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 مقدمه

هـاي   هـاي اینترنتـی کـه مخاطـب     یکی از انواع سـایت  راه اندازي سایت آپلود عکس خوش آمدید!سالم؛ به کتاب آموزش 
هـایی باشـند، سـامانۀ     باعث شده تا افراد زیادي بـه فکـر راه انـدازي چنـین سـایت     خاص خودش را دارد و از طرف دیگر 

اندازيِ چنین سایتی به صـورت بهینـه و در کمتـرین زمـان      باشد. ما در این کتاب به نحوة راه بارگذاري یا آپلود عکس می
و البته پیشرفته راه اندازي سایت آپلـود  هاي رایگان  ترین اسکریپت اشاره خواهیم کرد. این کار را با استفادة یکی از معروف

نام دارد و به رایگان از طریق سایت سازنده قابل دریافـت اسـت.    CF Image Hostingانجام خواهیم داد. این اسکریپت 
در ادامۀ کتاب به شما خواهیم گفت که چطور قادرید آن را روي فضاي میزبانیِ خود نصب کرده و تنظیمـات آن را انجـام   

 دهید.

ثل هر نوع سایت دیگري، یک سایت آپلود عکس هم نیاز به یک فضاي میزبانی و همچنـین دامنـه دارد. پـس در ابتـدا،     م
پس از اینکه شما را با مشخصات این اسکریپت آشنا کردیم، به سـراغ نحـوة تهیـۀ هاسـت و دامنـه خـواهیم رفـت تـا در         

پرورانیـد. امـا چیـزي کـه      مهم نیست که چه هدفی را در سر میاندازي کنید. حاال  کمترین زمان بتوانید سایت خود را راه
هـاي   تان بازدید خودش را پیدا کند. به همـین منظـور در فصـل    مشخص است این است که شما باید کاري کنید تا سایت

 انـدازيِ  بعدي کتاب به نحوة جذب براي سایت پرداخته شده که به شـما پیشـنهاد مـی کـنم اگـر اطالعـات دقیقـی از راه       
هاي این کتاب همراه من باشید تا شما را گـام بـه گـام بـا تمـامیِ       هاي اینترنتی ندارید، حتماً از ابتدا با تمامیِ فصل سایت

 اندازيِ یک سایت آشنا سازم. زوایاي راه

 

. 

1396 بهار  -جمال روح بخش   

  

www.takbook.com



 

٥ 
 

 مراحل ساخت سایت بارگذاري عکس

هـا و   د مختلف قادرند از امکانات آن بـه جهـت میزبـانی کـردن عکـس     اي است که افرا یک سایت بارگذاري عکس، سامانه
هـاي   کنیم یک وبالگ نویس کـه درون یکـی از سـرویس    تصاویر خود روي شبکۀ جهانی اینترنت استفاده کنند. فرض می

هـاي   ویسنویسیِ داخلی وبالگ دارد و امکان قرار دادن مستقیم عکس روي وبالگ خود را ندارد، حتماً بایـد از سـر   وبالگ
کنـد.   واسط براي آپلود عکس خود استفاده کند. بدین صورت که ابتدا عکس خود را روي سایت آپلود عکس، بارگذاري می

دهد. در حال حاضر بیشتر کـاربران   اي از وبالگ خود قرار می سپس نشانِی اینترنتیِ آن را برداشته و درون وبالگ یا نوشته
 استفاده کنند. هاي بالگفا از این روش باید وبالگ

ها نیست. بلکه در هر شرایطی که قصد مـا قـرار دادن    قرار دادن عکس در وبالگها محدود به  این گونه سامانه کاربردالبته 
 ها استفاده کنیم، در حالی که امکان بارگذاري مستقیم عکس را نداشته باشیم. عکسی روي شبکه باشد باید از این سامانه

تواند مفید باشد. یعنی شما به جاي اینکـه   اه اندازيِ یک سایت آپلود عکس براي کابرد شخصی میدر خیلی از مواقع هم ر
هاي آپلود عکس متفرقه براي قرار دادن تصویر روي وبالگ خود استفاده کنید، سامانۀ آپلـود عکـسِ خودتـان را     از سامانه

نخواهند شد، قادرید از آن بهره ببرید. همانطور کـه  هاي شما هیچ زمان حذف  کنید و مطمئن از اینکه عکس اندازي می راه
هـاي شـما حسـاس     کنند. پس اگـر عکـس   هاي آپلود عکس هیچ ضمانتی بابت ماندگاري تصاویر شما نمی دانید، سایت می

بـا  اندازي کنید که با کارکردي بسیار ساده بتوانید  است شاید نیاز داشته باشید که سایت آپلود تصویر خصوصیِ خود را راه
هاي خود را آپلود کرده و نشانیِ اینترنتیِ آنها را دریافت کنید و درون وبالگ یـا جاهـاي مختلـف     چند کلیک ساده عکس

 بگذارید.

هایی باید چه مراحلی را طی کرد و از چه ابزارهایی استفاده کرد؟ ما در این کتاب با اسـتفاده   اما براي ساخت چنین سایت
 CFکنـیم. نـام ایـن اسـکریپت      اي براي راه اندازي سایت بارگـذاري عکـس اسـتفاده مـی     هاز یک اسکریپت رایگان و حرف

Image Hosting باشد که با یک جستجوي ساده از طریق موتور جستجو قادرید آن را دریافت کنید. البته در ادامـۀ   می
 کتاب به نحوة دریافت آن هم اشاره خواهم کرد.

اسـت کـه معمـوالً  اطالعـات خـود را درون یـک        PHPنویسی مثل  هاي برنامه زباناسکریپت یک نرم افزار نوشته شده با 
ها براي اینکه عملیاتی شوند، باید روي یک فضاي متصـل بـه شـبکۀ اینترنـت نصـب       کند. اسکریپت پایگاه داده ذخیره می

مخـتص بـه خـود یـا دامنـه،       گردند. براي این کار باید یک فضاي میزبانی یا هاست خریداري شود که با استفاده از نشانیِ
 قابل دسترس از همه جاي دنیا باشند.
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اندازيِ سایت آپلود عکسِ خود باید انجام دهیم، این است که در مرحلۀ اول اقدام به تهیۀ فضـاي   پس کاري که ما براي راه
یپ مد نظر خودمـان را  میزبانی و دامنه کنیم که هزینۀ بسیار کمی را به صورت سالیانه شامل خواهد شد. پس از آن اسکر

تر از آن چیزي است که شـما   روي آن نصب کنیم. نصب کردن یک اسکریپت یا نرم افزار روي فضاي میزبانی معموالً ساده
 کنیم. در فصل مربوطۀ این کتاب به صورت تصویري شما را با مراحل کار آشنا خواهیم کرد. فکرش را می

است تا تنظیمات اولیۀ سایت را انجام دهیم و پس از آن همه چیز آماده اسـت   بعد از اینکه اسکریپت را نصب کردید، نیاز
هاي خود را روي سایت ما بارگذاري کنند. سایت داراي یک بخش بـراي مـدیر اسـت.     تا ما یا کاربران سایت بتوانند عکس

نـین کنتـرل کـاملی روي    دهیـد. همچ  یعنی شما به عنوان مدیر سایت وارد آن بخش شده و تنظیمات سایت را انجام مـی 
هایی که تا به حال بارگذاري شدند هم دارید. از طرف دیگر سایت داراي یک صـفحۀ اصـلی هـم هسـت کـه       تمامیِ عکس

هاي خود را با استفاده از آن بارگذاري کنند و کد یا نشانیِ آن را دریافـت کننـد. اسـتفاده از     بازدید کنندگان قادرند عکس
 برپاسازي شده است، بسیار ساده و راحت خواهد بود. CF Image Hostingا استفاده از سامانۀ بارگذاري شما که ب

 

 CF Image Hostingهاي اسکریپت  ویژگی

هایی از قبیل رایگان بـودن   به عنوان نرم افزار مدیریت سایت آپلود عکس، داراي ویژگی CF Image Hostingاسکریپت 
نوشته شده است که بـه هـیچ گونـه پایگـاه داده      PHPا زبان برنامه نویسی و همچنین کاربرد آسان است. این اسکریپت ب

نیازي ندارد. یعنی اگر قصد تهیۀ فضاي میزبانی داشتید، اگر امکان ساخت پایگاه داده هم نداشت، باز هـم ایـن نـرم افـزار     
 کار خود را به خوبی انجام خواهد داد.

هـاي مختلـف بـه صـورت خودکـار       انواع کدها براي استفاده در مکان شود، زمانی که عکسی روي این سامانه بارگذاري می
شـود، امکـان برداشـتن نشـانیِ      هاي اجتماعی که براي اشتراك گـذاري ظـاهر مـی    هاي شبکه تولید شده و عالوه بر دکمه

اي شـما  کند. پس با این توضیحات این اسکریپت عالوه بر اینکه یک سایت آپلود عکس بـر  مستقیم عکس را هم فراهم می
هاي سایت شـما   به این منظور که بازدید کنندگان عکسسازد، یک سایت اشتراك گذاري عکس را هم خواهید داشت.  می

 هاي اجتماعیِ دیگر به اشتراك بگذارند. توانند ببینند و حتی آنها را درون شبکه را می

سـاخته   پیش فرض و البتـه فارسـی شـده   لب دهد که با یک قا تصویر زیر نمایی از صفحۀ اصلی این اسکریپت را نشان می
 فارسی سازي در ادامۀ کتاب آمده است. آموزش شده است.
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هاي خـود را روي سـامانه قـرار     شود، کاربران سایت قادرند عکس در این صفحه که همان صفحۀ اصلی سایت محسوب می
گیـرد. عـالوه    پلود از نشانیِ اینترنتی انجام میدهند. این کار به دو روش از طریق آپلود مستقیم از روي رایانه و همچنین آ

 هایی که آپلود شدند هم در پایین صفحه به نمایش در خواهد آمد. بر آن آخرین عکس

هایی که تا به حال روي سایت آپلود شـدند برسـد. بـا کلیـک      تواند به تمامیِ عکس در صفحات داخلیِ سایت هم کاربر می
شود و حتی وي قادر است همـان عکـس را    اه دیگر جزئیات تصویر نمایش داده میروي هر عکس تصویر کامل آن به همر

که قبالً توسط شخص دیگري بارگذاري شده است را درون وبالگ یا سایت خود قـرار دهـد. یـا حتـی آن را بـه اشـتراك       
 بگذارد.
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ط خـود شـما کـه    داراي یک بخش مدیریتی هم هسـت کـه فقـ    CF Image Hostingهمانطور که گفته شد اسکریپت 
اسکریپت را روي فضاي میزبانی نصب کردید قادرید به آن بخش، با استفاده از نام کاربري و رمز عبور تعیین شـده توسـط   

 خودتان، وارد شده و سایت را مدیریت وکنترل کنید.

