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 مقدمه
کار و جدید همیشه برتر بودند. در زمانی که شما ایدۀ جدیدی به ذهن تان می رسد و شروع به ایده های 

افرادی به این فکر پیاده سازی آن می کنید، این شما هستید که دست برتر را دارید. روزگاری هم بود که 

سایت های دانلود که د که افتادند که نیاز دانلود کاربران اینترنت و رایانه های شخصی را برطرف کنند. این ش

سایت هایی که در ابتدا ساخته فقط حیطۀ تخصصی شان ایجاد شرایط دریافت نرم افزار بود متولد شدند. 

شدند، موفق تر بودند. اما کم کم دیگران و کسانی که سرمایه ای در دست داشتند هم تصمیم به ایجاد چنین 

وجه به تسهیل امر راه اندازی یک سایت اینترنتی، هنوز در حال حاضر با تسایت هایی گرفتند. این شد که 

هم هستند کسانی که می خواهند این ایده را با یک روشی جدید پیاده سازی کنند و کسب و کاری را برای 

 خود بسازند.

، یک کتاب هم برای ما بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که در کنار دیگر کتاب های آموزشی نرم افزاری 

در  چنین تالشی است. ود و این کتاب نتیجه و حاصلایجاد و راه اندازی یک سایت دانلود تهیه ش آموزش

این کتاب سعی شده به تمامی جوانب و اصول راه اندازی یک سایت دانلود پرداخته شود. به طوری که اگر 

ه این کتاب قادر شما هیچ چیز از روش ساخت و طریقه مدیریت سایت دانلود نداشته باشید، پس از مطالع

سایت خود را بسازید. خیلی از عزیزان که دست به کار می شوند، به دلیل نداشتن دانش اولیۀ الزم، باشید 

شاید حتی پس از مدتی آنها را دلسرد کند. بنابراین قبل از شروع همان ابتدا با مشکالتی مواجه می شوند که 

مطالعه نمایید. حتی در مجموعه کتاب های طراحی سایت هر کاری به شما پیشنهاد می شود که این کتاب را 

در امر پیشرفت شما نقش بسزایی ما هم، دیگر کتاب های الکترونیکی به صورت رایگان منتشر شدند که 

 خواهند داشت.

در فصول اولیه مبانی طراحی سایت دانلود و در فصول این کتاب از فصول مختلفی تشکیل شده است که 

احث عملی خواهیم رفت. با توجه به اینکه در محیط اینترنت از طریق روش های مختلفی بعدی به سراغ مب

میتوانیم به هدف مان برسیم، اینکه بهترین راه را پیدا کنیم و مستقیم به سراغ آن برویم، در زمان مان بسیار 

آن حتی امکان دارد  بنده همان بهترین مسیر را به شما نشان خواهد داد و عالوه بر صرفه جویی خواهد شد.

برای کسب اطالعات بیشتر و واضح تر شدن داستان، تنها اشاره ای هم به دیگر راه های رسیدن به هدف هم 

 داشته باشم که قطعًا به نفع شما خواهد بود.

7139 تابستان  -جمال روح بخش   
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 سایت دانلود چیست ؟
و پربازدید آنها را هم می شناسیم. سایت هایی  با سایت های دانلود همگی آشنایی داریم و نمونه های موفق

که امکان دانلود راحت و سادۀ نرم افزارها، فیلم ها، فایل ها و دیگر محتویات دیجیتالی را برای ما مهیا 

کنند، سایت دانلود گفته می شود. امروزه سایت های دانلود تخصصی زیادی فعالیت دارند که در حوزۀ می

ه بازدید کننده سایت فعالیت می کنند. مثالً یک سایت را در نظر بگیرید که فقط دانلود خاصی از ارائۀ محتوا ب

کتاب دارد. یا اینکه نرم افزارهای اندروید را دارد که می توانید با یک جستجوی ساده محتوای دانلودی مد 

ه به دست شان می نظرتان را پیدا کنید. البته از طرف دیگر سایت های دانلودی هم هستند که هر آنچه ک

 رسد را منتشر می کنند و روی سایت خود می گذارند.

