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 مقدمه

به راحتی آب خوردن هر سایتی که دوست دارید؛ بسازید و از این راه  می خواهیدو  هستیددر هر مقطعی در حال تحصیل اگر شما 

 .سایت بسازید؛ این کتاب مناسب شماستمی خواهید  کسب و کارتانبرای و  یا صاحب یک کسب و کار هستیدکسب درآمد کنید 

قبل از کارشناسی با طراحی کاردانی و   درست پس ازو  دیپلم گرفتم 1381هنرستان در سال در رشته کامپیوتر در  :داستان تلاش من

وجود داشت این بود  که ، ولی مشکلیاز همان زمان شروع به طراحی سایت کردم آشناشدم. PHP بعد باو  HTMLابتدا با سایت، 

 ، زمان زیادی صرف می شد و خیلی سخت بود.PHPو  HTMLکه برای ساخت هر سایت با استفاده از 

 ( است.CMSم. راه حل، سیستم مدیریت محتوا)قات کردزمینه تحقی در این راه حلی که یافتم:

، Phpnukeهای مختلف، کارکردم از جمله دروپال، CMSگذشت و با  زمان نسبتا زیادی :یجی که بدست آوردمنتااز این تحقیقات 

 جوملا و وردپرس.

 ؛ شاید بپرسید مگه میشه! طراحی سایت بدون یک خط کدنویسی رازی که کشف کردم:

 ی زیادی را در کمترین زمان ممکن و به راحتی آب خوردن بسازم.هاسایتو تا بحال تونستم بله میشه؛ 

  زمان و هزینه تان صرفه جویی کنید.با خواندن این کتاب در 

 گام به گام فرا می گیرید. در این کتاب شما طراحی سایت  بدون کدنویسی را 

 امدر طول سال ها انجام داده ام و طراحی سایت بدون کدنویسی را خودم هم آزمایش کرده تمام مواردی که در این کتاب می خوانید،

بتوانید زودتر از رقبا توانایی طراحی سایت بدون کدنویسی را  تاو موفق شده ام. پس در اولین فرصت، این کتاب را شروع کنید 

 فرابگیرید.

 روز سایتتون رو طراحی کنید. 7 میتونید پس از شروع این کتاب در

  ؛ آشنا می شوید.سیستم مدیریت محتوا که برای ساخت سایت نیاز است مثل دامنه، هاست و یمفاهیمبا روز اول در 

 آماده می کنید. راابزاها و امکانات موردنیاز  دوم  روزدر 

 .، یک صفحه ساده را آماده می کنید، محتوای موردنظر را وارد سایت می کنیددارید سفری مهیج به دنیای طراحی سایتسوم  روزدر 

 محتواها را طبقه بندی می کنید. رسانه های موردنیاز را وارد می کنید. دیدگاه های کاربران را مدیریت می کنید.چهارم  روزدر 

 ا مدیربت کنید.در روز پنجم تنظیمات سایت را انجام می دهید و می توانید کاربران ر

 در روز ششم ظاهر سایت را عوض می کنید.

 در روز هفتم امکانات موردنیاز را به سایت اضافه می کنید.
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 روز 7کتاب طراحی سایت بدون کدنویسی در دانلود 

 

 

 فیلم دوره طراحی سایت بدون کدنویسیدانلود رایگان جلسه اول 

با   را طراحی سایت بدون کدنویسی فیلم آموزشی دورهجلسه اول  دیمی توان 

  .رایگان دانلود کنید کلیک روی این خط،

 

 کدنویسیدوره طراحی سایت بدون  %05تخفیف   

، دوره طراحی سایت بدون %05با تخفیف  با  کلیک روی این خط می توانید

 را تهیه کنید. شرفته تریگام به گام همراه با نکاتی پکدنویسی 
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 .دیوآشنا ش هاکه ابتدا بهتر است با آن یمیمفاه
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 مفاهیم اولیه طراحی سایت بدون کدنویسی

 سایت چیست؟

 گرید یها لیفا ای و دئویصوت، و ر،یشامل متن، تصو توانندیصفحات م نیاز صفحات مرتبط به هم است که ا یمجموعه ا تیاس

 اند.دهداده ش وندیپ گرید کیخاص در کنارهم قرار گرفته و به  یهدف یمنظم برا یبه صورت تیسا کیباشند. معمولا صفحات در 

  سرویس دهنده

ه از و همانطور کسرویس دهنده، کامپیوتری است که از لحاظ امکانات خیلی قوی است؛ همیشه روشن و به اینترنت متصل است. 

 می باشد. به معنی میزبانی کهدهد. یکی از این سرویس ها، هاست است؛ های خاصی ارائه می  نامش مشخص است؛ سرویس

 هاست چیست؟

قراردادن  یرابفرض کنید درصدد تاسیس دفتر برای کسب و کار خود در شهرتان هستید. برای این کار نیاز به اجاره یک فضا هستید. 

طور که همان( گویند. )هاست یزبانیم یبه آن فضاکه  د،یفضا  دار کیبه اجاره  ازی( هم شما ننترنتی)ا یمجاز یایتان در دن تیسا

 ( است.HOST ای یزبانی( ، هاست)مserver ای)سرور  دهندهسیسرو یها سیاز سرو یکیگفته شده 

 یقابل دسترس نترنتیکه در سراسر  ا ردی(  قرار گserver  ای)سرور  دهندهسیدر سرو یستیبا ت،یصفحات سا یمحتو یها لیفا

 باشد. 

ارسال  شود،یم یشما در آن نگهدار تیکه  سا ( HOST ای یزبانیبه  هاست) م یشما را باز کند، دستور تیساد بخواه یکاربر هرگاه

 .شودیبه کاربر نشان داده م تیسا جهیو درنت شودیم

 انواع هاست

 هاست اشتراکی: 

 نی. ا دکنیم میقسمت تقس نیبه چند ینرم افزار ماتیبا استفاده از تنظ یس دهنده راسرو ،یس دهندهصاحب سرو سینوع سرو نیدر ا

 گیگ 055هارد  کیسرویس دهنده مثال اگر  یبرا .ودشیباند انجام م یپهنا زانیو م ستمیقدرت س زانیبر اساس م یبند میتقس

 یدر هاست اشتراک یمنابع سخت افزار صی. البته تخص دفضا ارائه بده گیگ 0، یمشترهر به   اندتو یم ،مشتری 155داشته باشد، و 

 ی مختلفی دارد.روش ها
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 سرویس دهنده اختصاصی:

 ممکن یمشتر نیاست ! حالا ا یمشتر کی اری(  به طور کامل در اخت  Hard Disk , RAM ,CPU)  یس دهندهمنابع سروتمام 

و  می باشد گرانتر یاختصاص یس دهندهسرو متی. قداستفاده کن تیاسچند  ایو  کی ینگهدار یفقط برا یس دهندهسرو نیاز ا است

  !ددارن یاختصاص یس دهندهاجاره سرو یبرا یهست که بودجه کاف ییفقط مناسب شرکت ها و سازمان ها

 

 (:VPSسرویس دهنده مجازی)

 وقتی سرویس دهنده اختصاصی را با تکنیک ها و ابزارهای مجازی سازی، به چند سرویس دهنده تقسیم کنند.