اسـتفاده کنیـد. بـه عنـوان     توانید ببینید و از آنهـا   در بخش مدیریت هر آنچه از ابزارهایی که شما نیاز داشته باشید را می
توانید نام سایت یا همچنین لوگوي سایت خود را تغییر دهید و هر عکسی که تا به حال بارگذاري شده است را و  میمثال 

 کنید باید حذف شود را حذف کنید. فکر می
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الـب مـدنظرتان اسـتفاده    توانیـد از ق  کند که بسته به سلیقۀ خود مـی  هاي مختلفی هم پشتیبانی می این اسکریپت از قالب
کنند. البته اگر هـدف شـما از راه انـدازيِ سـایت آپلـود       ها نماي سایت را براي کاربرهاي سایت شما تعیین می کنید. قالب

عکس رفع نیاز شخصی است، که شاید نخواسته باشید قالب سایت را تغییر دهید و زمان خود را روي آن قـرار دهیـد. امـا    
هاي دیگر شاید نیاز داشـته باشـید حتـی قالـب اختصاصـیِ       ومی به جهت متمایز بودن از سایتهاي آپلود عکس عم سایت

 دهد. خود را داشته باشند که این اسکریپت امکان استفاده از هر نوع قالب سفارشی شده براي همین اسکریپت را می
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 فهرست کنم:م به صورت زیر براي شما توان را می CF Image Hostingهاي  به طور کلی ویژگی

هاي موتور جسـتجو درون سـایت کـاربرد     پویا و خودکار که براي خزیدن بهتر خزنده SiteMapنقشۀ سایت یا  •
 دارد. پس سایت شما بهتر در موتورهاي جستجو دیده خواهد شد.

االن ساخته هاي مختلفی که براي براي این سامانه تا به  تواند از بین زبان هاي مختلف؛ کاربر می پشتیبانی از زبان •
 شده است انتخاب کند. ***

بارگذاري از روي یک سرور یا هاست دیگر متصل به اینترنت؛ به این معنی که کاربر بـه جـاي انتخـاب عکـس از      •
تواند نشانیِ اینترنتی آن را که در جاي دیگري (مثالً روي یک وبالگ یا سایت  روي رایانۀ خودش براي آپلود، می

 ا بدهد و بارگذاري شروع گردد.دیگر) قرار گرفته است ر

هاي مورد دار را گـزارش دهنـد.    توانند به شماي مدیر سایت عکس امکان گزارش دادن تصویر؛ کاربران سایت می •
 براي جلوگیري از بروز مشکل به خصوص فیلتر شدن سایت حتماً باید از این امکان استفاده کنید.

 توانید بارگذاري عکس را غیرفعال کنید. بنا به دالیلی میاي از موارد  غیرفعال کردن بارگذاري؛ در پاره •

هـاي   توانید کاري کنید که تنها خود شما به عنوان مدیر سایت قادر باشـید عکـس   بارگذاري عکس خصوصی؛ می •
 خود را روي فضاي میزبانیِ بارگذاري کنید.

توانیـد   عموالً نشانیِ بلندي دارنـد مـی  هایی که م کوتاه کنندة نشانی؛ از این امکان براي کوتاه کردن نشانیِ عکس •
 استفاده کنید.

 امکان بارگذاري همزمان چندین عکس. •

 تصویري که اخیراً روي سامانه بارگذاري شده است. 10از  RSSخوراك  •

 هایی که تا به حال بارگذاري شدند. امکان جستجو از بین عکس •

 صفحه تماس با ما •

هایی کـه از طـرف بیشـتر کـاربران سـایت درخواسـت        نید به سوالتوا صفحۀ سواالت متداول؛ که در آن شما می •
 شود، پاسخ دهید. می

 PSD و   JPG, JPEG, PNG, BMP, GIFپشتیبانی از تصاویر با پسوندهاي •

 CSSهاي  سازي سادة قالب با استفاده از پرونده سفارشی •

بـراي   addthis.comرویس هاي اجتماعی با استفاده از سـ  هاي اشتراك گذاري در شبکه ساخت خودکار دکمه •
 شود. هر کسی که بارگذاري می

 Mimeبررسیِ وضعیت پرونده هاي بارگذاري شده از نظر نوع پسوند و نوع  •

شـود. بـه ایـن معنـی کـه از       پیوندهایی که به راحتی توسط موتورهاي جستجو یا بازدید کنندگان پیمـایش مـی   •
 شود. پشتیبانی می mod_rewriteقابلیت 
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 هایی که تا به حال بارگذاري شدند. ز عکسگالري عمومی ا •

 برپاسازي راحت و سریع از طریق رابط گرافیکی وب •

 تنظیم حداکثر اندازة عکس براي بارگذاري •

تولید نشانیِ حذف عکس از روي سامانه، زمانی که فرد بارگذاري کننده تصمیم به حـذف عکـس از روي سـایت     •
 گیرد. می

 تغییر اندازة عکس هنگام بارگذاري •

 

 :موجود در قسمت مدیریت سایتهاي  ویژگی

 تهیۀ نسخۀ پشتیبان از سایت به صورت خودکار •

 غیرفعال کردن امکان ارسال تصاویر تکراري •

 سازي امکان بازیابی رمز عبور براي کاربرها فعال •

 امکان کنترل پهناي باند و همچنین محدودسازي آن •

 آنها بازدیدي صورت نگرفته است. اي از هایی که براي مدت تعیین شده حذف خودکار عکس •

 ها شمارشگر عکس •

 از بارگذاري کردن عکس IPمسدود کردن یک  •

هـاي روي سـامانۀ    هاي دیگر عکـس  هاي سایت شما زمانی که از طریق سایت امکان نمایش واترمارك روي عکس •
 شوند. شما فراخوانده می

بـه جـاي    ,bit.ly, tinyurl.com, is.gd goo.glهاي کوتاه کردن نشانیِ دیگر مثل  امکان استفاده از سرویس •
 امکان درونی کوتاه سازي پیوندها

 ها از بخش مدیریت سایت امکان ویرایش توضیحات، مشخصات و تنظیمات حریم خصوصیِ عکس •

 

با مشخصاتی که در باال براي شما فهرست شد، به احتمال زیاد ترغیب شدید که هر طور شده سایت آپلود عکـس خـود را   
هاي بعدي کتاب به طور ریز به ریز شما را با جزئیات کار آشنا خـواهم   اندازي کنید. در فصل تفاده از این اسکریپت راهبا اس

 ساخت.

اما شاید خواسته باشید قبل از اینکه وارد مرحلۀ ساخت و راه اندازيِ سایت بـا اسـتفاده از ایـن نـرم افـزار شـوید، نسـخۀ        
 http://codefuture.co.uk/projects/imagehostاین اسکریپت بـه نشـانی   نمایشی آن را ببینید. سایت اصلیِ 
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اي که پیوند آن را در بـاال بـه شـما دادم شـوید و از      امکان ارائۀ نسخۀ نمایشی را فراهم کرده است. کافی است وارد صفحه
 اینجا کلیـک کنیـد  قدام به ورود به نسخۀ آزمایشی این اسکریپت کنید. یا اینکه مستقیم صفحه ا Online Demoبخش 

البتـه در نسـخۀ نمایشـی شـما      تا نسخۀ نمایشی درون مرورگر شما نمایش داده شود؛ البته اگر به اینترنت متصل هستید.
توانیـد وارد بخـش    تواننـد ببیننـد. و نمـی    توانید ببینید که بازدید کنندگان سایت شما می هایی از سایت را می شفقط بخ

مدیریت سایت شوید. اما به زودي زمانی که خودتان اسکریپت را روي فضاي میزبانیِ خود نصب کردید، خواهید دیـد کـه   
 استفاده کنید. چطور قادرید از بخش مدیریت سایت براي کنترل سایت خود

 

 تهیۀ فضاي میزبانی و دامنه

خـود را   هـاي  نرم افزار سایت و همچنی عکـس دانید در اولین گام شما نیاز به یک فضاي میزبانی دارید تا  همانطور که می
 توانیـد همـین االن   تان را شروع کنید، مـی  ت سایت آپلود عکساید که به صورت عملی کار ساخ . اگر آمادهبریزیدروي آن 

توانیـد   طبق روال آموزشی این بخش فضاي میزبانی را تهیه کنید. اما اگر نیاز دارید تا اطالعات بیشتري کسب کنیـد، مـی  
 هاي این کتاب دوباره به این بخش مراجعه کرده و هاست سایت را تهیه کنید. پس از خواندن دیگر قسمت

هـا و   اي کـه میزبـان فایـل    سـت. در عرصـۀ وب بـه رایانـه    به معناي میزبان گرفته شده ا Hostهاست از عبارت انگلیسی 
شود. معادل این عبارت همان میزبان یا فضاي میزبانی است. هاست ها معمـوالً نـه    اطالعات سایت ماست، هاست گفته می

بـا  دهند، بلکه امکانات دیگري از قبیل امکـان سـاخت ایمیـل مـرتبط      تنها فضایی براي قرارگیري اطالعات سایت ارائه می
. با خریـد  کنند هم فراهم میهاي سایت و دیگر ابزارهاي مفید را  و امکان مدیریت دامنه FTPدامنۀ سایت، ساخت حساب 

توانیـد   یک هاست، فروشنده به شما اطالعات ورود به پنل را خواهد داد که با آن اطالعات (نام کـاربري و رمـز عبـور) مـی    
 انات هاست استفاده کنید.وارد پنل مدیریت هاست شده و از تمامی امک

براي تهیه هاست باید به موارد زیادي توجه داشته باشید. اول از همه احسـاس مسـئولیت و پاسـخگویی شـرکت خـدمات      
کنید. در تهیۀ چنین مـواردي بایـد توجـه داشـته باشـید کـه کیفیـت         میزبانی است که شما هاست را از آن خریداري می

گویی در قبال مشکالتی است که ممکن است براي سرویس شما پـیش آیـد.    ان پاسخپشتیبانی چگونه است. پشتیبانی هم
گو نباشد و درصدد رفع آن برنیاید بهتر است از یک شرکت دیگر براي خدمات هاسـت   اگر شرکت در قبال مشکالت پاسخ

د ایـن گونـه باشـد کـه در     سایت خود استفاده کنید. سایت شما باید همیشه باال بوده و براي همه قابل دسترس باشد. نبای
 روز چند ساعت قطعی داشته باشد که در این صورت سایت هیچ گاه بازدید خوبی جذب نخواهد کرد.
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عالوه بر پشتیبانی، باید به کیفیت خدمات آن هم توجه داشته باشید. اینکه از چه نرم افزارها و سخت افزارهـایی اسـتفاده   
توانـد سـرعت سـایت شـما را      می SSDییر کند. مثالً استفاده از هاردهاي می کند، باعث خواهد شد سرعت سایت شما تغ

تر بتوانید به فکر پیشـرفت   شود شما راحت چندین برابر کند و بازدیدکنندگان سایت شما از آن راضی باشند. این باعث می
 تر عمل کنید. کار خود باشید و حتی در کسب و کار آتی هم موفق

دهندة خدمات میزبانی و ثبت دامنه وبنولوگ نام دارد. ما در اینجا طریقـۀ تهیـۀ هاسـت از     هاي خوب ارائه یکی از شرکت
هاي فضاي میزبانی بـه همـین صـورت     وبنولوگ را به شما آموزش خواهیم داد. اما طریقۀ سفارش هاست از دیگر فروشنده

توانید مشخصات و خـدمات ایـن سـایت را     می Webnolog.netاست. با ورود به صفحۀ اصلی سایت وبنولوگ به نشانی 
هاي میزبانی  هاي میزبانی همان بسته هاي میزبانی را ببینید. منظور از طرح هاي میزبانی یا همان طرح مشاهده کرده و پلن

، پایگاه داده FTPیمیل، حساب است که هر کدام داراي مشخصاتی از قبیل؛ میزان حجم، میزان پهناي باند، تعداد دامنه، ا
ترین طرح کار راه اندازي سـایت خـود را شـروع     توانید از ارزان و دیگر مشخصات یک هاست هستند. در وبنولوگ شما می