به صورت تخصصی روی یک حیطۀ خاص فعالیت کند. از نظر فنی باید دانست که سایتی موفق تر است که 

یعنی تنها یک نوع محتوا را برای دانلود روی سایت خود قرار دهد. مثالً یک سایت دانلود نرم افزار کامپیوتر 

قط تمرکزش روی انتشار نرم افزارهای رایانه ای ویندوز و مکینتاش و لینوکس است، بسیار موفق تر از که ف

سایت های دیگر است. یا یک سایت تخصصی نرم افزارهای اندروید خیلی می تواند موفق تر عمل کند. پس 

باید همین االن همین جا یک نکتۀ بسیار مهم به شما عرض کردم و آن هم حیطۀ تخصصی سایت است که 

آن را مشخص کنید. عوامل مختلفی وجود دارد که با در نظر گرفتن این عوامل می توانید موضوع سایت 

 دانلود خود را تعیین کنید.

سایت های دانلود زیادی در سراسر وب وجود دارند. خیلی از آنها خارجی هستند که حتی سایت های دانلود 

سخه برداری شدند. سایت های دانلود ایرانی به دلیل اینکه نرم افزارها و از روی آنها نبه نوعی ایرانی هم 

را هم به صورت رایگان می گذارند، محبوب شدند و تا جایی پیش رفتند که حتی بازدید کننده  محتویات پولی

یگان بنابراین سایت های دانلود به دو دسته پولی و راپولی دارند.  محتوایاز خارج از کشور برای دانلود 

تقسیم می شوند. البته سایت های دانلود پولی بیشتر به یک فروشگاه فروش فایل شباهت دارد تا سایت 

دانلود. وقتی از سایت دانلود صحبت می کنیم، منظورمان سایت دانلود رایگان است که محتویات رایگانی را 

به آن سر بزند و اسمش را  عرضه می کند. این نوع سایت برای مخاطب می تواند جذاب باشد تا همیشه

 فراموش نکند.

حاال در کنار این ساختار شما می توانید ایده یا ایده االن درک کردید. پس ساختار کلی یک سایت دانلود را  

های دیگری را هم پیاده سازی کنید. مثالً شاید خواسته باشید در کنار سایت دانلود تان یک سیستم عضویت 

رایگان و حرفه ای هم داشته باشید. مثالً کسانی که در سایت ثبت نام می کنند، برای تحویل محتوای غیر 

 آموزش ها و نرم افزارهای حرفه ای سایت.قادرند هم از تخفیف های فروشگاه تان بهره ببرند هم از 
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 درآمد یک سایت دانلود
ال شده باشد که درآمد یک با توجه به توضیحاتی که تا به اینجای کار به شما داده شد، شاید برای شما سو

به صورت با اینکه شاید تمامی محتویاتی که برای دانلود روی سایت گذاشته باشد، کجاست؟  از سایت دانلود

 مجانی باشد.

در ابتدا باید خدمت شما عرض کنم که یک سایت دانلود، به مانند هر سایت دیگری، به تناسب بازدیدی که 

مثل هاست سایت و هاست دانلود دارد. یک سایت دانلود به دلیل نیاز به دارد، نیاز به یک سری نیازهایی 

حتمًا باید سرور یا سرورهای قدرتمندی هم در کار باشد. بنابراین هزینه های بسیار زیادی را هم منابع باال، 

ه درآمدی هم برای خودش داشتکند، باید این هزینه ها را جبران متحمل خواهد شد. پس عالوه بر اینکه 

 باشد.

تعداد زیاد چنین سایت هایی می توان فهمید. طبیعتًا هیچ اینکه یک سایت دانلود درآمد دارد یا خیر را از 

یک سایت دانلود راه اندازی کند و فقط خرج کند! پس  بدون درآمد نمی آید وکسی برای دل خودش و 

ا به باالی هزار نفر در روز برسانید، حتمًا سایت دانلود حتمًا درآمد دارد. یعنی هر سایتی که شما بازدید آن ر

با ورود به یک سایت دانلود، حتماً تبلیغات و پیشنهادات دیگری را دیده اید که فکرتان به درآمد خواهد رسید. 

