاسات باه
صورت خودکار انجام خواهد شد.
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در ادامۀ مراح باید وضعیت دامنۀ خود را تعیین کنید .اگر میخواهید یک دامنۀ جدید هم ثبت کنید ،باید گزینۀ اول را
انتخاب کرده و نشانی دامنهای که قصد سدارشش را دارید و آزاد است را در جعبۀ مورد نظر وارد کنید و سپس از فهرست
کشویی روبروی آن نوع پسوند را انتخاب کنید .هر کدام از تنظیمات این بخش در مراح بعدی قاب تغییر است .با کلیک
کردن روی دکمۀ ادامه میتوانید قیمت دامنههای قاب ثبت را هم ببینید .مثالً فقط با  5.000تومان میتوانید یک دامناۀ
 irثبت کنید و به سایت خود متص کنید.
اما اگر گزینۀ دوم (می خواهم دامنه ام را منتق کنم به میزبانی وب وبنولوگ) را انتخاب کنید ،دامنۀ خود را میتوانید باه
وبنولوگ منتق کنید و از طری وبنولوگ آن را مدیریت و تمدید کنید .انتخاب این گزینه مال زماانی اسات کاه شاما از
قب از طری شرکتهای دیگر اقدام به ثبت دامنه کردید.
اگر هم گزینۀ سوم (از دامنه ای که قبالً ثبت کردم استداده می کنم) را انتخاب بکنید ،در حال حاضر هیچ دامنه ای بارای
شما ثبت نخواهد شد و شما میتوانید از دامنه ای که قابالً آن را ثبات کردیاد (چاه از طریا وبنولاوگ و چاه از طریا
شرکت های دیگر) برای ساخت سایت خود اساتداده کنیاد .فقاط بایاد از پنا تنظیماات دامناه در ساایت  nic.irبارای
دامنههای ملی  NSهای دامنه را روی  NSهاای وبنولاوگ ( ns1.webnolog.netو  )ns2.webnolog.netتنظایم
کرده باشید .البته این  NSها ممکن است برای هاست شما متداوت باشد که برای اطالع از این موضوع ایمیلی بارای شاما
در هنگام ثبت سدارش هاست ارسال میشود که این اطالعات درون آن درج شده است .برای اطالعات بیشتر میتوانید به
مرکز آموزش سایت مراجعه کنید.
به هر حال با کلیک روی ادامه به مرحلۀ بعدی منتق خواهید شد .دامنه اگر آزاد باشد و توسط فرد دیگاری ثبات نشاده
باشد ،در جدول زیر قاب نمایش است .در غیر این صورت دامنههای مشابه به شما نشان داده خواهد شد .میتوانیاد یکای
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یا چندتا از دامنهها را انتخاب کنید تا آن دامنه برای شما ثبت شود ،یا اینکه دوباره از قسمت بااالی هماین صادحه یاک
دامنۀ دیگری را برای جستجو وارد کنید .در انتخاب دامنه نهایت دقت را داشته باشید که اشاتباهی در نویساههای آن رخ
ندهد .پس از ثبت دامنه امکان استرداد آن وجود ندارد .چرا کاه کاار ثبات دامناههای ملای باه عهادۀ شارکت  nic.irو
همچنین دامنههای بین المللی بر عهده ثبت کننادههای قاانونی اسات و آن شارکتها کاه کاار تخصصیشاان مادیریت
دامنههای اینترنتی است ،امکان استرداد را ندارند.

از ستون اطالعات بیشتر میتوانید تعیین کنید که دامنهای که قصد ثبت کردنش را دارید ،برای چه مدتی میخواهید این
دامنه مال شما باشد .معموالً یک ساله یا پنج ساله میتوانید این کار را انجام دهید .در نهایت هم روی ادامه کلیک کنید.
در مرحلۀ بعد اگر قصد ثبت کردن دامنۀ ملی ( ).irرا دارید باید شناسۀ کاربری خود در ساایت  nic.irرا در جعباۀ NIC
 Handleوارد کنید .توجه داشته باشید شما در هر صورت باید درون سایت  nic.irحساب کاربری داشته باشید که ایان
سایت همان پن مدیریت تنظیمات دامنههای شماست .فرقی نمیکند که قصد ثبت دامنه از طری چه شرکتی را داریاد،
مهم این است که یک شناسه یا نام کاربری در سایت  nic.irداشته باشید و هنگام ثبت دامنۀ ملی جدیاد ایان شناساه را
وارد کنید ،در غیر این صورت اگر دامنه شما ثبت شود ،صاحب امتیااز آن شاما نخواهیاد باود! پاس  nic handleرا در
زمان ثبت هر دامنۀ ملی باید وارد کنید.
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ولی اگر قصد ثبت کردن دامنۀ بین المللی ( net ،org ،comو  )...را دارید ،نیازی به وارد کردن  Nic Handleنیسات؛
چرا که اصالً این مرحله به شما نشان داده نخواهد شد .با کلیک روی دکمۀ ادامه خواهید دید که به مرحلاۀ تاییاد نهاایی
هدایت خواهید شد.

همین جا میتوانید سارویسها و دامناههایی کاه سادارش دادیاد را
ببینید .دقت داشته باشید زمانی که سرویسی را به سبد خریاد خاود
اضافه میکنید ،تعداد آنها در باال سمت چپ صدحۀ ناحیۀ کاربری باه
شما نشان داده خواهد شد .هر کجای سایت که باشید با کلیاک روی
پیوند "مشاهده سبد خرید" میتوانید به مرحلۀ جاری هدایت شاوید.
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برای استداده از کد تخدیف کافیست ،در بخش
"کد تخدیف دارید؟" روی متن مقاب آن کلیک
کنید ،کد تخدیف  %10زیر را وارد کنید .کد تا

مدت زمان محدودی معتبر استs10off .

تمامی مواردی که در اینجا به شما نشان داده خواهد شد را میتوانید بررسی کرده و در نهایت روی دکمۀ تکمی سدارش
کلیک کنید .اگر در افزودن دامنه به سبد خرید مشکلی وجود داشت ،از طری نوار سمت راست (جعبۀ عملیات) میتوانید
دامنهای را به سبد خریدِ خود اضافه کنید.