تان رو به رشـد شـد، بسـتۀ میزبـانی خـود را ارتقـاء        کنید و همین که بازدید سایت شما افزایش یافت یا به عبارتی سایت
 توانید هر زمان که مناسب دیدید انجام دهید. یدهید. این کار را م

 

 

 هاستی که شما باید تهیه کنید باید داراي مشخصات زیر باشد. دلیل هر انتخاب را هم خدمت شما خواهم گفت.

www.takbook.com

http://webnolog.net/


 

۱٤ 
 

اي که هاست شما روي آن قرار دارد لینوکس باشـد و   منظور این است که سیستم عامل رایانه هاست لینوکس: •

ربطی به سیستم عامل رایانۀ شخصی شما نـدارد. مـثالً اگـر رایانـۀ شـما وینـدوز اسـت،         این سیستم عامل هیچ
ها از امنیـت و پایـداري بـه مراتـب بـاالتري       توانید از هاست لینوکس به راحتی استفاده کنید. این نوع هاست می

عامل لینوکس است.  تر هستند و این به خاطر همان رایگان بودن سیستم برخوردار هستند و از طرف دیگر ارزان
توانید ایـن   شما چه خواسته باشید یک سایت سادة ایستا راه اندازي کنید و چه یک سایت پویا، در هر صورت می

اندازي هر نوع سایت دارد و شـما   کار را روي هاست لینوکس انجام دهید. هاست لینوکس قدرت کافی را براي راه
در هـر صـورت بـراي نصـب      توانید با هاست لینـوکس انجـام دهیـد.    نباید نگران این باشید که چه کاري را نمی

 روي آن اجرا گردد. PHPشما نیاز به هاست لینوکس دارید که  CF Image Hostingاسکریپت 

یـن  ها براي مدیریت هاست سی پنل نام دارد که وبنولـوگ از ا  یکی از بهترین کنترل پنل :cPanelکنترل پنل  •

توانید هاست و امکانـات آن   . کنترل پنل نرم افزاري است که با استفاده از آن میندک نوع کنترل پنل استفاده می
را داشته باشـید، بایـد از    info@yoursite.comرا مدیریت کنید. مثالً اگر قصد ساخت یک ایمیل به صورت 

cPanel .سـتفاده کنیـد. بـه    شود که قادرید از آنها هـم ا  هاي دیگري هم ارائه می پنل البته کنترل استفاده کنید
 هم مناسب کار ماست. DirectAdminعنوان مثال 

هاي سایت شما را بر عهده دارنـد، سـرعت بـه مراتـب      این گونه هاردها که وظیفۀ ذخیره کردن داده :SSDهارد  •

هایی دو چندان خواهد شد. به  باالتري نسبت به دیگر انواع قدیمی هارد دارند. سرعت سایت شما با چنین هاست
باشـد. چـرا کـه باعـث افـزایش رضـایت بازدیـد         SSDمورد توجه داشته باشید که هاست شما داراي هـارد   این

 کنندگان سایت شما و در نتیجۀ افزایش رتبۀ سایت خواهد شد.

هـاي   تواند داخل ایران یا خارج از ایران باشـد. هاسـت   کنید، می هاستی که خریداري میهاست ایران یا خارج:  •

عموالً داراي کیفیت بیشتري هستند، امـا بـه دلیـل اینکـه از ایـران فاصـله دارنـد، بـراي بازدیـد          خارج از ایران م
شوند، داراي اندکی سرعت کمتري هستند. اما در عـوض هـم ارزان تـر     کنندگانی که از ایران وارد سایت شما می

دلیـل اینکـه کشـور عزیزمـان      هاي ایران دارند. به هستند و هم اینکه پایداري به مراتب باالتري نسبت به هاست
هاي خوب و مطمئنی را براي خدمات دیتاسنتري ندارد، ممکن است باعث ایجاد مشکالتی بـراي   هنوز زیرساخت

شود  سایت شما گردد. اما این هم یک گزینه براي انتخاب هاست است. براي شروع کار به شما حتماً پیشنهاد می
ه فضاي میزبانی عالوه بر اینکه کیفیت و سرعت خوبی دارنـد، قیمـت   از هاست خارج کار را شروع کنید. این گون

توانید سایت خـود را بـین    تري هم دارند. فراموش نکنید که هر زمان که خواسته باشید می بسیار مقرون به صرفه
اي بـه سـایت    هاي مختلف جابجا کنید و اگر این کار را طبق اصول خاص خودش انجام دهید، هیچ صدمه هاست

 نخواهد رسید. شما

www.takbook.com



 

۱٥ 
 

وارد شده و پلـن مـورد نظـر خـود را انتخـاب       webnolog.netحاال براي تهیۀ هاست از وبنولوگ کافی است به نشانی 
توانید مراحل ثبت  می "سفارش دهید"هاي مختلفی میزبانی به شما نمایش داده خواهد شد که با کلیک روي  کنید. بسته

 فضاي میزبانی به همراه دامنه را طی کنید.

 

توانید دامنۀ مورد نظر خود را هم به سـادگی چنـد    نگران ثبت دامنه هم نباشید، چرا که در حین ثبت سفارش هاست، می
ا بسازید. تحویـل  خود ر آپلود عکسِ کلیک ثبت کنید. همه چیز در وبنولوگ مهیا است تا شما در عرض چند دقیقه سایت

توانید دیگر مراحلی که در این کتاب ذکر شـده اسـت را طـی     ت به صورت خودکار انجام خواهد شد و پس از آن می هاس
 سازي دامنه، بسته به نوع آن باید مدت زمانی را صبر کنید. کنید. البته براي فعال
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خواهید یک دامنۀ جدید هم ثبت کنید، باید گزینۀ اول را  در ادامۀ مراحل باید وضعیت دامنۀ خود را تعیین کنید. اگر می 
اي که قصد سفارشش را دارید و آزاد است را در جعبۀ مورد نظر وارد کنید و سپس از فهرست  انتخاب کرده و نشانی دامنه

ت. با کلیک کشویی روبروي آن نوع پسوند را انتخاب کنید. هر کدام از تنظیمات این بخش در مراحل بعدي قابل تغییر اس
توانیـد   مـی  سـالیانه  تومـان  5.000هاي قابل ثبت را هم ببینید. مثالً فقط با  توانید قیمت دامنه کردن روي دکمۀ ادامه می

 ثبت کنید و به سایت خود متصل کنید. irیک دامنۀ 

توانید بـه   دامنۀ خود را می اما اگر گزینۀ دوم (می خواهم دامنه ام را منتقل کنم به میزبانی وب وبنولوگ) را انتخاب کنید،
وبنولوگ منتقل کنید و از طریق وبنولوگ آن را مدیریت و تمدید کنید. انتخاب این گزینه مال زمـانی اسـت کـه شـما از     

 هاي دیگر اقدام به ثبت دامنه کردید. قبل از طریق شرکت

ب بکنید، در حال حاضر هیچ دامنه اي بـراي  اگر هم گزینۀ سوم (از دامنه اي که قبالً ثبت کردم استفاده می کنم) را انتخا
اي که قـبالً آن را ثبـت کردیـد (چـه از طریـق وبنولـوگ و چـه از طریـق          توانید از دامنه شما ثبت نخواهد شد و شما می

بـراي   nic.irهاي دیگر) براي ساخت سایت خود اسـتفاده کنیـد. فقـط بایـد از پنـل تنظیمـات دامنـه در سـایت          شرکت
) تنظـیم  ns2.webnolog.netو  ns1.webnolog.netهـاي وبنولـوگ (   NSهاي دامنه را روي  NSهاي ملی  دامنه

ها ممکن است براي هاست شما متفاوت باشد که براي اطالع از این موضوع ایمیلی بـراي شـما   NSکرده باشید. البته این 
ده اسـت. بـراي اطالعـات بیشـتر     شود که این اطالعات درون آن درج شـ  ارسال می فضاي میزبانیدر هنگام ثبت سفارش 

 مراجعه کنید. مرکز آموزش سایتتوانید به  می

به هر حال با کلیک روي ادامه به مرحلۀ بعدي منتقل خواهید شد. دامنه اگر آزاد باشد و توسط فرد دیگـري ثبـت نشـده    
توانیـد یکـی    هاي مشابه به شما نشان داده خواهد شد. می ل نمایش است. در غیر این صورت دامنهباشد، در جدول زیر قاب
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ها را انتخاب کنید تا آن دامنه براي شما ثبت شود، یا اینکه دوباره از قسمت بـاالي همـین صـفحه یـک      یا چندتا از دامنه
هـاي آن رخ   ت را داشته باشید که اشتباهی در نویسـه دامنۀ دیگري را براي جستجو وارد کنید. در انتخاب دامنه نهایت دق

و  nic.irهـاي ملـی بـه عهـدة شـرکت       ندهد. پس از ثبت دامنه امکان استرداد آن وجود ندارد. چرا که کـار ثبـت دامنـه   
شـان مـدیریت    هـا کـه کـار تخصصـی     هاي قانونی اسـت و آن شـرکت   هاي بین المللی بر عهده ثبت کننده همچنین دامنه

 اینترنتی است، امکان استرداد را ندارند.   هاي دامنه

 

خواهید این  اي که قصد ثبت کردنش را دارید، براي چه مدتی می توانید تعیین کنید که دامنه از ستون اطالعات بیشتر می
 لیک کنید.توانید این کار را انجام دهید. در نهایت هم روي ادامه ک دامنه مال شما باشد. معموالً یک ساله یا پنج ساله می

 NICرا در جعبـۀ   nic.ir) را دارید باید شناسۀ کاربري خود در سـایت  ir.در مرحلۀ بعد اگر قصد ثبت کردن دامنۀ ملی (

Handle  درون سایت وارد کنید. توجه داشته باشید شما در هر صورت بایدnic.ir که ایـن   حساب کاربري داشته باشید
کند که قصد ثبت دامنه از طریق چه شرکتی را داریـد،   هاي شماست. فرقی نمی سایت همان پنل مدیریت تنظیمات دامنه

ه را داشته باشید و هنگام ثبت دامنۀ ملی جدیـد ایـن شناسـ    nic.irمهم این است که یک شناسه یا نام کاربري در سایت 
را در  nic handleوارد کنید، در غیر این صورت اگر دامنه شما ثبت شود، صاحب امتیـاز آن شـما نخواهیـد بـود! پـس      

 زمان ثبت هر دامنۀ ملی باید وارد کنید.
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نیسـت؛   Nic Handleو ...) را دارید، نیازي به وارد کردن  com ،org ،netولی اگر قصد ثبت کردن دامنۀ بین المللی (
که اصالً این مرحله به شما نشان داده نخواهد شد. با کلیک روي دکمۀ ادامه خواهید دید که به مرحلـۀ تاییـد نهـایی     چرا

 هدایت خواهید شد.

