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 مقدمه

هیا ی افراد مکسب درآمد از جمله فعالیت های ضروری یک شخص برای ادامه بقا است. بسته به امکانات و شرایطی که برا

ن تووا  از ایوکاری کرد که بشده است، افراد می توانند مبادرت به کسب درآمد کنند. پس باید شرایط را خوب شناخت و 

درآمود  هایی که در زمانۀ حاضر فراهم شده که افراد بتوانند از آ  کسبشرایط به نحو مطلوب استفاده کرد. یکی از زمینه

گرا  و حتی دی کنند، اینترنت است. کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت این فرصت برابر را به همه می دهند که برای خود

 و شغلی را درست کنند تا از این راه امرار معاش داده و زندگی خود را رونق دهند. کارآفرینی کنند

ط بوا رهوای مورتبدر عرصۀ اینترنت انواع مختلفی کسب و کار وجود دارد که یکی از داغ ترین انواع این کسب و کارهوا، کا

یون اتوا  همین جا اشاره کرد کوه از میهاست، دامنه و سرور است. این مفاهیم برای خود تعاریفی دارند که به طور کلی 

شود. اگر شما هم خواسوته باشوید سوایت شخ وی های مبتنی بر وب استفاده میمفاهیم برای برپاسازی سایت و سرویس

ایت اشتن یک سودخود را راه اندازی کنید، حداقل نیاز به یک هاست یا هما  فضای میزبانی و یک دامنه دارید. پس برای 

نود دوسوت دار خت کنید. حاال فرض کنید تعداد افراد زیادی هستند که با اهمیت فضای مجازی آشنا شده وباید پول پردا

ه هوای اد  پرونودسایت یا سایت های خود را بسازند و اهداف خود را عملی کنند. تمامی این افراد به فضایی برای قورار د

 ها به کار خواهد آمد.دهی صفحات مختلف سایت آ رسهایی احتیاج دارند که برای آدهای خود و همچنین دامنهسایت

ا توجوه بوبا این تعاریف می خواستم اهمیت موضوع فضای کسب و کارهای مبتنی بر هاست را خدمت شما آشکار کنم که 

رکت هوای به افزایش روزافزو  وبمسترها در دنیای مجازی و همچنین سایت هایی که نیاز به ارائوه خودمات از طورف شو

عوات ط باید اطالبرسید. فقمی توانید به سطح درآمد خوبی  ی وب دارند، اگر شما هم این زمینه را خوب درک کنید،میزبان

اسوتفاده  و دانسته های خود را تقویت کرده و مدام بیاموزید و از آموخته های خود در جهت رضایت مشوتری هوای خوود

 کنید.

 از کنتورل با اسوتفاده فضای میزبانی آ  هم به صورت نمایندگی این کتاب مقدمه ای بر شروع کسب و کار فروش خدمات

ه در بواحیی اسوت کواست. اینکه اصالً چرا باید از نمایندگی شروع کرد و چطور باید این کار را انجام داد، م cPanelپنل 

ات اده از خودمسوتفپس اگر آماده اید که اولوین اطالعوات الزم بورای ا. این کتاب به آ  به طور کامل پرداخته خواهد شد

 نمایندگی هاست را به دست آورید، با این کتاب همراه باشید و تا انتهای آ  را مطالعه نمایید.
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 ؟چیست هاست

سوتفاده اهاست به فضای میزبانی گفته می شود که شما یا هر کس دیگری می تواند از آ  بورای برپاسوازی سوایت خوود 

 زد و سوایتکند. اول باید دامنۀ خود را به هاست مت ل کند، سپس فایل ها و اطالعات سوایت خوود را روی آ  فضوا بریو

نظوور پواس رنود. بوه مای راه اندازی انواع پر اسوتفاده سوایت را داخود را راه اندازی کند. هاست ها تمامی امکانات الزم بر

ل زبانی معواداستفاده می کنیم. فضای می فضای میزبانیداشتن زما  فارسی، ما در این کتاب به جای اصطالح هاست، از 

موی  الگرفته شده است که به معنای میزبوا  اسوت. حوا Hostفارسی شدۀ هاست است. هاست از هما  عبارت انگلیسی 

ه فایول توانیم بفهمیم که این اصطالح در عرصۀ طراحی و ساخت سایت چه کاربردی دارد! میزبا  هما  محلوی اسوت کو

 های سایت ما و دیگر امکانات سایت ما را میزبانی می کند.

ه آ  فضاهای میزبانی که شرکت های مختلف ارائه می کنند، دارای کنترل پنلی هوم هسوتند کوه کواربر بوا وارد شود  بو

محیط، می تواند کنترل تمامی امکانات سایت خود را به دست گیرد. میالً فردی که یک فضای میزبوانی را خریوداری موی 

کند عالوه بر اینکه می تواند فایل های سایت خو را با استفاده از امکاناتی که در اختیارش است کنتورل کنود، موی توانود 

برای مدیریت فایل های هاسوت آ  هوم از راه دور، سواخت پایگواه  FTPمبادرت به ساخت حساب ایمیل، ساخت حساب 

با این مباحث به طور کامل آشونا  از این انتشاراتداده و بسیاری از کارهای ضروری سایت داری کند. در کتاب های دیگر 

 مواتوانید به فهرستی از کتواب هوای می ComputerUser.irخواهید شد. با جستجو در اینترنت یا با مراجعه به سایت 

بخشی از آموزش هایی که تا به حال تولید کردیم، مربوط بوه طراحوی  را به رایگا  دانلود کنید. کهدسترسی داشته و آنها 

یا  Cpanel سایت و مدیریت سایت با استفاده از کنترل پنل های تحت وب است. از جملۀ این کنترل پنل ها می توا  به

DirectAdmin  اسوت کوه البتوه  فضای میزبوانیاشاره کرد که این دو مورد از معروف ترین و بهترین پنل های مدیریت

اینها نرم افزارهایی هستند که خود شرکت ارائه دهندۀ خدمات میزبانی روی سرور اصلی ن ب می کند تا بتواند بوا قطعوه 

 .ارائه دهدقطعه کرد  فضای میزبانی آ  را به دیگرا  

ن موا بوه چنوی اینترنتویپس اال  به طور کلی با هاست و یا فضای میزبانی آشنا شدید و دانستید که برای هر نوع سوایت 

د هستند، بازار ترنتیِ خوامکانی نیاز داریم. با در نظر گرفتن این نکته افراد زیادی هستند که به دنبال راه اندازی سایت این

ی الی هزینوه فروش هاست هم تقریباً داغ می باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه فضای میزبانی برای یک سوایت معموو

مود دنبال یک فضای میزبانی خوب هستند. پس در کل می توا  گفت فروش هاست یک روش کسوب درآ ندارد، خیلی ها

 خوب از اینترنت است که حتی شما هم می توانید همین امروز این نوع کسب و کار را امتحا  کنید.

 

http://computeruser.ir/
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 نمایندگی چیست؟

ه ده باشوید کوشواال  بایود کوامالً متوجوه پس تا به اینجا اال  کامالً فهمیدیم که هاست یا هما  فضای میزبانی چیست. 

ی آ  برپوا می کند. هما  شخ ی که قرار است با خرید فضوای میزبوانی سوایت خوود را رو استفادههاست را کاربر نهایی 

ری بواال خریودا سوطح به صورت کلی از ارائوۀ دهنودۀ را این وسط می توانند افرادی باشند که این فضای میزبانیاما کند. 

ئوه دهنوده م رف کننده نهایی بفروشند و با این کار کسب و کار خوود را آاواز کننود. شورکت هوای بوزر  اراکنند و به 

یا خرده فروشوی  دارند که منظور هما  بازفروشی Resellerخدماتی میزبانی و سرور، معموالً پلنی با عنوا  نمایندگی یا 

ار بوه کوه از ایون کد آنها را به دیگرا  بفروشید و با سودی است. با خرید یک بسته از بسته های نمایندگی، شما می توانی

فوره ایون دست می آورید، کسب و کار خود را توسعه دهید. نباید فراموش کنید که شخص نماینده حتی می توانود توک ن

در صوورت  د،ده بگیورکار را ادامه دهد. اما به دلیل اینکه این فرد باید ارائۀ خدمات پشتیبانی به مشتریا  خوود را بور عهو

 رشد کرد  کسب و کار باید از کمک دیگرا  هم استفاده کند.

سوائل دانسوتن م شما هم می توانید یک نماینده برای فروش هاست شوید و البته باید این را هم بدانید که بدو  نیواز بوه

رد  بوا کمچنین کار هبازاریابی و فنی مدیریت سرور و هاستیگ هم می توانید این کار را انجام دهید. البته باید با مباحث 

اگور  ود باشوید.خپنلی که شرکت باالدستی به شما می دهد، آشنا بوده تا قادر به فروش فضای میزبانی به مشتریا  آیندۀ 

فوت ایون گامکا  فروش هاست را از جانب سایت یا پایگاه اینترنتی که شما صاحبش هستید دارید، به جورآت موی تووا  

یالً اگور رآمد از اینترنت است که البته باید به مشکالت و سختی های کار هوم واقوف باشوید کوه موبهترین روش کسب د

 ار شماسوت.کمشتری شما نیمه شب از شما درخواست کمک و راهنمایی کرد، نباید از کوره در روید که این هم جزئی از 

 ظر کمیوت ودریافت می کنید. وگرنه از ن در اصل شما به خاطر خدمات پشتیبانی که به مشتری های خود می دهید، پول

 کیفیت هیچ ارزش افزوده ای را برای مشتری خود روی خدماتش ارائه نمی توانید بکنید.