 نیب یشده و بصورت اشتراک میموجود تقس یمجازسرویس دهنده  نیب ستمیو هسته س cpu ،RAM  یمجازسرویس دهنده  در

 باشد. یم ستمیآن س یموجود رو یها یمجازسرویس دهنده 

 

یکه هاست اشتراکی را انتخاب کنید. درصورتبه علت هزینه پایین و عدم نیاز به دانش فنی، اگر تازه کار هستید، : پیشنهاد

اثیر تسرویس دهنده اختصاصی و مجازی، نیاز به هزینه بیشتر و دانش فنی دارد. البته استفاده از سرویس دهنده اختصاصی و مجازی،  

 ( دارد.SEOبهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو) مثبتی بر

 

 یعوامل مهم در انتخاب هاست اشتراک

 تم عاملسیس -الف

 روی سرویس دهنده دو نوع سیستم عامل نصب می شود:

 سیستم عامل ویندوز سرور -1

 سیستم عامل لینوکس -6

 پنل کنترل -ب

می  Direct Adminو   Cpanel، معروف پنل کنترل دومی توانید هاست اشتراکی را مدیریت کنید.  پنل کنترل قسمتی است که

 می باشد.  Direct Adminخیلی ساده تر از   Cpanelکار با  البته باشد.
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 موقعیت جغرافیایی سرویس دهنده -ج

اگر مخاطب های سایت شما در ایران هستند، هاست ایرانی تهیه کنید. البته اجاره هاست خارجی ارزان تر است  بطور خلاصه،

 بهتری است. ولی بدلایل تحریم ها، سرعت سایت، و جهت جلوگیری خروج ارز؛ هاست ایرانی انتخاب

 است، را انتخاب کنید.  Cpanelپیشنهاد: هاست اشتراکی که روی سیستم عامل لینوکس، و دارای پنل کنترل 

 

 معتبر ارائه دهنده خدمات میزبانی کنیم؟ شرکتچگونه یک 

 معتبر ارائه دهنده خدمات میزبانی، نکات زیر را به یاد داشته باشید: شرکتیک  برای انتخاب

ثبت، نماد الکترونیک، راه های ارتباطی با شرکت موردنظر، را بررسی کنید. برای مثال اگر در سایت شرکت، فقط یک شماره . شماره 1

 همراه وجود دارد؛ خب این مسئله کمی قابل تامل است!

ایت . البته در س. می توانید از افرادی که از خدمات این شرکت، استفاده می کنند؛ کیفیت خدمات و پشتیبانی را جویا شوید6

webhostingtalk.ir .می توانید هم می توانید نظرات مختلف افراد را در مورد شرکت ها بررسی کنید 

شرکت برتر ارائه هاست از نظر کاربران و تحلیل  hostadvice.com 15و  webhosting.info. سایت های معتبری مثل 3

 .ارائه می دهندرا ناظران، 

 

 هاست رایگان

ت های ارائه دهنده خدمات میزبانی، برای تبلیغات و یا حتی آزمایش خدمات آنها توسط کاربران، هاست رایگان ارائه می برخی شرک

 دهند.

س از پشما می توانید برای شروع یادگیری طراحی سایت، از هاست رایگان استفاده کنید ولی پیشنهاد من این است که 

  هاست رایگان استفاده نکنید.آموزش و برای حتی اولین سایت هم از 

 چیست؟ دامنه

همانطور که دفترکار شما در شهر یک نام و آدرس دارد؛ سایت شما هم که اطلاعات آن در یک هاست قراردارد، باید یک آدرس و نام 

 (google.comبرای مثال )نام دارد.  دامنهداشته باشید تا کاربران بتوانند سایت شما را پیداکنند؛ این نام 
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 سیستم مدیریت محتوا چیست؟

 ( CMSسیستم مدیریت محتوا)

گیری از بانک اطلاعاتی افزاری است که با بهرهنرم( CMS: Content Management System) سامانه مدیریت محتوا

 .کندنویسی فراهم میرا بدون نیاز به دانش برنامه محتواامکان درج، ویرایش، انتشار و مدیریت 

 ،یمتن مطالب، ارسال مطالب یبندثبت نظرات، گروه وندها،یدرج مطالب، پ یبرا یاهیپا ییهامحتوا معمولا بخش تیریمد ستمیس کی

 ستفادهبا ا تیکردن ظاهر و امکانات سا یسفارش، نی. علاوه بر ادهدیقرار م هاتیصاحبان سا اریدر اخت یاو چندرسانه یصوت ،یریتصو

  در دسترس باشد. یگوناگون به آسان یکاربردها یبرا CMSتا استفاده از شود یم ریپذمتنوع امکان یهاو افزونه پوسته هااز 

 سیستم مدیریت محتوا بصورت تجاری و رایگان وجود دارد.

برای  OpenCart ،Prestashopبرای ساخت انجمن و تالارهای گفتگو،  myBB ،PHPBBهای رایگان می توان به  CMSاز 

 وردپرس و جوملا برای ساخت انواع سایت اشاره کرد.دروپال،  و ساخت انواع فروشگاه های اینترنتی

 محتوا خوب تیریمد ستمیس کیویژگی های 

 به روز رسانی( توسط طراحان و توسعه دهندگان یبانیپشت( 

 آسان )سادگی( یکاربر طیمح 

 چند کاربره 

 انعطاف پذیری( توسعهگسترش و  یبرا یریانعطاف پذ( 

 مختلف یبخش ها تیریو مد تیبالا بودن سرعت انتشار مطالب در سا 

 ن )سادگی(در کنار متانواع رسانه ها )فایل ها( گذاشتن  یمتن و داشتن امکانات لازم برا شیرایو سادگی 

 (…و ی، نظرسنج تیهمچون عضو یبا کاربر )امکاناتتعامل  تیقابل 

 نگهداری( تیاز نفوذ به سا یریجلوگ یراه کارها داشتن( 

 لیجستجو از قب یموتورها یبودن برا نهیبه Google , Yahoo و Bing 

 (یفارس ژهیزبان)به و نیاز چند یبانیپشت 

 و ارزان عیسر 
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 مهیا کردن ابزارهای موردنیاز
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برای طراحی سایت بدون کدنویسی توسط روشی که در ادامه خواهید خواند، موارد زیر مورد نیاز است. البته موارد پایین حداقل ها 

 :شرایط سایت تطبیق دهیدبا هستند که بعد از گسترش سایت می توانید موارد را 

 دامنه .1

 هاست با حداقل شرایط زیر: .6

مگابایت. درصورت استفاده از رسانه های تصویری)عکس(، صوتی و تصویر ویدئویی در  655حداقل فضای موردنیاز  .6.1

 بیشتر درنظربگیرید. %35سایت به همان میزان، باید مقدار فضای میزبانی را افزایش دهید. البته همیشه فضا را حدود 

 عدد. 1داده،  حداقل تعداد پایگاه .6.6

 یک سیستم مدیریت محتوای مناسب .3

 

 دامنه

 شده است. لیباشد که از دو قسمت نام و پسوند تشک یشما م تی، آدرس وب سادامنه

 کیباشند و هر  یم یمصارف عموم یکه دارا org, net, comبرای ثبت دامنه، عبارتند از :  جیرا )بین المللی(یعموم یپسوندها

 ی( مOrganization) یانتفاع ریا غی ی( و سازمانNetwork( ، شبکه )Commercial) یتجار یتهایمعرف سا بیبه ترت

 باشند.

