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 مقدمه:

های کامپیوتر اینترنت است. داشتن یک سایت در ترین نوآورییکی از مهم

طبق آمارهای گرفته شده در ایران چون  تر استاینترنت از حضور در آن مهم

میلیون ایرانی در فضای اینترنت حضور دارند و این میزان بستر  33حدود 

 است.ی خدمات، تبلیغات و غیره فراهم آورده برای ارائهرا مناسبی 

طور ولی این ها دشوار به نظر برسدطراحی سایت ممکن است برای بسیاری

داشت. چرا توان گفت که این حرف تا چند سال پیش صحت . البته مینیست

ای کنندهبا کدنویسی آشنا بوده و با محیط خسته بایستکه مدیر سایت می

افزارهایی که به سیستم مدیریت سروکار داشته باشد. ولی امروزه با نصب نرم

ای رو شدن با محیط پیچیدهتوان به آسانی و بدون روبهمحتوا شهرت دارند می

ز تم مدیریت محتوا ااندازی کرد. شاید بتوان گفت که کار با سیسیک سایت راه

در تمام  هاافزارست. این نرمتر اآسان هم عامل ویندوزکار با سیستم

دسترسی  هاتوان به آنو از طریق مرورگر می هستند ها قابل اجراعاملسیستم

اگر در حال حاضر هاست ندارید بعد از خواندن بخش سوم به بخش  داشت.

دن این کتاب لذت امیدوارم که از خوان پنجم بروید )بخش چهارم را نخوانید!(.

 1331فروردین  علی سجادی –              ببرید.

Yahoo ID: asajadi84         

Website: www.GhahveKashi.ir | Facebook.com/ghahvekashi 

www.ParsBook.org
www.SoftGozar.com

mailto:asajadi84@yahoo.com
http://www.ghahvekashi.ir/
http://facebook.com/ghahvekashi




است و دامینآشنایی با هاول:  قدم

شوند:ها به دو نوع کلی تقسیم میسایت

سایت( های ایستاstatic)

سایت( های پویاdynamic)

که باا وارد کاردن آدرس ساایت  هستندهای ایستا شامل تعدادی فایل سایت

هستند و محتوای ثاابتی  ها ثابتاین فایل دسترسی پیدا کرد. هاتوان به آنمی

نویسای، به تسلط کامال باه برنامه مندها نیازمدیریت این سایتاصوالً  دارند.

شاود. ایان وقت و حوصله زیادی است و به همین دلیل بسیار کم اساتفاده می

پیاده نمود. توان عالوه بر پنل سایت بر روی فضاهای رایگان نیز ها را میسایت

 ، بیوگرافی و ... مناسب هستند.معرفی محصوالتهای ایستا برای یتسا

نویسی است و به هماین جهات های پویا همانند وبالگنوشتن پست در سایت

 .باشدمیبخش ها بسیار آسان و لذتمدیریت این سایت

ها قرار دارناد در صاورتی کاه در های سایت در فایلهای ایستا متندر سایت

درون فایل قارار نادارد و در یاک منبا  های پویا هیچ مطلبی از سایت سایت

database( جم اطالعاتی به نام دیتابیس )اند.آوری شده 

 باشداین میترین در نوع خود است با وبالگ در تفاوت یک سایت پویا که کامل

 که:
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بگذارید و محدودیتی در تعداد  )مطلب( توانید به طور نامحدود پستمی

کاراکترها وجود ندارد.

توانید عکس و فایل به پست سنجاق کنید؛ در صورتی که در وباالگ می

باید عکس یا فایل موردنظر در پست را در یک آپلودسنتر آپلود کنید.

هاای وباالگ بسیار بیشتر از قالبها سایتهای موجود برای تعداد قالب

تاوان از گرافیاک و قادرت تر، میهمچنین عالوه بر طراحی آسان است.

نیز بهره برد. باالتری

.امکانات پنل مدیریت سایت بسیار بیشتر از پنل مدیریت وبالگ است

 دانند.وبالگ مییک بازدیدکنندگان یک سایت را معتبرتر از

سایت خود آزادانه به تبلیغات بپردازید در صاورتی کاه توانید در وبمی

 ها غیرقاانونی اسات. البتاه باه تاازگی برخایانجام این کار در وبالگ

گذارند.دهندگان این امکان را در اختیار کاربران میسرویس

 شود.تر به ذهن بازدیدکننده سپرده میآدرس سایت شما سری

ی یابد. در رابطاه باا رتباهتر بهبود میی الکسای سایت شما سری رتبه

 های آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.بخشالکسا در 

ولی برای داشتن یک  اینترنت پویا هستندهای موجود در قریب به اتفاق سایت

 چنین سایتی نیاز به هاست دارید.
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   هاست:

اخات وجاه بارای که در قبال پرداست ( serverهاست فضایی از یک سرور )

یاک ابرکاامیپوتر متصال باه  نیاز سارور شود.مدتی معین به شما واگذار می

قارار  آندر  های موجاود در هاسات شامافایل باشد کهمیاینترنت پرسرعت 

هنگاامی کاه ارتباای ایان و  دارند. این ابرکامپیوتر تمام اوقات روشان اسات

کامپیوتر با اینترنت قط  شود دیگر امکان بازدید از سایت شما وجود ندارد. به 

شاود. معماوالً ( گفتاه میup timeتاایم )زمان اتصال سرور به اینترنات آ 

های خاود جهات یکای از مللفاه تایم راهاست( آ  یدهندههاستینگ )ارائه 

داند.تبلیغات می

:دامین

های موجود در سارور از طریاق برای دسترسی به یک سایت باید آدرس فایل

پی از چهار عادد شود. آی( گفته میIPپی )مرورگر وارد شود. به این آدرس آی

 پی ساایت گوگال 209.85.135.103متغیر است. برای مثال آی 155تا  3بین 

کنناده پی برای بازدیدکنید حفظ کردن آیطور که مشاهده مید. همانباشمی

پای داماین توان باه جاای وارد کاردن آیمشکل است و به همین منظور می

(domain:را وارد کرد. دامین همان آدرس سایت است. برای مثال ) 

http://www.example.com

 کنیم.با هم بررسی میها را که آنشود دامین به چهار قسمت اصلی تقسیم می

www.ParsBook.org
www.SoftGozar.com





( پروتکااالprotocolناااوع فایل :) هاااایی کاااه باااین سااارور و کاااامیپوتر

 زدن شود تا حدودی توسط پروتکل قابل حدسبازدیدکننده ردوبدل می

بارای انتقاال  httpsهای عاادی، بارای ساایت httpاست. برای مثاال 

...های بانکی برای خرید اینترنتی واطالعات مهم و سری مثل رمز کارت

ساب( دامینsubdomainمی :)زماان تعاداد توان باا یاک داماین هم

دامین توانید از ساابمی این کارنامحدودی سایت را مدیریت کرد. برای 

توانیاد را می http://blog.example.comاستفاده کنید. برای مثاال 

در اینجا به معناای تنظایم داماین بار روی  set) برای وبالگ خود ست 

اسات  wwwدامین اصلی سایت کنید. سابیک آدرس دیگر( هاست یا 

یعنااای  کاااه وارد کاااردن در آدرس ساااایت اختیااااری اسااات.