ک مح وولی ( هم گفته می شود که هما  معنی را دارد. در نمایندگی شما یوReseller) "رسلر"به نمایندگی، اصطالحاً 

دگی ید. نماینوبا قیمتی بیشتر به م رف کنندۀ سطح بعدی یا نهایی می فروش را با قیمت کلی خریداری می کنید و آ  را

نی سوطح فدر هر صنفی وجود دارد. از جمله صنف فروش هاست و فضای میزبانی. در حیطۀ نمایندگی شما درگیر مسائل 

ر ق اسوت و ددۀ موفواول نخواهید شد و فقط تمرکز خود را روی فروش می گذارید. بازاریابی خوب رمز موفقیت یک نماین

د، حتمواً این زمینه باید مدام در حال مطالعه و پژوهش باشید. کار سختی هم نیست. اگور از فوروش مح وول لوذت ببریو

 روش مح والت نمایندگیِ خود باشید.توانید یک بازاریاب خوب برای فمی

  را بوه فوروس برسوانید. کوافی اسوت توانید یک نمایندگی خریداری کنیود و آتر میدر بازار هاستینگ شما خیلی راحت

سفارش خود را ثبت کرده و پنل کاربریِ خود را آنی تحویل گرفته و کار خود را شروع کنید. اگر به فکور منوابع آموزشوی 
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تمامی منابع آموزشیِ شوما، از جملوه کتواب هوای آموزشوی و  Webnolog.netهستید، سایت ما )وبنولو ( به نشانی 

شی به زبا  فارسی را تولید کرده و کاربرا  وبنولو  به راحتی می توانند از این منوابع آموزشوی همچنین ویدیوهای آموز

نهایت استفاده را ببرند. هر زما  مشکلی هم مرتبط با سرویس مد نظر داشتید، از طریق پشتیبانی سایت قادریود مشوکل 

 خود را با متخ  ا  ما در میا  بگذارید.

های ماینودگینکوار داریوم.  cPanelپیداست، ما در اینجا به نمایندگیِ هاست با کنترل پنول همانطور که از عنوا  کتاب 

اسوت دیگری هم ممکن است وجود داشته باشوید از جملوه نماینودگی سورور مجوازی، نماینودگیِ دامنوه و نماینودگیِ ه

DirectAdmin مرتبط با خدمات میزبانی وب است. که همگیِ آنها جزء مح والت 

می باشد که شما به عنوا  نماینده باید با آ  کار کنیود. یوادگیری ایون  WHMدارای یک پنل با نام  cpanel نمایندگیِ

به طور کامل را هم منتشر خوواهیم کورد. اموا  WHMپنل نیاز به نگارش یک کتاب مجزاست که در آینده کتاب آموزش 

خواهید شد. پس نگرا  نباشید و با ادامۀ کتواب هموراه در ادامۀ کتاب شما با بیشتر قسمت های این کنترل پنل هم آشنا 

 ما باشید.

 ؟شوم فروش نماینده باید چرا

نم؛ سووال موی کو در اولین گام بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که چرا باید از نمایندگی شروع کرد؟ حال من از شما .

 شووید؟ اگور اطالعات فنی و همچنین مخارج سورمایه ای هنگفوت روبوروشما که نمی خواهید در ابتدای کار با انبوهی از 

 .پاسخ شما به این سوال منفی است، باید گفت؛ اینجاست که شما باید با نمایندگی کار خود را شروع کنید

ر اوایول دخواهید؛ چه بسا در خیلی از مواقع هیچ سرمایه ای نمی خواهید! البته اگر برای نماینده شده سرمایۀ زیادی نمی

دگی از پلن نماین جز خرید یک ،، موفقیت شما بیشتر خواهد شد. اما به طور کلدر نظر بگیریدکار مبلغی را برای این کار 

یول خریود یک شرکت ارائه دهندۀ خدمات نمایندگی شاید هزینۀ دیگری روی دست شما نماند. اما در برخوی از مواقوع م

ها را در باید آن ارکهم شما دارید که در اوایل دگی دامنه و از این قسم هزینه ها یک سیستم حسابداری، یا شارژ پنل نماین

ش فضوای نظر بگیرید. اصالً این کتاب برای همین نوشته شده است که شما با چم و خوم کوار نماینوده شوده بورای فورو

 رت جسوته وف، البتوه بوه صوومیزبانی آشنا شوید. وگرنه توضیحاتی که در این کتاب ارائه شده است در سایت های مختل

نم و ا ارائه کوگریخته و ناقص ارائه شده است. من سعی خواهم کرد توضیحات کاملی را برای ورود به این بازار خدمت شم

 راهنمایی های الزم را هم خدمت شما ارائه کنم. تا با دیدی باز به سمت فروش هاست و بروید.

کنید، معموالً هیچ اسم و رسومی از شورکت فروش فضای میزبانی خریداری میزمانی که شما یک بسته نمایندگی را برای 

باالدستی شما در کسب و کارتا  نخواهد بود. می توانید با نام تجاری و اسم خود شروع به کار کرده و کسب و کار خود را 
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خریوداری کورده و بوا بسوته  توانید هم زما  با چندین شرکت کار کنید و حساب نمایندگی از آنهاتوسعه دهید. حتی می

 بندی کرد  آنها به مشتری های خود بفروشید و به آنها خدمات بدهید.

و  ه های ملویدر ضمن باید گفت نه تنها در زمینۀ هاستیگ امکا  خرید نمایندگی فروش دارد، بلکه حتی برای ثبت دامن

هایی هاست یگر گرفته و اقدام به فروش آنها رویهای دامنه از شرکتتوانید بک بسته نمایندگی ثبت دبین المللی هم می

توانید شوروع ی شما به شدت کاهش یافته و میهای اولیهدهید کنید. با این کار هزینههای خود تحویل میکه به مشتری

بوه تا  خوب شد، توسعه را مالک کار خود قرار داده و شوروع ای را داشته باشید. همین که اندکی وضعخوب و کم هزینه

 گسترش کار خود کنید. این توضیحاتی کلی راجع به نقطۀ شروع و روالی کار در بازار هاستینگ بود.

ز اسوایت هسوتید کوه سوفارش  اه کنم. فرض می کنویم شوما یوک طوراححاال می خواهم از یک دریچۀ دیگر به قضیه نگ

های آنها را روی سرور مجوازی یوا سایتباشید  کنید. اگر خواستهارائه می گیرید و خدماتی را به آنهامشتری های خود می

های مختلفوی خریوداری کنیود، اخت اصی شخ یِ خودتا  میزبانی کنید و یا برای هر کدام یک فضای میزبانی از شرکت

ها و زحمات شما باال خواهد رفت؟! بهترین کار چیسوت؟ بهتورین کوار ایون اسوت کوه یوک پلون نماینودگی چقدر هزینه

م ی؟ یعنوی هوچوبدو  اینکه خودتا  را درگیر مسائل فنی سرور کنید، با یک تیر دو نشا  بزنید! یعنی  خریداری کنید و

های خودتا  را میزبانی کنید و دردسرهای خود را کاهش دهید و هم از این کوار کسوب درآمود کنیود. های مشتریسایت

د. یوک امور متعوارف اسوت و بایود باشو طراحی سایت کنید و این در بازارشما بابت فضای میزبانی از آنها پول دریافت می

 کنید، برای فضای میزبانی هوم مبلغوی را دریافوتعالوه بر اینکه برای ساخت و طراحی سایت آنها دستمزدی دریافت می

دهید. بقیۀ آ  هم به عنووا  سوود کنید که بیشتر آ  را به شرکتی که نمایندگی هاست را از آنجا خریداری کردید میمی

ه صوورت جیب شما خواهد رفت. مشتریِ شما هم هیچ گاه نخواهد فهمید که شما از چه شرکتی فضوای میزبوانی را بو به

 کلی خریداری کردید.