در صدحۀ بعدی باید مشخصات خود را جهت ثبت دامنه و ایجاد حساب کاربری در سایت وبنولوگ وارد کنید .دقت کنیاد
مشخصات تان را به صورت انگلیسی وارد کنید .یک کلمۀ عباور هام بارای خاود تعیاین کنیاد کاه بعاداً بارای مادیریت
محصوالت خود در وبنولوگ باید با این رمز عبور وارد حساب خود شوید .البته تمامی این اطالعات به ایمیلی کاه در ایان
صدحه وارد کردید ،ارسال خواهند شد .دیگر قسمتهای موجود در این صدحه را بررسی کنید و در نهایت دکمۀ تکمیرل
سفارش کلیک کنید.
حال باید مبل مورد نظر را با استداده از کلیۀ کارتهای عضو شتاب پرداخت کارده و کاار دیگار تماام اسات .مشخصاات
سرویس شما پس از چند لحظه به ایمی شما ارسال خواهد شد .پس از آن فوراً می توانید سایت خود را سااخته و اقادام
به ارائه خدمات به بازدید کنندگان سایت خود کنید .اما اینکه چطور سایت خود را بسازید ،با دیگار قسامت هاای کتااب
همچنان همراه باشید تا با جزئیات کار شما را آشنا کنیم.
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سیستم مدیریت محتوا
همانطور که باید بدانید ،به دو صورت ایستا و پویا میتوانید سایت خاود را بساازید .از مهمتارین روشهاای سااخت یاک
سایت پویا این است که از سیستمهای مدیریت محتوا کمک گرفته و سایت خود را با آنها بسازیم .همانطور که از نام آنهاا
پیداست ،با این گونه نرم افزارها تمرکز شما فقط باید روی محتوا باشد .محتوا همان نوشتهها و دیگر انواع رسانه است کاه
شما درون سایت خود منتشر میکنید .باالخره نمیشود سایت را ساخت و به حال خود رها کارد! بایاد آن را باا محتاوا و
مطالب جدید به روز کنید .برای این کار سیستم های مدیریت محتوا کار شما را بسیار ساده میکنند .به طوری که تمامی
مسائ فنی را به عهده میگیرند و کار تولید محتوا را به شما واگذار میکنند .حاال شما فقط باید روی نوشته و انتشار کاار
کنید .خیلی از سایتهای معروف مث سایتهای دانلود از سیستمهای مدیریت محتوا استداده میکنناد و هار روز ساایت
خود را به روز میکنند.

سیستم مدیریت محتوا یک برنامه است که روی هاست شما نصب میشود .به طور نمونه وردپرس را در نظار بگیریاد کاه
یک سیستم مدیریت محتوای رایگان و بسیار پیشرفته است .این سیستم با زبان برنامه نویسی  PHPنوشته شاده اسات و
برای برپاسازی نیاز به پایگاه دادۀ  MySQLدارد .یعنی محتوایی که شما درون سایت خاود منتشار میکنیاد ،درون ایان
پایگاه داده ذخیره میشود .همانطور که از نامش میتوان فهمید ،پایگاه داده مح ذخیره داده است و کار خااص دیگاری
انجام نمیدهد .اصالً شما نباید خود را درگیر مسائ فنی کنید .بلکه همین که مثالً بدانید پایگاه داده چه کااری را انجاام
میدهد و آیا هاست شما چنین امکانی را دارد یا خیر ،کافی است .بیشتر فضاهای میزبانی (هاست لینوکس) که خریاداری
میکنید ،چنین امکانی را دارند.
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بیشتر سیستمهای مدیریت محتوا حتی از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنند .یعنای حتای شاما نگاران انگلیسای باودن
قسمتهای مدیریت سایت خود هم نباید باشید .اگر خواسته باشیم از قسمت مدیریت سایت در این رابطاه مثاالی بازنیم،
باید به سیستمهای وبالگ دهی اشاره کنیم که به وسیلۀ آنها شما میتوانید وبالگ بساازید ،وارد بخاش مادیریت وباالگ
خود شده و اقدام به مدیریت وبالگ خود از اهر و قالب گرفته تاا تنظیماات و انتشاار نوشاته کنیاد .اماا سیساتم هاای
مدیریت محتوا دارای ابزارها و امکانات پیشرفتهتری نسبت به وبالگ هستند .ماثالً میتوانیاد ااهر ساایت خاود را مثا
سایت های روز دنیا کنید و از امکاناتی مث خبرنامه یا ابزار مدیریت کاربران پیشرفته استداده کنیاد .وردپرسای کاه از آن
نام بردیم ،دارای امکان نصب افزونه است که با نصب این گونه برنامک ها ،امکانات آن به شدت قاب افزایش است.
به عنوان یک پیشنهاد به شما از طرف ما برای ساخت سایت حتماً از سیساتمهای مادیریت محتاوا اساتداده کنیاد .ایان
برنامهها کار هر طراح سایت را سادهتر از قب کردند .شما با فقط نیم ساعت میتوانیاد هاسات و دامناۀ خاود را بخریاد و
سایت خود را با استداده از یکی از CMSها مث وردپرس برپا کنید .این کار نه تنها سخت نیست ،بلکه لاذت بخاش هام
هست .پس از خرید هاست و دامنه از وبنولوگ ،میتوانیاد از طریا پشاتیبانی تیکات ارساال کنیاد و درخواسات نصاب
وردپرس و همچنین راهنمایی کنید .کارمندان وبنولوگ حتماً به شما کمک خواهناد کارد .سیساتمهای مادیریت محتاوا
حتی دارای امکانی با عنوان قالب هستند .شما با تغییر قالب میتوانید به راحتی چند کلیک ااهر ساایت خاود را تغییار
دهید .یعنی این گونه نیست که هر کسی که سایتش را با یک سیستم مدیریت محتوا بسازند ،ااهرش بایاد دقیقااً مثا
سایتهای دیگری باشد که از آن  CMSاستداده کرده باشد .حتی شاما اگار خاود باا کدنویسای و طراحای صادحات وب
آشنایی داشته باشید ،میتوانید قالب خاص خودتان را برای سیستم مدیریت محتوای محبوب خود مث وردپرس بسازید.
حاال که با سیستم مدیریت محتوا و اهمیت آن آشنا شدید ،به سراغ بخش کاربردیتر کتاب خاواهیم رفات و باه صاورت
عملی و تصویری طریقۀ نصب کردن وردپرس روی فضای میزبانی که از وبنولوگ خریداری کردید را آموزش خواهیم داد.