 

هایی که سفارش دادید را ببینید. دقت داشته باشید زمانی که سرویسی را بـه سـبد    ها و دامنه توانید سرویس همین جا می
تعداد آنها در باال سمت چپ صفحۀ ناحیۀ کاربري به شما نشان داده خواهـد شـد. هـر کجـاي      کنید، خرید خود اضافه می

توانید به مرحلۀ جاري هدایت شوید. تمامی مواردي کـه در   می "مشاهده سبد خرید"سایت که باشید با کلیک روي پیوند 
دکمۀ تکمیل سفارش کلیک کنیـد. اگـر در   توانید بررسی کرده و در نهایت روي  اینجا به شما نشان داده خواهد شد را می
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اي را به سـبد   توانید دامنه افزودن دامنه به سبد خرید مشکلی وجود داشت، از طریق نوار سمت راست (جعبۀ عملیات) می
 خرید خود اضافه کنید.

 

د. دقت کنیـد  در صفحۀ بعدي باید مشخصات خود را جهت ثبت دامنه و ایجاد حساب کاربري در سایت وبنولوگ وارد کنی
تان را به صورت انگلیسی وارد کنید. یک کلمۀ عبـور هـم بـراي خـود تعیـین کنیـد کـه بعـداً بـراي مـدیریت            مشخصات

محصوالت خود در وبنولوگ باید با این رمز عبور وارد حساب خود شوید. البته تمامی این اطالعات به ایمیلی کـه در ایـن   

تکمیـل  هاي موجود در این صفحه را بررسی کنید و در نهایت دکمۀ  قسمت صفحه وارد کردید، ارسال خواهند شد. دیگر

 کلیک کنید. سفارش

هاي عضو شتاب پرداخت کـرده و کـار دیگـر تمـام اسـت. مشخصـات        حال باید مبلغ مورد نظر را با استفاده از کلیۀ کارت
توانید سایت خود را سـاخته و اقـدام   سرویس شما پس از چند لحظه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس از آن فوراً می 

  .حاال باید به سراغ نصب اسکریپت برویمبه ارائه خدمات به بازدید کنندگان سایت خود کنید.
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 CF Image Hostingنصب 

رسد که البته باید در حال حاضر عالوه بر اینکه فضاي میزبانیِ شـما آمـاده    می CF Image Hostingحاال نوبت به نصب 
ینک بتوانید وارد کنترل پنل آن شوید، دامنۀ شما هم فعال باشد و با وارد کـردن نشـانیِ دامنـه درون مرورگـر     بوده و هم

به این دلیل که براي طی کردن مراحل نصب اسکریپت بایـد   فرض و شاید خالیِ سایت خود را ببینید. بتوانید صفحۀ پیش
ساعت را صـبر کنیـد    24نصب کردید، نیاز است که مدت زمان به تازگی  IRوارد نشانیِ سایت خود شوید. پس اگر دامنۀ 

 گردند. خیلی سریعتر، پس از تایید کردن اطالعات خود فعال می comالمللی مثل  هاي بین تا فعال گردد. البته دامنه

هاي جـامع و کامـل آمـوزش ایـن      باشد. کتاب می cPanelما در اینجا داراي فضاي میزبانی هستیم که داراي کنترل پنل 
توانید آنها را به رایگان دریافت کرده و مطالعه کنید. اما ما در اینجا فقط بـه نحـوة    موجود است و می در اینجاکنترل پنل 
 شود. هاي موجود روي فضاي میزبانی استفاده می بیشتر کار داریم. که براي مدیریت پرونده File Mangerکار با بخش 

رفتـه و آن را دانلـود کنـیم و روي     CF Image Hostingدر اولین گام باید به صفحۀ دریافت آخرین نسـخۀ اسـکریپت   
ران پهناي باند مصرفیِ اینترنت خود باشید. رایانۀ خودمان ذخیره کنیم. این اسکریپت حجم بسیار کمی دارد پس نباید نگ

 باشد! کیلوبایت می 740چرا که حجم آن فقط 

 CF Image Hostingصفحۀ دانلود 

درون نظـر بـراي شـما    در حالی که به اینترنت متصل هستید روي پیوند باال کلیک کنید و اجازه دهید که صـفحه مـورد   
رفتـه و   Downoadکلیک کنید). به پایین صفحه از سایت آمده و به بخـش   Allowباز گردد (احتماالً باید روي مرورگر 

 آمـادة  اسکریپت براي شما به صفحۀ دیگري هدایت شوید و کلیک کنید تا CF Image hosting Version 1.65روي 
 دانلود شود.
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کلیک کنیـد تـا دانلـود بـه صـورت       manualنید تا دریافت شروع شود. اگر نشد روي پیوند در صفحۀ بعدي باید صبر ک
باشد کـه زمـانی کـه شـما در حـال دریافـت ایـن         می 1.65آخرین نسخۀ این اسکریپت در حال حاضر دستی شروع شود. 

 اسکریپت هستید، ممکن است نسخۀ آن متفاوت باشد. در این رابطه مشکلی وجود نخواهد داشت.

توانیـد   ممکن است در آینده پیوند صفحات دریافت نرم افزارها تغییر کند. براي دریافت این اسکریپت همچنین می توجه:

هاي رایگان را حتماً و حتمـاً از سـایت    از جستجو درون موتور جستجو استفاده کنید. فقط دقت داشته باشید که اسکریپت
هـاي متفرقـه    تان بعد از نصب اسکریپت شند! چرا که امکان هک شدن سایتاصلیِ آنها دریافت کنید که دستکاري نشده با

 وجود دارد.

دارید که همان اسکریپت مورد نظـر اسـت.    imagehost1.6.5.zipاي با نام  در حال حاضر شما روي رایانۀ خود پرونده
ظور وارد کنترل پنـل فضـاي میزبـانی    این پرونده را باید بدون تغییر روي فضاي میزبانیِ خود بارگذاري کنید. براي این من

 بروید. anagerFile M) شوید و به بخش cPanel(در اینجا 

 

بروید که همان ریشۀ سایت شماست. هر آنچه که در ایـن مسـیر یـا     Public_htmlبه مسیر  File Managerاز درون 
رد را باید حذف کنید؛ البته اگر از قبل روي این فضاي میزبانی سـایتی را برپـا نکـرده باشـید. در غیـر ایـن       پوشه وجود دا

ي سایت خود را براي نصب این اسکریپت انتخاب کنیـد. کـه نشـانیِ سـایت شـما بـه       ها توانید یکی از زیرپوشه صورت می
اي است کـه اسـکریپت را    همان نام پوشه uploadخواهد شد که عبارت  http://yourdomain.ir/uploadصورت 

 درون آن نصب کردید.
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و پرونـدة اسـکریپت کـه روي    کلیک کنیـد   Uploadاز باالي صفحه روي هستیم.  pubic_htmlپس االن ما در پوشۀ 
شـود بیاندازیـد. عملیـات بارگـذاري      رایانۀ شما قرار گرفته است را گرفته و به وسط صفحۀ جدیدي که براي شما بـاز مـی  

 شود و باید صبر کنید که بعد از چند ثانیه کار به اتمام برسد. پرونده روي هاست شما شروع می

 

را در  zipحه کلیک کنید تا به صفحۀ قبلی هدایت شوید. االن باید پرونـدة  از پایین صف … Go Back toپس از آن روي 
 داشته باشید. public_htmlمسیر 
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کنـیم (تـا بـا     حاال باید این پروندة فشرده را از حالت فشرده خارج کنیم. پس بـا یـک بـار کلیـک روي آن انتخـابش مـی      
 کنیم. ک میکلی Extractزمینۀ آبی رنگ مشخص شود). سپس روي دستور  پس

 

کلیـک   Extract File(s)درون آن نوشـته شـده باشـد. روي     public_html/یک جعبه باز خواهد شد که بایـد مسـیر   
 کلیک کنید. Closeکنید. در  انتها روي 

 

 یک پوشه و یک پرونده داریم. public_htmlحاال در مسیر 
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از بـاالي   Deleteانتخاب کرده و سـپس روي دسـتور    را حذفش کنیم. پس آن را  imagehost1.6.5.zipباید پروندة 
 کنیم. پرونده پس از تایید گرفتن از شما حذف خواهد شد. صفحه کلیک می

 

تمـامی مـوارد موجـود در آن را    و  (با دوبار کلیک روي نماد پوشـۀ آن)  خواهیم شد imagehost1.6.6حاال وارد پوشۀ 
منتقلش کنیم. زمـانی کـه اسـکریپت مـا از حالـت فشـرده        public_html کنیم تا به یک مسیر باالتر، یعنی انتخاب می

ریزید کـه مـا نیـازي بـه ایـن پوشـه        نام ساخته و محتویات را درون آن می شود، به صورت خودکار یک پوشۀ هم خارج می
 نداریم.

 کلیک کنید. Select Allبراي انتخاب تمامی موارد درن پوشه، روي 

 

شود به مانند تصویر زیـر، مسـیر مقصـد را     اي که براي شما باز می را زده و در جعبه Move سپس از باالي صفحه دستور
 کلیک کنید. Move File(s)/) و سپس روي public_htmlانتخاب کنید (
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) را imagehost1.6.6بروید و پوشۀ خالی شـده (  public_html) یعنی مسیر Up One Levelبه یک مرحله باالتر (
 حذف کنید.

را در ریشـۀ سـایت خـود حـذف      Readme First.txtدقت داشته باشید براي افزایش امنیت بهتر اسـت پرونـدة    ه:نکت

 دهد. توانند به سایت شما دسترسی پیدا کنند ارائه می کنید. این پرونده اطالعات زیادي را به کسانی که می

سایت خود ادامۀ مراحل نصب را طی کنـیم. پـس    حاال همه چیز آماده است که از طریق مرورگر خود و وارد کردن نشانیِ
 webnolog.irمرورگر خود را باز کرده و نشانیِ دامنه یا همان نشانیِ سایت خود را وارد کنید. در اینجا دامنۀ سایت مـا  

 نام دارد.

 I accept the terms of theاولین صفحۀ نصب را خواهیم دید کـه کـاري کـه بایـد انجـام دهـیم، انتخـاب گزینـۀ         

license  در پایین صفحه و سپس کلیک رويStart Installer .است 
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 در مرحلۀ بعدي اسکریپت خودش شروع به بررسیِ پیش نیازها می کند. اگر همه چیز درست باشد، این گونه خواهد شد:
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سـپس ایـن صـفحه را     اگر مشکلی در بخشی از امکانات فضاي میزبانیِ شما وجود داشته باشید، اول باید آن را رفع کنید،
و  GDهـاي   به عنان مثال این اسکریپت نیاز به افزونـه  را از اول طی کنید.اسکریپت بارگذاري مجدد کنید یا مراحل نصب 

cURL      دارد که حتماً باید روي سرورِ شما نصب شده باشد. اگر هاست خود را از وبنولوگ تهیـه کـرده باشـید، مشـکلی از
 این بابت وجود نخواهد داشت.

کنـد   نرم افزار به صورت خودکار شروع به بررسیِ پروندة پایگاه داده مـی کلیک کنید.  Next Database Checksروي 
که اگر از قبل وجود داشت، روي همان کار را پی بگیرد. اما از آنجایی که ما اقدام به نصب جدید اسـکریپت کـردیم، خـود    

 گیرد. نرم افزار ساخت پایگاه دادة جدید را به عهده می

 

شـوند. و   هاي آپلـود شـده درون آن ذخیـره مـی     منظور از پایگاه داده، پروندة متنی است که تمامی اطالعات عکس نکته:

 نیست! MySQLمنظور پایگاه دادة 

 کلیک کنید تا به مرحلۀ آخر هدایت شوید. Next Checking Settingsروي 
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 ندة تنظیمات را خواهد ساخت، که شما نیازي به انجام کار خاصی ندارید.هاي نهایی را انجام داده و پرو نرم افزار برررسی

کارهاي نهایی که بایـد انجـام    Install/Updated doneاگر مشکلی در نصب اسکریپت وجود نداشته باشد، در قسمت 
ین فرصت رمز عبـور  دهد (در اول همچنین نام کاربري و رمز عبور را هم به شما نمایش می کند. دهید را به شما گوشزد می
را حذف کنید. اگر ایـن پوشـه را    installمراجعه کنید و پوشۀ  File Managerبه اول  پس  خود را باید تغییر دهید!!).