کنید و به همراه خدمات دیگری به صورت جزئی بوه پس در هر صورت شما فضای میزبانی را به صورت کلی خریداری می

ای را تعریوف حساب نمایندگی به سادگی قادرید برای هور مشوتری بسوته فروشید. پس از خرید یکهای خود میمشتری

کرده که هر بسته مشخ اتی از قبیل میزا  حجم، میزا  پهنای باند، تعداد ایمیل، پایگاه داده، دامنه هوای اضوافی و ... را 

هوای ترایوب کنیود کوه دورههای خوود را توانید مشتریها هم میدارد. با تعیین قیمت و ارائۀ تخفیف های کلی و ف لی

بیشتری را به شما سفارش دهند و یا حتی دیگرا  را هم تشویق کنند که از شما خرید کنند. تمامی این موارد به قیمتوی 

که برای هر بسته تعیین کردید و همچنین کیفیت خدمات شما بر می گوردد. بایود بهتورین خودمات را بدهیود و پیگیور 

اگر به مسائلی که مربوط به خدمات هاستینگ هم نیست وارد شده و مشتری های خوود را مشکالت آنها هم باشید. حتی 

ی خودمات بوه آنهوا کنند که شما خارج از حیطۀ کواری خوود در حوال ارائوهراهنمایی کنید، آنها این موضوع را درک می

های آموزشی پیرامو  طراحی قالهها و می آموزشهستید. پس از شما بیشتر راضی خواهند شد. برای این هدف شاید ارائه
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های جدیود تواند باعث جوذب مشوتریکنید، مفید باشد. که حتی میسایت و کار کرد  با کنترل پنل هاستی که ارائه می

 به سمت کسب و کار شما گردد.

نوین بهتورین توانیود بهتورین تبلیو  و همچی پاسوخ بوه سوواالت کواربرا  میپشتیبانی و ارائه با گویم کهولی باز هم می

کنیود. نمشخ ه برای تشخیص یک شرکت ارائۀ دهندۀ خدمات میزبانی از شرکتی دیگر باشد. پس این موورد را فرامووش 

ه ت از شوبانبازار هاستینگ این گونه نیست که کار را شروع کنید و سپس آ  را فراموش کنید. شما حتی باید چنود سواع

ها زیاد شد، باید فردی عداد تیکتکاربرا  خود اخت اص دهید. البته که اگر تهای پشتیبانی روز را به پاسخ داد  به تیکت

یون باعوث شوا  را بدهود. ارا برای انجام این کار استخدام کنید و او را اجیر کنید تا به سواالت کاربرا  شما پاسخ مناسب

 رضایت خاطر آنها از شما خواهد شد.

ولت ه دلیول سوهبوابطه با این کسب و کار در نظر بگیرید و آ  این است کوه البته شما باید یک نکتۀ بسیار مهمی را در ر

شوود. می اد افزودهورود به این کار افراد زیادی هستند که در حال فروش فضای میزبانی هستند و هر روز به تعداد این افر

یک تمایز حتی ریوز بوا رقبوای  بتوانید تر از قبل شده و شما بایددر این عرصه کمی سخت گیریم که رقابتپس نتیجه می

 خود ایجاد کنید تا افرادی که ق د خرید دارند به سمت شما تغییر مسیر دهند.

 

 cPanelسفارش نمایندگی فضای میزبانی 

تواب بوه ولی این کحاال که ت میم خود را برای راه اندازی یک سایت فروش فضای میزبانی گرفتید و اطالعات اولیه را از ا

ود کوافی خو cPanelدست آوردید، وقت آ  است که نمایندگیِ خود را تهیه کنید. برای تهیه و سفارش آنوی نماینودگیِ 

های دیگور از جملوه سورور مجوازی و ن سایت در کنوار سورویسمراجعه نمایید. در ای Webnolog.netاست به سایت 

ا ل و آخور رهاست اشتراکی، شما قادرید از سرویس نمایندگیِ آ  هم استفاده کنید. در وبنولو  کیفیت همیشه حورف او

 یفیت را هیچ زما  فدای چیزهای دیگر نکنید!زند. پس شما هم سعی کنید کمی

 کافی است روی پیوند زیر کلیک کنید: cPanel برای ورود به بخش سفارش نمایندگیِ

 cpanelسفارش نمایندگیِ فضای میزبانیِ 

 

https://webnolog.net/client/cart.php?gid=2
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های مختلفی از نمایندگی وجود دارد که شوما بایود ها یا پلندر صفحه ای که ت ویر آ  را در باال مشاهده می کنید، طرح

ی دریافوت به نیاز خود یکی را انتخاب کنید. اگر شما یک طراح سایت عادی هستید و در حال حاضر سوفارش زیوادبسته 

کنید، می توانید از طرح اول شروع کنید و در آینده طورح خوود را ارتقواء دهیود. در هور زموا  کوه خواسوته باشوید نمی

 توانید این کار را انجام دهید.می

ترین این خ وصیات میزا  حجمی است که به شما داده خواهد شد خ وصیاتی است که از مهم ها دارایهر کدام از طرح

گیگابایوت شوما  5برای فروش هاست. میالً در طرح اول که در باال سمت راست ت ویر باال نشا  داده شده است، به اندازۀ 

ندارید. خودتوا  بوا اسوتفاده از  cPanelن اساس شما محدودیت در تعداد ساخت حساب توانید هاست بفروشید. بر ایمی

های سی پنل مشتری های خود را بسازید و نام کاربری و رمزعبورشوا  را بوه آنهوا داده توا توانید حسابمی WHMپنل 

ترین هم برای ساخت حساب کواربری و در کول های دیگر و سادهخودشا  شوند. البته روش cPanelبتوانند وارد حساب 

 وجود دارد که در ادامۀ کتاب خدمت شما عرض خواهد شد.ها مدیریت مشتری



 

11 
 

 رحلوۀ بعودیمبه هر حال پس از اینکه طرح مورد نظر خودتا  را انتخاب کردید، کافی است روی آ  کلیک کرده توا وارد 

 که انتخاب دامنه است بشوید.

 

پسووند  عبوۀ اول، ونام دامنۀ خود را در جاگر ق د ثبت یک دامنۀ جدید را دارید، کافی است گزینۀ اول را انتخاب کرده و 

 آ  را از جعبۀ کشویی دوم انتخاب کنید. سپس روی ادامه کلیک کنید.

ز ابایود از یکوی های میزبوانیِ وب( اما اگر قبالً دامنۀ خود را ثبت کردید )چه توسط وبنولو  و چه توسوط دیگور شورکت

 شوما بوه تقال دامنه از شرکت دیگر( دامنۀ شما را به ناحیوۀ کواربریِنهای دوم و یا سوم استفاده کنید. گزینۀ دوم )اگزینه

کنم( هم به شما امکوا  اسوتفاده کند. انتخاب گزینۀ سوم )از دامنه ای که قبالً ثبت کردم استفاده میوبنولو  منتقل می

د از های وبنولو  که بعو NSهای دامنۀ مورد نظر را روی  NSدهد. فقط کافی است ای که قبالً ثبت کردید را میاز دامنه

 دریافت سفارش به شما داده خواهد شد تنظیم کنید.

کنیود، یدقت داشته باشید که این دامنه هما  دامنۀ سایت اصلی شماست. در کناری یک نمایندگی کوه شوما دریافوت م

 WHMک حسواب کنید که برای راه اندازیِ سایت فروش شما کواربرد دارد. پوس یوهم دریافت می cPanelیک حساب 

 که اطالعات ورود به هر دو پنل یکی است. cPanelدریافت خواهید کرد و یک حساب 

 کواهیود شود پس از اینکه دامنۀ خود را تعیین کردید و روی ادامه کلیک کردید، به صفحۀ تایید سفارش ارجواع داده خ

 هر آنچه که به سبد خود اضافه کردید را باید تایید کنید.
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نولوو  سفارش کلیک کنید تا در مرحلۀ بعدی اطالعات حساب خود را وارد کنید تا حسواب شوما در وب پس روی تکمیل

ال خریوداری کردیود اسوتفاده حوهایی که تا به ها و تمامی سرویسحسابساخته شود. از این حساب برای بررسی صورت

 شود.می

 "دجهوت ورود کلیوک کنیو"باالی صوفحه روی  ثبت نام کردید، کافی است از webnolog.netاگر از قبل درو  سایت 

ه روی ین صوفحه کوکلیک کنید و نام کاربری و رمز عبور خود را برای ورود به ناحیه کاربری وارد کنید. پوس از آ  از پوای

ت کلیک کردید، به صفحۀ درگاه بانکی هدایت خواهید شد کوه بوا پرداخوت هزینوۀ سورویس بوه صوور "تکمیل سفارش"

 ها دریافت خواهید کرد.را به همراه دیگر راهنمایی WHMیس و ورود به کنترل پنل خودکار ایمیل سرو

کنید را با دقت زیاد مطالعه کنید. نکات به زبوا  سواده هایی که دریافت میشود که تمامی ایمیلبه شما توصیه می نکته:

. احتموالیِ شوما خواهود شود به همراه آموزش های ت ویری به شما گوشزد می شوند کوه سوبب جلووگیری از ضوررهای

رای شوما بوهمکارا  ما در بخش آموزش و پشتیبانی همواره در حال تولید آموزش ها و راهنموایی هوای کوامالً مفهوومی 

منتشور    تولید وعزیزا  هستند. حتی ویدیوهایی که قبالً در هیچ کجای دیگر منتشر نشده است را برای اولین بار وبنولو

 رورا  را راحت تر از قبل کند.کرده است که کار شما س
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نورم اطالعات نام کاربری و رمز عبور خود را سعی کنید در جای مطمئنی یادداشت کنیود کوه ایون جوای مطموئن قطعواً 

می باشد. شما در جاهای مختلف باید رمزهوای مختلفوی را انتخواب  KeePassزار افزارهای مدیریت رمز عبور میل نرم اف

های کامالً ت ادفی تشکیل شوده باشوند. کنید. این رمزها باید حتماً با هم فرق داشته باشند و هر کدام از حروف و عبارت

را روی  KeePassافوزار  پس بدیهی است که با این روش به خاطر سپرد  آنها کار ایر ممکنوی اسوت. پوس حتمواً نورم

 سیستم خود ن ب کنید و طبق آموزشی که به شما داده شده است از آ  استفاده کنید.

