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 مقدمه
ها و طراحان سایت بیشتر با آن سر و کار دارند. سیی پنیل کنتیرل پنلیی اسیت کیه است که مدیران سایت مبحثی Cpanelکار با 

اطالعیات  دهنید.ت فضای میزبانی را به کاربران خیود میواسطۀ آن امکان مدیریهای ارائه دهندۀ خدمات میزبانی به معموالً شرکت

کانیات فضیای میزبیانی خیود بتوانند به صورت کیامالً گرافیکیی از تمیامی امدهند تا را هم به آنها می Cpanelورود به کنترل پنل 

 استفاده کنند.

ن کنترل پنیل را شنیده است. ای Cpanelپس هر شخصی که قصد راه اندازی یک سایت را داشته باشد، معموالً حداقل یک بار نام 

ت آن ی دارد. در عین حیال کیه اسیتفاده از تمیامی امکانیااست و امکانات بسیار زیاد ترین نرم افزار مدیریت فضای میزبانیمحبوب

ا از رییک وبمسیتر  وبسیار ساده و جذاب است. هر نوع ابزاری که برای راه اندازی و مدیریت یک سایت نیاز است را درون خود دارد 

ت خود متمرکز شود و به مسائل شود که مدیر سایت تنها و فقط تنها روی سایکند. این باعث مینیاز میدانستن اطالعات اضافی بی

 فنی دیگری فکر نکند.

توانید ییک سیایت اسیتفاده کنید، بیه راحتیی میCpanel  تمامی امکانات توان گفت هر کسی که بتواند به سهولت ازبه جرآت می

محتوایی را روی  مکان نصب هر نوع سیستم مدیریتهای هاستینگ ابرخی از شرکت حتی دراندازی و مدیریت نماید. ای را راهحرفه

خیود خرییداری کنیید و  Cpanelباید هاسیت  دهند. پس فقط شماتنها با چند کلیک را می Cpanelفضای میزبانی با استفاده از 

 بخش.صرف زمان سایت خود را برپا کنید. این کار هم ساده است و هم لذت هپس از چند دقیق

البته  دارند. به تمامی عزیزانی باشد که به طراحی سایت عالقه Cpanel این کتاب سعی دارد یک مرجع کامل و جامع برای آموزش

نباید فراموش کیرد کیه ایین کنتیرل پنیل دارای  پنل هم تسلط خواهید یافت.های آتی و گذشتۀ سیبا خواندن این کتاب به نسخه

های آن حتماً باید از ییک راهنمیا کمیک گرفیت. ایین کتیاب بیه عنیوان ییک امکانات زیادی است که برای یادگیری تمامی قسمت

ی، بیه شیما در کنیار محتیوای متنیی و تصیویر را آمیوزش خواهید داد. Cpanelهای راهنمای کامل به شما کار با تمیامی قسیمت

کنیم حتمیاً به زبان فارسی را هم معرفی خواهیم کرد که برای درک کامل هر بخش به شما توصیه می Cpanelدیوهای آموزشی وی

 از آنها هم استفاده کنید.

 Cpanelای شدن کار بیا های آتی همراه ما باشید و گام به گام تا حرفهاز محتوای این کتاب استفاده کنید، با فصل دایاما اگر آماده

 پیش روید.

69بهار  |جمال روح بخش   
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Cpanel چیست؟ 
. هر دامنه اندازی کنید، در وهلۀ اول باید یک فضای میزبانی و دامنه را خریداری کنیدزمانی که شما خواسته باشید یک سایت را راه

هید شید و شیما داده خوادارای یک بخش کنترلی به نام کنترل پنل است که پس از خرید یک دامنه دسترسی آن کنترل پنیل بیه 

)منظیور از دامنیه همیان نشیانی اینترنتیی سیایت شماسیت؛ مثیل  کنیید. تواند وارد حساب خود شده و دامنۀ خود را میدیریتمی

webnolog.ir) 

نیدازی ای تر! هاسیت بیرای راه ابرای فضای میزبانی یا هاستِ سایت هم چنین کنترل پنلی باید وجود داشته باشد. البته کمی حرفه

 ای به نام سرور است که این سرور دارای نیرم افزارهیای خاصیی اسیت وهر نوع سایتی الزم است. هاست یک فضای روی یک رایانه

ای هسیتند و های سادههای رایگان معموالً دارای کنترل پنلهمیشه به اینترنت متصل است. هاست را باید خریداری کنید و هاست

Cpanel  ای ای را دارید، پیشنهاد من به شما خرید یک هاسیت متوسیط تیا حرفیهاندازی یک سایت حرفهندارند. پس اگر قصد راه

 های رایگان اتکا نکنید!ت به هاستاست. هیچ وق

دقیقیاً معیادل  نام خواهیم برد که فضای میزبانیما از هاست با عنوان  Cpanelکتاب آموزش  دقت داشته باشید که از این قسمتِ

 بته به صورت کامالً بومی شده!همان هاست است. ال

گیذاری ه امکیان بارپس فضای میزبانی ما باید یک نرم افزار داشته باشد که همان کنترل پنل است و این کنترل پنل عالوه بیر اینکی

ی ایمییل خواهید یک نشانیمکند. مثالً فرض کنید دهد، امکانات جانبی دیگری را هم برای ما فراهم میهای سایت را به ما میفایل

 webnolog.irکنیم دامنۀ سیایت شیما به همراه صندوقش که مرتبط با دامنۀ اصلی سایت خودتان است را بسازید. مثالً فرض می

 Cpanelهسیتید. در ایین حالیت بایید از ابزارهیای  info@webnolog.irاست و خواستار ساخت یک حساب ایمیل به صورت 

ارهای زییادی ککه عرض شد. البته این تنها کاربرد یک کنترل پنل نیست. بلکه  شکلی کمک بگیرید و یک حساب ایمیل بسازید به

و  توانیم یک سایت پیشرفته داشیته باشییمکنیم، می که اگر بتوانیم با تمامی آنها به صورت کامل کار ،توانیم با آن انجام دهیمرا می

 .آن را مدیریت کنیم

های دیگری هم داریم که به میا امکیان میدیریت فضیای میزبیانی را کنترل پنل Cpanelز البته نباید فراموش کنید که ما به غیر ا

را در نظر بگیرید که  DirectAdminاست ما به آنها کاری نداریم. مثالً  Cpanelدهد. اما از آنجایی که موضوع این کتاب فقط می

نخواهد رسید. هیم بیه ایین دلییل کیه دارای محییط خیلیی  Cpanelهای فضای میزبانی است که به پای کنترل پنلیکی دیگر از 

تیوان از آن نمی Cpanelرا ندارد. یا اگر هم داشته باشد، به سیادگی  Cpanelجذابی نیست و هم اینکه در خیلی از مواقع امکانات 

بهترین است و البتیه  در حیطۀ تجارت هاستینگ Cpanelامکانات استفاده کرد. در هر صورت همین قدر کافی است که بدانید که 

را خریداری کرده و قصد راه اندازی سایتش را  Cpanelرایگان هم نیست. ما در این کتاب به چشم یک کاربر نهایی که یک هاست 

را روی سرور مجازی یا اختصاصیی خیود )چنید گیام  Cpanelکنیم. در غیر این صورت اگر خواسته باشید دارد به داستان نگاه می

آن را  )الیسینس( های خیود نصیب کنیید، حتمیاً بایید جیوازز فضای میزبانی اشتراکی( برای مدیریت سایت ییا سیایتای تر احرفه

کنیید، نییازی بیه اما زمانی که یک فضای میزبانی اشیتراکی را خرییداری می های شما اضافه خواهد کرد.خریداری کنید و به هزینه
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را هم دادید. پیس نگیران  Cpanelکنید، یعنی هزینۀ که هاست را خریداری میندارید. همین  Cpanelهزینۀ جداگانه برای نصب 

ن تهییه کنیید و آمیاده ا انتخاب کیرده و هاسیت خیود را از آاین موضوع نباشید. فقط بهترین شرکت ارائه دهندۀ خدمات میزبانی ر

 را با آنها آشنا کنیم.رفته و شما  Cpanelهای مختلف های بعدی این کتاب به سراغ بخشباشید تا در قسمت

خود را خریداری  Cpanelاین است که از یک شرکت ارائه دهندۀ خدمات میزبانی هاست  Cpanelپس اولین گام برای استفاده از 

فقط روی سرورهای لینوکس قابلیت نصب دارد، پس هاست شما هم باید لینوکس باشد. پیشینهاد میا  Cpanelکنید. از آنجایی که 

هیا های این شیرکت، قیمتاست که عالوه بر کیفیت باالی سرویس webnolog.netمات سایت وبنولوگ به نشانی استفاده از خد

اجیع مریکیی از  این کتاب هم به عنیوان توانید سایت خود را راه اندازی کنید.بسیار مناسب است و شما با پرداخت مبلغ اندکی می

 داند که منابع آموزشی کاربران خود را تامین نماید.وبنولوگ خود را موظف می تالیف شده است. برای کاربران وبنولوگ آموزشی

توانیید فیوراً کیه می برای شما ارسال خواهد شد Cpanelپس از اینکه سفارش خود را ثبت کردید، ایمیلی حاوی اطالعات ورود به 

ای را هم حین ثبت سفارش فضای میزبانی خریداری کیرده باشیید، دامنیۀ شیما گر دامنهسایت خود شوید. ا Cpanelوارد حساب 

ل کامل سیفارش و . این مراحو فعال شود ساعت به طول خواهد انجامید تا به صورت کامل در دسترس قرار گیرد 48تا  6معموالً از 

هایی که از بخش ناحیۀ کاربری وبنولوگ بیرای تیکت البته باید به است. Cpanelخرید یک فضای میزبانی است که کنترل پنل آن 

 شوند هم توجه داشته باشید.شما ارسال می

ر بخیش خود را تهیه کردید، وقت آن است که وارد حساب خود شیده و بیا نمیای آن آشینا شیوید. د Cpanelحاال که شما هاست 

هیای مختلیف باشیید آشینا خواهیید شید و کلییات بخشو همچنین نکاتی که باید در نظر داشیته  Cpanelبعدی با نحوۀ ورود به 

Cpanel .را خواهید آموخت 

 مقدمه

 

 cPanelتهیه هاست 

 

 

http://webnolog.net/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-cpanel/
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 cPanelآشنایی با 

 

 

  

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%84/
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 Cpanelمبانی کار با 

های مختلف آن آشنا شیوید. در اولیین گیام بایید با بخشاید که خود را تهیه کردید، آماده Cpanelاالن با فرض اینکه شما هاست 

 خودتان شوید. برای این کار باید از نشانی زیر استفاده کنید: Cpanelبتوانید وارد حساب 

 http://webnolog.ir:2082 

بر را صیدهید، باید میدت زمیانی باید دامنۀ خودتان را قرار دهید. البته در ابتدایی که دامنه را سفارش می webnolog.irبه جای 

سرور بیه جیای  ipالت باید از حمعموالً بیشتر است. در این  irهای تا بتوانید از دامنۀ خود استفاده کنید. این روال برای دامنه کنید

 م به شما در همان ایمیل پس از ثبت سفارش داده خواهد شد.سرور ه ipنام دامنه استفاده کنید. 

 http://12.23.45.55:2082 

ورود امن بیه  استفاده کنید. پس نشانی صفحۀ 2083و درگاه  httpsتا حد امکان باید از  Cpanelدر هر صورت برای ورود امن به 

 این صورت خواهد بود:

 https://webnolog.ir:2083 

ای همانند تصویر زیر مواجه خواهید شد سرور را وارد کنید. در هر صورت با صفحه IPنام دامنه یا  webnolog.irکه باید به جای 

ا رخیود  Cpanel( خود را وارد کیرده تیا قیادر باشیید بخیش اصیلی Password( و رمز عبور )Usernameکه باید نام کاربری )

 ببینید.
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های مختلفیی تشیکیل خود را ببینید. صفحۀ اصلی از جعبیه Cpanelانید نمای اصلی تومی Cpanelپس از ورود موفقیت آمیز به 

مراه ایین کتیاب باشیید، وجود دارد که اگر تا آخر ه Cpanelهای مختلف شده که درون هر جعبه پیوندهایی برای رفتن به قسمت

 ها استفادۀ الزم و کافی را ببرید.حتماً می توانید از تمامی این قسمت

 

یک نیوار هیم  ونوار در باالی صفحه به صورت افقی  یکدهد، را تشکیل می Cpanelقسمت اصلی  کهبه غیر از بخش وسط صفحه 

 Cpanelهای مهیم به صورت عمودی در سمت چپ صفحه قرار گرفته است که هر کدام دارای نمادهایی بیرای رفیتن بیه قسیمت

میز عبیور، روجود دارد، پیوندهایی بیرای رفیتن بیه بخیش تغیییر  Cpanelهای هستند. نوار افقیِ باالی صفحه که در تمامی بخش

ه تصویر زیر خواهید با دستورات این نوار به صورت کامل آشنا شوید، بو ... دارد. پس اگر می قالبجستجوی ابزار، تغییر زبان، تغییر 

 ها خواهیم پرداخت.ین بخشوزش تک تک ادر ادامۀ کتاب به آمتری از آن خواهد بود. نگاهی بیندازید که نمای بزرگ

 

 LOGOUT بییرای خییرو  از حسییاب :Cpanel توانییید از اییین گزینییه اسییتفاده کنییید. زمییانی کییه روی خییود می

 شوید، پس از اتمام کار حتماً روی این پیوند کلیک کنید.های عمومی وارد سی پنل میرایانه
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 Password & Security : رمز عبور ورود بهCpanel توانید تغییر دهید. بهتر است هر از چندگاهی را از این بخش می

 این رمز عبور را تغییر دهید که به نفع امنیت سایت شماست.

 Change Languageتوانید از این بخش اقدام کنیید. البتیه توجیه داشیته پنل می: برای تغییر زبان محیط کاربری سی

. پس بهتیر اسیت کیه زبیان پییش پنل نباشدهای نصب شده روی سیبانممکن است در فهرست زباشید که زبان فارسی 

پنل سیی ،پنل انتخاب کنید. چون بیشتر منابع آموزشی هم با در نظر گرفتن این زبانفرض یا همین انلگیسی را برای سی

 دهند.را آموزش می

 Change Style نما و قالب :Cpanel های جدید و قدیم قالب. معموالً شامل توانید تغییر دهیدمی خود را از این قسمت

 . سی پنل است

 Contact Informatinترین گزینیه به عنوان مهمبل ویرایش است. پنل از این قسمت قا: اطالعات تماس شما برای سی

ما رها را بیه شیاز طریق این ایمییل بتوانید هشیدا Cpanelاز این قسمت حتماً باید ایمیلی را در جعبۀ اول وارد کنید تا 

د ا پهنیای بانیییاطالع دهد و قبل از اینکه دیر شود شما اقدام به رفع مشکل کنید. مثالً ممکن است حجم فضای میزبانی 

هید شید. ( خواSuspendشما پس از مدت زمانی به اتمام برسد که اگر به این محدوده برسد، سرویس شما حتماً معلق )

ایمییل بیرای شیما ارسیال  د که چه نوع هشدارهایی باید به صیورتتوانید تعین کنیدر بخش پایین همین صفحه هم می

را فعال کنید، زمانی کیه رمیز عبیور حسیاب  My account’s password changesشود. به عنوان مثال اگر گزینۀ 

های غیرمجیاز بیه شود، برای شما ایمیلی ارسال خواهد شد. این برای تشخیص زودهنگام دسترسیپنل شما عوض میسی

 تواند مفید باشد.حساب شما خیلی می

 Reset Page Settingsکند.تبدیل می فرضرون آن هستید را به حالت پیشای که همینک د: تنظیمات همان صفحه 

بیه شیما  یک عالمت زنگوله هم وجود دارد که زمانی که پیامی بیرای نمیایش وجیود داشیته باشید Cpanelدر نوار باالی صفحات 

 دهد و باید آن را حتماً مطالعه کنید.هشدار می

 

جو کیردن آن ابیزار از درون پنل سعی در جسیتوجود دارد که با وارد کردن عبارتی درون آن، سی Searchیک جعبه هم با عنوان 

 تواند خیلی مفید باشد.ه از جستجو میپنل بروید که استفادکند. گاهی اوقات باید فوراً به سراغ یک بخش از سیپنل میسی

بیه  .اسیت Cpanelهای کلیی تا پیوند برای رفتن بیه قسیمت 2 رویم به سراغ نوار عمودی سمت چپ صفحه که حاویاما حاال می

 نگاه کنید:عکس زیر 
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 Home اول یا اصلیِ پنل که باشید به صفحۀ: با کلیک روی این دکمه در هر کجای سی Cpanel  خواهید رفیت. همیان

 ه از همدیگر جدا شده است.پنل به صورت جعبه جعبسی ابزارهایای که صفحه

 User Manager بسیازد و بیه آنهیا امکیان  برتوانید چنیدین کیارپنل میپنل هیر میدیر سییهای جدید سی: در نسخه

 .شوید User Mangerرا بدهد. برای این کار باید وارد بخش  Cpanelهای خاصی از دسترسی به بخش

 

م شیما باشید موجود است. این نوار تمام امار و ارقامی که باید جلوی چش cPanelیک نوار آماری هم در سمت راست صفحۀ اصلی 

ده کردیید، ا پهنای باند هاستِ خود استفایل اینکه تا االن چقدر از میزان حجم فضای میزبانی دهد. به عنوان مثارا به شما نشان می

ه بردید، همگیی در ایین نیوار قابیل ، پایگاه داده و ... چقدر بهرFTPهای ایمیل، یا اینکه از دیگر امکانات فضای میزبانی مثل حساب

 وزش خواهم داد.در فصل بعدی همین کتاب خدمت شما آمهای این نوار را توضیحات کامل تک تک بخش نمایش است.
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تر پنل هستند کیه بایید قبیل از اینکیه وارد مباحیث پیشیرفتهتوضیحاتی که در این فصل از کتاب داده شد، همان مبانی کار با سی

وارد  آمیادگی کامیل را داریید کیه رسد االن شیماشوید، به طور کامل با آنها آشنا شده باشید. که با توضیحات این بخش به نظر می

  این کتاب باشید. های این کتاب شوید. پس همچنان همراه بادیگر فصل
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 نوار آمار و اطالعات
 میی از وضیعیتدر سی پنل، شما یک نوار به صورت عمودی در صفحۀ اصلی خواهید دید که در این نوار آمار و اطالعات بسییار مه

خواهیید بدانیید چیه تعیداد پایگیاه داده ییا نید میمثالً فرض کدر اختیارتان قرار خواهد داد. های مختلف فضای میزبانیِ شما بخش

ز ین خطاهیایی ا. در این نیوار هشیدارها و همچنیدر نظر داشته باشید همیشه را مقادیرتا به حال ساختید که باید این  FTPحساب 

همیشیه جلیوی  شد. در نهایت اطالعات مهم فضای میزبیانیِ شیمامیزان مصرف هر کدام از منابع سرور به شما نمایش داده خواهد 

 چشمانتان خواهد بود.

 

بیه معنیای اطالعیات کلیی شیناخته  GENERAL INFORMATIONاین نوار شامل دو جعبه است که اولین جعبۀ آن بیا عنیوان 

 تک تک این موارد بدین صورت است:شود. می

 

 Current User : دهد. همان نام کاربری که بیا اسیتفاده از قیادر بیه وارد شیدن بیه حسیاب مینام کاربری شما را نشان

 پنل خود هستید.سی

 Primary Domain: ای کییه ریشییۀ آن پوشییۀ دهیید. همییان دامنییهپنل شییما را نشییان میدامنییۀ اصییلی حسییاب سییی

public_html .روی فضای میزبانیِ شماست 

 Home Directoryدهید. کیه معمیوالً در مسییر س را بیه میا نشیان می: مسیر پوشۀ خانگی روی سرور لینوکhome 

 شود.شود که تمامی اطالعات سایت و دیگر امکانات شما در آن ذخیره میای با نام کاربری شما ساخته میپوشه
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 Last Loginپیی ناآشینا پنل شده است. اگر این آیپی است که با آن شخص مورد نظر وارد سی: نشان دهندۀ آخرین آی

هیای اید، باید فوراً رمیز عبیور را تغیییر دهیید و کیل بخشپنل خود نشدهپی است که قبالً شما با آن وارد سیآی است و

 د نظر ایجاد شده باشد.های خاصی برای شخص مورپنل خود را بررسی کنید که مبادا دسترسیسی

 Themeبهتیر قالیب  هد. هر چند که بیرای تغیییرد: امکان تغییر قالب فضای میزبانیِ کنترل پنل سی پنل را به شما می

 مراجعه نمایید. Change Styleسی پنل باید به بخش 

 Server Informationاتی از : اطالعات سرور شما با کلیک کردن روی این پیوند به شما نشان داده خواهد شد. اطالعی

سرور همگیی های اصلی یگر بخشو د PHPپنل، نام قالب، نسخۀ سرور و همچنین نام بستۀ میزبانی، نسخۀ سی IPقبیل 

ده هستند را بیه شیما ل حاضر به صورت اجرا شهایی که در حاهمچنین تمامی سرویس است. از این بخش قابل دسترس

 دهد.نشان می

شود و آمار و شناخته می STATISTICSپنل، با عنوان دومین جعبه از نوار عمومی اطالعات سمتِ راست صفحۀ اصلیِ سی

 دهد.منابع هاست شما را به شما نشان می ارقام کل
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 MySQL® Databases توانید ببینید. عالوه بر اینکیه حیداکثر ای که ساختید را از اینجا میهای داده: تعداد کل پایگاه

 دهد.توانید بسازید را هم به شما نشان میای که میدادهتعداد پایگاه

 Disk Usage توانید ببینید. اگر ایین: میزان مصرف فضایی از حافظه که به شما اختصاص داده شده را از این قسمت می 

ی هیای اضیافی موجیود روی فضیامقدار به انتهای خودش نزدیک شود، باید یا طرح میزبانی خود را ارتقاء دهید و یا فایل

دقت داشته باشید که با قرمز شدن  .توانید خالی کنیدرا می Trashمیزبانی خود را حذف کنید. مثالً سطل زبانه یا همان 

ای روبرو خواهد شد. به دلییل و پر شدن فضای میزبانی، به احتمال زیاد سایت شما با مشکالت عدیده Disk Usageنوار 

 یِ خود نیستید.ای روی فضای میزباناینکه دیگر قادر به ذخیره کردن هیچ نوع داده

 Addon Domains توانید از اینجیا شیاهد باشیید. هایی که به فضای میزبانی خود متصل کردید را میداد کل دامنه: تع

 های دیگر دارید.البته به همراه محدودیتی که برای اتصال دامنه

 Aliases توانید به فضای میزبانی خود وصل کنید های مستعار و همچنین تعداد کل دامنۀ مستعاری که می: تعداد دامنه

ای است که اگر به هاست متصیل کنیید، سیایت همان دامنه Aliasesاز این قسمت می توانید ببینید. دامنۀ مستعار یا را 

 Addonاصلیِ شما با آن دامنه هم قابل دسترس خواهد بود. دقیقیاً بیه ماننید دامنیۀ اصیلی سیایت. بیه طیور کلیی بیا 

Domain .متفاوت است 

 Autoresponders توانید بسیازید را از اینجیا ای خودکاری که تا االن ساختید و تعداد کلی که میهگویی: تعداد پاسخ

 تواند دید.می

 Bandwidth را  ه کیرده اسیت: پهنای باند مجاز قابل استفاده را به همراه کل پهنای باندی که سایت شما تا االن استفاد

باشد، این مورد را همیشه باید بررسیی پهنای باند میارای محدودیت از نظر ددهد. اگر بستۀ فضای میزبانیِ شما نشان می

 کنید تا مبادا فضای میزبانیِ شما به دلیل استفادۀ بیش از حد پهنای باند تعلیق گردد.

 Mailing Lists Disk Usage  :های ایمیل گرفتیه شیده اسیت را میزان مصرف حجم فضای میزبانی که توسط فهرست

کنیید، بایید بیه تان در کنار هیم اسیتفاده میین امکان سی پنل برای گرد آوردن مشتریاندهد. اگر از ادر اینجا نشان می

 گیرند هم توجه داشته باشید.ها از شما میحجمی از فضای میزبانی که این فهرست

 MySQL® Disk Usage  :های دادۀ مصرف شده اسیت را در اینجیا میزان مصرف حجم فضای میزبانی که توسط پایگاه

ی اند، چه میزان از حجیم کیل فضیاهایی که در پایگاه دادۀ شما ذخیره شدهتوانید ببینید که دادهدهد. کامالً میینشان م

 میزبانیِ شما را مصرف کردند.
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 Email Accounts  :دهید. های ایمیل و محدودیتی که برای ساخت این دست حساب داریید را نشیان میتعداد حساب

 پنل خود متصل کردید.ای است که تا به االن به سیمرتبط با هر نوع دامنههای ایمیل این حساب

 Email Filters  :های ایمیل مجازهای ایمیل ساخته شده از تعداد کل صافینمایش تعداد صافی 

 Forwarders  :های ایمیل مجازدهندهده از تعداد کل پاسشهای ایمیل ساخته دهندهنمایش تعداد پاس 

 FTP Accounts  :های نمایش تعداد حسابFTP های ساخته شده از تعداد کل حسابFTP مجاز 

 Mailing Lists های ایمیل مجازهای ایمیل ساخته شده از تعداد کل فهرست: نمایش تعداد فهرست 

 Subdomains های مجاز: نمایش تعداد زیردامنه های ساخته شده از تعداد کل زیردامنه 

نید. اگیر بیه کپنل بود که به عنوان مدیر سایت باید یاد داشته باشید تا با این اطالعات کار آمار و ارقام سی نوار این توضیحات بخش

یحات های بعیدی صیبر کنیید تیا توضیصورت موردی با هر کدام از موارد اطالعاتی این بخش زیاد آشنا نیستید، تا رسیدن به بخش

 را خدمت شما عرض کنم. کامل

 

  

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-21-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1/
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 Filesها ابزارهای پرونده

پردازیم و ابزارهای هر گیروه را درون ییک فصیل خیدمت شیما پنل میاز االن به بعد به ابزارهای گروه بندی شدۀ صفحۀ اصلی سی

زیاد میوارد موجیود درون  در باالترین قسمت قرار گرفته که دلیل آن کاربرد .نام دارد FILESها توضیح خواهم داد. یکی از این گروه

وان گفیت ها و اسناد سایت ما به کار خواهند آمد و شاید بتیبرای کار کردن با پوشهپنل به نوعی آن است. این گروه از ابزارهای سی

میل بیه نیوعی مک ین ابیزار دیگیری هسیتند و برخیی دیگیرکار هر روزۀ ماست که از یکی از آنها استفاده کنیم. برخی از آنها جایگز

توان جایگاه هر جعبه را تغییر داد. گر روی سربرگ هر گروه و گرفتن و کشیدن آن، میتوجه داشته باشید که با بردن اشاره هستند.

توانید آنهیا اب نیست، میاین کتها طبق تصاویر توانید انجام دهید؛ هم اینکه اگر دیدید جایگاه جعبهپس این کار را هم خودتان می

 توانید آن را ببندید.هم می هر جعبه در باال سمت –کلیک روی عالمت را باب میل خود مرتب کنید. با 

 

ت ها، مشیاهدۀ مییزان اسیتفاده شیده از فضیای میزبیانی، میدیریعمده ابزارهای این گروه، ابزارهایی بیرای میدیریت اسیناد و پوشیه

 و تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اطالعات سایت ما است. FTPهای حساب

 File Manager ها؛مدیریت پرونده

ها هدیریت پرونیدمیهمانطور که از اسمش پیداست، برای مدیریت اسناد موجود روی فضای میزبانی باید از این مورد استفاده کنییم. 

تیوان گفیت کنید. بیه نیوعی میطرز استفاده از آن فرض میجزء یک ابزار متعارف برای هر نوع کنترل پنل فضای میزبانی است. اما 

ها و پنل دارد که هم ساده است و هم هر نوع کاری که خواسته باشید روی پوشه( را سیFile Managerبهترین مدیریت پرونده )

ارد شیده تیا نمیای زییر به این قسمت و File Managerپذیر است. پس با کلیک روی نماد ها انجام دهید، به سادگی امکانپرونده

 برای ما به نمایش درآید.

 

های سیایت شیما بیاز خواهید شید. کیار کیردن بیا در یک سربرگ دیگر ابزار مدیریت پرونده File Managerبا کلیک روی پیوند 

خواهید وارد یک پوشیه ویندوز است و بسیار ساده و شیرین است. مثالً فرض کنید می Explorerمدیریت اسناد، مثل کار کردن با 
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ها هم که کامالً مشیخص اسیت )ییک شوید و اسناد موجود در آن را ببینید. باید روی پوشۀ مورد نظر دوبار کلیک کنید. نماد پوشه

کند. دقیقاً مثل حالتی است که روی رایانیۀ خیود بیا پوشۀ آبی رنگ(. هر سند هم دارای یک پسوند است که نوع آن را مشخص می

ای خواهم داشت که به رنگ آبی تیره است. این نوار حاوی چند تا ابیزار اول از همه به نوار باالی صفحه اشارهکنید. ها کار میپرونده

نام پرونیده ییا  forت در جعبۀ های فضای میزبانی است. پس کافی اساست. مهمترین آن ابزار جستجوی سند در بین اسناد و پوشه

تعیین کنید که این جستجو قرار است در کدام  Searchخواهید جستجو شود و از فهرست کشویی حتی پوشه را وارد کرده که می

را انتخاب کنیید، تمیامی محییط فضیای میزبیانی شیما  All Your Filesقسمت از فضای میزبانی شما انجام گیرد. مثالً اگر گزینۀ 

را انتخاب کنید، فقط پوشۀ فعلی که همینک درون آن هسیتید میورد کنکیاش  Current Directoryاما اگر خواهد شد. جستجو 

هایی که حاوی نام مد نظر شیما بودنید، درون ییک جعبیۀ ها یا پروندهکلیک کنید، پوشه Goقرار خواهد گرفت. در نهایت اگر روی 

دانیید جایگیاهش ای باشیید کیه دقیقیاً نمیکنید باید به دنبال یک پرونیدهر میدیگر فهرست خواهند شد. به همین سادگی اگر فک

 توانید از این ابزار استفاده کنید.کجاست، می

دن اسیناد و را به همراه دارد. تنظیماتی مثل نحوۀ باز ش File Managerهم وجود دارد که تنظیمات  Settingsیک دکمه با نام 

یید هایی که به صورت مخفی در لینوکس هستند. حاال به جزئیات آن کاری نداریم. فقیط بدانوندههمچنین نمایش یا عدم نمایش پر

 را فعال کنید. Show Hidden Filesن درآورید، باید گزینۀ های مخفی را به حالت نمایاکه اگر خواسته باشید پرونده

 

 Explorerوجود دارد که دقیقاً مثل همان فهرست درختی است که درون  File Managerیک فهرست درختی در سمت راست 

ترین قسیمت آن هیم تر در بین مسیرهای مختلف فضای میزبیانی بیه کیار خواهید آمید. در بیاالویندوز است و برای جابجایی ساده

را  Public_htmlباشیید، عبیارت  دهد. مثالً اگر همینک در مسیر ریشۀ سایتای وجود دارد که مسیر فعلی شما را نشان میجعبه

کلییک  Goتوانید مسیر مد نظر خود را درون ایین جعبیه وارد کنیید و روی حاال میتوانید ببینید؛ دقیقا مثل تصویر باال. آن می در
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تیی کنید تا مستقیم به همان مسیر وارد شوید. بدون اینکه خواسته باشید مدام روی چندین پوشه کلیک کنید، ییا از فهرسیت درخ

 سمت چپ استفاده کنید.

خدمت شما  که به رنگ خاکستری روشن است، شامل ابزارهایی که کارکرد هر کدام را File Managerدومین نوار از باالی 

 توضیح خواهم داد:

 Fileساخت یک سند )پرونده( جدید : 

 Folderساخت یک پوشۀ خالی : 

 Copyکپی )رونوشت( کردن از یک پوشه یا سند : 

 Move :جابجا کردن یک پوشه یا پرونده، از یک مسیر به مسیر دیگر 

 Uploadبارگذاری یک سند از روی رایانه به روی فضای میزبانی : 

 Downloadدانلود )دریافت( کردن یک سند از روی فضای میزبانی به روی رایانۀ شخصی : 

 Deleteحذف کردن یک سند یا پوشه : 

 Restore حذف شده از پوشۀ بازیافت به محل قبلی: بازگرداندن یک سند یا پوشۀ 

 Renameتغییر نام یک سند یا پوشه : 

 Edit)ویرایش یک سند در یک ویرایشگر ساده )در سربرگ جدید : 

 Code Editorشود(های موجود روی فضای میزبانی )در سربرگ جدید باز می: ویرایشگر کد برای ویرایش پرونده 

 HTML Editotr ویرایشگر :HTML گیرد. )این مورد هم در ال مورد استفاده قرار میامتیای ویرایش کدهای اچکه بر

 شود(یک سربرگ خالی باز می

 Permissions تغییر جواز دسترسی یا همان :Permission ها. برای اینکه بدانید اسناد و پوشهPermission  چیست

 کنید. اینجا کلیک

 View.برای نمایش پرونده در یک سربرگ جدید؛ بدون اینکه بتوانید آن را ویرایش یا تغییر دهید : 

 Extractخار  کردن یک سند فشرده شده از حالت فشرده : 

 Compressآنها را انتخاب کردید. هایی که از قبل: فشرده کردن اسناد و پوشه 

هایی را انتخیاب کیرده باشیید. یا پرونده بیشتر ابزارهایی که توضیحات آن را در باال خدمت شما دادم، نیاز دارند که اول شما پرونده

شود.  زمینۀ آن به رنگ آبی تیره تبدیلبرای این کار هم کافی است روی هر ردیف مربوط به یک پرونده یا پوشه کلیک کنید تا پس

 های دیگر کلیک کنید.را از صفحه کلید بگیرد و روی اسناد و پوشه Ctrlبرای انتخاب چندین سند کافی است کلید 

 

http://webnology.ir/1896/server-management/linux/general/permission-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
http://webnology.ir/1896/server-management/linux/general/permission-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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های سایت کیه همینیک روی رایانیۀ شخصیی شیما است که برای بارگذاری پرونده Uploadاز مهمترین ابزارهای این صفحه ابزار 

های سایت خود را که از قبل روی رایانۀ خیود سیاختید را روی فضیای خواهید پروندهن میهستند، کاربرد دارد. مثالً فرض کنید اال

است که در سربرگ دیگیری، بیه ماننید  Upload های خوب، همین کلیک کردن روی دکمۀمیزبانی بارگذاری کنید. یکی از روش

ان مسیری البته دقت داشته باشید که از قبل درون همات بارگذاری را انجام دهید. ای باز خواهد شد که باید عملیتصویر زیر، صفحه

 باشید که قصد دارید اسناد بارگذاری شده در آنجا ذخیره شوند.

 

ا روی فضییای میزبییانی ذخیییره شییوند را در بییاال نوشییته های مییا در آنجیییییا پرونییده مسیییری کییه قییرار اسییت پرونییده

(/home/webnoadmin/public_htmlحاال اگر خواسته باشی .)از  د مسیر را تغییر دهید، بایید صیفحه را ببینیید و مسییر را

توانید اسناد موجود روی حافظۀ رایانۀ کلیک کنید. حاال به دو روش می Uploadتغییر داده و دوباره روی  File Managerطریق 

ا شیده اسیت رهی قطه چین مشخصخود را انتخاب کنید. بهترین آن این است که آنها را گرفته و به مرکز این صفحه، جایی که با ن

توانید اقدام به انتخاب اسیناد هم می Select Fileکنید. کار بارگذاری به صورت خودکار شروع خواهد شد. اما با کلیک روی دکمۀ 

شیود و نییازی نیسیت کیار دیگیری کنید، بارگذاری شروع می Openاز روی رایانه و بارگذاری آنها کنید. به محض اینکه سندی را 

 جام دهید.ان
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ای با همیین نیام ل پروندهوجود دارد که اگر فعالش کنید، اگر از قب Overwrite existing filesای با نام در همین صفحه گزینه

کنید و کنید. یعنیی آن را حیذف میسند فعلی روی فضای میزبانی شما وجود داشته باشد، پروندۀ جدیید را روی آن بازنویسیی می

در پیایین  ”.…“ Go Back toوی کارتان با این صیفحه تمیام شید، بایسیتی ر دهد. پس از اینکهپروندۀ جدید را جای آن قرار می

 برای بارگذاری اسناد روی فضای میزبانی. Uploadاین بود از طریقۀ کار کردن با ابزار  صفحه کلیک کنید.

جود دارد که دارای پس زمینۀ سفید و. یک نوار ابزار دیگر هم در باالی صفحه File Managerگردیدم به صفحۀ اصلی حاال بر می

  هم کامالً مشخص است. دارای ابزارهایی است که کارکرد هر کدام به قرار زیر است:است و در تصویر باال

 Homeشود؛ : این همان مسیر پوشۀ خانگی است که در فضای میزبانی بنده می/home/webnoadmin 

 Up One Levelشود.: برای رفتن به یک مسیر باالتر استفاده می 

 Back شود.می: برای رفتن به مسیر قبلی استفاده 

 Forwardشود.: برای رفتن به مسیری که در آن بودیم، اما خار  شدیم استفاده می 

 Reloadشود.: برای بارگذاری مجدد محتویات مسیری که همینک درون آن هستیم استفاده می 

 Select Allکند.: تمامی عناصر موجود در مسیر فعلی را انتخاب می 

 Unselect All کند.برند را از حالت انتخاب خار  میحالت انتخاب به سر می: تمامی عناصری که به 

 View Trashبرد.: شما را به مسیر سطح بازیافت می 

 Empty Trashکند.: سطح بازیافت را خالی می 

پنل ای را از طرییق سییماند که باید آن را خدمت شما توضیح دهم. زمانی که شما سند یا پوشیهای راجع به سطل بازیافت مینکته

 Trashشیود. البتیه منتقل می Trash شود و به سطل بازیافت با عنوانرونده به طور کامل حذف نمیکنید، آن پوشه یا پحذف می

رگیردانیم. توانیم آنها را مجدد بیه مسییر قبلیی خیود ببه معنای زباله است! اما منظور ما از بازیافت این است که در اوقات بعدی می

ای را به طور کامیل حیذف کنیید، ویندوز شماست. یعنی قبل از اینکه یک داده Recycle Binقاً مثل همان کارکرد این سطل دقی

آن را  Empty Trashروی  توانیید بیا کلییککنید و پس از آن اگر دیگر به دردتان نخیورد، میاول آن را به سطل زباله منتقل می

هایی دارد. از جملیه هیا و بیدیپنل اضافه شده است و خوبییت اخیراً به سیبرای همیشه از روی فضای میزبانی پاک کنید. این قابل

توانیید آن را می Trashف کرده باشید، مجدد با رفیتن بیه ای را اشتباهی حذهای این کار این است که اگر شما سند یا پوشهخوبی

ها و اسیناد موجیود در کننید کیه پرونیدهن موضیوع نمیبازیابی کنید. اما از معایب این کار این است که معموالً افراد توجهی بیه ایی

Trash ورت آید و باید این پوشه را هر از چند گاهی خالی کنند. در غیر این صجزء فضای مصرفی فضای میزبانی آنها به حساب می

یین نکتیۀ اپیس بیه  ( شود.Suspendبانی که خریداری کردند، به دلیل استفادۀ بیش از حد فضای میزبانی معلق )بسته فضای میز

 حتماً دقت کافی را داشته باشید.

بیرای دییدن وییدیوهای به طور کامل کار کنیید.  File Managerیا همان  هامدیریت پروندهبخش با به این ترتیب شما توانستید 

 Fileتوانید به اینترنت متصل شیده و روی تصیویر زییر کلییک کنیید تیا صیفحۀ وییدیوی آمیوزش بخیش آموزش این قسمت می
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Manager پنل برای شما درون مرورگر باز شود و بتوانید آن را به صورت برخط تماشا کنید و یا روی رایانۀ خیود بیه رایگیان سی

 دریافت کنید.

File Manager قسمت اول 

 

File Manager قسمت دوم 

 

File Manager )قسمت سوم )ویرایش سند 

 

 

 Images ویرایش تصاویر؛

پنل مین اساس سییمحتوا باشد. بر هتصاویر جزء بهترین نوع محتوای بصری است که شاید نتوان سایتی پیدا کرد که فاقد این نوع 

صیاویر شود، سعی کرده نیاز وبمسترها را به ابزارهایی که برای کار کردن بیا تهم به دلیل اینکه یک پنل مدیریت کامل محسوب می

دهیید.  یکجیا تغیییر انیدازه ای از تصاویر را بیه صیورتخواهید مجموعهکنیم شما میمورد نیاز است را برطرف کند. مثالً فرض می

 تواند برای ما مفید باشد.یلی میپنل خاینجاست که چنین ابزارهای سی

 

 ین ترتیب هستند:پنل وجود دارد که به اابزار بسیار مفید و خوب در این بخش از سی 3

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5-file-manager-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5-file-manager-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6-file-manager-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b7-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%86%d8%af/
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 Thumbnailerدرون یک پوشه هستند های از تصاویری ک: ساخت تصویر بند انگشتی از مجموعه. 

 Scaler تصاویر موجود درون یک پوشه.: تغییر اندازۀ 

 Converterهیای : تغییر دسته جمعیِ نوع )فرمت( تصویر درون یک پوشه. به عنوان مثال همۀ عکسjpg  را بیه پسیوند

png کند.تبدیل می 

 

م داد. اهما شیرح خیوبا توجه به این توضیحات، حاال به سراغ تک تک این ابزارها خواهیم رفت و نحوۀ کار کردن با آنها را خدمت ش

 پس روی پیوند آن کلیک کنید. کنیم. شروع می Thumbnailerپس اول از 
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ای خواهید از تمامی آنها نمونیهای دارید که درون آن مجموعه تصاویری وجود دارد که شما میکنیم شما همین االن پوشهفرض می

شود. پس در صفحۀ دیگیری کیه ( گفته میThumbnailبندانگشتی ) ای دیگر بسازید. به این تصاویر کوچک معموالًدیگر با اندازه

 public_html میتن در اینجیا میا رویا قیرار گرفتیه اسیت. ای شوید که تصاویر شما در آنجشهشود، باید وارد پوبرای شما باز می

لییک شه وجود دارد کار متن پو. اگر خواسته باشید وارد پوشۀ خاصی شوید، باید روی نماد پوشۀ آبی رنگ که در کنکنیمکلیک می

صیاویر تشود. در این مرحله باید مشخصات تصویر بندانگشتی را تعیین کنیم. ابعاد صفحۀ دیگری برای ما باز می کنید. در هر صورت

 جدید را باید به واحد درصد تعیین کنید.
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کلیک کنید. اگیر گزینیۀ  Thumbnail Images های مورد نظر وارد کرده و رویباید واحد طول و عرض را به ترتیب درون جعبه

Keep Aspect Ratio شیود و هیا رعاییت میرا انتخاب کنید، در تغییر بازتولید تصاویر با اندازۀ جدید، نسبت طول و عرض عکس

هم ابعاد تصیاویر جدیید  Reset Dimensionsها به صورت کشیده در نیایند. با کلیک کردن روی دکمۀ گردد که عکسباعث می

یر به شما نشان ززمانی که کار تبدیل اندازه به اتمام رسید، توضیحی مثل تصویر  ( بر خواهند گشت.25به همان واحد پیش فرض )

های بنید انگشیتی سیاخته شیده در دهد. در مورد ما عکسداده خواهد شد که مسیر ذخیره شدن تصاویر جدید را به شما نشان می

 از ریشۀ فضای میزبانی ذخیره شده است. thumbnailsپوشۀ 

 

شیده و  File Mangerشود، وارد لیک روی پیوندی که به شما داده میکهستند و با  -tnشوند با پیشوند هایی که تولید میعکس

اسیتفاده  یم از آنتوانسیتکه بیه راحتیی می Thumbnailerد. این بود از توضیحات ابزار توانید نتیجه را به صورت عیبی ببینیمی

 کنیم و مجموعۀ عظیمی از تصاویر موجود روی فضای میزبانی خود را به صورت نسبتی تغییر اندازه دهیم.

ایین کیار را  Scalerایین صفحه و رفتن به بخش از پ Go Backکه با کلیک روی  Scalerرویم سراغ ابزار بعدی با عنوان حاال می

ده روی یید. مجیدد بنیا باید مسیری که تصاویر شما برای تغییر اندازه وجیود دارد را انتخیاب کنانجام خواهیم داد. در اینجا هم شم

puclic_html کنم و وارد پوشۀ کلیک میthumbnails  ندازۀ تصاویر به صیورت تکیی اخواهم شد. این ابزار به شما امکان تغییر

 دهد و گروهی قادر به انجام این کار نیستید.را می
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 Newای به مانند تصویر زیر برای شما باز خواهد شد. در قسمت در آخرین مرحله باید روی عنوان یک عکس کلیک کنید و صفحه

Dimensions توانیید از بخیش شما باید ابعاد تصویر جدید را به واحد پیکسل وارد کنید. اما به جای اسیتفاده از ایین قسیمت می

percent دانید گزینۀ رد کنید. االن میواحد را به صورت درصدی واKeep Aspect Ratio  قرار است چه کاری را انجیام دهید؛

 توانید آن را فعال یا غیرفعالش کنید.می

ارد را فعال کنید و مسیر خاصیی را در جعبیۀ زییرین آن و Retain a copy of the old image asاگر در پایین صفحه گزینۀ 

نسیخۀ ر کند. دقت داشته باشید که این ابیزابا اندازۀ اصلی را در آن مسیر برای شما ذخیره می ای از تصویر قدیمیکنید، یک نسخه

 کلیک کنید. Scale Imageتوانید روی دکمۀ اصلی تصویر شما را حذف خواهد کرد. حاال می
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کلییک  Converterر کیاربرد دارد. پیس روی تصاوی )پسوند( که برای تبدیل نوع Imagesرسیم به آخرین ابزار از بخش و اما می

ای را انتخاب کنیید کیه درون توانید یک پوشهعنی مییاست.  Thumbnailerکنیم. طریقۀ کار کردن با این بخش، مثل بخش می

بیه جیای  وارد شدن به داخیل ییک پوشیه، برای یگر تبدیل کنید.دخواهید آنها را به یک پسوند آن اسناد تصویری است و شما می

 انتخاب آن، باید روی نماد پوشه کنار نام آن کلیک کنید.

داده  یل پسوند به شیما نمیایشای که تصاویر مورد نظر شما در آنجا قرار دارد کلیک کنید تا تنظیماتِ تبددر هر صورت روی پوشه

 شود.
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 اتنخاب کنید؛ که شامل این موارد است: قصد راشود باید نوع پسوند تصاویر ماز فهرست کشویی که به شما نمایش داده می

 Png( تصاویر کم حجم البته برای اسناد گرافیکی که دارای شیب رنگ :Gradient.نیستند ) 

 Jpgشوند.: اسناد گرافیکی کم حجم که بیشتر برای تصاویر وب استفاده می 

 Gif.معموالً اسناد گرافیکی متحرک هستند : 

 Bmpهای تصویری بیت مپ.: فایل 
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شان را دارید، ممکن است زمان صیرف شیود تیا کلیک کنید، بسته به تعداد تصاویری که قصد تبدیل convertدر نهایت اگر روی 

 نتیجه به شما به صورت زیر برگرندانده شود.

 

پنل که به این صورت توانستید از آنها برای مقاصد خود استفاده کنید. البته در بیشتر مواقع سی Imagesاین بود از آموزش بخش 

ایت شما التی برای ساگر از نرم افزارهای سیستم مدیریت محتوا استفاده کنید، با انجام تغییرات توسط این ابزارها ممکن است مشک

 پنل برای سایت خود استفاده کنید.کنم از هر بخش سیید، به شما توصیه میدهپیش آید. پس با علم به اینکه چه کاری انجام می

 

 

 

 Directory Privacy ها؛حریم خصوصی پوشه

هسیتند، بیرای هیر کسیی قابیل  public_htmlهایی که در ریشۀ سیایت ییا همیان ها و پوشهدانید، پروندههمانطور که حتماً می

ای از میوارد توانند صفحات سایت ما را مشاهده کنند. اما در پیارهدسترسی هستند؛ که اگر این طور نبود، بازدید کنندگان اصالً نمی

ه نیاز میا های مختلف بنا بای را از دسترس دیگران خار  کنیم که برای انجام این کار راهممکن است خواسته باشیم پوشه یا پرونده

ای از فضیای میزبیانی پنل اقدام کرده و روی پوشهسی Directory Privacyها این است که از بخش وجود دارد. یکی از این روش

شیته های درون آن پوشیه دسترسیی داخود رمز عبور قرار دهیم. تا از این به بعد هر کسی که خواسته باشید به اطالعیات و پرونیده

 ی و رمز عبور را وارد کند و سپس قادر به انجام این کار باشد.باشد، اول نام کاربر

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b1%db%b2-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-images/
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 FILESاز جعبۀ  Directory Privacyخواهیم داشت. پس روی پیوند  پنل، به این قسمت اشارهدر این بخش از کتاب آموزش سی

ای که قصد گذاشتن رمز روی آن های به مانند تصویر زیر برای ما باز خواهد شد که باید پوشکنیم. صفحهدر صفحۀ اصلی کلیک می

است رمز عبیور قیرار دهییم. پیس هدر ریشۀ  jamalخواهید روی پوشۀ را داریم، انتخاب کنیم. حاال فرض کنید که ما در اینجا می

بیه مین  puclic_htmlهای درون هکنم که فهرست پوشیاست کلیک می public_htmlروی پوشۀ زردرنگی که در کنار عبارت 

کنید کیه شیما پنل فیرض میشود. دقت داشته باشید که اگر روی عنوان هر پوشه، به جای نماد آن کلییک کنیید، سیینشان داده 

 ه این نکته دقت کافی را داشته باشید.بخواهید روی آن رمز بگذارید. پس می

 

ت گذاشیتن رمیز )به جای اینکه روی نماد پوشۀ آن کلیک کنم( تا به صفحۀ تنظیمیا کنمکلیک می jamalحاال من روی نام پوشۀ 

کلییک  UP One Levelعبور برای آن وارد شوم. هر وقت احساس کردید باید به یک مرحلۀ بیاالتر وارد شیوید، بایید روی پیونید 

 کنید. 

 

. در قسیمت اول Create Userو  Security Settingsصفحۀ تنظیمات قرار دادن رمز عبور به دو بخش کلی تقسیم شده است؛ 

 Password protect thisخواهید رمیزی را بیرای پوشیۀ فعلیی قیرار دهیید ییا خییر. پیس گزینیۀ باید تعیین کنید که آیا می
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directory  را فعال کرده و یک نیامی را بیه عنیوان برچسیب در جعبیۀEnter a name for a protected directory  وارد

د. این نام یک برچسب است و با نام خود پوشه نباید اشتباهی گرفته شود. این برچسب در زمانی که فرد میورد نظیر قصید وارد کنی

توانیید در اینجیا شدن به پوشه را دارد به وی نشان داده خواهد شد. برخی از مواقع توضیحات شما برای نمایش دادن بیه کیاربر می

 کلیک کنید. Saveوارد شود. حاال روی دکمۀ 

 

 

یین ( مشخصات کاربری که قرار است به اCreate Userکلیک کنید و از قسمت دوم صفحه ) Go Backروی  در حال حاضر باید

 پوشه دسترسی داشته باشد را وارد کنید.