وردپرس چیست؟
وردپرس ( )Wordpressیکی از بهترین سیستمهای مدیریت محتوا یا سایتساز اسات کاه باه رایگاان میتوانیاد از آن
استداده کنید .برخالف تصورِ اینکه این نرم افزار رایگان است ،اما امکانات فو العادهای دارد .به طوری کاه پاس از انادکی
کار کردن با آن ،میتوانید به قدرت آن پی ببرید .خیلی از سایتها با رتبۀ تک رقمی ایران و یا حتی جهان با وردپرس راه
اندازی شدند و هیچ چیز برای ساخت یک سایت کام کم ندارد .وردپرس حتی از زباان فارسای هام پشاتیبانی میکناد.
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تمامی قسمتهای مدیریت و بخشهایی که برای بازدیدکنندگان سایت نمایش داده میشود ،را میتوان فارسای ساازیش
کرد .با وردپرس هیچ گاه راه اندازی یک سایت به این اندازه ساده نبوده و نخواهد بود.
وردپرس از قالبهای زیادی پشتیبانی میکند .شما با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوانید به تعداد بینهایات قالاب
فارسی و حتی اصلی برسید که تنها با دانلود کردن آنها و نصب کردن روی وردپرس خود ،کاه هماین هام کااری نادارد،
اهر و اجزاء سایت خود را تغییر دهید .حتی اگر با نحوۀ طراحی سایت آشنایی دارید ،خودتان میتوانیاد دسات باه کاار
شده و قالب دلخواه خود را کدنویسی کنید .اگر از پس این کار بر نمیآیید ،اما همچنان میخواهید ااهر ساایت خاود را
متناسب با محتوا و منحصر به فرد کنید ،میتوانید با پرداخت هزینهای این کار را به یک متخصص طاراح قالاب وردپارس
بسپارید .پس از آن قالب را روی سایت خود نصب کنید و شروع به ساخت صدحات و انتشاار نوشاتهها و محتاوای جدیاد
برای سایت خود کنید .فراموش نکنید که در بخش دانلود سایت  webnolog.netهام قادریاد قالبهاای رایگاانِ ماا را
دریافت کنید.
وردپرس حتی دارای افزونههای بسیاری هم هست .هر افزونه برای هر کاری ساخته شده است .ماثالً فارض کنیاد ساایت
شما نیاز به خبرنامه دارد ،یا باید در صدحۀ اصلی یا صدحات دیگر جعبههای زیبای توضیحی باا عناوان  MetaBoxقارار
دهید .در این صورت بدون اینکه خواسته باشید وارد مسائ فنی شوید ،کافی است یاک افزوناه را روی ساایت وردپرسای
خود نصب کرده و فوراً از آن استداده کنید .بیشاتر افزوناههای وردپارس رایگاان هساتند و حتای از درون خاود محایط
پیشخوان وردپرس قاب نصب هستند .پس از نصب هم میتوانید آن را تنظیم و مدیریت کنید .در نصاب افزوناههای هام
زیادهروی نکنید که باعر کند شدن سایت شما میشوند.
سایت ورد پرس دارای بخشی با عنوان پیشخوان است؛ یعنی هر سیستم مدیریت محتوایی چنین بخشای را دارد .شاما باا
وارد شدن به این بخش ،میتوانید ک سایت خود را مدیریت کنید .از مدیریت قالبها و افزونهها گرفته تا انتشار محتاوای
جدید همه و همه با یک محیط جذاب و کاربرپسند انجام شدنی است .این محیط فقط مختص شاما و دیگار نویساندگان
سایت شماست .افرادی میتوانند وارد این محیط شوند که رمز عبور بخش مدیریت یا ناحیۀ کااربری را داشاته باشاند .در
غیر این صورت هر کسی قادر به ورود به این قسمت نخواهد بود.
تصویر پایین نمایی از پیشخوان وردپرس را نشان میدهد .پیشخوان از بخشهای مختلدی تشکی شده اسات کاه صادحۀ
اصلی آن همان چیزی است که در عکس می بینید .یاک ناوار عماودی در سامت راسات صادحه وجاود دارد کاه شاام
پیوندهایی برای رفتن به صدحات دیگر پیشخوان است .هر صدحه از پیشخوان دارای کاربردی است .مثالً صدحۀ نوشاتهها،
امکان مدیریت نوشتههایی که تا به حال منتشر شده است را میدهد .شاید خواسته باشید نوشتهای را ویارایش کنیاد یاا
حذف نمایید .یا حتی دیگر مشخصات یک نوشته را تغییر دهید .صدحۀ رسانه ،امکان مشاهدۀ هر نوع رسانهای کاه تاا باه
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حال روی سایت خود بارگذاری کردید را میدهد .مثالً تصاویر ،فای های فشرده و ..همگی میتوانند اینجا مادیریت شاوند.
مثالً پیوند دانلود آنها را بردارید.

بخش دیدگاهها برای مدیریت دیدگاههایی است که توسط بازدید کنندگان سایت شما ارسال شاده اسات .بخاش نماایش
تمامی تنظیماتی که مرتبط با اهر و نماای ساایت شماسات را در خاود گنجاناده اسات .افزوناهها از دیگار بخشهاای
پیشخوان وردپرس است که برای مدیریت افزونه های وردپرس است .هر افزونه قابلیتی را به ساایت شاما اضاافه میکناد.
وردپرس دارای چند صد هزار افزونۀ رایگان است که قابلیت نصب روی سایت شما تنها با یک کلیک را دارند.
بخش ابزارها ،ابزارهای مدید مث درون ریزی و برون بری را در خود دارد .تنظیمات سایت شاما هام از بخاش تنظیماات
قاب انجام است .صدحۀ "وردپرس فارسی" هم بخشی برای تنظیمات تاریخ و اعداد و حروف فارسای در ساایت شماسات.
یعنی وردپرس کاری کرده که شما یک سایت کامالً فارسی را داشته باشید.
البته به غیر از این بخشهایی که به صورت خالصه شما را باا آنهاا آشانا کاردم ،ممکان اسات صادحات دیگاری هام در
پیشخوان وردپرس موجود باشد که بسته به افزونههایی که نصب میکنید متغیر است .هر بخاش از پیشاخوان هام بارای
انجام کار خاصی تعبیه شده است .این بود از کار کردن با وردپرس و بخش پیشخوان آن .نمایی که برای بازدید کننادگان
سایت شما به نمایش در میآید ،همان قالب و تنظیماتی است که از بخش نمایش انجام داده بودید.
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نصب وردپرس
برای استداده از وردپرس ،اول باید آن را روی فضای میزبانی خود نصب کنید .وردپرس به هاست لینوکس نیااز دارد .اگار
هاست و دامنهتان را به روشی که گدته شد تهیه کرده باشید ،کافی است با استداده از مشخصاتی که ایمیا شاما ارساال
شده است ،وارد ( cPanelکنترل پن فضای میزبانیِ شما) شده و از امکانات این بخاش بارای نصاب وردپارس اساتداده
کنید.
پس از اینکه وارد  cPanelشدید ،با نمایی همانند تصویر زیر مواجه خواهید شد که این بخش همان ابزارهای ماورد نیااز
برای ساخت و مدیریت سایت را برای شما مهیا کرده است .در نگهداریِ رمز ورود به  cPanelباید نهایت دقات را داشاته
باشید و از رمزهای ساده به هیچ عنوان استداده نکنید! چرا که هک شدن سایت شما و از بین رفاتن تماامیِ اطالعاات آن
حتمی است .اما رمزهای پیچیده و بلند حاویِ نویسههای تصادفی ،سایتِ شما را غیر قاب هک میکنند.

اینکه  cPanelرا چطور میتوانید بیاموزید کافی است به بخش مرکاز آماوزش  webnolog.netرفتاه و باا ویادیوهای
آموزشیِ سیپن که به صورت اختصاصی و به زبان فارسی تولید شده است کار کنید .اما ماا بارای اینکاه وردپارس را باه
صورت خودکار و بدون نیااز باه کاار اضاافی روی هاساتِ خاود نصاب کنایم ،بایاد از جعباۀ  SOFTWAREروی Site
 Softwareکلیک کنیم.