http://example.com http://www.example.com عمالً یاک  و

را  تاوان wwwهم می هادامینسابسایر البته در  دهند.کار را انجام می

ت. بارای مثاال وارد کرد هرچناد کاه قاعادتاً نوشاتن آن اشاتباه اسا

http://www.blog.example.com

خواه اسات و نام سایت: این بخش اسم خود سایت شماست که کامالً دل

کنید.هنگام خرید دامین آن را انتخاب می

( دامین سطح باالtop level domainاین بخش نماینده :) ی نوع فعالیت

شاود و بیشاتر سایت شماست. البته امروزه این اصل زیااد رعایات نمی

.com کنناد. لیساتی از اساتفاده می سایت ها از دامین ساطح بااالی

کنید.های سطح باال را در زیر مشاهده میدامین
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 کاربرد نام دامین تراز باال کاربرد نام دامین تراز باال

.comمومیع .biz  خرید و فروش
 اینترنتی

.net های شبکه
 اینترنتی

.tv های شبکه
و  تلویزیونی
 ایماهواره

.org  نهادها و
 هاسازمان

.ir های ایرانیسایت 

 

 .گفته شده است به نقل از سایت webrgbنکته در مورد دامین  7 ادامهدر 

ماین ااین است کاه دترین نکته اولین نکته و شاید مهم: ماندگاری در ذهن -1

شما به سادگی در ذهن افراد ثبت شود تا بتوانند بدون نیاز به هرکااری، آن را 

.به خاطر آورده و دوباره به سایت شما بازگردند

نظر خود که به راحتی در ذهن ثبت می شاوند و در یااد های موردلیستی از نام

مین خاود االزم باشد برای د مانند، تهیه کنید. به یاد داشته باشید که شایدمی

!ی باالیی کنید و آن را از کسی که قبالً ثبتش کرده، بخریدهزینه

کنناد کاه بسیاری از مردم گمان می: در اولویت هستند com.مین هایاد -1

های موجود هستند و اغلب به پایاان اساامی کاه میناتنها د های com.میناد

دهناد! و جستجوی خود را انجام مایکنند هم اضافه می شنوند، یک com.می

مین موردنظر شما به ثبت رسایده باود، مشاکلی نیسات اد com.اگر پسوند

 info.یاا  و net  ،.org  ،.biz. توانید از پساوندهای معاروف دیگار ماننادمی

www.ParsBook.org
www.SoftGozar.com





های هر کشور، جایگاه خود را دارند مثالً برای ایرانمینااستفاده کنید. البته د

.ir و...

این نکته از دو جهت مهم است هام : های امالیی توجه داشته باشیدبه غلط -3

های های دارای غلطمیناشود با ثبت دکه باعث میمثبت و هم منفی. مثبت این

و  mashhad.com میناامالیی رایج، ترافیک خاصی جذب نمایید مثالً ثبت د

امال ایان  شود افرادی که با هر دودر کنار هم، باعث می mashad.comمیناد

کنند را هدف بگیرید. و منفی هم از این جهت کاه ماثالً اگار کلمه را تایپ می

ی زیاااادی از مثاااال فاااوق را داشاااته باشاااید، دساااتهماااین افقاااط یکااای از دو د

!توانید از دست بدهیدبازدیدکنندگانتان را می

کند کاه این نکته وقتی اهمیت باال پیدا می: ها را نیز ثبت کنیدسایر پسوند -4

رقبای شما یکی از پسوندهای شما را به ثبت برساانند. البتاه در وب فارسای، 

آید و اغلب رقابت چندان باال نیسات کاه الزم باشاد تماام به چشم نمیزیاد 

 اگار صاورت، هار در .خاا پسوندها را ثبت کنید مگر در برخی موارد بسیار 

.ایدسایر پسوندها اقدام نمایید، تصمیمی مناسب اتخاذ نموده ثبت به نسبت

تار، باه هرچاه کوتااه: مین شما تا جایی که ممکن است باید کوتاه باشداد -5

تر! به همین سادگی اما بسیار بسیار مهم.یادماندنی

ماین امین، داکه در زمان ثبت داحتمال این: ( استفاده نکنید-از خط تیره ) -6

ها با استفاده به ثبت رسیده باشد بسیار باالست. در این حالت خیلینظرتان مد
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رسانند. ایان کاار یکای از اشاتباهات مین مشابه را به ثبت میااز خط تیره، د

شود ترافیکی کاه متعلاق باه رود و باعث میمین به شمار میابزرگ در ثبت د

ط تیاره مشاابه و فاقاد خا دامینشماست، به دلیل وجود همین خط تیره، به 

نظر نیاز توصایه ماین ماوردامچنین افزودن عدد به انتهاای دهمنتقل شود. 

ساایت شاما را منتقال کناد ماثالًکه عدد مفهومی در وبشود مگر ایننمی

websaz24.com  ساعت 14یعنی ساخت وب سایت در.

انادازی اگر وب ساایتی راه: مین شما برای تبلیغات نیز باید مناسب باشداد -7

مین شاما اکه دهای تبلیغاتی خواهید داشت. اینقطعاً برای آن برنامه کنید،می

مین فاقد معنی و ابه سادگی در تبلیغات به کار گرفته شود نیز مهم است. یک د

 !طوالنی هرگز مناسب تبلیغات در یک روزنامه نخواهد بود

 سیستم مدیریت محتوا:

وجاود  باید یک دیتاابیسنل سایت دارد که جا نیاز به پسایت دینامیک از آن

که اطالعات از آن فراخوانی شود. دیتاابیس منبعای از اطالعاات داشته باشد 

دهاد. باه جاای ویارایش ساایت است که محتوای سایت شما را تشاکیل می

به دیتابیس مطلاب افزار توان با یک نرمدشوار است میبس استاتیک که کاری 

باه ایان  کناد.وبالگ آسان میمدیریت سایت را در حد داشتن یک که  افزود

( یاا سیساتم Content Management Systemاس )امافزارهاا ساینارم

دهند که بادون اس ها به مدیر سایت اجازه میامسیگویند. مدیریت محتوا می
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ها را باه دو اسامنویسی سایت خود را مدیریت کند. سای دانستن زبان برنامه

سااز بارای های سایتاسامسی ی کنند.ساز تقسیم مساز و وبالگبخش سایت

ساز های وبالگاسامسیو ریدآنالین و... استفاده های تجاری ، خساختن سایت

که  یهایهای آهنگ و به طور کلی سایتهای دانلود ، سایتبرای ساختن سایت

شوند.استفاده می برای بازدیدکننده مطلب دارند )نه خدمات(

 ( و دروپالJoomla) توان به جومالساز میهای سایتاسامسیترین از معروف

(Drupalو از معروف )تااوان وردپاارسساااز میهای وبالگاسامتاارین ساای 

(WordPressو دیتاالیف انجین ) (Datalife Engine.را نام برد )

شوند و به دلیل فراگیر ساز برای هر دو منظور استفاده میهای وبالگاسامسی

درصاد از مادیران  13تار از امروزه بیش اند.، مدام در حال تغییر و تحولبودن

های از ساایت کنند.ساز وردپرس استفاده میها در سراسر دنیا از وبالگسایت

تاوان نودهشاتیا، فاارس کیادذ و کنناد میایرانی که از وردپرس استفاده می

 دانلودها را نام برد.