  Usernameد.د کنیا وار: یک نام کاربری را وارد کنید که فرد برای دسترسی به محتویات این پوشه، این نام کاربری ر 

 New Password.یک رمز ورود قوی برای ورود به این پوشه وارد کنید : 

 Confirm Password.همان رمز عبور قبلی را در این جعبه هم وارد کنید : 

 Password Strength این نشانگر قدرتمند بودن رمز عبوری است که شما تعیین کردید با کلیک روی :Password 

Generator پنل به صورت تصادفی برای شما تولید کرده است استفاده کنید.قادرید از یک رمز عبور قوی که خود سی 



35 
 

 کلیک کنید کاربر خاص همین پوشه به همراه مشخصات ورود آن ساخته شود. Saveدر نهایت روی 

 

 

که تیا  اضافه شده که کاربرانی Authorized Usersکلیک کنید خواهید دید که یک بخش دیگر به نام  Go Backحاال اگر روی 

انتخیاب  دهید. اگیر یکیی از آنهیا رابه االن تعیین کردید که بتوانند به محتویات این پوشه دسترسی داشته باشند را به ما نشان می

 د.شکلیک کنید، دسترسی آن کاربر با نام کاربری و رمزعبور خودش به این پوشه حذف خواهد  Delete Userکنید و روی 
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یگیر رمیز ددقت داشته باشید که مسیر پوشۀ مد نظر ما را در باالی همین صفحه نمایش داده اسیت تیا اشیتباهی روی ییک پوشیۀ 

 به این صورت زده است: Directory Privacyنگذارید. االن مسیر پوشۀ جاری را در باالی صفحۀ 

 

ییک  jamalکلیک کنیم، خواهیم دید که در کنیار نمیاد پوشیۀ  Up One Levelکلیک کنیم و دوباره روی  Backحاال اگر روی 

 عالمت قفل زده شده که نشان دهندۀ این است که پوشۀ مذکور دارای محدودیت دسترسی است.

 

نتی پوشیۀ از طریق مرورگر به نشانی اینترست اکند یا خیر، بهتر برای اینکه امتحان کنیم که ببینیم آیا همه چیز به درستی کار می

jamal  :مراجعه کنیمhttp://webnolog.ir/jamal 

 

 Passwordو رمز عبور کاربر را در جعبیۀ  User Nameهمانطور که در تصویر باال شاهدش هستید، باید نام کاربری را در جعبۀ 

االن به بعد فقیط  دسترسی داشته باشیم. از jamalتوانیم به محتویات درون پوشۀ کلیک کنیم. حاال می Log Inوارد کنیم و روی 

ای کیه روی فضیای شوند که نام کاربری و رمز عبور مورد نظر را دارند. شما برای هر نوع پوشیه jamalتوانند وارد پوشۀ کسانی می
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توانید روی آن رمز بگذارید. اگر رمیز اشیتباهی وارد شیود، خطیای می Directory Privacyمیزبانی خود دارید، با استفاده از ابزار 

برگردانده خواهد شد. در خیلی از مواقع این کار باعث افزایش امنیت سایت ما خواهد شد. دقت داشته باشید که اگر روی ییک  401

کنید. بیرای برداشیتن رمیز از های زیر مجموعۀ آن هم این قاعده صدق میپوشه به روش مذکور رمزی را گذاشته باشید، برای پوشه

 Password protectوارد پوشۀ مورد نظر شیده و تییک گزینیۀ  Directory Privacyروی یک پوشه هم کافی است از طریق 

this directory  را بردارید و رویSave .کلیک کنید 

 

 

 

 Disk Usage مقدار مصرف فضای دیسک؛

 "از فضای دیسک سیخت شده مقدار استفاده"عنای شود، به مپنل محسوب میسی Filesاین بخش که زیر مجموعه ای از ابزارهای 

های هر سرویس فضای میزبانی )هاست( مقدار فضایی از حافظۀ سخت است که بیه شیما بیرای از آن جایی که یکی از ویژگی است.

هایی از سایت شیما چیه مقیدار از فضیای شود، بسیار کاربردی است که ببینید چه بخشذخیرۀ اسناد سایت شما اختصاص داده می

شود شما بتوانید یک کنتیرل کیاملی روی فضیای میزبیانی خیود داشیته مشغول کرده است. که این باعث می هاست شما را به خود

 باشید.

 

ده است که اول این بخش به دو قسمت کلی تقسیم شتا صفحۀ این ابزار برای ما باز گردد.  کنیمکلیک می Disk Usageپس روی 

های موجود در پوشۀ خانگی را هم بیه صیورت عیددی و هیم بیه مصرف پوشهاین قسمت میزان به سراغ قسمت اول خواهیم رفت. 

های موجیود در مسییر توان فهمید که همینک چه مقدار از فضای میزبانی ما را پوشهدهد. با یک نگاه میصورت نموداری نشان می

 خانگی پر کرده است.

م به واحد مگابایت نشان داده شده است. و در سیتون آخیر حج Sizeتوانید ببینید. در ستون نام پوشه را می Locationدر ستون 

ای که بیشترین حجیم را پیر کیرده پوشهمیزان فضای مصرف شده به صورت نموداری نمایش داده شده است.  Disk Usageیعنی 

ویر زییر پوشیۀ در تصیاند. ها به نسبت آن تعیین وضعیت شیدهاست به صورت نمودار تمام رنگی نشان داده شده است و دیگر پوشه

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b1%db%b3-directory-privacy/
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public_html ( و پیس از آن پرونیده 27.70که همان پوشۀ ریشۀ سایت ماست، بیشترین حجم را دارد )های موجیود در مگابایت

را بیه خیود  MB 14.44(، که چیزی حدود Files in hidden subdirectoriesهای مخفی در رتبۀ بعدی قرار دارند )زیرپوشه

در یک سیربرگ دیگیر از  File Managerدر ضمن با کلیک کردن روی عنوان هر پوشه، محتوای همان مسیر در  اختصاص دادند.

 توانید حجم هر پرونده را به صورت تک تک بررسی کنید.مروگر شما باز خواهد شد و می

نییم. در ود را مشیاهده کپس به همین سادگی توانستیم یک دید اجمالی بسیار خوب از وضعیت فضای استفاده شیده از هاسیت خی

ن پایین همین جدول هم دو خط متن به صورت ضخیم وجود دارد که وضعیت کلیی مقیدار فضیای میزبیانی مصیرف شیده را نشیا

ییت مگابا 500مگابایت از کل فضای میزبانی استفاده شده است که کل مقدار فضای مجاز اختصاص داده شده به ما  43.64دهد. می

 است.

 

در اینجیا شیما  دهید.کلی دیگر نشیان میکه همان اطالعات قبلی را به ش Disk Usageرویم به سراغ قسمت دوم صفحۀ حاال می

های موجود در پوشۀ خانگیِ خود را ببینید، بلکه هر زیر پوشیۀ دیگیری کیه درون توانید حجم استفاده شدۀ پوشهعالوه بر اینکه می

مت چپ نام هر پوشه کلییک جمش قابل نمایش است. برای این کار باید روی عالمت پیکان سهای شماست هم حهر کدام از پوشه

توانید حجم آنها را به ترتیب به واحدهای مگابایت های دوم و سوم میهای زیرین آن نمایش داده شود. حاال در ستونکنید، تا پوشه

 های آن را بررسی کردیم.را باز کردیم و حجم زیرپوشه public_htmlو بایت ببینید.  مثالً در تصویر زیر ما آمدیم و پوشۀ 

رو آن، وجیود دارد کیه بیا انتخیاب هیر کیدام از دو گزینیۀ روبی Sort directories byدر باالی همین بحث یک گزینه با عنیوان 

 عیین کنید:توانید نحوۀ چیدمان عناصر در جدول زیرین را تمی

 Name شوند.الفبای انگلیسی مرتب می: براساس نام و به ترتیب حروف 

 Disk Usageشوند.: براساس میزان مصرف هر پوشه، از بیشترین به کمترین مرتب می 



39 
 

خواهید موارد در جدول نشان داده شیود. بیا کلییک روی عنیوان هیر توانید تعیین کنید که به چه ترتیب میبر اساس نیاز خود می

 رای شما باز خواهد شد.ب File Mangerپوشه، محتویات همان مسیر در 

 

ای که باید خدمت شما عرض کنم این است که در خیلی از مواقع ممکن است حجمیی کیه در اینجیا نشیان داده شیود، بیا اما نکته

ییک سیند معمیوالً شود، اندکی متفاوت باشد. دلیل این موضوع این است کیه به شما نشان داده می File Mangerحجمی که در 

ها نیستید. جم پوشهحشما قادر به دیدن  File Managerکند. در ضمن در وی فضای دیسک حجم اشغال میبیشتر از حجمش ر

مشخص شده است. این حجم خود پوشه است و نه محتوییات درون آن. بیرای  4ها با عدد اگر دقت کرده باشید، حجم تمامی پوشه

ائیه کنید که توضیحات آن را در این بخش خیدمت شیما ار مراجعه Disk Usageدیدن حجم محتویات درون پوشه باید به بخش 

 دادم.

پنل خود، مسئول میزان فضای مصرف شدۀ خود هستید. در خیلیی دقت داشته باشید که شما به عنوان صاحب حساب کاربریِ سی

ه و باعث تجاوز از حجم ها و اسناد اضافی روی فضای میزبانی شما تلمبار شداز مواقع ممکن است به دلیل عدم کنترل درست، پوشه

دهد که همین االن بفهمید کدام به شما این امکان را می Disk Usageه در طرح فضای میزبانی شما گردد. بخش مجاز تعیین شد

 خود است که آنها را حذف کنید.های بیقسمت از فضای میزبانی شما دارای پرونده
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 Web Disk وب؛ تحت دیسک

 روی شبکه توانیم به یک حافظه یا دیسک دیگربه معنای دیسک تحت وب است که از طریق رایانۀ شخصی می Web Diskعبارت 

ت هیا بیرای میدیریمتصل شویم و به مانند یک پوشۀ عادی روی رایانه با اطالعات درون آن رفتیار کنییم. ایین روش هیم از بهترین

کنیم و پنلِ خیود متصیل مییسیی Web Diskن مثال ما رایانۀ خود را به های روی فضای میزبانی ماست. به عنواها و پوشهپرونده

کنیم. حیاال مسییر ریشیۀ ای که به صورت میانبر روی میزکار ویندوز ما نقش بسته است را با دوبار کلییک بیاز مییپس از آن پوشه

با آن رفتیار کنییم. البتیه تنهیا زمیانی  یِ رایانههای عادها و پوشهتوانیم به مانند پروندهبینیم و میسایت خود را درون آن پوشه می

 متصل باشیم. توانیم این کار را انجام دهیم که به اینترنتمی

 

پنل وارد از سیی برای استفاده از دیسک تحت وب اول باید تنظیمات آن را انجام دهیم و برای انجام تنظیمات باید بیه ایین قسیمت

 های مختلفی است.شود، حاوی قسمتای که برای ما باز میصفحه کنیم.کلیک می Web Diskشویم. پس روی 

1- Main Web Disk Accountده کنید.توانید از آن استفادهد که می: حساب اصلی وب دیسک را نشان می 

2- Create an Additional Web Disk Account برای ساخت یک حسابِ وب دیسیک جدیید از ایین قسیمت بایید :

 اقدام کنید.

3- Manage Additional Web Disk Accountsهای وب دیسیکی کیه تیا بیه حیال سیاختید، : برای مدیریت حساب

 اشته باشید.دتوانید از این بخش روی آنها کنترل کاملی می

. میثالً پنل به این صورت هستند که شما اول باید حساب کاربری مد نظر را بسازید. سپس از آنها استفاده کنییدبیشتر ابزارهای سی

ن اتصیال بیه آ رابطۀ با وب دیسک هم همین طور است. اول شما باید به تعداد مورد نیاز حساب بسازید و پیس از آن تنظیمیات در

رای هیر شخصیی بدر ساخت حساب معموالً محدودیتی وجود ندارد. ولی به طور متعارف حساب از طریق رایانۀ خود را انجام دهید. 

 توانید حساب وب دیسک بسازید.میزبانی شما دسترسی داشته باشد، می های روی فضایکه قرار است به پرونده

 توانید به آن متصل شوید. به تصویر زیر نگاه کنید:پنل مییک حساب پیش فرض هم وجود دارد که با همان رمز ورود به سی

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b1%db%b0-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-disk-usage/
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توانیید از آن اسیتفاده همان حساب وب دیسک پیش فرضی است که از همان ابتدا وجیود دارد. شیما می webnoadminحساب 

توانید بفهمید شخصی که قرار است با ایین حسیاب می Directoryکنید. این حساب قابل ویرایش و حذف کردن نیست. از ستون 

 Actionsهای زیرین آن دسترسی دارد. در ستون ی )/( و پوشههای موجود در مسیر پوشۀ خانگوارد فضای میزبانی شود، به پرونده

کلییک کنییم و  Access Web Diskخیواهیم روی بینید که میا االن میاب انجام دهید را میتوانید روی این حسکارهایی که می

وجیود دارد  Enable Digest Authenticationحساب فراهم کنیم.یک گزینه هم به نام  مان را از طریق رایانه به ایندسترسی

کنید. برای این نسخه از وینیدوزها حتمیاً را فعال می 8و  7که اگر روی آن کلیک کنید، تعیین هویت مخصوص ویندوزهای ویستا، 

 فعال باشد. در غیر این صورت وب دیسک شما کار نخواهد کرد. Digest Ahthenticationباید 

شود، ببینییم بایید چیه کنیم تا در صفحۀ دیگری که برای ما باز میکلیک می Actionsاز ستون  Access Web Diskحاال روی 

 کار کنیم تا به این وب دیسک از طریق رایانۀ خود متصل شویم.

 

ق دانیم که اگر خواسته باشید بیه صیورت دسیتی از طریییک دسته اطالعات کلی در باالی صفحه نشان داده شده است. مثالً ما می

 sshرییق طرا جهیت ورود از  2078سیستم عامل رایانۀ خود به وب دیسک متصل شویم، باید شیماره درگیاه  انجام تنظیمات روی

بیدون  اسیتفاده کنییم کیه حالیت سیادۀ ورود بیه وب دیسیک اسیت، 2077تنظیم کنیم. در غیر این صورت باید از شماره درگیاه 

 رمزگذاری روی اطالعات ما.
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شخصییِ  بینید که باید از بین آنها، نوع سیستم عاملی که همینک روی رایانۀم عامل را میاما در پایین صفحه شما چهار نوع سیست

ترین شیوه راهنمایی خواهید کیرد کیه بیدون اینکیه درگییر پنل در این قسمت شما را به سادهشما نصب است را انتخاب کنید. سی

ر نیوع هکه به صورت پیش فرض وجود داشت، بلکه  مسائل فنی شوید، به وب دیسک خود متصل شوید. نه تنها حساب وب دیسکی

 سازید )با طریقۀ ساخت چنین حسابی در ادامه آشنا خواهید شد(.حساب وب دیسکی که از االن به بعد خودتان می

 Digestویژگیی  Web Diskتوجیه: اگیر اخطیار زییر بیه شیما نشیان داده شید، بدانییید کیه حتمیاً بایید اول از صیفحۀ اصیلی 

Authentication توانید بهره ببرید.های جدید ویندوز برای اتصال به وب دیسک نمیرا فعال کنید. در غیر این صورت از نسخه 

 

کلییک  Microsoftاست، پیس روی فهرسیت کشیویی بخیش میرتبط بیا  8م عامل ما ویندوز کنیم نسخۀ سیستحاال ما فرض می

 کنیم. را انتخاب می Widnows 8کنیم و گزینۀ می

 

لیسیی بیه میا پس از انتخاب نوع سیستم عامل، توضیحات نحوۀ اتصال به وب دیسک به صورت مرحله به مرحله البتیه بیه زبیان انگ

وب  نصیب خودکیار نمایش داده خواهد شد. حاال باید طبق راهنما عمل کنیم. اما در بیشتر مواقع بهترین کار این است کیه پرونیدۀ

لیودی، دریافت کنید و با دوبار کلیک روی پروندۀ دان Download Quick Start Script دیسک را با کلیک روی دکمۀ آبی رنگ

 مراحل را ختم کنید.
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 Open File – Securityخواهید بیود کیه پیس از اجیرای آن، درون پنجیرۀ  vbsبرای سیستم عامل ویندوز معموالً یک پروندۀ 

Warning  رویOpen خواهد کرد به حساب وب دیسک مورد نظر متصیل شیده و بیه  کلیک کنید. پس از آن ویندوزِ شما سعی

 کلیک کنید. OKشما خواهد گفت که ممکن است اندکی طول بکشد. پس به مانند تصویر زیر باید روی 

 

( حسیاب وب دیسیک Password( و همچنین رمیز عبیور )Usernameخواهد که نام کاربری )پس از آن هم ویندوز از شما می

 و رمیز عبیور د. از آن جایی که ما در حال استفاده از حساب پیش فرض وب دیسک هستیم، پس باید نیام کیاربریخود را وارد کنی

واسیته باشیید دوبیاره وب خرا انتخاب کنید، هر بیار کیه  Remember my credentialsاگر گزینۀ  پنل را وارد کنیم.خود سی

 کند.یور را وارد کنید. چرا که ویندوز آن دو را ذخیره مدیسک خود را باز کنید، نیازی نیست نام کاربری و رمز عب
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های فضیای ها و پوشیهشما به وب دیسک خود متصل خواهید شد و بیا پرونیده OKاگر همه چیز درست باشد، با کلیک روی دکمۀ 

و رها کنید تا روی فضیای  ها را درون آن بکشیدیعنی پروندهتوانید برخورد کنید. می Explorerدرون میزبانی خود مثل یک پوشه 

، آن وشۀ وب دیسیکپمیزبانی شما بارگذاری شوند و یا همین کار را برعکس انجام دهید. با حذف کردن هر پوشه یا پرونده از درون 

 پوشه یا پرونده از روی فضای میزبانی شما حذف خواهد شد.

 

از طریق رایانۀ ویندوزی بود. نکتۀ جالب اینجاست که شما از طریق انواع دیگیر سیسیتم عامیل و  Web Diskاین مراحل اتصال به 

ای کیه بایید پنل خود متصل شوید. برای این کار کافی است در مرحلیهتوانید به وب دیسک سیهای دیجیتالی دیگر هم میدستگاه

 Mobile Operatingنتخاب کنید. میثالً از فهرسیت کشیویی نوع سیستم عامل را انتخاب کنید، سیستم عامل دستگاه خود را ا

System توانید میAndroid  را انتخاب کنید و با دانلود و نصب کردن برنامۀ کاربریCpanel Web Disk  ِروی گوشی اندروید
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های فضیای یید پرونیدهخود، و وارد کردن اطالعات اتصال به وب دیسک وارد شوید. که بدین ترتیب در هر کجا با گوشیِ خیود قادر

 پنل هیچ وقت به این سادگی نبوده است.میزبانی خود را کنترل کنید. مدیریت سایت با استفاده از سی

 

 

 FTP Accounts ؛FTPهای حساب

های هیا اسیتفاده از حسیابهای سایت شما وجود دارد که یکی از بهترین ایین روشهای مختلفی برای مدیریت اسناد و پوشهروش

FTP خصیِ خود با استفاده از یک نرم افزار شدهد از روی رایانۀ است که به شما امکان میFTP  ده شیبه فضای میزبانی خود متصل

پنل خیود توانید بدون اینکه نیاز داشته باشید وارد سیهای سایت خود را کنترل کنید. با این روش به سادگی میها و پوشهو پرونده

های های مختلیف کنتیرل اسیناد سیایت، حسیابمدیریت کنید. همانطور که گفته شد، با توجه به روش شوید، اسناد سایت خود را

FTP دهد، به مثابۀ کاری که این ابزار برای ما انجام می شود.ها محسوب میاز بهترین روشWeb Disk ر. است. ولی از روشی دیگی

توانیید می FTPهای و حسیاب Web Diskطرف دیگر همین کاری که با پس شاید بتوان این ابزارها را جایگزین همدیگر نامید. از 

های روی فضیای ها و پوشیهپنل برای مدیریت پروندهبینید که سیهم قادری انجام دهید. پس می File Managerانجام دهید، با 

 های مختلف را مهیا کرده است.میزبانی شما، روش

 

. پس اول با داستان آن شیما را به شما به صورت کامل آموزش دهیم FTPپنل سعی خواهد شد در این قسمت از کتاب آموزش سی

پنل بسازید. پیس برای خود از طریق سی FTPرا آشنا خواهم کرد. دقت داشته باشید قبل از هر کاری باید به تعداد دلخواه حساب  

هایی ها و پوشیهشوید و همان پروندهبه حساب خود متصل می FileZillaمثل  FTPر سمت مشتریِ از آن با استفاده از یک نرم افزا

توانید آن را مدیریت کنیید. میثالً دیدید از این طریق هم برای شما قابل دسترس است و میمی File Managerکه مثالً از طریق 

ام بایید گیپیس در اولیین  هایی را دریافت )دانلود( کنید.د یا پروندهیک پرونده را روی مسیری از فضای میزبانی خود  بارگذاری کنی

پنل خود را ر همان اول که سیدخود را بسازید. البته ما  FTPوارد شده و حساب  FTP Accountsپنل شده و به قسمت وارد سی

توان وارد ارد که با استفاده از آن میپنل وجود دِِ پیش فرض با همان نام کاربری و رمز عبور سیFTP گیریم، یک حسابِتحویل می

ی کیاربردی، ییک هادیگری را بسازیم. البته بهتر است که برای استفاده FTPحساب خود شویم. بدون اینکه خواسته باشیم حساب 

 حساب دیگری را تعریف کنیم.

 دهندۀ این صفحه است: خواهیم شد و خواهیم دید که سه قسمت کلی تشکیل FTP Accountsبرای این منظور وارد صفحۀ 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b1%db%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-web-disk/
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4- Add FTP Account.برای ساخت حساب کاربری باید از قسمت اقدام کرد : 

 توان دید.خته شده است را از اینجا میهایی که تا به حال سا: حسابFTP Accoutns -د

6- Special FTP Accountsه است.های خاص در اینجا فهرست شدفرض یا همان حسابهای پیش: حساب 

ه کیوجیود دارد  FileZillaبینید که در بین این توضیحات یک پیوند با عنوان در باالترین قسمت این صفحه، شما توضیحاتی را می

(. Download FileZilla Clientۀ را دانلود کنیید )بیا کلییک روی دکمی FileZillaتوانید نرم افزار اگر روی آن کلیک کنید، می

انۀ این برنامه را روی رای که ساختید این کار الزم است. پس بهتر است اول این کار را انجام داده و FTPهای برای استفاده از حساب

 خود نصب کنید. 

 

سازید، یک نام کیاربری بسازید. زمانی که حسابی را می FTPیک حساب  Add FTP Accountدر مرحلۀ بعدی شما باید از بخش 

 ل شوید.به فضای میزبانی متص FileZillaرم افزاری مثل نتوانید به وسیلۀ و رمز عبوری را خواهید داشت که با استفاده از آنها می

 

 در ادامه آورده شده است. FTPتوضیحات هر گزینه برای ساخت حساب 
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7- Log Inن م کیاربری ایی: نام کاربری حساب را باید در اینجا وارد کنید. عبارت بعد از این جعبه به صیورت خودکیار بیه نیا

 اجه نشوید.با خطا مو FTPاضافه خواهد شد. این نکته را در نظر داشته باشید که در هنگام اتصال به حساب  FTPحساب 

8- Passwordارد کنیید. بهتیرین کیار ایین اسیت کیه روی روی دکمیۀ : رمز عبیور ایین حسیاب را بایید در ایین جعبیه و

Password Generator پنل کمک بگیرید و یک رمز عبور قوی را انتخاب کنید.کلیک کرده و از سی 

9- Password (Again).همان رمز عبور موجود در جعبۀ قبلی را باید در اینجا هم وارد کنید : 

10- Strengthتر باشد، بهتر است.دهد که هر چقدر به رنگ سبز نزدیکی: میزان قدرت رمز عبور شما را نشان م 

11- Directory آن مسیری که کاربر زمان ورود به این حساب :FTP شیته های آن دسترسیی داها و پوشهتواند به پروندهمی

پوشیۀ  شود، بهضای میزبانی میعیین کنید. اگر خالی بگذارید، کاربری که با این حساب وارد فتوانید تباشد را در اینجا می

ای را وارد توانیید نیام پوشیه. اما میو دسترسی خواهد داشت خواهد شد است وارد webnoadminخانگی که در اینجا 

 کنید که کاربر فقط به اطالعات درون و زیرمجموعۀ آن دسترسی داشته باشد.

12- Quota میزان محدودیتی که این حساب :FTP اشید را در لیود )بارگیذاری( داشیته بقرار است برای دانلود )دریافت( و آپ

د داشت تیا مگابایت کاربر اجازه خواه 200را تعیین کنید، فقط تا میزان  200توانید تعیین کنید. مثالً اگر مقدار اینجا می

 هد شد.انتخاب کنید، محدودیتی از این نظر اعمال نخوا Unlimitedاطالعات بارگذاری و دریافت کند. اگر گزینۀ 
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کلیک کنید و تا  Create FTP Account بایست روی دکمۀشما تمام شد، می FTPهای حساب که کار تعیین مشخصهپس از این

 همین صفحه شاهد باشید. FTP Accountsتوانید این حساب را در بخش حساب برای شما ساخته شود. پس از آن می

 

روی  توانید آنها را به صورت ردیفی در اینجا ببینید و اگر خواسته باشید تغیییریتا االن ساخته باشید، می FTPبه هر تعداد حساب 

مسییری کیه ایین حسیاب  Pathون بینید. در ستنام کاربری حساب را می Log inآنها بدهید، این کار قابل انجام است. در ستون 

تعیین شده است  میزان محدودیتی که برای این حساب Usage/Quotaتون دهد. در سکاربری به آن دسترسی دارد را نشان می

خودتیان  FTPتوانید ببینید. تمیامی ایین میوارد را در زمیان سیاخت حسیاب و همچنین میزان مصرف شده ازاین محدودیت را می

 توانستید تعیین کنید.می

 ین صورت خواهد بود:که توضیحات هر کدام به اتوانید ببینید چند تا دستور می Actionsاما در ستون آخر با عنوان 

13- Change Passwordو در  : اگر خواسته باشید رمز عبور این حساب را تغییر دهید باید روی ایین گزینیه کلییک کنیید

 کنید. FTPغییر رمز عبور همان حساب شود، مبادرت به تبخشی که در همین صفحه برای شما باز می

14- Change Quota توانید همان محدودیت میزان دریافت و بارگذاری که تعییین کردیید را این گزینه، می: با کلیک روی

 ویرایش کنید.

15- Delete با کلیک روی این گزینه، قادرید این حساب :FTP .را حذف کنید 

16- Configure FTP Clientتوانیید دسیتورالعمل نحیوۀ : با کلیک روی این گزینه، بخشی برای شما باز خواهد شد که می

فعال کنیید. بیا کلییک  CoreFTPیا  FileZillaپی مثل تیروی نرم افزار سمت مشتری اف FTPال کردن این حساب فع

مخیتص نیرم افیزار را  FTPندیِ ایین حسیاب توانید پروندۀ پیکربمی FTP Configuration Fileروی دکمۀ آّبی رنگ 

 ار فعال کنید.مذکور را درون نرم افز FTPسادگی حساب ( کردن آن درون نرم افزار، به Importدریافت کرده و با وارد )
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کنید و این کیار  FileZillaرا به صورت دستی وارد نرم افزار  FTPمشخصات همین حساب توانید تر میالبته به سادگی هر چه تمام

بسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییار سییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاده اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت. 

 

نام کاربری و رمز عبور را که خودتان برای این حساب تعیین کردید و االن باید آنها را به یاد داشته باشید. بهترین کار این است کیه 

 FTP (FTPذخیره و نگهداری کنید. بیه عیالوه میا بیه نشیانی سیرور   Keepassاین رمز عبور را در جایی مطمئن مثل نرم افزار 

Server و همچنین درگاه )FTP (FTP Portهم نیاز داریم که در تصویر باال می ) بینید این اطالعات هم به میا تحوییل داده شیده

که در باال سمت چیپ  Sile Managerرا که قبالً نصب کردید را باز کنید و روی دکمۀ  FileZillaاست. حاال کافی است نرم افزار 

 نرم افزار است کلیک کنید.

 

پنل دریافیت کردیید را در اینجیا هیم وارد کنیید. بیه بایست مشخصاتی که از طریق سیخواهد شد که مییک پنجره برای شما باز 

 ه است.بینید و توضیحات آن خدمت شما ارائه شدصورتی که در تصویر می
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ایین  چیپ ای در باال سمتبینید به فهرست شاخهدر پایین سمت چپ پنجره کلیک کنید. حاال می New Siteدر اولین قدم روی 

مخیتص  FTPکنم مشخص باشد ایین حسیاب را وارد می webnolog.irشود که شما باید نامی را وارد کنید. من پنجره اضافه می

 سایت وبنولوگ است.

 کار خواهیم داشت. Generalحاال به سمت راست پنجره خواهیم آمد و ما فقط با سربرگ 

17- Host نشانی سرور :FTP ید که معموالً تشکیل شده از عبارت را باید در اینجا وارد کنftp.  ایت شماست.سو نام دامنۀ 

18- Portهمان شماره درگاه سرور :FTP   خواهد بود. 21است که معموالً عدد 

19- Protocol این گزینه را :FTP – File Trasfer Protocol نتخاب کنید.ا 

20- Encryptionاسیت گزینیۀ  : نحوۀ رمزگذاری را باید تعیین کنید که در حالت عادی بهتیرUse explicit FTP over 

TLS if available  انتخاب شده باشد. اما اگر با خطا در هنگام اتصال به حسابFTP  خود مواجه شدید، باید گزینۀ آخر

 ای داشته باشید.به این نکته توجه ویژه را انتخاب کنید. Only use plain FTP (insecure)یعنی 

21- Logon Type نوع ورود رمز عبور را :Ask for password رسییده انتخاب کنید که با هر بار ورود رمز عبیور از شیما پ

 شود و نرم افزار این رمز را ذخیره نکند.

22- User.نام کاربری این حساب را باید در اینجا وارد کنید : 



51 
 

اسیت از  . در دفعیات بعیدی فقیط کیافیاز پایین پنجره کلیک کنید تا اتصال شما برقرار گردد Connectدر نهایت روی  -23

عداد دلخواه در نوار باالی نرم افزار، عنوان حساب خود را انتخاب کنید. به ت Site Managerفهرست کشویی کنار دکمۀ 

سیانید کیه بیدون ایین کیه خواسیته باشیید هیر بیار بسیاری را به نرم افیزار بشنا FTPهای توانید به این روش حسابمی

 حساب را دستی وارد کنید، هر چه سریعتاً به سراغ اصل مطلب بروید. مشخصات ورود به

 

های موجیود روی رایانیۀ ها و پوشهتوانید در قسمت سمت چپ نرم افزار، مسیرهای پروندهپس از اینکه وارد حساب خود شدید، می

 شاهد باشید.های روی فضای میزبانی را ها و پروندهخودتان را ببینید و در قسمت سمت راست پوشه

 

چپ نرم افزار به مسیری بروید که قصد دارید یک پرونده را روی مسیری از فضای میزبانی بارگذاری )آپلود(  توانید از سمتحاال می

کنید. آن پروند را گرفته و به روی قسمت سمت راست نرم افزار رها کنید. البته قبالً باید از سمت راست نرم افزار به مسییری رفتیه 

بیود کیه بیرای کسیب اطالعیات بیشیتر و  FileZillaخواهید آن پرونده در آنجا مقیم گردد. این از طرز کار نرم افیزار ید که میباش

باشیید کیه  وییدیوهای آموزشیی جمیالهای جمال و همچنین کنم پیگیر دیگر کتابآموزش کامل این نرم افزار به شما توصیه می

بیرای خیود  FTPمنابع آموزشی خوبی را برای شما به زبان فارسی و ساده تهیه دیده است. اما تا همین حد توانستید ییک حسیاب 

های روی فضای میزبیانی شیما ها و پروندهبه آن حساب متصل شوید. نحوۀ مدیریت پوشه FileZillaبسازید و با استفاده از نرم افزار 

 ساده و دوست داشتنی است! به این روش بسیار

 که نمایش به مانند تصویر زیر است: FTP Accountsاما حاال می رویم به سراغ قسمت سوم صفحۀ 

http://jamaltv.com/
http://jamaltv.com/
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بیل قا FTPخاص داریم که در این بخش نمایان است و همان اطالعاتی که در بخش قبلیی بیرای هیر حسیاب  FTPچند تا حساب 

فیرض بیوده و قابلییت وییرایش و حیذف کیردن ها به صورت پیشاست. این حسابهای این جدول هم محرز ر ستوننمایش بود، د

ربری و مشخص شده است، این همان حسابی است که بیا نیام کیا webnoadminندارند. به عنوان مثال حسابی که با نام کاربری 

به این حساب را  اطالعات اتصالتوانید می Configure FTP Clientقابل استفاده است و با کلیک روی دکمۀ  Cpanelرمز عبور 

توانیید اسیتفاده کنیید. زمیانی کیه رمیز عبیور هیم می FTPسازید، از این حسیاب هایی که خودتان میهم ببینید. عالوه بر حساب

Cpanel دهید، رمز عبور این حساب های مرتبط تغییر میرا طبق آموزشFTP کند.هم تغییر می 

های ایین بخیش بسیاری است. به همین دلیل سعی شد با توضیحات کامل تک تیک قسیمتدارای استفادۀ  Cpanelاین بخش از 

 نید.های وبنولوگ استفاده کبرای شما کاربران عزیز وبنولوگ شرح داده شود تا بهتر بتوانید از خدمات این کنترل پنل و هاست

 

 

 FTP Connections ؛FTP هایاتصال

اال در این حآشنا شدید.  FileZillaو همچنین اتصال به آن حساب با استفاده از  FTPدر بخش قبلی از این فصل، با ساخت حساب 

های فعالی کیه همینیک بیه فضیای میزبیانی متصیل توانیم حسابشود، میشناخته می FTP Connectionsقسمت که با عنوان 

های خیود متصیل شیوید و سیپس وارد به یکیی از حسیاب FileZillaاالن با استفاده از  هستند را ببینیم. به عنوان مثال اگر همین

ا بیشوید، همین اتصال را با اطالعات اضافی به صورت جدولی خواهید دیید. حیاال بیه صیورت عملیی  FTP Connectionsبخش 

 اطالعات شما را آشنا خواهیم کرد.ای از این نمونه

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b8-ftp-accounts/


53 
 

پنل خیود روی سیی FTPهای را باز کرده و اتصال خیود را بیه یکیی از حسیاب FileZillaپس در اولین گام بهتر است که نرم افزار 

 کلیک کنید. FTP Connectionsپنل روی گزینۀ برقرار کنید. حاال از سی

 

 ول پایین صیفحه نشیان داده خواهید شید کیهشود، به تعداد اتصالی که برقرار است، ردیف در جدای که برای شما باز میدر صفحه

 اطالعات موجود در این جدول به صورت زیر است:

24- User نام کاربری که آن فرد وارد حساب :FTP .شده است 

25- Logged in Fromپیِ فردی که وارد حساب  : آیFTP .شده است 

26- Login Time زمان ورود به حساب :FTP 

27- Status بی: وضعیت اتصال که در حال حاضر( کار استIDLEیا در حال بارگذاری یا دریافت است ،). 

28- Process IDشناسۀ فرآیند مرتبط با این اتصال : 

29- Actions با کلیک کردن روی دکمۀ :Disconnect شیود و عملییات فیرض ای که در اینجا قرار دارد، اتصال منحل می

را  FTP د روی این دکمه کلیک کرده و رمز عبور حسابتوانیکنید اتصالی غیر مجاز است، میماند. اگر حس میناتمام می

 تر تغییر دهید.هر چه سریع

 جود در این صفحه را به روز کنید.خواهید توانست اطالعات مو Reloadبا کلیک روی دکمۀ 

رده باشید و حسیاب کرا فعال  FTPرا ببینید که مدیر سرور سرویس  FTP Connectionsتوانید بخش توجه؛ شما تنها زمانی می

تواننید وارد ای است که افراد معموالً بیدون اطالعیات تعییین هوییت می FTP  ِحساب ،نامنام هم فعال باشد. منظور از حساب بیبی

 شوند. FTPحساب 
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 Backup گیری؛پشتیبان

از ای مشیابه کنیم. نسیخۀ پشیتیبان دقیقیاً نمونیهبه معنای نسخۀ پشتیبان است که ما از اطالعات خود تهیه میی Backupعبارت 

ا کنیم که اگر مشکلی برای نسخۀ اصلی اطالعات مر روی حافظۀ دیگری در جای دیگر ذخیره مینسخۀ اطالعات اصلی است که ما ب

خۀ پس حاال اهمییت تهییۀ نسیزمان ممکن شرایط را به حالت عادی برگردانیم.  نرخ داد، دست ما خالی نباشد و بتوانیم در کمتری

شود که زمان زیادی بیرای تولیید محتیوای خیود گذاشیته تر میکنید. البته زمانی درک شما از این اهم عمیقپشتیبان را درک می

 باشید و از دست دادن آنها مثل یک کابوس باشد.

دهید کیه بیا چنید ن امکیان را میار برای انجام همین کار دارد که به کاربران خود به سادگی ایپنل هم یک ابزبر همین اساس سی

هییۀ تهای مختلفی بیرای البته نباید فراموش کنید که روش کلیک ساده از اطالعات خود روی رایانۀ خود نسخۀ پشتیبان تهیه کند.

های و از تیک تیک پرونیده شده File Managerتوانید وارد ما مینسخۀ پیشتیبان از اطالعات سایت وجود دارد. به عنوان مثال ش

عه کرده و مراج phpMyAdminخود در جایی دیگر یک نسخه ذخیره کنید. یا برای تهیۀ نسخۀ پشتیبان از پایگاه دادۀ سایت، به 

بیرای اسیت. پیس  بان تعبیه شدهبه طور خاص برای تهیۀ نسخۀ پشتی Backupاما استفاده از بخش  این کار را از آنجا انجام دهید.

 های مختلف آن آشنا شوید.با قسمت شده و Backupاین منظور شما باید وارد بخش 

 

 قسمت کلی به صورت زیر است: 3پنل شامل این بخش از سی

1- Full Backupتوانید اقدام به گرفتن یک نسخۀ پشتیبان کامل از تمامی اطالعات فضای میزبیانی خیود: از این بخش می 

 کنید.

2- Account Backupsدر این قسمت قابل نمایش تتوسط خود سیستم گرفته شده اسهای پشتیبانی که از قبل : نسخه ،

 است.

3- Partial Backupزئی مبادرت به تهیۀ نسخۀ پشتیبان کرد.توان به صورت ج: از این قسمت می 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b9-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-ftp/
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 Download a Full Websiteکنیم که به مانند تصیویر زییر، فقیط ییک دکمیه بیا عنیوان پس کار را با قسمت اول شروع می

Bakcup پس  سایت روی هاست تهیه کنید، تا یک نسخۀ پشتیبان کامل از تمامی اطالعات توانیدمی وجود دارد. با کلیک روی آن

 که توسط شما دریافت گردد. شوداز آن آماده 

 

 Generateعالوه بر اینکه از قسمت در این صفحه کنیم و به صفحۀ دیگری هدایت خواهیم شد. حاال ما روی این دکمه کلیک می

a Full Backup توانید یک نسخۀ پشتیبان از اطالعات جاری سایت خود تهیه کنیید، از بخیش میBackups Available for 

Download های فشردۀتوانید پروندههم می tar.gz  که از قبل تهیه شده است را روی رایانۀ خود دریافت )دانلود( کنید. پس میا

های سیایت )در پوشیۀ خیانگی(، پایگیاه داده، کنیم یک نسخۀ پشتیبان کامل از اطالعات سایت خود از قبییل پرونیدهاول سعی می

 های ایمیل و فیلترهای ایمیل بسازیم.دهندهپاس

 

 توانید تعیین کنید:محل ذخیره نسخۀ پشتیبان را می Backup Destinationپس از فهرست کشویی 
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30- Home Directoryیزبیانی : اگر این گزینه را انتخاب کنید، پروندۀ نسخۀ پشتیبان تهیه شده در پوشۀ خیانگی فضیای م

تواند خوب ینه مییگری ذخیره کنید، این گزدخواهید آن در جای شود. در صورتی که در حال حاضر نمیشما ذخیره می

 باشد.

31- Remote FTP Serverروی یک رایانۀ دیگر از طریق  خواهید پروندۀ پشتیبان: اگر میFTP  ذخییره گیردد، بایید ایین

 آن را هم وارد کنید. FTPگزینه را انتخاب کنید و اطالعات اتصال به حساب 

32- Remote FTP Server (passive mode transfer)قبلی اسیت. بیا ایین تفیاوت کیه در  : این گزینه هم مثل مورد

کند. در برخی از مواقیع شیاید سیرور مقصید از ایین نیوع یا غیرفعال سعی در انتقال نسخۀ پشتیبان می Passiveحالت 

 پشتیبانی کند که باید این گزینه را انتخاب کنید. FTPارتباطِ 

33- Secure Copy (SCP) :شده روی یک سرور دیگیر اسیت. دقیت  این هم روش دیگری برای انتقال نسخۀ پشتیبان تهیه

 د ذخیره شدهداشته باشید که استفاده از این روش نیاز به داشتن دسترسی سطح باال به یک سرور دیگر است که شما قص

ی انتقال توانید از این روش براپروندۀ فشردۀ پشتیبان روی آن را دارید. مثالً اگر یک سرور مجازی یا اختصاصی دارید، می

 کنید. استفاده

خواهید پیس از اتمیام تعیین کنید که آیا می Email Addressاید از قسمت های باال را که انتخاب کردید، حاال بهر کدام از گزینه

ارد ییا توانید در جعبیۀ زییر ایین گزینیه وعملیات تهیۀ نسخۀ پشتیبان به شما ایمیلی ارسال گردد یا خیر. نشانی ایمیل خود را می

 را انتخاب کنید تا هیچ ایمیلی برای Do not send email notification of backup completionگزینۀ  اصالح کنید. یا

ها، پایگیاه کنیم تا نسخۀ پشتیبان از فایلکنیم و صبر میکلیک می Generate Backupشما ارسال نگردد. در نهایت روی دکمۀ 

 ردیم روی آن انجام گیرد.ککه ما تعیین های سایت ما تهیه شده و پس از آن کاری داده و ایمیل

 

پنل در حال انجام تهیۀ نسخۀ پشتیبان است و باید صبر کنید. پس از اینکه نسخۀ پشتیبان سیایت دهد که سیتصویر باال نشان می

 Backupsتوانیید از قسیمت تر برگشیت داده خواهیید شید و میبه یک صفحه قبل Go Backشما تهیه شد، حاال با کلیک روی 

Available for Download .با کلیک روی نسخۀ پشتیبان آن را دریافت کنید و روی رایانۀ خود ذخیره کنید 
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توانید به این روش از تمامی اطالعیات سیایت خیود نسیخۀ پشیتیبان تهییه های مختلف میبه هر تعداد که خواسته باشید، در زمان

اشیته دتوانید روبیروی آن ببینیید. دقیت اهد بود و تاریخ و زمان ساخت آن را میکنید. هر نسخۀ پشتیبان در اینجا قابل نمایش خو

ف د و بیرای حیذشیباشید با هر بار ساخت یک نسخۀ پشتیبان، به اندازۀ حجم این پرونده از میزان فضای میزبانی شیما پریر خواهید 

نکتیۀ بعیدی  راجعه کرده و آنها را حذف کنیید.م File Managerهای نسخۀ پشتیبان سایت خود باید به کردن هر کدام از پرونده

 شود، توسط شما قابل برگرداندن نیسیت! بایید ایین نسیخه را در پوشیۀاین است که نسخۀ پشتیبان کامل که به این روش تهیه می

یبان را ین نسخۀ پشتاخانگی فضای میزبانی خود قرار داده و از طریق پشتیبان با مدیران فنی سرور هماهنگ کنید تا آنها برای شما 

  کیرده و لت فشرده خیارولی به هر حال اگر قصد داشته باشید این کار را خودتان انجام دهید، باید اول آن را از حابرگردانی کنند. 

ای کیه مربیوط بیه پشیتیبان های مربوطه روی سایت خود بارگذاری کنید. میثالً پرونیدههای سایت خود را از بخشتک تک قسمت

همیین  روی پایگاه داده درون ریزی کنیید. بقییۀ میوارد هیم بیه phpMyAminپایگاه دادۀ شماست را به صورت دستی از طریق 

 ترتیب.

مربیوط  Backupسمت از صیفحۀ تر برگردیم. دومین قکنیم تا به یک مرحلۀ قبلاز پایین صفحه کلیک می Go Backروی دکمۀ 

اشید خود مدیر سرور برای ما فعال شیده بود سیستم برای ما گرفته است. این قابلیت باید توسط های پشتیبانی است که خبه نسخه

در  گیردد.ای به صورت خودکار از کل سایت میا نسیخۀ پشییتبان تهییه میکه معموالً طی فواصل زمانی خاص، مثالً روزانه یا هفته

به همیین  تر فضای میزبانی کاربران، مزیت دیگری ندارد.گیری به صورت خودکار جز پرر شدن هر چه سریعخیلی از مواقع پشتیبان

کنند. در هر صورت طبق آموزش بخش قبلیی، شیما هیر زمیان کیه احسیاس کردیید دلیل مدیران سرور این ویژگی را غیرفعال می

 هیۀ نسخۀ پشتیبان از تمامی محتویات سایت خود کنید.توانید خودتان اقدام به تمی

 

 

ر مربوط به تهیۀ نسخۀ پشتیبان به صورت جزئیی از هیر بخیش از سیایت ماسیت. تصیویر زیی Backupو سومین قسمت از صفحۀ 

ریزی کنید توانید نسخۀ پشتیبان تهیه کنید، قادرید خودتان آن را دروننمایانگر این قسمت است. در این قسمت عالوه بر اینکه می

ر به قرابخش مهم سایت شما برای تهیۀ نسخۀ پشتیبان  4 ست(.ریزی همان برگردانی اطالعات روی سایت ا)منظور از عبارت درون

 زیر است:

34- Download a Home Directory Backup از اینجا شما با کلییک روی دکمیۀ :Home Directory توانیید از می

های موجود روی فضای میزبانی خود نسخۀ پشیتیبان تهییه کنیید. بیه محیض کلییک روی ایین دکمیه، ها و پوشهپرونده

های سایت شما، مدت زمان دریافت متفاوت خواهد بود. از بخش روبیروی شروع خواهد شد. بسته به حجم پرونده دریافت

کلییک  Choose Fileرییزی کنیید. روی ای کیه خروجیی گرفتیید را درونتوانید همین پروندۀ فشیردهاین قسمت، می

کنید. گاهی از مواقیع کلیک می Uploadسپس روی  کنید وکنید و پروندۀ پشتیبان را از روی رایانۀ خود انتخاب میمی
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را بیه جیای های سیایت خیود در میوقعی دیگیر تهییه کردیید، ممکن است خواسته باشید نسخۀ پشتیبانی که از پرونیده

 های قبلی برگردانی کنید.پرونده

35- Download a MySQL Database Backupهای سیایت پروندهتوانستید برای : همین کاری که در قسمت قبلی می

ی های دادۀ سیایت انجیام دهیید. پایگیاه داده بخشیی از فضیای میزبیانخود انجام دهید، قادرید از این قسمت برای پایگاه

 دهد. در فصل بعدی با پایگاه داده بیشتر آشینا خواهیید شید.شماست که به شما امکان ذخیرۀ اطالعات سایت شما را می

رگردانی کنید. بتوانید فقط از این پایگاه داده نسخۀ پشتیبان تهیه کنید و یا آنها را ید که میاما در اینجا همین قدر را بدان

ن های دادۀ شما به صورت جدولی در این قسمت قابل نمایش است. با کلیک روی عنوان هر پایگیاه داده، همیاتمامی پایگا

 ۀ خود ذخیره کنید.واقع ضروری روی رایانتوانید برای ملحظه کار دریافت شروع خواهد شد. آن پرونده را می

36- Download Email Forwardersهای خود را دریافت کنیید و های ایمیلدهندهتوانید همان پاس: در این قسمت می

 Restore Emailیک نسخۀ پشیتیبان از تمیامی آنهیا روی رایانیۀ شخصیی دریافیت کنیید و از قسیمت روبیروی آن )

Forwardersرگردانی کنید.( آنها را مجدد ب 

37- Download Email Filtersاگر تا به  گیری و برگردانی کنید.توانید فیلترهای ایمیل را پشتیبان: از این قسمت هم می

 االن فیلتری نساخته باشید، در این قسمت موردی برای دریافت وجود نخواهد داشت.
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قط همیین را فی بعدی شما را به طور کامل با آنها آشنا خواهم کرد. هاها و فیلترهای ایمیل آشنا نیستید، در فصلدهندهاگر با پاس

کنید و های خاصی از فضای میزبانی سایت شما پشتیبان تهیه میباید بدانید که تهیۀ نسخۀ پشتیبان به صورت جزئی، تنها از بخش

 دهد.به شما امکان برگردانی آن را می

 

 

 Backup Wizard گیری؛گامِ پشتیبانبهگام

حیل اهمراحل گام به گام برای تهیۀ نسخۀ پشتیبان است. برای کسیانی کیه بیه دنبیال ر طی به معنای Backup Wizardعبارت 

وش رتری برای تهیۀ نسخۀ پشتیبان هستند، استفاده از این روش نسبت به روش قبلی بهتر است. البته پشتیبانی کیه در ایین ساده

کند، فقط روش گرافیکی تهییۀ آن متفیاوت اسیت. در ایین قسیمت از کتیاب آموزشیی نمیشود فرق زیادی با روش قبلی تولید می

کلیک روی پیوند  پس با پنل به صورت کامل اشاره خواهیم کرد.ه این بخش از سیبهای آموزشیِ جمال، پنل، از مجموعه کتابسی

Bakcup Wizard پنل شوید.وارد این بخش از سی 

 

از ایین روش  را خوب خوانده باشید. تفاوتی بین نسخۀ پشتیبانی کیه Backupبرای کار کردن با این بخش، باید بخش قبلی یعنی 

پنل آشینا نیسیتند، شود با روش قبلی وجود نخواهد داشت. فقط روال کاری متفاوت خواهد بود. کاربرانی که زیاد بیا سییگرفته می

زئیی از توانید به صورت کلی و ییا جاستفاده کنند. در صفحۀ گام به گامِ پشتیبان گیری، شما می شاید ترجیح دهند که از این روش

است. پس زمانی که  Backupود پشتیبان تهیه کنید که تنظیمات این کار کامالً شبیه تنظیمات بخش خهای مختلف سایت بخش

بینیید االی صفحه میمرحله که اعداد آن را در ب 3د شد. در طی به این صفحه وارد شدید، با نمایی همانند تصویر زیر مواجه خواهی

 رگردانی کنید.بتوانید پشتیبان تهیه کنید، یا پشتیبانی را می

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-14-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-backup/
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تیبانی ( یا نسخۀ پشBackupخواهید پشتیبان تهیه کنید )در مرحلۀ اول باید تعیین کنید که قصد انجام چه کاری را دارید؛ آیا می

های آبی رنگ کلیک کنیید. در اینجیا بنیده روی توانید روی یکی از دکمه(. بسته به خواست خود میRestoreرا برگردانید کنید )

Bakcup ای نخواهم داشت. چیرا کنم که شما را با مراحل تهیۀ پشتیبان به این روش آشنا کنم. البته زیاد جزئیات اشارهکلیک می

 یات را در قسمت قبلی ارائه کردم.که جزئ

 Full Backupهای سایت شما پشتیبان تهییه گیردد. اگیر روی ۀ دوم باید تعیین کنید که قرار است از کدامیک از قسمتدر مرحل

خواهید از بخش خاصیی از سیایت خیود پشیتیبان شود. اما اگر میکلیک کنید، نسخۀ کاملی از تمامی اطالعات سایت شما تهیه می

 MySQL. بدین صورت که مثالً برای تهیۀ نسخۀ پشتیبان فقیط از پایگیاه داده روی بگیرید، از سمت راست پنجره باید اقدام کنید

Databases .کلیک کنید 
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کنم. کنم و به مرحلۀ آخر یعنی دانلود یا ارسال نسخۀ پشتیبان روی یک سیرور دیگیر مییکلیک می Full Backupحاال من روی 

گزینیۀ  یره شود. منشمایل این صفحه باید برای شما آشنا باشد. از اینجا باید تعیین کنید که قرار است نسخۀ پشتیبان در کجا ذخ

 Generate Backupکنم و روی انتخیاب میی Backup Destinationرا از فهرست کشیویی  Home Directoryاول یعنی 

 .Backup Wizardز اکنم. این بود از مراحل کار تهیۀ نسخۀ پشتیبان کلیک می

 

خیاب کنیید و در را انت Restoreاما برای بازگردانی نسخۀ پشتیبان تهیه شده روی فضای میزبانی خود، در مرحلۀ اول باید گزینیۀ 

 خود بارگذاری کنید. خواهید روی سایتکدام نوع از اطالعات را میمرحلۀ دوم تعیین کنید که 

 

خصیی وی رایانیۀ شرپس از اینکه نوع برگردانی جزئی را انتخاب کردید، حال باید پروندۀ پشیتیبانی کیه قیبالً تهییه کردیید و االن 

 ین کار را در مرحلۀ بعدی انجام خواهید داد.اپنل نشان دهید. البته شماست را به سی
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 بایست داشته باشید بدین قرار است:( جزئی میRestoreهایی که برای برگردانی )پرونده

38- .tar.gz های سایت: نسخۀ پشتیبان از پوشۀ خانگی فضای میزبانی از پرونده (Home Directory) 

39- .net  و.com های ایمیل:  نسخۀ پشتیبان فیلترها و پاس دهنده (Email Forwarders & Filters) 

40- .sql  نسخۀ پشتیبان پایگاه دادۀ :MySQL (MySQL Databeses) 

 

کنیید. کلیک می Uploadکنید و سپس روی پرونده را از روی رایانه انتخاب میکنید و کلیک می Choose Fileحاال روی دکمۀ 

 Backupکیه بیه سیادگی بخیش  Backup Wizardبخیش  رسید. این هم از نحوۀ کار کردن باکار به همین سادگی به اتمام می

 پنل بود.سی

ود را دوسیت باید به یاد داشته باشید که در هر شرایط تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اطالعات سایت بر عهیدۀ شماسیت و اگیر سیایت خی

 ر چند ممکینهدارید، بد نیست حتی شده هر ماه یک بار به این روش یک نسخۀ پشتیبان از اطالعات خود روی سایت تهیه کنید. 