که بسیار مورد استفاده است پسوند ملی هر کشور است. مثلا سایت هائی که متعلق به کشور ایران هستند با پسوند  پسونددیگری  نوع

ir .ثبت خواهند شد 

مانند شماره تلفن، نام دامنه برای هر فرد یا شرکت یکتا است و هر فردی زودتر  یوجود ندارد ول یتیمحدود چیدر ثبت دامنه ها ه

 اقدام به ثبت آن نماید، بقیه امکان ثبت آن را نخواهند داشت.

دت س را به مبرای مدت یک سال در اختیار شما هستند و شما می توانید هر ساله آن را تمدید نمائید یا از همان ابتدا آدر نام دامنه

 و درصورت عدم تمدید از دسترس شما خارج خواهدشد. چند سال رزرو نمائید.
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 چیست؟زیر دامنه 

است و  دامنهیک  ap6co.comقرار می گیرد و با نقطه از آن جدا می شود. به عنوان مثال  دامنهاست که قبل از نام  نامی

sms.ap6co.com  است. زیردامنهیک 

 

 دامنه نام  حیانتخاب صح

دقت کنید؛ علاوه بر رعایت  google ،yahooدامنه های به  ای انتخاب کنید که قابلیت برند شدن داشته باشند: نام دامنه

نکاتی که در پایین آمده است؛ برند شده اند. بخاطر اینکه از کلمات جدید استفاده کرده اند. ممکن است شما بخواهید برای کسب 

 و کارتان، سایت طراحی کنید؛ در این مورد نام دامنه بایستی با کسب و کار شما مرتبط باشد.

 می توانید از پیشنهادهای زیر استفاده کنید:ب کنید که قابلیت برند شدن داشته باشند؛ برای اینکه نام دامنه ای انتخا

 ده از کلمات جدید: شما می توانید از کلمات جذاب و جدید استفاده کنید. کاری که گوگل و یاهو انجام دادند.استفا .1

 کلمات جالبی که مرتبط با کسب و کاراستفاده از کلمات موجود: شما می توانید از یک فرهنگ لغت برای پیدا کردن  .6

 شماست برای نام دامنه استفاده کنید.

 چند ابزار انتخاب نام دامنه معرفی شده است.  انتخاب نام دامنه یابزارها استفاده از ابزارهای تولیدکننده نام دامنه: در قسمت

 .البته باز هم بایستی نکات زیر را در انتخاب نام دامنه رعایت کنید

 داند که در زمان  یشنود، نم یم یگریشما را از شخص د ۀنام دامن یکه فرد یزمان :دیمنه خود از اعداد استفاده نکندر دا

تواند  یم Number1.com تیمثال وب سا ی. براسدیآن را به شکل حروف بنو ایاز عدد استفاده کند  دیدامنه با پیتا

 نوشته شود. زین NumberOne.com به شکل

  انه به نظر خلاق یی( همراه با اشتباه املاینام تجار یحت ایدر نگاه اول انتخاب دامنه ) دیشا :دیکن زیپره ییاملااز اشتباهات

ها با  یرانیاز مردم به خصوص ا یاریکند. بس یمخاطبانتان را گمراه م تیخلاق نیمواقع ا شتریکه در ب دیبدان دیبرسد. اما با

اطبان مخ یدامنه تان را برا یادآوریتنها  یبه صورت عمد ییغلط املا کیمشکل دارند. استفاده از  یسیلزبان انگ یاملا

 .کند یدشوارتر م

 توجه  دیلبته با. اخلاقانه باشد اریتواند بس یروش م نیاستفاده از ا :دیاستفاده کن نام دامنه جادیا یچند کلمه برا بیاز ترک

 کند.  ینم یکلمات تان کاملاً قابل فهم است و مخاطب را دچار کج فهم بیکه ترک دیداشته باش

 یخط فاصله در دامنه را فراموش م یریمحل قرارگ یمعمولاً کاربران به راحت :دیدر انتخاب دامنه از خط فاصله استفاده نکن 

 .ستین یجالب ۀدیکنند. استفاده از آن در نام دامنه ا

 کاراکتر داشته باشد. 10 دیحالت با نیدامنه در بدتر کی: دیدامنه کوتاه انتخاب کن 
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 شبکه های اجتماعی را بررسی کنید تا مطمئن شوید صفحه شخصی، شبکه های اجتماعی و نام های تجاری:  بررسی

 کانال، گروه و شناسه ای هم نام با با نام دامنه شما وجود نداشته باشد. بخاطر اینکه بهتراست در شبکه های اجتماعی هم

 شناسه ای هم نام با نام دامنه انتخاب کنید.

ین نکته را ادرضمن باید ببینید نام تجاری هم نام با نام دامنه یا نام کسب و کار شما از قبل ثبت نشده باشد. مطمئن باشید اگر  

 درنظرنگیرید در آینده برای شما، کسب و کار، و سایت شما مشکل بوجود خواهدآمد.

نفر نشان دهید. اگر افراد کمی نام دامنه  15انتخابی خود را روی یک برگه بنویسید و آن را به  بهتراست نام دامنه 

 یانتخابی را از نظر املا و تلفظ آسان و قابل بخاطرسپاری خواندند؛ باید نکات بالا را دوباره مدنظر قرارداده و دوباره نام دامنه جدید

 انتخاب کنید.

 

 

 ابزارهای انتخاب نام دامنه

 برای انتخاب نامه دامنه ابزارهای مختلفی در اینترنت وجود دارد:

 name.hostiran.net با وارد کردن قسمت های مختلف دامنه، نام اصلی، پیشوند و پسوند؛ نام های مختلف دامنه  که

 را به شما پیشنهاد می دهد.

  namemesh.com تاه، عمومی و... به شما کمک شایانی هم با ارائه پیشنهاد های مختلف مثل دامنه های شبیه، کو

 در انتخاب نام می کند.