                

توان این مثال را زد: پنل سایت مثل یک دفتر نقاشی است کاه در میدر واق  

تاوان توان به درستی نوشت! ولی اگر بتوان آن را خط کشای کارد میآن نمی

تر در آن به نوشتن پرداخت. سیستم مدیریت محتوا دقیقاً ظاهری خیلی آسان

 ت:شبیه به وبالگ دارد. سایت پویا دو قسمت دارد که همانند وبالگ اس
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فو( راندforendبخشی که بازدیدکننده :)تواناد آن را سایت شاما می ی

مشاهده کند.

بک( اندbackendبخشی که تنها مدیر یا مدیران سایت می :) توانناد باا

تاوان اناد ساایت میوارد کردن رمز به آن دسترسی پیدا کنناد. در بک

ا عوض کارد سایت ر دمانمطلب اضافه کرد، قالب سایت را تغییر داد، چی

و به طور کلی سایت را مدیریت کرد.

( اشتباه گرفته شاود. اساکریپت نیاز اس نباید با اسکریپت )scriptامسی

باشاد اماا تفااوت آن باا های اینترنتی میافزاری تحت وب برای سایتنرم

ی مطلاب های ارائهاس تنها به سیستمامهاست. سیاس در کاربرد آنامسی

 ها هستند.اسامفراتر از سیها شود در صورتی که اسکریپتگفته می

های س نمایش وضعیت یک نفر در یاهو، فالبرای مثال آپلود سنترها، سروی

هایی از اساکریپت و... نموناه ، اعالم نمرات درسیهای آنالینحافظ، آزمون

 باشند.می

 هستند.ها ای از اسکریپتیرمجموعهها زاسامسی

شاایرترانیکس  ،ی اجتماااعیهای ایجاااد شاابکهیکاای از اسااکریپت

(Sharetronixمی )اساکریپت سااخته شاده  نما با اینباشد. سایت فیس

 است.
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 :نکاتی چکیده

.تعریف سایت: دسترسی محدود به یک سری فایل های مرتبط در یک سرور

تعریف سرور: یک ابرکامپیوتر متصل به اینترنت پرسرعت که فعالیت همیشگیی 

آن قرار دارند. یهای یک سایت درون حافظهدارد و فایل

مدیر یک سایت و قگرار دادن مدگدار معینگی از هاست )میزبانی(: دریافت وجه از 

فضای سرور در اختیار او.

توانگد پی: چهار عدد که با ندطه از هم جدا شده اند و فرد با وارد کردن آن میآی

به یک سایت وارد شود.

پی بگرای اشگخا  دامین )دامنه(: عبارتی است که به علت سختی حفظ کردن آی

 عمومی جاییزین شده است.

 ی مطلب.ها جهت ارائهسایتافزاری برای وباس: نرمامسی

 ها که کاربردهای مختلفی دارند.سایتافزاری برای وباسکریپت: نرم
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طراحی سایت ایستا: دوم قدم  

با های ایستا کاربرد چندانی ندارند و طراحی طور که قبالً گفته شد سایتهمان

باشد. بهترین های پویا میآن تنها به جهت تسلط بیشتر برای طراحی سایت

باشد که طراحی سایت می Website X5افزار طراحی سایت در حال حاضر نرم

 بخش است.با آن آسان، سری  و لذت

 

 کنید.تصویری از محیط برنامه را در زیر مشاهده می
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افزار گردد که در آن امکانات آنالین نرمای مشاهده میپنجره با بازکردن برنامه

 کلیک کنید. startشود. برای شروع بر روی توضیح داده می

 شود:مرحله خالصه می 5نرم افزار در طراحی سایت با این 

، انتخاب ی سایت: شامل وارد کردن نام سایت، آدرس سایتتنظیمات اولیه -1

 ...قالب و

 ی سایت برای مثال:نقشهساخت  -1

 

 هاهای نقشه و پیکربندی آنساخت صفحه -3

های تبلیغاتی ، طراحی منو، پیغامآمدگویینظیر خوشتنظیمات پیشرفته  -4

 و...

( کردن آن بر روی هاست یا uploadافزار و آپلود )های نرماستخراج فایل -5

 باشد.می zip. فرمت این فایل فضای رایگان

حه
صف

لی
اص

دانلود

فایرفاکس

دانلود منیجر

مسنجر
نیمباز

یاهو مسنجر
درباره ی ما

تماس با ما
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است وار اصول طراحی سایت بررسی خالصهی کتاب از آنجایی که هدف عمده

باشد انجام افزار بسیار آسان میو از طرف دیگر طراحی سایت با این نرم

ی ای آینده آپلود کردن فایل فشردههبخشسپاریم. در مراحل آن را به شما می

 خواهید دید.حاصل از طراحی را به همراه اجرای آن بر روی پنل آموزش 

است که کار  Adobe Dreamweaverافزار طراحی سایت ترین نرمالبته مهم

 باشد.نویسی تحت وب میهای برنامهبا آن دشوار و نیازمند تسلط کامل بر زبان
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خرید هاست: سوم قدم  

اگر یک سایت ایستا نتواند نیازهای شما را برطرف کند برای داشتن یک سایت 

ی شتاب و به های شبکه. خریدن هاست از طریق کارتباید هاست بخرید پویا

توان از هاست رایگان استفاده کرد که پذیرد. البته میصورت آنالین صورت می

تایم پایین ها و همینطور آ شدن فایلبه دلیل نامرغوب بودن و امکان حذف

 43حدوداً  عادیسب با نیازهای شود. قیمت هاست متناچندان توصیه نمی

های قیمت برای سایتهای گران( برای یک سال است. هاست1331تومان )هزار

های ها بسته به حجم خود قیمتشوند. هاستپربازدید و بسیارمهم استفاده می

گیگابایت است. اگر نیاز به 1مگابایت یا 533ها که بهترین آن مختلفی دارند

 13ها از حدود رید که حجم آنفضای بیشتری داشتید باید هاست دانلود بخ

ی هاست دانلود معمواًل به گیگابایت متغییر است. البته هزینه533گیگابایت تا 

 گردد.صورت ماهانه پرداخت می

پهنای باند نیز در قیمت هاست دخیل است. پهنای باند شما یعنی میزان تبادل 

 !بایت بر ماهاطالعات بین کامپیوتر بازدیدکننده و سرور )سایت شما( برحسب 

 13گیگابایت باشد پس از این که  13برای مثال اگر پهنای باند شما ماهانه 

سایت شما دانلود )و یا آپلود( شد سایت شما از دسترس  گیگابایت فایل از

شود. اگر پهنای باند شما نامحدود باشد قیمت هاستتان سر به فلک خارج می

 خواهد زد!
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 مطمئن خریداری کنید.هاستینگ سعی کنید هاست خود را حتماً از یک 