 هتیرین شیرایطاست شرکت ارائه دهندۀ خدمات میزبانی این نسخۀ پشتیبان را برای شما روی یک سرور دیگر تهییه کنید. امیا در ب

ه حالیت یت شما را بممکن است چند روز برای بازگردانی اطالعات پاک شده یا خراب شدۀ شما زمان نیاز داشته باشند تا بتوانند سا

 ی کنند.آخرین نسخۀ پشتیبان بازگردان

دام از ایین ابزارهیا بیه کیرسیدیم و امیدوارم تا اینجا توانسته باشید با مهفوم و کیارکرد هیر  Filesدر نهایت به پایان گروه ابزارهای 

ابگیو پنل آن قدر مهم است که اگر فقط همین بخش را بیاموزید و بیشتر نیاز شیما را جوخوبی آشنا شوید. چرا که این بخش از سی

هیای داده اسیت، دارای اهمییت کمیی نیسیت. همچنیین و مشکلی نخواهید داشت. البته فصل بعدی که مرتبط با پایگاهخواهد بود 

کنم با دقت بیشتری بخوانید تا به تمامی سواالت شما پاسیخ داده شیود و قیادر باشیید بیه بهتیرین های دیگر را هم توصیه میفصل

 کنید.پنل برای مدیریت سایت خود استفاده شکل از سی

  

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b1%db%b5-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-backup-wizard/
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 DataBasesابزارهای پایگاه داده 

رسیم. پس بهتر است یک تعریف هر چند مختصر از پایگیاه داده خیدمت شیما ارائیه های داده میبه بخش ابزارهای مرتبط با پایگاه

عات سایت اطالطور که از مفهومش پیداست، محلی برای ذخیرۀ که همان ،است DataBaseکنم. پایگاه داده معادل فارسی عبارت 

کنیم، یای را در سایت منتشر مماست. فرض کنید ما سایتی را با استفاده از یک سامانۀ مدیریت محتوا ساختیم که زمانی که نوشته

توان گفت ه عبارتی میمتن نوشته به همراه دیگر مشخصات در پایگاه داده ذخیره می شوند. ما انواع مختلفی پایگاه داده داریم که ب

 است. MySQL ترین نوع پایگاه دادهترین و معروفتفادهپر اس

های سایت ساز و میدیریت محتیوا از توان گفت که بیشتر سیستمت هم میای است. به جرأپنل هم دارای چنین نوع پایگاه دادهسی

اندازی کنید ییا یت دلخواه خود را راهتوانید ساپنل میکنند. پس نباید نگران این باشید که آیا با سیاین نوع پایگاه داده استفاده می

توضیحات مختصر بیه  ابزار در بخش پایگاه داده وجود دارد که به همراه 4خیر. به هر حال همانطور که در تصویر زیر شاهد هستید، 

 :هستندقرار زیر 

 phpMyAdminالبتیه بیا ایین نیرم  .یدساخت ای که تا به االنهای دادهپایگاه ریز به ریز برای مدیریت است : نرم افزاری

اگیر خواسیته باشیید  پیس ده اسیت.پنل این امکان محیدود شیتوانید پایگاه دادۀ جدیدی هم بسازید. اما در سیافزار می

 هید.دانجام  phpMyAdminبایست از طریق وارد یک جدول از پایگاه داده کنید، می ای را به صورت دستیداده

 MySQL Databases ای را بسازید توانید پی بگیرید. مثالً پایگاه دادههای دادۀ خود را از این قسمت میپایگاه: مدیریت

 های داده را ویرایش کنید.یا کاربران پایگاه یا آن را حذف کنید.

 MySQL Database Wizardباشد.: یک روش دیگر به صورت گام به گام برای ساخت پایگاه داده می 

 Remote MySQL دۀ شما به پایگاه داسایت خارجی )خار  از فضای میزبانی شما( اجازه دهید یک : اگر خواسته باشید

 باید از این قسمت اقدام کنید. روی فضای میزبانیِ جاری شما دسترسی داشته باشد،

 

 کرد. پنل آشنا خواهیمهای مرتبط با این قسمت از سیحال به صورت جزء به جزء شما را با بخش
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 MySQL Databases؛ MySQLیگاه دادۀ پا

خواهیید ییک پایگیاه داده سیاخته و کنیم شیما میبه سراغ این بخش خواهیم رفت و با آن آشنا خواهیم شد. فرض می هاول از هم

 بیهاقیدام نماییید.  MySQL Databasesی ساخت پایگاه داده باید از بخیش ساز خود بدهید. برااطالعات آن را به نرم افزار سایت

ها بندی این اطالعات الزم اسیت کیه میا از جیدولکند. برای دستهزبان ساده پایگاه داده اطالعات را فقط به صورت متن ذخیره می

کنند. هر ستون هم یک نوع داده را ذخییره ها هستند که اطالعات را درون سطرهای مختلف ذخیره میاستفاده کنیم که این جدول

دانید که منظور من چیست. به هر حال صفحه گستردۀ موجود در اکسل هم نیوعی کرده باشید، حتماً می کار Excelکند. اگر با می

 پایگاه داده است.

 

دیریت ها را به صیورت میبرای ویرایش اطالعات موجود درون هر پایگاه داده باید به آن دسترسی داشته باشیم. برای اینکه دسترسی

ایجاد کنییم. حیاال دسترسیی هیر  Userی فضای میزبانی بدهیم، باید متناسب با آن کاربر یا های مختلف خود روشده به اسکریپت

ر بیه اطالعیات دهیم که از آن پس قادریم با اطالعات کاربری )نام کاربری و رمز عبور( آن کاربکاربر را به یک یا چند پایگاه داده می

ه ایین ایت میا کیه بیسیی انجام نخواهیم داد. بلکه خود نرم افزار مدیریت یک پایگاه داده دسترسی داشته باشیم. این کار را ما دست

کیاربری کیه بیه  (Password( و رمز عبور )Usernameپایگاه داده نیاز دارد انجام خواهد داد. ما فقط باید اطالعات نام کاربری )

واهیم شید تیا بیه خ MySQL Databasesوارد صفحۀ آن پایگاه داده نیاز دارد را وارد پروندۀ پیکربندیِ نرم افزار خود کنیم. حاال 

 صورت عملی با مواردی که عرض کردم آشنا شوید.

ن های داده است و قسمت دوم برای کار کرداین صفحه از دو قسمت کلی تشکیل شده است که قسمت اول برای کار کردن با پایگاه

 ست:انها آشنا خواهید شد، بدین قرار ت مرحله به مرحله با آهای این صفحه به صوربا کاربرهای پایگاه داده است. اما کل بخش

41- Create New Database ساخت یک پایگاه دادۀ جدید : 

42- Modify Databases های داده: بررسی و تعمیر پایگاه 

43- Current Databases های دادۀ ساخته شده: فهرست پایگاه 

44- Add New User ساخت یک کاربرِ پایگاه دادۀ جدید : 

45- Add User To Database افزودن یک کاربر به پایگاه داده : 

46- Current Users فهرست کاربران پایگاه داده : 

توانید یک پایگاه دادۀ جدید بسازید. برای این منظور کافی است نیام پایگیاه داده را شما می Create New Databaseدر بخش 

پنل شیما، کیه در اینجیا وارد کنیید. دقیت داشیته باشیید کیه نیام کیاربری حسیاب سیی New Databaseدر جعبۀ زیر عنیوان 

webnoadm  شود نیام پایگیاه دادۀ میا گردد. پس این مینام پایگاه دادۀ شما به اجبار اضافه می به ابتدای _است به عالوۀ عالمت

 webnoadm_mydatabaseدر اینجا: 
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 لیک کنید تا پایگاه داده فوراً برای شما ساخته شود.ک Create Databaseتوانید روی حاال می

 

. در اینجیا شیما Modify Databasesرویم بیه سیراغ بخیش کلیک کنید تا به یک مرحله قبیل برگردیید. میی Go Backروی 

( Check Databaseپس از فهرسیت کشیویی اول ) ( کنید.Rapair( یا تعمیر )Check)های دادۀ خود را بررسی توانید پایگاهمی

کلیک کنید. همین کار را هم برای تعمییر  Check Databaseتوانید یکی را انتخاب کرده و روی برای بررسی یک پایگاه داده می

 توانید انجام دهید.می Repair Databaseکردن یک پایگاه داده از قسمت 

 

 از کند. پس اول بهتر است آن را بررسی کنید کیه پیسیگاهی از مواقع ممکن است مشاهده کنید پایگاه دادۀ شما به خوبی کار نم

 ( اقدام به تعمییرRepairکه حال باید از قسمت تعمیر ) ،دهدبه شما جدولی که دارای عیب است را نشان میپنل سیاتمام بررسی 

 پایگاه دادۀ خود کنید.

ای که اخییراً ده دسترسی این کاربر به پایگاه داخواهیم رفت تا یک کاربر تعریف کنید که بعداً Add New Userاما حاال به بخش 

یا دیگیر  FTPهای کاربری ایمیل و سازیم هیچ ربطی به حسابرا برقرار کنیم. توجه کنید که کاربرهایی که ما در اینجا می ساختیم

 هستند. MySQLپنل نخواهند داشت. این کاربرها مربوط به خود های سیقسمت
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رد کنید. همان وا Usernameبرای ساخت یک کاربر جدید که زمان زیادی را هم از شما نخواهد گرفت، باید نام کاربر را در جعبۀ 

ام نیکنید. یعنیی ابتیدای نیام کیاربری حتمیاً قسیمتی از ویژگی که برای انتخاب نام پایگاه داده وجود داشت، در اینجا هم صدق می

 webnoadm_jamalد: شد دارد. پس نام کاربری ما در تصویر زیر به این صورت خواهد پنل شما را با خوکاربریِ سی

 

ه بیه ماننید اسیت کی Password Generatorرمز عبوری را هم باید برای این کاربر تعیین کنید. که بهترین کار استفاده از ابزار 

کنیم تیا کیاربر کلییک میی Create Userم. حیاال روی پنل که نیاز به ساخت رمز عبور بود، باید رفتار کنییهای سیدیگر قسمت

 ساخته شود.

 

کنم. در حیال حاضیر میا کلیک می Go Backشود. برای رفتن به قسمت قبلی روی آمیز کاربر نمایش داده میپیام ساخت موفقیت

اید از باین کار را  رقرار کنیم.ایگاه داده بهم یک پایگاه داده ساختیم و هم یک کاربرِ پایگاه داده. االن باید دسترسی این کاربر را به پ

نام کاربری  Userبینید.. ما باید از فهرست کشویی انجام دهیم. تصویر این بخش را در زیر می Add User To Databaseبخش 

 .کلیک کنیم Addای که ساختیم را انتخاب کنیم. سپس روی نام پایگاه داده Databaseکه ساختیم و از فهرست کشویی 
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 .هایی که این کاربر برای ویرایش پایگاه داده دارد را تعیین کنیمبه صفحۀ دیگری هدایت خواهیم شد که باید دسترسی
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دانید اسکریپتی که قرار است ها به این کاربر داده شود. اما اگر میکلیک کنید تا همۀ دسترسی ALL PRIVILEGESتوانید روی می

ت روی توانید آنها را انتخاب کنیید و در نهاییهایی دارد که به خوبی کار کند، به طور خاص فقط مینصب کنید نیاز به چه دسترسی

Make Changes گردد.ن میاش برای شما نمایاکلیک کنید. تغییرات انجام خواهد شد و اطالعیه 

 

خیواهیم رفیت تیا فهرسیت  Current Databaseبیه بخیش کنیم تا به صفحۀ قبلی هیدایت شیویم. کلیک می Go Backروی 

ر سیتون نام پایگاه داده نشیان داده شیده اسیت. د Databaseای که تا به االن ساختیم را بتوانیم ببینیم. در ستون های دادهپایگاه

Size  ن جیایی آحجم آن نوشته شده است. هر چقدر سایت شما دارای محتوای بیشتری باشد، این حجم هم بیشتر خواهد شید. از

 Privileged Usersمگابایت باشید. در سیتون  0.00االن ما این پایگاه داده را ساختیم، پس طبیعی است که حجم آن که همین 

دسترسیی  بینید که به این پایگاه داده دسترسی دارند. اگر یادتان باشد، آخرین کاری که ما کردیم ایین بیود کیههم کاربرانی را می

توانیم دوباره وارد جدول، می دادۀ مذکور برقرار کردیم. حاال با کلیک روی نام این کاربر در این کاربری که اخیراً ساختیم را به پایگاه

ر نام این ها شویم و دسترسیِ این کاربر به پایگاه داده را ویرایش کنیم. با کلیک روی نماد سطح زباله در کناصفحۀ اعطای دسترسی

شیود، فقیط ذف کنید. دقیت کنیید خیود کیاربر حیذف نمیحایگاه داده به طور کامل توانیم دسترسیِ این کاربر را به پکاربر هم می

 گردد.اش حذف میدسترسی

 

داده اسیتفاده  مشخص شده است، برای تغییر نام پایگاه Renameهم دو تا ابزار وجود دارد. اولی که با عنوان  Actionsدر ستون 

پنل این است که قبل از تغییر نیام پایگیاه دادۀ ید و پیشنهاد خود سیداشته باششود. برای استفاده از این دستور نهایت دقت را می

ه خیود ه دلیل اینکخود، حتماً اول از آن یک نسخۀ پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت ممکن است اطالعات شما از بین برود. ب

دهد این است که اول یک پایگیاه جدیید پنل انجام مییسه دهد. کاری کای را نمیاجازۀ تغییر نام پایگاه داده MySQLپایگاه دادۀ 

 کند.روی پایگاه دادۀ جدید سوار می های پایگاه دادۀ قبلی راالعات و دسترسیسازد. سپس اطمی

توانید کل پایگاه دادۀ مورد نظر را حذف کنید. دقت کنید که پاک کردن یک پایگاه داده هیم هم می Deleteدستور با کلیک روی 

 .Current Databasesاین بود از توضیحات کامل قسمت  رقابل برگشت است. پس با احتیاط این کار را انجام دهید.غی
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توانید های داده، از اینجا میاست که به مانند قسمت مدیریت پایگاه Current Usersماند اما آخرین قسمتی که از این صفحه می

هیم چنید تیا  Actionsتوانید ببینید. در ستون نام کاربر پایگاه داده را می Usersکاربرهای پایگاه داده را مدیریت کنید. در ستون 

 کنم.دستور وجود دارد که یکی یکی توضیحاتش را خدمت شما عرض می

47- Change Password ک کنید که باید رمز عبور این کاربرِ پایگاه داده را تغییر دهید روی این دسیتور کلیی: اگر فکر می

تی شود، رمز عبور جدید را وارد یا تولید کنید. دقت داشیته باشیید در صیورکنید و در صفحۀ دیگری که برای شما باز می

ما سیایت شیاسیت،  در حال اتصال به یک پایگیاه داده گاهِ دادهای میزبانی شما با این کاربرِ پایروی فض سایتِکه همینک 

رایش آنهیا را ویی خطا خواهد داد. چون دیگر دسترسی به پایگاه داده نخواهد داشت که بتواند اطالعات سایت را بخواند ییا

 کند.

48- Rename اهید ه روی هیوا بیاز خوتوانید روی این دستور کلیک کنید. یک پنجر: برای تغییر نام کاربر پایگاه داده هم می

ییر رمیز توانید قسمت دوم نام کاربر را تغییر دهید. در رابطه با تغییر نام کاربر، به همان مشکلی کیه بیرای تغیشد که می

ی سیایت نام کاربر بایید وارد پرونیدۀ پیکربنید در نهایت پس از تغییر رمز و کردید هم باید توجه کنید.کاربر باید دقت می

 عات تماس به پایگاه داده توسط این کاربر را ویرایش کنید.خود شده و اطال

49- Delete توانید روی این دستور کلیک کنید و در صفحۀ دیگری که بیرای شیما بیاز : برای حذف کردن این کاربر هم می

 کلیک کنید. Delete Userشود، روی می

 

ا بسازید توانید پایگاه دادۀ سایت خود ر، االن به راحتی میبا این توضیحات که که سعی شد خیلی مفصل و کامل به شما ارائه گردد

سیازید. در های مدیریت محتوا مثل وردپرس یا جومال، اول کار نیاز دارند که شما یک پایگاه داده را بو مدیریت کنید. بیشتر سیستم

اه ع سیاخت پایگیا خیر. در بیشتر مواقیساخت پایگاه داده باید دقت کنید که از طرف شرکت فضای میزبانیِ خود محدودیت دارید ی

ه سیاخت بیتوانید پایگاه داده بسازید. در خیلی از مواقع هم شیما نییازی داده دارای محدودیت است و شما از یک تعداد به باال نمی

 های همسایه را کرند کند.پایگاه دادۀ زیادی ندارید که این کار ممکن است سرعت سایت شما و یا حتی سایت

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b1%db%b7-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-mysql-databases/
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 MySQL Database Wizardگامِ پایگاه داده؛ بهگام

ای که است که پایگاه داده MySQL Database Wizardپنل استفاده از بخش های ساخت پایگاه داده در سییکی دیگر از روش

ه بیاست که  کند. فقط روش ساختش از نظر رابط کاربری متفاوتقبلی است و هیچ فرقی نمی سازد دقیقاً به مانند روشما می برای

د و د نظیر را بسیازی، تیا در نهاییت بتوانیید پایگیاه داده بیه همیراه کیاربر میورکنیدام به گام شیما را راهنمیایی میصورت مراحل گ

خواهید یک پایگاه داده بسازید، بهتر پنل پیشنهاد کرده اگر برای اولین بارتان است که میخود سی های الزم به آن بدهید.دسترسی

 حتمال ایجاد خطا در آن کم است.اتر است و هم شیوه استفاده کنید. چرا که هم سادهاست از این 

 

سازیم. قابل ذکر است از توضیحاتی که قبالً ارائیه کیردم ای را مییک بار به این شیوه پایگاه دادهحاال وارد این بخش خواهیم شد و 

 .شاهد هستید، باید نام پایگاه داده را وارد کنیدصرف نظر خواهم کرد. در اولین گام که تصویر آن را در زیر 

 

 

کنیم تا پیامی به رنگ سبز رنگ در باالی صفحه به همراه گام ساخت کاربر پایگیاه داده بیه میا نشیان کلیک می Next Stepروی 

 عریف کنیم.یگاه داده تاین پاداده شود. پیام به ما خواهد گفت که پایگاه دادۀ ما با موفقیت ساخته شده و حال باید یک کاربر برای 

 Passwordو  Passwordهای وارد کنید و رمز عبوری را هیم در جعبیه Usernameدر این مرحله باید نام کاربر را در جعبۀ 

(Again)  وارد کنید. بهتر است از ابزارPassword Generator  استفاده کنید. سپس رویCreate User .کلیک کنید 
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 Next Stepهای دسترسیِ این کاربر را به پایگاه داده تعیین کنیید و روی که قبالً عرض شد، باید محدودیت حاال طبق توضیحاتی

 کلیک کنید.
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تیا پیونید  4 ستفاده است.در گام چهارم به شما اعالم خواهد کرد که پایگاه داده به همراه کاربر مورد نظر ساخته شده و االن آمادۀ ا

 ا را به مرحلۀ بعدی هدایت خواهد کرد:در پیام وجود دارد که شم

 

50- Add another database .دوباره یک پایگاه دیگر برای شما خواهد ساخت : 

51- Add another user for your MySQL database تا  : یک کاربر دیگر برای این پایگاه داده خواهد ساخت که دو

 کاربر قادر به دسترسی به این پایگاه داده باشند.

52- Return to MySQL Databases  شما را به بخش :MySQL Databases هد کرد.پنل منتقل خواسی 

53- Return Home پنل خواهد برد.: شما را به صفحۀ اصلی )خانگی( سی 

ورت صیتوانستید پایگیاه دادۀ خیود را بیه بدین ترتیب شما عالوه بر اینکه به روش قبلی که در بخش قبلی به شما توضیح دادم، می

ها بودیید کیه بیه روشیی پنل هم قادر به ساخت پایگاه داده، ساخت کاربر و اعطای دسترسییبسازید، در این قسمت از سی تفضیلی

 خواهیم پرداخت. phpMyAminتر ولی محدودتر قابل انجام بود. در بخش بعدی به ساده

 

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-18-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-mysql-database-wizard/
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 phpMyAdminنرم افزار 

نام نیرم افیزاری  phpMyAdminنام دارد.  phpMyAdminپنل وجود دارد های داده در سیبخش دیگری که در رابطه با پایگاه

هیای دادۀ خیود برد برای اینکه شما بتوانید به طور کامل کنترل کیاملی روی پایگاهپنل از آن بهره میرایگان و بازمتن است که سی

کند که بیه صیورت مسیتقیم اطالعات را به صورتی ذخیره و بازیابی می MySQLداشته باشید. همانطور که باید بدانید، پایگاه دادۀ 

نوشیته شیده اسیت،  PHPبان برنامیه نویسیی که با ز phpMyAdminشان کنیم. اما نرم افزار وانیم آنها را ببینیم و مدیریتتنمی

دن بیا پایگیاه داده آن نبود، شاید برای کار کیر phpMyAdminدهد. اگر امکان مدیریت پایگاه داده را در یک محیط گرافیکی می

ه راحتیی ب phpMyAdminرا هم یاد داشته باشیم. اما االن  MySQLرمان کار کردن با هم به صورت مستقیم، نیاز بود که خط ف

دهد، امکان اضافه یا حذف کردن جدول از پایگیاه داده دهد، فهرست کاربران را نشان میهای داده را نشان میبه شما فهرست پایگاه

ز باشد به صیورت مسیتقیم روی پایگیاه داده انجیام دهییم را ی که نیادهد و خالصه هر کاررا می SQLدهد، امکان اجرای کد را می

 دهد.امکانش را به ما می

 

پنل به ما خواهد گفت، باید ای خواهیم شد که سیپنل، وارد صفحهاز صفحۀ اصلی سی phpMyAdminبا کلیک کردن روی نماد 

 شویم. phpMyAminصبر کنیم تا وارد 

 

های آن را در این بخش از کتیاب شود که اگر خواسته باشم تمامی قسمتما باز می برای phpMyAdminپس از آن صفحۀ اصلی 

هیای جمیال آمیوزش دهیم، بایید حجیم کتیاب را دو برابیر حالیت عیادی در نظیر بگییرم. بیرای پنل از مجموعه کتابآموزش سی

phpMyAdmin موزش ایین نیرم افیزار مفیید و ن انگلیسی نوشته شده و موجود است و ما هم آهای تخصصی زیادی به زباکتاب

 کاربردی را به کتابی دیگر موکول خواهیم کرد که بتوانیم تمامی جوانب آن را خدمت شما توضیح دهم.

هایی را خدمت شما شرح خواهم داد تا هم بدانید ایین نیرم افیزار از چیه قسیمت phpMyAdminاما برای االن قسمت های کلی 

 کنیم.ید نیاز اولیۀ خود را برطرف کنید. پس کار آموزش اجمالی را شروع میتشکیل شده است. هم اینکه قادر باش

اول از همه یک نوار عمودی در سمت چپ صفحه وجود دارد که حاوی چند تا دکمه در باالی آن، همچنین فهرست درختی تمامی 

توانیید اال سمت چپ این نماد وجود دارد، میهای داده به همراه جداول درون آنهاست. با کلیک کردن روی نماد خانه که در بپایگاه

ای هدایت شوید که همینک درون آن هستید. با کلیک کردن روی عالمیت بعیالوۀ سیمت چیپ هیر پایگیاه داده، جیداول به صفحه
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در  هیاها مثل قفسه برای مرتب کیردن کتابهای پایگاه داده بدهم؛ جدولموجود در آن باز خواهند شد. یک توضیح راجع به جدول

 ها درون پایگاه دادۀ شما را برعهده دارند و چیز عجیبی نیستند.کتابخانۀ شما هستند و کار مرتب کردن داده

ی شیامل پیونیدهایکه رویم به سراغ قسمت سمت راست صفحه، که در باالی آن یک نوار افقی وجود دارد. این نواری است حاال می

ها چیه کیاری را انجیام باشد. در رابطه بیا اینکیه هیر کیدام از ایین قسیمتمی phpMyAdminهای اساسی برای رفتن به قسمت

 دهند، به صورت فهرستی خدمت شما خواهم گفت:می

 

54- Databases دهد که با کلیک روی عنوان هر پایگاه داده، محتوییات های داده را به شما نشان می: فهرست تمامی پایگاه

 آن نمایش داده خواهد شد.

55- SQL توان کدهای قسمت می : از اینSQL  پایگیاه دادۀ که روشی دیگر برای برقراری ارتباط بیاMySQL  اسیت را اجیرا

 کرد.

56- Status : دهد.آمار و ارقامی را راجع به میزان تبادل اطالعات و تعداد اتصاالت را نمایش می 

57- Export کرد. د و یا قسمتی از آنهاهای دادۀ خوسخۀ خروجی از پایگاهتوان اقدام به تهیۀ ن: از این بخش می 

58- Import ین قسمت درون ریزی شوند.اهای خروجی گرفته شده باید از : داده 

59- Settings  آن بخش از تنظیمات نرم افزاری :phpMyAdmin ای که توسط کاربر نهایی قابل تنظیم است در اینجا جی

 گرفته است.

60- Variables  :ای از متغیرهای سیستمیِ سرور مجموعهMySQL توانید شاهد باشید.را در اینجا می 
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61- Charsets  : در این قسمت تمامیcharsets  وCollation  هایی که سرویسMySQL کنید را از آنهیا پشیتیبانی می

 دهد.نمایش می

62- Engines  در این قسمت تمامی موتورهای ذخیره سازی کیه توسیط سیرویس :MySQL شیوند را نشیان پشیتیبانی می

 دهد.می

خواهیید دیید. در جعبیۀ  MySQLو همچنین  phpMyAdminدر بخش وسط صفحه هم شما اطالعاتی راجع به  خود نرم افزار 

Appearance Settings های مختلف شما قادرید زبان، قالب و اندازۀ قلم بخشphpMyAdmin را تغییر دهید. 

ز فهرسیت ول از همیه اات تا بیشتر با این نرم افیزار آشینا شیوید. اما در حال حاضر به سراغ کار کردن با یک پایگاه داده خواهیم رف

هیای ای که تا بیه االن سیاختید را ببینیید. حتیی پایگاههای دادهکلیک کنید تا فهرستی از پایگاه Databasesپیوندهای باال روی 

اصل این روش دیگیری اسیت  این موجود است. در ساختید هم در MySQL Databaseپنل، بخش ای که از طریق خود سیداده

توانیید روی تر. به این دلیل که شما هر کاری که بخواهید میای پیشرفتههای دادۀ شما؛ البته به شیوهبرای مشاهده و ویرایش پایگاه

 های دادۀ خود انجام دهید.پایگاه

 

کنیم. از آن جایی که دو تا پایگاه دادۀ آخری که جدیداً ساختیم خیالی خواهیم کلیک میای که میهای دادهحاال روی یکی از پایگاه

کنیم تا بیه کنیم و روی یکی از آنها کلیک میاست، اگر روی آنها کلیک کنیم چیزی برای نمایش وجود ندارد. پس همین کار را می

سیییازیم و درون جیییدول را بیییا ییییک دسیییته اطالعیییات نمونیییه پریییرش کنییییم. پیییس روی صیییورت عملیییی ییییک جیییدول ب

webnoadm_mydatabase کنم.کلیک می 
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نمایش داده شیده اسیت.  No tables found in databaseدر این جا وجود ندارد و عبارت بینید هیچ جدولی همانطور که می

 Number ofهای آن را در جعبیۀ وارد کنیید و تعیداد سیتون Nameپس بایید اولیین جیدول را بسیازید. نیام آن را در جعبیۀ 

columns ( و روی  3وارد کنید )را وارد کنیدGo  کلیک کنید. اولین جدول ما بیا نیامfirst_table  سیاخته شیده و حیال بایید

توانیید ق تصویر زیر میکنند. طبها همان اطالعات در رکورد را درون خود ذخیره میهای آن را تعیین کنید. ستونمشخصات ستون

 این کار را انجام دهید.

 

ها منتقیل خواهیید شید و جیدول اخییر را هیم زمانی که اولین جدول شما درون پایگاه داده ساخته شد، به صفحۀ نمیایش جیدول

 د.کستری رنگ مشاهده کنیروی نوار خا توانید در باالترین قسمت صفحه،تان را هم میتوانید ببینید. مسیر فعلیمی

 

خواهید  ( کلیک کنید، وارد جدولfirst_tableوجود دارد ) Tableاگر روی عنوان جدول که به صورت ضخیم شده در زیر ستون 

ه بی MySQL returned an empty result setشد و از آنجایی که درون این جدول چیزی برای نشان دادن وجود نیدارد، عبیارت 

 شما نشان داده خواهد شد.
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ای شوید که بتوانیید اولیین رکیورد را وارد جیدول کلیک کنید تا وارد صفحه Insertهیچ مشکلی وجود ندارد. االن باید روی پیوند 

ر ایین جیا شیما همیان هیای اولیین رکیورد را وارد کنیید. دشیود بایید دادهای که بیاز میکنیم. در صفحهکنید. پس این کار را می

 یم. هنگام ساخت اولین جدول خودمان تعیین کرد بینید که درهایی را میستون

 

توانید خالی رها کنید. چون در هنگام ساخت این ستون تعیین کرده بودیم که به صورت خودکار پر شیود. پیس بیه را می idمقدار 

کنید. سیتون یدا مکنیم، عیدد افیزایش پییکند و همین طور که رکوردهای بیشتری را وارد مییشروع می 1صورت خودکار از عدد 

name  را من نامی را وارد کردم. حتماً باید متنی باشد. در ستونnumber  هیم ییک عیدد را وارد کیردم. حیاال رویGo  کلییک

 شود.کنم. اولین رکورد با نمایش پیام موفقیت آمیز بودن به من در باالی صفحه نشان داده میمی

های بیشتری را اضافه کنید و جدول را پر کنید. این کیاری کیه داده Insert توانید مجدد با رفتن به بخشبه همین ترتیب شما می

ن میجاد کردیم. ما انجام دادیم، ساخت یک جدول درون یک پایگاه داده بود. پس از آن یک رکورد هم درون جدولی که ساختیم، ای

ته باشید، اه داده داشیباشید که نیاز به ییک پایگی تمامی این کارها را به صورت دستی انجام دادم. اما اگر شما یک سایت پویا داشته

ن دسترسیی سازید و به آنیازی نیست به صورت دستی بیایید اینجا و رکورد اضافه کنید. چرا که زمانی که یک کاربرِ پایگاه داده می

دهیید، ایین افزار سایت خیود میدهید، سپس اطالعات پایگاه داده و کاربر را به اسکریپت یا نرم برای ویرایش یک پایگاه داده یا می

سیت دهید و اصیالً نییازی نینرم افزار سایت شماست که به صورت خودکار تمامی این کارها را در پس پرده و خیلی سریع انجام می

 شما بدانید االن در حال انجام چه کاری است.

را آمیوزش دادم.  phpMyAdminبا اسیتفاده از ولی من در اینجا آمدم و به شکلی عملی به شما طریقۀ کار کردن یک پایگاه داده 

 امیدوارم تا اینجا اطالعات خوب و شیرینی نصیب شما شده باشد.
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هیای هیا و آموزشای شیدن در آن بایید کتابهای مختلفی است که برای حرفهشامل بخش phpMyAdminهمانطور که گفتم، 

ییدیوهای ای نزدیک هم کتابِ آموزشیِ آن را بنویسیم و هم وزیادی را مطالعه کنید و ببینید. که ما هم سعی خواهیم کرد در آینده

هیای شیما یاز بیه حمایتنالبته  دانش این مرز و بوم گام برداریم.برای اعتالی و بهتر آن را تولید کنیم تا هر چه بیشتر زبان فارسی 

 خواهیم داشت.

 

 

 

 Remote MySQLداده؛ دسترسیِ راه دور به پایگاه

های و پرونده html ، css ،phpهایی از قبیل تواند شامل پروندههمانطور که تا االن باید دانسته باشید، سایت ما عالوه بر اینکه می

شیوند. حیاال ایین تواند شامل یک پایگاه داده هم باشد که اطالعات متنی معموالً به این صورت ذخیره میتصویری دیگری باشد، می

کنیم شما د. مثالً فرض مینقرار گیر جداگانه تواند هر کدام روی یک سرورد و یا میتواند روی یک سرور باشمیدو قسمت سایت ما 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-19-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-phpmyadmin/
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خواهید پایگاه داده را روی سرورهای وبنولیوگ داشیته کنید. ولی میسایت خود را روی فضای میزبانی یک شرکت دیگر میزبانی می

پنل تنظیمات مورد نظر را انجیام دهیید. پیس وارد ایین قسیمت از سی Remote MySQLباشید. برای این منظور باید از قسمت 

 و آماده باشید تا توضیحات تکمیلی را خدمت شما ارائه کنم. پنل شدهسی

 

ه پایگاه توانید کاری کنید که یک سرورِ دیگر )یا یک هاستی که روی یک سرور دیگر قرار دارد( بتواند بشما از طریق این صفحه می

ا قادر به انجیام ترا بدانید  یگاه داده و رمز عبوردادۀ شما روی این فضای میزبانی دسترسی داشته باشد. البته هنوز باید نام کاربریِ پا

دانند چطور این کار را انجام دهند. شما فقط هایی که نیاز به دسترسیِ پایگاه داده دارند، میاین کار باشد. که معموالً خود اسکریپت

 باید نام کاربر و رمز عبور پایگاه داده را به آنها بدهید.

 

اه دادۀ شیما سروری که قرار است به پایگی IPیا  HostNameنید، یک صفحۀ ساده است که شما باید بیهمانطور که در تصویر می

ود دارد که روی این فضای میزبانی دسترسی داشته باشد را وارد کنید. در قسمت پایین همین صفحه هم ممکن است یک مورد وج

 Deleteک دسیتور بیا عنیوان هیم یی Remove. در ستون پی آن را نشان داده استنام یا آی Acces Hostsباشد که در ستون 

و  ن کلییک کنییدوجود دارد که اگر خواسته باشید دسترسی یک سروری که قبالً به این بخش اضافه کردید را بگیرید، بایید روی آ

 خواهید این کار حتماً صورت گیرد.پس از آن تایید کنید که می
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سیت. از ایین عالمیت ا Wildcardاستفاده کنید که یک عبیارت  %توانید از عالمت شما حتی می Add Access Hostدر جعبۀ 

شیما دسترسیی داشیته  MySQLیگیاه دادۀ پی را تعیین کنید که بیه پاخواهید یک محدوده آیکند که شما میزمانی استفاده می

پیی تعییین شیده هسیتند، اجیازۀ هایی کیه دارای آینیهدهد که یک محدودۀ خیاص از رایااین اجازه را می %.1.2.34باشد. مثالً 

 امکان دسترسی را دارد. 1.2.34.56پیِ دسترسی داشته باشند. مثالً در نمونۀ فوق آی

هیای خواهید فضای میزبانی اسنادِ سایت خود را از فضای میزبیانی پایگاهپنل در برخی از مواقع که شما میکارآیی این بخش از سی

ای بخیش ابزارهی بسیار مفید است که طریقۀ کار کردن با آن خدمت شما به صورت کامل توضیح داده شد. به پایان داده جدا کنید،

 پنل همراه ما باشید.های سینان برای یادگیری دیگر قسمتپنل رسیدیم. همچهای دادۀ سیکاربردی پایگاه

 

 

 

 

  

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-20-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-remote-mysql/
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 Domainsها ابزارهای دامنه

یک دامنه است که برای استفاده از آن باید آن را ثبت کنید؛ البته اگر  webnolog.netدامنه همان نشانی سایت شماست. مثالً 

توانید از طریق سایت وبنولوگ به نشانی ای را ثبت کردید )که این کار را میقبالً کسی آن را ثبت نکرده باشد. پس از اینکه دامنه

webnolog.net پنل است، متصل شود. اگر دامنه انجام دهید(، حاال باید دامنه به فضای میزبانی شما که حاوی کنترل پنل سی

پنل توانید از دامنۀ خود روی سیو فضای میزبانی را با هم سفارش داده باشد، این کار به صورت خودکار انجام خواهد شد و شما می

، دامنۀ اصلیِ شود که این کار را هم مدیر فنی سرور باید انجام دهدپنل متصل میای که به سینید. به اولین دامنهاستفاده ک

توانید به های دیگری را هم بعداً میشود. شما از نظر تنظیماتی روی این دامنه کنترل زیادی ندارید. ولی دامنهپنل گفته میسی

های مختلفی وجود دارد. هر روش مزایا و معایت خاص خود را دارد و برای کاربردهای ار روشپنل متصل کنید که برای این کسی

 شود.خاصی توصیه می

 

ها وجود دارد که در این فصل از کتاب پنل برای کارکردن با دامنهابزار در سی 7طور که در تصویر باال شاهد هستید، همان

برای یک  ت هم بسیار مهم است و دانستن عملکرد هر کدامآموزش دهم. این قسم خواهم این بخش را به صورت کامل به شمامی

 اید، کار را با اولین ابزار از این قسمت شروع خواهیم کرد.وبمستر ضروری است. پس اگر آماده

 

 Site Publisherایجاد کنندۀ سایت اولیه؛ 

توانیید قبیل از اینکیه وجود نداشت. با استفاده از این ابزار شما می های قبلیپنل اضافه شده است و در نسخهاین ابزار جدیداً به سی

ک سایت شما یی سایت شما به طور کامل آماده شود، یک نمایی را برای صفحۀ اصلی سایت خود بسازید و بارگذاری کنید. حتی اگر

سیازد. میثالً فیرض تان میرایما را بپنل هم سایت شریب ندارد، این قسمت از سیاست و نیازی به امکانات عجیب و غ سایت ساده

بیه سیادگی چنید  میواردین اای بسازید که به نوعی رزومۀ شما تلقی گردد. ک صفحهخواهید یک سایت شخصی تکنیم شما میمی

 کلیک از این قسمت امکان پذیر است.

 

http://webnolog.net/
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خاصیی بیرای  انجام شدنی است و نیازی به تخصیص همانطور که در تصویر زیر شاهد هستید، این کار به صورت مراحل گام به گام

بایستی از این ابزار بیرای سیاخت کنید نیاز شما یک سایت سادۀ شخصی یا حتی شرکتی است، میانجام این کار ندارید. اگر فکر می

 مرحله این کار شدنی است. 3سایت خود استفاده کنید. در 

 

ست. ولیی اگیر تیا االن ادر تصویر باال مشخص  1انتخاب کنید. این مرحله با شمارۀ مرحلۀ اول شما باید دامنۀ مورد نظر خود را  -1

شیما را بیه مرحلیۀ دوم  Site Publisherیازی به رفتن به این مرحله نیست، و نپنل متصل کرده باشید، فقط یک دامنه را به سی

توانید یک دامنیه را انتخیاب کنیید. اگیر ر زیر میکلیک کنید، به مانند تصوی Select a Domainروی هدایت خواهد کرد. اما اگر 

 فاده کنید و نام دامنه را درون آن وارد کنید.( استSearchهای شما زیاد باشد، باید از جعبۀ جستجو )تعداد دامنه

 Main Domainپنلِ شما، عبارت سی منۀ اصلیِکه در روبروی دا اند،های شما فهرست شدهتجو، دامنهجعبۀ جس اما در همان زیرِ

پیس فقیط  دارم،را  webnolog.irکه من در اینجا فقط یک دامنه آن هیم  یزده شده است که شما را متوجه خود بکند. از آنجای

 .به مرحلۀ دوم خواهید رفتادید، را انجام د انتخاب خودتوانم انتخاب نمایم. پس از اینکه همین یکی را می
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ب اول از نتخاب کنید که برای این کار کافی است روی تصویر هر قالب یک بار کلیک کنید. قالا در مرحلۀ دوم شما باید قالبی را -2

 در دست"فحۀ سمت چپ، یک قالب برای سایتی است که بعداً قرار است به صورت رسمی افتتاح شود و شما االن نیاز دارید یک ص

لیب ی یک سایت تجاری است و سومین آنها هیم ییک قاقالب، برا دومین توانید این مورد را انتخاب کنید.داشته باشید. می "ساخت

 ا انتخاب نمایید.توانید یکی از آنها ربرای یک سایت شخصی است. بسته به نیاز خود می

 

البتیه  ا وارد کنیید.رپس از انتخاب قالب به مرحۀ سوم خواهید رفت که باید مشخصات سایت خود را از قبیل نام، نشانی و تلفن  -3

هیا را انتخیاب کنیید، خواهد. اگر شما یکی دیگیر از قالبآن جایی که من قالب تجاری را انتخاب کردم، این اطالعات را از من میاز 

توانید خالی کنید نیازی به پر کردن آنها نیست، میهر کدام از مواردی که فکر می اطالعات درخواستی طبیعتاً تفاوت خواهد داشت.

 رها کنید.

63- Business Name نام کسب و کار : 

64- Tag Line شعار کسب و کار : 
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65- Description Header توضیحات سرعنوان : 

66- Description توضیحات سایت : 

67- Address نشانی : 

68- Phone Number شماره تلفن : 

69- Fax Number شماره فکس : 

70- Email Address نشانی ایمیل : 

71- Business Hours ساعات اداری : 

72- Business Hours Notes  :توضیحاتی راجع به ساعات اداری 

73- Facebook نشانی صفحۀ فیسبوک : 

74- Twitter نشانی صفحۀ توییتر : 

75- Linkedin نشانی صفحۀ لینکداین : 

76- Google Maps URL نشانی نقشۀ گوگل : 

77- Google Analytics Tracker ID شناسۀ کد آمارگیر گوگل آنالیتیکز : 

 

بیه شیما  !Congratulationsرسید، پییام کلیک کنید تا سایت شما منتشر گردد. زمانی که کار به اتمام می Publishروی  حال

توانید از این میپنل برای شما چه کاری را انجام دهد. سیخواهید میخواهد که تعیین کنید نشان داده خواهد شد. حاال از شما می

 مرحله صرف نظر کنید.
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  .نشانی دامنۀ سایت خود بروید، نمای سایت خود را خواهید دیددر نهایت اگر به 

 

هیم  File Managerتوانید اسیتفاده کنیید. اگیر بیه همانطور که گفته شد، شما از این امکان برای ساخت صفحات موقتی هم می

هایی اسیت سیایت شیما را دهریشۀ سایت شما اضافه شده است که همان پرون های جدیدی درمراجعه کنید، خواهید دید که پرونده

ها را حتماً حذف کنید. در اصل حذف کیردن ها و پوشهساختند. اگر بعداً قصد دارید سایت اصلی خود را باال بیاورید، باید این پرونده

 پنل است.سی Site Publisherها، به منزلۀ لغو کردن کار بخش آنها از طریق بخش مدیریت پرونده
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 Addon Domainsهای اضافی؛ دامنه

های بعیدی را خیود پنل شما یک دامنۀ اصلی دارد که خود مدیر سرور آن را به فضای میزبانی شما متصل کرده است. اما دامنیهسی

انجیام دهیید. بیا  Addon Domains توانید با استفاده از قسیمتمیزبانی خود متصل کنید. این کار را می توانید به فضایشما می

کنید، دقیقاً مثل یک سایت جداگانه عمل کرده و برای آن ییک پوشیه در ریشیۀ اصیلی سیایت شیما ای که اضافه میاین کار دامنه

های تش کنید. این در صورتی اسیت کیه پرونیدهببینید و مدیری File Mangerتوانید آن را با استفاده از ساخته خواهد شد که می

پنل بیه ایین روش بایید دقیت در اتصال دامنه به سیی .اند( قرار گرفتpublic_htmlدامنۀ اصلی شما روی ریشۀ فضای میزبانی )

ه کی بیه ایین دلییل داشته باشید که معموالً شرکت خدمات میزبانیِ شما برای این مورد از نظر تعداد حتماً محدودیت گذاشته است.

مکین ور هستید. پس حتی سایت اصلیِ شما هیم مهای بیشتر، در اصل در حال استفاده از منابع بیشتری از سرن دامنهشما با افزود

 است سرعتش کرند گردد.

 

 خواهیم شد و شاهد این هستیم که این صفحه از دو قسمت تشکیل شده است: Addon Domainsوارد صفحۀ 

78- Create an Addon Domainپنل به این روش از این قسمت شدنی است.: اتصال یک دامنۀ جدید به سی 

79- Modify Addon Domainهایی که قبالً متصل کردید از این قسمت قابل انجام است.: ویرایش و حذف دامنه 

پنل خود متصل کنیم. نکتۀ دیگری که باید در نظیر داشیته که یک دامنه را به سی داریمکنیم و قصد را با قسمت اول شروع میکار 

دارید، حتماً باید به خوبی تنظیم کرده باشید. این کار را بایید  پنلای که قصد اتصال آن را به سیهای دامنهNSباشید این است که 

nsاست و شما باید به آنجیا مراجعیه کنیید و  nic.irهای ملی از طریق پنل دامنه انجام داده باشید. پنل مدیریت دامنه برای دامنه

هیا ممکین اسیت بیرای شیما nsن قرار دهید. البته ایی ns2.webnolog.netو  ns1.webnolog.netهای دامنۀ خود را روی 

های دقیقِ خاص فضای میزبانیِ شما، باید به ایمیلیی کیه در ابتیدای تحوییل حسیاب nsد که برای آگاه شدن از نتفاوت داشته باش

و ...( هیم بیه احتمیال زییاد  com .net. org.های بیین المللیی )پنل دریافت کردیید، مراجعیه کنیید. پنیل میدیریت دامنیهسی

hostcontrol.com  خواهد بود که در زمان ثبت دامنه توسط وبنولوگ مشخصات ورود به پنل مدیریت دامنه به شما داده خواهد

 مراجعه نمایید. ۀ مورد نظر در مرکز آموزشکنترل پنل دامنۀ بین المللی به مقالبرای کسب اطالعات بیشتر راجع به  شد.

http://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=44
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-22-site-publisher/


87 
 

پنل اضافه کنم؛ پس مشخصات دامنۀ جدید را به صیورت را به سی webnolog.netدر اینجا به عنوان نمونه من قصد دارم دامنۀ 

 زیر پر خواهم کرد:

 

80- New Domain Name  نام دامنۀ جدید را باید در اینجا وارد کنید. دقت داشته باشید که :www د.را وارد نکنی 

81- Subdomain شود که در اصل دامنۀ جدیید پنل شما ساخته میای است که برای دامنۀ اصلیِ سی: این همان زیر دامنه

و تیا د کنید، به صورت خودکیاری وارد میروی این زیر دامنه ارائه خدمات خواهد کرد. زمانی که نام دامنه را در جعبۀ قبل

توانید آنها را کنید، میدانید که دارید چه کار میبهتر است به آنها دست نزنید. اما اگر می جعبۀ بعدی هم پر خواهند شد.

 هم ویرایش کنید.

82- Document Root در  : این همان مسیری است که پوشۀ خانگیِ دامنۀ جدید به حساب خواهد آمد. پس در مثال بیاال

د شد. خواهد شد و این همان ریشۀ دامنۀ جدید ما خواهساخته  webnolog.netریشۀ اصلی هاست ما یک پوشه با نام 

توانید ببینید و اقدام به سیاخت سیایت خیود درون ایین پوشیه را می پوشهشوید، این می File Mangerزمانی که وارد 

 کنید.

83- Create an FTP account associated with this Addon Domain  اگر این گزینه را فعال کنید، همزمان با :

را  FTPهم مرتبط با فقط همین دامنه ساخته خواهد شد. مشخصات ایین حسیاب  FTPزودن دامنۀ جدید، یک حساب اف

 باید در زیر همین گزینه وارد کنید.

هیای دامنیه را روی NSپنل ما متصل شود. دقیت کنیید کیه اگیر به سی کنیم تا دامنهکلیک می Add Domainحاال روی دکمۀ 

NSیین گردانید. ا ا بیر خواهیدپنل انجام نخواهد شد و خطای زیر رد تنظیم نکرده باشید، این کار توسط سیهای فضای میزبانیِ خو

 د هم نمایان خواهد شد.پنل خود را داریخطا زمانی که شما قصد اتصال دامنۀ شخص دیگر به سی
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 شود.میاما اگر همه چیز به خوبی پیش رفته باشد، پیام زیر نمایش داده 

 

توانید ر قسمت دوم شما میدخواهیم پرداخت.  Addon Domainsکنیم و به قسمت دوم صفحۀ کلیک می Go Backحاال روی 

ای که اخیراً اضیافه پنل خود متصل کردید را ببینید و آنها را مدیریت کنید. مثالً در تصویر زیر دامنههایی که تا به االن به سیدامنه

 انیم کنترل کاملی روی آن داشته باشیم.توبینیم و میکردیم را می

 

ریشیۀ  Document Rootتوانید نام دامنه را ببینید که همین اخیراً اضافه کردیم. در سیتون می Addon Domainsدر ستون 

 Fileدهید کیه اگیر روی آن کلییک کنییم، ریشیۀ همیین سیایت درونهای این دامنه روی فضای میزبیانی میا را نشیان میپرونده

Manager های آن را مدیریت کنید. بیا کلییک روی عالمیت توانید اسناد و پوشهدرون یک سربرگ دیگر باز خواهد شد و شما می

 توانید نام این پوشه را عوض کنید.یعنی می قلمی که در روبروی مسیر ریشه وجود دارد، شما قادر به ویرایش این مسیر هستید.