20

پس از آن وارد صدحهای خواهیم شد که میتوانیم انواع نرم افزارهای راهاندازیِ سایت را مشاهده کنیم کاه تنهاا باا چناد
کلیک به راحتیِ قاب نصب هستند .در آینده ممکن است به فهرست این نرم افزارها افزوده گردد.

در تصویر باال شما دو نوع نرم افزار به نامهای  Wordpressو همچنین  phpBB3را میبینیاد .باا وردپارس کاه آشانا
شدید .اما  PHPBB3یک انجمنساز اینترنتیِ رایگان است که میتوانید برای ساخت یک انجمن حرفهای و البتاه رایگاان
از آن استداده کنید .توضیحات استداده و ساخت از آن را به کتابِ آموزشیِ دیگری موکاول مایکنیم کاه بتاوانیم تماامیِ
جزئیات آن را به شما آموزش دهیم.
اما در اینجا باید روی  Wordpressکلیک کرده تا وارد صدحهای گردید که مشخصات سایتِ شما را از شاما میگیارد و
به صورت خودکار وردپرس را برای شما نصب میکند.
توجه :دقت داشته باشید که اگر از قب روی مسیر  public_htmlفضای میزبانیِ شما پروندههایی وجود داشاته باشاد،
باید آنها را حذف کنید .برای این کار وارد ( File Managerدر همان سیپن ) شده و به مسیر مورد نظر رفتاه و ماوارد
مورد نظر را حذف کنید.
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صدحۀ  Site Managerبه صور تصویر زیر میباشد:

22

با هم یکی یکی موارد را بررسی و سپس آنها را پر میکنیم .در باالترین قسمت این صدحه اطالعاتی به ما نشاان میدهاد
که دانستن آنها مدید است؛ اما ضروری نیست.
میرسیم به اولین گزینهای که باید آن را پر کنیم که  Admin Userنام دارد .شما بایاد یاک عباارت انگلیسای حاداق
متشک از  5حرف را وارد کنید .این نامِ کاربریِ شما برای ورود به پیشخوانِ وردپرس کااربرد دارد .افاراد معماوالً عباارت
 adminرا وارد میکنند .اما برای افزایش امنیت بهتر است که از عبارتی به غیر از این استداده کنید.
در جعبۀ روبروی  Admin Passباید رمز عبوری را جهت ورود به پیشخوان انتخااب کنیاد .در انتخااب ایان رماز عباور
نهایت دقت را داشته باشید و حتماً بلندتر از  12نویسه و شام اعداد و حروف و نمادهاای خااص باشاد .ترجیحااً در وارد
کردن این رمز صدحه کلید خود را روی حالت  Englishقرار دهید .که رمز شما به صورت انگلیسی وارد گردد.
رمز عبوری که تعیین کردید را مجدد باید درون جعبۀ روبروی عبارت ) Aadmin Password (Againهم وارد کنید.

نکته :برای انتخاب یک رمز عبور قوی و مناسب بهتر است روی ( Generate Passwordدرتصویر باال) کلیک کنید تاا
جعبهای به همراه یک رمز عبور قوی برای شما باز گردد .سپس رمز عباور را انتخااب کارده و در جاای مطمئنای ذخیاره
کنید .در نهایت روی  Use Passwordکلیک کنید .این رمز برای شما به عنوان رمز ورود به وردپارس انتخااب خواهاد
شد.
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درجعبۀ بعدی ( )Emailشما باید نشانیِ ایمی ِ خود را وارد کنید .ایان ایمیا میتواناد درون ساامانۀ  Gmailباشاد یاا
 Yahooیا هر شرکت دیگر .چیزی که مهم است این است که شما باالخره باید یک صندو ایمی داشته باشید.

گزینۀ بعدی  Installation URLنام دارد که شما باید مسیر نصب شدن وردپرس را تعیین کنید .اگر میخواهید باا وارد
کردن نشانیِ دامنه ،صدحۀ اصلیِ سایت شما نمایش داده شود و در حال حاضر هیچ گونه نارم افازار دیگاری روی فضاای
میزبانیِ شما نصب نیست ،باید این جعبه را خالی کنید و هیچ عبارتی درون آن ننویسید.

اما به طور پیشفرض عبارت  wordpressدرون آن درج شده است که اگر آن را پاا نکنید ،سایت وردپرسایِ شاما باه
این صورت برای بازدیدکنندگان باز خواهد شد ! yoursiter.ir/wordpress :که ما چنین چیزی نمیخواهیم.
گزینۀ بعدی  Blog nameنام دارد .باید نام سایتتان را درون این جعبه وارد کنید .این نام میتواند فارسی یاا انگلیسای
باشد و معموالً در باالترین قسمت تمامیِ صدحات نمایش داده میشود که البته بسته به قالب مح نماایش عناوان درون
سایت ممکن است فر کند.

توضیحاتی که راجع به سایت باید بدهید را باید در جعبۀ  Blog descriptionوارد کنید .این توضیحات معموالً در زیار
عنوان سایتِ شما نمایش داده میشود و باید آنقدرکوتاه و مدید باشد که بازدید کننده با یک نگاه باه آن بتواناد موضاوع
سایت شما را درا کند.

گزینۀ  Table Prefixپیشوندِ نامِ جدولها در پایگاه دادۀ سایت است .میتوانید آن را دست نازده رهاا کنیاد .اماا بارای
افزایش امنیت پیشنهاد می شود آن را تغییر دهید .بهتر است یک عادد دو رقمای تصاادفی ،در انتهاای آن اضاافه کنیاد.
همین کدایت میکند.

از فهرست کشوییِ  MySQL DBهم پایگاه داده را باید مشخص کنید .احتماالً تنها یک مورد وجودخواهد داشات و شاما
باید همان را انتخاب کنید Create New Database :تا یک پایگاه داده به صورت خودکار بارای ایان ساایت سااخته
شود.
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در نهایت روی  Installکلیک میکنید و باید صبر کنید تا نصب وردپرس انجام گیرد .پس از اینکه کاار نصاب باه اتماام
رسید ،صدحۀ دیگری به شما نشان داده خواهد شد که اطالعات ورود (نام کاربری و رماز عباور) باه وردپارس را باه شاما
نشان میدهد.