. در ف ول در نهایت زمانی که سرویس خود را پس از پرداخت هزینۀ آ  دریافت کردید، قادریود وارد کنتورل پنول شووید

 می پردازیم. WHMبعدی به نحوۀ ورود و همچنین کلیات رابط کاربری 

 

 WHMورود به 

WHM توانید میزا  منابعی که استفاده شده و باید اسوتفاده پنل کاربریِ کاربرِ نمایندگی است. شما از طریق این پنل می

های خوود های خود را بسازید و تنظیمات آنها را انجام دهید. حتی بوا مشوتریهای مشتریگردد را مشاهده کنید. حساب

http://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=61
http://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=61
http://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=61
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اقودام  WHMهای خود کوالً بایود از درو  های مشتریشما برای کنترل حساب نید و ایمیل ارسال کنید.ارتباط برقرار ک

 کنید.

یافوت کردیود، خود شوید. در ایمیلی که بعد از خریود نماینودگی در WHMاما در اولین گام باید قادر باشید وارد حساب 

ی و رموز و سپس نام کاربر WHMبه شما گفته خواهد شد. یک نشانی برای ورود به  WHMتمامیِ مراحل برای ورود به 

 باشد.به صورت زیر می WHMگردد. صفحه ورود به عبور شما تحویل شما می

 

 Logبا کلیک روی وارد کنید.  Passwordو رمزعبور را در جعبۀ  Usernameشما باید نام کاربریِ خود را در جعبۀ 

in یگری خواهید شد که هما  صفحۀ اصلی وارد صفحۀ دWHM باشدمی. 
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های را به شما نشا  می دهد که در سمت چپ یک نوار عمومی برای رفوتن بوه قسومت WHMت ویر باال صفحۀ اصلی  

 Serverبنودی شوده درآورده اسوت. مویالً گوروه هوای مختلوف را بوه صوورت گروهمختلف وجود دارد. این نووار بخش

Configuraion  که اولین مورد است، یک زیر مجموعه دارد و برای انجام تنظیمات اولیۀ حساب نمایندگیِ شما کواربرد

 دارد. در ادامۀ کتاب به طور خالصه راجع به هر بخش از این پنل خدمت شما توضیحاتی را خواهم داد.

 

 WHMآشنایی اجمالی با 

رار قوتیوار شوما در باالترین قسمت صفحه یک نوار با پس زمینۀ تیره رنگ وجود دارد که اطالعات مهمی از سرور را در اخ

در بواال سومت راسوت آ   Secure Connectionبه این پنل مت ل شده باشید عبوارت  httpsدهد. اگر با پروتکل می

هوای مختلوف میزا  بار یا فشار روی سرور برای مدت زما است که  Load Averagesنشا  داده خواهد شد. بعد از آ  

توانید بفهمید که همینک چقدر سر سرور شلوغ است. سپس اطالعاتی راجع بوه سیسوتم دهد. از این عدد میرا نشا  می

 تواند مفید باشد.داده خواهد شد که دانستن آنها برای شما می WHM/cPanelعامل سرور و نسخۀ 

 

و  رفوتن از حسواب کواربرد برای بیور Logoutترین آ  پیوند در سمت چپ این نوار هم چند تا پیوند وجوددارد که مهم

تا  ا از حسوابحتماً روی این پیوند کلیک کنیود توبه اتمام رسید، فراموش نکنید که  WHMدارد. هر زما  که کارتا  با 

 سوء استفاده کند. خارج شده و کس دیگری نتواند وارد حساب شما شود و

بورد. در بواترین می WHMهای مختلوف اما می پردازیم به نوار عمودی سمت چپ که خیلی مهم است و ما را به قسمت

مووش قسمت آ  یک جعبۀ جستجو قرار گرفته است که هر زما  احساس کردید مکا  قرارگیری پیوند یوک بخوش را فرا

ظور را نرا درو  آ  وارد کنید و به راحتی بخوش موورد  WHMبخش از کردید، کافی است یک کلمه کلیدی راجع به آ  

 شد. حاال با کلیک کرد  روی آ  در سمت راست صفحه ابزارهای هما  بخش به شما نشا  داده خواهد پیدا کنید.
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کوار های مختلف آ  آشنا شده و از ترس شما کاسته خواهد شد و کنید، کم کم با بخشکار می WHMهمین طور که با 

موین هرسوید! در کرد  با آ  برای شما بسیار ساده خواهد شد. چرا که اصالً چیز خاصی ندارد که خواسته باشید از آ  بت

ر شود که به راحتی بتوانید از پوس تموامیِ مووارد آ  بوف ل از این کتاب هم به شما توضیحاتی هر چند مخت ر داده می

 شروع می کنیم. Basic WebHost Manager® Setupپس کار را با  بیایید.

 

های خود بدهید تا آنها روی دامنه های خود تنظویم کننود هایی که قرار است به مشتریNSتوانید در این صفحه شما می

ای که تعیین کردید، تنظیم ها در زما  ثبت سفارش نمایندگی به صورت خودکار برای دامنهNSالبته این  را تعیین کنید.

های شوما را خوارج از های مشتریتواند سایتبعدها هم قابل ویرایش هستند. البته ویرایش بعداً آنها، میشود. ولی اگر می

 دسترس کند!

تنظیم کنید. ب  WHMای را برای ورود خود به توانید ورود دو مرحلهمی Two-Factor Authenticationدر صفحۀ 

 چ عنوا  امکا  ورود ندارند.راد اریبه دیگر به هیتر از قبل خواهد شد و افاین کار ورود شما بسیار امن
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دهود. از بوین آنهوا ه شوما نشوا  میبموجود است را  cPanelهای مختلفی که برای محیط زبا  Localeگروه ابزارهای 

ها در حال حاضر هما  زبوا  انگلیسوی اسوت. کوه توانید یک زبا  را انتخاب کنید. البته بهترین زبا  برای فارسی زبا می

بوا زبوا   cPanel در سطح اینترنت و مرکز آموزش وبنولو  همگوی منطبوق بور محویط cPanelهای مرتبط با آموزش

 سی است.انگلی

 

های مختلفی کوه روی سورور ن وب هسوتند را ببینیود. هور توانید وضعیت سرویسشما می Service Statusدر بخش 

کوارش ارسوال و  eximرویس دهود. مویالً سوسرویس به منزلۀ یک نرم افزار است که روی سرور یک کواری را انجوام می

های این سرویس ن ب نشده و روشن نباشد، شما بوا حسواب های مختلف است. تا زمانی کهها برای حسابدریافت ایمیل

 قادر به دریافت و ارسال ایمیل نخواهید بود. cPanelایمیل خود در 

همۀ این سرویس ها باید  Service Statusند که در بخش های مختلف کاربردهای مختلفی داربه همین ترتیب سرویس

ین چیزی . در ایر این صورت سرور دچار مشکل است و اگر شما چنروشن باشند و بدو  مشکل در حال کار کرد  باشند

 را شاهد بودید باید به مدیر سرور اطالع دهید.
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ها قوادر خواهیود بوود است. شما در این قسومت Account Informationهای بخش WHMهای مهم یکی از قسمت

های تمامیِ حساب List Accountsهای خود را ببینید و آنها را مدیریت کنید. به عنوا  میال صفحۀ های مشتریحساب

cPanel توانید حساب خاصوی های شما را فهرست خواهد کرد. شما با استفاده از نوار جستجوی باالی صفحه میمشتری

شوود کوه قادریود هور را پیدا کنید. هچنین با کلیک روی عالمت + هر حساب دستورات ویرایشی هما  حساب پدیدار می

 نوع کار و تنظیمی را روی هما  حساب انجام دهید.

 

 List Accounts های شما فهرست می شوندهای اصلیِ مشتری: حساب. 

 List Subdomains های شوما سواخته شوده اسوت را : فهرستی از زیردامنه هایی که تا به اال  توسط مشتری

 توانید ببینید.می
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 List Suspended Accounts هایی کوه در حوال حاضور تعلیوق هسوتند نموایش داده : فهرستی از حسواب

 شوند.می

 View Bandwidth Usageهای شوما قابول نموایش های مشوتری: میزا  م رف پهنای باند توسوط حسواب

 خواهد بود.