 هم برای این کار قابل استفاده است. impossibility.orgو   bustaname.comسایت 

 

  ir.نحوه ثبت دامنه 

 ( ثبت می شود.nic.irدر ایرنیک ) ir.دامنه ملی ایران محسوب می شود. دامنه  ir.  همانطور که خواندید، دامنه

کند و تمام  یم دییاست که دامنه ها را تا تیسا نیشوند. ا یدر آن ثبت م IR یاست که تمام دامنه ها ینترنتیا تیسا کی کیرنای

 کنند. یثبت م تیسا نیخود در ا انیمشتر یدامنه ها را برا یندگینما ریز ایو  یندگیپنل نما قیشرکت ها معمولا از طر

 :دیروش استفاده کن 6از  دیتوان یم IRثبت دامنه  یبرا
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 :کیرنیدر ا میمستق ثبت -1

در  می. ثبت دامنه مستقدیثبت کن میدامنه خود را مستق تیسا نیو عضو شدن در ا nic.ir تیبا مراجعه به آدرس سا دیتوان یشما م

 یشما کم ی، کار برا تیسا نیمحدود ا یبانیبا توجه به زمان محدود و پشت نیهمچن .دارد تری نسبت به روش دومبالا نهیهز کیرنیا

 شود. یسخت م

 :کیرنیا ندگانینما ریز ای ندگانیدامنه توسط نما ثبت -2

 ید دامنه هاتوانن یدامنه م یادیتعداد ز دیبا توجه به خر ندگانیدارد. معمولا نما یکمتر نهیهز کیرنیا ندگانیدامنه توسط نما ثبت

کنند کاربر را  یم یدارند و سع کیرنینسبت به ا یبهتر اریبس یبانیپشت ندگانیمعمولا نما نیرا ارزان تر ثبت کنند. همچن انیمشتر

 ندگانیاز نما IRشود دامنه  یم شنهادیپ لیدل نیخود وصل کنند. به هم ازیمورد ن سیکنند که چطور دامنه خود را به سرو ییراهنما

 شوند. یداریخر کیرنیا

 : دیداشته باش توجه 

 یقط دامنه را براف ندگانیشود نما یثبت م یکند و به نام مشتر ینم رییدامنه تغ ازیصاحب امت کیرنیا ندگانیاز نما دی.در صورت خر1

 کنند. یپرداخت م کیرنیدر ا یمشتر

کنند  ید ثبت مدامنه را به نام خو ندگانینما ریاز ز یکنند. متاسفانه برخ یثبت م یکه دامنه را به نام مشتر دیکن دیخر یندگانی.از نما6

 کند. یم جادیرا ا یادیز یکار مشکلات قانون نیکه ا

 ؟comمنصوری.مثلا  یفارس ینحوه ثبت دامنه ها

 یرا با پسوندها یفارس یشود. هم اکنون دامنه ها یدرج م یهستند که نام آن ها با حروف فارس ییدامنه ها یفارس یدامنه ها

com ،net ،name ،cc  وtv البته حروف فارسی تبدیل به حروف انگلیسی نامفهومی می شوند. مثل دامنه . دیثبت کن دیتوان یم

.com فارسی تبدیل بهxn--mgbug7c52b.com  .با پسوند  یفارس یامکان ثبت دامنه هامی شودir .وجود ندارد 

 چرخه عمر دامنه ها

دامنه به  اتیدر این چرخه دوره های مختلفی را طی می کند. چرخه ح هر دامنه دارای یک چرخه عمر می باشد. در واقع هر دامنه

گردد. البته بسته به  یثبت آزاد م یحذف و سپس مجدد برا ،یدامنه ابتدا ثبت، منقض کیآن  یگردد که ط یاطلاق م یچرخه ا

 .باشد یم فاوتپسوند دامنه، مدت زمان هر دوره مت
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 (ی)عمومیالملل نیب یعمر دامنه ها چرخه

وجود  ءدامنه ها، استثنا یبرخ یبرا یاست ول کسانی، orgو  com،net مثل جی( رای)عموم یالملل نیب یدامنه ها یچرخه برا نیا

 .دارد

 .در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامنه آنرا به نام خود ثبت نمود :(Available) آزاد

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار  :(Active)فعال

 .سال از تاریخ جاری باشد 15دامنه اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 

نشود. در این دوره دامنه غیر فعال خواهد شد. البته در طول  در صورتی که در دوره فعال دامنه، دامنه تمدید :(Expired) منقضی

روز  40این دوره مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه عادی تمدید، دامنه را مجددا تمدیدنموده و به حالت فعال بازگرداند.این دوره 

 .می باشد

روزه آغاز می شود.  35انقضای دامنه این دوره  روز از تاریخ 40پس از گذشت  :(Redemption Grace Period) بازخرید دوره

دامنه غیر فعال می باشد. در این دوره تمدید دامنه تنها توسط مالک دامنه و با پرداخت مبلغ جریمه  یدر این دوره همانند دوره منقض

 .امکان پذیر است ینمازاد بر هزینه تمدید دام

حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند و پس از اتمام این  روزه 0در این دوره  :(Pending Deletion) حذف دوره

 .دوره دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت آزاد درخواهد آمد

 ir عمر دامنه چرخه

 .آنرا به نام خود ثبت نمود در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامنه :(Available) آزاد

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار  :(Active)فعال

 .سال از تاریخ جاری باشد 0دامنه اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 

روزه دامین غیر فعال خواهد شد.  35دامنه ، دامین تمدید نشود. در این دوره  Active صورتی که در دورهدر  :(Expired) منقضی

 Active روزه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدید نموده و به حالت 35البته در طول این دوره 

 .بازگرداند

زه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه مالکیت مجدد دامین را تمدید کند و پس از اتمام رو 35در این دوره  :(Lock)قفل دوره

 .درخواهد آمد Available این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت
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 تهیه هاست

ی قطعا بسته ها می شویم. سایت شرکت موردنظر، اینکه شرکتی که دارای ملاک های موردنظر را انتخاب کردیم، وارد پس از

 متنوعی از امکانات هاست وجود دارد.

 قبل از انتخاب بسته ی هاست شرکت موردنظر، موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

 : فضا .1

کرده است. در هاست  دایهاست اختصاص پ یسرور به بسته وتریکامپ سکیاست که از هارد د ییهاست مقدار فضا یفضا

ت. به هر اس وتریکامپ ینصب شده رو سکیمقدار برابر کل هارد د نیا یمقدار مشخص است و در هاست اختصاص نیا یاشتراک

 .ستیمقدار نامحدود ن نیحال ا

 جهینت نیا به دیکه اگر پس از خر یبالا رفته است، به نحو اریبس هاسکیهارد د یامروزه اندازه یتکنولوژ یبا ارتقا بختانهخوش

 دیتوانیم ترشیپرداخت ب یبا اندک یندارد به راحت یکاف یشما فضا یازهاین یبرا دیاکه سفارش داده یهاست یکه بسته دیدیرس

 .دیرا ارتقا ده تانیفضا

 ازین یادیهاست ز یها به فضاها. وبلاگوبلاگ ترشیکوچک دارند، مثل ب یهامتن و عکس یفقط محتوا هاتیاز سا یاریبس

 یصوت یهالیاف بیترت نیلازم دارند. به هم یترشیب یفضا ردیگیها قرار مآن یبالا رو تیفیک یهاکه عکس ییهاتیندارند. سا

 .خواهندیحجم را م نیترشیب ییویدیو یهالیو فا ترندمیها حجاز عکس

 زیند استثنا نکرد. اما چ هیته یهاست کاف یفضا زیناچ یانهیبا صرف هز توانیم یدر بازار فعل هاتیساوب ترشیب یبرا نیبنابرا

 وجود دارد:

 قرار دهند. دکنندگانیبازد اریدر اخت حاتیو توض ، تصویر ویدئوییمحصول را با عکس یادیتعداد زقصد دارند که  ییهاتیاس 

 دهندیرا م لیفا و دانلود تعداد زیادی آپلود یاجازه که به کاربران ییهاتیسا. 