پنل بیه یسیداده شده است. اگر یادتان باشد، در زمان افزودن یک دامنیۀ جدیید بیه  نام زیردامنه نمایش Subdomainدر ستون 

پنل شما افزوده خواهد شید. ایین زییر دامنیه از قسیمت گفته شد که با اتصال یک دامنه، یک زیر دامنه هم به سی Addonروش 

Sumdomainsآن را حذف یا ویرایش کنید. پنل قابل نمایش است و شما نبایدِِ سی 

 notاگر این دامنه به یک جای دیگیری ارجیاع داده شیده باشید، نشیان خواهید داد. امیا اگیر عبیارت  Redirects toر ستون د

redirected های را زده باشد، به این معنا است که این دامنه به جای دیگری ارجاع داده نشده است. منظور از ارجاع را در قسمت

 بعدی کتاب حتماً خواهید فهمید.

 Removeتوانید انجام دهید. اول اینکه با کلیک روی می Addonهای اتصالی به روش چند تا کار روی دامنه Actionsتون در س

توانیید ارجیاع ایین می Manage Redirectionپنل ِ خود حذف کنید. درثانی بیا کلییک روی توانید آن دامنه را از روی سیمی

ر اصیل بیه دشید  webnolog.netتنظیم کنید. یعنی کاری کنید که زمانی که فردی وارد دامنۀ  دامنه را به مکان یا سایتی دیگر

 یک صفحه یا سایت دیگری ارجاع داده شود.

هیای دیگیری هیم اضافه کنییم. روش Addonپنل خود به روش د گرفتیم که چطور یک دامنۀ جدیدی را به سیپس تا اینجا ما یا

های بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد. اما پس از اتصال دامنه به این روش، جود دارد که در بخشپنل وبرای اتصال دامنه به سی
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ای که به عنوان مسیر ریشۀ دامنیۀ جدیید سیاخته و پوشه )تصویر زیر( شده File Managerتوانید وارد مدیریت فایل یا همان می

 MySQLتوانیید بیه قسیمت یزیید. حتیی بیرای ایین دامنیه میهای سیایت جدییدتان را درون آن برشده است را ببینید و پرونده

Database  رفته و یک پایگاه داده هم برای آن بسازید. یا مثالً زیر دامنه، حساب ایمیل وFTP  بسیازید و بیه ماننید دامنیۀ اصیلی

 پنل از آن استفاده کنید.سی

 

 

 

 

 Subdomainsها؛ دامنهزیر

پنیل  توانید با استفاده از کنتیرلای از یک دامنه است که شما میگویند، زیرمجموعهدامین هم میها به آن سابزیردامنه که خیلی

 webnolog.irهای خود ایجاد کنید. مثالً در اینجا بیه دلییل اینکیه دامنیۀ اصیلی میا پنل به تعداد زیادی از آن را برای دامنهسی

تواند حکیم ییک سیایت توانیم ایجاد نماییم که هر کدام میمی sub.webnolog.irادی زیر دامنه به صورت باشد، به تعداد زیمی

 انجیام دادیید، بیرای میثالً webnolog.irتان بیه نشیانی انیدازی سیایت. یعنی هر کاری که بیرای راهرا داشته باشدکامالً جداگانه 

blog.webnolog.ir ک ز موارد ما روی زیر دامنه ییک سیایت سیبات شما باال بیاید. اما در خیلی توانید انجام دهید تا سایهم می

 را باال خواهیم آورد. cssو  htmlشامل چند سند 

 

 ت شیده باشید واعمال محدودیطرف شرکت ارائه دهندۀ فضای میزبانیِ خود، زیر دامنه هم یکی از امکاناتی است که ممکن است از 

توانیید زییر دامنیه پنلِ خود متصل کردیید، میای که به سیتعدادی زیردامنه بسازید. شما برای هر دامنهشما نتوانید بیشتر از یک 

شیود کیه کنید، یک پوشه در ریشۀ فضای میزبانیِ شما با نام انتخیابی ایجیاد میبسازید. زمانی که شما اقدام به ساخت زیردامنه می

 ن آن بریزید.ایِ خود را دروهای سایتِ زیردامنهد پروندهشود ریشۀ زیردامنۀ شما؛ و قادریهمان پوشه می

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-23-addon-domains/
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پنل آشینا سیی Subdomainsدن بیا بخیش سازیم تا با نحوۀ کارکرای را برای دامنۀ اصلی خود میحاال به صورت عملی زیردامنه

 شویم.یمپنل وارد این بخش از صفحۀ اصلیِ سی Subdomainsشویم. پس با کلیک کردن روی نماد 

 ها از دو قسمت کلی تشکیل شده است:یردامنهبخش ز

1- Create a Subdomain برای ساخت یک زیردامنۀ جدید : 

 - Modify a Subdomain اندشده هایی که تا به حال ساختهامنه: برای مدیریت زیرد. 

بیه تنهیایی در جعبیۀ  امنیه راسیازیم. پیس نیام زیردکنیم و یک زیر دامنه در عیرض چنید ثانییه میبا قسمت اول کار را شروع می

Subdomain توانیید از حیروف و اعیداد انگلیسیی تواند تک حرفی یا تک عددی باشد. شیما فقیط میوارد کنید. این نام حتی می

 کنم.را در این جعبه وارد می aاستفاده کنید. به عنوان نمونه بنده حرف 

 

پنل ما تا اینجیا کنیم. اگر سیای که قرار است برای آن زیر دامنه ساخته شود را انتخاب مینام دامنه Domainاز فهرست کشویی 

 فقط یک دامنه، آن هم دامنۀ اصلی را داشته باشد، این فهرست فقط شامل یک مورد، آن هم دامنۀ اصلی است.

های سایتِ ها و پوشهریشه همان محلی است که پروندهشما باید ریشۀ این زیر دامنه را تعیین کنید.  Document Rootاز بخش 

نیام مهاین مورد به صورت خودکیار  آنها را کنترل کنید. File Managerتوانید با استفاده از گیرند و میزیردامنه در آنجا جای می

ک کلمیۀ هتر است آنها را بیا افیزودن ییهای یکسان دارید، بتان زیردامنههای مختلفروی دامنه شود. اما اگربا نام دامنه انتخاب می

های جدیید )در نسیخه ا مشکل مواجه نشیویدب File Mangerها در ها و زیردامنهدیگر متمایز کنید، تا در صورت زیاد شدن پوشه

با  ر منکلیک کنید تا زیر دامنه ساخته شود. حاال اگ Createم روی . در نهایت هشود(پنل این کار به صورت خودکار انجام میسی

توانم ببینم. البته االن خیالی اسیت و بایید آن را پیر مراجعه کنم، صفحۀ اصلیِ زیردامنه را می a.webnolog.irمرورگر به نشانی 

ما ییا شییییرات بیرای کنم. اگر هم شما یا دیگران نتوانستید صفحۀ اصلی زیر دامنۀ خود را ببینید، باید چند ساعت صبر کنید تا تغ

 یت باشند.دیگران قابل رو
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را  کارهیاییباشید و شیما تصویر زییر می به شکل .های از پیش تعریف شده استاما قسمت دوم این صفحه برای مدیریت زیر دامنه

نام زیر دامنیه قابیل نمیایش اسیت. در  Subdomains.Root domainدر ستون ید. های خود انجام دهتوانید روی زیردامنهمی

 Redirectionهای سایتِ زیر دامنه نمایش داده شده اسیت. در سیتون ریشۀ محل قرارگیری پرونده Document Rootستون 

نشیان داده  not redirectedجیایی کیه عبیارت دهد. اما از آناگر این زیر دامنه به جای دیگری ارجاع داده شده باشد، نشان می

 شده است، پس برای این زیر دامنه ارجاعی در کار نیست.

 

زیردامنیۀ میذکور حیذف  Removeها اسیت. بیا کلییک روی هم شامل چندین دستور برای کار روی زیر دامنه Actionsستون 

توانید برای این زیر دامنه ارجاع تعریف کنید. حیاال مین روی ایین دسیتور می Manage Redirectionشود و با کلیک روی می

 شد. کنم و صفحۀ دیگری برای بنده باز خواهدکلیک می

 

ای از یک سایت یا حتی وبالگ را وارد کنید، تا زمانی که کاربری وارد زیر دامنیۀ توانید نشانی یک سایت یا صفحهدر این صفحه می

a.webnolog.ir  شد به صورت خودکار به آن نشانی ارجاع داده شود. این کاراییRedirection ردامنیه برای ییک دامنیه ییا زی

شیما خواسیته  وکلیک کنید. اما اگر از قبل ارجاعی روی زیر دامنه وجیود داشیته باشید  Save باید روی است. پس از آن هم حتماً

 کلیک کنید تا ارجاع لغو گردد. Disable Redirectionباشید آن را لغو کنید، باید روی 

خیواهیم از مواقع مثل زمانی کیه میپنل، که در خیلی های سیاین بود از توضیحات کامل و تصویری راجع به کار با بخش زیردامنه

ود. از مزییت هایی که باید توسط بازدید کنندگان دریافت )دانلود( شوند را درون یک زیردامنه بریزیم، بسیار کاربردی بتمامی پرونده

توانیید میثالً یجایی دارنید و شیما مها به راحتی در بین فضاهای میزبیانی ییا سیرورها قابلییت جابیهاین کار این است که زیردامنه

 دیگر ببرید. یا فضای میزبانیِ رور( به روی یک سdl.webnlog.irای که مربوط به دانلود اسناد است )زیردامنه
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 Aliasesهای مستعار؛ دامنه

های زییادی بیین ایین پنل خود متصل کنید. اختالفتوانید به سیهای مستعاری است که شما میبه معنای دامنه Aliasesعبارت 

اندازی یک سایت کامالً مجیزا بیه دامنه را برای راه Addonوجود دارد که اگر یادتان باشد در روش  Addonروش اتصال دامنه با 

دهیید، بیا وارد کیردن دامنیۀ مسیتعار در نۀ مستعار زمانی که اتصیالی را انجیام میتصال داماکردید. اما در روش پنل متصل میسی

 شود، با این تفاوت که در نوار نشیانی دامنیۀ مسیتعار نقیش بسیته اسیت. بیدینمرورگر تمامی محتویات سایت اصلی نشان داده می

 دارند. سایت با دو دامنۀ متفاوت خواهید داشت که دقیقاً محتوای یکسانی یکترتیب شما 

 

مان را بیه توانیم با این کار دامنهای برای آن نداریم و میای داریم که فعالً برنامهکنیم که دامنهاز دامنۀ مستعار ما زمانی استفاده می

 ل درپنل متصل کنیم. البته این کار معایبی هم دارد. اگر با مباحث سئو آشنا باشید، ممکن است که از طیرف گوگیاین روش به سی

ل در د. بیه هیر حیادو سایت شما با خطای محتوای تکراری روبرو گردد. به این دلیل که دو دامنۀ شما دقیقاً محتوای یکسیانی دارنی

پنل خیواهیم در سیی Aliasesپس وارد قسیمت  پنل هم استفاده کرد.امنه به سیدتوان از این روش برای اتصال مواقعی خاص می

ال دامنیه بیه روش نبایید فرامیوش کنیید بیه ماننید اتصی کنیم.ن روش به فضای میزبانی متصل مییرا با ای loging.irشد و دامنۀ 

Addon ًباید دامنه را ثبت کرده باشید و  شما حتماNS های دامنه را از کنترل پنل دامنه رویNSانی خود تنظیم های فضای میزب

ائه دهنیدۀ خیدمات میزبیانی )وبنولیوگ( بیه شیما ف شرکت ارپنل از طرسازی حساب سیکنید. این اطالعات در اولین ایمیل فعال

 تحویل داده خواهد شد.

وی وارد کنید و ر wwwدارید را بدون  Aliasش ای که قصد اتصال آن را به رونام دامنه Create a New Aliasحال از قسمت 

Add Domain .کلیک کنید 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-24-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-subdomains/
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 شده و پیام زیر به شما نشان داده شود. اگر مشکلی وجود نداشته باشد، دامنه باید به خوبی متصل

 

کنم. االن باید سایتی دقیقاً را وارد می loging.irحاال برای نتیجۀ عملی کار را ببینیم، در یک سربرگ دیگر از مرورگر نشانی 

 شود.طور هم میبه من نمایش داده شود؛ که همین webnolog.irمشابه با سایت 

 

ای تیک صیفحهپنل برای ساخت سیایت های سایت ساز آمادۀ سیما از یکی از قالب Site Publisher اگر یادتان باشد، در قسمت

نمایش داده خواهد شد. این طرز کار اتصال دامنه به فضیای  loging.irخود استفاده کردیم که دقیقاً همان نما برای سایت با دامنۀ 
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و یا حتیی  FTPپنل رفته و حساب های دیگر سیکار شما قادرید به بخشبود. پس از این  Aliasپنل به روش میزبانی از طریق سی

پنل بیرای میدیریت ایین دامنیه حساب ایمیل برای این دامنه بسازید و به مانند یک دامنۀ کامل با آن رفتار کنید و از امکانات سیی

 استفاده کنید.

هایی کیه قیبالً توانید دامنهشود، شما میناخته میش Remove Aliasesکه با نام  Aliases Domainاما در قسمت دوم صفحۀ 

پس در  د.توانید به این روش دامنه اضافه کنیبه تعداد زیادی می قابل توجه شما به صورت مستعار اضافه کرده بودید را حذف کنید.

 جود خواهد داشت.ای که متصل کردید، ردیف وه تعداد دامنههای مستعار، بجدول مرتبط با دامنه

دهد که از آنجایی که این دامنیه ریشۀ دامنه را نشان می Domain Rootستون  نام دامنه کامالً واضح است. Domainستون  در

 Redirectsپنل شما باشد، پس ریشۀ این سایت دقیقاً معادل ریشۀ سایت اصلی شماست. سیتون باید دقیقاً مثل دامنۀ اصلی سی

To دهد کیه بیرای افیزودن ارجیاع بایید از سیتون اگر دامنۀ مستعار شما به نشانی یا سایت دیگری ارجاع داده شده باشد نشان می

Actions  رویManage Redirection پنل هیای میرتبط بیا دامنیۀ سییکلیک کنید و طبق توضیحاتی که بیرای دیگیر بخش

از  Removeار را طبق میل خود تنظیم کنید. با کلیک کردن روی دسیتور خدمت شما عرض شد، اقدام کنید و ارجاع دامنۀ مستع

توانیید از و می کلییک کردیید. Remove Alias، البته پس از اینکه روی هم که دامنۀ مستعار حذف خواهد شد Actionsستون 

 این دامنه روی یک فضای میزبانی دیگر، یا روی همین فضا به روشی دیگر استفاده کنید.

 

های زیادی خریداری کردند و آنها را به قیمت که اگر دیده باشید کسانی که دامنه Aliases Domainبود از توضیحات بخش این 

ها یک نوع نما کنند که تمامی آن دامنهباالتری برای فروش گذاشتند، معموالً به این روش دامنه را به یک فضای میزبانی متصل می

پنل ه سییبیامنۀ مستعار قادرند دامنه را سفارش داده و خریداری کنند. این یکی از کاربردهای اتصال ددارند و بازدید کنندگان آنها 

 بود.

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-25-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-aliases/
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 Redirectsها؛ ارجاع

ت. گیاهی از به معنای ارجاع یا انتقال بازدید کنندگان از یک مکان به یک مکان دیگر بیه صیورت خودکیار اسی Redirectاصطالح 

 webnolog.irد نشیانی کاربری واراوقات ما نیاز داریم این کار را برای یک دامنه یا قسمتی از دامنه انجام دهیم. مثالً فرض کنید 

 webnolog.netپنل انجام دادییم، بیه صیورت خودکیار بیه نشیانی سی Redirectsشود با توجه به ارجاعی که ما از قسمت می

توانیید میناید روی فضای میزبانیِ شما موجود باشد. میثالً شیما نشانی مبدأ حتماً بشود. البته باید توجه داشته باشید که منتقل می

 .بسازیدای که شما صاحب آن نیستید، ارجاعی را روی دامنه

 

کنیم و کاری خواهیم کرد کیه بیا که قبالً ساخته بودیم اعمال می a.webnolog.irپس به صورت عملی ارجاعی را روی زیردامنۀ 

صید را هیر )نشانی مقصد( منتقل شود. شما نشانی مق webnolog.netوارد شدن به این نشانی، کاربر به صورت خودکار به سایت 

 بگیرید.توانید در نظر چه که دوست دارید می
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 Type  : کیه بیه ارجیاع  301نوع ارجاع را باید از این فهرست کشویی تعیین کنید. ما معموالً دو نوع ارجاع داریم؛ ارجیاع

 نندگان و موتورهای جستجو بفهمیانیم کیهبه بازدید ک خواهیمکنیم که میآن استفاده می دائمی معروف است و زمانی از

شیود. پیس اگیر برای ارجاع موقتی استفاده می 302. اما ارجاع ه استمقصد تغییر کردنشانی مبدأ برای همیشه به نشانی 

فاده خواهید برای مدت کوتاهی بازدیدکنندگان را از جایی به نشانیِ دیگری منتقل کنید، باید از ایین نیوع ارجیاع اسیتمی

 کنید.

 http://(www.)?  :ای د که همان مسییری اسیت کیه روی فضیاز این فهرست کشویی باید نشانی مبداً را انتخاب کنی

اضیافه کردیید و همچنیین  Aliasییا  Addonهیای هایی کیه بیه روشمیزبانیِ شما قرار دارد. معموالً دامنۀ اصلی، دامنه

توانیید یکیی از آنهیا را انتخیاب کنیید. بنیده گزینیۀ یو م هستندها از طریق این فهرست کشویی قابل دسترس زیردامنه

a.webnolog.ir کنم.ا انتخاب میر 

 /  :ای که از طریق فهرست کشویی باال تعیین کرده بودید را وارد کنید. مثالً اگر توانید دنبالۀ دامنهاز طریق این جعبه می

 نیم.را در این جعبه وارد ک jamalبه نشانی مقصد ارجاع داده شود، باید  a.webnolog.ir/jamalبخواهیم نشانی 

 Redirects to  : نشانی مقصد را باید در این جعبه وارد کنیم. این نشانی حتماً باید باhttp:// در غیر ایین شروع شود .

توانید از نشانی یک صفحه یا مسییر داخلیی ییک سیایت اسیتفاده حتی می پنل به شما خطا خواهد داد.صورت حتماً سی

خواهید بازدید کننگان خود را به رایگان برای ییک نمیئناً شما تواند یک سایت غریبه باشد. ولی مطمکنید. این سایت می

 غریبه ارسال کنید!

 www.redirection  : اینجا هم باید تعیین کنید نحوۀ ارجاع با ازwww  باشید، ییا بیدون آن، ییا هیر دو. اگیرOnly 

redirect with www  را انتخاب کنید، ارجاعِ نشانی مبدأ فقط باwww .اگیر  انجیام خواهید شیدrect with or Redi

without www  را انتخاب کنید، هم باwww  و هم بدون آن ارجاع کار خواهد کرد، و اگیرDo Not Redirect www 

 .معموالً باید گزینۀ دوم را انتخاب کنید کار نخواهد کرد. wwwرا انتخاب کنید، ارجاع با 

 Wildcard نی صیی وارد نشیا: اگر این گزینه را فعال نمایید، ارجاع به صورت ریز به ریز انجام خواهد شد. میثالً اگیر شخ

http://a.webnolog.ir/folder1/file-index.php ود، بیییییییییه صیییییییییورت خودکیییییییییار وارد شییییییییی

http://webnolog.net/folder1/file-index.php ی هیر واهد شد. حاال پیس از نویسیۀ / پیس از دامنیۀ اصیلخ

 خواهد باشد، دقیقاً همان در نشانی مقصد قرار خواهد گرفت. در برخی از مواقع کیه شیما سیایت خیود را ازچیزی که می

چیه کیار  ید که داریدیک دامنه به یک دامنۀ دیگر منتقل کردید، شاید انتخاب این گزینه مفید باشد. البته باید حتماً بدان

 کنید.می

شیانی نکنیم تا پیام زیر به ما نشان داده شود. حاال اگر به نشانی مبدأ برویم فوراً بیه کنیم و صبر میکلیک می Addدر نهایت روی 

 مقصد منتقل خواهیم شد. این اتفاق برای بازدیدکنندگان ما هم رخ خواهد داد.
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هایی که تا به خواهیم رفت و ارجاع Current Redirectsکنیم و به سراغ قسمت دوم صفحه با عنوان کلیک می Go Backروی 

 توانیم ببینیم.االن ساختیم را می

 

دهید کیه اگیر یش میمسیر پس از دامنیۀ مبیدأ را نمیا Directoryدهد. ستون دامنۀ مبدأ را به ما نشان می Domainدر ستون 

 ارجیاع را نشیانی مقصیدِ Redirect URLنویسۀ / باشد، به این معنا است که مسیر خاصی پس از نام دامنه وجود ندارد. در ستون 

وشته شده است، به این معنا است که ن permanentجایی که عبارت دهد که از آننوع ارجاع را نشان می Typeبینید. ستون می

ن را در سیتو wwwنیوع ارجیاع از نظیر  ( اسیت.302زده شد یعنیی موقیت ) temporary( است. اگر 301ارجاع از نوع دائمی )

Match www توانید ببینید. اگر برای ارجاعی گزینیۀ میwildcard کیرده باشیید، در سیتون  را فعیالwildcard  ییک تییک

توانید این ارجاع را، البته پس از کلییک روی هم می Actionsاز ستون  Deleteکوچکی خواهید دید. با کلیک کردن روی دستور 

Remove Redirect .حذف کنید 

. البتیه کنند که بتوانیم بازدید کنندگان را به مکان مناسبی هدایت کنیمر طراحی سایت به ما خیلی کمک میها داستفاده از ارجاع

سازیم، در اصل یک دسیتور ییا قاعیده در پرونیدۀ روی کنیم. از نظر فنی هم زمانی که ما ارجاعی را مینباید در استفاده از آنها زیاده

.htaccess سرور انجام خواهد داد. پس اگر به پروندۀ ساخته خواهد شد که این کار را با استفاده از وب.htaccess ید، مراجعه کن

از قسیمت  خواهید دید که یک دستور به آن اضافه شده که البته درک کامیل آن زییاد سیاده نیسیت! ولیی اگیر آن را پیاک کنیید،

Redirects پنل هم حذف خواهد شد.سی 

 

 

 

 Simple Zone Editorگر سادۀ پروندۀ ناحیه؛ ویرایش

DNS های جزئی از شبکۀ اینترنت است که کارش تبدیل نشانیIP تر است. مثالً هر سایت یک های به یادماندنیبه نشانیIP  به این

سیپردیم خواستیم این عدد طوالنی را برای هر سایت یا قسمتی از یک سیایت بیه خیاطر میکه اگر می 1.23.45.67صورت دارد؛ 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-26-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d9%87%d8%a7-redirection/
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هیای تمیامی پییک دفترچه تلفین جیامع اسیت کیه آی DNSدهد. خود را نشان می DNSخیلی جالب نبود. اینجاست که کاربرد 

 webnolog.netی کیه بخواهید بیه ییک دامنیه، مثیل های اینترنتی را درون خود ذخیره دارد و هر کسی بیا هیر مرورگیردامنه

کنید، سیپس اطالعیات را از رایانیۀ مقصید وجیو میپرس DNSپی معادل دامنه را از سیامانۀ دسترسی داشته باشد، مرورگر اول آی

 های آینده حذف خواهد شد!پنل در نسخهتوجه داشته باشید که این بخش از سی کند.دریافت می

ا برپا کرده باید از یک جایی تامین شود که خود صاحب سایت از طریق سروری که روی آن سایت خود ر DNSۀ اطالعات این سامان

ییه(، کیه درون آن )پرونیدۀ ناح Zone Fileاست باید این کار را انجام دهد. معموالً هر دامنه یک پرونیده روی سیرور دارد بیه نیام 

ها را دریافت کرده های دیگر روی شبکۀ اینترنت آمده و این پروندهاال رایانههای مختلف دامنه ذخیره شده است. حرکوردهای بخش

 د.کنند تا هر کسی که بخواهد بتواند به آن سایت و خدمات آن دسترسی داشته باشو اطالعات آن را در سرتاسر جهان منتشر می

دارییم، کیه کیار آنهیا وییرایش  Advanced Zone Editorو  Simple Zone Editorهیای پنل دو بخیش بیه ناممیا در سیی

 Simpleدهای قبلی را وییرایش نمیاییم. بخیشهای ناحیه است که قادر باشیم رکوردهایی را درون آنها اضافه کنیم، یا رکورپرونده

Zone Editor  تر است، برای افرادی مفید خواهد بود که اطالعیات چنیدانی راجیع بیه ایین موضیوع نسبت به ابزار دومی سادهکه

تر پرونیدۀ ناحییه را بیرای امکیان وییرایش پیشیرفته Advanced Zone Editorارند و سادگی برای آنها مهم است. اما بخیش ند

توانید تعریف کنید. اما باید خاطر نشان کرد کیه در هیر کند. همچنین نوع رکوردهای بیشتری را از این طریق میوبمستر فراهم می

دو بخش مشترک است و از هر روشی که استفاده کنید، فرقی نخواهد کرد. در این بخیش  صورت رکورهای تعریف شده در بین این

 های ما.برای ویرایش سادۀ پروندۀ ناحیۀ دامنه Simple Zone Editorاز کتاب در خدمت شما خواهم بود با آموزش بخش 

 

زبیانیِ د دارد، اگر از چندین دامنیه روی فضیای میجوپنلِ شما، یک پروندۀ ناحیه واز آن جایی که برای هر دامنۀ متصل شده به سی

ای کیه باید از فهرست کشویی موجود، دامنه Simple Zone Editorبرید، در اولین گام پس از وارد شدن به صفحۀ خود بهره می

 قصد ویرایش رکوردهای آن را دارید را انتخاب کنید.

 

 Add an A Recordقسمت است برای شما نمایان خواهد شد. قسمت اول با نام  سهپس از آن بخش اصلی این صفحه که شامل 

میورد  HostNameییا  IPدهییِ گیرد. این نوع رکیورد بیرای کاربردهیای آدرسمورد استفاده قرار می Aبرای اضافه کردن رکورد 

از آنها به احتمال قیوی  باشد. چون به غیرتواند داشته ترین رکوردهایی هستند که یک سایت میاز مهم Aاستفاده است. رکوردهای 

توجه داشته باشید کیه شیما نییازی د بود. نقابل دسترس نخواهروی شبکۀ اینترنت های آن، یا ایمیل FTPهای سایت شما، حساب
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ه ییک ندارید رکوردهای ضروری سایت خود را بسازید. بلکه در برخی از اوقات مثل اتصال یک زییر دامنیه از دامنیۀ اصیلی خیود بی

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.سرویس یا هاست دیگر، می

 

رد کنیید، بیه نام رکورد را وارد کنیید کیه اگیر عبیارتی را وا Nameکافی است از قسمت مربوطه، در جعبۀ  Aبرای افزودن رکورد 

ارد نمایید. حیاال مورد نظر را و IPهم باید  Address. در جعبۀ و نام کامل باید به نقطه ختم گردد صورت خودکار کامل خواهد شد

آید. عیالوه یپیام موفقیت آمیز بودن فرآیند به نمایش در م لیک کنید، رکورد افزوده خواهد شد وک Add an A Recordاگر روی 

 شود.نمایش داده می ،صفحه پایینِ در جدولِ بر آن

 

ه در ادامیه طبیق توضییحاتی کی Add a CNAME Recordاضافه کنیم. پیس از قسیمت  CNAMEخواهیم یک رکورد حاال می

 کنیم. آید، اقدام میمی

 

هیم  CNAMEشید. در جعبیۀ با fqdnپنل یک نام ، نام رکورد را باید وارد کنید که این نام باید به قول خود سیNameدر جعبۀ 

کلییک  Add CNAME Recordدر نهایت روی  شما باید مقدار مورد نظر را وارد کنید که به صورت ساختار زیردامنه مانند است.

 کنید.
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خیش از ب سیاخت آنهیا توانید اضافه کنید، انواع رکورد دیگیر هیم دارییم کیهبه غیر از این نوع رکوردهایی که شما به این روش می

Advanced Zone Editor ورد نییاز و کوردهیای میکنید، از قبیل رپذیر است. جدای از رکوردهایی که خود شما ایجاد میامکان

ه خودتیان کتوانید آنها را ببینید. اما آن رکوردهایی الزم برای اینکه سایت شما کار کنند وجود داشته است و شما از این بخش نمی

توانید ببینید و هم آنها را حذف کنید. امکان وییرایش وجیود نیدارد. هم می User-Defined Recordsایجاد کردید را از قسمت 

 آنها را حذف کنید، دوباره یکی دیگر بسازید. توانیدفقط می

 

شیود. بیا کلییک کیردن های این جدول، مقادیری که در هنگام ساخت آنها تعیین کرده بودیم، نمایش داده میدر هر کدام از ستون

ماند این است که تاثیر حیذف و هم قادرید همان رکورد را حذف کنید. نکتۀ دیگری که می Actionاز ستون  Deleteروی دستور 

د در سیطح اضافه کردن رکورد معموالً پس از چند ساعت تا یک روز به طول خواهید انجامیید تیا فراگییر شیود و رکوردهیای جدیی

 کند.هم صدق می Advanced Zone Editorبخش  اینترنت گسترش یابد. این موضوع برای ویرایش پروندۀ ناحیه با استفاده از

 

 

 

 Zone Editorگر پروندۀ ناحیه؛ ویرایش

ا را ایجیاد کنیید و آنهی CNAMEو  Aاز نیوع  ییاد گرفتید که چطور رکوردهیای Simple Zone Editorقبلی با عنوان  بخشدر 

کند و شما از این قسیمت هم صدق می Zone Editor بخشتنظیم کنید. دقیقاً توضیحاتی که قبالً برای رکوردها عرض شد، برای 

رکودرهایی که از قبل ساخته شدند را هیم وه، قادرید های خود اضافه کنید. به عالیی را به پروندۀ ناحیۀ دامنهتوانید رکوردهاهم می

 ایت شیما ازسییین اسیت کیه ویرایش کنید که البته این کار بسیار حساس است و اگر اشتباهی در تنظیم آنها رخ دهد، به منزلیۀ ا

 دانید در حیال انجیامرا ویرایش کنید که می فرض()پیش پس تنها در صورتی رکوردهای قبلی دسترس بازدید کنندگان خار  شود.

 در نسخه های بعدی سی پنل حذف خواهد شد. Simple Zone Editorقابل ذکر است که بخش  چه کاری هستید.

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-27-simple-zone-editor/
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پنل شیما متصیل اسیت، بایید از و اگر در حال حاضر چنیدین دامنیه بیه سیی خواهیم شد Zone Editor بخشبدین ترتیب وارد 

ماننید شروع خیواهیم کیرد. ایین قسیمت ه Reset Zone Fileکار را با آموزش قسمت  فهرست کشویی باال یکی را انتخاب کنید.

 تصویر زیر است.

 

کلییک کنیید تیا  moreفرض درآورید، بایید روی برای اینکه خواسته باشید پروندۀ ناحیه و رکوردهای درون آن را به صورت پیش

 ابزارهای این قسمت برای شما نمایان گردد.

 

که قبالً شما در تواند تمامی تغییراتی فرض درآوردن پروندۀ ناحیه میدر جعبۀ زردرنگ به شما هشدار خواهد داد که به حالت پیش

 Are you sure youخواهید این کار را انجام دهید، بایید گزینیۀ . اگر شما مطمئن هستید که میببرداز بین  را این بخش دادید

want to erase all entries and revert to the dafault state?  را فعیال کنیید و روی دکمیۀReset Zone File 

د این کار را انجام دهید که مشکلی برای رکوردهای دامنۀ شما پیش آمده و این مشکل ناخواسیته از کلیک کنید. در حالتی شما بای

 خواهید تغییرات را به حالت اولیه برگردانید.جانب خود شما بوده و حاال می

 توانیم یک رکورد اضافه کنیم.که از اینجا می Add a Recordپردازیم به قسمت اما حاال می
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 Type  نوع رکورد را باید از این قسمت تعیین کنید. عالوه بر رکورد :A  وCNAME یگیری کیه شما قادرید رکوردهای د

 ایید.های زیرین آن وارد نمهر کدام کارآیی خاص خود را دارند را از اینجا انتخاب کنید و مقادیر هر کدام را در جعبه

 Name شود.هر رکورد محسوب می نویسیم که همان بخش اولیۀ: نام رکورد را می 

 TTL های : این مشخصه همان مدت زمانی است که سرویسDNS گیرند که باید در ایین فاصیله زمیانی بیرای در نظر می

 دریافت اطالعات جدید به پروندۀ ناحیۀ دامنۀ شما جهت ثبت این رکورد سر بزنند.

 Address  :ید.مقدار مد نظر رکورد را باید درون این جعبه وارد کن 

های بیشتری باشند که بسته به نوع همیان ممکن است دارای مشخصه SRVهمانطور که باید بدانید، برخی از رکوردها، مثل رکورد 

 کلیک کنید. Add Recordها را پر کنید و در نهایت روی جعبهرکورد باید 

شود اده میدنمایش  Zone File Recordsت تمامی رکوردهایی که از اول بودند و آنهایی که شما اضافه کردید، در جدول قسم

 ت:اس ردین قرابنمایش داده شده که  در هر ستون مشخصات هر رکوردشان نمایید. که شما بتوانید آنها را ویرایش کنید و یا حذف
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 Name شود. اگر دقت کنید دو تا رکیوردی کیه از بخیش: نام هر رکورد در این ستون نمایش داده میSimple Zone 

Editor .هم اضافه کردیم، در انتهای این جدول نشان داده شده است 

 TTL های : مدت زمان معتبر بودن هر رکورد برای بررسی مجدد توسط سرویسDNS این ستون در 

 Class  ًکالس رکورد که معموال :IN  به معنایinternet .است 

 Type توانید ببینید.: نوع رکورد را در این ستون می 

 Record این ستون : مقدار هر رکورد در 

 Action  دو تا دستور با عنوان :Edit  برای ویرایش کردن هر رکورد، وDelete رکوردهیا  برای حذف کردن هر کیدام از

 در این ستون جای گرفتند.

هیای فصیل کیرد. بیه انتکه به طور هماهنگ با بخش قبلی آن کار می Zone Editorاین بود از توضیحات کامل و تصویری بخش 

های این کتاب بود که سعی شد تمامی جوانب کار با ترین فصلپنل رسیدیم. این فصل یکی از مهمهای سیابزارهای مرتبط با دامنه

هایی کیه بیه آن متصیل کنید، باید قیادر باشیید دامنیهها را خدمت شما توضیح دهم. اگر شما فضای میزبانی را خریداری میدامنه

 نی ببرید.نید که در این صورت است که قادرید نهایت استفاده را از ابزارهای کنترل پنل فضای میزباکردید را مدیریت ک
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http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-28-advanced-zone-editor/


105 
 

 Email ابزارهای ایمیل 
هیا هنیوز های اجتماعی، هنوز ایمیل نقش بسیار پیر رنگیی را در ارتباطیات مجیازی دارد. ایمیلها و ابزارهای شبکهبا توسعۀ برنامه

ن دلیل توان به یک ایمیل معمولی الصاق کرد. به همیبهترین روش برای ارسال و دریافت پیام و یا هر نوع سند دیگر هستند که می

پنل ای کیه بیه سییهای ایمیل به یک دامنۀ اینترنتی متصل هستند، شما برای هر دامنیهها و صندوقنشانی از آن جایی که معموالً

بیه  webnolog.irکنید. مثالً فرض کنید دامنۀ شیما بیه نشیانی  صندوق ایمیل تعریف دلخواهتوانید به تعداد کنید، میمعرفی می

ی پنل شما متصل شده است؛ حاال چه دامنۀ اصلیِ فضایِ میزبانیِ شماست که باید از طرف شرکت ارائه دهنیدۀ خیدمات میزبیانسی

پنل خیود نه بیه سییاقدام به اتصال دام Aliasesیا  Addon Domainهایی مثل این کار انجام گیرد، چه خودتان از طریق روش

. info@webnolog.irهای ایمیلی به این صورت تعریف کنید: صندوق EMAILابزارهای بخش  کردید. به هر حال شما قادرید با

نی ایمییل، حاال با ایین نشیاهم که نام دامنۀ سایت شماست.  Webnolog.irهر آنچه دلتان خواست قرار دهید.  infoکه به جای 

شینا شما را بیا ایین بخیش آ cPanelفصل از کتاب آموزش  در اینه دریافت کنید. توانید نامۀ الکترونیکی بفرستید و هم نامهم می

 همراه باشید. مام کرد. پس همچنان با یخواه

 

 Email Accounts ؛های ایمیلحساب

یلی را است. قبل از هر کاری شما باید حساب ایم Email Accountsاولین بخشی که قصد آموزش آن را خدمت شما دارم، بخش 

 Email Accountsپس با کلیک روی این پیوند وارد بخیش مرتبط با یک دامنه بسازید که این کار از این بخش قابل انجام است. 

 خواهیم شد.
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ب میورد نظیر را حسیاهم به این صورت است که اول شیما بایید  Emailبخش  Web Diskو  FTPهای دیگر مثل به مانند بخش

 ست:شامل سه قسمت کلی به صورت زیر ا Email Accountsبسازید و سپس از آن حساب استفاده کنید. بر همین اساس صفحۀ 

1- Add Email Accountساخت حساب ایمیل جدید : 

2- Email Accountsهای ایمیلی که از قبل ساختیم: مدیریت حساب 

3- Default Email Account فرض یا اولیه: حساب ایمیل پیش 

ر دوضیحاتی که تکار را با قسمت اول شروع خواهیم کرد و یک حساب ایمیل خواهیم ساخت. پس تصویر زیر را نگاه کنید و همانند 

 کلیک کنید. Create Accountها را پر کرده و روی تک تک گزینه ،ادامه خواهد آمد

 

 Emailِگر فقیط ییک ادقت داشته باشید که  را در این جعبه باید وارد کنید. @قبل از عالمت  نشانی ایمیل : قسمت اول

 نمایش داده خواهد شد. @اشید، که همان دامنۀ اصلی است، نام دامنه پس از عالمت بپنل متصل کرده دامنه به سی

 Domainت قصد سیاخ ای کهپنل متصل کرده باشید. باید دامنه: زمانی نمایش داده خواهد شد که چندین دامنه به سی

 حساب ایمیل برای آن را دارید، انتخاب کنید.

 Password کنید. بهترین کار ایین اسیت کیه روی  وارد اینجا در: رمز عبور ورود به صندوق ایمیل را بایدPassword 

Generator جیایی امین توانیید کپیی کیرده و در کلیک کنید تا یک رمز عبور قوی برای شما ساخته شیود. رمیز را می

 .ره کنیدذخی
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 Password (Again).رمز عبور خود را دوباره وارد کنید : 

 Mailbox Quotaتوانید تعیین کنید. اگر گزینۀ اول را انتخاب کنید و : محدویدت حجمی صندوق ایمیل را از اینجا می

 ونده دریافیتو پرآن وارد کنید، صندوق ایمیل شما فقط تا همین حد ایمیل  یعددی را به واحد مگابایت در جعبۀ روبرو

را انتخاب کنیید، هییچ گونیه محیدودیتی  Unlimitedرد. اگر گزینۀ دوم یعنی ککند و بیشتر از آن را قبول نخواهد می

 این صندوق در نظر گرفته نخواهد شد.برای 

آمیز بودن سیاخت حسیاب ایمییل بیه شیما کلیک کنید، پس از مدت زمانی پیام موفقت Create Accountحاال اگر روی دکمۀ 

های دیگر ایمیل مشیاهده توانید آن را در کنار حسابمی ،Email Accountsیعنی  ،نمایش داده می شود و در قسمت دوم صفحه

های خود بسازید. در ادامه به شما خیواهم برای دامنههای مختلف، حساب ایمیل توانید با نشانیکنید. به هر تعداد که نیاز دارید، می

 گفت که باید چطور با این حساب ایمیل، نامه دریافت یا ارسال کنید.

 

ین دامنیه الً بیرای همیاگر به هر دلیلی خطایی به شما برگدانده شده، باید مورد را برطرف کنید و دوباره تالش کنید. میثالً اگیر قیب

 شید.م ساخته باشید، سیستم از شما خطا خواهد گرفت. پس به خطاها دقت کافی را داشته بانشانی ایمیلی با همین نا

توانیید رویم و با جزئیات این بخش شما را آشنا خواهم ساخت. در این قسیمت شیما میمی Email Accountحاال به سراغ بخش 

ا حیذف کنیید. میثالً شیاید دیگیر بیه ها را ویرایش ییینید و آناست را ببهای ایمیلی که قبالً توسط شخص شما ساخته شده حساب

ل حیذف مرتبط بیا هیر صیندوق ایمییل، آن ایمیی Deleteحساب ایمیلی نیاز نداشته باشید به سادگی با کلیک کردن روی دکمۀ 

 خواهد شد.

 

و تا دیِ ایمیل، نشان یندر ستون اول از سمت چپ، شما شاهد نام کاربری یا همان نشانی ایمیل هر حساب ایمیل هستید. در کنار ا

تواند ایمیلی تواند ایمیل دریافت کند و هم میکنند که این حساب ایمیل هم میعالمت وجود دارد که به ما این نکته را گوشزد می

 را ارسال کند.
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مشخص شده است، میزان حجم صیندوق ایمیلیی را کیه در ابتیدا خیود میا مشیخص  Usage/Quotaدر ستون دوم که با عنوان 

 ینکه چه مقدار از این فضا در حال حاضر استفاده شده است.ادهد. به عالوه کردیم را نشان می

 پیوندهایی برای انجام عملیاتی وجود دارد که با آنها شما را آشنا خواهم کرد. Actionsدر ستون بعدی یعنی 

 Passwordیر دهید.ب ایمیل را تغیتوانید رمز عبور این حسا: با کلیک روی این مورد می 

 Quotaتوانید میزان ظرفیت حجمی این صندوق ایمیل را تغییر دهید.: با کلیک روی این گزینه می 

 Set Up Mail Clientنیی ف تنظیمات : با کلیک روی این گزینه به صفحۀ دیگری هدایت خواهید شد که قادرید از آنجا

یمییل به صندوق ا Thunderbirdی سمت مشتری مثل این حساب ایمیل را برداشته و برای اتصال از طریق نرم افزارها

 استفاده کنید. راجع به این مورد توضیحات تکمیلی را خدمت شما ارائه خواهم کرد.

 Delete.با کلیک روی این دکمه، صندوق ایمیل مربوطه از روی فضای میزبانی شما حذف خواهد شد : 

 More در  که دستورات بیشتر در مورد همین صندوق ایمیل را: یک دکمۀ دیگری به صورت فهرست کشویی وجود دارد

 خود گنجانده است. همراه با تصویر، توضیحات این بخش را هم به شما خواهم داد.

 

 Suspendکند(.آورد )مسدود می: ورود به صندوق و همچنین دریافت ایمیل این صندوق را به صورت معلق در می 

 Suspend Loginکند.میل را معلق )مسدود( می: فقط ورود به صندوق ای 

 Suspend Incoming Mailکند. اگر وضیعیت هیر کیدام از : دریافت ایمیل جدید به این صندوق ایمیل را مسدود می

 های ایمیل مشخص خواهد بود.این سه مورد اول را تغییر دهید، به صورت نمادی در ستون اول جدول حساب

 Access Webmail به صندوق ایمیل به صورت تحیت وب دسترسیی خواهیید داشیت. بیدون : با کلیک روی این مورد

 اینکه نیاز به نرم افزار دیگری داشته باشید.

 Manage Exrternal Authentication :افزار خارجی وجود داشته باشد که به حساب ایمیل شما دسترسیی اگر نرم

 د.نیتوانید ببینید و آنها را مدیریت کداشته باشد، از این قسمت می



109 
 

 Configure Calendars and Contacts( بیر روی سیرور شیما ییک تقیویم :Calendar و ییک دفترچیه تلفین )

(Contactوجود دارد که مرتبط با حساب )یزیِ کارهای راز تقویم برای برنامه توانید، نند و شما میهای ایمیل کار می ک

طالعات به همراه ا لفن برای ذخیره کردن نشانی ایمیل افرادروزانه و موارد مرتبط با آن استفاده کنید. همچنین دفترچه ت

خواهیید از ایین کنیم شما با استفاده از یک نرم افزار سمت مشیتری، میحاال فرض می تان است.دیگر دوستان و آشنایان

تی را هید. اطالعاها روی رایانۀ شخصی خود استفاده کنید. این بخش به شما کمک خواهد کرد تا این کار را انجام دبرنامه

 ایانۀ شخصی خود استفاده کنید.افزارها روی ربه شما خواهد داد که بتوانید از این نرم

مشخص شده است، مختص یک حساب پیش فیرض اسیت کیه نیه  Dafault Accountاما سومین بخش این صفحه که با عنوان 

های هیایی کیه بیه صیورت نامشیخص بیرای دامنیهفرض تمامی ایمیلقابلیت حذف شدن دارد و نه ویرایش شدن. این حساب پیش

 test@webnolog.irد شخصی ایمیلی را به نشانی ایمیل کند. مثالً فرض کنیپنل شما ارسال شده است را در خود جمع میسی

پنلِ میا هیدایت خواهید کند، ولی ما حسابی را با این نشانی نساختیم. اینجاست که این ایمیل به حساب پیش فرض سییارسال می

 دهد.شان می. تصویر زیر نمای این بخش را نل هایی را در اینجا مشاهده کنیدتوانید چنین ایمیشد و می

 

 اسیت کیه ایین صیندوقِ ( میزان حجمیUsageعجیبی نیست! ستون دوم ) پنل شماست که چیزستون اول همان نام کاربری سی

ارسیال شیده بیه  نامیۀدهد، به این معنا است کیه هنیوز را نشان می 0شما گرفته است. اگر عدد  میزبانیِ فرض از فضایِپیش ایمیلِ

رد هیای اشیتباهی ییا ناخواسیته میومیلایحساب ناخواسته برای شما ارسال نشده است. اما پس از مدتی این اتفاق خواهد افتاد که 

 هجوم این صندوق قرار گیرد.

حیت وب که با کلیک روی آن در یک سربرگ دیگر نرم افیزار ت Access Webmailدر ستون سوم یک پیوند وجود دارد با عنوان 

د دارد نین بخشیی وجیوسازید، چهایی هم که خودتان میمدیریت صندوق ایمیل این حساب برای شما باز خواهد شد. برای حساب

توانیید تیا ب در انتهیای هیر ردییف حسیاب ایمییل( more)با کلیک روی دکمیۀ  که قبالً گفته شد چطور باید وارد این بخش شده

 های رسیده را بخوانید.مهرا ارسال کنید و یا نا هایینامههای خود را مدیریت کنید. یعنی ایمیل

توانیید از ابزارهیای ایین بخیش نهاییت پنل آشنا شدید و االن به راحتی میسی Email Accountsتا االن به طور کامل با صفحۀ 

ماند که در ادامه توضیحات آن را خدمت شما عرض خواهم کرد. اما قبل از ادامیه بایید استفاده را ببرید. اما چند نکتۀ مهمِ دیگر می

همۀ در انتهای همین صفحه وجود دارد. زمانی که فعالش کنید، که  Configuration Optionsای اشاره کنیم با عنوان به گزینه

فرض به دفترچه تلفن اشیتراکی سیرور کیه متعلیق بیه ایین های ایمیلی که تا به حال ساختید، به عالوه حساب ایمیل پیشحساب

واند به این دفترچه تفرض ایمیل است که میخواهند داشت. اما اگر غیرفعال شود، فقط حساب پیش پنل است دسترسیحساب سی

 تلفن دسترسی داشته باشد.
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 Webmailآموزش 

Webmail  ق توانیید از طرییاضیافی روی رایانیۀ خیود، می یبا استفاده از آن و بدون نصب نرم افیزارعنوان یک نرم افزار است که

های رسیده را بخوانید و یا برای دیگران ایمیل ارسال کنیید. ایین های ایمیل خود را مدیریت کنید. یعنی ایمیلمرورگر خود حساب

هیای در بخش Webmailب شده اسیت و از طرییق کلییک روی پیونید پنل روی سرور نصنرم افزار تحت وب است و در کنار سی

کنیید، خودتیان مییل را بیاز میپنل سه نوع از این نرم افیزار دارد کیه زمیانی کیه وب. سیشویدتوانید وارد آن مرتبط با ایمیل، می

ه بتیوانیم بیا حاال بیرای اینکی ریت کنید.حساب خود را باز کرده و آن را مدی هاتوانید انتخاب کنید که با کدامیک از این نرم افزارمی

میرتبط بیا یکیی از  Webmailروی ییک از پیونیدهای  Email Accountsپنل هیم آشینا شیویم، در صیفحۀ سی  این بخش از

 ما باز شود.شهای ایمیل خود کلیک کنید تا صفحۀ زیر برای حساب

 

نیید. میل خود را انتخاب کباید نرم افزار وبسربرگ دیگری در مرورگر شما باز خواهد شد که  Access Webmailبا کلیک روی 

 کلیک کنید. Got itما نشان داده خواهد شد که باید روی شای در باالی صفحه به البته اول یک متن محاوره

 

 بینید که به این صورت است:میل تحت وب میاینجا شما سه نوع نرم افزار وب

 Horde 

 Roundcube 

 SquirrelMail 
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کنید، با کلیک روی نماد یکیی میل را باز میتوانید استفاده کنید. پس بهتر است هر بار که وبتان آمد میشما هر از کدام که خوش

بیاز  roundcubeثیل از آنها، تمامی آنها را امتحان کنید و اگر از آن به بعد خواستید این صندوق ایمیل با یک نرم افیزار خیاص م

خواهید این صندوق ایمیل را بیاز موجود در زیر آن کلیک کنید، تا در مواقع بعدی که می Set as Defaultشود، باید روی دکمۀ 

ز ااشیته باشیید کیه دخود شوید. دقت  ایمیلِ صندوقِ میلِکنید، این صفحه به شما نشان داده نشود و شما مستقیم وارد محیط وب

کنید. کافی است روی ستارۀ روبیروی  رض را هر زمان که خواستید عوضفتوانید این صندوق پیشفهرست کشویی باالی صفحه می

 آن کلیک کنید.