 شود!  حذف نکنید، زمانی که قصد ورود به سایت را دارید، مراحل نصب مجدد طی می

 

 

از باالي صفحه کلیک کنید. تـا پوشـۀ    Deleteستور کلیک کنید تا انتخاب شود و سپس روي د installپس روي پوشۀ 
 مذکور به طور کامل حذف گردد. ما به این پوشه پس از نصب دیگر نیازي نخواهیم داشت.

) خود را تغییـر دهیـد. در غیـر ایـن     password( تر رمز عبور مرحلۀ بعدي باید وارد بخش مدیریت شده و هر چه سریع
حیه مدیریت سایت شده و تغییراتی را باب میل خود ایجاد کنـد. بـراي تغییـر رمـز     تواند وارد نا صورت شخص دیگري می

 عبور فصل بعدي را مطالعه کنید.

اي به مانند تصـویر زیـر بـه شـما نشـان داده       صفحۀ اصلیِ سایت را با وارد کردن نشانیِ سایت در مرورگر باز کنید. صفحه
 خواهد شد.

ب اسکریپت به اتمام رسیده و سایت شما آماده شـده اسـت. در فصـل بعـدي     گویم! همینک مراحل نص به شما تبریک می
 پردازیم. کتاب به روش ورود به بخش مدیریت می
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 ورود به بخش مدیریت سایت

هاي خود را بارگذاري کند. امـا در اینجـا مـا     تواند عکس از االن به بعد هر فردي که وارد صفحۀ اصلیِ سایت شما شود، می
 تنظیمات اولیه را انجام دهیم.رمز عبور خود را تغییر دهیم و رد بخش مدیریت سایت شویم و پس از آن خواهیم وا می

ــن صــورت اســت:     ــه ای ــا ب ــراي ســایت م ــدیریت ب ــه بخــش م  http://webnolog.ir/admin.phpصــفحۀ ورود ب
 وانید صفحۀ ورود با شاهد باشید.را در نشانیِ باال با نشانیِ سایت خود تعویض کنید تا بت webnolog.irشما باید عبارت 
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admin  را در جعبۀUsername  و عبارتpassword  را در جعبۀ دومی وارد کنید و رويLogin .حتماً  کلیک کنید
 صفحۀ مدیریت به شما نمایش داده خواهد شد.

 

 ريِ بـاالي صـفحه  اولین کاري که باید انجام دهیـد، تغییـر رمـز عبـور ورود بـه ایـن بخـش اسـت. پـس از فهرسـت نـاوب           
 را از سمت چپ انتخاب کنید. Admin زبانهکلیک کنید و بعد از آن  Settingsروي  هاي باال) (سربرگ

www.takbook.com



 

۳۱ 
 

 

• Old password رمز عبور قدیمی که همینک :password .است را در اینجا وارد کنید 

• New Password     شـود از   شـنهاد مـی  : رمز عبور انتخابیِ جدیدتان را در ایـن جعبـه وارد کنیـد. بـه شـدت پی
 رمزهاي عبور تصادفی و قوي و بلند استفاده کنید.

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

• Admin Username نام کاربريِ شما براي ورود به بخش مدیریت سایت را از اینجا قادرید تغییر دهید. براي :
 مورد را هم به یک عنوان غیر قابل حدس تغییر دهید.شود این  امنیت بیشتر پیشنهاد می

• Email address             ایمیل خـود را در ایـن جعبـه وارد کنیـد تـا نـرم افـزار بتوانـد بـا شـما در ارتبـاط باشـد و :
 هاي ضروري را براي شما ارسال کند. اطالعیه

مچنــین رمــز عبــور و ه (Admin Username)بــراي ورود بــه بخــش مــدیریت شــما نیــاز بــه نــام کــاربري  نکتــه:

(Password)      دارید. این دو گزینه را در جاي امنی نگه دارید. استفاده از نرم افـزار مـدیریت رمزهـاي عبـورKeePass 
 مکان امنی براي ذخیرة رمزهاي عبور شماست. این نرم افزار را همینک دانلود و روي دستگاه خود نصب کنید.

توانید انجـام   یکی از کارهاي بسیار مهمی که می تنظیمات ذخیره گردد.کلیک کنید تا  Save Changesدر نهایت روي 
شود فصل  دهید، فارسی سازي محیط سایت و همچنین بخش مدیریت سایت است که براي این منظور به شما توصیه می

 بعدي را مطالعه نمایید.

 

www.takbook.com



 

۳۲ 
 

 CF Image Hostingسازي اسکریپت  فارسی

یح داده شد وارد سایت و همچنین بخش مدیریت شده باشید، متوجه شدید کـه همـه   اگر تا االن طبق روالی که قبالً توض
چیز به زبان انگلیسی است! خب، اگر قصد شما راه اندازيِ یک سایت آپلود عکس اختصاصی است، شـاید مشـکلی نباشـد.    

فارسی تبدیل کنید. بـراي   اما اگر خواسته باشید به صورت عمومی ارائه خدمات کنید، بهتر است که زبان سایت خود را به
سازي  بستۀ فارسی Webnolog.netاین کار در حال حاضر بستۀ فارسی سازي به صورت عمومی وجود ندارد. اما سایت 

توانید با وارد شد به حساب خـود   را براي مشتریان خود تهیه کرده است که اگر شما از وبنولوگ سرویس داشته باشید، می
را دریافت  CF Image Hostingساز اسکریپت  ، فارسیدانلود فایلبا رفتن به بخش  سپس webnolog.netدر سایت 

 کرده و طبق آموزشی که در ادامه آمده است، اقدام به نصب آن روي سایت خود کنید.

ا از وبنولوگ تهیه کرده باشید، به راحتی به صفحۀ مذکور از بخـش دانلـود سـایت شـوید و     پس اگر هاست و دامنۀ خود ر
بروید. اگر  public_html/languagesشوید و به مسیر  File Managerرا دانلود کنید. سپس وارد  zipفایل فشردة 

سـپس وارد پوشـۀ    در مکـان دیگـري نصـب کردیـد، بایـد وارد همـان مسـیر شـوید و         CF Image Hostingاسکریپت 
languages باشد. تا االن براي چندین زبـان ایـن اسـکریپت     سایت میهاي زبان  شوید. این پوشه محل نگهداري پرونده

 ترجمه شده است. اما براي فارسی براي اولین بار توسط وبنولوگ این کار صورت گرفته است.

 

 languagesقبلـی دریافـت کردیـد را در داخـل پوشـۀ      اي که در مرحلۀ  zipکلیک کنید و پروندة  Uploadحاال روي 
 بارگذاري کنید.
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از باالي صفحه آن را از حالت فشـرده خـارج کنیـد. پـس از      Extractو انتخاب دستور  zipحاال با انتخاب پروندة فشردة 
اتفـاق افتـاد حـاال     اینکه پرونده از حالت فشرده خارج شد، در مسیر فعلی دو تا پروندة جدید ظاهر می شود که اگـر ایـن  

در حال حاضـر فارسـیِ سـاز را شـما نصـب       را براي همیشه از روي فضايِ میزبانیِ خود حذف کنید. zipتوانید پروندة  می
 کردید.

کلیـک کنیـد. از زبانـۀ     Settingsهاي بـاالي صـفحه، روي    حاال باید وارد بخش مدیریت سایت خود شده و به از سربرگ
General اي را خواهید دید با عنوان  گزینه به پایین آمده کهSet Site Language    جلوي ان یـک فهرسـت گشـویی .

 کلیک کنید. Save Changesرا از آن انتخاب کنید و روي  farsiوجود دارد که باید گزینۀ 

 

 کار تمام است! االن شما شاهد محیط فارسی زبان از بخش مدیریت و همچنـین بخـش کـاربريِ سـایت بـراي کـاربران و      
 یت خواهید بودبازدید کنندگان سا

البته االن چند تا کار دیگر هم باید انجام دهید که سایت شما به طور کامل فارسـی شـود. مخصوصـاً بخشـی کـه بازدیـد       
 کنندگان سایت شما با آن سر و کار دارند.

www.takbook.com



 

۳٤ 
 

 

د، مـا از بخـش تنظیمـات کلـی،     بینی پس مرحلۀ بعدي انجام تغییراتی در قالب سایت است. همانطور که در تصویر باال می
هاي مختلفی را روي سایت خود فعال  توانید قالب داریم. از این فهرست کشویی شما می "قالب سایت"یک گزینه با عنوان 

قالبی که قصد دارید براي همیشه روي سایت خود فعال داشته باشید را در نظر بگیرید. در حال حاضـر روي سـایت    کنید.
webnolog.ir  قالبday .فعال است 

 

 themesبرویـد. پوشـۀ    public_html/themesشـوید و بـه مسـیر     File Managerوارد  cPanelپس از طریق 
هایی است که تا به حال روي سایت خود نصب کردید. از همان اولی کـه اسـکریپت را روي    ها یا قالب حاويِ تمامی پوسته

 فرض وجود داشته باشد. یشتا قالب پ 10فضاي میزبانیِ خود نصب کردید، باید 

 

www.takbook.com



 

۳٥ 
 

باشد، پس من وارد این پوشه خواهم شد و در اینجا دو تا پرونده و یـک   فعال می dayاز آنجایی که در حال حاضر پوستۀ 
انجـام شـود.    day.cssسازي بایـد روي قالـب اعمـال کنیـد، بایـد روي پرونـدة         بینم. تغییراتی که براي فارسی پوشه می

ها و کلمات موجود در سایت  تغییر ظاهر سایت کاربرد دارند. به عنوان مثال ما تا اینجا تمامی عبارت براي cssهاي  پرونده
را فارسی کردیم. اما امکان دارد با انجام این کار جایگاه برخی از عناصر در صفحات سایت جابجا شده باشـند. اصـالح ایـن    

 دم.باید انجام دهی day.cssوضعیت را با استفاده از پروندة 

 و خط زیر را به انتهاي آن اضافه کنید. کنیداز باالي صفحه باز  Editحاال این پرونده را با انتخاب دستور 

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

ء حاال سند را ذخیره کرده و از ویرایشگر خارج شوید. اگر صفحۀ اصلی سایت خود را باز کنید، خواهید دید که بیشتر اجـزا 
صفحه به صورت عالی راست به چپ شده و همه چیز سر جاي خود قرار گرفته است. البته اگر به صـورت جزئـی بـاز هـم     

را ویرایش کنید که براي این کار نیاز به دانش کـار کـردن بـا کـدهاي      cssتر پروندة  مشکلی در قالب دیدید، باید اساسی
css همه چیز درست کار کرده است. ولی به احتمال زیاد تا این جاي کار باشد. می 
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بـرداري   توانید از آن بهـره  در هر صورت االن بخش مدیریت و همچنین ظاهر سایت شما به فارسی تبدیل شده است و می
 کنید. توضیحاتی که به زبان فارسی در بخش مدیریت سایت داده شده است را همیشه با دقت بخوانید.