 یاجتماع یهاهر کدام دارند مانند شبکه یجدا برا یهالیعضو با پروفا یادیو تعداد ز کنندیم یریکه عضوگ ییهاتیسا. 

 البته این فهرست به همین چند مورد محدود نمی شود.

نگهداری  را همدرضمن، فضای میزبانی نه فقط برای قراردادن محتوای سایت، بلکه اطلاعات پایگاه داده، پست الکترونیک و... 

 می کند.
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  پهنای باند:. 2

که شما در  یهنگامبا توجه به تعداد بازدیدکنندگان و حجم محتوایی که در سایت قرارداده اید؛ پهنای باند را باید انتخاب کنید. 

ند بر اساس ک یم شنهادیبه شما پ میزبانیکه شرکت  یباند یپهنا ،دیهست یزبانیم سیسرو کی دیخر یبرا یزیحال برنامه ر

صال باند ات یپهنا یبرا یادیز اریبس یها نهیهز یزبانیاست که ارائه دهندگان خدمات م لیدل نی. به همباشدیمقدار در ماه م

 قرار می دهند. ودخ نترنتیا

 محاسبه پهنای باند

 را برآورد کنید.خود  تیوب سا یبرا ازیباند مورد ن یمقدار پهنا می توانمحاسبه ساده  کیبا 

 ازیباند مورد ن ی= پهنا انهیماه کیحجم تراف xخود  تیکل صفحات وب سا یکل حجم

معناست  نیبد نیا .باشد کیلوبایت 75و اندازه و حجم متوسط هر صفحه  دیصفحه داشته باش 0با  تیسا کیشما  میریفرض بگ

 1555  کیانتظار حجم تراف است. و اگر شما 0کیلوبایت *  755کیلوبایت =  305 شما تیصفحات وب سا یکه حجم کل

ساده  نی. اباشدیدر ماه م 305*  1555 کیلوبایت =305555 شود یشما م ازیباند مورد ن یپهنا ؛دیدر ماه را داشته باش بازدیدکننده

 .باشدیباند هاست م یمحاسبه پهنا یفرمول برا نیتر

صفحات سایت شما، رسانه های تصویری)عکس(،  البته یک مورد مهم هم باید اضافه کنم و آن این است که درصورتیکه روی

 صوتی و تصویر ویدئویی باشد و این رسانه ها

بهتراست پهنای باند کمی بیشتر از حد انتظار درنظربگیرید تا در آینده با مشکل برنخورید. البته درصورتیکه همیشه پهنای باند 

ا به اتمام باشد، می توانید با مکاتبه با شرکت میزبانی، آن رمصرفی را درنظر بگیرید، درصورتیکه چند ماه پهنای باند نزدیک 

 افزایش دهید.

 :پایگاه داده. 0

پایگاه داده مکانی است که بسیاری از اطلاعات روی آن ذخیره و بازیابی می شود.)برای مثال مشخصات تمام کاربران، تمام نوشته 

هید ایجاد کنید، تعداد پایگاه های داده افزایش می یابد. برای شروع ها، و... ( بسته به این که روی یک هاست چند سایت می خوا

 و برای یک سایت دو پایگاه داده کافی است.

 :پارک دامنه)پارک دامین(. 4

شما با آدرس  تیکه سا دیریگ یم میتصم یباشد. پس از مدت یم example.comشما  تی( سادامنهآدرس ) دیفرض کن

example.net قابل دسترس باشد. زین 

 بنظر شما باید هاست دیگری خریداری نمائید؟ خیر! نیازی به این کار نیست.
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( نید)فضا و چن کی یعنی. دیهاست خود متصل کن یو سپس آن را به فضا دی( را ثبت کنexample.netدوم ) هدامن شما می توانید

 .دیداشته باش امنهد

 :(Addon Domainدامنه افزوده). 5

 گریکدیمتفاوت از  یدامنه با محتوا نیچند یزبانیخود ، اقدام به م تیسا یدر فضا دیاستفاده از دامنه افزوده شما قادر هستبا 

 http://example1.comشما صاحب دامنه  دیفرض کنیعنی در واقع بر روی یک هاست، چند سایت داشته باشید. . دیکن

 تیبا سا یمطالب متفاوت دیخواه یم ی. ولدیکن یثبت م http://example6.comدامنه به نام  کی. اکنون ، دیهست

هر چقدر تعداد این مورد بیشتر باشد، تعداد  است. ریپذامکان  Addon Domainکار با استفاده از  نیداشته باشد. ا گرتانید

 های اشتراکی توصیه نمی شود. البته این مورد برای هاست سایت های بیشتری روی یک هاست می توانید داشته باشید.

 

 تعداد پست الکترونیک)ایمیل(:. 6

کاربرد ایمیل که کاملا مشخص است. شما می توانید روی هاست خود، فضایی هم برای مدیریت ایمیل ها داشته باشید. بطور 

های ایمیل و تعداد معمول تعداد حساب های ایمیل قابل ساخت در هاست ها نامحدود است. ولی خب هر چقدر تعداد  حساب 

ایمیل های داخل حساب ها بیشتر باشد، فضای هاست شما کمتر می شود. دلیل این امر آنست که فضای میزبانی نه فقط برای 

 قراردادن محتوای سایت، بلکه اطلاعات پایگاه داده، پست الکترونیک و... را هم نگهداری می کند.

 

 میزبانی محلی)لوکال هاست(

فعلا قصد خرید هاست)فضای میزبانی( و دامنه را ندارید، می توانید سایت را روی کامپیوتر خودتان آماده کنید و بعد  درصورتیکه شما، 

سایت را روی هاست بارگذاری کنید. برای این کار نرم افزار های مربوط به این کار استفاده می کنیم تا کامپیوتر مثل یک هاست یا 

ته سایتی که در کامپیوتر خودمان توسط روش زیر ساخته می شود فعلا فقط برای خودمان قابل سرویس دهنده محلی عمل کند. الب

 دسترسی است تا وقتی که آن را روی هاستی که تهیه کردیم، بارگذاری کنیم.