را به سمت روش کسب درآمد این گونه سایت ها مشغول کرده است. بله؛ این روش ها از عمده روش های 

انلودی هستند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره خواهد کرد. البته این بدان کسب درآمد از سایت های د

 کسب درآمد وجود نداشته باشد. باید خالق بود و همیشه متفکر.معنی نیست که روش های دیگری برای 

روش گرفتن نمایش تبلیغ روی سایت همیشه از ابتدایی ترین روش های کسب درآمد از سایت است. اینکه 

سایت به سطحی از بازدید برسد که بتواند سفارش تبلیغ دیگران را قبول کند، خود روشی بدون نیاز به یک 

انرژی زیاد برای کسب درآمد از سایت است. حاال این سایت هر موضوعی می تواند داشته باشد و سایت 

لیغاتی با همان موضوع را دانلودِی شما هم بسته به اینکه چه نوع محتوایی را برای دانلود داشته باشد، تب

 هم می تواند پذیرا باشد.

حاال بعد از اینکه فهمیدیم که گرفتن پیشنهاد تبلیغ روی سایت یکی از روش های کسب درآمد است، باید از 

روش های مختلفی تبلیغ روی سایت هم آگاه شویم. تبلیغات بنری، لینکی، متنی، پست تبلیغاتی و ... از روش 

کامل به این روش ها برای  علمبا  درآمد از یک سایت با استفاده از درج تبلیغات است.های مختلفی کسب 

 درصد ترفندهای کسب درآمد از یک سایت پربازدید دست پیدا کردیم. 90درج تبلیغ، به 
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روش های دیگر کسب درآمد از یک سایت هم یا به نوعی مرتبط با گرفتن تبلیغ روی سایت است. یا اینکه 

گذرند. مثالً اگر شما در کنار سایت دانلود خود یک فروشگاه راه اندازی کنید، حتماً باید از روش های  از آن می

تبلیغاتی باال برای جذب بازدید کنندگان سایت برای فروشگاه تان استفاده کنید. ناگفته نماند که فروشگاهی 

 ت شما باشد.موضوع سایمی سازید، از نظر موضوعی باید کامالً مرتبط با که شما 

روش همکاری در فروش هم از دیگر روش های کسب درآمد سایت است. شما با یک فروشگاه یا سیستم 

را از آِن خود کنید. به این روش درصد  nقرارداد می بندید که به ازای فالن مقدار مشتری که می فرستید، 

اما به ازای دریافت پورسانت خود، همکاری در فروش گفته می شود. یعنی شما محصولی برای فروش ندارید. 

 محصوالت و کاالهای دیگران را تبلیغ می کنید.

چیزی که کامالً مشخص است این است که، مهم به درآمد رساندن یک سایت دانلودی نیست.  هر حالبه 

بلکه مهم پر بازدید کردن سایت است. بسیار مهم است که از روش های بهینه سازی سایت و افزایش کیفیت 

به جهت باال بردن بازدید سایت استفاده کرد که در نهایت به سبب آن بهترین روش کسب و محتوای سایت 

را در سایت های دانلود رایگان درآمد از آن هم حتمًا در پی اش خواهد آمد. همین االن نمونۀ این گفتار 

 توان دید.ایرانی را می

 موضوع سایت دانلود
طبق اصل چیزی را برای دانلود بگذاریم، می شود موضوع سایت دانلود ما.  اینکه می خواهیم روی سایت چه

تخصصی بودن سایت، باید به این نکته دقت کنید که بهتر است سایت شما دارای یک موضوع خاص باشد. 

یعنی از هر چه که به ذهن تان می رسد برای دانلود روی سایت قرار ندهید. عالوه بر آن از دسته بندی مناسب 

که نوع دسته بندی کامالً بستگی به موضوع  رای یافتن هر چه بهترین دانلودها درون سایت استفاده کنید.ب

 سایت شما دارد.

باید به دنبال موضوعی باشید که تمامی فایل هایی که روی سایت برای دانلود می گذارید، حول و حوش 

ن این کتاب کنید، یک موضوعی را در نظر حتمًا حتی قبل از اینکه شروع به خواندهمان موضوع بگردند. 

داشتید که سایت دانلود راجع به همان موضوع راه اندازی کنید. مثالً شاید یک سایت دانلود کتاب دیدید که 

به نظرتان ایدۀ خوبی بوده تا تنها کتاب های الکترونیک حیطۀ تخصصی کاری تان را در آن برای دانلود قرار 

به این دلیل است چرا نگفتم هر نوع کتابی با هر موضوعی را در سایت بگذارید،  اگر تعجب کردید که دهید.