گزینۀ تغییر زبان سایت از بـاالي صـفحات سـایت، مـی تواننـد بـین زبـان فارسـی و          کاربران سایت با استفاده از :1 نکته

پس اگر شما هـم بـا مراجعـه بـه صـفحۀ       هایی که روي سایت تا االن نصب شده است، جابجا شوند. انگلیسی یا دیگر زبان
 حه مطمئن شوید.اصلیِ سایت دیدید هنوز فارسی سازي انجام نشده است، از انتخاب گزینۀ فارسی از باالي صف

 عنوان و شعار سایت هم از بخش تنظیمات کلیِ بخش مدیریت قابل تغییر است. :2نکته 

ما فارسی سازيِ سایت را به خودتان واگذار کـردیم کـه همیشـه از آخـرین نسـخۀ اسـکریپت اسـتفاده کنیـد و          :3نکته 

امل فارسی شده را براي شما آماده کرده بـودیم،  خودتان دست به کار شده و آن را فارسی کنید. در حالی که اگر پروندة ک
پس هر زمان که نسخۀ جدید این نرم افزار مهیا شد، حتماً مبادرت  قادر به استفاده از آخرین نسخۀ این اسکریپت نبودید.

 روز کردن آن در اولین فرصت کنید. به به

 

 ي سایت آپلود عکسکار روال

سازي کردیم. حاال باید با روال کـاري سـایت آشـنا شـویم.      ا نصب و فارسیر CF Image Hostingتا اینجا ما اسکریپت 
شـود،   (استفاده شخصی یا عمومی)، زمانی که کاربر وارد صـفحۀ اصـلی سـایت مـی     بسته به اینکه کاربرد سایت ما چیست

اول بارگـذاري از   هاي خود را بارگذاري کند. این کار را به دو روش قـادر اسـت انجـام دهـد. روش     تواند عکس یا عکس می
 انجام دهد. "از روي رایانه"روي رایانه است که این کار را باید از طریق سربرگ 
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کنـد   کند. پسوندهایی که سامانه از آنها پشتیبانی مـی  کند و عکسی را از روي رایانه انتخاب می کلیک می "جستجو"روي 
ها هم در آنجا نوشته شده تا کاربر با اطالع کامـل   دیتدر باالي همین جعبه نمایش داده شده است. همچنین دیگر محدو

تواند توضیحات بیشتري راجع بـه عکـس خـود بنویسـد کـه       می "توضیحات"بتوانید از سرویس ما استفاده کند. در جعبۀ 
تواند تنظیمات بیشتري را براي بارگذاري عکـس خـود انتخـاب     می "تنظیمات بیشتر"البته اجباري نیست. با کلیک روي 

 ند.ک

 

باشند. اگـر قصـد افـزودن     این تنظیمات شامل خصوصی کردن عکس، ساخت نشانیِ کوتاه عکس و تغییر اندازة عکس می
عکس بیشتري به صورت همزمان دارد، باید روي عالمت + در پایین جعبه کلیک کرده و عکـس دیگـري را از روي رایانـۀ    

عکس روي سرور قرار خواهد گرفت و پیونـدهاي مـرتبط بـا     "ريبارگذا"خود انتخاب کند. در نهایت با کلیک روي دکمۀ 
 آن به کاربر نمایش داده خواهد شد.

کدهاي مربوط به تصویر بندانگشتیِ کوچک عکس قابل دریافـت اسـت. از قسـمت     Small Thumbnail linkاز قسمت 
Thumbnail link      امکان پیوند تصویربندانگشتی میانه قابـل دریافـت اسـت. از قسـمتImage link  تـوان پیونـد    مـی

مستقیم عکس را دریافت کنید که شاید نیاز اصلی خیلی از کاربران سایت یا خود شما دریافت پیونـد مسـتقیم باشـد کـه     
تـوان   هم پیوند حذف عکس را مـی  Delete Imageبرداشته گردد. از قسمت  Direct Linkباید کد موجود در روبروي 

توانـد خیلـی    عکس دیگر نبود، از روي سامانه توسط کاربر حذف گردد. ایـن ویژگـی مـی   برداشت تا هر زمان که نیازي به 
 مفید باشد.

دکمه هاي شبکه هاي اجتماعی هم در باالي جعبه کدها موجود است که خود شخص بارگذاري کننده و همچنـین دیگـر   
 شتراك بگذارند.هاي اجتماعیِ مختلف به ا توانند عکس مورد نظر را درون شبکه کاربران سایت می
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باشد. با این روش هر عکسی که از طریق اینترنت قابل دسـترس اسـت و شـما     می "از وب"اما روش دوم بارگذاري عکس 
 توانند انجام دهند. توانید ببیند، قادرید روي سامانه بارگذاري کنید. این کار را کاربران سایت شما هم می آن را می

 

بـه  کلیک کـرد تـا    "بارگذاري"س در جعبۀ اول و سپس درج اختیاري توضیحات، باید روي با وارد کردن نشانِی کامل عک
مانند روش اول کار بارگذاري به اتمام برسد. پس این از طرز کار کاربران سایت یا حتی خود شما به عنـوان مـدیر سـایت    

 براي بارگذاري عکس روي سایت است.
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هست. پیوند ورود به این بخش در باالي تمامیِ صفحات وجـود دارد. ایـن    اما سایت شما داراي بخشی با عنوان گالري هم
 دهد. هایی که تا به حال روي سایت شما بارگذاري شده است را نشان می صفحه تمامیِ عکس

 

توانند آن را درون سایت خودشان یا دیگـران بـه    کاربران سایت با کلیک روي هر عکس وارد صفحۀ کدهاي آن شده و می
 بگذارند. اشتراك

 هم براي ارتباط با شما به عنوان مدیر سایت کاربرد دارد. "تماس با ما"صفحۀ 

 

پس از اینکه کاربر پیامی را ارسال کرد، آن پیام براي شما ایمیل خواهد شد. پس وارد بخش مـدیریت شـوید و از قسـمت    
 یل که براي تماس با شما کاربردي است. تنظیمات موارد خواسته شده را به طور کامل پر کنید. از جمله نشانیِ ایم
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شـود پاسـخ    هاي پرکاربردي که توسط کاربران سایت پرسیده می به سوالاست که  ”سواالت متداول“صفحۀ بعديِ سایت 
 دهد. این سواالت از پیش طراحی شده هستند و قابل تغییر از جانب مدیر سایت نیست. می

 

کنـد.   ام دارد که در رابطه با قوانین سایت شما به کـاربران سـایت گوشـزد مـی    ن "شرایط استفاده از سامانه"صفحۀ بعدي 
هـا   دهد که بـراي بیشـتر سـایت    محتواي این صفحه هم قابل ویرایش توسط مدیر سایت نیست. ولی محتوایی را نشان می

 کند. صدق می

 

از طرف بخش داخلی یا همان مـدیریتی   تمامی این مواردي که گفته شده از طرف بخش بیرونیِ سایت قابل انجام بود. اما
هایی که تا به حال بارگذاري شدند داشته باشـید. همچنـین    توانید کنترل کاملی روي عکس سایت شما به عنوان مدیر می

 هاي سایت را به دست بگیرید. تنظیمات سایت را انجام دهید و در کل مدیریت همۀ قسمت
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 تنظیمات سایتانجام 

نام دارد. دقت داشته باشید با توجه به اینکه مـا بـا نصـب     "تنظیمات"د در ناحیۀ مدیریت سایت، هاي موجو یکی از بخش
ساز محیط مدیریت و خود سایت را همگی فارسی کردیم، از این به بعد با دسـتورات فارسـی پـیش خـواهیم      بستۀ فارسی
توانید از همان زبان انگلیسی محـیط   یشود در محیط فارسی است. هر چند که شما م هایی هم که گرفته می رفت و عکس

 مدیریت استفاده کنید.

خواهم آموزش این قسمت را تقدیم شما کنم. پس بـا وارد   تمامیِ تنظیمات سایت از این قسمت قابل انجام است و من می
 هاي باال روي تنظیمات کلیک کنید. از سربرگ (Admin)شدن به ناحیۀ مدیریت سایت 

 

هاي مختلفی است که از سمت چپ صـفحه قابـل دسـترس اسـت. بـا کلیـک روي هـر زبـان          بانهبخش تنظیمات داراي ز
 "تنظیمـات کلـی  "اند. در زبانۀ  بندي شده درآمده شوند. در اصل تنظیمات به صورت دسته تنظیمات همان بخش ظاهر می

 .هاي مهم تنظیمات سایت سروکار داریم ما با چند تا از گزینه

منظور همان نشانیِ سایت شماست که این اسکریپت بـا آن نشـانی بـراي بازدیـد      :نشانی اینترنتی اسکریپت •

کنندگان سایت قابل دسترس است. این گزینه در هنگام نصب به صورت خودکار مقداردهی خواهد شد. امـا اگـر   
 بعدها خواستید مسیر نصب اسکریپت سایت خود را تغییر دهید، باید این مورد را هم ویرایش کنید.
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عنوانی که در باالي تمامی صفحات به نمایش در می آید را باید از اینجـا تعیـین کنیـد. از ابتـدا      ن سایت:عنوا •

توانید یک عنوان فارسی براي سـایت   عنوان خود اسکریپت به عنوان مقدار این گزینه تعیین شده بود که شما می
 خود انتخاب کنید.

ت که در زیر عنوان سایت شـما در سرصـفحۀ سـایت شـما     منظور از شعار سایت همان عبارتی اس شعار سایت: •

 ايِ فارسی تعیین کنید. توانید یک عبارت چند کلمه شود. این گزینه را هم می نشان داده می

شـود را از   رایت در پایین تمـامی صـفحه نمـایش داده مـی     متنی که به عنوان کپی پاصفحه: حقوق حفظ متن •

 توانید تغییر دهید. اینجا می

توانید از اینجا ببینید و از بـین آنهـا    قالب هایی که تا االن روي سایت شما نصب شده است را مییت : ساقالب  •

 یک مورد را انتخاب کنید.

• Mod Rewrite: شـود،   هـاي بارگـذاري شـده تعیـین مـی      هایی که براي عکـس  اگر خواسته باشید روي نشانی

شود باید این گزینه را فعال کنیـد. البتـه    ها منجر می نشانیتغییراتی را اعمال کنید که اصطالحاً به خواناتر شدن 
در این حالت آشنا باشید. بهتر است اگر از کارکرد این گزینه اطالع زیـادي نداریـد،    htaccessباید با دستورات 

 از روشن کردن آن خودداري کنید.

• pubid شناســه یــا AddThis اگــر در ســایت  : شــماAddThis هــاي  ن دکمــهکــه همــان امکــان افــزود

شود، بایـد شناسـۀ خـود را در ایـن جعبـه وارد       هاي اجتماعی را به سایت شما اضافه می گذاري در شبکه اشتراك
 کنید.

توانید یک گزینه را انتخاب کنید. ایـن گزینـه هـم     هایی که تا به حال نصب کردید می از بین زبان زبان سایت : •

 کنید. کند و هم محیط مدیریت که شما با آن کار می ارسی میمحیط کاربريِ سایت براي بازدید کنندگان را ف

هاي صفحۀ تنظیمات ما شاهد تنظیمات بیشتري هستیم که توضیحات هر کدام در هر زبان به صورت کامـل   در دیگر زبانه
 ارائه شده است. پس ما اینجا فقط به کلیات هر زبان اشاره خواهیم کرد.