، یکی که می توانید WAMPو  XAMPPعبارتند از :  تبدیل به لوکال هاست می کنند راکه به راحتی کامپیوتر دو نرم افزار معروف 

 کنید. و نصب دانلودبه راحتی از سایتشان از دو نرم افزار را 

 .را پیشنهاد می کنم XAMPPبیشتر است، بنابراین من  XAMPPنرم افزار  سادگی کار با
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 XAMPP  دانلود و نصب

 XAMPPدانلود  -1

،  ندوزیعامل تون )و ستمیبه نوع سبسته  apachefriends.org/download.html یافزار زمپ را از نشان نرم

  .دی( را دانلود کننتاشینوکس،مکیل

 XAMPPنصب  -2

یا هر درایو  C مسیر ریشه درایوبهتراست هنگام نصب ، نصب انجام شود اتیتا عمل دیو منتظر بمان دیینرم افزار را اجرا نما ینصب لیفا

( XAMPP Control Panelپس از نصب کنترل پنل زمپ )انتخاب کنید.  را ،(D:\xamppبرای مثال)دیگری که مایل هستید

-xampp؛ به این ترتیب که به  مسیر نصب بروید و دیاجرا کن یآن را دست ن، در صورت اجرا نشد شودیبه صورت خودکار اجرا م

control .را اجرا کنید 

تبدیل  stopبه  startدکمه  به عبارتینشد  بکار  شروع. درصورتیکه هر کدام دیکن startرا  MySQLو  Apache دیسپس با

 برای رفع این مشکل کمک بگیرید. پیوستنشد می توانید از 

 به پیوست مراجعه کنید. MySQLو  Apacheبرای آشنایی با 

 سیستم مدیریت محتوای مناسب

 محتوای رایگان و ویژگی های یک در قسمت ابتدایی مفاهیم اولیه طراحی سایت بدون کدنویسی، با انواع سیستم های مدیریت

 خب! من وردپرس را انتخاب کردم. سیستم مدیریت محتوای مناسب آشناشدید.

 چرا وردپرس؟

 استفاده آسان از وردپرس 

 نیدر واقع شما با استفاده از ا. شود یراحت انجام م اریکار با آن بس جهیدر دسترس و در نت اقدامات موردنیاز، در وردپرس یتمام

 تههم نداش یسیعلم برنامه نو چیو اصلا ه دیوردپرس نداشته باش یهم از روش کار یطلاعاتکه ا یمحتوا در صورت تیریمد ستمیس

س موجود وردپر یبرا یفراوان یمنابع آموزش نیهمچن .دیکرده و از آن استفاده کن یراه انداز یخود را به راحت تیسا دیتوانیم دیباش

 .کندیکاربران را بر طرف م ازیسطوح ن یاست که در تمام

 شروع کنندگان یبرا استفاده محبوب و قابل 

  .دیوارد کن تیریدر بخش مد زیخود را ن یمحتوا دیتوان یم دیداشته باش ییآشنا Wordاگر شما به 
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 مناسب برای هر نوع سایتی 

 ییپرس توانا ورد، را می توان با وردپرس ساخت. نیآنلا یکسب و کار و  فروشگاه ها یبایز یها تیساده تا سا یاز وبلاگ ها

وبلاگ  ،New York Timesروزنامه  تیسا ،Ebay  برای مثال سایت های معروفی مثلرا دارد.  یتیهر نوع وب سا تیریمد

PlayStation  با وردپرس ساخته شده اند. تیروزنامه ژورنال وال استرو 

  و تبلت همراهروی گوشی سایت شما سازگاری و نمایش درست 

  .داردروی هردستگاه موبایل، گوشی هوشمند و تبلتی نمایش درست را امکان وب سایتی که شما خواهید ساخت 

 چند تفاوت مهم در استفاده از وردپرس

 .wordpress.orgو wordpress.comقبل از شروع هرکاری، بایستی دو سایت را درمورد وردپرس معرفی کنم: 

wordpress.com 

بدون د که دهن یو امثال آنها( به شما اجازه م) تیدو سا نی. ادیدار ییبلاگ و بلاگفا آشنا نیمثل پرش ییها تیحتمالا شما هم با ساا

. به این هم این کار را انجام می دهد wordpress.comسایت  .دیکن جادیوبلاگ ا کی، بسرعت موارد گریبه هاست و د ازین

شروع  ،می توانید بدون خرید هاست، دامنه و دیگر موارد موردنیاز برپایی وردپرسترتیب که شما با ثبت نام و انتخاب یک نام وبلاگ، 

و ساختن وبلاگ ها در  تیریمد ستمیتفاوت که س نیبلاگ و بلاگفا است با ا نیپرش تیمانند سا زین تیسا نیا قتیدر حق. به کار کنید

 نسخه قابل نصب وردپرس است. هیبرپا تیسا نیا

wordpress.org 

به دقت بررسی می شوند. و در همین سایت می  ----با مراجعه به این سایت با انبوهی از امکانات مواجه می شوید که در فصل   

 توانید از آخرین نسخه وردپرس باخبرشوید.

 fa.wordpress.org  می کنید. با رفتن به آدرس انگلیسی را مشاهدهشما نسخه  wordpress.orgدر صفحه اصلی 

را هم یک تیم ایرانی که وردپرس را فارسی  wp-persian.comصفحه مخصوص فارسی واردشوید. البته سایت  به می توانید

 .کرده اند، آماده کرده اند
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 wordpress.orgو  wordpress.comفرق بین 

wordpress.org wordpress.com 

 بدون نیاز به هاست و دامنه هاست و دامنهنیاز به 

 بدون نیاز به نصب وردپرس نیاز به نصب وردپرس و نگهداری

 فقط نسخه پایه رایگان رایگان

نصب وردپرس روی هاست یا سرویس دهنده 

 خودتان

 wordpress.comنصب وردپرس روی هاست 

 روی سایت شما نمایش درآیدبرخی تبلیغات ممکن است  بدون تبلیغات مزاحم روی سایت شما

 انتخاب محدودی از افزونه و پوسته نصب هزاران افزونه و پوسته

 پرداخت مبلغی برای استفاده برخی ویژگی ها بطور کامل قابل سفارش سازی

 محدودیت در تعداد کاربران بدون محدودیت در تعداد کاربران

 برخی محدودیت ها در محتوا بدون محدودیت در محتوا

 wordpress.comتحلیل آماری موجود در خود سایت  تحلیل آماری با استفاده از افزونه ها

 

  وردپرس نصبمراحل 

 است: مرحله 3وردپرس شامل  نصبمراحل 

 دانلود وردپرس .1

 ذاری فایل دانلود شده روی هاستبارگ .6

 نصب وردپرس می باشد.  .3

 مشترک است. Direct Adminو  Cpanel لوکال هاست، برای هر دو حالت نصب وردپرس روی 3و  1مرحله 
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 دانلود وردپرس. 1

 دانلود کنید. wp-persian.com/downloadیا  fa.wordpress.orgقبل از نصب، باید وردپرس فارسی را از 

 )خیالتان راحت در هر دو سایت، یک نسخه مشابه قابل دانلود است.(

 پایگاه دادهو ایجاد روی هاست وردپرس بارگذاری . 2

-2مرحله به  Direct Adminا ادامه دهید؛ درصورتیکه هاست شما ر الف-2مرحله  است،  cpanel اگر  پنل کنترل هاست شما

 بروید. ج-2مرحله بروید و درصورتیکه قصد نصب وردپرس روی لوکال هاست را دارید؛ به  ب

 Cpanelالف(  .2

 Cpanel هاستقسمت اول: بارگذاری فایل دانلود شده روی 

 .شوید File Manager وارد، Cpanelدر صفحه اصلی  (1

 (شود یم دهینام ریشه سایتکه همان )public_htmlکه در قسمت سمت چپ آن پوشه  دیشو یم یوارد صفحه ا (6