 گویند.ی هاست میهاستینگ به شرکت ارائه دهنده

 ir.شما عالوه بر خرید هاست باید یک دامین هم خریداری کنید. دامین 

 باشد.( می1331هزارتومان )com 43.( و دامین 1331هزارتومان )5

سوال  DNSاز شما در رابطه با تنظیمات  ممکن است در هنگام خرید هاست

اگر جواب این سوال را خیر بدهید شما یک هاست و یک دامین  پرسیده شود.

اید؛ ولی اگر جواب این سوال را بله بدهید هاست و دامین شما جداگانه خریده

کردن دامین شما دیگر یعنی با وارد عبارتبه هم مربوی خواهند شد. به 

 یت را مشاهده کرد.توان محتویات سامی

 بهتر است جواب این سوال بله باشد!

شما اطالع پنل به  عبورِکاربری و رمزپی سایت شما، نامآی ،بعد از اتمام خرید

 پذیرد.صورت می که این کار معموالً از طریق ایمیل رسدمی

تفاوت دارد. )سیستم مدیریت محتوا( اس امدقت کنید که این پنل با پنل سی

شود، نه ها استفاده میسایر اسکریپت اس و یاامبرای نصب سی این پنل

 مدیریت سایت.

کشد تا اتصال بین دامین و باشد حدود یک روز طول می ir.اگر دامین شما 

های )البته به تازگی مشاهده شده است که برخی از شرکت هاست برقرار شود.

 ر انتظار الزم نیست.(اند و دیگرا گرفته ir.هاستینگ نمایندگی ثبت دامین 
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ثبت کنید  www.nic.irهمچنین باید ابتدا نام موردنظر خود را ابتدا در سایت 

 com.ولی دامین  .پرداخت کنید هاستینگی آن را از طریق و سپس هزینه

 تر است.تری دارد گرچه قیمت آن بیشدردسر کم

های رایگان توانید از دامیناگر تمایل چندانی به خرید دامین ندارید می

باشد که به ترین دامین رایگان، دامین کشور توکالئو میاستفاده کنید. معروف

اشاره  fay.ir.و  orq.ir.به توان است. از دامین های ایرانی نیز می tk.صورت 

نام کنید. برای ثبت www.dot.tkباید در سایت  tk.برای ثبت دامین  .کرد

به  fay.ir.و برای ثبت دامین  www.orq.irبه سایت  orq.ir.ثبت دامین 

 مراجعه نمایید. www.fay.irسایت 

های فوق برروی هاست خود باید با پشتیبانی دامین برای ست کردن

 تماس بگیرید. تانهاستینگ
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پنلآشنایی با سی: چهارم قدم  

را به  2082:پس از خرید هاست و دامین برای وارد شدن به پنل خود عبارت 

اید و یا اتصال بین . البته اگر هنوز دامین نخریدهکنیدآخر دامین خود اضافه 

پی نیز توانید به جای دامین از آیهاست و دامین هنوز برقرار نشده است می

 استفاده کنید.

http://example.com:2082 

هاا ترین آنهای سایت انواع مختلفی دارناد ولای محباوبکه پنل دقت کنید

گردد. نوع پنال ( است و در این کتاب نیز این پنل بررسی میcPanelپنل )سی

( direct adminشما بستگی به هاستینگ دارد. اگر پنل شما دایرکت ادمین )

 .را وارد کنید 2222:باید  2082:است به جای 

ی زیار مواجاه با صافحه 2082:سایت خود به همراه  بعد از وارد کردن آدرس

 خواهید شد.

کاربری و رمزعبور خاود را بایاد در ایان نام

 Log inو بعد از آن برروی  کردهپنجره وارد 

 کلیک کنید.

ی فاوق مواجاه پس از این کاار باا پنجاره

 خواهید شد.
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در  Statsدر ساااااتون 

سااامت چاااپ پنااال 

مشخصات هاست شاما 

 نشان داده شده است.

 

پنل بسیار استی سیالبته نکته درباره  

موارد فوقبا ولی ما در این کتاب تنها   

 سروکار خواهیم داشت:

نصب سیستم مدیریت محتوا و سایر –1  

های ایستا( بر رویها )همانند فایل سایتفایل  

 پنل

های مهم رمزگذاری بر روی فایل -1  

ایمیل فورواردر -3   
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 دامینساب -4

 گیری از پنلآ بک -5

 (FTP) پیتیاف -6

 

 نصب سیستم مدیریت محتوا –1

ما در این کتاب قصد داریم تا سیستم مدیریت محتاوای وردپارس فارسای را 

برروی پنل خود نصب کنیم. به این منظور ابتدا باه ساایت رسامی وردپارس 

ی وردپرس ( و آخرین نسخهpersian.com-www.wpمراجعه کرده ) فارسی

 فارسی را دانلود کنید.

 کنید:زیر متن سایت فوق را در زمان نگارش کتاب مشاهده میدر 

پس از دانلود وردپرس 

فارسی برای نصاب آن 

روی پنل خود ابتادا  بر

وارد پناال شااده و از 

 Files  ،Fileبخااااش 

manager .را باز کنید 
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ی مقابل سپس در پنجره

و  Web Rootبر روی 

 کلیک کنید. Goسپس 

همانطور که مشاهده 

 Webکنید در پرانتز می

root :نوشته شده است 

Public_html/www 

Public_html شود و به کل فضای هاست شما گفته میwww  همانطور که(

توان هایی که با وارد کردن دامینتان میفایلهای قبل گفته شد( یعنی بخشدر 

 (www.example.com) ها دسترسی پیدا کرد.به آن

بسازیم با آدرس  weblog، فولدری به نام Public_htmlحال اگر در فولدر 

http://weblog.example.com توان به آن دسترسی داشت. )البته باید می

 تنظیماتی را برای این کار انجام داد که در ادامه توضیح داده شده است.(
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کلیک کرده و  uploadپنل برروی منیجر سیپس از باز شدن محیط فایل

 سیستم مدیریت محتوای خودتان را آپلود کنید.

 

لیسات  Reloadتا آپلود شدن فایل شکیبا باشید و بعد از آن با کلیک بر روی 

 را ریفرش کنید.