هایی که تا به حال روي سایت بارگذاري شـده اسـت،    ت که تمامیِ عکسگالري منظور همان بخشی اس گالري : •

هایی که باید درون هـر صـفحه    شود. تنظیمات گالري مثل تعداد عکس به بازدید کنندگان سایت نمایش داده می
 توانید انجام دهید. دیده شود را از این زبانه می

که دوست دارید مخفی یـا نمایـان باشـد را بایـد از     هاي سایت را  ها یا قسمت هر کدام از جعبه نمایش/مخفی : •

 اینجا تعیین کنید.

اي نداشتند (یعنی از آنها بازدیـدي نشـده    هایی که براي مدت زمان معینی استفاده براي عکس حذف خودکار : •

 اي را تعیین کنید که به صورت خودکار حذف شوند. بندي است)، می توانید زمان
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توانید پی بگیرید. به عنوان مثال  ي عکس در صفحۀ اصلی سایت را از اینجا میتنظیمات بارگذار بارگذاري : •

 کند. گزینۀ اول این صفحه کامالً بارگذاري را غیرفعال یا فعال می

شوند به صورت خودکـار مـتن یـا     توانید روي عکس هایی که روي سامانۀ شما بارگذاري می شما می واترمارك : •

گویند. در جعبـۀ مـتن واترمـارك     ن کار واترمارك کردن یا امضا کردن عکس مینماد دیگري را حک کنید. به ای
توانید یک متن را براي امضا کردن هر عکس بنویسید. اما در عوض قادرید یک نشانیِ نماد یا عکس خاصی را  می

اري شـده  هاي بارگذ وارد کنید تا آن عکس به عنوان واترمارك روي عکس "واترمارك تصویر نشانیِ"درون جعبۀ 
 حک شود.

هـاي کوتـاه شـدة     هاي کوتاه کنندة نشانی براي تولید نشانی شما قادرید از یکی از سرویس : URLکوتاه سازي  •

 شوند استفاده کنید. هایی که روي سایت بارگذاري می عکس

 را از طریق این زبانه باید وارد کنید. AdSenseکد آمارگیر گوگل و همچنین تنظیمات  گوگل : •

 براي تغییر رمز عبور و همچنین نام کاربري و ایمیل باید از این زبانه اقدام نمایید. مدیر : •

در پـایین   "ذخیـره تغییـرات  "هاي موجود در این صفحه را تغییر دادیـد، فرامـوش نکنیـد کـه روي      اگر هر کدام از گزینه
 صفحه کلیک کنید.

 

 ها مدیریت عکس

ي آنهـا کنتـرل   بارگـذاري شـدند را ببینیـد و رو   هایی که تا به االن  می عکستوانید تما شما به عنوان مدیر کل سایت، می
بارگـذاري  کـاربري کـه آن عکـس را    دسترسـیِ  عنوان مثال آنها را ویرایش کنید، حذف کنید و یا کاملی داشته باشید. به 

 کرده است را به سایت مسدود کنید.

 "عکس هـا "قسمت از مدیریت سایت، پس از اینکه وارد بخش مدیریت شدید، از فهرست باال روي  براي وارد شدن به این
موجـود   آنهر عکـس بـه صـورت ردیفـی درون      یک جدول خواهید دید که مشخصات و دستورات ویرایشیِ نید.ککلیک 
 هاي این جدول حاوي اطالعات هر عکس است و همچنین دستورات ویرایشی در ستون آخر وجود دارند.   ستون است.
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کـاربران بـدون اینکـه خواسـته     امکان عضویت نیست. یعنی سایت شما داراي باید به این نکته دقت داشته باشید که فقط 
اي کـه   همـین دلیـل تنهـا شاخصـه    توانند از امکانات سایت استفاده کنند. بـه   به عضویت سایت شما در بیایند، میباشید 

 IPشـود،   عکسی که روي سایت شـما بارگـذاري مـی   آنهاست. هر  IPتوانید کاربران سایت را با آن متمایز کنید، نشانیِ  می
 توانید آن را ببینید. شخص بارگذاري کننده هم همراه با آن ذخیره خواهد شد و از طریق این صفحه می

 هـم  "خصوصـی "شود و در سـتون   ایت نمایش داده نمیصورت خصوصی بارگذاري شده باشد، در گالري سعکسی به اگر 
تواند پهناي باند مصرفیِ خود را داشته باشد که هر چقدر این پهناي بانـد بـاالتر    زده شده است. هر عکس می NOعبارت 

 از آن عکس بیشتر بازدید شده است. این دارد که باشد، نشان از

زمـانی کـه    وجود دارد که الزم دیدم توضیحی راجع بـه آن ارائـه دهـم. ببینیـد؛     Hotlinkعبارت در اینجا به معناي یک 
تـوان   شود، یک پیوند مستقیم براي آن تولید می شـود کـه از طریـق آن پیونـد مـی      عکسی روي سایت شما بارگذاري می

گفتـه   hotlinkایـن عمـل   بـه   یم درون یک صفحه از سایت یا وبالگی دیگر قـرار داد. صورت مستق عکس مورد نظر را به
بـه طـور خـاص،     رس مورد نظر یا هـر نـوع محتـواي دیگـ    اي از سایت مبداً باز شود، عک یعنی بدون اینکه صفحه .شود می

دادن عکـس مـثالً درون   قرار قصد هایی که  زماندهد. براي  را هم ارائه می hotlinkاسکریپت امکان شود. این  دریافت می
 وبالگ یا سایت وجود دارد.

بینید که براي مرتـب سـازي نتـایج و همچنـین یـافتن عکـس یـا         چند تا فهرست کشویی می "ها عکس"باالي صفحۀ در 
 است با آنها کمی کار کنید تا با جزئیات هر کدام بیشتر آشنا شوید.ر ي مورد نظرتان کاربرد دارند. بهتها عکس
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 تبلیغات سایت

از طریق ایـن صـفحه قادریـد کـدهاي تبلیغـاتی را در       است. "تبلیغات"هاي دیگر در مدیریت سایت، بخش  از بخشیکی 
تان باال رفت،  با این کار کسب درآمد کنید. به عنوان مثال، زمانی که بازدید سایترار دهید تا جاهاي مختلف سایت خود ق

 توانید کسب درآمد کنید. می از درج تبلیغات متنی یا حتی بنري در جاي جاي سایت خود

 

توانید قـرار دهیـد. بـه     هاي مختلفی است که در هر زبانه کد مخصوص همان قسمت از سایت را می صفحه داراي زبانهاین 
شـما  محتواي تبلیغاتی را در باالي تمامی صفحات نشان دهـد.  پذیرد که قرار است  عنوان مثال زبانۀ سرصفحه کدي را می

توضـیحاتی هـم   بـه   د از سایت استفاده کنید.از هر محیط از سایت خود براي درج تبلیغات به جهت کسب درآم توانید می
 ارائه شده است دقت داشته باشید. که در باالي همین صفحه

 HTMLپرداخت به ازاي کلیک دریافت کنید. یا اینکه خودتا یـک کـد   هاي  توانید از سامانه تبلیغاتی را معموالً میکدهاي 
 بسازید که به عنوان مثال یک عکسی را به صورت پیوند شد در مکانی از سایت به نمایش بگذارد.

 

 داده پایگاه

 MySQLهـاي دادة پویـا مثـل     از پایگاه CF Image Hotingد، اسکریپت که در ابتداي این کتاب هم گفته شهمانطور 
گـوییم. از   کند که به ما به آنها هم پایگاه داده می اي ذخیره می ساده هاي متنیِ کند. اما اطالعات را درون فایل استفاده نمی

تـوانیم   ، مـا مـی  وارد آن شـویم  متـوانی  مـدیریت مـی  وي سربرگی با همین نام از بخش ، که با کلیک ر"پایگاه داده"بخش 
 هاي پشتیبان را انجام دهیم. اعمالی را از قبیل تعمیر و نگهداري و همچنین تهیۀ نسخه
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 نوع پایگاه داده دارد: 2ما سایت 

 ها دادة عکسپایگاه  -1

 پهناي بانددادة پایگاه  -2

اي وجـود   کند. الزم است که چنین پایگـاه داده  ها مشخصات و توضیحات هر عکس را درونش ذخیره می دادة عکسپایگاه 
 به آن اطالعات دسترسی پیدا کند.بعداً سامانه قادر باشد داشته باشد تا 

شـود،   هاي دیگر، پهناي باندي از سایت ما کسر می جایی که با نمایش هر عکس چه در سایت ما یا چه در سایتاز آن اما 
شـوند و بعـداً    اطالعات درون پایگـاه دادة پهنـاي بانـد ذخیـره مـی     اطالعات پهناي باند هر عکس را هم داشته باشیم. این 

 را تشخیص دهیم.هایی که استفادة بیشتري از آنها شده یا بازدید بیشتري داشتند  قادریم عکس

 زبانۀ سمت چپ انجام شدنی است: 4از طریق  ،انجام دهیم متوانی می "پایگاه داده" فحۀصکه ما از ارهایی ک

نسخۀ پشـتبان بـه صـورت خودکـار اسـت. بـه صـور         این زبانه شامل تظیمات تهیۀ گیري خودکار :پشتیبان  -1

پشـتیبان بـه    هایی که بایـد نسـخۀ   زمانتوانید  فرض این امکان غیرفعال است. با فعال کردن آن، سپس می پیش
توانـد در   قابل ذکر است کـه گـرفتن نسـخۀ پشـتیبان از سـایت مـی       ید.تعیین کنگرفته شود را صورت خودکار 

به شرطی از نسـخۀ  ردانیم. البته مواقعی که سایت با مشکالتی مواجه شد، بتوانیم همه چیز را به حالت اولیه برگ
باید توجه داشته باشید که از طریق کنتـرل پنـل، بـه    گر یک نسخه داشته باشیم. البته پشتیبان خود در جاي دی

 تري از سایت خود تهیه کنید. توانید نسخۀ پشتیبان کامل پنل هم شما می عنوان مثل سی

گرفته شده است، در اینجا فهرست شـدند.  ی که تا به االن پشتیبانهاي  نسخه ها : پایگاه دادة عکسپشتیبان  -2

هـاي ویرایشـی    دکمـه توانید دریافت، حذف یا روي سایت بارگذاري کنـیم.   هاي پشتیبان را می کدام از نسخههر 
کلیک کنیـد، همـان لحظـه یـک      "همین حاال"روي دکمۀ اگر  درون ستون آخر براي همین کارها کاربرد دارند.