 

کنیم و وارد محیط ایین نیرم افیزار کلیک می roundcubeموجود در زیر نماد  Set as Dafaultحاال فرض کنید ما روی همان 

 شویم.می

 

پنل دقیقاً مثل یک صندوق ایمیل ۀ استفاده از این بخشِ سیکار کرده باشید، طریق Yahooو یا  Gmailهای ایمیل اگر با صندوق

توانیید های مختلف صندوق ایمیل خود، میبینید. برای رفتن به بخشهای هر بخش را میمتعارف است. شما در وسط صفحه ایمیل

ذخیره  Junkم( در بخش های رسیده به عنوان جفنگ )اسپها کلیک کنید. مثالً ایمیلاز فهرست سمت چپ روی هر کدام از بخش

هیم  Inboxای را حذف کنید به داخل این بخش خواهد رفت. بخیش همان صندوق زبالۀ شماست که اگر نامه Trashشوند. یا می
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هییای رسیییده از دیگییران بییه اییین نشییانی ایمیییل کییه همییان صییندوق ورودیِ اصییلی حسییاب ایمیییل شماسییت. تمییامی ایمیل

(info@webnolog.irبه این بخش خو )خواهید بررسی انجام گیرد کیه ببینیید آییا نامیۀ کنید میاهد آمد. هر زمان که فکر می

در نوار باالیی صفحه کلیک کنید. ایین نیوار شیامل ابزارهیای  Refreshجدیدی برای شما آمده است یا خیر، باید روی روی دکمۀ 

ۀ دیگری بیرای شیما بیاز خواهید شید کیه از است که با کلیک روی آن یک صفح Composeترین آنها دیگری هم هست که مهم

 توانید ایمیلی را برای دیگران ارسال کنید. توضیحات آن به این قرار است.طریق آن می

 

بینید که نشانی ایمیل شما که به عنوان فرستندۀ این نامه هستید نقش بسته است. اگر چندین حسیاب ایمییل می fromجعبۀ  در

هیم  Toتوانید نشانیِ مد نظر خود را از اینجا انتخاب کنیید. جعبیۀ را به این صندوق متصل کرده باشید، از این فهرست کشویی می

 Subjectد. از جعبیۀ رد کنید؛ همان ایمیلی که قرار است این نامه برای آن ارسال شیوکه باید نشانی ایمیل فرد دریافت کنند را وا

فحه زرگ پیایین صیعنوان ایمیل را تعیین کنید که به ارسال کننده نمایش داده خواهد شد و در آخر متن ایمیل خود را در جعبۀ ب

خواهید یک پرونده یا سند را هم به ایمیل خیود سید. اگر میخواهید ارسال کنید را باید بنویکنید میبنویسید. هر آنچه که فکر می

ای را از روی رایانه انتخاب کنید تا با همین ایمیل بیرای فیرد کلیک کنید و پرونده Attach a fileکنید، باید روی  و ارسال الصاق

رای فرد میورد نظیر مام است. نامۀ شما بکلیک کنید. کار ت Sendدر نهایت هم باید از نوار باالی صفحه روی  مورد نظر ارسال شود.

 کلیک کنید، کار ارسال لغو خواهد شد. این بود از طریقۀ ارسال ایمیل. Cancelارسال خواهد شد. اگر هم روی 

کنیم. محتوییات ک مییروی عنوان ایمیلی که جدید برای ما ارسال شده است دوبار کلیی و Inboxبه بخش گردیم اما دوباره بر می

ه بیاز بیاالی صیفحه کلییک کنیید.  Delete. برای حذف کردن آن باید روی دکمیۀ توانیم آن را بخوانیمی ما باز شده و مینامه برا

ییلِ خیود، و بیا منتشیر کیردن نشیانی صیندوق ایم کنییدهمین سادگی شما قادرید از حساب ایمیل خود برای دیگران نامه ارسال 

 کلیک کنید. Replyسخ دادن به یک نامۀ رسیده باید روی آن را بدهید. برای پاهای دیگران را دریافت کرده و حتی پاسخ نامه
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توانید بسیته بیه خواسیت کار کردیم. اما شما می roundcubeنرم افزار  اکه البته ما در اینجا ب  Webmailاین بود از توضیحات 

گردد. ابتیدا شیکل و میل تقدیم شما میخود از دو نرم افزار دیگر هم استفاده کنید. در ادامه تصویری از نمای دو نرم افزار دیگرِ وب

 را ببینید. Hordeشمایل نرم افزار 

 

 ار بدهید.افزار شوید، باید یک دسته اطالعاتی را به این نرم افزرمناین خواهید وارد در ابتدایی که می .SquirrelMailو اما 
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Full Name  .که همان نام کامل شماستReply To های رسییده از توانند در پاسخ بیه نامیهای است که دیگران میهمان نشانی

 به تا دکنی کلیک INBOX روی چپ سمت نوار از حاال. کنید کلیک Submit روی آن از پسجانب شما به آن نشانی ارسال کنند. 

توانید کار کنید. دقت داشته باشید که پاک کردن یک نامه از افزارها هم میپس با این نرم .شوید وارد خود هایایمیل اصلی صندوق

جیام ار انافزارها خواهد شد و نیازی نیست هر کاری که بیا ییک نیرم افیزطریق یک نرم افزار، باعث حذف شدن آن نامه در دیگر نرم

 دهید با نرم افزار دیگر هم تکرار کنید.می

میل بروید، بدون اینکه خواسته باشید رمز عبوری را وارد کنیید، پنل به سراغ وبدقت داشته باشید که اگر پس از وارد شدن به سی

میل دسترسیی داشیته باشیید. وب توانید بهپنل هم میصندوق ایمیل شما باز خواهد شد. اما باید بدانید که بدون وارد شدن به سی

 2096رود عیادی ییا بیرای و 2095برای این منظور کافی است نشانی سایت خود را وارد نوار نشانیِ مرورگر کنید و از شماره درگاه 

ارد و ده بودیید رابرای ورود امن استفاده کنید. پس از آن باید رمز عبور صندوق ایمیل خود را که در هنگیام سیاختِ آن تعییین کیر

 کنید.

 http://webnolog.ir:2095 ورود عادی به وب میل : 

 https://webnolog.ir:2096 ورود امن به وب میل : 

 

 

 نحوۀ اتصال به حساب ایمیل با نرم افزار سمت مشتری

ایمیل خود را مدیریت کنید، روش دیگیری های حساب Webmailتوانید با استفاده از یکی از نرم افزارهای عالوه بر اینکه شما می

خیود را میدیریت کنیید. منظیور از نیرم افیزار  توانید با آن حساب ایمیلبا استفاده از یک نرم افزار سمت مشتری وجود دارد که می

سرور، با  وب یا سمتِ تحتِ شود. در صورتی که نرم افزارِسمت مشتری، نرم افزاری است که روی رایانۀ شخصیِ من و شما نصب می

افزاری روی رایانۀ خود نصب کنیم که در قسمت قبل با این  باز شده و قابلیت استفاده دارد و ما نیازی نداریم نرم استفاده از مرورگر

 گونه نرم افزارها به صورت کامل آشنا شدید.
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میۀ ز بهتیرین و پرکیاربردترین آنهیا برناه یکیی اهای ایمیل  وجود دارند کینرم افزارهای سمت مشتریِ زیادی برای مدیریت حساب

Thunderbird توانیید نسیخۀ وینیدوز ییا لینیوکس ییا همان را دارد. میثالً می ها نسخۀ خاصِسیستم عامل یشتراست که برای ب

آیید دامه میاه در را دانلود کرده و پس از نصب کردن این برنامه، از آن طبق آموزشی ک Thunderbird یا حتی اندروید مکینتاش

 دهد.ن میا به ما نشارتصویر زیر نمایی از این نرم افزار  کافی است نام آن را در گوگل جستجو کنید. ،استفاده کنید. برای دریافت

 

ساخته شیده، آن حسیابی کیه های ایمیل قسمت حساب پنل خواهیم رفت و ازسی Email Accountsحاال دوباره به سراغ بخش 

کلییک  Set Up Mail Clientرا انتخیاب کیرده و روی  میدیریت کنییم Thumderbirdش را بیا نیرم افیزار صندوق قصد داریم

خوان خیود را دریافیت کنییم و روی آن ار ایمیلتنظیمات نرم افز توانیمای هدایت خواهیم شد که میاین کار به صفحه . باکنیممی

 .تنظیم کنیم

توانید اسکریپت پیکربندیِ سریع برای اتصیال ، شما میAuto Configuration Scriptsدر قسمت باالی همین صفحه با عنوان 

یا هر نرم افزار دیگری روی رایانۀ شخصی خود معرفی کنید  Thunderbirdبه صندوق ایمیل را دریافت کنید و آن را به نرم افزار 

توانید اسکریپ پیکربندیِ هیر کیدام را م افزارهایی که میهای حساب مذکور را روی رایانه دریافت و ارسال کنید. نرتا بتوانید ایمیل

را کیه  Outlookو همچنیین  Windows Live Mailقابل نمایش است. مثالً نرم افیزار  Applicationدریافت کنید، در ستون 

ایانۀ شما هم نصیب که به همراه نرم افزارهای مجموعه آفیس است که به احتمال زیادی روی ر Outlookشناسید. برنامۀ حتماً می

( Manual Settingsدر این فهرست نیست. پس باید با استفاده از اطالعات موجود در پایین صیفحه ) Thunderbirdاست. اما 

نوع اسکریپت پیکربندی وجیود دارد کیه  4را انجام دهید. اما در همان قسمت باالی صفحه،  Thunderbirdاتصال این حساب به 

خاب خود یکی را دریافت کنید و آن را روی رایانۀ خود اجرا کنید. برای اجرا کیردن هیم کیافی اسیت روی آن توانید بسته به انتمی
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دوبار کلیک کنید تا اجرا گردد. پس از آن نرم افزار مورد نظر را باز کرده تا ببینید حساب ایمیل شما به آن اضافه شده اسیت. میثالً 

انید با آن نشانی ایمیل از روی رایانۀ خود به دیگران نامه یا ایمیل ارسیال کنیید و کیار توبینید که به راحتی میمی Live mailدر 

 مدیریت حساب ایمیل خود را به این راحتی انجام دهید.

پنل نیست، این است کیه ایین برنامیه بیه صیورت بسییار سیاده در این قسمت از سی Thunderbirdدلیل اینکه عنوان نرم افزار 

 به شما خواهم گفت چطور! ی ایمیل شما را پیکربندی کند و نیازی به کار خاصی ندارد. حاال در ادامههاتواند حسابمی

 

 

1. IMAP over SSL/TLS یمیل خوان جهت اتصال به صندوق ا: این گزینه بهترین روش برای پیکربندی نرم افزار ایمیل

 SSL/TLSه دلیل اینکه از . به عالوه اینکه بهای جدید استدریافت نامهجدیدترین روش برای  IMAPاست. پروتکل 

 های شما رمزگذاری خواهند شد.کند، اطالعات ایمیلاستفاده می

2. POP3 over SSL/TLS شود. اما از پروتل : در این روش هم رمزگذاری انجام میPOP3  ایمیل استفاده  دریافتبرای

ای را از طریق یک رایانه یا دستگاهی که به یک گر نامهدارد. مثالً ا IMAPشود که خصوصیات خاص خود را نسبت به می

ا متصل هایی که با همین روش به این صندوق ایمیل شمصندوق متصل است پاک کنید، این نامه از روی دیگر دستگاه

توانید ها میوشهای ایمیل خود را با استفاده از این رهستند هم حذف خواهد شد. قابل توجه است که حتی شما حساب

به احتمال  خوان برای آنها هم موجودند.روی گوشی تلفن هوشمند یا تبلت خود هم مدیریت کنید. نرم افزارهای ایمیل

 زیاد همین االن یکی از این نرم افزارها روی گوشی یا تبلت شما نصب هستند.
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3. IMAP  در این روش از پروتکل :IMAP شود. البتیه بیا ایین تفیاوت کیه استفاده می ها از روی سروربرای دریافت ایمیل

شود. اگر دقت کنید این مورد و مورد بعدی، به صورت عیادی )ضیخیم نشیده( نمیایش داده انجام نمی یعملیات رمزگذار

ر ائیه کیردم. بهتید. دلیل آن این است که اولویت با دو گزینۀ اول است که توضیحات آن را در باال خیدمت شیما ارنشومی

 رد اول یا دوم استفاده کنید.است از مو

4. POP3 (Post Office Protocol v3)  :افیت این گزینه هم که ممکن است فقط برای نوع خاصی از نرم افزار قابل دری

هیای بیاال کیار نکیرد، کند. البته از نوع ناامن! اگر روشها از سرور استفاده میبرای دریافت ایمیل POP3باشد، از پروتکل 

 ه باشید از این روش استفاده کنید.ممکن است خواست

ر امنیتیی بیاز گیردد ممکن است که پنجرۀ هشدا SSL/TLSهای نکته: دقت داشته باشید که در هنگام اتصال با نرم افزار به روش *

 توانید تایید را انجام دهید.که با خیال راحت می

توانیید شیود کیه میک پرونده برای شما روی رایانه ذخیره میگانۀ باال کلیک کنید، ی4به هر حال زمانی که روی یکی از پیوندهای 

نجیام اخاص دیگری  آن را با دوبار کلیک اجرا کنید. به صورت خودکار تمامی کارهای الزم انجام خواهد شد و نیازی نیست شما کار

رم افیزار بیه صیورت نیدقت داشته باشید که برای اجرای پروندۀ پیکربندی، حتماً باید این  Live mailدهید. فقط باید در نرم افزار 

 بسته باشد.

کار خواهیم داشت که باید تنظیمات اتصال به حساب ایمییل را برداشیته و دسیتی وارد  Manual Settingsاما حاال ما با قسمت 

 Secureاسیتفاده کینم. تنظیمیات بیه دو قسیمتایین نیرم افیزار  خیواهم ازکنیم. چون بنیده االن می Thunderbirdنرم افزار 

SSL/TLS Settings  جعبۀ سمت چپ( و(Non-SSL Settings  تقسییم شیده اسیت. بیرای اتصیال امین )جعبۀ سمت راسیت(

 وید.اما اگر کار نکرد، باید به سراغ اطالعات جعبۀ سمت راست برشود از اطالعات جعبۀ سمت چپ استفاده گردد. پیشنهاد می

 Toolsرویم و از فهرست دستورات متنیِ باالی نرم افزار به قسمت روی رایانۀ خودمان می thunderbirdحال به سراغ نرم افزار 

> Account Settings  برای نمایش دستورات متنی باالی نرم افزار( برویدAlt .)یک پنجره برای شما بیاز  را از صفحه کلید بزنید

هایی است که تا به حال به این نرم افزار شناساندید. بایید از فهرسیت کشیویی پیایین همان تنظیمات حسابشود که این پنجره می

را انتخاب کنید. این دستور به معنیای افیزودن ییک  Add Mail Account( گزینۀ Account Actionsسمت چپ این پنجره )

 حساب ایمیل جدید است.
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 د شد که به سادگی باید اطالعات آن را به صورت زیر پر کنید:حاال یک پنجرۀ دیگر برای شما باز خواه

 

3- Your name ها اسیتفاده امیه: نام خود را یا به فارسی و یا به انگلیسی در این جعبه وارد کنید. ایین نیام بیرای ارسیال ن

 تواند نام حقیق یا مستعار شما باشد.خواهد شد. می

4- Email address پنل ساختید.: نشانی ایمیل خود را در اینجا وارد کنید. همان نشانی که در سی 

5- Password  رمز عبور حساب ایمیل را هم باید در اینجا وارد کنیید. اگیر گزینیۀ :Remember password  را فعیال

 توانید آن را غیرفعال کنید.کنید، رمز عبور شما برای دفعات بعدی هم در برنامه ذخیره خواهد شد. در غیر این صورت می
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رسیی شیما بیه در پایین این پنجره کلیک کنید و صبر کنید تا اتصال برقرار گردد. در حین اتصال بایید دست continueحال روی 

ا وارد عیات اتصیال رفزار به صورت خودکار تنظیمات را اعمال خواهد کرد و شما نیازی نیست دسیتی اطالاینترنت برقرار باشد. نرم ا

 کنید.

 

؟ بهتیر اسیت از POP3استفاده گردد یا  IMAPدر مرحلۀ بعدی باید تعیین کنید که نحوۀ اتصال به چه صورت باشد؛ آیا از پروتکل 

شود با هر دستگاهی کیه بیه ایین حسیاب متصیل کند و باعث مییانۀ شما ذخیره نمیها را روی رامورد اول استفاده کنید که ایمیل

ها روی رایانۀ را انتخاب کنید، همۀ نامه POP3یر این صورت اگر های مختلف برقرار شود. در غشدید، هماهنگیِ خاصی بین دستگاه

 کلیک کنید. Create Accountشوند. پس از آن روی شما ذخیره می

 Permanently store thisبه شما نشان داده شده، بایید گزینیۀ  Add Security Exceptionهشداری با عنوان اگر پنجرۀ 

exception  را در پایین فعال کنید و رویConfirm Security exception .کلیک کنید 

توانید عنوانی را با همان نشیانی ایمییل شناسایی شد، حاال می Thunderbirdپس از اینکه حساب شما به طور کامل به نرم افزار 

 خود در ستون سمت چپ نرم افزار شاهد باشید.
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های رسیده را بخوانیید و ییا توانید ایمیلها خواهید شد. میزیر عنوان ایمیل، وارد صندوق ورودی نامه Inboxبا کیلک کردن روی 

ال اً بیه ماننید ارسیرم افزار، اقدام به نوشتن و ارسال کردن نامه به دیگران کنیید. دقیقیدر باالی ن Writeحتی با کلیک روی دکمۀ 

 توانید از اینجا هم اقدام کنید.میل میایمیل از طریق وب

به بعید  های مختلف ایمیل را به این برنامۀ رایگان و پرکاربرد معرفی کنیم تا از اینحسابتوانیم پس به راحتی دیدید که چطور می

هیای . جالب است بدانید که حتیی صیندوق ایمیلهای ایمیل خود را مدیریت کنیمدوقتر بتوانیم تمامی صنبه سادگی هر چه تمام

 ین برنامه معرفی کنید.اتوانید به روش مذکور به میل هم هست را میهای دیگری مثل یاهو یا جیخود را که درون سرویس

 

 

 

 Forwarders ؛های ایمیلدهندهپاس

ه بیه یعنی پاس دهنده. در مبحث ارسال و دریافت ایمیل، پاس دهنید Forwarderبه معنای پاس دادن است و  Forwardکلمۀ 

کند. شیاید ب ایمیل دیگر ارسال میهای ایمیل را به یک حساای از حسابهای رسیده به یک یا دستهشود که نامهقابلیتی گفته می

ده کنیید. ابلیت اسیتفاقرا ساده کنید و فقط نیاز داشته باشید یک حساب را بررسی کنید، از این  گاهی از اوقات برای اینکه کار خود

 پنل دو نوع پاس دهندۀ ایمیل داریم:ما در سی

 

1- Email Account Forwarder توانید یک نشانی خاص ایمییل از روی حسیاب : با استفاده از این نوع پاس دهنده می

 نشانی دیگر ارسال کند. های رسیده به آن را به یکنتخاب کنید که نامهاپنلِ خود را سی

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-29-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7-email-accounts/
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2- Forwarder Domain دامنیه های ایمیل ییک های رسیده به صندوقتوانید نامه: با استفاده از این نوع پاس دهنده می

 را به یک دامنۀ دیگر ارسال کنید.

کنیم تا وارد این بخش شویم. این صفحه شامل دو قسمت کلی است کلیک می Forwarderپنل، روی پس ما از صفحۀ اصلیِ سی

 هایی که تا بیه االن سیاختیم را بیه صیورت فهرسیتی بیه میا نشیانکه پاس دهنده که با عناوین توضیح داده شده از هم جدا شدند

دکمه  دو تاوجود دارد که  Create an Email Account Forwarder. البته یک قسمت هم در باالی صفحه با عنوان دهندمی

 است. های ایمیل در خود گنجاندهبرای ساخت دو نوعِ توضیح داده شده از پاس دهنده

 

 Addی رنیگ از بیاالی صیفحه بیا عنیوان رویم؛ پیس روی پیونید آبیاول به سراغ طریقۀ ساخت پاس دهندۀ ایمییل نیوع اول میی

Forwarder ییل روی توانیم پاس دهندۀ نوع اول را برای ییک حسیاب ایمای برای ما باز خواهد شد که میکنیم. صفحهکلیک می

 فضای میزبانی خود بسازیم.

 هیم که قبالً آن را ساختیم، بیه ییک نشیانی دیگیر یهای رسیده به یک صندوق ایمیلتوانیم کاری کنیم تا نامهدر این صفحه ما می

به صندوق  jamal@webnolog.irهای رسیده به صندوق خواهیم نامهارسال شود یا اصطالحاً پاس داده شود. فرض کنید ما می

info@webnolog.ir ل مقصید میل را بدهید. از نظر ایمییتوانید نشانی یک حساب ایمیل یاهو یا جیارسال گردد. حتی شما می

 های مورد نظر را طبق توضیحات زیر پر کنید.برای این کار گزینه هیچ محدودیتی ندارید.
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6- Address to Forward ن پاس داده شوند را وارد کنید. ایین آبه  ههای رسیدخواهید نامه: فقط شناسۀ ایمیلی که می

 کنیم.را وارد می jamalحساب ایمیل حتماً باید روی فضای میزبانی شما باشد. پس ما در اینجا 

7- Domain االن  ای که مرتبط با حساب ایمیل اولیه است را انتخاب کنیم. اگر تا بیه: از این فهرست کشویی باید نام دامنه

 پنل خود متصل نکرده باشید، فقط یک مورد برای نمایش وجود خواهد داشت.دامنۀ دیگری را به سی

 

های پاس داده شده باید به کجا بروند. دو تا گزینه وجود دارد کیه )مقصد( تعیین کنید نامه Destinationحاال شما باید از قسمت 

وی توانید تنها یکی از آنها را انتخاب کرده و تنظیمیات مربیوط بیه آن را انجیام دهیید. امیا امکانیات بیشیتری هیم بیا کلییک رمی

Advanced Options .به نمایش در خواهد آمد 

8- Forward to Email Address ها به یک صندوق ایمیل دیگر حاال چه روی فضای میزبانی خیود خواهید نامه: اگر می

یرین ا در جعبۀ زنشانی ایمیل مقصد ر ؛و چه روی یک سرور یا هاست دیگر، ارسال گردند، باید این گزینه را انتخاب کنید

 آن وارد کنید.

9- Discard and send an error to the sender (at SMTP time) های رسیده به صیندوق خواهید نامه: اگر می

نتخاب ان گزینه را ایمیل باال دور ریخته شوند و به ارسال کنندۀ آن پیامی از جانب شما به صورت خودکار ارسال گردد، ای

 کنید و پیام خود را در جعبۀ زیرین آن وارد کنید.
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 نده ظاهر گردد.یشتری برای ساخت این پاس دههای بکنم تا گزینهکلیک می Advanced Optionsحاال روی 

 

10- Forward to system account یکیی از کیاربران سیسیتم  مییلِهای رسیده به حساب ای: با انتخاب این گزینه، نامه

، یا مرتبط با هر فیردی باشید کیه روی همیین پنل شما باشدتواند مرتبط با حساب سیشود. حاال این کاربر میارسال می

فرض شما در جعبۀ موجیود در ایین قسیمت پنل است و شاید شما او را نشناسید. به صورت پیشرای حساب سیسرور دا

اگر همین میورد را دسیت  ی خودتان در کل سیستم است.بینید که همان نام کاربریپنل خود را منام کاربری حساب سی

های قبلیی بیا نتقل خواهند شد. فکر کنم در بخشفرض حساب ایمیل شما مها به صندوق پیشنزده باقی بگذارید، ایمیل

 فرض ایمیل به طور کامل آشنا شدید.حساب پیش

11- Pipe to a program  :ها را به یک اسکریپت یا برنامیۀ دیگیر کیه روی توانید ایمیلاگر این گزینه را انتخاب کنید، می

خواهیید یانی )تیکتینیگ( را نصیب کردیید و مفضای میزبانیِ شما نصب است هدایت کنید. مثالً سامانۀ میدیریت پشیتیب

 ارد گردد.ووارد کردید( ارسال شد، به آن سامانه  Addressزمانی که ایمیلی به یک نشانیِ خاص )که آن را در قسمت 

12- Discard (Not Recommended) ود، شاده : با انتخاب این گزینه، بدون اینکه پیامی برای ارسال کنندۀ پیام فرست

ی داند که چه بالیگردند. شاید انتخاب این گزینه چندان مناسب نباشد. چون فرستندۀ نامه نمیهای رسیده حذف مینامه

 بر سر نامۀ ارسالی او آمده است!

کلییک کنیید و  Add Forwarderوی همراه تنظیمات آن انتخاب کردید، حاال بایید رگانه را به 5های پس از اینکه یکی از گزینه

 صبر کنید تا پاس دهندۀ ایمیل با مشخصاتی که شما تعیین کردید ساخته شود.
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توانیید ها اسیت. در اینجیا میکلیک کنید تا به یک مرحلۀ قبل برگردید که همان صفحۀ اصلی پاس دهنیده Go Backروی پیوند 

 نها را مدیریت کنید.ببینید و آ Email Account Forwardersای که ساختید را از جدول قسمت پاس دهنده

 

کنند تا باالخره به صندوق ایمیل مقصد برسیند، طی میهای چه مسیری ای که ساختید، نامهبرای اینکه ببینید در این پاس دهنده

 کلیک کنید. مسیر ارسال نامه به صورت گرافیکی قابل دیدن است. Trace دبایست روی پیونمی

 

ن پاس دهنده متناظر با هما Deleteروی  Actionsن وو اما برای پایان دادن به کار یک پاس دهنده و حذف کردن آن باید از ست

 کلیک کنید. Delete Forwarderو پس از آن در صفحۀ دیگر از شما تایید گرفته خواهد شد که باید روی  کلیک کنید
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 های رسیده به یک صندوق ایمیل کیه خیودِتوانستیم نامهاین بود از طریقۀ افزودن و مدیریت پاس دهندۀ نوع اول که به سادگی می

 Forwardنوع دیگری از پاس دهنده وجود دارد کیه در قسیمت سال کنیم. اما ما میزبان آن بودیم را به یک نشانی ایمیل دیگر ار

All Email for a Domain  نسیاخته. از آن جایی که اگر تا به االن از این نوع پیاس دهنیدۀ ایمییل شدندهمین صفحه فهرست 

 چیزی برای نمایش وجود ندارد.االن باشید، موردی برای نمایش وجود نخواهد داشت، پس 

نید. در باالی صفحه کلیک ک Add Domain Forwarderاما برای ساخت این نوع از پاس دهنده شما باید روی دکمۀ آبی رنگ 

های رسیده به یک دامنه را، به یک دامنۀ دیگر ارسیال کنید. بیه عنیوان توانید همۀ ایمیلبا استفاده از این نوع پاس دهنده شما می

هییای رسیییده بییه دامنییۀ پییاس دهییید، همییۀ ایمیل webnolog.netرا بییه  webnolog.irهییای دامنییۀ مثییال اگییر شییما ایمیل

webnolog.ir  به حساب کاربری متناظر آن در دامنۀwebnolog.net های رسییده گردند. به عبارتی دیگر؛ نامیههم ارسال می

 هم ارسال خواهند شد. info@webnolog.netبه  info@webnolog.irبه 

 

 Addشیود، بایید دو شاخصیه را تعییین کنیید و روی رای اضافه کردن این نوع پاس دهنیده بیرای شیما بیاز میای که بدر صفحه

Domain Forwarder های مبداً را تعیین کنید که این دامنه حتماً کلیک کنید. از فهرست کشویی سمت چپ باید دامنۀ ایمیل

ید نام دامنۀ مقصد را وارد کنید. این دامنیه حتمیاً الزم نیسیت کیه روی فضای میزبانی شما وجود دارد. در جعبۀ سمت راست هم با

درون آن  @دامنه باشد. نشانی ایمیل نباشد که اگر عالمت   یکروی فضای میزبانی شما باشد. اما باید دقت کنید که حتماً باید نامِ

 پنل به شما خطا خواهد داد.وجود داشته باشید، سی
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های رسیده به هر نوع حسیاب دامنیۀ مبیداً بیه حسیاب متنیاظر آن در پنل باید دقت کنید که در نامهیدر استفاده از این قابلیت س

 کلیک کنید تیا بیه Go Backشوند. پس از موفقیت آمیز بودن ساخت این نوع پاس دهنده، باید روی پیوند دامنۀ مقصد منتقل می

 صفحۀ قبلی برگردید.

 

توانید مشخصات آن را ببینید. بیا کلییک روی دکمیۀ ای که ساختید را شاهد هستید و میدر قسمت پایین صفحه شما پاس دهنده

Delete  ف کنید.توانید، آن را برای همیشه حذپاس دهنده می هر عنواندر روبروی 

ها، همچنیین رسییدگی مدیریت یکپارچۀ نامهید باشند. جهت توانند برای ما مف( همیشه میForwarderهای ایمیل )پاس دهنده

 پنل نهایت استفاده را داشته باشیم.توانیم از این امکان سیبه صورت متمرکز ما می

 

 

 

 Email Routing ؛مسیردهی ایمیل

تغییر نام داده شده اسیت.  Email Routingهای جدید به نام داشت که در نسخه MX Entryهای قبلی نام این قسمت در نسخه

 . چرا کیهدر تنظیمات این بخش ببرند و شاید افراد عادی نیازی نیست دست پنل استای سیاین بخش تقریباً خاص کاربران حرفه

ا های ایمییل شیمبه صورت پیش فرض به احتمال زیاد به درستی تنظیم شده است و اگر شما به اشتباه آن را تنظیم کنید، صندوق

 ها به درستی کار نخواهند کرد.ریافت نامهبرای د

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-32-%d9%be%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84/


127 
 

بخیش  ییک نیام دامنیه را انتخیاب کیرده و سیپس از Domainبا وارد شدن به این صفحه شما اول باید از طریق فهرست کشویی 

Confiture Email Routing های رسیده را تعیین کنید. نوع مسیردهی نامه 

داشت. اما شیما در اینجیا  MXش شامل یک تنظیم دیگری هم برای رکورد های قبلی این بخدقت داشته باشید که در نسخه نکته:

شیود، و بیه صیورت های ایمییل شیما میکه مربوط به صندوق MXدیگر اثری از آن نخواهید دید. به جای آن برای ویرایش رکورد 

 مراجعه نمایید. Zone Editorبه بخش بایست فرض نیازی به ویرایش ندارند، میپیش

 

 کند.های رسیده را مسیردهی میهر گزینه به نوع خاصی ایمیل

1-  Automatically Detect Configuration (recommended)  : اگر این گزینه را انتخیاب کنیید، بیا توجیه بیه

ها به چیه شود که ارسال ایمیلیرکوردی که در قسمت پایین همین صفحه تعریف شده است، به صورت خودکار تعیین م

 صورتی باشند.

2- Local Mail Exchanger های رسییده بیرای دریافیت توسیط همیین سیرور پذیرفتیه : اگر این گزینه فعال باشد، نامه

های ایمییل شوند. در بیشتر مواقع اگر خواسته باشیید از صیندوقشوند و به صورت محلی روی همین رایانه ذخیره میمی

 ین سرور استفاده کنید، باید این گزینه را فعال کنید.خود روی هم

3- Backup Mail Exchanger قصید ای ارسالی عیالوه بیر اینکیه بیه سیرور مه: گاهی از مواقع شاید خواسته باشید نامه

شوند، روی همین سرور هم به صورت نسخۀ پشتیبان ذخیره گردند. در این صیورت بایید ایین گزینیه را فعیال منتقل می

 کنید.
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4- Remote Mail Exchanger  :ها روی سرور شما ذخیره نگردند، در عوض بیه ییک درصورتی که خواسته باشید ایمیل

شد، به صیورت ضیخیم گانه که فعال با 4هر کدام از این موارد  سرور دیگر فرستاده شوند، باید این گزینه را انتخاب کنید.

 شده نشان داده خواهد شد.

گیر اهای شیما گیردد. پیس انتخاب غلط هر کدام از موارد باال، ممکن است باعث عدم دریافت و ارسال ایمیل توجه داشته باشید که

 نجام تغییرات صرف نظر کنید.از ادانید که در حال انجام چه کاری هستید، بهتر است نمی

 

 

 

 Autoresponders ؛ی خودکارپاسخگو

های رسیده به یک صیندوق ایمییل را بیرای میا مهییا ارسال پاسخ خودکار به نامه ، امکانCpanelیکی از ابزارهای کار با ایمیل در 

شود. حاال برای میدت زمیانی، های زیادی از طرف مخاطبان خود به یک صندوق ایمیل شما ارسال میکند. مثالً فرض کنید نامهمی

زار کیار ایین اسیت کیه از ابی در ایین حالیت بهتیرین های رسیده پاسخ دهید.توانید به نامهمثالً چند روز در دسترس نیستند و نمی

خیلیی  ود. این کارشاستفاده کنید و تنظیماتی را انجام دهید تا متنی به عنوان پاسخ خودکار به این افراد ارسال  ی خودکارپاسخگو

تند کیه از طیرف شیما های شیما منتظیر ایین هسیکنید و مشیتریارائه می هایی که خدماتی راتواند مفید باشد، مخصوصاً زمانمی

 خواهیم پرداخت. Autorespondersپنل، به آموزش سی ای را دریافت کنند. در این بخش از کتابجوابیه

 

در این صفحه یک فهرسیت کشیویی در بیاال بیندازید.  Autorespondersدر اولین گام بهتر است که نیم نگاهی به صفحۀ اصلیِ 

های خودکیار آن نمیایش داده شیود را گوییای که قرار اسیت پاسیختوانید نامه دامنهمی سمت راست صفحه وجود دارد که از اینجا

 Addکنم. بییا کلیییک کییردن روی را انتخییاب مییی webnolog.irانتخییاب کنییید. بنییده از اییین فهرسییت کشییویی مییورد 

Autoresponders ازید. از قسیمت یِ خودکار برای یک حسابِ ایمیلی که قبالً سیاختید، بسیتوانید یک پاسخگومیCurrent 

Autoresponders های خودکاری که از قبل ساختید را مشاهده کنید و آنهیا را وییرایش گوییتوانید پاسخاین صفحه هم که می

شوید، مطمئنیاً میوردی در ایین قسیمت از ایین صیفحه پنل مییا حذف کنید. اگر برای اولین بارتان باشد که وارد این بخش از سی

 د داشت.وجود نخواه

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-33-%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-mx/
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کلییک  Add Autoresponderهای ایمیل خود بسیازیم، پیس روی خودکار برای یکی از حساب خواهیم یک پاسخگویحاال می

ر ضیمن د خودکار را وارد کنیم. گویِر این صفحه باید مشخصات پاسخد. کنیم که با این کار وارد یک صفحۀ دیگری خواهیم شدمی

 یِ خودکار هم باز خواهد شد.وگاین صفحه برای ویرایش یک پاسخ

دانید باید چه میوردی را انتخیاب انتخاب کنید که اگر نمی Character setرا از فهرست کشویی  Charsetدر اولین مرحله باید 

ین صفحه انجام دهیید، همیین ابگذارید بماند. ولی باید دقت داشته باشید که اولین کاری که باید از  utf-8کنید، بهتر است همین 

دید، ارد کرده بوکار است. چرا که با تغییر موردی از این فهرست کشویی، صفحه مجدد بارگذاری خواهد شد و تمامی چیزهایی که و

 حذف خواهند شد.
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شوند. از این متغیرها در هر کجیای ایمیلیی کیه قیرار شروع و ختم می %بینید که با عالمت یدر باالی صفحه شما متغیرهایی را م

شیوند. میثالً ایمیل تعیویض می اصلی برای هر فاده کنید. این متغیرها با مقدارتوانید استاست به صورت خودکار ارسال شود هم می

ندۀ نیام فرسیت %from%ده است جایگزین خواهید شید. متغییر با عنوان ایمیلی که فرد مورد نظر ارسال کر %subject%متغیر 

کنیید نییاز اسیت، مثیل دهد. در هر کجایی که فکر مینشانی ایمیل فرستندۀ ایمیل را نمایش می %email%ایمیل است و متغیر 

 توانید از این متغیرها استفاده کنید.متن ایمیل، می

. مثالً اگیر فیردی در ی بین ارسال دو ایمیلِ خودکار برای یک نفر را تعیین کنیدفاصلۀ زمان Intervalدر مرحلۀ بعد، باید در جعبۀ 

اری کیه بیرای وی را وارد کردید، اگر از آخرین نامۀ خودک 6هر ساعت یک ایمیل برای شما ارسال کرد و شما درون این جعبه عدد 

خواهیید میننه برای زمانی مناسب است که شیما ساعت گذشته باشد، ایمیل بعدی ارسال خواهد شد. این گزی 6ارسال شده است، 

های خودکار مورد حمله قرار دهید. گاهی از مواقع ممکن است شخصی در عرض مدت زمیان کمیی تعیداد مخاطب خود را با ایمیل

 ت.اعت اسسواحد این گزینه به  زیادی نامه برای شما ارسال کند که ارسال پاسخ خودکار برای همۀ آنها کار جالبی نیست.
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قیط کیافی اسیت ف خودکار تنظییم کنیید. گویِی کدام حساب ایمیلِ خود پاسخباید تعیین کنید که قرار است برا Emailدر جعبۀ 

 پنل شما موجود باشید. از فهرسیت کشیویی بعیدی،قسمت اول )شناسه( ایمیل را وارد کنید. این ایمیل باید روی حساب فعلیِ سی

 هم باید نام دامنۀ حساب ایمیل را انتخاب کنید. Domainیعنی 

ای کیه قیرار خواهید در سربرگ نامه به عنوان فرستنده نمایش داده شود را بنویسید. همیان نامیهباید نامی که می Fromدر جعبۀ 

تواننید فارسیی ن مینیام و عنیوا هم عنوان ایمیل خودکار را وارد کنیید. Subjectاست به صورت خودکار ارسال گردد. و در جعبۀ 

 باشند.
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توانیید یادداشیت کنیید، کیه میتن ایمییل را می Bodyرا تیک بزنید، در جعبیۀ  This message contains HTMLاگر گزینۀ 

گوییِ خودکیار را بایید زمیان شیروع پاسیخ Startهم در متنِ ایمیل خود استفاده کنید. از قسیمت  HTMLهای قادرید از برچسب

. اما اگر کار ارسال شروع خواهد شد Create/Modifyرا انتخاب کنید، فوراً پس از کلیک روی  Immediately تعیین کنید. اگر

Custom .را انتخاب کنید، یک تقویم کوچک باز خواهد شد که باید تاریخ و ساعت شروع را انتخاب کنید 

خواهیید بیرای آن یِ خودکار قرار است تا کیی ادامیه داشیته باشید. اگیر نمیگوباید تعیین کنید که این پاسخ هم Stopاز قسمت 

وچکی کیه کیرا انتخاب کیرده و بیاز از تقیویم  Customرا انتخاب کنید. در غیر این صورت باید  Neverمحدودیتی تعیین کنید، 

ی خودکار بیرای گوکلیک کنید تا پاسخ Create/Modifyبرای شما باز خواهد شد باید تاریخ اختتام را تعیین کنید. در آخر روی 

 شما ساخته شود. پس از ساخته شدن، پیام زیر به ما نشان داده خواهد شد.

 

یمیلیی را یِ خودکار ساختیم که هر کس اگویک پاسخ info@webnolog.irبه این ترتیب ما برای حساب ایمیل خود به نشانی 

فحۀ اصلی حاال به ص ت خواهد کرد.ورت خودکار با محتوای تعیین شده توسط ما دریافای را به صبه این نشانی ارسال کند، فوراً نامه

Autoresponders  بر خواهیم گشت. از قسیمتCurrent Autoresponders گوییِ خودکیاری کیه اخییراً توانیید پاسیخمی

 ساختیم را ببینید.

 

یِ گواسیخایین پ Deleteقادریم آن را دوباره ویرایش کنیم و با کلیک روی دسیتور  Actionsاز ستون  Editبا کلیک روی دستور 

توانید شیاهد ا مییِ خودکار رگوبه ترتیب ایمیل و عنوان پاسخ هم که Subjectو  Emailهای در ستون خودکار حذف خواهد شد.

 باشید.

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-34-autoresponders/
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 Defaul Address ؛فرضنشانی پیش

شیوند را هدف ارسال میهایی که به صورت بیفرضی را تعیین کنید تا نامهتوانید یک نشانیِ ایمیلِ پیشپنل میدر این بخش از سی

شیوند کیه شیما آن را از می هایی هستند که به حساب ایمیلی ارسیالهدف، ایمیلهای بیآوری کند. منظور از نامهدرون خود جمع

 jamal@webnolog.irو  info@webnolog.irهای قبلی حسیاب د. به عنوان مثال ما در قسمتپنلِ خود نساختیطریق سی

فیرض نیِ پیشایمیلی را ارسال کند، ایمیلِ او به صندوق نشا sale@webnolog.irرا ساختیم. حاال اگر شخصی به نشانیِ ایمیل 

رای ای را از دسیت بدهیید. البتیه ایین بیخواهید هیچ نامیههدایت خواهد شد. شاید این قابلیت برای زمانی مفید باشد که شما نمی

 کند.های جفنگ هم صدق میایمیل

 

کنیم تا وارد این بخش شویم. در اولین گام باید از فهرست کشویی باال سمت راست، نیام کلیک می Default Addressپس روی 

وی تمیامی نظیمیاتی کیه در ادامیه انجیام خواهیید داد ربه حالت انتخیاب باشید، ت All Domainsیک دامنه را انتخاب کنید. اگر 

 شوند.های شما اعمال میدامنه

 

هیای خواهیید همیۀ ایمیلای کیه میدامنیه Send all unrouted email for the following domainاز فهرست کشویی 

هدف برای این حسیاب های بیتنظیم جاریِ ایمیل current Settingت هدفش را مدیریت کنید را انتخاب کنید. روبروی عباربی

 دهند.های زیر را انتخاب کنید که هر کدام یک کاری را برای شما انجام میتوانید ببینید. حاال باید یکی از گزینهرا می
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 Discard the email while your sever processes it by SMTP time with an error message  بیا :

شوند. البته به همراه ارسال یک پیام به فرستندۀ نامه که این هدف دور ریخته میهای ارسالی بیگزینه ایمیلانتخاب این 

 متن را شما باید در جعبۀ زیرین این گزینه وارد کنید.

 Forward to Email Address هیدف بیه ییک نشیانیِ ایمییل دیگیری پیاس داده های بی: با انتخاب این گزینه نامیه

 تواند هر نوع ایمیلی باشد.. این نشانی را باید در جعبۀ زیرین این گزینه وارد کنید و این ایمیل میشوندمی

 باز باشد، تنظیمات بیشتری هم وجود خواهد داشت که از این قرار است: Advanced Optionsحاال اگر 

 Forward to your system account هیدف رسییده بیه حسیاب بی هیای: اگر این میورد را انتخیاب کنیید، ایمیل

 سیستمیِ فرد روی سرور ارسال خواهند شد.

 Pipe to a Program هیدف رسییده را بیه ییک برنامیه کیه روی فضیای های بیتوانید ایمیل: با انتخاب این مورد می

 تر مدیریت کنید.میزبانیِ شما نصب است هدایت کنید و آنها را به نوعی خاص

 Discard (Not Recommended) شیوند و هدف رسییده دور ریختیه میهای بی: اگر این گزینه انتخاب شود، ایمیل

خیاب خواهید این گزینه را انتخاب کنیید، گزینیۀ اول را انتدیگر هیچ اتفاق خاص دیگری نخواهد افتاد. بهتر است اگر می

رسیده است. چیون ییک پییام خطیا ، بداند که آن نامه به دست شما نهدفی هم ارسال کردکنید که اگر فردی هم نامۀ بی

 برای او به صورت خودکار ارسال خواهد شد.

ای کیه بیه نماییم. حاال شیما همیین کارهیای را بیرای هیر دامنیهکنیم و تغییرات را ذخیره میکلیک می Changeدر نهایت روی 

 کنید. های آن را تعیینفرضِ ایمیلتوانید انجام دهید و نشانیِ پیشپنل شما متصل است میسی

 

 

 

 Mailing Lists ؛هافهرست ایمیل

های ایمییل توانیم یک فهرستی از نشانیپنل برای هر وبمستری مهیا کرده است این است که من و شما مییکی از امکاناتی که سی

فهرسیت ایمییل گفتیه های ایمیلیی ییک آوری کنیم و برای آنها به صورت یکجا ایمیل ارسال کنیم. به هر کدام از این گروهرا جمع

 دو نوع فهرست ایمیل داریم. اولین نوع آن فهرست ایمیلی اخباری است که مثالً بازدید کنندگان سایت شیما شود که ما معموالًمی

کنید، به آنهیا ای منتشر میآیند. پس از آن هر زمان که محصول جدید یا مقالۀ تازهآمده و به عضویت در فهرست ایمیل شما در می

است. به طوری که هر کسیی کیه عضیو فهرسیت ایمییلِ شماسیت،  وگودهد. نوع دیگر فهرست ایمیل از نوع بحث و گفتع میاطال

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-35-default-address/
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تیوانیم روی ایین تواند ایمیلی ارسال کند که به تمامی اعضایِ این فهرست پیامِ او ارسال گردد. البته تنظیمات دیگری را هم میمی

 پنل قابل انجام است.دیر کل این فهرست از داخل سینوع فهرست اعمال کنید که به عنوان م

کنید. ایین نیرم افیزار های ایمیل اسیتفاده میبرای ساخت و مدیریت فهرست mailmanپنل از نرم افزار الزم به ذکر است که سی

ن را ت فنیی ایین امکیاپنل به عنوان یک رابط بدون دانستن نکیارایگان است و اگر شما هم خواسته باشید از آن استفاده کنید، سی

ل خیود مهییا برای شما فراهم کرده است، تا به سادگی فهرست خود را بسازید و شرایط را برای عضویت دیگیران در فهرسیت ایمیی

 اشیید کیه شیماکنید. پس از آن هر زمان که خواستید با چند کلیک ساده به تمامی آنها ایمیل ارسیال کنیید. بایید دقیت داشیته ب

م باعیث های شما ندارند ایمیل ارسال کنید. که این کار هم غیراخالقی اسیت و هیرادی که رغبتی برای دریافت نامهتوانید به افنمی

 کاهش محبوبیت سایت و محصوالت شما خواهد شد.

 

پنل اقیدام بیه سیاخت اولیین هم به این صورت است که شما اول از بخشی با همیین نیام از سیی Mailing Listsنحوۀ کار کردن 

دهندۀ ای را ارسیال کنیید )از هیر سیرویسکنید. حاال از االن به بعد اگر به نشانیِ ایمیل مشخص شده نامیهرست ایمیل خود میفه

ار را هر ردید، این کایمیلی( این نامه به همۀ اعضای فهرست ایمیل شما ارسال خواهد شد. البته بسته به تنظیماتی که شما تعیین ک

هیا و توانند انجام دهند. مدیران میانی هم معموالً کسانی هستند که بیر فعالیتایمیلِ شما هم می شخص دیگری از اعضای فهرست

بسیار خوبی را برای گفتگیو  عکنید. در کل یک اجتماتعیین می کنند، که این مدیران میانی را خود شماهای رسیده نظارت مینامه

 توانید بسازید و آن را مدیریت نمایید.و مباحثه می

توانیید پنل هیم میشوم. از جعبۀ جستجوی باالی سییپنل میکنم و وارد این صفحه از سیکلیک می Mailing Listsروی پیوند 

بر بسیار خوبی اسیت. پنل شوید. این میاناستفاده کنید و هر جایی که هستید، این عبارت را جستجو کنید و وارد هر بخشی از سی

 از دو قسمت کلی تشکیل شده است: Mailing Listsصفحۀ 

1- Create a Mailing List جهت ساخت یک فهرستِ ایمیل جدید : 

2- Current Lists های ایمیلی که تا به حال ساختید: جهت مدیریت فهرست 

ر کار را به ترتییب زیی کنیم و در مرحلۀ اول یک فهرست ایمیل خواهیم ساخت. پس جزئیاتکارِ آموزش را از قسمت اول شروع می

 انجام خواهیم داد.

 List Name سبیده باشید. این جعبه وارد کنید. این نام باید شامل حروف انگلیسی به هم چ : نام فهرست خود را باید در

ختید، های ایمیلی است که تا بیه حیال سیایعنی اجازۀ زدن فاصله را ندارید. این نام عالوه بر اینکه متمایز کنندۀ فهرست

 قسمت اول نشانی ایمیلِ اصلیِ فهرست هم هست.

 Domain ای که قصد دارید این فهرست ایمیل برای آن ساخته شود را از این فهرست کشیویی بایید انتخیاب : نام دامنه

 هد شد.خوا first-list@webnolog.irکنید. حاال ایمیل اصلی فهرستِ شما 
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 Password تعییین کنیید. پیشینهاد بنیده اسیتفاده از ابیزار  : یک رمز عبور را بایید بیرای ایین فهرسیتPassword 

Generator .این رمز عبور برای ورود به  است که به صورت خودکار یک رمز عبور قوی را برای شما انتخاب خواهد کرد

 به کار خواهد آمد. Mailmanقسمت مدیریت 

 Password (Again) بزار : رمز عبور را باید دوباره وارد کنید. اگر از اPassword Generator باشیید،  استفاده کرده

 این گزینه هم به صورت خودکار پر خواهد شد.

 Access Type ( نوع دسترسی به فهرست را باید تعیین کنید. اگر عمومی :Public را انتخاب کنید، به این )عنا اسیت م

های این فهرسیت هیم بیرای همیه یگانی ایمیلشما درآید. عالوه بر آن با تواند به عضویت فهرست ایمیلِکه هر کسی می

و عالوه  ( را انتخاب کنید، این فهرست ایمیل به صورت خصوصی خواهد بودPrivateقابل رؤیت است. اما اگر خصوصی )

 د.ها برای همه قابل دسترس نخواهد بوبر اینکه برای عضویت هر شخصی باید مدیران آن را تایید کنند، بایگانی ایمیل

 

ه اسیت. ایمیل برای شما ساخته خواهد شد و از قسمت پایین صیفحه قابیل مشیاهد این فهرستِ Addدر آخر با کلیک روی دکمۀ 

خود بیه میا نشیان ا درون رهای ایمیلی که تا به حال ساختیم بینیم که تمامی فهرسترویم و جدولی را میپایین صفحه میحاال به 

 های ایمیل هم هست.دهایی برای مدیریت فهرست. این جدول همچنین شامل پیوندهدمی
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بیه  توانید ببینید که این نام همان نشانیِ ایمیل اصلی این فهرست است کیه اگیردر ستون اول از سمت چپ شما نام فهرست را می

ی میزبیانی فضیامیزان استفاده شده از  Usageاین نشانی ایمیلی ارسال شود، در اصل به کل فهرست ارسال خواهد شد. در ستون 

می و چیه بیه صیورت نحوۀ دسترسیِ فهرست، چه به صورت عمو Accessشود. در ستون توسط یک فهرست ایمیل نشان داده می

پنل شناسۀ مدیر کل فهرست ایمیل نمایان است. اگر شما به عنیوان میدیر حسیاب سیی Adminخصوصی نمایان است. در ستون 

 پنل به عالوۀ نام دامنۀ اصلی نمایش داده خواهد شد.بریِ حساب سیفهرست ایمیلی را ساخته باشید، نام کار

 های ایمیل وجود دارد که با آنها هم آشنا خواهیم شد:چند تا دستور برای کارکردن روی فهرست Functionsاما در ستون 

 Deleteه بیرای شیما بایست روی این دستور کلیک کنید و در صفحۀ بعدی ک: برای حذف کردن یک فهرست ایمیل می

 کلیک کنید. Delete Mailing Listشود، روی باز می

 Change Passwordتوانید وارد : هر فهرستِ ایمیل دارای یک رمز عبور اصلی است که مدیر اصلی )که شما باشید( می

توانیید می صفحۀ اصلی تنظیماتف فهرست شده و تنظیمات آن را انجام دهد. این رمز عبور را با کلییک روی ایین دسیتور

 تغییر دهید.

 Manageتوانیید وارد صیفحۀ تنظیمیات : با کلیک روی این دستور، بدون اینکه سامانه از شیما رمیز عبیور بخواهید، می

 فهرستِ ایمیل شده و تنظیمات آن را انجام دهید. با این بخش بیشتر آشنا خواهیم شد.

 Delegationتوانید از این قسمت اقدام کنید. میثالًران فهرست می: برای دادن نمایندگیِ مدیریت فهرست به دیگر کارب 

بیه  خواهید یکی از اعضای موجود در فهرست ایمیلِ خود را به عنوان مدیر تعیین کنید تا او هم بتوانید در کنیار شیمامی

 شما در مدیریت فهرست کمک کند.

کنم. با کلیک کردن روی این دستور در اصیل نیرم شنا آکنم تا شما را اندکی با این بخش کلیک می Manageحاال در اینجا روی 

ها بیه چیه روشیی توانیم انجام دهیم. اینکه نامیهباز خواهد شد که تنظیمات مرتبط با همین فهرست ایمیل را می Mailmanافزار 

ث ایین کتیاب اما توضیحات بیشتر خار  از بحی ارسال شوند، یا عضوگیری چطور انجام شود، همگی از این بخش انجام شدنی است.