در تصویر باال میبینید که نام کاربریِ ما  adminنام دارد و رمز عبور هم در انتهای همان خاط نشاان داده شاده اسات.
حاال باید بتوانید وارد بخش پیشخوان سایتِ خود شوید و کنترل سایت را به دست بگیرید .اگر به نشانیِ سایت خاود هام
مراجعه کنید ،خواهید دید که سایت شما آمادۀ بهرهبرداری اسات .اماا بایاد نکتاۀ دیگاری را راجاع باه هماین بخاش از
 cPanelخدمت شما عرض کنم .در پایین صدحۀ  Site Softwareشما دو بخش دیگری هم باا عنااوین  Upgradeو
 Uninstallمشاهده میکنید .اگر تا االن نرم افزاری را روی هاستِ خود نصب نکرده باشید ،ایان بخاش باه ایان صاورت
است:

یعنی چیزی برای نمایش دادن ندارد .اما اگر پس از نصب وردپرس یا حاال هر اسکریپت دیگار روی فضاای میزباانی ،ایان
قسمت به این صورت درخواهد آمد که توضیحات آن بدین قرار است:
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از قسمت  Upgradeاگر نسخۀ جدیدی از وردپرس وجود داشته باشد به شما نمایش میدهد که از همین جا قادریاد آن
را به روزرسانی کنید .برای مسائ امنیتی همیشه به این نکته توجه کنید کاه از آخارین نساخۀ هار اساکریپتی اساتداده
کنید .از بخش  Uninstallهم میتوانید اسکریپتی که نصب کردید را حذف کنید .البته دقت داشته باشید که با این کاار
تمامی اطالعات سایت شما حذف خواهند شد.

ورود به پیشخوان وردپرس
همینک اگر نشانیِ سایت خود را در نوار نشانیِ مرورگر وارد کنید ،سایت خود را خواهید دید که البته به صورت انگلیسای
است .ما باید از بخش تنظیمات ،آن را فارسی کنیم .در ادامه آموزشش آمده است .شما بعداً حتی باید اهر سایت خود را
هم عوض کنید.
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حاال می خواهیم وارد پیشخوان سایتِ خود شویم .برای این منظور باید وارد نشانیِ زیر شویم .پس مرورگر خود را باز کرده
و به جای  yoursite.irدامنۀ خودتان را وارد کنید.
Yoursite.ir/wp-login.php
یعنی اگر  wp-login.phpرا به انتهای دامنۀ خود در مرورگر اضافه کنید ،صدحۀ ورود به سایت را مشاهده خواهید کارد
که باید نام کاربری ( )Usernameیا حتی ایمی ِ خود را در جعبۀ اول ،و رمز عبوری که در هنگام نصب وردپرس تعیاین
کردید را در جعبۀ دوم ( )Passwordوارد کنید .سپس روی " "Log inکلیک نمایید .بعداً تمامی این موارد باه فارسای
تبدی خواهند شد.

پس از ورود به پیشخوان وردپرس ،با صدحهای همانند تصویر زیر روبرو خواهید شاد .هماانطور کاه میبینیاد هماه چای
انگلیسی است .اگر با محیط انگلیسی راحت هستید ،میتوانید همین طور تنظیمات زبان را دست نخاورده بااقی بگذاریاد.
اما ما در ادامه به شما خواهیم گدت که برای فارسی کردن وردپرس چه کار کنید.
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فارسی سازیِ وردپرس
نواری در سمت چپ صدحه وجود دارد که شما باید از  Settingsروی  Generalکلیک کنید.

پس از آن در صدحهای که باز خواهد شد ،به پاایین صادحه آماده و فهرسات کشاوییِ  Site Languageرا بااز کارده و
زبان"فارسی" را انتخاب کنید.
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در نهایت روی  Save Changesکلیک کنید .تنظیمات که ذخیره شد ،خواهید دید که همه چیز به زبان فارسی شاده و
به راحتی میتوانید با همۀ بخشهای وردپرس به سادگی کار کنید.

حتی اگر به صدحۀ اصلیِ سایتِ خود هم مراجعه کنید ،خواهید دید که قالبِ سایت شما هم فارسی شده اسات .البتاه باه
غیر از نوشتهای که از اول به صورت پیشفرض داخ سایت شما منتشر شده است که باید آن را حذف نمایید.
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از مهمترین ویژگیِ فارسی کردن وردپرس این است که همه چیاز راسات باه چاپ چیانش میشاود کاه ایان بارای ماا
فارسیزبان ها بسیار کاربردی است .یعنی حتی نیازی نداریم که در کدهای قالب یا جای دیگر دست بباریم و ویرایشای رو
آن انجام دهیم .البته قالبهایی که روی سایت نصب می کنیم ،باید این قابلیت را داشته باشند .یعنی باید برای زبانهاای
راست به چپ هم بهینه شده باشند .پس اگر خواستید قالبی را روی سایت خود نصب کنید ،باید به این مورد توجه کاافی
داشته باشید که اصطالحاً راستچین شده باشد.
یک نواری در باالترین قسمت صدحات سایت و همچنین ناحیۀ پیشاخوانِ وردپارس نماایش داده میشاود کاه ایان ناوار
کاربردش جابجا شدن بین صدحات سایت و همچنین قسمتهای مختلف پیشخوان اسات .بادون اینکاه خواساته باشاید
صدحات متعددی درون مرورگر خود باز کنیم .البته گاهی هم الزم است که این کار را انجاام دهایم و چنادین صادحه از
سایت خود را درون چندین سربرگ از مرورگر باز نماییم.

این نوار فقط زمانی نشان داده خواهد شدکه ما وارد حساب خود در پیشخوان شده باشیم و برای بازدید کننادگان ساایت
به نمایش در نخواهد آمد .پس نگران این موضوع نباشید .هر زمان که خواستید مجدد وارد محایط پیشاخوان ،یاا هماان
بخش مدیریتی سایت شوید ،کافی است روی "پیشخوان" از زیرفهرست نام سایت خود کلیک کنید .نامِ سایت خاود را در
سمت راست این نوار میتوانید مشاهده کنید.
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فعالسازی افزونۀ شمسیساز
یکی از کارهای اولیه و مهمی که در همان ابتدا باید انجام دهیاد ،فعاال کاردن قابلیات شمسیساازی زماان و تااریخ در
وردپرس است .این کار به سادگیِ فعال کردن یک افزونه در وردپرس است .راجاع باه افزوناهها در اداماه بیشاتر توضایح
خواهیم داد .اما همین قدر بدانید که افزونهها به امکانات سایت شما اضافه میکنند .از جمله افزونۀ  wp-jalaliکاه بارای
شمسی کردن تاریخ مورد استداده قرار میگیرد.
برای این منظور از نوار ناوبریِ وردپرس روی "افزونهها" کلیک کنید که صدحۀ افزونههای نصب شده برای شما باز گردد.

اگر افزونه ای با نام  wp-jalaliوجود داشت که کافی است آن را فعال کنید .اما به دلی اینکه ما وردپارس را باه صاورت
خودکار نصب کردیم ،باید روی دکمۀ "افزودن" در باالی همین صدحه کلیک کنیم تا این افزونه را نصب کنیم.
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در صدحۀ دیگری که برای ما باز خواهد شد ،فهرست افزونههایی که میتوانیم آنها را نصب کنیم نمایش داده میشاود .در
جعبۀ جستجوی باالی صدحه عبارت  wp-jalaliرا وارد کرده و روی دکمۀ "هماکنون نصب کنید" مربوط به ایان افزوناه
کلیک کنید .دقت داشته باشید که ممکن است افزونههای مشابه دیگری هم موجود باشد .اما شما باید این ماورد را نصاب
نمایید.
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پس از نصب این افزونه روی "فعال کردن" کلیک کنید تا فعال گردد.