که هر چقدر موضوع سایت شما تخصصی تر باشد، بهتر است. مثالً اگر یک سایت داریم که موضوعش "دانلود 

پزشکی" است، حتمًا در حوزۀ اگر شما یک سایت دانلود بسازید که موضوعش "دانلود کتاب کتاب" است، 
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کتاب پزشکی پیشتاز خواهید بود. و حتی کتاب های پزشکی شما از آن سایت رقیب رتبۀ بیشتری کسب 

کسانی که وارد سایت می شوند، می دانند که سایت موضوعش راجع به چیست خواهد کرد. به عالوه اینکه 

آن را عالمت و همان اول تکلیف شان مشخص می شود که همان لحظه سایت را ترک کنند یا اینکه نشانی 

 گذاری کرده تا در مراجعات بعدی راحت تر به سایت وارد شوند.

، دانلود نرم PDF، دانلود کتاب های iOSسایت های دانلود زیادی با موضوع، دانلود اپلیکیشن اندروید یا 

، وجود دنو دانلود هر چیزی که قابلیت دانلود شدن داشته باش افزارهای ویندوز، دانلود نرم افزارهای تخصصی

شما باید دنبال موضوعی بگردید که کاربران و جستجوگران زیادی دارد. مثالً زمانی که تازه گوشی های دارند. 

اندرویدی به بازار آمده بود، کسانی که به سراغ ساخت سایت دانلود اپلیکیشن اندروید رفتند خیلی موفق 

حتی اینترنت و رایانه به چه سمت و سویی است.  شدند. حاال هم باید دید بیشتر تقاضای رو به رشد کاربران

اکانت یک  دانلود اطالعاتامکان دارد در حال حاضر این پیش بینی را داشته باشید که ممکن است در آینده 

مشتاق پیدا کند. پس رفتن به سمت ساخت یک سایت دانلود اطالعات آن سرویس می بازی اینترنتی خیلی 

 رای شما باشد.تواند یک آینده بینی خوبی ب

ای برای موضوع سایت دانلود خود دارید که هیچ. در غیر این صورت با گشت و گذار در وب اگر از قبل ایده

به ایده های خوبی برسید. ایده هایی که دیگران آن را درک نکردند و و دیدن دنیای پیرامون خود می توانید 

انید آن را در کار خود برطرف نمایید. البته حتی اگر از یا اگر هم اجرایش کردند نواقصی داشته که شما می تو

موضوع خود را کمی بررسی قبل هم ایده ای برای موضوع سایت دانلود خود داشته باشید، بد نیست که 

 کنید تا مطمئن شوید که آینده دارد و زمان تان را الکی روی آن هدر نمی دهید.

هایی که سرویس های  Trendکه به گرایش ها یا همان  برای بررسی موضوع سایت دانلود خود، بد نیست

دارد که با  Google Trendsسرآمد اینترنتی ارائه می کنند مراجعه کنید. مثالً گوگل یک سرویسی به نام 

این سرویس عبارت های جستجوی این عبارت در موتور جستجو به صفحه اصلی آن منتقل خواهید شد. 

نشان میدهد که در سال های گذشته و امسال به چه میزانی بوده است. جستجو شدن در گوگل را به شما 

 آیا رشد داشته یا کاهشی بوده. و اگر رشد داشته است، در آینده این رشد چطور می تواند ادامه داشته باشد.

سیار استفاده از کلماتی کلیدی که عبارت دانلود را به همراه دارند، موضوعات ببا استفاده از این سرویس با 

جذابی را پیدا خواهید کرد. البته سرویس های دیگری هم هستند که بد نیست با جستجویی ساده در وب 

 به آنها دست پیدا کنید و حتمًا از پیشنهاد آنها استفاده نمایید.