 آشنا شویم. Mailmanهای رود تا بتوانیم با تمامی ویژگیاست و نیاز به یک کتاب دیگر می
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باز شده که حاوی  General Options Sectionمرتبط با هر فهرست ایمیل، صفحۀ  Manageپس از کلیک روی دستور 

 توانید از پیوندهایهای مختلف تنظیمات این بخش، میتنظیمات زیادی مرتبط با همین فهرست ایمیل است. برای رفتن به قسمت

نظیمات کلیِ همین صفحه باز خواهد شد که حاوی ت General Optionsباالی صفحه استفاده کنید. مثالً با کلیک کردن روی 

ر قصد دارید اگ صفحۀ تنظیمات رمر عبور فهرستِ ایمیل باز خواهد شد. Passwordsا کلیک روی پیوند فهرستِ ایمیل است. ب

ها فعالیت داشته های مختلفی باشد و اعضای فهرست بنا به خواست خود در تعدادی از موضوعفهرستِ ایمیل شما حاوی موضوع

توانید از این می LogOutا کلیک روی بتلف کنید. در نهایت های مخمبادرت تعیین موضوع Topicsبایست از قسمت باشند، می

 بخش از تنظیمات فهرست ایمیل خار  شوید.

موجیود اسیت و شیما هیم  www.list.org/docs.htmlدر سایت اصلیِ این نرم افیزار بیه نشیانی  Mailmanمستندات اصلی 

پنل استفاده کنید. در خیلی از مواقع بیرای اینکیه جمیع کثییری از مخاطبیان و نبع برای استفاده از این ابزار سیتوانید از آن ممی

توانند به ما در این کار کمک کننید. پیس های ایمیل هستند که میهای خود را حول موضوعی گردآوری کنیم، این فهرستمشتری

 سایت خود استفاده کنید.شاید شما هم خواسته باشید از این امکان برای 

http://www.list.org/docs.html
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کنیم. با این کار بیه صیفحۀ دیگیری یمکلیک  Delegationگردیم و این بار روی دستور بر می Mailing Listsدوباره به صفحۀ 

دن توانیم به اعضای فهرست ایمیلِ خود دسترسیِ مدیریت بدهیم تیا آنهیا هیم بتواننید در میدیریت کیرخواهیم رفت که از آنجا می

بایید هیر  تاسی هکه کاربران موجود را فهرست کرد Available Usersفهرستِ ایمیل ما به ما کمک کنند. برای این کار از جعبۀ 

تید را از صفحه کلید بگیرید و روی هیر چنیدتا کیه خواسی Ctrlیی کلید خواهید انتخاب کنید. )برای انتخاب چندتاتعداد را که می

عبۀ سیمت جکلیک کنید( سپس روی نماد پیکان سمت چپ کلیک کنید. تا با این کار کاربرهایی که در جعبۀ سمت چپ بودند به 

 ( اضافه شوند.List Administratorsراست )

 

یِ میدیر را کلیک کنید تا تغییرات برای شما ذخیره شود. اما توجه داشته باشیید کیه دسترسی Saveدر نهایت هم کافی است روی 

تواند برای فهرستِ ایمیلِ شما خطرناک باشید کیه شناسید. در غیر این صورت میفقط به کسانی بدهید که آنها را به طور کامل می

 جام دهد.تواند هر کاری که خواست را اننین دسترسی را دارد، میهر شخصی که چ

شیما ییک پیونید  Available Usersای داشته باشم. در باالی جعبیۀ یک نکتۀ بسیار مهم هم هست که بد نیست به آن هم اشاره

ریت دارند از طریق این پیونید بینید که این همان صفحۀ ورود به میزفرمان مدیریتی فهرست است که کاربرانی که دسترسیِ مدیمی

 توانید از آن استفاده کنید.توانند وارد صفحۀ مدیریت فهرست شوند. حتی خود شما هم میمی
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توانید از آن اسیتفاده کنیید بیرای )فهرست ایمیل( چیست، می Mailing Listsدانید با این توضیحات االن شما عالوه بر اینکه می

 ای که روی فضای میزبانی شما وجود دارد.ایۀ یک نشانی ایمیل مرتبط با دامنهساخت یک اجتماع ایمیلی بر پ

 

 

 Track Delivery ؛ردگیری تحویل

ای را خواسیته ها است. اگیر وضیعیت ارسیال و دریافیت نامیهپنل، ابزار ردگیری تحویل نامهیکی از ابزارهای رفع ایراد ایمیل در سی

ه شیما رادیِ خوبی بانجام دهید، یک بررسیِ مختصر از این قسمت است. در اینجا اطالعات رفع ایباشید بررسی کنید، کاری که باید 

اند، بیه هایی هم که به درستی به مقصید رسییدهها مشخص خواهد شد. عالوه بر آن نامهارائه خواهد شد که دلیل عدم رسیدن نامه

واهم بیود بیا خدر خدمت شما  Cpanelر این قسمت از کتاب آموزش عالوۀ جزئیات بیشتری از آنها هم به نمایش در خواهد آمد. د

 پنل خواهیم شد.. پس وارد این صفحه از سیTrack Deliveryآموزش بخش 

 

هیا ها از ایمیلما یک جدول در پایین صفحه خواهیم دید که مواردی از عدم ارسیالی Track Deliveryدر اولین مواجهه با صفحۀ 

رور های این جدول جزئیاتی از ییک روییداد را نشیان خواهید داد کیه بیا هیم آنهیا را میهد. در هر کدام از ستوندرا به ما نشان می

 کنیم.می

 Eventدر  !با عالمیت  : نوع رویداد در این ستون به صورت نمادی نشان داده خواهد شد. مثالً اگر یک دایره به رنگ قرمز

های دیگری هم وجیود دارد کیه در ادامیه بیه آنهیا اشیاره باشد. وضعیتمیآن موجود باشد، به معنای عدم تحویل ایمیل 

 خواهد شد.

 Senderتوانید شاهد باشید.: نشانی ایمیل فرستنده را در این ستون می 

 Sent Time.زمان و تاریخ ارسال نامه در این ستون نقش بسته است: 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-36-mailing-lists/
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 Spam Scoreای که توسط نرم افزار : رتبهApache SpamAssassin مه از جهت هرزنامه بیودن روی سرور به این نا

 شود، در این ستون نمایش داده شده است.یا نبودن دادن می

 Recipient.نشانی ایمیل فرد دریافت کننده در اینجا : 

 Resultشود. کیه در میواقعی کیه خطیایی رخ : توضیحات کامل راجع به نتیجۀ این ارسال در این ستون نمایش داده می

 هایی که با موفقیت ارسال ییا دریافیت شیده باشیند،برای نامه، توضیحات بیشتری نمایش داده خواهد شد. ولی داده باشد

 شود.در  می Acceptedعبارت 

 Actionsیشیتری بیه : یک نماد در این ستون وجود دارد که زمانی که روی آن کلیک کنید، یک پنجرۀ دیگر با جزئیات ب

 ما نشان داده خواهد شد.

 

هایی است. این نوار در تصویر باال هم مشیخص اسیت. ولیی در ای در باالی همین جدول وجود دارد که حاوی بخشنوار سورمهیک 

 تر به شما نشان داده شده است.تصویر زیر به صورت واضح

 

یین ایحات هیر کیدام از کند چه نوع نتایجی در جدول زیر نمایش داده شیود. توضیتا گزینه در این نوار وجود دارد که تعیین می 4

 ها به این صورت است:گزینه

 Show Successesدهد.هایی که با موفقیت ارسال یا دریافت شدند را در جدول زیر نمایش می: موارد نامه 

 Show Deferredدهد.های ارسالی یا دریافتی که به تعویق انداخته شدند را نمایش می: مواردی از نامه 
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 Show Failuresدهد.های ارسالی یا دریافتی که با شکست مواجه شدند را نمایش میاز نامه : مواردی 

 Show In-Progressهای ارسالی یا دریافتی کیه همینیک در حیال تکمییل شیدند هسیتند را نمیایش : مواردی از نامه

 دهد.می

های ارسیالی ییا کنید، فقط مواردی از نامیهرا باز می Track Deliveryفرض که شما صفحۀ همانطور که گفته شد، در حالت پیش

ای باالی جدول نتیجه، هیر توانید از نوار سورمهشوند. اما اگر خواسته باشید، میدریافتی که با شکست مواجه شدند نمایش داده می

 ها فعال شده است.رفعال کنید. در تصویر زیر تمامی وضعیتها را فعال یا غیکدام از وضعیت

 

یت د و شما وضعشهای ارسال شده از فضای میزبانِی شما و یا رسیده به آن نمایش داده خواهند در این حالت است که تمامی نامه

 توانید شاهد باشید.و جزئیات فنی هر کدام را می

کنید، کلیک می( که زمانی که روی آن ای به صورت سه خط موازی وجود دارد )ای دکمهاما در باالی همین نوار سورمه

های جدول زیرین را با استفاده از آن کم و یا زیاد کنید. که با این کار فهرستی برای شما باز خواهد شد که قادرید تعداد ستون

های جدول و اطالعات را انتخاب کنید، همۀ ستون Select Allاگر گزینۀ  نمایش جزئیات هر مورد کمتر یا بیشتر خواهد شد.

از ستون آخری از جدول  واهد شد که شاید نیازی نباشد این کار را انجام دهید. چرا که زمانی که روی عالمت درون آن ظاهر خ

کنید، این اطالعات درون یک پنجرۀ کوچک دیگر نمایش داده خواهد شد. پس بهتر است نمایش موارد موجود در جدول کلیک می

 ی نداشته باشید.ترین آنها اختصاص دهید، تا جدول شلوغرا به ضروری
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هایی هستند که در چند صفحه فرض انتخاب شدند، همانهایی که به صورت پیشهمان

 تر از این کتاب توضیح تک تک آنها ارائه شد. قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تدهد. کیه وضیعیگردیم به جزئیاتی که درون جدول نمایش داده شده است. در ستون اول نوع رویداد را نشان میدوباره بر می

 ها شرح داده شده است.مختلفی دارد. در جدول زیر این وضعیت

 
 نامه با موفقیت تحویل داده شده است.

 

 وضعیت نامه نامعلوم است، یا اینکه تحویل در حال انجام است.

 

 سامانه تحویل نامه را به تعویق انداخته است. 

 

 نامه جهت تحویل با خطا روبرو شده است.

 
 نامه را بایگانی کرده است.سامانه 

 

شناخته  شوند یا به عنوان هرزنامههایی که از سرورهای ناامن ارسال میسامانه پذیرش نامه را رد کرده است. معموالً نامه

 شوند، دارای این وضعیت هستند.می

 

فزار بررسیِ جفنگ این نشده است. احتمال زیاد نرم ا inboxسامانه نامه را پذیرفته است. اما نامه وارد صندوق ورودی یا 

 نامه را فیلتر کرده است.
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خواهیید کنیم شیما میصفحه که برای جستجوی وضعیت یک نامۀ خیاص کیاربرد دارد. فیرض میی یرویم سراغ قسمت باالاما می

و جعبیۀ جسیتجوی بیاالی  Track Deliveryوضعیت ارسال شده یا نشدۀ یک ایمیل را بررسی کنید. این کیار را بایید از صیفحۀ 

 دهد.صفحه انجام دهید. تصویر زیر، نمای این بخش را نمایش می

 

رای بیهای آبی رنیگ زییر کلییک کنیید. شما باید نشانیِ ایمیل دریافت کننده را در جعبۀ مورد نظر وارد کنید و روی یکی از دکمه

هایی که مسدود شدند ییا بیا خواهید فقط ایمیلکلیک کنید. ولی اگر می Show Allهای رسیده به آن فرد روی نمایش کل ایمیل

 کلیک کنید. Show Blocked & Failedشکست مواجه شوند، نمایش داده شود، باید روی 

 قبیلروز آخر هستند و  10شوند، برای مدت ها ذخیره میدر نهایت نباید فراموش کنید که رکوردهایی که از وضعیت تحویل ایمیل

 از آن حذف خواهند شد.

 

 

 

 Global Email Filters ؛های ایمیل کلیصافی

های ایمیل است. منظور از صافی همان فیلترهای ایمیل اسیت کیه میا تحیت پنل وجود دارد که در ارتباط با صافیدو بخش در سی

هیا های درخواستی به صورت خودکار جلوگیری کنیم. یکی از ایین بخشکنیم تا از دریافت هرزنامه و نامهشرایطی آنها را تنظیم می

Global Email Filters  در این قسمت از این کتاب یاد خواهید گرفیت. در ایین بخیش بیه صیورت کلیی بیرای تمیامیاست که 

توانید برای یک به طور اختصاصی می Email Filtersتوانید صافی در نظر بگیرید. در حالی که از بخش های ایمیل خود میحساب

تعییین  سیاختارتیا  این صورت اسیت کیه شیما چنید ها هم بهیا چند صندوق ایمیل صافی در نظر بگیرید. طریقۀ کار کردن صافی

نهیا انجیام خواهید داد. برخورد کرد، کاری که مد نظر شماست را با آ ساختارهایی با آن پنل زمانی که با نامهکنید که سامانۀ سیمی

 فرستد.کند یا به جای دیگری ارسال میمثالً آنها را حذف می

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-37-track-delivery/
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 ای همانند تصویر زیر روبرو خواهیم شد.خواهیم شد و با صفحه Global Email Filtersبا این توضیحات وارد صفحۀ 

 

ده و مراحیل سیاخت صیافیِ ایمییلِ کلیی را کلیک کر Create a New Filterای را نساخته باشید باید روی اگر تا به االن صافی

ی عناسیت کیه روبسازید. پس تا االن باید فهمیده باشید که برای چه به این قسمت صفتِ کلی در نظر گرفته شده است. بیه ایین م

هماننید  ایهای ایمیل شما این صافی اعمال خواهد شد. پس با کلیک روی دکمۀ ساخت یک صافیِ جدید بیه صیفحهتمامیِ حساب

 تصویر زیر خواهیم رفت.
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اری را برای ۀ بعدی ساختدر سه مرحله شما باید صافیِ ایمیل را بسازید. مرحلۀ اول که باید یک نام را برای آن در نظر بگیرید. مرحل

ین کنیید کیه باید تعی Actionsشود. مرحلۀ آخر هم از قسمت انجام می Rulesهای رسیده تعیین کنید که این کار از قسمت نامه

هایی ید نامیهبه عنوان نمونه، اگر خواسیته باشی در باال تعیین کردید بیاید. هایی که ساختارشان راقرار است چه بالیی به سر آن نامه

 .ر را طی کنیدوجود دارند، به پوشۀ خاصی از صندوق ایمیل شما منتقل شوند، باید مراحل زی "خرید"که در عنوان آنها عبارت 

نیام خیوبی  "move sell email to trash"رسد که نیام گیریم. به نظر میه یک نامی را برای این صافی در نظر میاول از هم

مواقیع  ه در خیلیی ازکوجود دارد را به صندوق زباله منتقل کند. به این دلیل  "خرید"باشد که نامه هایی که در عنوان آنها عبارت 

 نید.غی باشند و شما خواسته باشید آنها را حذف کهایی با این عنوان تبلیممکن است نامه

 

د داشیت، کیار اگر درون عنوان نامیه عبیارت خریید وجیودر مرحلۀ دوم باید ساختاری را تعریف کنید که این ساختار خواهد گفت؛ 

بیه  Subjectرا انتخیاب کنیید.  Subjectاز فهرست کشیویی اول میورد  Rulesپس برای این کار از قسمت  بعدی را انجام دهد.

را  containsمعنای عنوان است و با انتخاب این گزینه درون عنوان نامه بررسی خواهید شید. از فهرسیت کشیویی دوم هیم میورد 

 اید شود.نتیجۀ کار به مانند تصویر زیر ب را در جعبۀ زیرین وارد کنید. "خرید"هم کلمۀ انتخاب کنید. و درپس از آن 

 

ید وجود توانید یک ساختار دیگری را هم تعیین کنید. مثالً هم در عنوان نامه عبارت خرساختار، می با کلیک روی عالمت + روبروی

هیایی خیاص داشته باشد و هم اینکه در متن ایمیل یک متن خاصی وجود داشته باشد. در این حالت اعمال کاری خیاص روی نامیه

 تر خواهد شد.دقیق

هایی که ساختارشان را در باال تعییین باید عمل مورد نظر روی نامه Actionsاز قسمت حاال به سراغ مرحلۀ سوم خواهیم رفت که 

کنیید و  کلیک Browseرا انتخاب کرده و روی  Deliver to Folderکردیم را مشخص کنیم. پس به مانند تصویر زیر باید موردِ 

Trash شیوند، اگیر در عنیوان پنلِ شما ارسیال میمیل حساب سیهای ایهایی که به تمامی صندوقرا انتخاب کنید. با این کار نامه

یین همیان ا از همان صندوق ایمییل منتقیل خواهنید شید. Trashخود عبارت خرید را داشته باشند، به پوشۀ سطل زباله یا همان 

های رسیده بسیار ساده خواهد کرد. البته دقت داشته پنل است که کار ما را برای مدیریت ایمیلهای ایمیل در سیاستفاده از صافی

 ق نباشد.های مورد انتظار زیاد دقین نامههای برای یافتباشید که ممکن است کارکرد این صافی
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هایی بیا عبیارت هکلی، فقط برای انجام یک عمل خاص آشنا شدید؛ که آن هم انتقال نامی تا اینجا با طریقۀ ساخت یک صافیِ ایمیل

توانیید تعییین کنیید و های رسییده میخرید در عنوان آنها، به صندوق زباله بود. اما باید بدانید که ساختارهای زیادی را برای نامیه

های ستتوانید انجام دهید. که برای این کار باید از فهرخاص می های رسیده با یک ساختارهمچنین کارهای زیادی را هم روی نامه

 Rulesخیش بکشویی موجود در این صفحۀ موردی را انتخاب کنید که مد نظر شماست. مثالً در مثال باال میا از فهرسیت کشیویی 

اشییم جسیتجو بی که اگر خواسته داد. در حالم میهای رسیده انجارا انتخاب کنید که جستجویی را در عنوان نامه Subjectمورد 

های رسیده بیا ضیوابط های مختلفی برای شناساییِ نامهحالترا انتخاب کنیم.  Bodyدرون متن نامۀ رسیده انجام گیرد، باید مورد 

بیه  توان انجام داد که یکی از آنها انتقال نامیههای تشخیص داده شده میخاص وجود دارد. همچنین کارهای مختلفی هم روی نامه

های ایمیل آشنا شوید، دیدن ویدیوی های دیگر کار با صافیپوشۀ دیگری بود که در مثال باال ما انجام دادیم. اما برای اینکه با حالت

 کنم.آموزشیِ این قسمت را حتماً به شما توصیه می

لیک کنیید تیا صیافیِ شیما پیس از ک Createیین کردید، باید روی  های مختلف صافی ایمیل را تعدر نهایت پس از اینکه شاخص

هایی افیصیاز پایین صفحه کلیک کنید تا به یک مرحله قبل برگردید، فهرسیت  Go Backمدت زمانی ساخته شود. حاال اگر روی 

توانید مجدد آن را ویرایش کنید و بیا می Edit توانید ببینید. با کلیک رویمی Current Filtersکه تا االن ساختید را در قسمت 

 آن صافی برای همیشه حذف خواهد شد. Deleteکلیک روی 
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توانید انجام دهید. ولی در همان قسمت پیایین صیفحۀ های دیگر هم میبه هر حال مراحل ایجاد صافیِ جدید را برای ساخت صافی

Global Email Filters کنند یا خیر. ختید را امتحان کنید، که ببینید آیا به درستی کار مین ساهایی که تا به االتوانید صافیمی

نجایی کیه آکلیک کنید. از  Test Filterمتن و مشخصات یک نامه را تعیین کرده و روی  Filter Testبرای این منظور از قسمت 

ۀ خرید کلم Subjectس ما در انتخاب خط داشت، پبود که باید در عنوانش کلمۀ خرید وجود می ای که ما ساختیم این طورصافی

 کنیم.کلیک می Test Filterکنیم و روی را اضافه می

 

تیوانیم از یمای که اخیراً ما ساختیم به درستی کار خود را انجام داده است و این را نتیجه بسیار جالبت خواهد بود که بدانید صافی

 خط دوم نتیجه بفهمیم.
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فرامیوش  ها برای دسته بندیِ آنها قبل از اینکه آن را بخوانید و مدیریت کنید، اسیتفاده کنیید.د از صافیتوانیبدین صورت شما می 

ار توانیید انجیام دهیید کیه در زمیان شیما بسییها کارهیای زییادی میکنید، بیا صیافیهای خود کار مینکنید که اگر زیاد با ایمیل

 جویی خواهند کرد.صرفه

 

 

 Email Filters ؛های ایمیلصافی

شیدند های ایمیل شیما اعمیال میهای ایمیل که به صورت کلی روی تمامی حسابدر بخش قبلی شما با طریقۀ کار کردن با صافی

ای محیدودیت ایجیاد کنییم کیه های ایمیلِ خود به گونهآشنا شدید. اما اگر ما خواسته باشیم فقط روی یک یا چند مورد از حساب

هایی صافی Email Filtersد از بخش ساختار خاص انجام شود، باید چه کار کنیم؟ دراینجا بای های رسیده با یکفعالیتی روی نامه

ختالفی کیه وجیود است. تنها ا Global Email Filtersرا تعیین کنیم که نحوۀ ایجاد و مدیریت آنها دقیقاً مثل کار کردن با ابزار 

سیازیم، صافی کیه می ید حساب ایمیلی را انتخاب کنیم. پس ازآن هرها بادارد در مرحلۀ اول است که قبل ساخت و مدیریت صافی

م خیودداری پس بنده از ذکر توضیحات اضافی که در توضییح ابیزار قبلیی شیرح داد تنها روی همان حساب ایمیل کار خواهد کرد.

از صیفحۀ اصیلی  Email Filtersه سراغ اختالفاتی که وجود دارد خواهم رفت. پس شما هم با بنده روی ابیزار بکنم و مستقیم می

 پنل کلیک کنید.سی

 

بینیم که باید از بین آنها ییک میورد های ایمیلی را میجدولی از تمامی حساب Email Filtersدر اولین نما پس از ورود به صفحۀ 

 توانیم بهره ببریم.را انتخاب کنیم. از ابزار جستجوی باالی این جدول هم برای یافتن حساب ایمیل می

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b3%db%b8-global-email-filters/
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 Email Accountsهایی کیه تیا بیه االن از قسیمت بینیم؛ حسیابهیا را مییاین جدول، نام حسیاب ایمیل Accountدر ستون 

های همان صندوق وجود دارد کیه میا بایید روی آن هم پیوندی برای رفتن به صفحۀ تنظیمات صافی Actionsساختیم. در ستون 

ر وجیود دارد کیه میا روی دسیتو info@webnolog.irکلیک کنیم. مثالً در تصویر باال شما شاهد هسیتید کیه حسیاب ایمییل 

Manage Filters  آن از ستونActions یم.کنیم تا وارد مرحلۀ بعدی شوکلیک می 

 

ه شیما کهای جاری وجود نخواهد داشت اگر تا به حال صافی را برای این حساب نساخته باشید، به مانند تصویر باال موردی از صافی

 کلیک کنید تا وارد صفحۀ ساخت صافیِ جدید شوید. Create a New Filterآنها را ببینید. در عوض باید روی 

 

هایی را برای ییافتن عدهآشنا باشید که در بخش قبلی با اجزای آن آشنا شدیم. در اینجا باید قااین صفحه هم طبیعتاً باید برای شما 

ها بیایید، کیه ایین کیار را بایید از قسیمت های رسیدۀ خاص تعیین کنیم و پس از آن مشخص کنیم که چه بالیی سر آن نامیهنامه

Actions  این صفحه انجام دهیم. در نهایت هم رویCreate  ا فیرض میی کلیک کنیم، تا صافی برای ما ساخته شود. حاال میباید

ل کنیم با اسیتفاده از دانشیی کیه در بخیش قبلییِ ایین کتیاب بیه دسیت آوردییم، ییک صیافی هیم در اینجیا بیرای حسیاب ایمیی

info@webnolog.ir سازیم.می 
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از حسیاب فعلیی برگیردیم. حیاال های موجیود فیکنیم تا به صیفحۀ میدیریت صیاکلیک می Go Backپس از ساخت صافی، روی 

 ها به شما خواهم داد.بینید که دو قسمت دیگر به این صفحه اضافه شده است که به ترتیب توضیحاتی را راجع به آن قسمتمی

 

توانیید عملکیرد هیر هیم می Filter Testبینید. از قسمت را می هایی که از قبل ساخته شدندصافی Current Filtersاز قسمت 

ها ا ایین قسیمتبیاز صافی را امتحان کنید و از کارکرد صحیح آنها مطلع شوید. تمامی توضیحات مربوط به طریقۀ کار کیردن  کدام

و  دهم.از کتیاب ارجیاع میی است. که اگر نخواندید، شیما را بیه آن بخیش Global Email Filtersهای متناظر ابزار مثل قسمت

ه شیما نمیایش هر حساب ایمیل که بشوید، در باالی صفحه عنیوان حسیاب ایمییل را بی هایفراموش نکنید که وارد مدیریت صافی

 خواهد داد.

 

ار بیود کیه کی Global Email Filtersبود که به نوعی به همراه شباهت با بخش  Email Filtersدر نهایت این توضیحات بخش 

 توانست مفید باشد.های ایمیل ما میهای رسیده به صندوقپنل به جهت کنترل نامهکردن با این ابزارها از سی

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-39-email-filters/
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 Authentication ؛تعیین هویت

های شود، بیرای نیوعی جلیوگیری از ارسیال نامیهشناخته می از جانب شما های ارسال شدهاین قسمت که به نام تعیین هویت نامه

ای را از طیرف شیما گیری نامیهکند بیرای شیخص دیکنیم شخصی سعی میرود. فرض میبه کار می از طرف شما جعلی یا هرزنامه

حتمیاً ایین جعیل  ت،شوند، وجیود نداشیپنل انجام میاین قسمت از سی کند. اگر طرز کار تعیین هویتی که تنظیمات آن ازارسال 

ییره ( ذخZone Fileکیه درون پرونیدۀ ناحییه ) SPFو  DKIMهیای شد. اما با دو تا رکیورد بیه نامها به طور مکرر انجام میارسال

ها به همراه ایین شوند، و در فصل ابزارهای دامنۀ این کتاب به صورت مفصل راجع به رکوردها صحبت شد، ارسال و دریافت نامهمی

بیه  Authenticationبیه طیور کلیی بیا فعیال بیودن تنظیمیات  ن هویت با ضریب امنیت باالتری انجام خواهد شید.دو نوع تعیی

 قابل اعتماد ارسال شده است. های شما از یک ارسال کنندۀگویید که نامههای ایمیل میگیرنده

 

شما در این صفحه دو زییربخش بیه است. ه تنظیماتی چشویم تا ببینیم این صفحه شامل می Authenticationپس وارد بخش  

 ا قرار گرفتیه اسیت.هخواهید دید که قابلیت فعال و غیرفعال کردن هر کدام از این امکانات دراین زیربخش  SPFو  DKIMهای نام

 پس بهتر است که کمی راجع به این دو صحبت کنیم.

DKIM کنند.  های ارسال شده از جانب شما دست برده و تغییراتی در آن ایجاداین اجازه را به شخص ثالثی نخواهد داد که در نامه

د کنید. پیس رکیورپس سرویس دریافت کنندۀ نامه با اطمینان بیشتری نامه را دریافت کرده و آن را بیرای دریافیت کننیده بیاز می

DKIM  کند.خود پیام را تایید میهویت ارسال کننده و همچنین 

های شیما فرض هر دوی این رکوردها برای دامنهکند.  به طور پیشهای جعلی با نام دامنۀ شما جلوگیری میاز ارسال نامه SPFاما 

تنظیمات این بخش را  Authenticationتوانید با مراجعۀ به صفحۀ رای اطمینان هم که شده میپنل فعال هستند. اما بروی سی

توانید هر کدام از این رکوردها را به ترتییب، غیرفعیال می Enableیا  Disableبه راحتی با کلیک کردن روی بررسی مجدد کنید. 

شود همین گونیه باشید. در بینید که هر دوی این رکوردها به حالت فعال هستند. که پیشنهاد میدر تصویر پایین می یا فعال کنید.

 یعنی فعال. Enabledتوانید وضعیت آنها را ببینید. باالی هر دکمۀ آبی رنگ قرار گرفته، میکه در  Statusجلوی عبارت 
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قیرار گرفتیه اسیت  SPFبیشتری راجع به رکورد  شود، تنظیماتدیده می Advanced Settingsاما در پایین صفحه که با عنوان 

واه داشت. اول از همیه رو غیرفعال کنید، تغییر در این تنظیمات تاثیری نخ SPFکه با آنها هم در ادامه آشنا خواهیم شد. اگر رکورد 

 بیاندازید: Your current raw SPF recordنیم نگاهی به قسمت 

 

دهد که دارای جزئییاتی اسیت. کیه مین قصید نیدارم تمیامی ایین شود را نشان میخطی که در پروندۀ ناحیۀ دامنۀ شما افزوده می

های پیایین صیفحه تغیییر های این رکورد از طریقۀ گزینهاما فقط همین را بدانید که هرکدام از بخشباز کنم.  جزئیات را برای شما

آنهیا خیودداری  دروندست بردن  ه عملکرد هر کدام قطعیت ندارید، ازبکنم که اگر راجع به جد خدمت شما عرض می دادنی است.

 کنید!

 Additional Hosts that send mail for your domains (A): ها یا سرورهایی رایانه نامتوانید از طریق این قسمت می

نام آنها بایید  ای هم از طرف آنها ارسال شد، هویت آنها از طرف دامنۀ شما مورد تایید قرار بگیرد. ساختاررا تعیین کنید که اگر نامه

 به صورت دامنه باشد.

Additional MX servers for your domains (MX) :  مواردMX های شما نامه ارسیال کننید را توانند از دامنهرا که می

 توانید از این قسمت تعیین نمایید.می
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Additional IP Address blocks for your domains (IPv4 or IPv6 : خواهیید تعییین کنیید کیه هایی که میپیآی

یزبانیِ شما را مسرورِ فضایِ  IPدر اینجا وارد کنید. سامانه به صورت خودکار  های ارسال شده از آنها مورد اعتماد هستند را بایدنامه

 کند.به این قسمت اضافه می

Include List (INCLUDE) : ظیمات نهای اضافی که باید درون تدامنهSPF  توانید از این قسمت اضافه اشند را میبوجود داشته

 خواهید از یک سرویس دیگر انجام دهید.ها را میاز این مورد زمانی باید استفاده کنید که ارسال نامه کنید.

All Entry (ALL)  :هایی که قصد ارسال نامه از طریق آنها برای دامنۀ خود را دارید را وارد کردید، این گزینه اگر شما تمامی رایانه

فقط زمانی این مورد را فعال کنیید کیه تمیامی جزئییات کیار ارسیال  دیگر را از رده خار  کند.های توانید فعال کنید تا دامنهرا می

 خواهید تنظیماتی به غیر از آنها نامعتبر شناخته شود.معتبر ایمیل را از طریق تنظیمات باال انجام دادید و می
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Overwrite Existing Entries :  اگر این مورد را فعال کنید و رویUpdate یگزین کلیک کنید، تنظیماتی این صفحه را جیا

 کند. با هر بار بارگذاری این صفحه این گزینه فعال است که برای ذخیره شدن تنظیمات باید فعال باشد.فرض میپیش SPFرکورد 

Save Your Changes : توانید با کلیک روی تغییراتی که در باال دادید را از اینجا میUpdate قت داشته باشید ذخیره کنید. د

 IPدامنیه ییا  بودند که برای افیزودن و حیذف کیردن Removeو  Addکه تمامی موارد تنظیمیِ باال، دارای دو تا دکمه با عناوین 

 کاربرد داشتند.

های ارسال شده از جانب توانستیم تنظیماتی را انجام دهیم که به اعتبار ایمیلمی Authenticationپس به طور کلی ما از بخش 

های توانند تشخیص دهند که نامیهکنیم، میهایی را ارسال میهای دریافت کنندۀ نامه که ما به آنها نامهپس سرویس ما اضافه کند.

 ارسالی از جانب ما معتبر هستند و جعل نشدند.

 

 

 

 Address Importer ؛انیدرون ریزی نش

 Address Importerاگر خواسته باشیم به طور یکجا چندین حساب ایمیل بسازیم و یا پاس دهنده ایجیاد کنییم، بایید از ابیزار 

 Addressپنل به سادگی قادر به ایجیاد ییک پرونیدۀ متنییِ خیاص و دادن آن بیه استفاده کنیم. ما با استفاده از این ابزار در سی

Importer .هستیم که با انجام این کار به طور خودکار چندین حساب ایمیل یا پاس دهنده به طور همزمان ساخته خواهد شد 

 

هایی کیه قصید ایجیاد کردنشیان را پنل به این صورت است که اول شما باید اطالعیات حسیابروال کار کردن با این قسمت از سی

بیا  ن همیین صیفحهکنید. این روش خاص را با دانلود کردن پروندۀ نمونه از درو دارید، درون یک پروندۀ متنی به روشی خاص وارد

هیم  Excelتوانید دریابید. عالوه بر آن از نرم افزار درون نوار آبی رنگ باالی صفحه می  example page کلیک کردن روی پیوند

د کرده و پرونده را ذخیره کیرده و سیپس بیا اسیتفاده از دهنده ها را وارهای ایمیل و پاسسابحتوانید استفاده کرده و اطالعات می

 پنل مراحل را دنبال کنید.در سی Address Importerصفحۀ 

در بدهیید کیه  Address Importerها را هر کدام به صورت جداگانه باید بیه دهندههای ایمیل و پاسقابل ذکر است که حساب

 ارد را انتخاب کنید.مرحلۀ اول، طبق تصویر زیر باید یکی از این مو

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4%db%b0-email-authentication/
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ینۀ توانید وارد کنید. اگر گزجا میهای ایمیل را به صورت یکرا انتخاب کنید، حساب E-mail Accountsاگر گزینۀ اول با عنوان 

Forwarders های ایمیل را بدهید تا درون ریزی انجام گیرددهندهرا انتخاب کنید، باید در مرحلۀ بعدی پروندۀ درون ریزیِ پاس .

ده بیا شیهیم کلییک کیرده و پرونیدۀ سیاخته  Choose Fileبایید روی در نهایت هر کدام از این دو گزینه را که انتخیاب کنیید، 

 برای رفتن به مرحلۀ بعدی کلیک کنید. Nextرا انتخاب کنید و روی  XLSو یا  CSVپسوندهای 

 

ها را یکیی های ایمیل یا پاس دهنیدهظاهر شد، شما باید قواعدی که در سند مورد نظر وجود دارد که حساب Step 3پس از اینکه 

ات ایجاد کردید، نیازی نیست به تنظیمی Excelکند را انتخاب کنید. اگر پروندۀ درون ریزی را درون شان جدا مییکی با مشخصات

 در غیر این صورت باید ساختار جداسازی را برگزینید. د.کلیک کنی Nextاین بخش دست بزنید. کافی است روی 

ها )بسته به موردی که شما در اولین گام انتخیاب کردیید( بیه شیما نمیایش داده های ایمیل یا پاس دهندهدر مرحلۀ بعدی حساب

سیت اندوق ایمیل نشانیِ صخواهند شد که باید مشخص کنید کدام ستون کدام عنوان را دارند. مثالً در تصویر زیر ستون اول همان 

اب شیده انتخی Passwordانتخاب شده باشد. در ستون دوم از فهرست کشویی باال باید گزینیۀ  Emailکه باید از فهرست کشویی 

فرض درست تنظیم شده است. اما باز هم بررسیی کنیید انتخاب شده باشد که به صورت پیش Quotaباشد و در ستون سوم باشد 

 شته باشد.که مشکلی وجود ندا
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 دارید و در ای را انتخاب کنید که قصد درون ریزی برای آن سایت راکه در تصویر باال مشخص است، باید دامنه Step 2در بخش 

 کلیک کنید. Nextآخر روی 

 

آن  کلییک کنیید. بعید از Finishر نشان داده خواهد شد و شما بایید آن را بیازبینی کیرده و روی نمایشی از کابا این کار یک پیش

 پیشرفت کار به شما نشان داده خواهد شد و در نهایت پیام موفقیت آمیز بودن به شما نشان داده خواهد شد.

 

شود. شما ده میدر هر خط از سندتان اگر خطایی وجود داشته باشد، کار درون ریزی با مشکل مواجه خواهد شد و نتیجه نمایش دا

 کرده و اقدام به رفع ایراد کنید. توانید آن را بررسیمی
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ه بخیش سیاخته شیده کیه اگیر بی Jilll@webnolog.irدر نمونۀ مراحلی که در باال انجام دادیم، ما یک حساب ایمیل با عنیوان 

یل ی ایمهای ایمیل خود مراجعه کنید، حتماً آن را خواهید دید. البته ما در اینجا فقط از ابزار درون ریزی یکجای حساب هاحساب

های ایمیل را به صورت یکجا وارد کنید، باید همیین مراحیل را طیی دهندهاستفاده کردیم. به همین ترتیب اگر خواسته باشید پاس

 کنید.

های ایمیل که در بیشتر مواقع اگر خواسته باشید در زمان خود برای ساخت حساب Address Importerاین بود از آموزش ابزار 

کنم که وییدیوی ات بیشتری دارید، پیشنهاد میجویی کنید، باید این کارها را انجام دهید. اگر نیاز به توضیح ها صرفهدهندهیا پاس

 آموزش این بخش را هم با کلیک روی تصویر زیر مشاهده کنید.

 

 

 

 Apache SpamAssasin ؛ضد هرزنامه

ه بیا نام یک نرم افزار بازمتن و رایگیان اسیت کیه کیارش مبیارز SpamAssasinرسیم. می Apache SpamAssasinبه بخش 

پنل فعال کنیید، اگیر از قبیل فعیال در سی Apache SpamAssasin های ایمیلی است. شما باید این قابلیت را از بخشهرزنامه

انجیام  SpamAssasinکیه  اما به طور کلیی کیاری نیست و البته تنظیمات ان را هم انجام دهید که تنظیماتی ساده و روان دارد.

شود که حیاال ای اختصاص داده میهای ایمیل ما یک رتبهدهد این است که طی الگوریتم خاصی به هر ایمیل رسیده به صندوقمی

شیان کیرد و ییا بیه طیور خودکیار های بیشتر انجام داد. مثالً به صندوق هرزنامه منتقلهاییی با رتبهتوان کارهایی را روی ایمیلمی

 هایی با یک رتبۀ خاص به باال را حذف کنیم.یمیلا

 

نمایش داده شد، به این معنا  Apache SpamAssassin™ is currently enabledدر باالترین قسمت این صفحه اگر عبارت 

فعال است و شما نیازی نیست که آن را فعال کنید. اما اگر فعال نبیود، بایید روی دکمیۀ آبیی  SpamAssassinاست که همینک 

 Disable Apacheرنییگ زیییر آن کلیییک کنییید تییا فعییال گییردد. بییرای غیرفعییال کییردن آن هییم اگییر فعییال باشیید، باییید روی 

SpamAssissin .کلیک کنید تا غیرفعال گردد 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4%db%b1-address-importer/
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هیایی بیا ایمیلتوانید کاری کنید کیه صفحه که تصویر آن را در زیر شاهد هستید. از اینجا میاما می رسیم به بخش دیگری از این 

های معتبر هم به این روش حذف شیوند، هایی به باال به طور خودکار حذف گردند. البته به دلیل اینکه ممکن است حتی ایمیلرتبه

 های حساس خود را از دست ندهید.نامه پس با دقت فراوان ازن قابلیت را فعال کنید. که با این کار

 

ای را انتخاب کرده و سپس روی یک رتبه Scoreست کشوی هایی با رتبۀ خاص کافی است از فهربرای حذف کردن خودکار ایمیل

Auto-Delete Spam هایی با رتبۀ مورد نظر به باال به صورت خودکار حیذف خواهنید شید. کلیک کنید. که از این به بعد ایمیل

 کلیک کنید. Disable Auto-Delete Spamبرای غیرفعال کردن این قابلیت هم کافی است روی دکمۀ 

میه را در نیرم افزارهیای میدیریت ندوق هرزناشود کیه اگیر خواسیته باشیید صیشناخته می Spam Boxبخش بعدی هم با عنوان 

 کلیک کنید. Enable Spam Boxتان فعال کنید، باید روی ایمیل

 

های رسیده با رتبۀ خاصی که نشان دهندۀ هرزنامه بودن آنهیا اسیت، درون همیان صیندوق قابل ذکر است که در حال عادی ایمیل

Inbox شوند. اما اگر شما ذخیره میSpam Box های هیرز بیه صیندوق هرزنامیه ییا همیان میلرا فعال کنید، ایSpam  منتقیل

 Clear Spam Boxتوانید آنها را مدیریت و کنترل نمایید. در تصویر باال یک دکمیه هیم بیا عنیوان خواهند شد که به سادگی می

 کند.اند را حذف میبرای شما ارسال شده های هرزنامه ای کهبینید که با کلیک روی آن تمامی نامهمی
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اسیت، بیرای تظیمیات بیشیتر ایین  Apache SpamAssassin™ Configurationاما بخش بعدی در این صفحه که عنوانش 

پنل است که با کلیک کردن روی دکمۀ آبی رنگ این بخش وارد صفحۀ دیگری خواهید شد کیه تصیویر آن را در زییر بخش از سی

 بینید.می

 

تیرین کنیم ویدیوی این بخیش را حتمیاً مطالعیه نماییید. امیا مهمباشد که به صورت توصیه میتوضیحات این صفحه کمی زیاد می

 10تیا  1ست. عددی از ااست که در عکس باال کامالً مشهود  required_scoreشود، گزینۀ گزینه ای که در این صفحه یافت می

هایی با آن رتبه به باال را به عنیوان هرزنامیه تشیخیص دهید. یعنیی در خواهید سیستم ایمیلیرا باید در این جعبه وارد کنید که م

های رسیده برخورد شود. البته به شیرطی کیه در مرحلیۀ کنید که از نظر هرزنامه بودن یا نبودن، چطور با نامهاینجا شما تعیین می

ید که روی مات این صفحه را انجام دادید، در نهایت فراموش نکناگر تنظی را فعال کرده باشید. Apache Spam Assassinقبلی 

Save .در پایین صفحه کلیک کنید 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-42-apache-spamassassin/
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 Encryption ؛رمزگذاری

تیوانیم کیاری کنییم کیه زند، در بحث ارسال و دریافت ایمیل هیم میا میاز آنجایی که امنیت در خیلی از زمینه ها حرف اول را می

باز کیرده  های ارسال شده از جانب ما به صورت کد شده درآمده تا فقط فردی که دارای کلید باز کنندۀ آن است بتواند نامه راایمیل

ها را تعرییف کیرده کلیدهای عمومی و خصوصی کدگذاری ایمیل Encryptionبه این جهت ما باید از بخش  و آن را مطالعه نماید.

هیای میا دسترسیی داشیته باشید. پیس بیرای امنییت بیشیتر و کلید خصوصی را فقط به شخصی بدهیم که می خواهیم بیه ایمیل

 ما باشید.پنل هم همراه امع سیجهای ارسالی با این بخش از کتاب آموزش ایمیل

 

ار  کیردن برای شروع کار اول باید از قسمت باالی صفحه یک کلید جدید بسازید. این کلیید بیرای کید کیردن و از حالیت کید خی

شود؛ یک کلیید عمیومی و ییک کلیید خصوصیی. کلیید البته در اصل یک جفت کلید ساخته می های ارسالی از طرف ماست.ایمیل

هیای خواهید قیادر باشید تیا ایمیلر می گیرد و کلید خصوصی را باید به شخصی بدهید که میعمومی روی فضای میزبانیِ شما قرا

 رسیده از جانب شما را بخواند.
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 کلیک کنید. Generate Keyبا این توضیحات مشخصات جفت کلید را پر کرده و سپس روی 

 Your Name .نام و نام خانوادگیِ خود را باید در این جعبه وارد کنید : 

 Your Email .ایمیل خود را باید در این جعبه وارد کنید : 

 Comment or Nickname بایست در این جعبیه وارد کنیید. البتیه وارد کیردن آن الزامیی : اگر توضیحاتی دارید می

 نیست.

 Key Password بایسیت ییک رمیز عبیور هیم داشیته باشیند. بیا اسیتفاده از ابیزار : کلییدهای شیما میPassword 

Generator توانید یک رمز عبور قوی بسازید و آن را در جایی مطمئن یادداشت کنید. این رمز عبور را هم بایید بیه می

 های کد شده بدهید.شخص دریافت کنندۀ ایمیل

 Confirm Password .تکرار رمز عبور را باید در این جعبه وارد کنید : 

 Strength دهد.: قدرت رمز عبور کلیدها را نشان می 

 Expiration Date 2دو سال  : تاریخ انقضای کلید را باید انتخاب کنید که معموالً یک سال زمان مناسبی است. برایy 

 را وارد کنید. بعد از سپری شدن این زمان مجدد باید وارد این بخش شده و یک جفت کلید جدید بسازید.

 Key Size را انتخاب کنید. 2048ینۀ اول یعنی : اندازۀ کلید را باید انتخاب کنید که بهتر است گز 

توانید کلیدهایی که از قبل در جیایی دیگیر سیاختید را وارد فضیای میزبیانیِ خیود می Import Keyقابل ذکر است که از قسمت 

 کنید.

 

 

های عمیومی را یدهای پایین همین صفحه کلریزی آنها کردید، از بخشاما پس از اینکه کلیدهای خود را ساختید و یا اقدام به درون

 توانید ببینید.می Private Keyو کلیدهای خصوصی را در جدول  Public Keyدر جدول 
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 مرتبط با هر کلید، همان کلید حذف خواهید شید. و بیا کلییک Delete GnuPG Keyبا کلیک روی دستور  Actionsدر ستون 

 های کد شدۀ شما را باز کند.توانید ببینید و اگر کلید خصوصی به شخصی بدهید که قرار است ایمیلآن کلید را می Viewروی 

ارد. بیه ها از حالت کد شده، بستگی به نرم افزار دریافت کنندۀ ایمییل دنحوۀ استفاده کردن از کلید خصوصی برای باز کردن ایمیل

ه روی باید به تنظیمات حساب ایمیل خود مراجعه کنیید و مسییر کلیید خصوصیی را کی Thunderbirdعنوان مثال در نرم افزار 

های میدیریت های رسیده از حالت کد خیار  شیوند. دیگیر برنامیهرایانه فرد وجود دارد به نرم افزار داده تا به صورت خودکار ایمیل

 های ایمیل هم چنین بخشی دارند.حساب

 

 

 

 Calenders and Contactsها؛ ها و تماستقویم

پنل، تقویم و دفترچه تلفنی است که به ما امکان ذخیره اطالعات دفتر تلفن و تقیویم را های مهم و شاید کمتر آشنای سیاز قابلیت

ه ب شیددهد. البته برای استفاده از این قابلیت باید نرم افزار سمت کاربر آن را روی دسیتگاه خیود نصیروی فضای میزبانی خود می

های شرکت اپل همگی دارای این نرم افزار هستند. ولی اگر از سیستم عامل های وینیدوز عاملداشته باشیم. به عنوان مثال سیستم

ی کنیم. امیا مکنید، برنامه های رایگان برای این منظور وجود دارد که در ادامۀ این بخش از کتاب به برخی از آنها اشاره استفاده می

ود خیمیور روزانیۀ افترچه تلفن برای ذخیرۀ اطالعات مخاطبان خود، و همچنین از تقویم برای ذخیرۀ فعالیت هیا و به طور کلی از د

 توانید استفاده کنید.می

 

وی وینیدوز ربینید که باید به نرم افزار تقویم یا دفترچه تلفن بدهید. از جمله ایین نیرم افزارهیا در این صفحه شما تنظیماتی را می

outlook  .ه طیور بیکیه است که با آن آشنایی دارید. این نرم افزار جزء مجموعه برنامیه هیای اداری شیرکت مایکروسیافت اسیت

 فرض روی ویندوز شما نصب نیست. باید آن را نصب کنید و از قابلیت تقویم و یا دفترچه تلفن آن استفاده کنید.پیش

نیرم افیزار خودتیان  تنظیماتی است که باید بیهبینید، شامل ر میکه در تصویر زی Calenders and Contactsبخشی از صفحۀ 

 بدهید تا آن بتواند به سرور متصل گردد.

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4%db%b3-email-encryption/
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کنیم. برای  پنل چه قابلیتی دارد و ما چطور باید از آن استفادهبا توضیحاتی که به شما داده شد، االن می دانید که این بخش از سی

 ی آموزشی این قسمت را حتماً مشاهده نمایید.کنیم ویدیوتوضیحات بیشتر هم توصیه می

 

 

 Email Disk Usageها؛ مدیریت مصرف فضای نامه

تیان چیه توانید ببینید که کیدام صیندوق ایمیلهای اخیر اضافه شده است. در این قسمت شما میاین بخش در سی پنل در نسخه

های زیادی را در خیود دارد، کردید که یک صندوق ایمیل، نامه اگر احساس میزان از حجم فضای میزبانیِ شما را مصرف کرده است.

پنل به سادگی امکان مدیریت حجمیی کیه پس از طریق این صفحه در سی های قدیمی یا پرحجم هستید.قادر به حذف کردن نامه

شیود، بیه میزبانی شما پیر می فراموش کنید که در خیلی از مواقعی که فضای اند را دارید. نبایدهای ایمیل شما اشغال کردهصندوق

 های قدیمی و پرحجم رسیده است.دلیل همین نامه

 

وجیود دارد کیه در  Accountهمانطور که در تصویر زیر شاهد هستید، در باالترین قسمت این صفحه یک فهرست کشویی بیا نیام 

 Defaultفرض حساب اولیه یا همیان حسیاب یشهای ایمیل خود را انتخاب نمایید. به طور پترین گام باید یکی از صندوقابتدایی

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4%db%b4-calendars-and-contacts/
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Account های دیگر این کتاب با آن آشینا شیدید. از فرض است که در قسمتبه حالت انتخاب است که همان حساب ایمیل پیش

 طریق جعبۀ جستجوی زیر این فهرست کشویی هم می توانید حسابی را جستجو کنید.

توانیید هیای صیندوق ایمییل خیود را میشیود، شیما بخشولی که در زیر نمایان میبعد از انتخاب کردن یک حساب ایمیل، در جد

شود. در دو ستون بعدی اطالعیات مهمیی از ان شناخته می  INBOXببینید. به عنوان مثال صندوق ورودی با همان عنوان معروف 

 دهد.صندوق ایمیل را نشان می

 # Of Messages توان از همین جا فهمید وق وجود دارد را نشان می دهد. که می: تعداد کل نامه های که در این صند

 که کدام بخش از این حساب ایمیل، بیشترین نامه را در خود جای داده است.

 Disk Usage ر ایین : میزان مصرف این قسمت از حساب ایمیل به واحد کیلوبایت یا مگاباییت از کیل فضیای میزبیانی د

 شود.قسمت نمایش داده می

 Actions  دستور : با کلیک رویManage  شود که باید دستور مدیریتی بیرای یک فهرست کشوی باز می ستوناین از

 پاکسازی صندوق ایمیل را انتخاب کنید. در ادامه به تک تک این موارد اشاره خواهد شد.