 شود. شود و روي فضاي میزبانیِ شما ذخیره می هاي روي سایت شما گرفته می از اطالعات عکسنسخۀ پشتیبان 

توانسـتید   ها می هاي پشتیبان اطالعات عکس همان کارهایی که روي نسخه پایگاه دادة پهناي باند :پشتیبان  -3

 توانید انجام دهید. میها  انجام دهید، از این زبانه روي نسخه هاي پشتیبان پهناد باند عکس

توانیـد انجـام دهیـد و     هایی را روي هر پایگاه داده می از طریق این زبانه، بررسی پایگاه دادة عکس :ازي بازس -4

نمـایش   بررسی به صورت تخصصی نتیجۀ باشید.کار جهت حل آن مشکل  اگر مشکلی وجود داشت، به دنبال راه
 اطالع داشته باشید.ید کمی راجع به آنها تجربه شود که شاید نیاز با داده می
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 کاربران مسدودي

 4کـه یـک عـدد     IPاست که با اسـتفاده از آن   IPکند، داراي یک  کاربري که عکسی را روي سایت شما بارگذاري میهر 
 خـاص  IPیا چند ا یک اگر خواسته باشید یک یا چند کاربر را بشود. حاال  قسمتی است، از دیگر کاربران سایت متمایز می

 آنها را به فهرست سیاه اضافه کنید. "کاربران مسدودي"بهره بردن از امکانات سایت محروم کنید، باید از بخش را از 

 کلیک کنید. "کاربران مسدودي"وارد بخش مدیریت سایت شده و سپس از فهرست ناوبري باالي صفحه روي پس 

 

ن قسـمت  فرد را درو IPیاه اضافه کنید. براي این کار توانید یک کاربر را به فهرست س طریق جعبۀ باالي این بخش، میاز 
کلیـک   "IPمسـدود کـردن   "اول و دلیل مسدودسازي را درون قسمت دوم، از جعبۀ باالي صفحه وارد کنید. سـپس روي  

 مورد نظر در جدول زیر نمایان خواهد شد. IPبعد از مدتی  کنید.

شـان بـه سـایت مسـدود      هاي خاصی است که دسترسـی  IPاربران با که در پایین صفحه وجود دارد فهرستی از کجدولی 
 توانند از امکانات سایت استفاده کنند.   شده است. آنها نمی

مسـدود  نهـا را  آ IPکنند، زمانی که شـما   پویا یا قابل تغییر استفاده می IPبیشتر کاربران اینترنت از  به دلیل اینکه :توجه

این روش مسدودسازي روي آنها کـار  جدید دریافت کنند و عمالً  IPکنید، ممکن است با اتصال مجدد به اینترنت یک  می
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هاي خـدمات دهنـدة اینترنتـی بـه      ها به صورت تصادفی از طرف شرکتIP به این نکته هم دقت داشته باشید.نکند. پس 
 شود. کاربرانشان داده می

 

 بارگذاري جمعی

امکـان بارگـذاري دسـته جمعـی     اشتراك گـذاري عکـس،    آپلود یا اندازيِ سایت هاي این اسکریپت براي راه از ویژگییکی 
خواهید به صورت یکجـا آنهـا را وارد سـایت خـود کنیـد.       است. یعنی فرض می کنیم شما چند صد تا عکس دارید که می

 از مدیریت سایت اقدام کنید. "بارگذاري جمعی"ي این منظور باید از بخش برا

 

اول قـرار  بینیـد. مرحلـۀ    گذاري شده مـی  باید انجام دهید را به صورت شمارهشما مراحلی که براي این کار این صفحه  در
) نوشـــــته شـــــده اســـــت   1در مســـــیري اســـــت کـــــه در روبـــــروي عـــــدد      هـــــا دادن عکـــــس

)/home/username/public_html/upload/bulkupload/.(  ــما ــتفاده از   ش ــا اس ــد ب ــار را بای ــن ک  Fileای

Manger  یاFTP  بارگـذاري  "دکمـۀ  جرا کنید؛ یعنی به این صفحه آمـده و روي  مرحلۀ دوم را اانجام دهید و پس از آن
پس از اتمـام   را روشن کنید، "بارگذاري از پس زیر در ها عکس نمایش"اگر گزینۀ  در پایین صفحه کلیک کنید. "ها عکس

 هایی که وارد سایت شدند در پایین همین صفحه براي شما فهرست خواهند شد. درون ریزي، عکس

تعـداد  کند. اگـر   عدد عکس در یک زمان پشتیبانی می 25جمعی فقط از تعداد  ریزي دسته این نرم افزار براي درون نکته:

 انجام دهید. 2باشد، باید مراحل را مجدد از مرحلۀ شمارة  عدد می 25هاي شما بیشتر از  عکس
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 به روزرسانی سایت

باشد. به این معنی که نسـخۀ قـدیم اسـکریپت     یکی از موارد مرتبط با نگهداري سایت، به روز کردن نرم افزاري سایت می
باشـد. بـه    جایگزین کنید که انجام این کار داراي مراحل خاص خود مـی  CF Image Hostingت را با نسخۀ جدید سای

هـاي جدیـد کـه توسـعه دهنـده ارائـه        روز کردن سایت هم از نظر امکانات و هم امنیت سایت بسیار مهم است. در نسخه
شـدند   ي امنیتی و مـواردي کـه پرخطـر شـناخته مـی     ها کند، امکانات سایت شما بهبود خواهد یافت و همچنین حفره می

تر از قبل به کار خود ادامه دهـد. پـس از هـر اسـکریپت یـا نـرم افـزاري کـه اسـتفاده           شوند تا سایت شما امن برطرف می
کنید، فراموش نکنید که حتماً آن را به روز کنید. توسعه دهندگان نرم افزارهاي رایگان مدام در حال کـار کـردن روي    می

نها براي رفع ایرادهاي آنها هستند. پس شما نباید این فرصت را از دست بدهید و خودتان را از امکانات و امنیـت بهتـر و   آ
 بیشتر محروم کنید.

مراجعـه کنیـد و سـپس از بخـش      صفحۀ دریافت نسخۀ اصـلی اسـکریپت  به روز رسانی نرم افزار، اول از هم باید به براي 
Download هـر  در اي که در حال حاضر نصب شده داریـد، آمـده اسـت یـا خیـر.       ببینید که نسخۀ جدیدتري از نسخه

 ما به روز گردد.صورت پس از اینکه نسخۀ جدید را دریافت کردید، باید مراحل زیر را طی کنید تا اسکریپت ش

روي فضاي میزبانیِ خـود در مسـیر    File Mangerبا وارد شدن به  را )zip( پروندة فشرده شدة اسکریپتابتدا  -1
 ) بارگذاري کنید.public_htmlریشۀ سایت (

را حـذف   LANGUAGESو INC  و  UPLOADبـه غیـر از   تهاي مرتبط با ایـن اسـکریپ   ها و پوشه پروندهۀ هم -2
هـاي فـوق را بـه هـیچ      قت را داشته باشید که پوشـه هاي قدیمی نهایت د ها و پرونده در حذف کردن پوشه کنید.

 عنوان پاك نکنید!!

یـک پوشـه   را از حالت فشرده خارج کنید و اگر محتواي موجود درون پرونـدة فشـرده درون    zipفشردة پروندة  -3
بـا  ( هـاي قـدیمی را پـر کننـد     ها و پوشه دقیقاً جاي پروندهریخته شدند، آنها را به یک مسیر باال منتقل کنید تا 

 .)Moveاستفاده از دستور 
ت به یا داشته باشید، زمـانی کـه صـفحۀ    انتها وارد صفحۀ نصاب اسکریپت شوید که اگر از فصل نصب اسکریپدر  -4

چـرا   د!!تر طی کنی ه را باید هر چه سریعمرحلین راي شما ظاهر خواهد شد. اکنید، نصاب ب ی سایت را باز میاصل
را کـه طـی کنیـد،    مراحـل   یکی از بازدید کنندگان سایت، قبل از شما آن مراحل را طی کننـد!  که ممکن است

 سایت و مدیریت سایت آپلود به آخرین نسخۀ خود به روز رسانی خواهد شد. افزار نرم

 شود. بخش مدیریت سایت نمایش داده میپایین نسخۀ نصب شده روي فضاي میزبانی همیشه در عدد 
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 جذب بازدید براي سایت

برداري کنیـد. امـا شـاید کـار      اي بهره توانید از سایت خود به صورت حرفه اي رسیدید که می حال حاضر شما به مرحلهدر 
باید بتوانید براي سایت خود تبلیغ کنید و کاربر جذب کنید. اگر سایت یـا  شده باشد. شما وع اصلی شما در این مرحله شر

سـرویس  هاي مفید و معرفـیِ   نوشتن کتابر دهید. با وبالگ دیگري دارید، نشانی سایت آپلود عکس خود را درون آنها قرا
داشـتن یـک   کند که شـما قصـد    گی زمانی صدق میتوانید بازدید خوب و هدفمند جذب کنید. البته اینها هم خود هم می

هـاي شـخصِ خودتـان     سایت شما به صورت خصوصی فقط براي بارگذاري عکـس عمومی را دارید. اگر سایت آپلود عکس 
کنید و فقط خودتان مبـادرت بـه قـرار دادن     کاربرد دارد که بهتر است از بخش تنظیمات بارگذاري توسط غیر را غیرفعال

یک محیط امـن  هاي آن را روي  خواهید عکس حب وبالگ باشید که میهاي خود روي آن کنید. معموالً اگر شما صا عکس
 قرار دهید، باید این روش را در پیش بگیرید.

توانید بـا درج تبلیغـات درون آن از    اگر قصد شما از ساخت چنین سایتی، افزایش بازدید روز افزون آن است، بعداً میولی 
هایی که روي آن کردید را کسب کنید. البته این کار نیاز به کار و تـالش زیـادي    د برابر هزینهآن کسب درآمد کرده و چن

سازید، باید زمان زیـادي را بـه جهـت     اینترنتی که شما یا دیگران میسایت هر  حتماً از پس آن بر خواهید آمد.دارد. شما 
 با استفاده از روش هاي جدید و نو دارد.، رابطۀ مستقیمی موفقیت در این راه افزایش بازدید آن صرف کنید.
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 جمع بندي

 CFدر این کتاب سعی کردم تمام آن چیزهـایی کـه شـما بـراي کـار کـردن بـا اسـکریپت         من رسیدیم!  انتهاي کتاببه 

Image Hosting  به این کتـاب منصـوب کـرد و    توان  طوري که نام دیگري را هم میدارید را به شما آموزش دهم. نیاز
اندازي یک سایت آپلود عکس نیـاز   هر آنچه که شما براي راه .ستا "CF Image Hostingاسکریپت  جامع آموزش"آن 

کارها را خود شما باید انجام دهید و بقیۀ م. یو از صفر تا صد کار را با شما بودداشتید درون این کتاب گنجانده شده است 
 اگر تا االن فضاي میزبانی و دامنۀ خود را تهیه نکردید، همین االن دست به کار شوید.

هـا و   کتـاب بلکـه   آموزشی که ما براي شما آماده کردیم، تنها شامل همین کتابی کـه در دسـت شماسـت، نیسـت!    منابع 
زشی به زبان فارسـی کـه   همچنینویدیوهاي آموتعداد آنها روز به روز در حال افزایش است،  ههاي آموزشیِ دیگري ک مقاله

ماسـت کـه بـه شـما     ط شوند، از دیگر مراجع آموزشیِ تولید شدن توس براي اولین بار در این وسعت و به رایگان تولید می
 شود از آنها هم استفاده کنید. پیشنهاد می

یدیوهاي مرجع و دریافت کنید. قسمت مرکز دانلود سایت وبنولوگتوانید از  ید راجع به طراحی سایت را میهاي جد کتاب
یم این ویدیوها را به رایگـان و مسـتق   سایت کاربر رایانهمی باشد که از طریق  JamalTV.comآموزشی رایانه هم سایت 

 توانید دانلود کنید. می

 با ما در میان بگذارید. JamalTV.comسایت هاي ذکر شده در  ید با روشانتو هم می و پشنهادات خود راات نظر
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