نیست که در انتخاب موضوع سایت به شما کمک می  Trendingاما تنها پیشنهادهای جذاب سرویس های 

اید به این هم دقت کنید که تسلط و حیطۀ مهارت های شما چیست و اینکه چطور می توانید بکنند. بلکه 
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. البته که می توانید در حین مدیریت در این حیطه تخصص یک سایت دانلود تخصصی راه اندازی کنید

کدام ه ه و مهارت خودتان هم نگاه کنید و ببینید کپس به عالق سایت هم در آن موضوع مهارت کسب نمایید.

موضوع را می پسندید. یک بنده خدایی با یک ایدۀ ساده، یک سایت دانلود کتاب انگلیسی راه اندازی کرد. 

همۀ ما می دانیم که کتاب های الکترونیکی انگلیسی زبان بسیاری در سطح اینترنت یافت می شود. اما این 

ایت خود برای دانلود توسط دیگران مدیر سایت سعی کرد بهترین های آنها در موضوعات مختلف را روی س

رشد کرد و بازدید خوبی کسب کرد و در نهایت به یک ایدۀ پول ساز برای گردآوری کند. این شد که سایتش 

او شد. عالوه بر اینکه خوِد سایت هم به یک برند تبدیل می شود و در آینده می تواند سرمایۀ خوبی تلقی 

 گردد.

راهکار برای پیدا کردن یک موضوع خوب برای سایت دانلود تان است. به پس بررسی و کسب تجربه بهترین 

دور و اطراف خود خوب نگاه کنید تا یک ایدۀ بکر را کشف کنید. البته این بدان معنا نیست که ایده های غیر 

ن به بکر کار نخواهند کرد. بلکه با پیاده سازی روشی جدید برای ایده برداری از یک کار تکراری هم می توا

 موفقیت رسید. 

 روش ساخت سایت دانلود
تعداد روش برای ساخت هر نوع  nیک سایت دانلود دقیقًا مثل سایت های دیگر ساخته می شود. یعنی اگر 

سایتی داشته باشیم، برای سایت دانلود هم همان روش ها را در اختیار داریم. اینکه سایت شما ایستا باشد 

چه اسکریپت یا نرم افزاری ساخته شده باشد، تمامًا روش های مختلف ساخت یا پویا، اینکه سایت شما با 

 سایت دانلود هستند.

برخی ها ترجیح می دهند که با پرداخت مبلغی مشخص به طراح سایت، سایت دانلود آمادۀ شدۀ خود را 

د، اما هزینه به مراتب تحویل بگیرند. این کار در کنار اینکه مزایای از قبیل عدم درگیر شدن با مسائل فنی دار

بیشتر از عیوب این روش راه اندازی سایت دانلود است. همین دلیل کافی است تا خیلی ها خودشان به 

سراغ کسب دانش و اطالعات الزم برای ساخت سایت خود رفته و سپس دست به کار شوند. اصالً این کتاب 

اشید کار طراحی سایت دانلود خود را به یک هم برای همین دست افراد نگارش شده است. که اگر خواسته ب

 شخص دیگر یا شرکت طراحی سایت بسپارید، شاید نیاز به دانستن مسائل خیلی فنی وجود نداشته باشد.

بیشتر سایت های دانلود فارسی که راه اندازی می شوند، با استفاده از یک نرم افزار مدیریت محتوا یا همان 

CMS افزارها کار مدیریت سایت را بسیار ساده می کنند. در باال گفتم که سایت  ایجاد می گردند. این نرم

میتواند ایستا یا پویا باشد. اگر ایستا باشد، باید کد تک تک صفحات را دستی ایجاد کنیم که در کنار مزیت 
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یت هایش، معایبی دارد که از جملۀ آن عدم ساخت سایت های سنگین با این روش است. یعنی شما تنها سا

های ساده را می توانید به صورت ایستا طراحی کنید. اما یک سایت پویا ممکن است در نمایش یک صفحه 

 ها از این دست روش استفاده می کنند. CMSدر هر زمان، محتویات جدیدی را نشان دهد که 

لی را شامل سیستم های مدیریت محتوای زیادی برای راه اندازی سایت وجود دارند که هم رایگان و هم پو

شاید باور نکنید که حتی سایت های بزرگی هستند که با چنین سیستم های مدیریت محتوایی می شود. 