تورین . مهماست که شامل یوک زیرفهرسوت بلنودباال اسوت Account Functionsگروه  WHMهای مهم پنل از گروه

جدید است. در این  cPanelاست که کارش ساخت یک حساب  Create a New Accountصفحه ازاین گروه صفحۀ 

ز ا Create  جا شما باید یک دامنه، نام کاربری، رمز عبور، ایمیل و دیگر مشخ ات حساب جدید را تعیوین کورده و روی

های میزبوانی اول بهتر باشد بسوته cPanelهای رسد که قبل از ساخت حسابپایین صفحه کلیک کنید. البته به نظر می

  خاص قرار دهید.بعد از آ  هر حساب را بتوانید داخل یک بستۀ میزبانیِ ها را بسازید کهیا هما  پکیج

 

 از قرار زیر است: Account Functionsهای گروه دیگر زیربخش

 Force Password Change پنل خود را کند که رمز عبور سی: تنظیمات این بخش کاربرا  شما را ملزم می

 هر چه سریعتر تغییر دهند.

 Manage Account Suspension گیرد. میالً اگور های تعلیق شده از این قسمت انجام می: مدیریت حساب

 خواسته باشید یک حساب را از حالت تعلیق خارج کنید باید از این صفحه مراحل را انجام دهید.
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 Modify an Account  عنووا  هیود. بوه دتوانید تغییر پنل را از اینجا می: تمامی مشخ ات یک حساب سی

 میال اگر خواسته باشید بستۀ میزبانیِ یک حساب را تغییر دهید، باید از اینجا اقدام نمایید.

 Password Modification پنل هر حسابی را از اینجا قادر به تعویضش هستید.: رمز عبور سی 

 Rearrange an Account ده ضواهای اشوغال شوپنل جهت خوالی کورد  فهای سی: برای بازچینش حساب

 توانید از این ابزار استفاده کنید.می

 Skeleton Directory ها و پوشوه هوا در دهد که با قرار داد  پرونوده: در این جا به شما مسیری را نشا  می

 شود.آنجا آ  محتویات در ریشۀ هر فضای میزبانیِ جدید که ساخته شده است هم کپی می

 Terminate Accounts حذف کرد  یک حساب سی پنل هسوتید. در حوذف کورد   : از این صفحه قادر به

 باشد.دقت داشته باشید که این عملیات ایرقابل برگشت می

 Upgrade/Downgrade an Account پنل : از این قسمت به جهوت ارتقواء یوا تنزیول یوک حسواب سوی

های فضوای الوب بسوتهشود. منظور از ارتقا اخت اص منابع نرم افزاری و سوخت افوزاری بیشوتر در قاستفاده می

 میزبانی است.

 Upgrade/Downgrade an Account های پیش فرضی کوه خوود : صفحهcPanel ننودگا  بوه بازدیدک

توانید ویرایش کنید. به عنوا  میال صفحه ای که به عنووا  صوفحۀ تعلیوق حسواب دهد را از اینجا مینشا  می

 Account Suspendedا از اینجوا در سوربر  شوود رپنل بوه بازدیود کننودگا  سوایت نشوا  داده میسوی

 توانید ویرایش کنید.می

 می باشد که برای ویرایش دسته جمعی کاربرد دارد. Modify/Upgrade Multiple Accountsصفحۀ بعدی 
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نووا  به ع پنل تغییراتی را اعمال کنید باید از اینجا عمل کنید.اگر خواسته باشید به صورت یکجا روی چندین حساب سی

 توانید تغییر دهید.میال بستۀ فضای میزبانیِ چند مشتری را یکجا می

را بوه  Addon Domainتوانید دسوتور تبودیل یوک شما می Convert Addon Domain to Accountدر صفحۀ 

 یک حساب جداگانه بدهید.

 

 را به یوک حسواب جدیود تبودیل کنیود. Aliasیا هما   Addon Domainدر برخی از موارد شاید خواسته باشید یک 

کنیود و دیگور مراحول را طوی ای که مشتریِ شما به سرور اضافه کرده است را انتخواب می Aliasبرای این منظور دامنۀ 

پنل خوود ر جدید وارد حساب سیتواند با یک نام کاربری و رمزعبورسد، فرد میکنید. زمانی که کار تبدیل به اتمام میمی

 های دادۀ آ  جداگانه خواهد بود.، حساب های ایمیل و پایگاهFTPامیِ امکانات آ  از جمله شود که تم

فورض پنل بوه ایور از قالوب پیشاگر قالب دیگری برای سوی Change WebHost Manager® Themeدر صفحۀ 

 فعال کنید.ا ایرهای خود فعال یتوانید آ  را برای مشتریوجود داشته باشد نمایش داده خواهد شد که شما می
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های میزبانی را سواخته و های خود بسازیم، بهتر است اول بستهپنل برای مشتریما قبل از اینکه بخواهیم یک حساب سی

هایی قابل ویورایش اسوت، بسوته Packagesفحات های میزبانی که از گروه صآنها را ساختار بندی کنیم. منظور از بسته

پنل را در بر گیرند و هر بسته شوامل یوک مجموعوه امکانوات اسوت. مویالً تواند تعدادی حساب سیاست که هر کدام می

افه پنل خود اضومیزا  فضای میزبانی و همچنین پهنای باند و تعداد دامنه هایی که هر حساب یا مشتری می تواند به سی

توانیود می Add a Packageنابعی است که هر بستۀ فضای میزبانی دارا است و شوما در صوفحۀ کند، همگی جزئی از م

 چند تا بستۀ میزبانی برای خود بسازید.

 

وع نوهای میزبانی به کل منابعی که سرویس نمایندگی به شما داده است باید توجه داشته باشید. بسته به در ساخت بسته

یوت حجوم داشوته مگابا 200را به آ  اخت اص دهید. اگر شما یک بسته بسازید که میالً  بسته باید میزانی خاص از منابع

ها شوامل محودودیت د، آ  حسوابآ  را داخل این بسته قورار دهیوپنلی که بسازید و باشد، از این به بعد هر حساب سی

 موضوع صادق است.مگابایت برای میزا  حجم فضای میزبانی خواهند بود. برای دیگر منابع هم همین  200

 های دیگری هم بدین ترتیب هستند:شامل زیر گروه Packagesگروه 

 Delete a Package توانید حذف کنید.: یک بستۀ میزبانی که از قبل ساختید را از اینجا می 

 Edit a Package توانید ویرایش کنید.های میزبانی که از قبل ساختید را می: از این صفحه بسته 

 Feature Manager توانیود یوک مجموعوه خ وصویاتی را : برای هر بستۀ میزبانی یا هر گوروه مشوتری می

 پنل آ  نمایش داده شود.تعریف کنید که در حساب سی
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های مربوط بوه دامنوه DNSاست که تغییراتی را روی سرویس  DNS Functionsگروه  WHMگروه بعدی از صفحات 

یکوی از  Zone Fileداخول  Aته باشید یک رکوورد دهد. به عنوا  میال اگر خواسهای شما انجام میهای مشتریحساب

های شما هم خود قادرند همین کوار را از های مد نظر اضافه کنید، باید این کار را از اینجا انجام دهید. البت مشتریدامنه

 خود انجام دهند.  cPanelطریق کنترل پنل 

مربوط به یک دامنه را ویرایش کنیود.  Zone Fileتوانید پروندۀ ناحیه یا هما  شما می DNS Zone Editorدر صفحۀ 

 فحه کلیک کنید.از پایین ص Editای را جستجو کنید و پس از آ  روی اگر باید دامنه

 

ر ایون بخوش از دارد. از تغییر داد  د DNSنیاز به دانش کافی راجع به  WHMکار کرد  با این بخش از ابزارهای  نکته:

 در صورت عدم دانش کافی، خودداری نمایید.! WHMتنظیمات 

 Edit Zone Templates .برای ویرایش قالب پروندۀ ناحیه باید وارد این صفحه شوید : 

 Reset a DNS Zone  برای برردانی تنظیمات :DNS یوک دامنوه بایود از ایون صوفحه  به حالت اولیه مختص

 اقدام نمایید.