 .دیکن یرا مشاهده م

 کلیک کنید. Uploadروی آیکن  (3

 کلیک کنید و فایل وردپرس که دانلود کرده اید، انتخاب کنید. Browseروی دکمه  (4

 یدر بالا دینیب یخود را نم لیو اگر هنوز فا دیبازگرد دیرا آپلود کرده ا لیکه فا یبه محلآپلود فایل،  نپس از کامل شد (0

 شود. انیشما نما لیتا فا دیکن کیکل reload یدکمه  یبر رو جریمن لیفا یپنجره 

 را انتخاب کنید. extractسپس روی فایل آپلودشده، کلیک راست کرده و گزینه  (2

ی ، و  کلیک روفایل فشرده؛ ابتدا با کلیک راست روی کلیک کنید reloadفایل، روی دکمه  extractپس از اتمام  (7

Delete .آن را حذف می کنیم 

 همه موارد را انتخاب کنید. select allشوید، با کلیک روی  wordpressوارد پوشه سپس   (8

 کلیک می کنید.  moveکلیک راست کرده، روی گزینه  (9

را از  wordpressکلمه  دیشما بارا مشاهده می کنید.  public_html/wordpress/در پنجره ظاهرشده،  (15

 public_htmlها  به پوشه  لیفا کلیک کنید تا Move File(s)و روی  دیمشخص شده در شکل پاک کن ریمس

 یابد.انتقال 

که الان دیگر خالی است؛ را  wordpressپوشه  ، به پوشه بالایی باز می گردیم.Up One levelبا کلیک روی  (11

 پاک کنید.
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 Cpanelدر هاست  ایجاد پایگاه داده: دومقسمت 

الا، داده داریم. پس از انجام مراحل بباتوجه به اینکه برخی از اطلاعات سایت شما روی پایگاه داده، قرارخواهدگرفت؛ نیاز به یک پایگاه 

 مراحل زیر را دنبال کنید.

 .باز گردید Cpanelبه صفحه اصلی  سمت چپ بالای صفحه جاری، Cpanelکلیک روی لوگوی  با (16

 شوید. MySQL Database wizard، وارد DATABASESدر قسمت  (13

ه قبل از نام واردشده، یک نام دیگر وجود البت یک نام برای پایگاه داده انتخاب کنید؛، New Databaseدر کادر  (14

لیک روی با ک دارد. ترکیب این دو نام با هم، نام پایگاه داده می باشد؛ نام پایگاه داده را برای مراحل بعد، یادداشت کنید.

Next Step .به مرحله بروید 

یک رمز عبور که  Password(Again)و  Password، یک نام کاربری و در قسمت Username کادردر  (10

یا با کلیک  * باشد(^&%@#$دارای پیچیدگی باشد)دارای حروف بزرگ، کوچک، اعداد و نویسه های خاص مثل!

مز واردشده را رو نام کاریری در هرحال  از رمزعبوری پیشنهادی استفاده کنید. Password Generatorروی 

 ندخواهیدخوا نکته: در فصل امنیت در مورد بالابردن امنیت،  به مرحله بروید. Next Stepبا کلیک روی  .یادداشت کنید

 به مرحله بروید. Next Stepرا انتخاب کنید. با کلیک روی  ALL PRIVILEGESکادر  (12

 که به معنی تکمیل ایجاد پایگاه داده است. را می بینید  Complete the Task عبارتتو این مرحله،  (17

  تا به مراحل بعد برویم. کاربری و رمزعبور را در اختیار داشته باشید. اید نام پایگاه داده، نامتا اینجا ب

 Direct Admin( ب .2

 Direct Admin قسمت اول: بارگذاری فایل دانلود شده روی هاست

 شوید. File Manager وارد، Direct Adminدر صفحه اصلی  (1

 روی نییو از نوار پا شوید (شود یم دهینام ریشه سایتکه همان ) ”www“ ای” public_html“ واردقسمت  نیدر ا (6

 .کنید کیرا کل” Upload files to current directory“صفحه دکمه 

 Upload“و بعد دکمه  دیانتخاب کن د،یوردپرس که دانلود کرده ا لیو فا دیکن کیها کل” choose file“از  یکیروی  (3

Files ”دیکن کیرا کل. 

 لیکه فا یمحلبه ” click here to go back“ نکیل یبر رو، ”upload successful“ پس از مشاهده پیام (4

 رفت. دیخواه دیرا آپلود کرد

 extractکلیک کنید و در پنجره بازشده مسیر را سوال می کند، روی  Extractفایل آپلودشده، روی گزینه در جلوی  (0

 کلیک کنید.

 همه موارد را انتخاب کنید.  selectشوید، با کلیک روی wordpressوارد پوشه سپس  (2

 .دیکن کیکل” add to Cipboard“ روی صفحه، نییوار ابزار پادر ن (7
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 Move Clipboard files hereروی  سپس در نوارابزار پایین صفحه، باز می گردیم. public_htmlبه پوشه  (8

 کلیک کنید. 

که الان  wordpressپوشه در نوارابزار پایین صفحه،  Delete، با کلیک روی wordpressپس از انتخاب پوشه  (9

 دیگر خالی است؛ را پاک کنید.

 Direct Adminروی هاست  قسمت دوم: ایجاد پایگاه داده

باتوجه به اینکه برخی از اطلاعات سایت شما روی پایگاه داده، قرارخواهدگرفت؛ نیاز به یک پایگاه داده داریم. پس از انجام مراحل 

 احل زیر را دنبال کنید.بالا، مر

 .وارد صفحه ی اصلی شوید ”Home“ دایرکت ادمین نیستید با کلیک بر روی دکمه اگر در صفحه اصلی (15

 شوید.وارد پنل مدیریت پایگاه داده  ”MySQL Management“ با کلیک بر روی (11

 د.کلیک کنی ”Create New Database“ ایجاد یک پایگاه داده بر روی گزینه یبرای  (16

، یک نام برای پایگاه داده انتخاب کنید؛ البته قبل از نام واردشده، یک نام دیگر وجود Database Nameدر کادر  (13

 دارد. ترکیب این دو نام با هم، نام پایگاه داده می باشد؛ نام پایگاه داده را برای مراحل بعد، یادداشت کنید.

 Confirmو  Username Password، یک نام کاربری و در قسمت Database Username کادردر  (14

Password  یک رمز عبور که دارای پیچیدگی باشد)دارای حروف بزرگ، کوچک، اعداد و نویسه های خاص

از رمزعبوری پیشنهادی استفاده کنید. در هرحال نام کاریری  Randomیا با کلیک روی  * باشد(^&%@#$مثل!