 

 یم.ندوق ایمیل اقدام کنرای پاکسازی صتوانیم بکلیک کرده که به مانند تصویر زیر می Manageروی  Actionsبنده از ستون 

 

 های اضافی را انتخاب کنیم. که به ترتیب به این صورت است:نامهاز فهرست کشویی سمت چپ باید شاخص حذف کردن 

 1 year old or more شوند.حذف می هایی با قدمت یک سال یا بیشتر: ایمیل 
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 30 MB in size of more شوند.ابایت یا بیشتر حذف میمگ 30هایی با حجم : ایمیل 

 Previously viewed شوند.هایی که خوانده شدند حذف می: نامه 

 All messages ن صندوق پاک خواهند شد.های موجود در ای: با انتخاب این گزینه کل نامه 

 Custom query  با انتخاب این گزینه یک جعبۀ دیگر باز خواهد شد که باید دستور اجرایی برای سرویس :Dovecot 

 ضروری است. Dovecotوجویی را درون آن وارد کنید. دانستن دستورات پرس

و  شیوندبیرای همیشیه حیذف می تخاب شدههای انهایی با شاخصنامه Delete Permanentlyدر نهایت با کلیک روی دستور 

 شوند.های اضافه خالی میفضای میزبانی شما از نظر نامه
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 Metricsابزارهای آماری 
های ماست. با توجود دارند که کارشان نمایش آمار بازدید و همچنین دیگر اجزاء مهم سای METRICSمجموعه ابزارهایی با عنوان 

ی همچنین مییزان مصیرف پهنیاروز خطاها را بگیریم. بم و جلوی توانیم به پیشرفت سایت خود فکر کنیدر نظر داشتن این آمار می

یم. بیه طیور کلیی انیِ خود کنباند را خود را ببینیم و به نیازهای آتی خود پی ببریم، تا در زمان مورد نیاز اقدام به ارتقاء فضای میزب

 هند.دروزهای شما را به خود اختصاص د مدت زمان ثابتی از قدری کاربردی هستند که امکان دارابزارهای این بخش به 

 

 

 Visitors ؛هابازدید کننده

ید آخر سایت اسیت. البتیه بازد 1000نام دارد که کارش نمایش  Visitorsپنل، بخش یکی از ابزارهای مرتبط با آمار سایت در سی

ازدیید بیه بنمیایش ایین هیزار  ردیم یا سیاختیم.که تا به االن به فضای میزبانی اضافه ک ها یا زیر دامنه هاییبرای هر کدام از سایت

 شود.همراه مشخصات و جزئیات کامل است که از پرونده های گزارش وب سرور دریافت می

 

بیین روی عالمت ذره Viewاید از ستون بای را انتخاب کنید. که شوید، در اولین گام باید دامنهمی Visitorsزمانی که وارد صفحۀ 

 هر کدام کلیک کنید.

 

 ای خواهید شد که به طور کامل درون یک جدول جزئیات هر بازدید را خواهید دید.پس از آن وارد صفحه
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 یر اشاره خواهد شد:زترین آنها در های مختلف این جدول شامل اطالعاتی از هر بازدید است که به مهمستون

 IP  شمارۀ :IP شود.شخص بازدید کننده در این ستون نمایش داده می 

 URL .نشانی از سایت ما که بازدید شده است : 

 Time زمان بازدید از سایت : 

 Size حجم مصرف شده از پهنای باند : 

 Status  است.بود به معنای موفقیت آمیز بودن  200: کد وضعیت بازدید از سایت؛ اگر 

 Method است بازدید از سایت شده است که معموالً : متدی که با آن درخوGET .خواهد بود 

 Protocol  ًپروتکل مورد استفاده برای بازدید سایت که معموال :HTTP است 

 Referring URL ه استای که فرد بازدید کننده از آنجا آمد: نشانی 

 User Agent مشخصات مرورگر کاربر : 

تر را شاهد باشید. فقط توانید به صفحات بعدی رفته و بازدیدهای قدیمیشما میاین بخش به صورت صفحه بندی شده است، یعنی 

 دهد.فراموش نکنید که این ابزار هزار بازدید آخر سایت را به همراه جزئیات به شما نشان می

 

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-45-visitors/
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 Errors ؛خطاهای سایت

توانید خطاهای سایت خود را ببینید. خطاهای بحرانی و خیلی خیلی حساس سایت شما در ایین بخیش شما می Errorsدر صفحۀ 

 تر باید اقدام به رفع آنها کنید.شود و شما هر چه سریعنمایش داده می

 

 د.توانید ببینید. خطاهای که هر چه سریعتر باید رفع گردنخطای مهلک آخر رو می 300شما  Errorsدر صفحۀ 

 

 ها و پوشیه هیای روی فضیای میزبیانیبه عنوان مثال خطاهایی که در باال نمایش داده شده است، بیا خیالی کیردن تمیامیِ پرونیده

سرور خواسته باشید آنهیا فهمیم که روی ریشۀ سایت ما هیچ فایلی وجود ندارد که وبآوری شدند. بر همین اساس االن ما میجمع

نید بیار چدهد. شاید نیاز باشد هفته ای دهد. به همین دلیل گزارش خطای آنها را در اینجا نمایش می را به بازدید کنندگان نمایش

 به این قسمت سر بزنید تا اگر خطایی وجود داشت، از آن مطلع شوید.

 

 

 

 Bandwidth ؛پهنای باند

پنل است که مخصوص نمایش میزان مصرف پهنای باند سایت است. اگر خواسته باشیید ببینیید های سیترین قسمتیکی از جذاب

که در ساعات شبانه روز، روزهای هفته و همچنین ماه های سال چقدر پهنای باند از سیایت شیما مصیرف شیده اسیت، وارد بخیش 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4%db%b6-errors/
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Bandwidth  به شیوه ای جذاب، به شکل جیدول و نمیودار شیاهد باشیید. فرامیوش نکنیید کیه شده تا آمار مصرف پهنای باند را

مصرف پهنای باند سایت به نوعی نشان دهندۀ پیشرفت سایت است. هر چقدر پهنای باند شما باالتر رود، به معنیای ایین اسیت کیه 

 دهد.بازدید سایت شما باالتر رفته است که به نوعی پیشرفت سایت شما را نشان می

 

بینیید، همانطور که در تصویر زییر می های مختلف این صفحه آشنا کنم.شویم تا شما را با بخشمی Bandwidthس وارد صفحۀ پ

سیاعتی اسیت ک گذشیته  24های مختلیف آخیرین بازدید در سیاعتشود، مربوط به نمودار نموداری که به ما نشان داده می ناولی

د کیه ها بیشترین میزان مصرف پهنای باند را داشیتنمیم که در یک روز گذشته کدام ساعتتوانیم بفهاست. با یک نما به راحتی می

ها که در پایین هر کدام از نمودارهیا نمیایش داده ها هم بیشتری بازدید یا بازدید کننده را داشتند. راهنمای رنگطبیعتاً همان زمان

دهد. میثالً بازدییدهای عیادیِ بازدیید کننیدگان سیایت کیه بیا ان میرا نش شود، میزان مصرف پهنای باند به تفکیک هر پروتکلمی

 شود، انجام می HTTPپروتکل 

 

مودار دهد. از طریق این نرا نشان می ای یک هفتۀ اخیرهای مختلف، برنمودار بعدی میزان مصرف پهنای باند را به تفکیک پروتکل

 شده است. که گذشت، بیشترین و کمترین میزان پهنای باند مصرف ایتوانید دریابید که در کدام روز از هفتهای میمیله
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ها برای مدت زمیان ییک سیال اخییر اسیت. کیه ای هم مربوط به میزان مصرف پهنای باند به تفکیک پروتکلو آخرین نمودار میله

 ست.زان مصرف پهنای باند در کدام ماه بیشتر و در کدام ماه از سال کمتر بوده اتوان فهمید میمی

 

شوند، به طیور ریزتیر اطالعیات موجیود در همیان ای و همچنین جدولی که در زیر همین صفحه نشان داده میاما نمودارهای دایره

 البته به تفکیک هر ماه میالدی. دهند.نمودارهای باالی صفحه را نمایش می
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ای ارهای میلهموجود در انتهای هر ماه، وارد صفحۀ دیگری خواهید شد که نمود Total (all services)با کلیک کردن روی پیوندِ 

 آمار همان ماه به تفکیک قابل نمایش است.

یش ییا تواند به شما یک ذهنیتیی راجیع بیه افیزادر نهایت باید بدانید که بررسی میزان مصرف پهنای باند از این قسمت نه تنها می

بسیتۀ  نییاز داریید بدهد، بلکه با باال رفتن مصرف پهنای باند، به شما خواهد گفت که چه زمانی کاهش میزان بازدیدهای سایت تان

پنل هیم ز سییابرای جزئیات بیشتر ایین بخیش  فضای میزبانیِ خود را ارتقاء دهید که از مسدود یا معلق شدن آن جلوگیری شود.

 کنیم.شنهاد میدیدن ویدیوی آموزشِ فارسیِ این قسمت را هم شدیداً به شما پی

 

 

 

 Raw Access ؛های خامگزارش

دهد. همین نیرم افیزار کیه روی سیرور سرور همان نرم افزاری است که صفحات مختلف سایت را به بازدید کنندگان نمایش میوب

کنید. از های متنیِ ساده ذخیره میکند و درون پروندههای بازدید کنندگان را جمع آوری میهایی از بازدیدنصب شده است، گزارش

توانید دریافت کنید و آنها را حاال به هر نحوی کیه خواسیتید پیردازش ها را میا این گزارشپنل شمدر سی Raw Accessقسمت 

 نمایید.

 

های گزارشیی کیه بینید که اگر خواسته باشید به طیور خودکیار پرونیدهدر باالترین قسمت این صفحه، شما دو گزینۀ تنظیماتی می

ول را اساعت به صورت بایگانی و فشرده شده درآینید، گزینیه  24شوند، بعد از هر درون پوشۀ خانگیِ فضای میزبانیِ شما ذخیره می

 سایت شما کمک بسیاری خواهد کرد. فضای دیسککاهش میزان مصرف  باید فعال کنید. این کار به

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4%db%b7-bandwidth/
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 های گزارش بعد از گذشت یک ماه به صورت خودکار حذف خواهند شد که ایین کیار هیم از پیربا فعال کردن گزینۀ دوم هم پرونده

آوری ما جمیعایی که برای شیهشدن فضای میزبانیِ شما به صورت چشمگیر جلوگیری خواهد کرد. در نظر داشته باشید که گزارش

گیری در خیلی از مواقع باید فعال گردد. امیا تواند مفید باشند. پس لزوماً گزارششوند، در رفع ایراد سایت در خیلی از مواقع میمی

 های قدیمی باید به صورت خودکار حذف شوند.گزارش

های گزارش را دریافت کنیید. توانید پروندهمی Download Current Raw Access Logsدر بخش بعدی این صفحه با عنوان 

هیا روی رایانیۀ خودتیان کیافی اسیت از سیتون دریافت ایین گزارشبرای هر دامنه در این قسمت وجود دارند.  ها به تفکیکگزارش

Domain .روی یک دامنه کلیک کنید. دریافت شروع خواهد شد 

 

توانید گزارش هایی که به صورت فشرده شده هستند را مشاهده کرده و آنها را دریافیت هم می Archivedd Raw Logsاز بخش 

 تر هستند.های قبلیتر هستند و مربوط به ماهها کم حجمکنید. که این گزارش
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ر بیاوریید. بیه ز آنهیا سیر داقابل دریافت است، گزارشی نیستد که شما بتوانید به سادگی  Raw Accessهایی که از بخش گزارش

توانید ها خیلیی میای این گزارشدلیل اینکه به صورت متنی هستند و هیچ نمودار یا جدولی در کار نیست. ولی برای کاربران حرفه

 مفید واقع گردد.

 

 

 

 Awstatsآمارگیر 
توانیید از آن اسیتفاده پنل است که شما برای دیدن بازدید سیایت و آمیار آنهیا میاین آمارگیر یکی از آمارگیرهای گرافیکی در سی

ت. دیید دهد، شامل بازدیدهای ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانیه و سیالیانه اسیآماری که این نرم افزار از سایت شما نشان میکنید. 

 کنید. استفاده Awstatsشود که حتماً از یت به شما خواهد داد و پیشنهاد میبسیار خوبی نسبت به سا

 

 د که قصد دیدن آمار آن سایت را دارید.ای را اتنخاب کنیشوید، باید دامنهپنل میزمانی که وارد صفحۀ این نرم افزار در سی

 

 بینید.مییر ای خواهید شد که نمایی از آن را در تصویر زسپس وارد صفحه

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4%db%b8-raw-access/
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های مختلف این صفحه هدایت خواهید شد. هر بخش به صورت دسته بندی شده، ییک نیوع از فهرست ناوبری سمت چپ، به بخش

و  نوار سمت چپ اینکه به صورت سیاعتی، روزانیه Whenهای دهد. به عنوان مثال در گروه پیونداز آمار سایت را به شما نشان می

فیت های این صیفحه قیادر بیه دریاماهیانه چطور از سایت ما بازدید صورت گرفته را نشان می دهد. به همین ترتیب از دیگر قسمت

ه شیما آمیوزش ها را بیتان خواهید شد. ویدیوی آموزشیِ این بخش، به طور کامل تک تک بخشاطالعات بسیار خوبی از آمار سایت

 خواهد داد.

 

 

 

 Analog Statsآمارگیر 

وارد شدن به این صفحه،  نام دارد و بعد از Analog Statsکند، کار می Awstatsنرم افزار آمارگیر بعدی که به طور کامالً جدا از 

 ن سایت شوید.ۀ آمار تفضیلیِ هماآن کلیک کنید تا وارد صفح Viewای را انتخاب کنید و روی پیوند باید دامنه

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b4%db%b9-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-awstats/
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 .کنید کلیک آن پیوندِ روی و کنید انتخاب را نظرتان مورد هایماه از یکی باید هم بعدی مرحلۀ در

 

دییدن  های مختلیف قیادر بیهپس از آن وارد خود آمارگیر مربوط به ماه و دامنۀ مد نظر خواهید شد. حاال از اینجا با بررسی قسمت

 خواهید بود.تان های مختلف سایتآمار بخش

 

 برای آموزش جزئیات کامل این آمارگیر دیدن ویدیو را به شما پیشنهاد می کنیم.
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 Webalizerآمارگیر 

میی  دهد، به روشی دیگیر نمیایشاست که همان آماری که دیگر نرم افزارهای آمارگیر نشان مییکی دیگر از نرم افزارهای آمارگیر 

کننید و بیه هیای خیام دریافیت میهای اولییه را از همیان گزارشنرم افزارهای آمارگیر، داده دهد. دقت داشته باشید که تمامی این

توانیید از همیان آمیارگیر تریید، میدهند. پس بسته به اینکه به کدامیک بیشتر عادت کردید و راحتهای مختلفی نمایش میشیوه

  برای همیشه استفاده کنید.

 

های دامنیهها یا زیرای هدایت خواهید شدکه باید یکی از دامنهفحۀ اصلیِ سی پنل به صفحهدر ص Webalizerبا کلیک روی نماد 

از بت برای شما سپس در سربرگی دیگر بخش آمارگیر همان سای خود را انتخاب کنید تا آمار همان سایت به شما نمایش داده شود.

ار هیر ش است. اگر خواسته باشید به صورت ریزتیر وارد آمیابل نمایهای مختلف قای برای ماهخواهد شد. آمار به صورت نمودار میله

 ماه شوید، باید روی ماه مورد نظر از جدول پایین کلیک کنید.

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5%db%b0-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-analog-stats/
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های قبلیی ی ماهآمار ماهیانه هم به صورت جدولی و همچنین نموداری در صفحۀ دیگری برای شما باز خواهد شد که همین امار برا

 .و بعدی هم هست

 

های آموزشیِ رایگان شیدیداً توصییه بیشتر این بخش به صورت تفصیلی در ویدیوی آموزش آورده شده است. دیدن فیلم توضیحات

 گردد.می

 

 

 

 Webalizer FTPآمارگیر 

آمیار آن را بیا اسیتفاده از بخیش اسیت،  بیرای بازدیدکننیدگان FTPدریافت پرونده از طریق پروتکیل  قابلیت اگر سایت شما دارای

Webalizer FTP توانند حتی از طریق مرورگر خود با اسیتفاده از توانید ببینید. کاربران سایت شما میمیFTP  اقیدام بیه ییافتن

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5%db%b1-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-webalizer/
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محتوای مدنظر خود روی سایت شما کنند. یعنی شما کاری کنید که بازدید کنندگان سایت شما بیه صیورت پوشیه بنیدی بتواننید 

یش کنند و محتویات روی آن را دریافت کنند. به همین دلیل ما نیاز به روشی داریم که آمیار مسیری از فضای میزبانی شما را پیما

 این طریق بازدید از سایت را هم دریافت کنیم. 

 

رده باشید، زمیانی سایت خود برای ارسال محتوا به بازدید کنندگان خود استفاده نک FTPدقت داشته باشید که زمانی که از پروتکل 

ای خواهید شد که به شما هشدار خواهد داد کیه اطالعیاتی بیرای نمیایش کنید، وارد صفحهکلیک می Webalizer FTPکه روی 

آن  رنیگ انتهیای وجود ندارد. در غیر این صورت صفحه ای به مانند تصویر زیر به شما نشان داده خواهد که بایید روی پیونید آبیی

 کلیک کنید.

 

 توانید از آن استفاده کنید.می Webalizerمرورگرتان باز خواهد شد که دقیقاً به مانند بخش حاال سربرگ دیگری برای شما درون 
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د قت داشیته باشییدقابل نمایش است و با کلیک روی پیوند هر ماه، وارد صفحۀ آمار همان ماه خواهید شد. پس  ماه تفکیک به آمار

ام گییرد. امیا است و توسط مرورگر کاربران سایت باید انج HTTPکه بازدیدهای عادی که از سایت شما صورت می گیرد با پروتکل 

بازدید کنندگان قابیل نمیایش  صفحات سایت شما به مانند حالت عادی برایه داشت ک FTPتوان با پروتکل یک نوع بازدید هم می

ر کیدام گردند. که با کلیک روی هنیست. بلکه محتویات هر مسیر برای آنها درون مرورگر یا نرم افزار سمت مشتریِ آنها فهرست می

 شود.ز سایت پر میبا این نوع بازدید ا Webalizer FTPشود. آمار بخش دانلود آن پرونده شروع می

 

 

 

 

 Metrics Editor ؛تنظیمات آمارگیرها

میان رگیرهیا ییا هشما تا اینجا با آمارگیرهایی که در سی پنل وجود داشت آشنا شدید. اما باید بدانیید کیه از بخیش تنظیمیات آما

Metrics Editor یین رفعیال کنیید. کیه در افعیال ییا غیجمع آوری آمار سایت را با استفاده از برخی از این نرم افزارها توانید می

 حالت کمتر روی سرور فشار خواهد.

 

البته باید توجه به این نکته داشته  مواجه خواهید شد. ای همانند تصویر زیرشما با صفحه Metrics Editorبا وارد شدن به بخش 

ضوع هر کدام پس با در نظر گرفتن این موباشید که ممکن است تنظیمات این بخش از طرف مدیر سرور برای شما قفل شده باشد. 

ک گزینیۀ توانید فعال یا غیرفعال کنید. برای فعال کردن هر آمارگیر از سیتون همیان آمیارگیر تییاز آمارگیرها را برای هر سایت می

 کلیک کنید. Saveمربوطه را بزنید. در انتها هم فراموش نکنید که روی دکمۀ 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-52-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-webalizer-ftp/
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http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5%db%b3-metric-editors/
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 Securityابزارهای امنیتی 

دهند، شامل ا انجام میاین دست از ابزاره رهایی که باکابه معنای امنیت است.  Securityپنل اسم این بخش از گروه ابزارهای سی

ر عبیوهایی کیه حیاویِ رمیز های سایت، محافظیت از پوشیهروی دامنه SSLمسدودسازی دسترسی اشخاص خاصی به سایت، نصب 

د پیس اگیر قصی .باشیدمیهای کاربردی هستند، جلوگیری از مصرف پهنای باند سایت و همچنین تنظیمات دیوار آتش سطح برنامه

 همراه باشید. cPanelپنل را هم دارید، با این فصل از کتاب آموزش های سییادگیری این دسته از بخش

 

 

 SSH Accessدسترسی خط فرمان؛ 

ه میا مان را روی یک هاست لینوکسی ساختیم و لینوکس هم قابلیتی با عنوان خط فرمان پیشرفته دارد که باز آنجایی که ما سایت

دهید که از این امکان هیم بیرای دار دستورات لینوکس باشید، حتماً ترجیح میدهد، اگر شما هم دوستامکان انجام هر کاری را می

. یت سیایت نیسیتکنید. البته هر چند که در بیشتر مواقع نیازی به استفاده از خط فرمان بیرای میدیرمدیریت سایت خود استفاده 

ها و ندهاقدام به مدیریت پرو File Managerاست. به عنوان مثال اگر ما بتوانیم با استفاده از  های بهترین هم موجودچرا جایگزین

پنل شامل ا خط فرمان این کار را انجام دهیم! ولی به هر حال سیازی است که بها روی فضای میزبانیِ خود کنیم، دیگر چه نیپوشه

 مند شوند.ای خواسته باشند از آن بهرهچنین ابزاری هست که شاید کاربران حرفه

 

 ک بررسیییییا همان خط فرمان روی فضای میزبانیِ شما بسته اسیت. امیا بیا  SSHفراموش نکنید که در خیلی از مواقع دسترسی 

ت باز بود، به طرییق ذییل قادریید از آن بیرای میدیری SSH. ولی اگر دسترسی توانید دریابید که آیا چنین هست یا خیرکوچک می

 فضای میزبانیِ خود از طریق خط فرمان استفاده کنید.

ن صیفحه بیا پنل، شما شاهد یک سری توضیحات و همچنین یک پیوند آبیی رنیگ در پیاییدر سی SSH Accessبا ورود به بخش 

بایسیتی کلییدهای هستید. با کلیک روی آن وارد یک صفحۀ دیگری خواهیید شید کیه از آنجیا می Manage SSH Keysعنوان 
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متصیل  SSHامنیتی برای ورود به محیط خط فرمان لینوکس را تنظیم کنید. سپس با استفاده از یک نیرم افیزار سیمت کیاربر بیه 

 نجام دهید.شوید. این تمام مراحلی است که باید ا

 

ای با همین عنوان برای ما باز گردد. به طور کلی برای دسترسی بیه کنیم و تا صفحهکلیک می Manage SSH Keysپس ما روی 

 ( و دیگیری کلیید خصوصییPublicروی سرور، ما نیاز به یک جفت کلید رمزگیذاری دارییم. ییک کلیید عمیومی ) SSHسرویس 

(Private هر جفت این کلیدها را .)ول توانید از طریق این صفحه بسازیم. زمانی که این کلیدها ساخته شد، از طریق دو تیا جیدمی

وی ی را بایید رپایین همین صفحه قابل مشاهده هستند. کلید عمومی که روی سرور و فضای میزبانیِ شما خواهد ماند. کلید خصوص

 ینیوکس شیوید،انی که خواسته باشید وارد محییط خیط فرمیان لرایانۀ خود ذخیره داشته باشید و از آن به شدت مراقبت کنید. زم

تۀ توانیید وارد پوسیکلید خصوصیِ روی رایانۀ شما با کلید عمومی روی سرور تطبیق داده خواهد شد. اگر مطابقیت ایجیاد شید، می

 لینوکس شوید و دستورات لینوکس را وارد کنید و نتایجی دستورها را ببینید.

 

توانیید ببینیید. بیا کلییک روی پیونید را که از قبل ساختم را شما هیم می SSHت کلید امنیتی برای ورود به در تصویر باال یک جف

View/Download  هر کدام، قادر به دریافت آن کلید هستید. البته ما در اینجا به کلید عمومی ییا همیانPublic Key  نییازی

روبروی عنوان هیر  Deleteخصوصی را بر خواهیم داشت. با کلیک روی دستور نداریم. چرا که باید روی سرور باقی بماند. اما کلید 

هیا اسیتفاده کلید، آن کلید برای همیشه حذف خواهد شد. اگر این کار را برای کلییدهای معتبیری انجیام دهیید کیه همینیک از آن

 فرمان سایت خود نخواهید بود. کنید، دیگر قادر به ورود به محیط خطمی
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 باشد:صفحه دو تا دکمۀ آبی رنگ با عناوین زیر موجود می اما باالی همین

 Generate a New Key ای خواهید شد که قیادر بیه سیاخت ییک جفیت کلیید : با کلیک روی این پیوند وارد صفحه

 هستید. SSHرمزگذاری برای اتصال به 

 Import Key انیۀ توانید کلیدهایی که قبالً روی رایشوید که از آنجا میای هدایت می: با کلیک روی این پیوند به صفحه

 نید.کپنل استفاده شخصیِ خود ساختید را درون ریزی کنید و از آنها استفاده کنید. بدون اینکه از ابزار ساخت کلید سی

شود بتوانیم مشخصات جفت کلید جدیدی کنیم تا در صفحۀ دیگری که برای ما باز میکلیک می Generate a New Keyروی 

 ار است ساخته شود را بدهیم.که قر

 

 Key Name فرض را بگذارید باقی بماند.: نام کلید را باید در اینجا وارد کنید که بهتر است همان نام پیش 

 ey Password  رمز عبور کلید رمزگذاری را باید در اینجا وارد کنید. بهتیر اسیت از ابیزار :Password Generator 

خییره کنیید. ذاستفاده کنید. تا به طور خودکار این جعبه و جعبۀ بعدی هم پر شود. فقط رمز عبور را در جیایی مطمیئن 

 بعداً به آن نیاز پیدا خواهیم کرد.

 Reenter Password .رمز عبور را مجدد در اینجا وارد کنید : 

 Strength د بهتر است.چقدر به سبز نزدیک تر باشدهد که هر : قدرت و پیچیده بودن رمز عبور را نشان می 

 Key Type  نوع کلید رمزگذاری را باید تعیین کنید که دو نوع :RSA  وDSA ایا و معایبی وجود دارد. هر کدام دارای مز

 را انتخاب کنید. RSAهستند. بهتر است گزینه 
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 Key Size ید ر امنیتی شاد حجمش بیشتر باشد، از نظ: حجم کلید رمزگذاری را باید از اینجا انتخاب کنید. هر چقدر کلی

هتیر بو همچنین ساخت کلید میورد نییاز اسیت. پیس  SSHمزیت به حساب آید. اما زمان زیادی برای اتصال به سرویس 

 را انتخاب نمایید. 2048است گزینه 

 SSH Accessۀ اصیلی صبر نمایید تا کلید ساخته شیود. حیاال اگیر بیه صیفحکلیک کنید و  Generate Keyدر نهایت که روی 

صیی را های قبلی باید کلیید خصومراجعه کنید، کلیدهای ساخته شده را در انجا خواهید دید. کاری که باید انجام دهید، طبق گفته

که روی رایانۀ شما نصب  SSHاز روی فضای میزبانی برداشته و به روی رایانۀ خودتان بیاورید. پس از آن با استفاده از یک نرم افزار 

 شده است، وارد محیط خط فرمان سایت خود خواهید شد.

کنید، نیازی به نصب نرم افزاری دیگری نیست. کافی اسیت ترمینیال ییا همیان اگر برای رایانۀ شخصیِ خود از لینوکس استفاده می

برای اتصال به همراه کلید خصوصی که دارید اسیتفاده کنیید. امیا اگیر  SSHپنجرۀ خط فرمان سیستم خود را باز کرده و از دستور 

را دریافت کیرده و روی رایانیۀ خیود آن را  Puttyسیستم عامل رایانۀ شخصیِ شما ویندوز است، بهترین کار این است که نرم افزار 

برای استفاده از آن هم کافی است ویدیوی تفصیلی ایین   ندارد و بسیار سبک و ساده است. اجرا نمایید. این نرم افزار نیازی به نصب

 بخش را حتماً مطالعه نمایید.

ای که برای شما بیاز ای که ساختید کلیک کنید. در صفحهروبروی کلید عمومی Manageاما قبل از اتصال حتماً باید روی دستورِ 

ه اسیتفاده د. تا این کلید تعیین هویت شود و شما بتوانید از این جفت کلیید سیاخته شیدکلیک کنی Authorizeخواهد شد، روی 

 کنید.

 

سازد که از طریق خط فرمان بتوانید سایت خود که همانطور که گفته شده، شما را قادر می SSH Accessاین بود از آموزش بخش 

کنیید، د میکس ضیروری اسیت و حتمیاً بایید از دسیتوری کیه واررا کنترل کنید. البته دانستن و آگاهی داشتن از دسیتورات لینیو

ضیربۀ  اطمینان صد در صدی داشته باشید. در غیر این صورت ممکن است کیاری را انجیام دهیید کیه غییر قابیل برگشیت باشید و

میان ه از خیط فرادسنگینی را به سایت شما وارد کنید. پس اگر با دستورات لینوکس آشنایی ندارید، به هیچ عنوان پیشینهاد اسیتف

 نخواهد شد. داده لینوکس برای مدیریت سایت به شما

 

 

http://www.putty.org/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5%db%b4-ssh-access/
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 IP Blockerپی؛ مسدود کنندۀ آی

توانیید از بخیش میمشخصی را به سایت خود ببندید،  IPدر صورتی که خواسته باشید جلوی دسترسی یک شخص یا یک رایانه با 

IP Blocker  سیت کیه بسیتن ااستفاده کرده تا آن افراد قادر به بازدید از سایت شما نباشند. البته ذکیر ایین نکتیه حیائز اهمییت

های دیگیر سیایت شیما توانید از سیرویسدسترسی به این روش فقط برای برای بازدید سایت است و شخص میورد نظیر هنیوز می

 همچنان استفاده کند.

 

های مد نظر خود را طبق راهنمیایی کیه پیآیای از پی یا یک محدودهتوانید یک آیشما می IP Blockerدر قسمت باالی صفحۀ 

 کلیک کنید. Addدر ذیل این بخش آمده است، وارد کنید و در نهایت روی 

 

هیای کنید. روشسترسی آنها به سایت شما مسدود شوند را وارد های مورد نظر خود را که باید دپیتوانید آیشما به چند روش می

 بردن آنها را ببینید. توانید نحوۀ به کارهای آنها در ادامه آمده است که میمختلف و همچنین مثال

 

 Currently-Blocked IPهیای میورد نظیر خیود را اضیافه کردیید، در جیدول پیایین صیفحه بیا عنیوان IPییا  IPپس از اینکه 

Addresses پی قادر لزوم هر کدام را که خواسته باشید را حذف کنید. که از آن به بعد آن آیتوانید آنها را ببینید و در صورت می

 به دیدن و باز کردن صفحات سایت شما باشد.
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های خیود بگیریید. در میواقعی کیه سیایتسیایت ییا ا به توانستید جلوی دسترسی افراد خاصی رپس دیدید که به چه سهولتی می

پنل بیدین شیکل توانید از این ابزار سییپی وی آگاه هستید، میایت شما را دارد و شما از آیشخص مورد نظر قصد خرابکاری در س

 استفاده کنید.

 

 

 

 SSL/TLSنصب گواهینامۀ امنیتی؛ 

ات رد و بیدل شیده باز کنند، به این معنا که امنییت اطالعی httpبه جای  httpsاگر ما خواسته باشیم بازدیدکنندگان، سایت را با 

انجام دهیم. البتیه قبیل از  SSL/TLSید از بخش پنل این کار را بانصب کنیم. در سی SSLتامین گردد، باید روی دامنۀ سایت خود 

 IPییاز بیه ییک روی سیایت میا ن SSLانجام این کار باید به چند نکته توجه داشته باشیم. اول اینکه در بیشتر مواقیع بیرای نصیب 

م کیه ایین هیم خیود را باید خریداری کنیی SSLاختصاصی داریم که باید هزینۀ آن را به صورت ماهیانه بپردازیم. عالوه بر آن جواز 

 httpsا بیا رایگان هست که اگر سیایت خیود ر SSLشامل هزینه است. گذشته از این حرفها در بیشتر مواقع سایت شما دارای یک 

ی سایت شیما در به درستی و بدون مشکل رو SSLکردید و خطایی از طرف مرورگر به شما برگردانده نشد، به این معنا است که  باز

کنند. ولی وبنولوگ این امکان را برای همۀ مشیتریان خیود مهییا رایگان را ارائه نمی SSLها حال کار کردن است. البته همۀ شرکت

دیگر از ایین  SSLه تعویض آن با یک جواز رایگان و معتبر استفاده کنید، قادر ب SSLتوانید از این میکرده است. پس عالوه بر اینکه 

 پنل هستید.بخش از سی

 

رایگان وبنولوگ استفاده کنید، نیازی به انجام کیار خاصیی از درون  SSLبا این توضیحات اگر فرض کنیم که شما خواسته باشید از 

قرار دهید. بیه عنیوان مثیال نشیانیِ صیفحۀ  httpsپنل نیست. باید وارد تنظیمات سایت خود شوید و تنظیمات سایت را روی سی

 تغییر دهید. https://webnolog.irاصلی سایت خود را که درون بخش تنظیمات سایت شما حتماً وجود دارد را مثالً به 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5%db%b5-ip-blocker/
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ده اسیت را طیی جدید نصب کنید، باید مراحلی که در تصویر زییر نشیان داده شی SSLاما اگر خواسته باشید یک گواهینامۀ امنیتیِ 

 را خریداری کرده باشید. SSLکنید. فرض ما هم این است که قبالً از یک شرکت معتبر جواز 

 

1. Private Keys (KEY) حله شما باید ییک کلیید خصوصیی بسیازید. ایین کلیید خصوصیی بیا وارد کیردن : در اولین مر

 Generate, view, upload, or delete your private keysهای مختلیف صیفحۀ مشخصات خیود در قسیمت

 شود.شود و روی سرور ذخیره میساخته می

2. Certificate Signing Requests (CSR) جواز بسازید کیه ایین سیند ییک  : در مرحلۀ دوم باید یک سند درخواست

ن را آاست که شما با انتخاب کلیدی که در مرحلۀ قبلی ساختید و سپس پیر کیردن مشخصیات خیود  csrفایل با پسوند 

 در نهایت کد جواز را دریافت کنیم. بدهیم و SSLرا به شرکت صادر کنندۀ جواز  csrسازید. حاال باید این سند می

3. Certificates (CRT) کنیم.ریافت کد یا سند جواز، آن را از این بخش روی فضای میزبانیِ خود نصب می: با د 

4. Install and Manage SSL for your site (HTTPS)  حاال از این قسمت باید جواز :SSL  نصب شده را روی دامنۀ

 مد نظرمان فعال کنیم.

دادیم. همانطور که خدمت شیما عیرض شید، ییک روی دامنۀ سایت باید انجام می  SSLاین تمامی مراحلی بود که برای نصب یک 

 Certificates (CRT)های شما وجود دارد. با وارد شدن به بخش گواهینامۀ رایگان هم روی فضای میزبانیِ شما برای تمامیِ دامنه

ه نصب ندارد و همۀ کارهایش به صیورت خودکیار انجیام توانید شاهد باشید. نیازی برایگان را می SSLاین گواهینامه یا همان جواز 

شده است. شما فقط کافی است از همین االن کاری کنید که تمامی بازدید کنندگان سایت شما، صیفحات سیایت را بیا اسیتفاده از 

https .را مطالعه نمایید. این آموزشبرای انجام تنظیمات سایت هم کافی است  باز کنند 

روی  SSLکیه مرحلیۀ چهیارم از نصیب  Install and Manage SSL for your site (HTTPS)فراموش نکنید که از قسیمت 

 Manageبیه عنیوان مثیال از بخیش  د.های خیود کنتیرل و میدیریت کنییتوانید تمامی جوازها را برای همۀ دامنهسایت بود، می

Installed SSL Websites های شما که حاویِ این صفحه که تصویر آن را در زیر شاهد هستید، دامنهSSL توانیید هستند را می

https://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&catid=7&id=76
https://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&catid=7&id=76
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ی هاای از دامنیهات هر جواز امنیتی را خواهید دید که مربوط به یک ییا دسیتهجزئی Certificate Detailsببینید. با کلیک روی 

 شماست.

 

فضیای میزبیانیِ خیود  را که قبالً با استفاده از سه روش اولییه روی SSLتوانید یک هم می Install an SSL Websiteاز قسمت 

تی که تا کلیک کنید تا تمامی جوازهای امنی Browse Certificatesنصب کردید را، روی یک دامنه فعال کنید. کافی است روی 

 های خود فعال کنید.ای از دامنهبه االن نصب کردید را ببینید. سپس آنها را برای دامنه

 

ه کیروی سایت است. برای کسب اطالعیات بیشیتر و توضییحات تفصییلی فرامیوش نکنیید  SSLاین مرحله آخرین مرحله از نصب 

 پنل را هم حتماً مشاهده نمایید.سیویدیوی آموزشی این ابزار از 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5%db%b6-ssl-tls/
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 HotLink Protectionمحافظت پهنای باند؛ 

کنید، این عکس روی شبکۀ اینترنت شامل یک نشیانیِ یکتاسیت زمانی که شما یک عکس را روی فضای میزبانیِ خود بارگذاری می

فحه شود. این نشانی را همانطور که خود شما درون یک صد آن عکس ختم میکه با دامنۀ سایت شما شروع شده و در انتها به پسون

نیِ تواننید انجیام دهنید. یعنیی نشیااز سایت خود برای بازدید کنندگان سایت خود قرار خواهید داد، دیگران هیم همیین کیار را می

د سیایت ت آنها در حال استفاده از پهنای بانیو درون سایت و یا وبالگ خود قرار دهند. در این حال های سایت خود را برداشتهعکس

دامه اوزشی که در شما هستند. اگر خواهان جلوگیری از مصرف پهنای باند شما به وسیلۀ دیگران به این شیوه هستید، باید طبق آم

 را فعال کنید. HotLink Protectionخواهد آمد، امکان 

 

کلییک  Enableشده و اگر این امکان غیرفعال باشد، روی  HotLink Protectionرای فعال کردن این قابلیت، باید وارد صفحۀ ب

 کنید. 

 

 . که به قرار زیر است.توانید تنظیمات مربوطه را انجام دهیدحاال می

هایی کیه اجیازۀ گذاشیتن در باالی آن نقش بسته است، شما باید تمیامی دامنیه URLs to allow accessای که عنوان در جعبه

های خیود شیما روی همیین فضیای هایی از سیایتها می توانید دامنیهاین دامنههای سایت شما را دارند را وارد کنید. پیوند عکس

ردد. د درون یک خط به همراه پروتکیل آن در  گیامنه بایدهای اشخاص دیگر باشند. هر میزبانی یا یک فضای دیگر باشند، یا دامنه

تواننید های روی فضای میزبانیِ فعلی شما هستند. یعنی آنها میاند که همان دامنهفرضی درون این جعبه قرار گرفتههای پیشدامنه

 کنند. های شما برای نمایش تصاویرتان استفادهاز نشانیِ مستقیم عکس

شییامل  Block direct access for the following extensions (comma-separated)جعبییۀ بعییدی بییا عنییوان 

شیته های دیگر را ندارند. از قبل چند تا پسوند مهم درون ایین جعبیه گذاپسوندهایی است که اجازۀ دسترسیِ مستقیم توسط دامنه

 ن پسوندها مناسب هستند.ها همیایش کنید. اما در بیشتر حالتتوانید آنها را ویرشده است. بنا به خواست خود می

هیای کسوجود دارد که با فعال کردن آن زمانی که نشیانیِ یکیی از ع Allow direct requestsیک گزینۀ دیگری هم به عنوان 

 نآیعنیی نمیایش  روی فضای میزبانیِ شما به صورت مستقیم درون نوار نشانیِ مرورگر وارد شود، مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد.

 شود.مسدود نمی
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فرض باشد کیه در زمیانی تواند شامل نشانی یک عکس پیشهم می Redirect the request to the following URLجعبۀ 

 های روی فضای میزبانیِ شما را داشت، به جای آن این تصویر نمایش داده گردد.که فردی قصد استفاده از عکس

بیه اتمیام  HotLink Protectionخواهید شید و کیار فعیال کیردن  کلیک کنید، تنظیمات ذخییره Submitدر نهایت اگر روی 

های روی فضیای میزبیانیِ شیما رسد. حال از االن به بعد دیگران قادر به استفاده کردن از پهنای باند سایت شما با دریافت عکسمی

 توانیید آن رایم Disableحال که این قابلیت را فعال کردید، در دفعات بعدی با مراجعه به همین صفحه و با کلییک روی نیستند. 

 غیرفعال کنید.

 

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-57-hotlink-protection/
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 Leech Protectionهای محدود شده؛ محافظت پوشه

هایی از سایت خود رمز عبور گذاشته باشید و برای آن کاربری تعریف کیرده باشیید کیه فقیط وی هایی که شما روی پوشهدر حالت

تواند به آن و محتویات درونش دسترسی داشته باشد، اگر نیاز باشد بیرای دفعیات ورود آن فیرد هیم محیدودیت تعییین کنیید، می

 این کار را انجام دهید. Leech Protectionتوانید از قسمت می

 

خواهیید روی آن بایست بیا کلییک روی نمیاد هیر پوشیه، وارد مسییری شیوید کیه میمی Leech Protectionبا ورود به بخش 

 وشۀ سیمت چیپِمحدودیت ورود قرار دهید. سپس روی نام آن پوشه کلیک کنید. به عنوان مثال ما در تصویر با کلیک روی نماد پ

public_html  وارد آن شده و سپس رویblog کنیم.کلیک می 

 

های مختلف را طبیق توضییحات حاال باید گزینه روی فضای میزبانیِ خود خواهیم شد. blogبا این کار وارد صفحۀ تنظیمات پوشۀ 

 کلیک کنیم. Enableذیل پر کرده و روی 

 Number of Logins Per Username Allowed in a 2-Hour Period د دفعیات ورود موفیق بیه پوشیۀ : تعدا

 ساعته را باید در این جعبه وارد کنید. 2رمزگذاری شده برای یک دورۀ زمانیِ 

 URL to Redirect Leech Users to ای که فردی که از میزان محدودیت تخطی کرده است و باید به : نشانیِ صفحه

 آن ارجاع داده شود را باید درون این جعبه وارد کنید.
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 Send Email Alert To خواهید ایمیل هشداری به نشانیِ ایمیل خاصی بعد از تخطی یک فرد ارسیال گیردد، : اگر می

 این گزینه باید فعال شده و سپس نشانیِ ایمیل در جعبۀ زیرین آن وارد گردد.

 Disable Compromised Accounts سیت خواهید حساب فردی که از تعداد دفعات مجیاز تخطیی کیرده ا: اگر می

 مسدود گردد، این گزینه را فعال نمایید.

 

ال گیردد. کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شده و حفاظت تعداد دفعات ورود به پوشۀ رمزگذاری شده، فعی Enableپس از آن روی 

 خواهید روی آنها محدودیت ورود قرار دهید، باید این مراحل را طی کنید.ای که این شرایط را دارد و شما میبرای هر پوشه

ز یر خاص هم کافی است وارد صفحۀ تنظمیات آن شیوید و ابرای یک مس Leech Protectionبه جهت غیرفعال کردن حفاظت 

 کلیک کنید. Disableروی  Disable Protectionقسمت 



194 
 

 

روی  Manage Usersتوانیید از قسیمت توانند وارد پوشیۀ میورد نظیر شیوند، میاما برای مدیریت کاربرهایی که با رمز عبور می

Manage Users  کلیک کنید. با این کار وارد بخشی از ابزارDirectory Privacy  خواهید شد که مربوط ساخت و تغیییر رمیز

 Directoryپیس ایین ابیزار بیه طیور همیاهنگی بیا ابیزار  توانند وارد پوشۀ رمزگذاری شده شیوند.عبور کاربرانی است که آنها می

Privacy .کار خواهد کرد 

 

فیرد  هایی که با رمز عبور محافظت شدند، یک الیۀ امنیتیِ بیشتری قرار دهید کیه اگیرنستید برای پوشهشما توااین گونه است که 

رۀ زمیانیِ اد طی یک دومورد نظر اطالعات تعیین هویتیِ خود را مثل رمز عبور ورود به پوشه را، در جایی منتشر کرد، برای ورود افر

 خاص محدودیت وجود داشته باشد.

 

 

 

 ModSecurityفعال یا غیرفعال کردن 

ModSecurity  برد. به عنوان مثال فرض کنید یک نفرمیهای ما را باالتر برای آپاچی است که سطح امنیتی سایتنام یک افزونه 

شیود و بررسی می ModSecurityقصد دیدن یکی از صفحات سایت ما را دارد. در این حالت درخواست فرد مورد نظر اول توسط 

توانید این قابلیت را برای تمیام ییا پنل شما میاگر مشکلی وجود داشت، جلوی دسترسیِ وی گرفته خواهد شد. از این بخش از سی

 ل کنید.های خود فعال یا غیرفعاسایتبخشی از 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5%db%b8-leech-protection/
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های شما فعال باشد، در باالترین قسمت ایین صیفحه برای تمامی سایت ModSecurityپنل، اگر ا وارد شدن به این بخش از سیب

 ید.ها به صورت یکجا غیرفعال کنتوانید این امکان را برای تمامیِ سایتمی Disableبا کلیک روی 

 

 Configure Individualاز قسیمت را فعیال ییا غیرفعیال کنیید،  ModSecurityاگر قصد دارید برای یک ییا چنید میورد  اما

Domains از ستون ،Status وضعیت هر دامنه( ای که در نظر دارید را فعالOn( یا غیرفعال )Off.کنید ) 

 

ان باشد پنل مثل دیگر ابزارهای این کنترل پنل، برای شما نمایاین مورد را هم به یاد داشته باشید که ممکن است این بخش از سی

ت ایین شود. پس اگر نبود، شما قادر به انجام تنظیمیاکه سایت شما روی آن میزبانی مییا نباشد. این بستگی به مدیر سروری دارد 

 سرور مورد نظر چیز دیگری است.یا وب افزونه از آپاچی نیستید.

 

 

 

 

  

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b5%db%b9-modsecurity/
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 SoftWareافزاری ابزارهای نرم

 متن

 

 ب

 Perl Modulesهای پرل؛ افزونه

سایت خود را با استفاده از یک اسکریپت پِرل سیاخته باشیید، کند و پشتیبانی می Perlزمانی که هاست شما از زبان برنامه نویسی 

 Perlهای این زبان برنامه نویسی هم استفاده کنید. که در این حالیت از بخیش ای از موارد شاید نیاز هم باشید که از افزونهدر پاره

Modules های دیگیری اسیت کیه بیه صیورت البته این بیه عیالوۀ افزونیهپنل قادرید افزونۀ مورد نظر خود را اضافه کنید. در سی

 سیستمی روی سرور نصب است و شما قادر به استفادۀ از آنها هستید.

 

با دنبال  هایی که اضافه کردید داده شده است.در مواجه با این صفحه در باالترین قسمت توضیحاتی راجع به نحوۀ استفاده از ماژول

 های پرل برای خود استفاده کنید.توانید از ماژولخود میهای کردن آن در برنامه

 

ییک  ”Find a “Perl Moduleتوانید از بخش های موجود برای زبان برنامه نویسی پرل، میاما برای نصب افزونۀ دیگری از افزونه

هایی که نام میورد نظیر در عنیوان آنهیا وجیود داشیته کلیک کنید. افزونه Goوارد کرده و روی  Searchکلمۀ کلیدی را در جعبۀ 
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های توانید آن را روی فضای میزبانی خود برای استفاده در برنامیهباشید به شما نشان داده خواهند شد و پس از آن با یک کلیک می

 پِرلِ خود استفاده کنید.

های پرل به صورت صفحه بندی شما به شما نمیایش داده می ماژولکلیک کنید، تما Show Available Modulesاگر هم روی 

 شود که حجم عظیمی از ماژول است! باید از بین آنها مواردی که قصد نصب شدنشان را دارید انتخاب و سپس نصب کنید.می

 

وارد کیرده و  Install a Perl Moduleاحتماالً اگر شما نام یک افزونه را به طور کامل دارید، خواسیته باشیید آن را درون جعبیۀ 

 کلیک کنید. در این روش هم ماژول مورد نظر در کمترین زمان نصب خواهد شد. Install Nowروی 

 

ا قابل نمیایش اسیت. از آنجی Installed Perl Module(s)، در جدولی با عنوان های پِرلی که تا به االن نصب کردیدتمامی افزونه

روزرسانی کنید. با کلیک کیردن روی دکمیۀ ینید و یا آنها را بهظر خود را حذف کنید. یا نسخۀ آنها را ببهای مورد نتوانید افزونهمی

Show System Installed Modules شوند.های سیستمی و از پیش نصب شدۀ پرل نمایش داده میهم تمامی ماژول 

 

های ایین زبیان ونیهرا فعیال داشیته باشید تیا شیما بتوانیید افز به یاد داشته باشید که فضای میزبانیِ شما حتماً بایید قابلییت پیرل

ی شما مسیدود از طرف مدیر سرور برا Cنویسی را نصب کنید و از آنها استفاده نمایید. در برخی از مواقع هم که کامپایلر زبان برنامه

 ر اقدام از یک روش دیگر باشید.بود که باید به فک های پرل مواجه خواهیدشده باشد، باز هم با مشکل نصب کردن افزونه

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-60-perl-modules/
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 Site Softwareنصب خودکار نرم افزار سایت؛ 

جویی نماییید، پیشینهاد مین خواهید در وقت خود صرفهها برای راه اندازی سایت مشکل دارید و یا میاگر با نصب دستیِ اسکریپت

پنل است. با استفاده از این ابزار به سادگی قادر به نصب هر نوع اسکریپتی هسیتید کیه از در سی Site Softwareاستفاده از ابزار 

 قبل توسط مدیر سرور برای شما مهیا شده است.

 

هیایی کیه در اند. گروههای قابل نصب به صورت گروه بندی شیده نمیایش داده شیدهتمامی اسکریپت Site Softwareدر صفحۀ 

اخت سیهستند که اولی برای ساخت وبالگ و سایت و دومین گروه برای  Bulletin Boardsو  Blogsهستند، تصویر زیر موجود 

 گیرند.های انجمنی مورد استفاده قرار میسایت

 

ی هدایت جای گرفته است و با کلیک روی پیوند آن به صفحۀ دیگر Blogsهمانطور که شاهد هستید اسکریپت وردپرس در دستۀ 

ین توانید با دادن مشخصات سایت خود به راحتی این اسکریپت را نصب کنید. هر اسکریپت دیگر هم همخواهید شد که از آنجا می

 ک شکل و شمایل است.یه پنل تقریباً بمراحل را نیاز به طی کردن دارد و نصب کردن آنها در این بخش از ابزارهای سی

 

ن چیست و آدر باالترین قسمت صفحۀ نصب کنندۀ اسکریپت وردپرس، توضیحاتی راجع به آن داده شده است. اینکه آخرین نسخۀ 

 جواز استفاده از آن به چه صورتی است و همچنین اطالعات امنیتی آن چگونه است.
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های نصب کنندۀ لیک کنید. توضیحات تک تک گزینهک Installبایستی اطالعات نصب را داده و سپس روی می Installدر قسمت 

 خودکار بدین صورت است:

 Installation URL ای که قرار است وردپرس در آن نشانی نصب شود را انتخاب کنیید. روی : از این قسمت باید نشانی

 .ای نصب گرددای و در چه پوشهچه دامنه

 Admin User نام کاربری ورود به پیشخوان وردپرس : 

 Admin Password رمز عبور مدیر سایت برای ورود به پیشخوان وردپرس : 

 Admin Password (Again) تکرار رمز عبور ورود به پیشخوان وردپرس : 

 

 

 Email نشانی ایمیل خود برای تماس وردپرس با شما : 

 Blog Name نام سایت خود : 

 Blog Description توضیحات سایت : 

 Table Prefix حرفی کامالً تصادفی باشد. 4یا  3های وردپرس؛ که بهتر است یک عبارت : پیشوند جدول 

 MySQL Database ای که از قبل ساخته شده است و یا ساخت یک پایگاه دادۀ جدید: انتخاب پایگاه داده 
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فاده اسیت. چند ثانیه طول خواهد کشید که وردپرس روی مسیری که در نظر داشتید نصب شده و قابل است Installبا کلیک روی 

ز آن ابیرای ورود  اطالعات نام کاربری و رمز عبور ورود به پیشخوان وردپرس را در جایی مطمئن یادداشت کنید تا در دفعات بعیدی

 استفاده کنید.