 Set Zone Time To Live (TTL)  برای تنظیم :TTL  مربوط بهDNS .هر دامنه باید وارد این صفحه شوید 

اد پوس بوا دقوت زیو دارد! DNSاشتن دانش کافی راجع بوه ها نیاز به دهمانطور که در باال گفته شد، تغییر در این قسمت

 عمل کنید.
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عنووا   ار در گروهوی بواایمیل و رفع ایراد ارسال و دریافت نامه. این مجموعه ابوز با به مجموعه ابزارهای مرتبط رسیممی

Email اند که اولین آ  صفحۀ قرار گرفتهMail Delivery Reports توانید وضعیت تموامی ن صفحه مینام دارد. در ای

ها به همراه تمامی های خود را مشاهده کنید. تمامی ارسالتریهای مشهای ارسال شده و دریافت شدۀ تمامی حسابنامه

د، شود. پس در اینجا به راحتی هر نوع مشکلی در ارسال و دریافت ایمیل وجود داشته باشوجزئیات به نمایش گذاشته می

 گردد.نمایا  می

 

کلیوک  Run Reportروی  ها را از باالی صفحه مشخص کنیود و سوپسها کافی است شاخصبرای نمایش وضعیت نامه

شوود. بخوش هوای های ارسال و دریافت شده نموایش داده میکنید. بعد از چند ثانیه گزارش تعداد خاصی از آخرین نامه

 وجود دارد که عبارتند از: Emailدیگری هم در گروه صفحات 

 Mail Troubleshooter ا سوال یوک ناموه ر: ابزاری است که به ما امکا  رفع ایراد مسیر طی شوده بورای ار

 ه از آ  اطالعات قادر به رفع ایراد مشکل باشیم.دهد. تا با استفادنشا  می

 View Relayers شوند.هایی که بنا به دالیلی مجدد باید ارسال شود در این قسمت نمایش داده می: نامه 

 View Sent Summary های مختلف.نهدامها به تفکیک : نمایش کل آمار و ارقام ارسال و دریافت ایمیل 

 Change Logشوند که شامل دو قسمت بسیار مهم هسوتد. صوفحۀ شناخته می cPanelگروه صفحات بعدی با عنوا  

باشود. اموا  اعمال شده است و شاید برای شما زیاد اهمیت نداشته cPanelمربوط به تغییراتی است که در آخرین نسخۀ 

Customization  های حسابمربوط به سفارشی سازی محیطcPanel های شماست. به عنوا  میوال در برای مشتری

 شود.های شما نمایش داده میتوانید بنویسید که به مشترینام شرکت یا سایت خود را می Company Nameجعبۀ 
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زیور  Browseهای خود را دارید، به راحتی با کلیوک روی پنل مشترییا اینکه اگر قبل تغییر نماد باالی کنترل پنل سی

Company Logo   یک عکس را برای این کار از روی رایانۀ خود انتخاب نمایید. حتی از سوربرCustomize Style 

فورض را دریافوت کورده، سوپس آ  را هستید. باید اول استایل پیش cssهای قادر به ویرایش استایل با استفاده از پرونده

رای بول کواربری در نهایت شما قادر به ویرایش ظاهر پن ا بارگذاری نمایید.ویرایش کنید از بخش باالی همین صفحه آ  ر

 کاربرا  خود به شرط داشتن دانش الزم کدنویسی هستید.

 Modify cPanel & WHMهای شوما، صوفحۀ مشوتری cPanelهای مرتبط با تغییر در نمای ظاهریِ یکی از بخش

News هوا های شما به نمایش گذاشته شود. اخبار، راهنماییتوانید متنی را بنویسید که برای مشتریاست که از آنجا می

توانید از طریق این صفحه وارد کنید توا کواربرا  شوما بوا و نتایج قرعه کشی و هر آنچه که کاربرا  شما باید بدانند را می

 لعه کنند.پنل خود، آنها را مطاوارد شد  به حساب سی

توانیود از توا ، میهای تحوت کنترلهای سایت SSLباشد. برای مدیریت می SSL/TLSمجموعه ابزارهای بعدی ابزارهای 

ر دات مخت ور ابزارهای موجود در این صفحات استفاده کنید. این بحث اندکی شاید برای شما پیچیده باشد که به توضیح

 کنیم.نل بسنده میپاین قسمت از کتاب آموزش نمایندگیِ سی

مربووط بوه سواخت درخواسوت صوادر کورد   Generate an SSL Certificate and Signing Requestصوفحۀ 

ل انجوام ، همچنین ساخت گواهینامۀ خود امضا شده است. هر دوی این کارها از طریوق ایون صوفحه قابو SSLگواهینامۀ 

 روی دامنۀ سایت هاست. SSLاست که مقدمات ن ب 
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 ای خواهم داشت.باشد که در زیر به کاربرد هر کدام اشارهشامل صفحات دیگری هم می WHMاما این گروه از ابزارهای 

 Install an SSL Certificate on a Domain  زمانی که یک گواهینامۀ معتبر از مراکز صدور :SSL دریافت 

 تا  ن ب کنید.های تحت کنترلایتز ستوانید گواهینامه را روی یکی اکردید، از طریق این صفحه می

 Manage SSL Hosts هایی که روی آنها توانید کل سایت: از این بخش میSSL  ن ب کردید را ببینید و آنهوا

ن وب  رایگوا  SSLهای وبنولوو  ها روی سورویسرا مدیریت کنید. دقت داشته باشید کوه روی تموامی دامنوه

شوود کوه رایگوا  باعوث می SSLبینیود. ایون بتوانید مشخ ات آنهوا را شود که شما از طریق این صقحه میمی

 ها در این قسمت خودداری کنید!نامهباز گردد. از حذف کرد  گواهی httpsهای شما با استفاده از تمامی سایت

 Purchase and Install an SSL Certificate  از این صفحه باید قادر باشید :SSL  شرکتی خریداری کنید

شود. چرا کوه بورای پیشنهاد نمی SSLما استفاده از این ابزار برای خریداریِ های خود ن ب کنید. اوی سایتو ر

 کاربرا  ایرانی این امکا  وجود ندارد.

 SSL Storage Manager  در ایون صوفحه هوم تموامیِ کلیودهای رمزگوذاری، گواهیناموه هوا و همچنوین :

CSR باشید و آنها را مدیریت کنید.هایی که صادر شده است را یکجا شاهد 

 

 آشنا شده باشید و بتوانیود از امکانوات ایون WHMهای مختلف رسد که تا حد زیادی با بخشتا اینجای کتاب به نظر می

موراه ماند که اگر با ویدیوهای آموزشویِ موا هوم هالبته موارد ریز دیگری هم میکنترل پنل نمایندگیِ وب استفاده کنید. 

 هید شد.ها هم آشنا خواکاریبا تمامی ریزه باشید، حتماً
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طعواً بعود از قبسیار ساده است و اگر شما با مفاهیم اولیوه آشونا باشوید،  WHMهمانطور که گفته شد، کار کرد  با پنل 

به هموین  cPanelماهر خواهید شد. اما همۀ ماجرای نمایندگیِ فضای میزبانیِ  WHMگذشت چند روز در کار کرد  با 

های را داریم که مباحث بسیار مهمی اسوت و در شود. ما بحث فروش و بازاریابی و همچنین مدیریت مشتریجا ختم نمی

 ادامۀ کتاب به آنها اشاره خواهیم کرد.

 

 WHMcsمدیریت مشتری با 

ل کواملی روی تیم کنترتوانسمی Account Functionsهمانطور که در ف ل قبل دیدید، ما با استفاده از صفحات گروه 

سوازیم و ب cPanelتوانستیم برای یک مشتری یک حسواب شیم. به عنوا  میال میپنل خودما  داشته باهای سیحساب

ت ها را ارتقاء دهیم. در این حالت بایود مشخ وامشخ ات حساب وی را برای او بفرستیم. یا اینکه حساب یکی از مشتری

ما  به همۀ آنهوا باشود توا نکنود کوه مشوکلی بابوت هور یی یادداشت کنیم و حواسهای خودما  را در جاتمامی مشتری

 مشتری پیش آید.

وقوت  های شما میالً به چند صد نفر رسید، آ این روال کاری برای تعداد اندکی مشتری جوابگوست. اما اگر تعداد مشتری

ورت جواب قطعواً منفوی اسوت. کنید؟ در این صپنل بسازید و آ  را کنترل ساب سیتوانید دستی برای هر کدام یک حمی

بهتورین و  کنویم. از برای رفع این مشکل ما باید از یک نرم افزار رابط که با عنوا  نرم افزار مدیریت مشتری است استفاده

تفواوت اسوت. البتوه مکمول همودیگر ماز نظر کارایی  WHMنام دارد که کامالً با  WHMcsترین این نرم افزارها معروف

دانید کوه بوا آ  یآشنا شدید و م WHMتند. فقط دقت داشته باشید که این دو را با هم اشتباه نگیرید. تا اینجا که با هس

 ای هر چند مخت ر خواهد شد.اشاره WHMcsتوا  انجام داد. در ادامۀ کتاب هم به چه کار می

WHMcs تواند ن ب گردد و به دامنۀ اصلی شما مت ل گوردد. حواال یک اسکریپت است که روی فضای میزبانیِ شما می

کند و پس از آ  وارد حسواب خوود آ  سیستم ثبت نام می داخل ،هر شخ ی که ق د دارد از شما هاست خریداری کند

دهود و در نهایوت اطالعیوۀ ثبوت شده و ثبت سفارش می کند. پرداخت و تمامیِ کارها را بوه صوورت خودکوار انجوام می

شود. شما هم سفارش را بررسی کرده و اگر مشوکلی در روال آ  سفارش جدید برای شما به عنوا  مدیر سایت ارسال می

 بشوید. هر چند که WHMکنید. در این حالت شما حتی نیازی ندارید وارد حساب خود در د نداشت، آ  را تایید میوجو