البته از نوع رایگان ساخته شدند و درآمد میلیونی دارند! پس اصل در ساخت سایت دانلود این نیست که 

باالتری داشته باشند، بهتر است! حتمًا سرویس هایی که در نظر دارید پولی باشند، آن هم هر چقدر قیمت 

ای را برای فروش تبلیغ کند که می تواند یک سایت دانلود را ساخته و  CMSمثالً ممکن است یک شرکت 

 CMSدر حالی که یک مدیریت کند و تنها کافی است که آن را روی یک فضای میزبانی یا سرور نصب کنید. 

ن همان سایت را با کیفیتی بهتر راه اندازی می کند. گواه این رایگان به نام وردپرس وجود دارد که به رایگا

قابل بررسی ای هستند که همینک جزء سایت های پربازدید دانلود رایگان گفته هم نمونه های ساخته شده و 

 هستند.

ند دانوردپرس را یک نرم افزار سایت ساز می( است. Wordpressپیشنهاد بنده هم به شما استفاده از وردپرس )

که عالوه بر ساخت سایت، کار مدیریت آن را هم به عهده می گیرد. یعنی تنها شما فقط کافی است آن را 

نصب کنید، تنظیماتش را انجام دهید و از آن لحظه به بعد شروع به مدیریت سایت خود کنید. بیشتری 

توضیحات و مشخصاتش در  کاری هم که باید انجام دهید، این است که فایل های دانلود خود را به همراه

سایت منتشر کنید. شاید این مرحله هم به مانند دیگران برای شما جذاب باشد. اما باید خدمت تان عرض 

 موفقیت آن محسوب می گردد.کنم که ارسال مستمر محتوا در سایت یکی از مهم ترین شاخص های 

باید خدمت ین آنها اشاره می کنیم، طبق اصلی که در مقدمه کتاب عرض شد که به تمامی روش ها و بهتر

شما عرض کنم که وردپرس بهترین راه حل برای ساخت سایت دانلود شماست. که در فصل های بعدی راجع 

به آن بیشتر صحبت خواهم کرد. ولی دیگر سیستم های مدیریت محتوا مثل جومال و یا دروپال هم وجود 

اسب اند. باید ببینید که با کدامیک راحت ترید و نیاز شما برای ساخت این قبیل سایت هم بسیار مندارند که 

 را کدام یک پوشش می دهد.

البته نرم افزار سایت ساز تمام ماجرا نیست. شما یک چیزهای دیگری هم نیاز خواهید داشت که در فصل 

به عنوان بعدی به هاست و دامنه می پردازیم. هاست برای نصب نرم افزار سایت ساز روی آن، و دامنه هم 

نشانی سایت دانلود شما مورد نیازتان است. هر دوی این موارد را به عنوان اصلی ترین پیش نیازهای ساخت 

 .تهیه کنیدسایت دانلود باید 
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 هاست و دامنه برای سایت دانلود
همان فضای میزبانی است. اصلی ترین نیاز برای ساخت سایت دانلود  ،هاست به معنای میزبان برای سایت

است و دامنه است. هاست سایت دانلود به دلیل ماهیت قرارگیری فایل های زیاد و پرحجم، دارای اختالفاتی ه

به داشته باشد. فضا نیاز به چند صد گیگابایت و یا حتی چند ترابایت  ممکن استیک سایت دانلود است. 

ستی که قرار است فایل های همین دلیل ما هاستی که قرار است نرم افزار سایت روی آن نصب شود، با ها

 از هم جدا می کنیم.دانلودی روی آن قرار گیرد را 

وارد نوار نشانی مرورگر می کنیم، صفحه اصلی سایت آن را دامنۀ اینترنتی منظور همان نشانی است که وقتی 

های مختلفی دامنه های اینترنتی دارای پسوندیک دامنه اینترنتی است.  computeruser.irباز می شود. مثالً 

و  orgو  netو  comاست. پسوندهای دامنه های بین المللی شامل  irهستند. دامنه ملی ایران دارای پسوند 

... می شوند که بسته به نیازتان می توانید یکی از پسوندهای دامنه را برای سایت دانلود خود انتخاب نمایید. 

ل و به دلیل کیفیت یکسان دامنه ملی با بین المللی، دامنه های بین المللی گران تر هستند. به همین دلی

برای  irشما هم می توانید از دامنه  .دارندبرای سایت شان  irخیلی ها سعی در خرید دامنه ملی یا همان 

 سایت دانلود خود استفاده نمایید.