لود شدن وردپرس نام فایل زیپ شده به صورت زیر خواهاد باود. بار بعد از آپ

 .را انتخاب کنید Extractروی آن راست کلیک کرده و 
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 کلیک کنید. Extract File(s)ی باز شده بر روی در پنجره

شد یک سایت ایستا را برروی هاست آپلود کارد. باا ایان به همین صورت می

 تفاوت که دیگر نیازی به نصب نداشت و آماده بود.

 

نوشته شده باشد و اگار  public_html/دقت کنید که در باکس پایینی حتماً 

)که اگر مطابق متن کتاب  چیز دیگری بود آن را با عبارت فوق جایگزین نمایید.

 پیش رفته باشید چیز دیگری نخواهد بود!!(

شاد. و اکساترکت به همین سادگی وردپرس بر روی هاست و پنل شما آپلاود 

 کنیم.حال برای نصب آن به صورت زیر اقدام می

کاه در فولادر  wordpressایل زیپ در یک فولدر باه ناام ی مهم: این فنکته

به صورت دستی محتاوای  شما بایدشود. میاصلی سایت قرار دارد اکسترکت 

و ساپس  Select allی داخل فولدر را )از طریق باز کردن فولدر، انتخاب گزینه
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Move File  و وارد کاااااردن آدرس/public_html  باااااه جاااااای

/public_html/wordpress .به فولدر اصلی سایت انتقال دهید ) 

 MySQL Databaseی گزیناه Databasesابتدا به پنل برگردید و از بخاش 

Wizard .را انتخاب کنید 

 

 .دیتابیس خود انتخاب کنید. این نام کامالً اختیاری است ی برایسپس نام

البته قبل از آن یک نام وجود دارد که تغییر آن امکان پذیر نیست. برای مثاال 

را دارم کاااه حاااروف اول ساااایتم  ghahvekaدر ایااان جاااا مااان ناااام 

(www.ghahvekashi.ir 1( است )این کلمه بیشتر از )!حرف نمی تواند باشد 
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 کلیک کنید. Next Stepحال بر روی 

 

ی و رمز برای دیتابیس خود بساازید و بار روی کاربری بعدی یک نامدر پنجره

Create User .کلیک کنید 

 

 ALLی در ایااان پنجاااره گزیناااه

PRIVILEGES  را تیک دار کنید تاا تماام

گزینه های موجاود در جادول تیاک دار 

 کلیک کنید. Next Stepشوند! و بر روی 
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 موفقیت انجام شد. حاال به دامین خود مراجعه کنید.ساخت دیتابیس با 

 ای مواجه خواهید شد:با مراجعه به آدرس سایت خود با چنین صفحه

 

 ی پیکربندی کلیک کنید.بر روی ساختن پرونده

 ی بعدی هم بر روی بزن بریم! کلیک کنید.در صفحه
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 MySQLدر عبوری را که کاربری و رمزداده، نامدر فرم فوق نام پایگاه

Database Wizard داده و پیشوند جدول اید وارد کنید. میزبان پایگاهساخته

 را تغییر ندهید.

 ی بعدی بر روی اجرای نصب کلیک کنید.در پنجره

 ی بعدی فرم را به دلخواه پر کنید.در پنجره
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قرار ندهید. چرا که در  adminی خود را ی امنیتی: به هیچ وجه شناسهتهنک

زم است در اس الامد به پنل سیورا که برای ور عبارتاین صورت یکی از دو 

 اید!اختیار هکر قرار داده

اگر جای رمز را خالی بگذارید سیستم به طور خودکار یک رمز تصادفی ایجاد 

 دهد.کند و به شما نمایش میمی

 اندازی وردپرس کلیک کنید.بر روی راه

 

توانید وارد پنل کلیک بر روی ورود و وارد کردن شناسه و رمز خود می با

به پنل وردپرس  وردپرس خود شده و مطالب جدیدی به سایت خود بیفزایید.

 گویند.فارسی پیشخوان می
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دیدن این پنجره یعنی این که وردپرس به صورت کامل نصب شده است. برای 

 را وارد کرده و اینتر را بزنید. تانی سایت خود یک بار دیگر دامینمشاهده

های مهم رمزگذاری ور روی فایل -2  

شاید در پنل سایت خود فولدری را داشته باشید که خصوصی و یا مهم باشد. 

توانید بر روی آن رمز بگذارید تا حتی اگر کسی لینک آن را در این صورت می

این کار به صورت زیر  . برایهای داخل آن را دانلود کندفایلهم داشت نتواند 

 کنیم:عمل می

 Security ،Password Protect Directoriesابتدا وارد پنل شده و از بخش 

 را انتخاب کنید. Web Rootشود ای که باز میرا انتخاب کرده و در پنجره

 

 

 

ای که باز در پنجره

شود روی فولدر می

 موردنظر کلیک کنید.
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کافیست برای دسترسی به  یکی از این فولدرهاستداخل نکته: اگر فولدر شما 

 بر روی آیکون آن کلیک کنید. فولدر مادرآن به جای کلیک کردن بر روی نام 

 ای مواجه خواهید شد:بعد از آن با چنین پنجره
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ل کرده و را فعا Password protect this directoryی ابتدا تیک گزینه

 Name the protectedکننده در قسمت سپس پیغامی برای بازدید

directory  بنویسید. حال بر رویSave .کلیک کنید 

این امکان از زبان فارسی نکته: پیغام خود را فارسی ننویسید چون که 

 کند.پشتیبانی نمی

کلیک  Go backی جدیدی که آمده بر روی بعد از انجام این کار در پنجره

 دهیم.کنید تا ادامه مراحل را انجام 

نام کاربر و رمز دلخواهی برای فولدر موردنظر  Create Userدر بخش 

 کلیک کنید. Add/modify authorized userبنویسید و سپس بر روی 

ای های موجود در این فولدر باید در پنجرهاز این پس برای دسترسی به فایل

 شود این دو کد را وارد کرد.که باز می

 

است. بنابراین اگر برروی این  پیشخوانمختص مدیریت  wp-adminفولدر 

رود. فولدر رمز بگذارید از آن محافظت بیشتری شده و امنیت سایت باال می

 چون یک بار سی پنل رمز می خواهد و یک بار وردپرس.
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ایمیل فورواردر -3   

توانایی داشتن آدرس ایمیلی است که به های داشتن دامین یکی از موهبت

. حال اگر بتوان کاری کرد ali@example.comدامین ختم شود. برای مثال 

شوند به طور خودکار به یک آدرس هایی که به این آدرس ارسال میکه ایمیل

انتقال داده شوند بسیاری از مشکالت  asajadi84@yahoo.comایمیل مثل 

 شود.حل می

توان دهد. می( همین کار را انجام میemail forwarderدر )ایمیل فوروار

 گفت که این کار معادل دایورت کردن خط تلفن است!