دهد. در اصل تموامی کارهوایی کوه امکا  ورود خودکار بدو  وارد کرد  رمز عبور را هم به شما می WHMcsاسکریپت 

 قابل انجام است. WHMcsشما باید برای هاستینگ خود انجام دهید،  همگی در هما  



 

28 
 

یک برنامه نوشته شده  WHMcsبرای اینکه شما را بیشتر راهنمایی کرده باشم، باید خدمت شما عرض کنم که نرم افزار 

رایگا  نیسوت و بورای اسوتفاده از آ  بایود جوواز خریوداری کنیود و روی  ،است. این نرم افزار یا اسکریپت PHPبه زبا  

کننود. هور چنود د. ولی برای شروع کار خیلی از افراد از نسخۀ قفل شکستۀ آ  استفاده میاسکریپت خود آ  را فعال کنی

که در عرصۀ وب و اینترنت استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته کار اشتباهی است. چرا که اگر مشکلی برای سایت شوما 

مکا  استفاده از یک نسخه قفل شکسوته از به وجود بیاید، تمامی تالش شما از بین خواهد رفت. ولی وبنولو  برای شما ا

WHMcs توانید از آ  استفاده کنید. هور چنود کوه بعود از را فراهم کرده است که بدو  مشکل تا مدت زما  زیادی می

توانید این پیشونهاد را کم هزینه می شود از نسخۀ قانونی آ  استفاده کنید. ولی به هر حال برای شروعِمدتی پیشنهاد می

 کافی است پس از ثبت سفارش نمایندگیِ خود، از طریق تیکت درخواست پشتیبانی برای ن ب نظر داشته باشید.هم در 

WHMcs .را به کارمندا  بخش پشتیبانی وبنولو  ارسال کنید 

بوا ید. کار کرد  شما باید با آ  کمی آشنا شده تا راحت تر بتوانید با آ  کار کن WHMcsپس از ن ب و پیکربندیِ اولیۀ 

WHMcs ر اول بواهم بسیار ساده است و کار سختی نیست. ولی به مانند هر نرم افزار دیگری ممکن است زمانی کوه بوا 

سواده  شوید کمی گیج شوید؛ ولی اصالً نگرا  نباشید. بعد از چند روز خواهید دید که چقدر کار کرد  با آ آ  مواجه می

کند که شوما فقوط و فقوط بایود روی را برای شما به قدری ساده می و شیرین است. مخ وصاً زمانی که مدیریت مشتری

و  شوته باشویدتمرکز کنید. بازاریابی و جذب مشتری اصلی ترین کاری است که شما باید یواد دا و بازاریابی جذب مشتری

 روزانه زمانی را روی آ  بگذارید.
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عملکورد  را خواهید دید. در ایون صوفحه شوما کلیواتی از نحووۀ WHMcsدر باال شما یک ت ویر نمایشی از نمای اصلیِ 

های خود را خواهید دید. به طور خالصه این هما  محل کار شماسوت کوه بایود فروش و همچنین فعالیت خود و مشتری

 ماست!ش WHMcsزما  خود را روی آ  بگذارید. دفتر کار شما 

نوین . اموا اگور بوا مجموعوه ویودیوهای آموزشویِ موا و همچآموزش این سامانه خارج از بحث ایون ف ول از کتواب اسوت

به دست خواهیود آورد. در کنوار  WHMcsتماً اطالعات خوبی راجع به کار کرد  با حهای ت ویری همراه باشید، آموزش

توانود راهگشوای آ  جستجو در اینترنت و همچنین ازمو  و خطایی که به مشوتری هوای شوما آسویبی نرسواند هوم می

توانیود دقت داشته باشید که این اسکریپت دارای زبا  فارسوی هوم هسوت. از قسومت تنظیموات می ما باشد.مشکالت ش

 های خود فعال کنید.فارسی را برای محیط کاربریِ خود و یا مشتری

 اولین کارهایی که باید انجام دهید بدین قرار است: WHMcsدر 

 باید انجام دهید. Setup > General Settingsتنظیمات کلی سایت را از قسمت  .1

انجام دهیود و توموا  را اضوافه  Setup > Payments > Currenciesتنظمیات واحد پول را باید از قسمت  .2

 کنید.

موی توانیود انجوام  Setup > Payments > Payment Gatewaysتنظیمات درگاه پرداخت را از قسومت  .3

 شود.ای دارند، پیشنهاد میواسط که راه اندازیِ سادههای بانکیِ ترین حالت استفاده از درگاهدهید. در راحت

خوود را  WHMتنظیمات ات ال به پنل نمایندگیِ  Setup > Products/Services > Serversاز قسمت   .4

 انجام دهید.

مح والت هاست اشتراکی خود را در  Setup > Products/Services > Products/Servicesاز قسمت  .5

 های مختلف اضافه کنید.قالب بسته

عوال فباید تنظیمات دامنه و افزونۀ ثبوت دامنوه را Setup > Products/Services حاال از زیر مجموعه های  .6

 گذاری آنها را هم انجام دهید.کنید و قیمت

دارای  WHMcsالبتوه د و از این راه کسب درآمد کنیود. حاال همه چیز آماده است که شما بتوانید هاست خود را بفروشی

ها و جزئیات دیگری هم هست که همانطور که گفته شده موضوع بحث این کتاب نیست. در آینوده بسوته بوه نیواز قسمت

کنیم بسوتۀ شما عزیزا  سعی خواهد شد یک کتاب جامع و کامل هم راجع به آ  نگارش گردد. در کنار اینکه سوعی موی

ایود در اولوین ولی به هر حال این کلیات کارهایی بود که شما ب را هم برای شما تولید کنیم. WHMcsی آموزشی ویدیوی

 دادید تا بتوانید از سامانۀ فروش فضای میزبانیِ خود استفاده کنید.ها انجام میگام

شاید از اال  به بعد مهم ترین کاری که باید انجام بدهید، این باشد که برای کسب و کار خود به دنبوال مشوتری بگردیود. 

 خودش به راحتی مح ولی از شما خریداری نمی کند. شما باید از ترفندهای بازاریابی استفاده کنید. که مشتریچرا 
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 راهکارهای جذب مشتری

. در وق دهید تا از شما سرویسوی را خریوداری کننودسشما باید از آنها استفاده کنید تا افراد را هایی که رسیم به روشمی

کنند، بازار فروش آ  را در اختیار دارند. میالً کسانی کوه پنل میخیلی از مواقع دوستانی که اقدام به خرید نمایندگی سی

کنند، حتماً نیواز خواهنود داشوت خ ی راه اندازی میهای خود سایت شرکتی یا شکنند و برای مشتریطراحی سایت می

ود خای را در نظر بگیرند. در این حالت اگر آ  شخص خواسته باشد زما  که برای هر مشتری یک فضای میزبانیِ جداگانه

صولی اهای باالی آ  قادر به انجوام کوار را روی مدیریت سرور و رسیدگی به یک سرور اخت اصی بگذارید، عالوه بر هزینه

ایون اسوت  خود که هما  طراحی و راه اندازی سایت برای مشتریا  خود است، نمی باشد. پس در این حالت بهترین کوار

 ا روی آ  باال بیاورد.رهای مشتری های خود که یک نمایندگی خریداری کرده و سایت

یود. ینودگی بدهاسته باشید سفارش نماپس اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید حتماً مشتریِ خود را دارید که خو

یود توانید از این کار کسب درآمد کنید، موی توانحتی اگر همین اال  در کار طراحی سایت هستید و فکر می کنید که می

 همین امروز کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی نمایید.

ر ار داد  بنومباحث مرتبط دارند. آنها هم بوا قورعدۀ دیگری هم هستند که یک وبال  یا سایتی راجع به طراحی سایت و 

کنند. بوا ایون کوار از سوایت خوود کسوب درآمود پایودار فروش هاست در سایت و وبال  خود، اقدام به فروش هاست می

کننود و پوس از اینکوه کنند. این دسته از افراد زما  زیادی را روی باال آورد  سایت خود روی یک موضوع خواص میمی

م هوافتند. خوب، طبیعی است که این افوراد یت آنها رو به فزونی گذاشت، به فکر کسب درآمد از سایت خود میبازدید سا

های خود نیستند. ایون افوراد هوم بوه فکور تهیوه قادر به خرید و مدیریت یک سرور بزر ِ اخت اصی برای خود و مشتری

 زنند.ی کسب و کار خود را رقم میکرد  نمایندگی هستند و با فروش فضای میزبانی روی آ  نمایندگ

یوا روی  عدۀ دیگری هم هستند که شخ اً سایت های زیادی دارند. راه اندازیِ این سوایت هوا روی یوک فضوای میزبوانی

شود. وارد می چندین فضای میزبانیِ جداگانه به هیچ عنوا  کار درستی نیست! با این کار هم فشار زیادی روی یک هاست

ایون اسوت  بروز مشکل، کل سایت های آنها از دسترس خارج می گردد. در این حالت هم بهترین کار هم اینکه در صورت

بوه  دها بسوتگیکه یک نمایندگی تهیه شود و سایت ها هر کدام روی یک هاست باال آورده گردد. البته تمامی این پیشنها

ن از بهتورین راهکارهوا بورای داشوت سیاست کاری است که شخص مدیر سایت در پیش گرفته است. ولی ایون هوم یکوی

 چندین سایت در کنار هم است.
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ورت بورای و اما افراد دیگری هم هستند که به طور خاص ق د کار کرد  روی فروش هاست خود را دارند، که در ایون صو

جذب  خود را کنند. این دسته از افراد هم حتماً می دانند که چطور باید مشتریِشروع کار از سفارش نمایندگی شروع می

ر بوه تریِ بیشوتکنند. اگر شما جزء این دسته از افراد هستید، در ادامه به روش های اشاره خواهم کرد که برای جذب مش

 کمک شما خواهند آمد.