به محض فعال شدن افزونه ،گزینهای زیر تنظیمات وردپرس ،از نوار ناوبریِ سمت راست ،با نام "وردپرس فارسی" افازوده
خواهد شد که روی آن کلیک میکنیم.

در بیشتر موارد تنظیمات این صدحه بهینه است و نیازی نیست تغییراتی درون آن بدهید .اما باا خوانادن توضایحات هار
کدام از گزینهها کامالً متوجه خواهید شد که هر کدام چه کاری را برای سایتِ ما انجام میدهند .پس شاید بد نباشاد کاه
مدت زمانی را صرف مطالعۀ این بخش بکنید .اما در هر حال گزینۀ "تنظیمات خاص" را در پایین صدحه فعال کنیاد کاه
باعر کاهش فشار سایت شما خواهد شد .در نهایت روی "ذخیرهی تغییرات" کلیک کنید.
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تغییر پوستۀ وردپرس
اما به سراغ پوستهها یا قالبهای وردپرس خواهیم رفت که اهر سایت ما را تغییر میدهند .پس باه پیشاخوان خاواهیم
رفت و از فهرست ناوبریِ سمت راست اشارهگر را روی "نمایش" برده و روی "پوستهها" کلیک مایکنیم .یاا ایان کاار را
میتوانیم از نوار باالی صدحات هم انجام دهیم .این نوار به نوار مدیریتی هم مشهور است.
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پس از آن صدحهای باز خواهد شد که فهرستی از قالبهایی که تا به االن روی سایت ما نصب شدند را نشان میدهد.

به صورت پیشفرض  3پوسته یا قالب روی وردپرس ما از همان اول نصب میشود .که جدیادترین پوسات یعنای پوساتۀ
 2017روی سایت ما فعال است .هر پوستهای که همینک روی سایت ما فعال است ،نوار زیار تصاویرِ پیشنماایشِ آن باه
صورت مشکی رنگ است و دکمۀ "سدارشیسازی" روی آن فعال است .هر قالب بسته به اینکه به چاه روشای کدنویسای
شده باشد ،تنظیماتی برای سدارشی شدن هم دارد که با کلیک روی این دکمه میتوانید قالب خود را سدارشی کنید.
هر پوستهای که شما در این صدحه میبینید را سریعاً میتوانید روی سایت خود فعال کنید .اما باید توجاه داشاته باشاید
که تعویض مکرر پوسته روی سایت ،میتواند به سایت شما ضربه وارد کند .البتاه تاا زماانی کاه در حاال آزماون و خطاا
هستید مشکلی نیست .اما پس از اینکه تصمیم خود را گرفتید سعی کنید پوسته را تغییر ندهید .به غیر از پوستههایی که
اینجا برای شما فهرست شدند ،پوستههای بیشماری در محیط وب برای دانلود رایگان هستند که با یک جستجوی سااده
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درون گوگ قادرید آنها را به رایگان دریافت کنید .اما باید حتماً پوستهها را از جای مطمئنی دریافات کارد .چارا کاه هار
پوسته میتواند حاوی کدهای مخربی درون آن باشد که سایت شما را با مشک روبارو کناد .در کمتارین حاالتش تبلیا
درون سایت شما نمایش داده میشود و در بدترین حالت سایت شما هک خواهد شد.
در صدحۀ پوستههای وردپرس با کلیک روی "افزودن پوسته تازه" که با یک عالمت  +در وسط آن مشخص شده است ،به
صدحۀ دیگری هدایت خواهید شد که از منبع پوستههای خود وردپرس میتوانید تنها با چند کلیک قالب مورد نظر خاود
را نصب کنید .این قالب ها از هر نظری کام هستند .البته باید به این موضوع دقت داشته باشید قالبی که نصب میکنیاد
حتماً راستچین شده باشد.

هر قالبی که قصد دریافت اطالعات بیشتری از آن را دارید ،باید اشارهگر را روی آن برده و کلیک کنید (جزئیاات و پایش
نمایش) .سعی کنید پوستههایی را نصب کنیاد کاه دارای توضایحات فارسای هساتند و مطمائن هساتید کاه از فارسای
پشتیبانی میکنند .نصب پوستههایی که از فارسی پشتیبانی نمیکنند ،باعر میشود که سایت شما دارای نماای باه هام
ریخته پیدا کند .البته آن را با تغییر مجدد پوسته میتوانید رفع کنید.
توجه :از نصب پوسته های اضافی و بسیار روی سایت خود خودداری کنید! این کاار باعار کااهش سارعت ساایت شاما،
افزایش خطرپذیری و همچنین پر شدنِ فضای میزبانیِ شما خواهد شد .مخصوصاً قالبهایی کاه دارای امکاناات بسایاری
هستند که حجم به مراتب بیشتری هم میگیرند.
هر قالبی راکه پسندیدید میتوانید روی "نصب" کلیک کرده تا قالب فوراً برای شما نصب گردد و در فهرسات پوساتههای
نصب شما به شما نمایش داده شود .پس از آن با فعال کردن آن میتوانید اهر تغییر کردۀ سایت خود را شاهد باشید.
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عالوه بر پوستههای پیشفرض وردپرس ،پوستههایی هم هساتند کاه در سرتاسار اینترنات مخصوصااً ساایتهای دانلاود
اسکریپت و قالب موجودند و به راحتی قاب دریافت و نصب شدن روی سایتِ شما هستند .شما باید تنها باه دنباال قالاب
وردپرس بگردید .اما به دلی اینکه این قالب ها توسط خودِ وردپرس تایید نشدهاند ،باید بسیار هوشیار باشید .برای نصاب
چنین قالبهایی هم باید از باالی صدحۀ افزودن پوسته ،روی "بارگذاری پوسته" کلیک کنید .حاال باید مسایر پروناۀ Zip
که روی رایانهتان وجود دارد را انتخاب کرده و روی  Openکلیک کنید .صبر میکنید تا قالب مد نظر شما نصب شود.
نکته :قالبهایی در محیط اینترنت برای دانلود یا خرید وجود دارند که دارای امکانات بسیار زیادی هساتند .ایان قالبهاا
درست است که شاید اهر و امکانات سایت شما را بسیار باال ببرند .اما مطمئن باشید که سرعت ساایت شاما باه شادت
کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر در در مواردی که قالب توسط توسعه دهندۀ آن به روز رسانی نشود ،قالب شاما دیگار
کار نخواهد کرد و مجبورید پوستۀ سایت خود را عوض کنید.