برای ساخت یک ایمیل که به دامین خودمان ختم شود و با ارسال ایمیل به آن 

ها را در صندوق پستی دیگری مثل جیمیل یا یاهو میل خواند به بتوان ایمیل

 نیم.کصورت زیر عمل می

 را انتخاب کنید. Mail ،Forwardersابتدا وارد پنل شده و از بخش 
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های سایت و فورواردهای شود لیست ایمیلای که نمایش داده میدر پنجره

 شود.ها نمایش داده میآن

 

 کلیک کنید. Add Forwarderبرای افزودن ایمیل فورواردر بر روی  

 Addressدر بخش 

وارد ایمیل موردنظر را 

 کنید.

 Destinationدر بخش 

دو گزینه دارید. اولی 

ها فوروارد کردن ایمیل

برای آدرس ایمیلی 
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ثانویه و دومی ارسال پیغام خطا برای کسی است که ایمیل را ارسال کرده 

بالفاصله  ali@example.comاست. برای مثال هنگام ارسال ایمیل به آدرس 

میل و یا مشغول بودن صاحب سایت پیغامی مبنی بر وجود نداشتن آدرس ای

 گردد.برای شخص ارسال می

 کلیک کنید. Add Forwarderدر آخر بر روی 

 دامینساب -4

های قبل توضیح داده شد امکان دسترسی به محتوای طور که در بخشهمان

یک فولدر که داخل فولدر اصلی است با ساب دامین وجود دارد. اما این قابلیت 

دامین بر روی وجود ندارد و باید برای ست کردن یک سابفرض به طور پیش

 به صورت زیر عمل کنید.باید یک فولدر 

 را انتخاب کنید. Domains ،Subdomainsابتدا وارد پنل شده و از بخش 

 

 توانیم بسازیم.دامین میما دو نوع ساب

 طوری که به یک فولدر در داخل هاست منتقل شوددر اولین حالت به

 ( منتقل شود.URLطوری که به یک آدرس دیگر )دومین حالت بهو 

www.ParsBook.org



 
 

 


از کلیاک بار روی داماین بار روی یاک فولادر پاس برای ست کردن سااب

Subdomains دامین و فولدر را شود به ترتیب نام سابای که باز میدر پنجره

 کلیک کنید. Createمشخص کنید و سپس بر روی 

 شود.ها نمایش داده میدامیندر زیر این فرم لیست تمام ساب

 

خارجی نیز به صورت باال  URLدامین برروی یک آدرس ست کردن ساببرای 

چه بنویسید ولی بهتر  Document Rootکند که در عمل کنید )فرقی نمی

دامین است چیزی اضافه نکنید( سپس در لیستی که پایین فرم قرار دارد ساب

 کلیک کنید. Manage Redirectionوی موردنظرتان را انتخاب کرده و برر
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 کلیک کنید. ی فوق آدرس سایت را نوشته و بر روی Saveپس در پنجرهس

 گیری از پنلآپوک -5

ی فیزیکی که سرور شاما ببیناد کلیاه یممکن است بر اثر یک اتفاق یا مشکل

و حیااتی  مهم یهای موجود در هاست شما پاک شوند. بنابراین اگر مطالبفایل

آ  بگیریاد. البتاه در سایت شما وجود دارد باید باه طاور ماداوم از آن باک

آ  هاا تنهاا از مطالاب باکها امکاناتی برای این کار دارند. ولی آناسامسی

 گیرند و کارایی چندانی برای بازسازی سایتی که کامالً نابود شده ندارند.می

 کنیم.عمل می گیری از پنل خود به صورت زیرآ برای بک

Files ابتدا وارد پنل شاده و ساپس از بخاش ،Backup Wizard  را انتخااب

 کنید.
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کلیک کنید. اگر فایل بک آ  دارید و  Backupی بعدی هم بر روی و در پنجره

 کلیک کنید. خواهید بر روی هاست پیاده کنید بر روی Restoreمی

 

Full backup را انتخاب  حال نوع بک آ  خود را مشخص کنید. بهتر است که

شاود و چندسااعت بعاد در کنید. پس از آن عملیات بک آ  گیری شروع می

 توانید دانلود کنید.فولدر اصلی خود فایل بک آ  را می
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 (FTPپی )تیاف -6

پای تیکه اصاالً اف داده شودپی توضیح تیی ایجاد افبهتر است قبل از نحوه

 چیست؟!

منیجر پنل خاود باه مسترها کار آسانی نیست که دائماً از طریق فایلبرای وب

پی اساتفاده تیهایی به نام افآن دسترسی داشته باشند. برای همین از برنامه

( My Computerدر  مانند یاک درایاوپی همانند یک فولدر )تیکنند. افمی

توانید به محتوای فولادر اصالی یاا هماان ردن آن میکند که با باز کعمل می

Public_html  .پای تیتارین برناماه بارای افمعروفدسترسی داشته باشید

FileZila باشدمی. 

 پردازیم و سپس باا محایط FileZilaپی در پنل میتیابتدا به ساخت اکانت اف

 آشنا خواهید شد.

 را انتخاب کنید. ، FilesFTP Accountsبه پنل سایت رفته و از بخش 
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شوید. فرم را باه دلخاواه پرکنیاد و بارروی رو میی مقابل روبهحال با پنجره

Create FTP Account .کلیک نمایید 

 

 رویم.می FileZilaی حال به برنامه

 

 را وارد کنید. 21عدد  Portو در قسمت  پی سایت خودآی Hostدر قسمت 

Username  وPassword ایاد وارد را هم طباق تنظیمااتی کاه انجاام داده

توانید از مادیریت می Quickconnectنمایید. پس از این کار با کلیک برروی 

 مند شوید.پی بهرهتیهای خود در نرم افزار اففایل
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 سازی سرور بر روی کامپیوترشبیهقدم پنجم: 

در کاامپیوتر  Ctrl+Sتوانید صفحات وبی را که از طریق زدن کلیدهای شما می

طاور ها ایاناساماید مجدداً مشاهده کنید. اماا اغلاب سایخود ذخیره کرده

اند و سااخته شاده (PHPپای )اچنیستند. چرا که با زبان برناماه نویسای پی

 شوند.سایت تبدیل میی وبپی توسط سرور به صفحهاچهای پیفایل

معنای ی کادهایی بیا به مشاهدهها در ویندوز تنهبنابراین امکان باز کردن آن

 در ضمن از دیتابیس هم خبری نیست! شود.ختم می Notepadتوسط 

برای همین باید از نرم افزاری استفاده کرد که کار سرور را انجام دهد تا کسانی 

اس کاار کنناد نیاز امخواهند با یاک سایکه هاست ندارند و برای تمرین می

 نند.اس استفاده کامبتوانند از سی

اشااره  Wamp Serverو  توان به Xamppترین این نرم افزارها میاز معروف

Wamp Server کنیم. البتاه امکاناات کاار مای کرد که ما در این کتااب باا

Xampp  ربردی نادارد و کمای در ساطح نیااز ماا کاابسیار بیشتر است ولی

کننده خواهد بود.گیج
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ابتدا برنامه را بارروی 