 

یپت مد نظر وجود داشت، به اگر نسخۀ جدیدی از اسکر Upgradeپنل شدید، در بخش سیدر دفعات بعدی که وارد این بخش از 

یریت توانید آن را به روز کنیید. بیه روز کیردن اسیکریپت میدشما اطالع خواهد داد و از همین جا با چند کلیک ساده به راحتی می

ال هک شدن آن به شدت باال خواهد رفت. پس بیه یت شما، احتمشود. چرا که با قدیمی شدن کدهای ساسایت به شدت توصیه می

 این نکته دقت کافی را داشته باشید.

توانید اسکریپتی که نصب کردید را حذف کنید. دقت داشته باشید کیه ایین عمیل غیرقابیل برگشیت هم می Uninstallاز قسمت 

ا از دسیت نیسیت و اطالعیات سیایت خیود ر است و اگر نرم افزار سایت ساز خود را به این روش حذف کنید، دیگر قابیل بازگشیت

 خواهید داد. پس با دقت از آن استفاده کنید.
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 Optimize Websiteسازی سرعت سایت؛ بهینه

ر ردد. این کیایکی از مصادیق افزایش سرعت سایت، فشرده سازی محتوایی است که برای بازدید کنندگان سایت قرار است ارسال گ

در  Optimize Websiteدهد و اگر شما کنترلی روی تنظیمات این بخش داشته باشید باید از طریق ابیزار را وب سرور انجام می

میدیر  کته دقت کافی داشته باشید که در حالیت عیادینخود را انجام دهید. البته باید به این  پنل وارد شده و تنظیمات مد نظرسی

ها فعال کرده است. پس نیازی نیست که شیما بیه ایین قسیمت وارد سازی محتوای سایت را از قبل برای تمامیِ سایتسرور فشرده

پنل بسیته شیده رد دسترسیِ شما به این بخش از ابزارهای سییای را انجام دهید. به همین خاطر امکان داشوید و تنظیمات اضافی

 باشد.

 

 کنید. حالت های مختلف بدین قرار است: توانید انتخابهای فشرده سازی را میدر این بخش سه حالت از حالت

 

 Disabled سازی محتوای ارسال شدۀ سایت برای افزایش سیرعت بارگیذاری صیفحات : با انتخاب این گزینه، کالً فشرده

 غیرفعال خواهد شد.

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6%db%b1-site-software/
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 Compress All Content ان : با انتخاب این گزینه، تمامی محتویات ارسال از جانیب سیایت شیما بیه بازدیید کننیدگ

 شوند.فشرده می

 Compress the specified MIME types  فقط نوع محتوایی که نوع :MIME آنهیا را در جعبیۀ زییر وارد کیرده ِِ

ها را بیه ایین فهرسیت شوند. نیازی نیست شما عکسباشید فشرده خواهند شد. در تصویر باال فقط اسناد متنی فشرده می

سیایت ارسیال  ها به طور خودکار در هر صیورت فشیرده خواهنید شید و بیه بازدیید کننیدگاناضافه کنید. چرا که عکس

 شوند.می

 کلیک کنید تا تنظیمات برای شما ذخیره شوند. Update Settingsحال کافی است روی 

ی هم حجیم شود! که بدین ترتیب بعد از مدتبا استفاده از این امکان، معموالً سرعت باز شدن صفحات سایت شما تقریباً دو برابر می

افیزایش سیرعت  شیاخص Seoبنیدیِ فت و هم اینکه به دلیل اینکه از نظر رتبهپهنای باند سایت شما کاهش چشمگیری خواهد یا

ف یابد، بازدید سایت شما افزایش خواهد داشت. البته همانطور که گفته شد، اگیر مطمیئن هسیتید کیه از طیرسایتِ شما بهبود می

 ید.ظیمات از این قسمت ندارمدیر سرور این فشرده سازی روی سایت شما از قبل اعمال شده است، نیازی به انجام تن

 

 

 

 MultiPHP Manager؛  PHPتنظیم نسخۀ 

 PHPکنید که احتیا  به یک نسیخۀ خاصیی از ای برای راه اندازیِ سایت خود استفاده میبه فرض اینکه شما از اسکریپت یا برنامه

های مختلیف سیخهندارد. اگر روی سرور تنها یک نسخه از این موتور پردازش کنندۀ متن نصب شده باشد، شما قادر به انتخاب بین 

توانیید حتیی بیرای هیر کیدام از بیه سیادگی می MultiPHP Managerپنل بیه نیام نیستید. اما با استفاده از رابط کاربری سیی

 ید.را تنظیم کن PHPما وجود دارند، یک نسخه از هایی که روی فضای میزبانیِ شدامنه

 

بیرای  PHPهای شما دارد. در حالیت عیادی ایین نسیخه از فرض و ارثی برای سایتهای روی سرورِ شما یک نسخۀ پیشکل سایت

اگیر  توانیید ببینیید.می MultiPHP Managerهای همۀ کاربرها فعال است. این نسخه را هم در باالترین قسیمت صیفحۀ سایت

خواهیید توانید به راحتی از دیگر تنظیمات صرف نظیر کنیید. امیا اگیر میهای خود ندارید، میمشکلی با این نسخه برای کل سایت

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-62-optimize-website/
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را تنظیم کنید، باید از بخش پایین این صیفحه بیه روشیی کیه در  PHPها نسخۀ خاصی از حتی برای یک دامنه یا چند تا از دامنه

 ایید.ادامه خواهد آمد اقدام نم

 

ز طریق جدول مذکور انتخاب کنید. سپس از فهرسیت اآن است را  PHPای که مد نظرتان برای تغییر نسخۀ در ابتدا سایت یا دامنه

روی  که در تصویر زیر در باال سمت راستش نشان داده شده اسیت، نسیخۀ میدنظرتان را انتخیاب کنیید و PHP Versionکشویی 

Apply  کلیک نمایید. به این روش شما نسخۀPHP هایی که انتخاب کردید را تغییر دادید.همان سایت 

 

قابیل نمیایش  PHPنسیخۀ  PHP Versionتوانید ببینید. در ستون نام دامنه را می Domainدر این جدول در ستون دوم یعنی 

ر حیال نسخۀ پیش فیرض ییا همیان ارثیی کلییِ سیرور د نقش بسته شد، به این معنا است که از Inheritedاست. که اگر عبارت 

د نشیان داده خواهید فعیال باشی PHPهم اگر این قابلیت برای افزایش سرعت پردازش اسناد  PHP-FPMاستفاده است. در ستون 

 شد.

 PHPتغیییر نسیخۀ  پنل اقیدامدارید، از این بخش از سی سایت خود را PHPشود اگر واقعاٌ نیاز به تغییر نسخۀ به شما پیشنهاد می

 ایید.خود بیافز سایت و امنیت کنید. در غیر این صورت با قرار دادن نسخۀ مورد نظر روی حالت ارثی یا پیش فرض سرور، به سرعت

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6%db%b3-multiphp-manager/
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 MultiPHP INI Editor؛ PHPتنظیم پروندۀ پیکربندی 

ز درون ایین پرونیده اایین تنظیمیات  PHPهایِ دارای یک پروندۀ تنظیماتی پیشرفته دارد که قبالً برای تمامیِ سیایت PHPموتور 

پنل به ما امکان ویرایش موارد پرکاربرد از تنظیمات این پرونده به صورت اختصاصی برای های اخیر سیشد. اما در نسخهدریافت می

یزبیانی بیا مه عنوان مثال اگر خواسته باشیید محدودیید حجیم بارگیذاری پرونیده روی فضیای هر فضای میزبانی، داده شده است. ب

اسیتفاده  MultiPHP INI Editorتوانید از ابزار ایش یا کاهش دهید، می خودتان افز ِرا به طور خاص برای سایت PHPاستفاده از 

 نمایید.

 

 Basicتصاصی مربوط بیه خیود هسیتید؛ حالیت اول سیاده ییا همیان اخ php.iniدر دو حالت شما قادر به ویرایش کردن پروندۀ 

Mode  است و حالت دومEditor Mode تر است که باید دستورات را به صورت متنیی وارد کنیید. اگیر یا همان حالت پیشرفته

اقیدام بیه وییرایش  Basic Modeشود کیه از حالیت ندارید، پیشنهاد می php.iniاطالعات کاملی راجع به ساختار دستورات در 

 کنیم.نمایید. پس اول کار را با این سربرگ شروع می

های های خود را انتخیاب کردیید، گزینیهاز باالی این سربرگ، یکی از دامنه Select a locationپس از اینکه از فهرست کشویی 

 شوند.تنظیماتی مخصوص همین دامنه در زیر ظاهر می

 

دانسیتۀ هیر ائز اهمیت است که بدانید تغیییر نام از این موارد را که خواستید را ویرایش کنید. اما حتوانید یکی یکی هر کداشما می

کیه هکرهیا  کدام از این تنظیمات ممکن است به سایت شما آسیب برساند. یا حتی سایت شما را با خطیرات امنیتیی مواجیه سیازد

داریید، ت بگیرند. پس از دستکاری مواردی که اطالعی راجع به آنهیا نبه دس تر بتوانند سایت شما را هک کنند و کنترل آن راراحت

 جداً خودداری کنید.

سیتفاده از اسیکریپت برای اجازه به بارگذاری سند و فایل بیا ا file_uploadsتوان به گزینۀ های این صفحه میترین گزینهاز مهم

PHP .اشاره کرد که به صورت پیش فرض فعال است 
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به بارگذاری خواهد شد را  PHP ای که با استفاده ازامکان تعیین حداکثر حجم پرونده upload_max_filesizeهمچنین گزینۀ 

 دهد. اگر اسکریپت شما در هنگام بارگذاری عکس یا یک سند دیگر خطا داد که حجم آپلود کم است، بایید از ایین قسیمتشما می

صیویر دهیید. در ت ینۀ تنظیمی کنید. در وارد کردن مقدار دقت زیادی به خر اقدام به افزایش عدد موجود در جعبۀ روبروی این گز

 هیم خطیر عملییاتی مگابایت است. از به کار بردن اعداد بسیار زیاد خودداری کنید. چرا که هم خطر امنیتی و 5زیر این محدودیت 

 دارد.

 

که با کلیک روی عنوان این سربرگ از باالی صفحه انجام شدنی است. در اینجیا هیم  Editor Modeرویم به سراغ سربرگ اما می

های خود را انتخاب کنید. سپس دستورات تنظیماتی را در جعبۀ متنی زییرین آن شما اول باید از فهرست کشویی باال یکی از دامنه

کرده باشید، این قسمت هم با همان دستورات ذخیره  PHP ای از تنظیماتوارد کنید. اگر از سربرگ اول مبادرت به تغییر در گزینه

به عبارتی دیگر فرق نخواهد کرد که شما از کدام سیربرگ اقیدام بیه تغیییر تنظیمیات کنیید. ولیی ایین  شده بازنویسی خواهد شد.

جود داشیته باشید، سیایت گیرد که اگر خطایی در دستورات تنظیماتی شما وتر مورد استفاده قرار میایسربرگ برای کاربران حرفه

 شما حتماً با خطای مهمی مواجه خواهد شد.
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ییره شیوند. از باال سمت راست صفحه کلیک کنید تا تنظیمات برای شیما ذخ Saveبعد از انجام تنظیمات فراموش نکنید که روی 

نادری شاید نیاز به دسیت بیردن  ر مواردهای شما بود که داختصاصی مربوط به سایت php.iniاین هم از آموزش تنظیمات پروندۀ 

 در این تنظیمات باشد.

 

 

 

  

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-64-multiphp-ini-editor/
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 Advancedابزارهای پیشرفته 

گییری ایرادهیای د، امکاناتی برای انجام خودکار دستورات لینوکس، ردشوشناخته می Advanced نام با cPanel دسته ابزار دیگر

DNS سیازی ها، سفارشیبیا پسیوندهای مختلیف پرونیده، نحوۀ فهرست شدن محتویات یک پوشه در مسیر لینیوکس، نحیوۀ عمیل

های آن را در خود جای داده اسیت. در ایین بخیش از کتیاب جیامع آمیوزش صفحات خطا و همچنین پویش کردن سایت و پرونده

 پنل.ای میزبانیِ سیها در کنترل پنل مدیریت فضپردازیم به آموزش تک تک این قسمتپنل میسی

 

 Cron Jobsدستورات خوداجراشو؛ 

بندی شده و خودکار دستورات لینوکس. اگر شما هم خواسته باشید ییک جاب یک مفهوم در لینوکس است، برای اجرای زمانکران

پنل بیا توانید از رابطی که سیبندی شده اجرا کنید، میدستور لینوکس مرتبط با سایت خود را به صورت خودکار و به صورت زمان

ک بندی کنید. به عنوان مثال اگر خواسته باشید اجرای ییفراهم کرده است استفاده کرده و دستورات خود را زمان Cron Jobsنام 

 بندی و خودکار کنید، باید از این بخش دستور آن را وارد کنید.را هر نوع پروندۀ دیگر را زمان PHPپروندۀ 

ارد کنید و. چرا که اگر به اشتباه دستوری را ل از دستورات لینوکس استپنل، نیازمند اطالع کاماستفاده از این رابط در سی توجه:

 های شما را معلق کند!که منجر به ایجاد فشار روی سرور گردد، ممکن است مدیر سرور کل سایت یا سایت

 

 Cronای هر بار دستورات توانید تنظیمات ایمیل خود را انجام دهید. نشانیِ ایمیلی که با اجردر باالترین بخش این صفحه شما می

Jobs نتیجۀ آن باید به آن ارسال شود را در جعبۀ ،Email  وارد کنید و رویUpdate Email .کلیک کنید 
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 Add New Cron Jobر خوداجراشیو رو وارد کنیید و روی بایستی مشخصات یک دسیتومی Add New Cron Jobدر قسمت 

 کلیک نمایید.

 

های زمانی که قرار است دستور لینوکس اجرا از تنظیمات از قبل تعیین شده برای دوره Common Settingsاز فهرست کشویی 

شیوند. میثالً در های پایین به صورت خودکیار پیر میتوانید استفاده کنید. با انتخاب هر مورد از این فهرست کشویی، جعبهشود، می

ر شیدند. های مورد نظر به صورت خودکار به مانند نمونیۀ بیاال پیپس گزینه تصویر باال دورۀ زمانی یک بار در روز انتخاب شده است.

د ثانییه وارد کرده و روی دکمۀ آبی رنگ آن کلیک کنیید. پیس از چنی Commandحاال باید خودِ دستور لینوکس را درون جعبۀ 

Cron Job گردد.زمانیِ خاص خودش اجرا می شود و از آن به بعد سر موعدساخته می 

توانیید ببینیید و در دستورهای خوداجراشویی که تیا االن سیاختید را می Current Cron Jobsل پایین صفحه با عنوان در جدو

 صورت لزوم آنها را ویرایش یا حذف کنید.
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کلییک کنیید،  Editهیم اگیر روی  Actionsبینیید. در سیتون این جدول، خود دستور میورد نظیر را می Commandاز ستون 

 برای همیشه حذف خواهد شد. Cron jobآن  Deleteن را ویرایش کنید و با کلیک روی توانید آمی

 

 

 

 Track DNS؛ DNSردگیری 

شود. از ایین قسیمت اطالعیات شناخته می Domain Lookupها با عنوان هایی است که یکی از آن بخشاین صفحه شامل بخش

ها های سیایتها صاحبش شما باشید، و چه دامنهتوانید به دست آورید. حاال چه این دامنههای مختلف را میدامنه DNSمربوط به 

توانید از این بخش استفاده کنید. امیا ابیزار هر دامنه چیست، می IPدیگران باشند. در هر صورت مثالً اگر خواسته باشید بدانید که 

ای میزبانیِ است که برای یافتن مسیر بین رایانۀ شما و رایانۀ فض Trace Routeیافت شود، دیگری که در این صفحه ممکن است 

 شما کاربر دارد.

 

ای را بیدون دامنیه Enter a doman to look upرا با شما هسیتیم. شیما بایید در جعبیۀ  Domain Lookupآموزش بخش 

www  وارد کرده و رویLook Up .کلیک کنید 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-65-cron-jobs/
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شود.  در خیلیی تک تک سرورهای مرتبط با آن دامنه به شما برگردانده می IPپس از مدتی نتیجه به شما برگردانده خواهد شد که 

 توانید از این ابزار استفاده کنید.های خود میاز مواقع برای رفع ایراد مشکالت دامنه

 

گرداند. پس اگیر بیا دسیتورات لینیوکس در لینوکس را بر می hostهمان نتیجۀ دستور   Domain Lookupاید بدانید که ابزار ب

 ده کنید.توانید از نتیجۀ این ابزار استفاآشنایی داشته باشید، حتماً می

هم وجود داشته باشد که کارش مسییریابی بیین  Trace Routeپنل، امکان دارد ابزار دیگری به نام در این صفحه از ابزارهای سی

شیما مخفیی  امکیان دارد بیرای Track DNSفضای میزبانی شما )سرور( است. در شرایطی این بخش از صفحۀ رایانۀ شما و رایانۀ 

 شده باشد.

 

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6%db%b6-track-dns/
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 Indexesها؛ بندی پوشهفهرست

وجیود نداشیته  indexهای ای از پرونیدههای وارد مسیری از فضای میزبانی ما شود که درون آن پروندهدر مواقعی که بازدیدکننده

دهید کیه ( به صورت جدولی تمامی محتویات آن مسیر را برای وی نمایش میindex.phpیا  index.htmباشد، )به عنوان مثال 

ها وارد آنهیا گیردد. ایین سیبک ها آن را دریافت کند و ییا بیا کلییک روی پوشیهآن فرد قادر است با کلیک روی هر کدام از پرونده

 ت روی فضیایِی مختلف فضای میزبانی به هیچ عنوان پسندیده نیست. به این دلیل که هر کسی از محتویاپیمایش در بین مسیرها

 Indexesظیمات بخیش میزبانیِ ما بدون هیچ قید و شرطی آگاه خواهد شد. ما اگر خواسته باشیم این رفتار را تغییر دهیم، باید تن

 را طبق توضیحات این بخش از کتاب انجام دهیم.

 

ان اسیت. شیما هم دقیقاً به مانند هم Indexesآشنایی داشته باشید، طریقۀ کار کردن با بخش  Directory Privacyاگر با ابزار 

وارد  ها وارد آن شوید. و با کلیک روی نام هر پوشه یا مسیر، به داخل بخیش تنظیمیاتیِ همیان مسییرباید با کلیک روی نماد پوشه

 شوید.

را تعییین کینم. بیه  blogن محتویات پوشۀ خواهم نحوۀ فهرست شدبینید. بنده میور که در تصویر زیر میبه عنوان مثال همان ط

  این پوشه شویم.کنم تا وارد بخش تنظیماتیِکلیک می blogهمین دلیل روی نام پوشۀ 

 

 کند:را تعیین می indexهای بدون سرور در مواجه با پوشهتا گزینه وجود دارد که نحوۀ رفتار وب 4

 Default System Setting کند که در بیشتر موارد تمامیِ محتویات مسیر را بیه فرض سرور را اعمال می: رفتار پیش

شود. اما در برخی از مواقع هم بسته بیه تنظیمیات دهد. که این رفتار به هیچ وجه پیشنهاد نمیبازدید کنندگان نشان می

 یلش چیست.برگردانده شود. اگر در مواردی با این خطا مواجه شدید، بدانید که دل 403مدیر سرور، ممکن است خطای 
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 No Indexing  شیود و هییچ محتیوایی از مسییر نمیایش داده برگردانیده می 403: در این حالت به طور قطعی خطای

 شود.نمی

 Standard Indexing (filename only)  :ها نمیایش داده پرونیده یک جدول از محتویات مسییر بیدون توضییحات

 شود.می

 Fancy Indexing (filename and description)  :هاپرونیده توضییحات به همیراه مسیر محتویات از جدول یک 

 .شودمی داده نمایش

 

لی هدایت خواهید شد. حاال اگر بیا در پایین صفحه به همان صفحۀ اص Go Backتان، با کلیک روی با انجام تنظیمات مورد دلخواه

 کنیم.دقت به باال سمت راست صفحه نگاه کنید، یک نماد به صورت چرخ دنده وجود دارد؛ روی آن کلیک می

 

زبیانی یر از فضای میرا باز کردید، کدام مس Indexesکه صفحۀ ابزار  توانید تنظیم کنید که دفعۀ بعدیاز طریق این جعبه شما می

 را انتخاب کرده باشید. Always open this directory in the futureبه صورت پیش فرض باز شود. البته اگر گزینۀ 
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 Error Pagesصفحات خطا؛ 

مایش شوند، به آنها صفحاتی از خطا به همراه توضیحات مختصری ندر مواقعی که بازدید کنندگان سایت شما با خطاهایی روبرو می

شیوند کیه آن صیفحه اصیالً از اول وجیود ای میشود که از وقوع آن خطا مطلع شوند. به عنوان مثال زمانی که وارد صفحهداده می

همان صفحه خطای از پیش تعریف شده است که شما  404شود. این صفحه خطای ا برگردانده میبه آنه 404نداشته است، خطای 

هیا از توانید آن را ویرایش کنید. نه تنها برای این کد خطا، بلکه برای هر نوع خطای دیگیر صیفحاتی وجیود دارد کیه وییرایش آنمی

 شدنی است. Error Pagesبخش 

 

 ای را انتخاب کنید که قصد ویرایش صفحات خطای آن را دارید.در اولین گام باید دامنه Error pagesبا وارد شدن به بخش 

 

بایسیتی کیدهای ای شیوید کیه در آنجیا میسپس از پایین صفحه باید روی پیوند کدخطای مورد نظر کلیک کنیید تیا وارد صیفحه

HTML .مربوط به صفحه خطای مورد نظر را ویرایش کنید 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6%db%b7-indexes/
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روه گیکدهای مرسوم و پرکاربردتر را خواهید دید. به عنوان مثال کیدهای  Edit Common Error Codesی از سربرگ اول یعن

خواهیید شوند. امیا اگیر میاز بیشترین صفحات کدی است که بازدید کنندگان سایت بنا به دالیلی با آنها روبرو می 500و کد  400

 کلیک کنید. Show All HTTP Error Codesی عنوان سربرگ فهرست تمامی کدهای مورد نظر را شاهد باشید، باید رو

 

کند که صفحۀ یبا وارد شدن به صفحۀ ویرایش یک صحفه از صفحات خطا، حاال باید آن را ویرایش کنید. ویرایشگر به شما کمک م

هیم قادریید اسیتفاده  های متغیری هم که در باالی صفحه فهرست شیده اسیتدلخواه خود را برای این کدخطا بسازید. از برچسب

 گر قرار گرفته است، آن متغیر ظاهر خواهد شد.کنید. با یک بار کلیک روی هر کدام از آنها، در جایی که اشاره
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خطیایی  که برای سفارشی سازی صفحات خطایی که به بازدیدکنندگان سایت در مواجه با Error Pagesاین بود از آموزش بخش 

عیال روی فضیای میزبیانیِ شیما ف cgi به این نکته هم دقت داشته باشید کیه اگیر گیرد.ستفاده قرار میشود، مورد انمایش داده می

 نباشد، قادر به استفاده از امکان نیستید!

 

 

 

Apache Handlers 
ش های شما را به بازدید کننیدگان نمیایآپاچی نام همان نرم افزاری است که روی سرور نصب شده است و محتویات سایت یا سایت

رور( ید به آپاچی )وب سیدر مواقعی که قصد استفاده از یک نوع پسوند خاص روی فضای میزبانیِ خود را دارید، و می خواهدهد. می

اقیدام بیه تعرییف رفتیار  Apache Handlersپنل بایید از بخیش سوند چطور برخورد کنید، در سییبفهمانید که باید با آن نوع پ

 های مورد نظر خود کنید.سرور با پروندهوب

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-68-error-pages/
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 Create an Apacheهای مختلفی پیش رو دارید. اولین قسمت با عنوان ، قسمتApache Handlersبا وارد شدن به صفحۀ  

Handler بایستی می ق تصویر زیرمطابشود. شناخته میHandler های اول و دوم وارد کنید و و نوع پسوند را به ترتیب در جعبه

فیرض هیای پیشHandlerها از قبل مشخص شده هستند و در جدول پایین همیین صیفحه  Handlerکلیک کنید.  Addروی 

( هم دلخیواهی اسیت و هیر چیه مید نظیر داریید Extensionتوانید از بین آنها انتخاب داشته باشید. پسوند )وجود دارند. شما می

 توانید وارد کنید.می

 

شوند نمایش داده می User Defined Apache Handlersاضافه کرده باشید در جدولی با عنوان  Handlerهر آنچه که شما 

 هر کدام، قابلیت حذف کردن هم دارند. Deleteو با کلیک روی دکمۀ 

 

فیرض خیود هیای پیشHnadlerدر پیایین صیفحه وجیود دارد کیه  System Apache Handlersنوان یک جدول دیگر به ع

شیود بیا آنهیا بیه عنیوان ییک ییک روبیرو می pplهایی با پسوند که آپاچی با پرونده دهد. به عنوان مثال زمانیسیستم را نشان می

 ن موارد نیستید.ن ایکند. که شما قادر به ویرایش یا حذف کردبرخورد می CGIاسکریپت 
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MIME Type 
دادیم، بیه آپیاچی کیه روی را خوانده باشید، ما با تنظیماتی که در آن بخش انجام میی Apache Handlersاگر توضیحات بخش 

های روندهفهماندیم که چطور با پسوندهای مختلف رفتار کند. اما اگر خواسته باشیم همین طرز رفتار با پسرور قرار گرفته است، می

 اقدام نماییم. MIME Typesمختلف را به مرورگرهای کاربران بفهمانیم باید از بخش 

 

باشد. در قسمت اول این صفحه با عنوان می Apache Handlersدقیقاً به مانند بخش  MIME Typesساختار صفحۀ تنظیمات 

Create A MIME Type توانید یک شما میMIME  تعریف کنید. نامMIME توانیید را که در سومین بخیش ایین صیفحه می

ر نهاییت د وارد کنیید. Extensionsوارد کنید. و پسوند مورد نظر را هم در جعبۀ  MIME Typesانتخاب کنید را باید در جعبۀ 

 کلیک کنید. Addروی 

 

 Deleteدهید کیه بیا کلییک روی تمامی مواردی که شیما اضیافه کردیید را نشیان می User Defined MIME Typesجدول 

 توانید آن را حذف کنید.ها میMIMEرویروی هر کدام از 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-69-apache-handler/
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توانیید کننید را میهایی که از قبل به صورت سیستمی تعریف شدند و کار میMIMEهم همۀ  System MIME Typesجدول 

 ببینید. تعداد آنها زیاد است و قادر به حذف کردن و یا ویرایش کردن آنها نیستید.

 

 

 

 

 Virus Scannerپویشگر ویروس؛ 

 ها میورد اسیتفاده واقیعکل فضای میزبانی ما برای یافتن کدهای مخرب و ویروسهمانطور که از نامش پیداست، برای پویش کردن 

های روی سرور انجام دهد. اما در میواقعی ای ممکن است این کار را برای کل هاستهر چند که خود سرور به صورت دوره شود.می

 گر وییروس اسیتفاده کنیید تیا کیلابزار پویش توانید ازهم که خود شما مسکوک به ورود کد مخربی به سایت خود شده باشید، می

 شود که از به طور مداوم و به افراط از آن استفاده نکنید!های روی فضای میزبانیِ شما بررسی شوند. توصیه میپرونده

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-70-mime-types/
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ۀ پیویش محدود تا گزینه را برای انتخاب 4پنل شده و یکی از برای استفاده از ابزار پویشگر ویروس کافی است وارد این بخش از سی

 انتخاب کنید.

 Scan Mail کند.سی میهای شما را برای یافتن ویروس برر: فقط ایمیل 

 Scan Entire Home Directory ای معادل همان نام کیاربریِ شماسیت را : کل پوشۀ خانگیِ سایت شما را که پوشه

 کند.پویش می

 Scan Public Web Space کند.ها و کدهای مخرب پویش می: کل محیط ریشۀ اصلی سایت را برای یافتن ویروس 

 Scan Public FTP Space  کل فضای مربوط به :FTP  سایت شما را که برای بازدید کنندگان سیایت قابیل دسیترس

 کند.است را پویش می

 

بایسیتی کلیک کنید. به صفحۀ دیگری هدایت خواهید شید کیه می Scan Nowخواهید را انتخاب کرده و روی هر کدام را که می

 Scannerییک نیوار پیشیرفت در قسیمت هایی که قرار است پویش شود، کیار بیه اتمیام برسید. صبر کنید تا بسته به کل پرونده

Progress  وجود دارد که نمایانگر میزان پیشرفت کار است. باید به انتهای خود برسد. در جعبۀInfected Files ای اگیر پرونیده

شیوند. امیا بیه صیورت ها هیم پیاک میمخرب و آلوده پیدا شود، نشان داده خواهد شد که شما در جریان موضوع باشید. این پرونده

 توانید مسیر انها را هم بررسی کنید.دستی برای بررسی بیشتر می
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فیت؛ گشیود کیه خواهید به مانند تصویر زیر به ما نشان داده میا اتمام مراحل پویش، اگر موردی از آلودگی یافت نشود، جعبه ای ب

توانیید ابیزار سیادگی می این گونه اسیت کیه بیه کلیک کنید و به مرحلۀ اول منتقل شوید. OKتوانید روی ویروسی یافت نشد. می

 پنل استفاده نمایید.گر ویروس در سیپویش

 

 

 

  

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b7%db%b1-virus-scanner/
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 Preferencesابزارهای تنظیماتی 

بخش را هم خدمت شما توضیحاتشان  5کی این بخش داریم که یکی ی 5ما جا پنل رسیدیم. در اینابزارهای سی دسته ازبه آخرین 

های پنل خود، تغییر قالب، تغییر زبان، تغییر اطالعیات تمیاس و میدیریت زییر حسیابکنیم. برای تغییر رمز حساب سیرا ارائه می

 اده است.که یادگیری این قسمت بسیار س پنل باید از این قسمت اقدام نمایید.سی

 

 

 Password & Securityعبور؛ تغییر رمز

ر دپنل خود باید از رمزعبور استفاده کنید. این رمز عبور بایید فقیط دسیت خیود شیما باشید و آن را شما برای ورود به حساب سی

ور د کیه رمیز عبیاختیار شخص یا اشخاص دیگر قرار ندهید. با لو رفتن این رمز عبور، سایت شما هک خواهد شد. اما اگر شک داریی

پیشینهاد  رمز عبور خیود را تغیییر دهیید. اصیالً Password & Securityاین است که از بخش  شما لو رفته یا خیر، بهترین کار

کنید، به هیچ عنیوان نبایید سیاده و ای اقدام به تعویض رمز عبور خود کنید. رمزعبوی هم که انتخاب میشود که به صورت دورهمی

 قابل حدس زدن باشد.

 

بیور فعلییِ د. اگیر رمیز عداشته باشید. در غیر این صورت قادر به تغییر رمز عبور خود نیستیبرای تغییر رمز عبور، باید رمز فعلی را 

ی یکیی ود کنیید. یکیخیخود را ندارید، اول همین رمز عبور را بازیابی نمایید، سپس وارد این بخش شده و اقدام به تغییر رمز عبور 

 ید.ت پر کنها را باید طبق توضیحاتی که در ادامه آمده اسگزینه

 Old Password .رمز عبور فعلی خود را در اینجا وارد کنید : 

 New Password  رمز عبور جدید را باید در ایین جعبیه وارد کنیید. بهتیرین کیار کلییک روی دکمیۀ :Password 

Generator .و ساخت یک رمزعبور تصادفی و قوی است 

 New Password (Again) جعبه وارد کنید. : تکرار رمز عبور جدید خود را در این 

 Strength ر آید.دهد که باید به رنگ سبز د: قدرت رمز عبور شما را نشان می 
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میز عبیور، کلیک کنید تا رمز عبور شما تغییر کند. با تغیییر ر !Change your password nowرنگ در نهایت روی دکمۀ آبی

نییت شیما و شما از حساب خود به طور خودکار خار  خواهید شد و باید مجدد وارد حساب خود شوید. ایین کیار بیرای افیزایش ام

 پنلِ شماست.حساب سی

 

 

 

 Change Languageتغییر زبان؛ 

های مختلف این کنترل پنل است. البته در حال حاضر زبیان فارسیی در فهرسیت پنل امکان تغییر زبان قسمتاز امکانات خوب سی

های به هاسیت Change Language وجود ندارد. اما امکان دارد در آینده این زبان هم به بخش cPanelهای مورد استفادۀ زبان

 وبنولوگ اضافه گردد.

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b7%db%b2-password-and-security/
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کلییک کنیید. زبیان  Changeییک زبیان را انتخیاب کنیید، سیپس روی  Select a Languageشما بایید از فهرسیت کشیویی 

ای که انتخاب کردید. توجه داشته باشید که برای تغییر این زبان های مختلف پس از مدتی تغییر خواهد کرد به همان گزینهقسمت

هیا و تصیاویر ضیبط تغییر دهید. در حال حاضر تمامی آموزش Englishزبان را به به حالت اول، مجدد باید وارد این صفحه شده و 

 هتر باشد شما هم از این زبان استفاده کنید.بباشد. پس باشد پنل به این زبان موجود میشده از محیط سی

 

 

 

 

 Change Styleقالب؛  رتغیی

 Change Style. برای ایین منظیور بایید وارد صیفحۀ پنلِ خود هستیدهای مختلف کنترل پنل سیشما قادر به تغییر ظاهر بخش

های هوشمند هم سازگار هستند. یعنی حتیی پنل با گوشیهای سیبیشتر قالب های مورد نظر خود را فعال کنید.شده یکی از قالب

 ات سایت خود را کنترل کنید.توانید امکانوشمند خود هم میشما در حرکت با استفاده از گوشیِ ه

 

نمایشی از هیر تا قالب وجود دارد که شما پیش 4دهد. که در حال حاضر را نشان می Change Styleتصویر پایین نمایی از بخش 

، پس از چنید ثانییه همیان قالیب هاام از پیش نمایشباال سمت راست هر کد Applyتوانید ببینید. با کلیک روی دکمۀ کدام را می

 شما فعال خواهد شد و شما شاهد آن خواهید بود. cPanelروی 

پنل فعال و مورد استفاده بیود. ولیی های قدیمیِ سیاست که در نسخه Retroیکی از این قالب ها هم همان قالب قدیمی با عنوان 

 های جدید برخوردار است.مکانات کمتری نسبت به قالبشود که این قالب را فعال کنید. چرا که از ااالن پیشنهاد نمی

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-73-change-language/
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 Contact Informationویرایش اطالعات تماس؛ 

رسال کند. که پنل باید بتواند با شما در تماس باشد. مثالً اگر رمز عبور حساب شما تغییر کرد، بتواند به ایمیل شما هشداری را اسی

نیابع مگیری کنید. یا در میواقعی کیه سریعتر از این اقدام مطلع شده و از خطرات بعدی پیشاگر این کار از طرف شما نبود، هر چه 

سیایت  فضای میزبانیِ شما مثل حجم فضای میزبانی در حال اتمام است، بیرای شیما هشیداری را ارسیال کنید کیه از قطیع شیدن

 د.جلوگیری کنید. به عنوان مثال اقدام به ارتقاء طرح فضای میزبانیِ خود کنی

 

پنل از ناحییۀ تواند با شما داده باشد، همان ایمیل شماست. این ایمیل در زمان ساخت حساب سییپنل میتنها راه ارتباطی که سی

ولی اگر خواسته باشید این نشانی ایمیل را تغییر دهید، و یا یک حساب ایمیل دیگری را هیم بیه آن اضیافه شود. کاربری گرفته می

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-74-change-style/
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بایسیت ای را میدر جعبۀ اول باید ایمیل اصلی خود را وارد کنید. در جعبۀ دوم ایمیل ثانویه ل زیر عمل کنید.کنید، باید طبق مراح

در جعبۀ سیوم بایید کید  توانید آن را هم وارد کنید.کاری بیشتر میاما برای محکم وارد کنید کنید که وارد کردن آن الزامی نیست.

 را وارد کنید. که آن هم الزامی نیست. Pushbulletارتباطی برای اتصال به سرویس 

 

کنم. امیا بیرای هیای آنهیا اشیاره مییترینهای هشداری وجود دارد. که به مهمدر بخش دوم این صفحه، تنظیماتی برای ارسال نامه

 جزئیات مفصل هر کدام کافی است ویدیوی آموزشیِ این بخش را هم مشاهده کنید.

 

 My contact email address changes پنل شما به : زمانی که این گزینه را فعال کنید، با تغییر نشانیِ ایمیل سی

 شما نامه ارسال خواهد شد. هم به نشانیِ ایمیل قدیمی و هم به نشانیِ ایمیل جدید.
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 My account approaches its disk quota  زمانی که میزان مصرف فضای هاست شیما از حید مشیخص شیده :

 ای شما نامه ارسال خواهد کرد.بیشتر شد، بر

 Any of my account’s email accounts approaches or is over quota  اگیر مییزان مصیرف فضیای :

 یشتر از حد شد، برای شما نامه ارسال خواهد شد.بهای الکترونیکی میزبانی توسط نامه

 My account’s password changes گردد.، نامه ارسال می: زمانی که رمز عبور شما تغییر کرد 

 Someone logs in to my account گردد. برای ای ارسال می: با وارد کردن شخصی به حساب شما برای شما نامه

 شود که این گزینه را فعال کنید.موارد امنیتی پیشنهاد می

 An external account links to my account for authentication خیارجی بیه های : زمیانی کیه سیرویس

 شود.پنل شما دسترسی پیدا کردند، به شما ایمیل هشداردهنده ارسال میسیحساب 

 د.نگرد در پایین صفحه کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره Saveپس از انجام هر کدام از تنظیمات باال، کافی است روی دکمۀ 

 

 

 

 User Managerها؛ زیرحساب

پنل کمی برای شما گنگ باشد. که با شود. به همین دلیل شاید کار کردن با این بخش از سیپنل محسوب میاز امکانات جدید سی

یین ابهیام ا cPanelتوضیحاتی تصویری این بخش از کتاب، همچنین ویدیوی آموزشی این بخش از مجموعیه وییدیوهای آمیوزش 

بیه  مکان دسترسیاد شد. با در نظر گرفتن اینکه شاید شما خواسته باشید، به دیگران قسمت به طور کامل برای شما برداشته خواه

پنل خود را به آنها تقیدیم ور اصلی سیبدهید، ولی نخواسته باشید رمز عب Web Diskو  FTPهایی از جمله حساب ایمیل، حساب

ن سه نیوع بدین ترتیب با استفاده از این امکا .افزوده است User Managerکنید، سی پنل امکان ساخت زیر حساب را در بخش 

 دسترسیِ مختلف را با یک نام کاربری و رمز عبور خواهید ساخت. 

 

 

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b7%db%b5-contact-information/
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پنل را بدهنید ولیی خواستند به شخصی دسترسی به بخشی از سیپنل داشتند، این بود که اگر مییکی از مشکالتی که کاربران سی

مکان اضیافه کیردن زییر ابه ما  Cpanelهای جدید رمز عبور حساب اصلی را ندهند، راه کاری برای آن وجود نداشت. اما در نسخه

را  Cpanelتواند وارد بخشی از هاست ما شود، بدون اینکه دسترسی کل به ه که کاربری میرا داد SubAccountحساب یا همان 

خواهیید تواند مفیید باشید. حتیی زمیانی کیه میاز ما بگیرد. این خاصیت برای مدیریت فضای میزبانی به صورت گروهی خیلی می

 زبانی شما دسترسی داشته باشد، بیاز هیمیگر فضای میهای دخواهید به بخششخصی طراحی سایت شما را به عهده بگیرد، اما نمی

 توانند به شما کمک کنند.ها میزیرحساب
بیه  User Manager، از فهرست عمومی سمت چپ روی پنل کافی استبنابراین برای مدیریت و ساخت زیرحساب جدید در سی

ید. نسیاخته باشی وجود داشته باشد که شیما آنهیا را معنای مدیریت کاربران کلیک کنید. تا اینجا ممکن است چند تا حساب از قبل

ه یک یست. بلکه بالبته امکان حذف کردن آنها هم وجود ندارد و وجود آنها الزم است. ساخت یک زیر حساب چیز خارق العاده ای ن

. پیس از شود که همگی آنهیا دارای ییک نیام کیاربری و رمیز عبیور هسیتندگفته می Web Diskو  FTPمجموعه حساب ایمیل، 

ها را جیا ایین حسیابتیوان بیه صیورت یکمی User Mangerتوانید بسازید. اما از بخش ها را میهای دیگر هم این حساببخش

 Add Userکمیۀ ساخت. در شاید در اولین گام بهتر باید یک زیرحساب بسازید که برای این کار کافی است از باالی صفحه روی د

 ها را طبق توضیحات مذکور پر کنید.د تصویر زیر مواجه خواهید شد که باید تک تک گزینهای هماننکلیک کنید. با صفحه

 

 Full Name.نام کامل فرد مورد نظر را )به انگلیسی( در این قسمت وارد کنید : 

 Usernameرون  دید قیبالً: یک نام کاربری را برای این زیر حساب انتخاب کنید. دقت داشته باشید که این نام دامنه نبا

 حساب کاربری شما مرتبط با این دامنه وجود داشته باشد.
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 Domainخواهید زیرحسیاب پنل شما متصل است را انتخاب کنید که میهایی که همینک به حساب سی: یکی از دامنه

 روی آن ساخته شود.

 Alternate Email ارد کنیید. باید در این قسیمت و: نشانی ایمیل جایگزینی که مرتبط با دامنۀ فعلی این فرد نیست را

 توانید خالی آن را رها کنید.البته می

. اگیر به یکی از دو روش پیش رو رمز عبوری را برای ایین زیرحسیاب تعییین کنیید Security Informationحاال باید از بخش 

ربر عبور به ایمیل خیود کیا را انتخاب کنید، روش تعیین رمز The user will set the account passwordگزینۀ اول یعنی 

را انتخیاب  Set the user’s passwordتواند رمز عبورش را تعیین کند. اما اگیر گزینیۀ دوم یعنیی شود و خود او میارسال می

کلییک  Generateتوانید رمزی را برای حساب وی انتخاب کنید. در این حالت بهترین کار این است کیه روی کنید، خود شما می

وارد کنید  هم Confirm Passwordخود سی پنل برای شما یک رمز عبور قوی را تولید کند. این رمز عبور را در جعبۀ کنید، تا 

 .KeePassو البته در جای امنی هم آن را نگهداری کنید. مثل نرم افزار مدیریت رمزهای عبور 

 

وسط این کاربر قابل دسترس باشد را انتخیاب کنیید. در پنل که تهایی از سیکه باید بخش Servicesرویم به سراغ بخش حاال می

های دیگیری هیم بیه ایین پنل بخشهای بعدی سیتوانید دسترسی اعطا کنید. شاید در نسخهحال حاضر فقط از سه بخش زیر می

 ها اضافه گردند.سرویس

 Emailحساب ایمیل : 

 FTPپیتی: حساب اف 

 Web Diskهای این کتابن گزینه آشنایی کافی را ندارید، بهتر است با دیگر بخش: دسترسی به وب دیسک که اگر با ای 

طالعیات و هم آشنا شوید. ولی به طور کلی وب دیسک روش دیگری برای مدیریت ا Web Diskهمراه باشید تا کامالً با 

 شی بسیار ساده و کاربردی است.ها روی فضای میزبانی است که روپرونده



229 
 

توانیید همیان ای برای فعال یا غیرفعال کردن آن وجود دارد که با کلییک کیردن روی آن میها دکمهسرویسدر باالی هر جعبه از 

شود این دکمه بیه رنیگ آبیی در خواهید آمید. شیاید ( کنید که زمانی که فعال میEnabedسرویس را برای این زیرحساب فعال )

ستفاده کنید. و ایمیل خود ا FTPهستید، فقط قادر باشد از حساب خواسته باشید فرد مورد نظر که در حال ساخت حساب برای او 

ز ایین میوارد کیاربرد خیاص غیرفعالش کنید. هر کیدام ا Web Diskرا فعال کنید و  Emailو  FTPتوانید گزینۀ در این حالت می

نیید. پیس از آنهیا را فعیال کبرای شما یکی باشد. پس فقط یکی از  FTPو  Web Diskخودشان را دارند. مثالً ممکن است کاربرد 

ه بایسیتی تنظیمیات آنهیا را هیم انجیام دهیید. کیه ایین تنظیمیات مربیوط بیاینکه هر کدام از این موارد را فعال کردید، حیاال می

 ها بیشتر آشنا خواهید شد.محدودیت حاال با این های خاص همان سرویس است.محدودیت

Email یک بخش با عنوان :Quota ین حسیاب دارد که این همان مقدار حجم مورد استفاده برای صندوق ایمیل ا یا سهمیه وجود

 را انتخاب کنید، محدودیتی برای این صندوق ایمیل در نظر گرفته نخواهد شد. Unrestrictedاست. اگر گزینۀ 

FTP یک گزینه با همان نام :Quota بیه نیام  دارد که کاربردش دقیقاً مثل سیهمیۀ ایمییل بیود. امیا ییک بخیش دیگیرHome 

Directory  هم وجود دارد. مثل ساخت یک حسابFTP سازید، ازاین قسمت باید تعیین کنید این حسیاب قیرار اسیت بیه که می

 های روی فضای میزبانی شما دسترسی داشته باشد.کدام بخش از پرونده

Web Disk این قسمت هم بخشی با عنوان :Home Directory  ًبرابیر دارد کیه کیاربردش دقیقیاHome Directory  بخیش

FTP  است. از قسمتPermission های موجود در مسییر تعییین توانید تعیین کنید که این کاربر قرار است فقط بتواند پروندهمی

هیم دو تیا  Privacy(. بخیش Read-Write(، یا اینکه هم بتواند بخواند و هم آنها را ویرایش کند )Read-Onlyشده را بخواند )

)دسترسیِ وب  Privateسترسی داشته باشد( و های موجود در این مسیر دتواند به پرونده)وب سرور می Publicهای به نامگزینه 

کند( دارد. منظور از وب سرور همان نرم افزاری است که روی فضای میزبانی های موجود در این مسیر محدود میسرور را به پرونده

خیاب توانیید یکیی از آنهیا را انتبه بازدید کنندگان سایت شما را دارد. بنا به خواست خود میشما نصب شده و امکان خدمات دهی 

 کنید.
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اربر بیرای کاز پایین صفحه کلیک کنید تا  Createرا هم انجام دادید، کافی است روی دکمۀ  Servicesزمانی که تنظیمات بخش 

باید بیه  ده باشید کهر این زیرحساب را که ساختید را در جایی یادداشت کرشما ساخته شود. پس تا االن باید نام کاربری و رمز عبو

ها دسترسی داشته باشد. این طریقۀ ساخت یک زیر حساب بود کیه بیا توضییحات کامیل خواهید به این حسابفردی بدهید که می

 تقدیم شما گردید.

ز کاربرهیای ابخش قبلی( بروید، این کاربر را خواهید دیید کیه در بیاالتر  –)مدیریت کاربران  User Managerحاال اگر به بخش 

 پیش فرض سیستم دیده خواهد شد.

 

ییک زییر  کلیک کنید به صفحۀ اضافه کردن کاربر دیگر منتقل خواهید شد کیه قادریید Add Userاین مرحله اگر مجدد روی  در

 Jamal RBام ا صفحۀ مدیریت کاربران کار داریم. پس کاربری کیه بیا نیخود اضافه کنید. ولی حاال ب Cpanelرا به  یحساب دیگر

ت اسیت: مشخص شده است را در نظیر بگیریید. زییر ایین نیام، نیام کیاربری وی را خواهیید دیید کیه بیه ایین صیور در تصویر باال

jamal@webnolog.irوی دهم. با کلییک ر. سه تا پیوند در زیر این مورد وجود دارد که توضیحات آنها را خدمت شما میEdit 

توانید رمز می Change Passwordایش کنید. با کلیک روی هایی که به او دادید را ویرین کاربر و دسترسیتوانید مشخصات امی

اگیر دیگیر از ایین  Deleteعبور این زیرحساب را تغییر دهید. مهم است که هر از چند گاهی این کار را انجام دهید. با کلیک روی 

توانید آن را برای همیشه حذف کنید. دقت داشته باشید که اگر دسترسی به حساب ایمیلی به ایین شود، میساب استفاده نمیزیرح

 های آن حساب برای همیشه از روی سرور حذف خواهند شد. پس دقت کنید.زیرحساب داده باشید، ایمیل

 که به آن حساب دادید. نگر یک نوع سرویس استبینید که هر کدام نمایادر روبروی هر زیرحساب سه تا نماد می
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همیان وب  است و نماد آخری از سمت راست نشان از FTPنماد پوشه به معنای حساب ایمیل است. نماد کامیون نشان از سرویس 

 ( است. که اگر به رنگ آبی پررنگ باشند، یعنی برای این حساب این سرویس فعال است.Web Diskدیسک )

ادم. به این صورتی بود که توضیحاتش را به صورت کامل در این بخش خدمت شیما د User managerطریقۀ کار کردن با بخش 

 های دیگر کتاب دنبال کنید.جزئیات هر سرویس این بخش را در فصل
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 سخن آخر ...
ت این کنترل پنیل رسیدیم، که امیدوارم توانسته باشیم به طور کامل تمامی امکانا cPanelدر اینجا به انتهای کتاب آموزش جامع 

یا کیرده پنل برای شما مهرا خدمت شما آموزش دهیم. با دانشی که تا به االن کسب کردید، قادرید سایت خود را با امکاناتی که سی

پنل مدام در حال کار روی این کنترل پنیل محبیوب کت سیه شراندازی و مدیریت کنید. فراموش نکنید کاست، به بهترین نحو راه

هیای بخش ظیاهر و نمیای ،جمالهای آموزشیِ است. پس ممکن است با گذشت زمان از تالیف این کتاب رایگان، از مجموعه کتاب

ا کتیاب بیه شیم ایینمختلف کنترل پنل شما با تصاویر این کتاب اندکی فرق کند. ولی باید در نظر داشته باشید که اصولی کیه در 

های مختلف ها و قالبتوانید آن را با نسخهآموزش داده شد، مبانیِ پایۀ کار است و هیچ زمان تغییر نخواهند کرد. پس به راحتی می

 پنل تطبیق دهید.سی

ز آنهیا را بیه اتمیام های جمال، که در حال حاضر یکیی ادر کنار کتاب. از شما با خاطر قابل دانستن این کتاب کمال تشکر را داریم 

بیود کیه  Cpanelهای آموزشی، آموزش تصویری توانید از ویدیوهای جمال هم استفاده کنید که یکی از این مجموعهرساندید، می

توانیید بیه سیایت شما در انتهای هر بخش از این کتیاب پیونید دسترسییِ بیه آنهیا را داشیتید. بیرای کسیب اطالعیات بیشیتر می

irJamalTV. های مختلیف اسیت. مندان به عرصیهمراجعه کنید. طرح جمال هر روز در حال تولید محتوای آموزش بکر برای عالقه

ن زبانان سرتاسر جهان هستیم، تا بتوانیم قدمی هر چند کوچک در اعتالی علیم و دانیش اییهمیشه در صدد بهترین ها برای فارسی

 مرز و بوم برداریم.

میان را کنیم، تا بتوانیم ایرادهای کارهایاستقبال می info@computeruser.irاز دریافت پیشنهادات و انتقادات شما به نشانیِ 

 مان برطرف کنیم.های آتی محصوالتها و نسخهدر ویرایش
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