انتشار محتوا در سایت
حال وقت آن است که درون سایت خود نوشته یا انواع مختلدی از محتوا از قبی عکس ،فایلم ،صاوت و  ...منتشار کنایم.
برای این منظور کافی است از فهرست سمت راست به بخش "نوشتهها" برویم که فهرستی از نوشتههایی کاه تاا باه االن
درون سایت منتشر شده است را به ما نشان می دهد.

یک نوشته از همان اولی که سایت را نصب کردیم ،درون سایت ما منتشر شده است که قادریم همان را ویرایش کنایم یاا
آن را حذف کنیم .برای حذف کردن یک نوشته زمانی که اشاره گر را روی آن میبریاد ،دساتوری باا عناوان "انتقاال باه
زبالهدان" نمایش داده میشود که باید روی آن کلیک کرده تا نوشته حذف گردد .نوشتههایی که حذف میشوند به داخ
زباله دان منتق شده که اگر اشتباهی نوشتهای را حذف کردید ،مجدد قادر باشید آن را بازیابی نمایید.
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و اما برای اضافه کردن نوشتۀ جدید که در اص یک صدحۀ جدید درون سایت شما ساخته خواهد شد ،کاافی اسات روی
"افزودن نوشته" در باالی صدحۀ نوشتهها یا از طری نوار ناوبری سمت راست کلیک کنید .صدحهای به مانند تصاویر زیار
باز خواهد شد که قادرید نوشتهای را به سایت خود اضافه نمایید.

عنوانی را در جعبۀ باال برای آن وارد میکنیاد .ساپس در جعباۀ زیارین آن شاروع باه نوشاتن ماتن خاود مینماییاد .از
جعبههای سمت چپ صدحه تنظیمات نوشته را معین میکنید و در نهایت روی دکمۀ آبیرنگ "انتشار" کلیک میکنیاد.
نوشتۀ شما منتشر خواهد شد .البته بهتر است قب از اینکه نوشاتههای خاود را درون ساایت منتشار کنیاد ،دساتهبندیِ
موضوعیِ مناسبی را برای سایت خود بسازید که این کار را از بخش نوشتهها > دستهها میتوانید به راحتی انجاام دهیاد.
آموزش کام تمامی قسمتهای وردپرس در سایت وبنولوژی موجاود اسات .همچناین در بخاش مرکاز آماوزش ساایت
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وبنولوگ هم میتوانید فهرست کاملی از آموزشهای وردپرس را داشته باشید .این صادحه را درون مرورگارِ خاود ذخیاره
کرده تا در مواقع بعدی به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.
از االن به بعد یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید ،این است که سایت خود را با نوشتهها و محتوای مناساب باه
روز کنید .با این کار روز به روز به بازدید های سایت شما افزوده خواهد شد .باا یاک آماارگیر سااده کاه از طریا بخاش
افزودن افزونه می توانید روی سایت خود نصب کنید ،قادرید آمار بازدیدها را مشاهده کنید .بخش افزونههای وردپرس هار
آنچه که شما نیاز دارید را برای شما مهیا کرده است .فقط کافی است با چند کلیاک سااده آن را نصاب کارده و اساتداده
کنید .البته باید دقت داشته باشید که از نصب افزونههای اضافی باید خودداری کنید.

مدیریت افزونههای وردپرس
تا اینجای کتاب با بیشتر قسمتهای بخش مدیریت سایتِ خود آشنا شدیم .اما یکی از مهمترین مباحر وردپارس ،بحار
مدیریت افزونه های سایت است .این افزونه ها به ما امکان افزودن امکانات بیشتری را به سایت ما میدهد .به عناوان ماثال
فرض کنید میخواهید یک صدحهای را با عنوان "تماس با ما" بسازید و درون آن فرمی را قرار دهید که بازدید کننادگان
با پر کردن آن فرم ،متن یا عکسِ خودشان را به ایمی شما ارسال کنند .برای این کاار الزم نیسات کدنویسای یاا برناماه
نویسی بلد باشد .کافی است از بخش افزونهها > افازودن عباارت  formرا درجعباۀ جساتجو وارد کارده تاا فهرساتی از
افزونه های مورد نظرتان نمایش داده شود .دقت داشته باشید کاه جساتجوی افزوناه یاا پوساته را بایاد براسااس کلماات
انگلیسی انجام دهید .اما خیلی از آنها زمانی که نصب میشوند ،دارای محیط فارسی هستند.
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هر افزونه دارای یک رتبه ،تعداد استداده کنندگان و توضیحاتی است که شما با دیدن آنها میتوانید تصمیم بگیرید که آیاا
باید آن را نصب کنید یا خیر .از نصب و فعال کردن تعداد زیاد افزون هم باید خودداری کنید .چرا که با این کار عاالوه بار
اینکه سرعت سایت شما به شدت کاهش خواهد یافت ،خطرپذیری سایت شما را هم باال میبرد .هر افزونه میتواناد دارای
یک رخنه باشد که اگر فرد هکر متوجه آن رخنه روی سایت شما گردد ،به راحتی میتواند کنترل سایت شما را به دسات
گیرد .پس تنها از افرونه هایی استداده کنید که واقعاً به آنها نیاز خواهید داشت.
در صدحۀ مدیریت افزونههای نصب شده ،شما فهرست تمامیِ افزونههایی که تا به االن نصب کردیاد را میتوانیاد ببینیاد.
هر افزونه در این صدح ،دارای یک ردیف برای خود است که در ستون "توضیح" ،شما میتوانیاد توضایحات کااملی از آن
افزونه را بخوانید.

افزونههایی که همینک به حالت فعال هستند ،با پسزمینۀ آبیِ کمرنگ مشخص هساتند و باه راحتای قابا تمایزناد .باا
کلیک روی دستور "فعال کردن" هر افزونۀ غیر فعال ،آن افزونه فعال شده و بسته باه اینکاه چاه کااری قارار اسات روی
سایت شما انجام دهد ،یک یا چند صدحه از بخش پیشخوان مختص این افزونه ساخته خواهد شد.
زمانی که از طری بخش  Site Softwareدر سیپن اقدام به نصب وردپرس میکنید (طب روالی که در هماین کتااب
آموزش داده شد) ،یک افزونۀ خاص روی وردپرس شما نصب میشود با نام  ،cPanel & WHM® Site Softwareکه
این افزونه ارتباط بین وردپرس و همچنین  cPanelرا برای شما ایجاد میکند .به عنوان مثاال در زمانهاایی کاه نساخۀ
جدیدی از وردپرس آمادۀ نصب روی سایت شما بود ،بهروزرسانی وردپرس را از طری  cPanelمیتوانید انجام دهید .این
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افزونه در صدحۀ افزونههای وردپرس موجود است و به صورت پیشفرض هم فعال است .بهتر است از غیرفعاال کاردن آن
خودداری کنید .چرا که سبب بهبود سایت شما خواهد شد.
افزونهها و پوستههای وردپرس را باید بهروزرسانی کنید .دقیقاً مث خود وردپرس که هر از چند گااهی نساخۀ جدیاد آن
برای استدادۀ منتشر میشود .شما از طری خود پیشخوانِ سایت قادرید ،به روز رسانی را انجام دهید که این کاار تنهاا باا
چند کلیک ساده امکان پذیر است .اما برای به روز کردن پوستهها یا افزونهها کاه ممکان اسات امکاناات یاا امنیات آنهاا
افزایش پیدا کرده باشد ،باید از صدحات مختص پوستهها یا افزونهها آنها را بهروز کنید .به عنوان مثال در صدحۀ افزوناهها
اگر افزونهای وجود داشته باشد که نیاز به به روزرسانی داشته باشد ،یک نوار زرد رنگ در کنار آن اهر شده کاه باه شاما
خواهد گدت این افزونه نیاز به بهروز شدن دارد .شما با یک کلیک سااده میتوانیاد آن را باه روز کنیاد .از باه روز کاردن
سایت ،افزونهها و پوستهها غاف نشوید که ممکن است خطرات امنیتی شاما
را تهدید کند.
باارای کسااب اطالعااات بیشااتر راجااع بااه