سیستم خاود نصاب 

کرده و ساپس آن را 

باز کنید. البته وقتای 

شاااود برناماااه بااااز می

اتفاق خاصی نیفتااده 

ای بااز و هیچ پنجاره

 شود.نمی

 

به محل نصاب برناماه برویاد و فولادر  ی Wamp Serverپس از نصب برنامه

www Public_html ماست. را باز کنید. این همان فولدر

اس و یاا اساااکریپت امسای

www خااود را در فولاادر 

قرار دهید. از این پس بعاد 

توانید از باز کردن برنامه می

باااااا وارد کاااااردن آدرس 

http://localhost  بااااه

سااایت خااود دسترساای 

داشته باشید. برای سااخت 
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هاساااات کافیساااات بااااه آدرس یااااک دیتااااابیس در لوکااااال

http://localhost/phpmyadmin .مراجعه کنید 

اس )یااا امهنگااامی کااه یااک ساای

اسکریپتی که به دیتابیس نیاز دارد( را 

نصب کنید  هاستخواهید در لوکالمی

وقتی به فارم تنظیماات دیتاابیس و... 

به جای ناام پایگااه  رسیدید کافیست

http://localhost/phpmyadmin ساخته اید را  داده نامی را که در آدرس

 وارد کنید.

 را بنویسید و جلوی رمز را خالی بگذارید. rootی در بخش نام کاربری کلمه

 باشد.سایر موارد شبیه به حالت آنالین می

های مختلاف باشد که آموزش آن در کتاببخش میکار با وردپرس بسیار لذت

کنم. لیناک گویی پرهیاز مایداده شده است و من از گزافه به تفضیل توضیح

در آخر همین کتاب آورده شاده  نویسی شیرین با وردپرسوبالگدانلود کتاب 

 است.
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 رنک و سئوالکسا، پیج قدم ششم:

 در این بخش به سه اصل مهم در میزان موفقیت یک سایت خواهیم پرداخت.

 

 :ی الکسارتب 

یک زیرمجموعه از گروه آمازون www.alexa.comسایت الکسا به نشانی وب

های جهان است. این رتبه به دو بندی تمامی سایتی آن رتبهباشد و وظیفهمی

گاردد. معماوالً یکای از عوامال شکل رتبه در کشور و رتبه در جهان ارائه می

باشد. در حال حاضار ی الکسا میاد بازدیدکنندگان رتبهجذب تبلیغات و اعتم

باوک ی دو مرباوی باه فیسی یک الکسای جهان مربوی به گوگل و رتبهرتبه

 شود.ی این دو سایت به علت رقابت شدید عوض میباشد که گاهی رتبهمی

ی الکسای خود مراجعاه ی الکسای دامینتان ابتدا به صفحهبرای اطالع از رتبه

ی در آدرس زیر باه صافحه . )با نوشتن دامین به جای ghahvekashi.irکنید

 شوید(الکسای خود وارد می

http://alexa.com/siteinfo/ghahvekashi.ir
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ی سایت خود در ایران و جهان را مالحضاه ی سایت رتبهدر سمت چپ صفحه

کنید. همچنین تعداد سایت هایی که لینکای از ساایت شاما را هام قارار می

 اند مشخص است.داده

و  Is ghahvekashi.ir your siteدر سمت راست این صفحه گفته شاده کاه 

ها بهبود سائو ترین آنی الکسا داده شده که مهمتوضیحاتی برای کاهش رتبه

 باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.می

یکی از عوامل کاهش رتبه درج یک فایل کوچک است که خود الکسا باه شاما 

 خاود آپلاود کنیاد. بارای Public_htmlمی دهد و شما باید آن را در فولدر 

البته بایاد در  کلیک کنید. Get Certified Metricsاین فایل بر روی  دریافت

 سایت عضو شوید.

ارسال پست در روز است. یعنی  ی الکسا تعداداز عوامل کاهش رتبهدیگر یکی 

پست ارسال می کنید این کار را تا آخر تاداوم بدهیاد. هار  1اگر شما در روز 

قی صحت این گفتاه را ثثیر نیست ولی تاکنون هیچ منب  موأچند این کار بی ت

 تایید نکرده است. 
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 :رنکپیج

 page) رناکدهد که به آن پیجای مینمره 13تا  3سایت گوگل به هر سایتی از 

rankنشده است و  13رنک گویند. هنوز هیچ سایتی موفق به دریافت پیج( می

 3بوک، یاهو و حتی خود گوگال پایج رناک های معروف مثل فیستمام سایت

است کاه  6رنک های ایرانی پیجرنک موجود در بین سایتباالترین پیج !دارند

 باشد.مربوی به سایت بالگفا می

گاه یاک هرباشد.می (backlink) هالینکگوگل بر اساس بکاساس نمره دادن 

سایت آدرس شما را لینک کند )حال چه به عنوان درج در لیسات دوساتان و 

لیناک داده اسات. ایان به سایت شما بکچه به عنوان منب  در آخر مقاالت( 

 شما رنکو همین باعث افزایش پیج اندیعنی سایت شما را ارزشمند تلقی کرده

 ود.شمی

 مراجعه کنید. www.PRchecker.infoبرای دیدن پیج رنک خود به سایت 

ثیر بیشتری دارد تا ألینک می دهد تبه شما بک 3رنک وقتی یک سایت با پیج

 شما را لینک کند. 1رنک وقتی که یک سایت با پیج

هاای معاروف بازدیاد لینکادونی ساایت معموالً وجود نام سایت شما در میان

پایج رناک »های معروف با شری فراوانی درپی خواهد داشت. ولی اغلب سایت

 کنند.تبادل لینک می« باشدتر و یا بیش 4شما باید
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 :سئو

ایان  سئو یعنی میزان شناخته بودن سایت شما برای موتورهای جساتجو کاه

از قالب مناسب استفاده کنید، شود. اگر شما تر برای گوگل مطرح میبیش بحث

تیترهای شما کامل و صحیح باشند و به آخر مقاله ی خود برچساب بیفزاییاد 

سئوی سایت شما باال می رود و نتایج بیشتری از سایت شما در گوگل نماایش 

چرا کاه  ساز بودمشکلهای ایستا داده خواهد شد. البته سئو بیشتر در سایت

ها اسامشد ولی امروزه کاربران سایلحاظ می باید شرایط گوگل در کدنویسی

ای سااده ساایت خاود را توانند با پرداخت هزینهمشکل چندانی ندارند و می

 سئوی صددرصد کند.