 از بهتورین و نوشتن محتوای آموزشی و مناسب درو  سایت یا سایت یا وبالگی که برای این کار در نظر گرفته شده است،

ه انودازی روش های است که می توانید استفاده کنید برای جذب مشتری. اگر سایت فروش هاست خود را راقدیمی ترین 

ادی دانید که چطور باید مشتری جذب کنید، شروع به نوشتن مقاله های آموزشی کنید. با این کوار افورکردید و اال  نمی

فتوه محتووایی گ به این کوار بازاریوابی شما خواهند شد.را به سایت خود جذب می کنید که بعداً تبدیل به مشتریِ دائمی 

ریوابی یالً بازامومی شود که به دلیل اینکه انواع مختلفی از محتوا وجود دارد، به هموا  نسوبت هوم موا بازاریوابی داریوم. 

 ای و ... .ویدیوی، بازاریابی شبکه های اجتماعی، بازاریابی مقاله

ید هایی در محیط مجازی بگردا دارید، بهترین کار این است که به دنبال مکا اگر ق د هزینه کرد  برای جذب مشتری ر

ر دهید کوه ود را قرااز نظر تبلیغاتی ارزا  و بهینه هستند. منظور از بهینه این است که سعی کنید در جاهایی تبلی  کار خ

های فوروش کیوف و ت خوود در سوایتسوای شوند. میالً قرار داد  تبلی های یکسا  به آنجا وارد میمندیکسانی با عالقه

یود توان.. میکفش چندا  مناسب نیست! اما با قرار داد  تبلی  در سایت های آموزش طراحی سایت، دانلود اسوکریپت و .

ر ته ایون کواخیلی تاثیرگذار باشد. پس هزینه کرد  برای تبلی  کار هم یکی از بهترین روش های جذب مشتری است. الب

 کمک یک شخص متبحر استفاده کنید. زمو  و خطا دارد. مگر اینکه ازنیاز به کمی آ

شووند ا مینگهداری از سایت که آ  را تبدیل به یک سایت حرفه ای کند هم بسیار مهم است. کسانی که وارد سایت شوم

شود.  سوته خواهوداتا سرویسی را خریداری کنند، اگر با ظاهری شلخته روبرو شوند، فوراً از اعتماد آنها نسبت بوه شوما ک

ت سعی کنید یک ساختار منظمی را برای ساخت خود داشته باشید و هموه چیوز را سور جوای خوود قورار دهیود. صوفحا

ای   عیب و نقص منتشر کنید. بوا ایون کوار حرفوهنویسید را بدوهایی که میها و مقالهتا  را مرتبط کنید و آموزشسایت

 ا  خواهید داد.بود  خود را به بازدید کنندگا  سایت نش

ضوایت رهای خود را پیدا کردید، حاال وقت آ  است که از آنها مراقبت کنید! به این معنا که با جلوب پس از اینکه مشتری

  بوه تواند راه رسویدآنها کاری کنید که برای دفعۀ بعدی هم به سراغ شما بیایند. پشتیبانی خوب و طرز رفتار درست می

ا کنند کوه از شوما خریدشوا  رداری حتی خواهید دید که آنها افراد دیگری را هم ترایب میاین هدف باشد. با مشتری م

 انجام دهند.

کنید. چه شوما های بیشتری را به سمت خود جذب میهای جدید و بهتر مشتریو در نهایت این شما هستید که با روش

خواهید از بازدید سایت خود کسب درآمود کنیود و یبرای دیگرا  سایت طراحی می کنید و از این کار درآمد دارید، چه م
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انودازی کنیود، بسوته بوه خالقیوت شوما خواهید یک هاستینگ کوچوک بورای خوود راهبه آنها هاست بفروشید و چه می

توا  بوه شوما کموک کنود. بوه های بسیار زیادی برای یافتن مشتری وجود دارد. استفاده از ابزارهای مختلف هم میروش

ای است که باید قوادر باشوید از آ  هوم اسوتفاده کنیود. یوا اسوتفاده از های ویژهموتور جستجو دارای قابلیت عنوا  میال

گردند. این شوما هسوتید کوه بوا توجیوه های ارزا  و باکیفیت میهای اینترنتی افراد زیادی هستند دنبال سرویسانجمن

 انجام دهند.ریدشا  را توانید کاری کنید که از شما خکرد  آنها می

توانید موفقیت خود را دوچنودا  های جدید و بهبود آنها برای امر تبلیغات و جذب مشتری، میبا بررسی روشبه هر حال 

 خاص خوودش کنید. البته ممکن است در این راه صد در صد موفق نشوید که نباید نا امید شد! چو  در هر کاری سختیِ

 ی برسید.اندیشید آنها را یکی یکی پشت سر بگذارید تا به یک پایداری نسبیِ خوبمی وجود دارد و شما باید با تدابیری که

 

 جمع بندی

هی کوه پویش رسیدیم و امیدوارم با این کتاب توانسته باشیم را cPanel هاست فروش نمایندگی آموزشبه انتهای کتاب 

ام تا  بیش از پیش روشن کرده باشیم. شما باید با در نظور گورفتن تموامی جوانوب اقودروی شما قرار گرفته است را برای

خواهیود انجوام یکنید و اقدام را بعد از ت میم و ت میم را بعد از یقین به انجام کار طی کنید. پس اگور بوه کواری کوه م

 دهید یقین دارید، فرصت را از دست ندهید.

عود بار شووید. کآ  چیزهایی که شما باید یاد بگیرید بسیار است و حتماً باید دانش اولیه را کسب کرده و سپس دست به 

در  ت را نوهرااز آ  یادگیری را در حین انجام مراحل تکمیل کنید و همیشه مطالعه را در نظر داشوته باشوید. ایون دسوتو

 اندازی هاستینگ خود بلکه در هر کاری در نظر داشته باشید. تا انگیزۀ خود را در وسط راه از دست ندهید.راه

پنل بود که هم از نظور فنوی و هوم از نظور مباحوث جوانبی سوعی شود این کتاب مقدمه ای کامل بر بحث نمایندگیِ سی

ر آشونا شود که تازه بوا ایون امونشد که باعث سردرگمیِ بیشتر کسانی می جامعیت را در بر داشته باشد. اما وارد نکات ریز

دهیم که حتمواً موی توانود ما  ارجاع میای شما را به منابع آموزشِ دیگری از تولیدات آموزشیشدند. برای مباحث حرفه

 تر از قبل کند.ایشما را در این راه روز به روز حرفه

کننود. اگور هایی را به صورت ت ویری خدمت شما ارائه میی جمال است که آموزشهااین کتاب بخشی از مجموعه کتاب

بخوش  ComputerUser.irتوانیود بوه سوایت کواربر رایانوه بوه نشوانی های ما آشنا شوید میید با دیگر کتابخواهمی
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در بخوش مرکوز دانلوود  های مرتبط با فضای میزبانی و طراحی سایت همالبته کتابهای الکترونیکی مراجعه کنید. کتاب

 های ما هستید.شوند که از آنجا هم قادر به دریافت کتابمنتشر می Webnolog.netسایت 

کنید. این طرح برای آموزش رایگا  و ت وویری و  هم استفاده ویدیوهای جمال کنیم که ازاز طرف دیگر از شما دعوت می

ویدیویی مباحث رایانه ای به زبا  فارسی است که به عنوا  میال یکی از مجموعه های آموزشی که تا به حال تولید شده، 

توانیود بوا رفوتن بوه سوایت است که به صورت کامل و جامع منتشر شوده اسوت. همینوک می cPanelمجموعۀ آموزش 

ComputerUser.ir .از این ویدیوها به رایگا  استفاده کنید 

ایش دهیود ها و ویدیوهای آموزشیِ ما را قابل دانستید تا از آنها استفاده کنیود و دانوش خوود را افوزدر آخر از اینکه کتاب

 های شما نیازمندیم.های خود به حمایتبسیار خرسندیم! برای توسعۀ آموزش

 

  

https://webnolog.net/client/downloads.php
http://jamaltv.ir/
http://jamaltv.ir/
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