اگر زمانی که از هک شدن سایت صحبت میکنیم ،نگاران میشاوید ،اگار از

افزونهها و همچنین کاربرد و تنظیمات آنهاا

رمزهای قوی و مناسب برای وردپرس و سیپن استداده کنید و نرم افزارهای

کافی است باه بخاش افزوناههای وردپارس

خود را به روز نگه دارید ،مطمئن باشید که هیچ مشکلی برای سایت شاما رخ

سایت وبنولوژی مراجعه نمایید .سعی کنیاد

نخواهد داد .این دو اص از مهمترین مواردی است کاه هناوز افاراد بسایاری

با مطالعه و جستجو به اطالعات خود اضاافه
نمایید.

هستند آنها را رعایت نمیکنند و سایتشان هک میشود.

جمع بندی
امیدواری م این کتاب توانسته باشد دید شما را نسبت به طراحی سایت بازتر از قب کرده باشاد و چیزهاای مدیادی را باه
شما آموخته باشد .امروزه راهاندازی یک سایت بسیار ساده و لذت بخش تر از قبا شاده اسات .شاما میتوانیاد خودتاان
آستین های خود را باال زده و دست به کار شوید و سایت خود را با حداق هزینه راه اندازی کنید .در این کتاب سعی شاد
بهترین روش راهاندازیِ سایت به شما به صورت تصویری آموزش داده شاود .سیساتمهای مادیریت محتاوای بسایاری در
محیط وب حتی به رایگان وجود دارند که شما میتوانستید از آنها استداده کنید که از بهتارین آنهاا وردپارس اسات کاه
وبمسترهای زیادی هستند که همینک در حال استداده از آن هستند.
جهت نصب وردپرس روی فضای میزبانیِ شخصی ،روشهای مختلدی وجود دارد که در نهایت منجر به بااال آمادن ساایت
وردپرسی شما خواهد شد .به عنوان مثال شما میتوانید به صورت دستی پرونادهها و پوشاههای وردپارس را روی فضاای
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میزبانی بارگذاری کرده ،پایگاه دادۀ مورد نیاز را بسازید و مراح نصب را طی کنید .اماا ماا در ایان کتااب باا اساتداده از
ابزاری که  cPanelآن را مهیا کرده بود ،اقدام به نصب وردپرس کردیم که در مجموع کار ما را بسیار سادهتر کرده اسات.
اگر در جای دیگری نحوۀ نصب وردپرس متداوت از آنچه که در این کتاب ذکر شده است بود ،تعجب نکنید.
برای آموزش کام و جامع وردپرس باه شاما پیشانهاد مایکنیم از مناابع آموزشایِ ماا در ساایت وبنولاوژی باه نشاانی
 webnology.irاستداده کنید .تمامی قسمتهای وردپرس به صورت کام آموزش داده شده است .ویدیوهای آموزشایِ
آن هم به زودی منتشر خواهند شد .برای کسب اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
وردپرس برای خود دنیایی دارد و یک سکو برای ساخت انواع مختلف سایت است .اما شاید گاهی از اوقات ما نیااز داشاته
باشیم که از یک سیستم اختصاصی استداده کنیم .پس باید اول احتیاجات سایت خود را در نظر بگیریم و دسات باه کاار
شده و از صدر نرمافزار سایت خود را بساازیم .البتاه در بیشاتر مواقاع ایان کاار بایاد باه صاورت گروهای انجاام گیارد و
شرکتهای طراحی سایت میتوانند این کار را برای شما انجام دهند که هزینۀ به مراتب سانگینتری را روی دسات شاما
میگذارند.
بسته به نوع سایت و تعداد بازدیدها ،باید به نوع رایانهای که قرار است سایت شما روی آن قرار گیرد هم دقت کنید .یاک
هاست عادی و ارزان قیمت در بیشتر مواقع میتواند نیاز سایتهای تازۀ شما را جوابگو باشد .اماا هماین کاه مخاطباان
سایت شما افزایش پیدا میکند و یا محتوای سایت شما بیشتر میشود ،شاید نیاز داشاته باشاید فضاای میزباانی را ارتقاا
دهید .سایتهای پر مخاطب معموالً روی سرورهای مجازی یا اختصاصی هستند که مطاب با نیااز آنهاا پیکربنادی شاده
است.
فراموش نکنید که این کتاب بیشتر از زاویۀ شخصی که میخواهد سایت خود را در کمتارین زماان ممکان و باه بهتارین
شیوه بسازد نگاشته شده است .اما اگر به طراحی سایت به عنوان یک شغ نگاه میکنید ،عالوه بار مطالاب ایان کتااب و
موضوعاتی که در آن ذکر شد ،شما باید اطالعات خود را هر روز افزایش دهید و باا مبااحثی مثا ،PHP ،CSS ،HTML
 ،jQuery ،،JavaScriptگرافیک وب و  ...بیش از پیش آشنا شوید .چون قارار اسات بتوانیاد کوچاکترین مشاکالت را
خودتان به عنوان یک طراح وب ح کنید.
در هر صورت به شما پیشنهاد میکنم با کتابهای جمال همچنان همراه باشاید کاه در آیناده باا کتابهاای جدیادتر و
تصویری در خدمت شما خواهیم بود .در ضمن با طرح ویدیوهای جمال که همینک در حاال تولیاد ویادیوهای آموزشای
طراحی سایت به زبان فارسی و کام هستیم هم همراه ما باشید .ویدیوهای مجموعۀ آموزشیِ  cPanelگام به گاام و باه
زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه شده است که به رایگان میتوانید آنها را مشاهده کنید یا دانلود نماییاد .بارای کساب
اطالعات بیشتر به  JamalTV.irمراجعه کنید.
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