 ی سئو خواهید خواند.ای به نقل از سایت یک ادمین را دربارهدر ادامه مقاله

:On-site SEO بخش های قابل قبول در بهینه سازی درونی یا

های داخلیلینک -1

محتوای خوب و تازه -1

دهیساختار آدرس -3

4- Meta Data

تصاویر -5

چگالی کلمات کلیدی -6
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، حال بهتر است باه سامت کارهاایی طه با موارد باال اطالعاتی داریداگر در راب

!برویم که باید ازآن ها دوری کنید

نتایج تاا صافحات سایت شما و عدم حضور در وب یرتبه : افتکوچک ینکته

 د.گوینمی( شدن )penalizeیلی دور را پنالتی یا پناالیز خ

!کندتکنیکی که شما را برای پناالیز شدن آماده میپنج

ها: دوری از مخفی کردن و فروش لینکهالینک -1

، به ایان معناسات کاه شاما باه invisible دیدن یاهای غیرقابلایجاد لینک

گیری از . جلاوی برای کاربران قابل مشاهده نیستدهید ولای لینک میصفحه

اند برای سایت شما مشاکل ایجااد توها به کاربران مینمایش داده شدن لینک

باعث پناالتی شادن ساایت شاما  طور خرید و فروش لینک کامالًهمیند. کن

فارسی به خااطر خریاد و فاروش  یسایت هاشاهد افت خیلی از وب. شودمی

.ایملینک بودهبک

keyword stuffing کلمات کلیدی: دوری از -1

 keywordگوناه رااضافه کردن کلمات کلیدی بدون دلیل و به صورت اساپم

stuffing شود تا چگالی کلمات کلیدی شاما درون گویند. این کار باعث میمی

تواند خیلای ساری  یک صفحه به صورت اسپم باال برود و در بعضی شرایط می

 ی شدن سایت شما شود. این اتفاق بیشتر در استفاده زیاد ازباعث افت و پنالت

Tagطور این که یک مطلب را برای باالبردن تعداد کلمات دهد . همینها رخ می
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ط به دلیل درونی آن ویرایش کنید و چندین بار کلمات کلیدی خود را در آن فق

 .است  keyword stuffingاز بارزی مصداق ،ببرید افزایش رتبه باال

 Doorway صفحات : برگه های -3

Doorway ها که برایشان معادل فارسی سراغ ندارم، همان صفحاتی هساتند

د و بار روی یاک نتیجاه کلیاک کنیاجو مایوکه وقتی یک عبارت را جست

نظر شاما وجوی عباارت ماوردشود که نتیجه جستای باز میصفحه، کنیدمی

سایت شاما توانند وبامال می. این صفحات کدهددرون آن سایت را نمایش می

اگار از ایان صافحات اساتفاده و شاید بیشتر انتقال دهناد!  33را به صفحات 

و ابتدا آن صافحات را ، همین االن خواندن این مطلب را کنار بگذارید کنیدمی

 ایه؟!()نطق نویسنده: حاال چه عجله د.از بین ببری

اساتفاده  Duplicate content گااه از محتاوای تکاراری یاامحتوا: هیچ -4

ن بعضای از ، بارای همایباردتوای تازه و با کیفیت زمان مایایجاد مح. نکنید

، کنند . به عبارت دیگراستفاده می Scraped های تکراری یاها از محتواشرکت

کنند و به نام خودشان درون سایتشاان ها کپی میآنها محتوا را از دیگر سایت

کنیاد مای اصلی که مطلاب را از آن کپایی اگر به صفحهالبته  دهند.قرار می

شاود ولای در هار دودی گرفته می، جلوی پنالتی شدن شما تا حلینک بدهید

 د!صورت، کپی محتوا کار درستی نیست، حتی اگر با لینک به مرج  باش
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5Page Cloaking - 

Page Cloaking  چیازی تکنیکی است که محتوای نمایش داده به کاربر با آن

)نویسانده: ماثالً  .بینند متفاوت اساتوجو میهای موتورهای جستکه روبات

کنند که بازدیدکننده نتواند متاون زمینه یکی میها را با رنگ پسرنگ نوشته

عنی اگر صفحاتی کاه کااربر و ی کند(را ببیند. البته این با مخفی کردن فرق می

، شما یک صافحه را باه اصاطالح بینند متفاوت باشدجو میوجست هایموتور

Cloak یازی کاه تر از آن چتواند سایت شما را سری این تکنیک می .ایدکرده

د!کنید پنالتی کنفکرش را می

ه آیاا بهتر است که نگاهی به ساختار سایت خودتان بیاندازیاد تاا ببینیاد کا

 د.نیتر آنها را رف  ک؟ اگر دارد که هرچه سری مشکالت فوق را دارد یا خیر
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افزارهاا و دانلود نرم های مفید و لینکمعرفی سایت

 های مرووب و  طراحی سایت:کتاب

 www.ghahvekashi.ir..... .....................وبسایت نویسنده ..............................

  www.wordpress.org..... .......................اس وردپرس اموبسایت رسمی سی

  persian.com-www.wp.... ...وردپرس فارسی .....اس امسیوبسایت رسمی 

  www.wordpress98.com....... ..........................................همیار وردپرس ....

  www.dbstheme.comای برای وردپرس( ... های حرفهاس تم )پوستهبیدی

  www.wpdesign.irی وردپرس( ..... ای براهای حرفه)پوسته دیزایندبیلوپی 

  list-www.tenet.ir/tutorialی وردپرس ................... آموزش ساخت پوسته

  html ............................www.rooeen.comی وردپرس و قالب دانلود پوسته

  www.joomla.com......... ....................جومال .........اس امسیوبسایت رسمی 

  www.drupalcms.ir.. ..................اس دروپال فارسی ..اموبسایت رسمی سی

 www.mihanscript.irدانلود اسکریپت ........................................................... 

  www.sharetronix.irی ......... وبسایت رسمی اسکریپت شیرترانیکس فارس

  www.1admin.irیک ادمین )نکات مفید برای طراحی سایت( ....................... 
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 www.webrgb.net... ..بی )نکات مفید برای طراحی سایت( .........آرجیوب 

www.seomoz.ir  .  سئوموز )آموزش سئوی سایت( ........................................

 :FileZilaدانلود نرم افزار 

 http://p30download.com/fa/entry/1077دانلود:سیاز پی

 :Wamp Serverدانلود نرم افزار 

 http://p30download.com/fa/entry/37584دانلود: سیاز پی

 :Xamppدانلود نرم افزار 

http://p30download.com/fa/entry/37583دانلود: سیاز پی

 دانلود کتاب ووالگ نویسی شیرین وا وردپرس:

-shirin-http://dl.parsbook.org/server3/uploads/weblognevisi

wordpress.zip 

دانلود کتاب طراحی قالب ورای وردپرس ودون نیاز و  یک خط کدنویسای 

 ی همین کتاب(:)از نویسنده

-wordpress-parsbook.org/server3/uploads/themehttp://dl.

artisteer.zip 

باشندمی بوکپارسها از سایت لینک دانلود کتاب
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بهتر است که در این دنیا فکر کنم

خدا هست
 

 

 و وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که نیست 

در این دنیا فکر کنمو این بسیار بهتر از این است که 

خدا نیست
 

 

 و در آن دنیا بفهمم که هست

 

 

 پایان نگارش کتاب
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