 نکته: در فصل امنیت در مورد بالابردن امنیت، خواهیدخوانددداشت کنید.و رمز واردشده را یا

 شینما د،یکرد جادیکه ا یداده ا گاهیکه در آن مشخصات پا شودیباز م یصفحه ا، Createدر نهایت با کلیک روی  (10

 .شودیداده م

 لوکال هاست( ج .2

 ارگذاری فایل دانلود شده روی لوکال هاستقسمت اول: ب

 مراحل زیر را دنبال کنید. MySQLو  Apache، و شروع بکارکردن xampp-controlپس از اجرای برنامه  (1

 انتقال دهید.)همان ریشه لوکال هاست محسوب می شود( htdocsفایل دانلود شده وردپرس را به پوشه  (6

؛ این کار را می و از آنجا پوشه موردنظر را پیداکنید بروید xamppبه مسیر برنامه می توانید htdocsبرای پیداکردن مسیر 

 هم انجام دهید. xampp-controlدر برنامه  EXPLORERتوانید با کلیک روی 

 کنید. extract، فایل فشرده را htdocsپس از انتقال فایل دانلودشده به پوشه  (3

 ل دهید.انتقا htdocsشوید و تمام محتویات آن را به پوشه  wordpressوارد پوشه  (4
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 را پاک کنید. wordpressسپس پوشه  (0

 روی لوکال هاست قسمت دوم: ایجاد پایگاه داده

 را بازکنید. xampp-controlبرنامه  (2

 کلیک کنید. MySQLمربوط به  Adminروی دکمه  (7

یا  localhost/phpmyadminمرورگر پیش فرض باز می شود و در نوار آدرس، آدرسی شبیه  (8

167.5.5.1/phpmyadmin .را مشاهده می کنید 

 کلیک کنید. Newاز سمت چپ، روی  (9

 نام پایگاه داده را یادداشت کنید. کلیک کنید. Createدر کادر موردنظر، نام پایگاه داده را وارد کنید روی  (15

 و رمزعبوری ندارد.  root، نام کاربری پایگاه داده، xamppنکته: بطورپیش فرض، در 

 نصب وردپرس. 0

 وردپرس خودکار نصب. 0.1

باشد و وردپرس را در پوشه اصلی هاست  TEST.Com درمرورگر، آدرس سایت را وارد نمائید. مثلا اگر نام دامنه شما،. 3.1.1

 (www  یا public_html)  نصب کرده باشید؛ آدرس TEST.COM را واردکنید یا اگر وردپرس را در پوشه ای مجزا در پوشه

را واردکنید. اگر هم  TEST.COM/wordpress نصب کرده باشید؛ بایستی آدرس wordpressاصلی هاست، برای مثال 

 LocalHost وردپرس را در لوکال هاست نصب کرده اید، همان موارد بالا را رعایت کنید با این تفاوت که به جای نام دامنه،

 را واردکنید. LocalHostرا جایگزین کنید. به این صورت، 

 ده است:آماده داشته باشید فهرست شه بازشده، اطلاعاتی که باید برای نصب وردپرس در صفح.  3.1.6

 نام پایگاه داده 

 نام کاربری پایگاه داده 

 رمز پایگاه داده 

 میزبان پایگاه داده 

 پیشوند جدول 
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 کلیک کنید. بزن بریمروی دکمه  .3.1.3

واردنمائید  localhostنام پایگاه، نام کاربری و رمزعبوری که در مرحله قبل یادداشت کرده اید، وارد نمائید؛ میزبان را . 3.1.4

 .درصورتیکه کارنکرد باید با شرکت هاست خود تماس گرفته و آن را بگیرید. پیشوند جدول هم را به دلایلی تغییر دهید

نکته: اگر در حال نصب وردپرس در لوکال هاست، هستید و تنظیمات پیش فرض پایگاه داده را تغییر نداده اید، نام 

 و رمزعبور را خالی بگذارید. rootکاربری را 

کلیک کنید. درصورتیکه اطلاعات را صحیح وارد کرده باشید؛ آماده نصب وردپرس هستید؛ در صفحه ظاهر  فرستادنروی . 3.1.0

 کلیک کنید.اجرای نصب ده روی ش

ی)شناسه(، رمزعبور موردنیاز به مدیریت وردپرس، برپس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، که شامل عنوان سایت، نام کار. 3.1.2

 کلیک کنید. راه اندازی وردپرسایمیل و انتخاب یا عدم انتخاب گزینه آخر، روی 

 .نکته: نام کاربری و رمزعبور واردشده را یادداشت کنید؛ درضمن سعی کنید رمزعبوری پیچیده ای انتخاب کنید 

 وردپرس شدید. تبریک! شما موفق به نصب را دیدید؛  انجام شد!اگر در صفحه ظاهرشده، پیام . 3.1.7

 نصب دستی وردپرس. 0.2

 تغییر نام می دهیم. wp-config.phpبه  wp-config-sample.phpبه پوشه نصب وردپرس بروید، فایل . 3.6.1

استفاده می کنید، روی گزینه  Direct Adminیا  Cpanelحالا باید فایل موردنظر را ویرایش کنیم؛ درصورتیکه از . 3.6.6

Edit  کلیک کنید و اگر از لوکال هاست استفاده می کنید، از نرم افزارnotepad  کنیدیا مشابه استفاده. 

را پیداکنید و به جای  define('DB_NAME', 'database_name_here')در فایل بازشده،  عبارت . 3.6.3

database_name_here.نام پایگاه داده، را جایگزین کنید ، 
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، نام کاربری username_hereرا پیداکنید و به جای  define('DB_USER', 'username_here')عبارت . 3.6.4

اگر در حال نصب وردپرس در لوکال هاست، هستید و تنظیمات پیش فرض پایگاه داده  ه، را جایگزین کنید.)برای مثالپایگاه داد

 define('DB_USER', 'root')را جایگزین کنید و عبارت شما به این شکل در می آید:  rootرا تغییر نداده اید، باید 

، password_hereرا پیداکنید و به جای  define('DB_PASSWORD', 'password_here')عبارت . 3.6.0

اگر در حال نصب وردپرس در لوکال هاست، هستید و تنظیمات پیش فرض  )برای مثالرمزعبور پایگاه داده، را جایگزین کنید. 

 چون پایگاه داده رمزعبورندارد؛ عبارت شما به این شکل در می آید:پایگاه داده را تغییر نداده اید، 

define('DB_PASSWORD', '') 

 کنید. Saveفایل را پس از بررسی اطلاعات واردشده، . 3.6.2

 .بروید 2مرحله  یک مرتبه بهاز نصب خودکار وردپرس را انجام دهید؛ و  1حالا بایستی ابتدا مرحله . 3.6.7

تبریک! شما موفق به نصب  وردپرس شدید.را دیدید؛  انجام شد!اگر در صفحه ظاهرشده، پیام . 3.6.8
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 ومروزس

 سفر به دنیای مهیج وردپرس
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 روز 7دانلود کتاب طراحی سایت بدون کدنویسی در 

 

 

 دانلود رایگان جلسه اول فیلم دوره طراحی سایت بدون کدنویسی

با  را  طراحی سایت بدون کدنویسی می توانید جلسه اول فیلم آموزشی دوره 

  رایگان دانلود کنید. کلیک روی این خط،

 

 دوره طراحی سایت بدون کدنویسی %05تخفیف   

، دوره طراحی سایت بدون %05می توانید با  کلیک روی این خط با تخفیف 

 کدنویسی گام به گام همراه با نکاتی پیشرفته تر را تهیه کنید.
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