می بایستی دامنه تان دامنه را چه زمانی باید خریداری کرد؟ در زمانی که قصد خرید و تهیه هاست را دارید، 

کافی است مسیر ثبت سفارش خود را طی کنید. را هم ثبت سفارش کنید. کار خیلی سختی نیست و تنها 

دقت کنید که  در انتخاب دامنه باید به این نکاتشما تنها نیاز به یک دامنه دارید. دقت داشته باشید که 

ا فعالیت سایت تان باشد. حتماً دیدید که بیشتر سایت دامنه شما تا حد امکان کوتاه، به یادماندنی و مرتبط ب

دقت کنید. انتخاب  نکات به اینپس شما هم می بایستی  را درون خود دارند. Downloadهای دانلود، عبارت 

زیرا تغییر این دامنه در آینده ممکن  یک دامنه خوب و مناسب در ابتدای کار، از اصول موفقیت کار شماست.

 به دنبال داشته باشد. است مشکالتی را

ای مثل وردپرس را  CMSاما می رویم به سراغ هاست. هاست ها انواع مختلفی دارند. اگر قصد نصب کردن 

هاست لینوکس روی سروری است که روی آن سیستم عامل خریداری کنید.  لینوکسدارید، شما باید هاست 

انۀ شخصِی شما ندارد. پس اگر رایانۀ شما لینوکس نصب شده است و هیچ ارتباطی هم با سیستم عامل رای

و پایدارتر ویندوز است، از هاست لینوکس هم می توانید استفاده کنید. هاست لینوکس هم ارزان تر، امن تر 

. البته وردپرس و دیگر هستند تقریبًا تمامی سیستم های مدیریت محتوا با آن سازگار است و از همه مهم تر

ممکن است روی هاست غیر لینوکسی، تمامی امکانات خودشان را در اختیار سیستم های مدیریت محتوا 

 شما نگذارند. پس حتمًا هاست لینوکس تهیه کنید.
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نصب سیستم مدیریت محتوا الزم است. پس نیازی نیست این هاستی که ما در این جا در نظر داریم، برای 

اال دارد. شما اگر یک سایت دانلود جدید راه اندازی که حجم زیادی داشته باشد. البته که نیاز به پهنای باند ب

می کنید، نیازی نیست از همان اول هزینه کنید و یک هاست گران قیمت و پر حجم خریداری کنید. بلکه با 

یک هاست یک گیگابایتی یا حتی کمتر هم قادرید کار خود را شروع کنید. به تناسب رشدی که سایت تان 

در اصل اطالعات متنی سایت شما روی این هاست قرار می زبانی را ارتقاء دهید. دارد، میتوانید فضای می

 گیرد. که به مانند هر سایت دیگری باید مراحل نصب سیستم مدیریت محتوا را طی کنید.

باید یک هاست دیگر تهیه میزبانِی فایل هایی که قرار است توسط بازدید کننده ها دانلود شوند،  اما برای

 نسبت بهتی که مخصوص دانلود و آپلود است و حجم زیادی دارد. معموالً این نوع هاست ها کنید. هاس

مزیت هاست دانلود این است که سرعت خوبی را برای  مهم ترین. است سایت، از قیمت کمتری برخوردارنده

 دانلود فایل های سایت شما در اختیارتان می گذارد که سایت شما را کاربرپسند می کند.

استفاده کنید. یعنی فایل خود را روی یک چنین هم ته شما می توانید از سرویس های واسط دانلود الب

سرویس هایی آپلود کنید. سپس لینک غیر مستقیم آن را برداشته و درون صفحات سایت خود بگذارید. 

چند ثانیه صبر کنند. بازدید کنندگان با کلیک روی لینک های دانلود معموالً اول یک تبلیغ می بینند و باید 

 افزار یا کتاب یا هر چیز دیگری باشد، آمادۀ دریافت توسط کاربر می شود.فایل که می تواند یک نرم سپس 

یعنی یک مهم ترین تمایزی که یک سایت دانلود با دیگر سایت ها دارد، در همین هاست دانلود آن است. 

ید. حاال اگر تعداد حجم این فایل ها زیاد باشد، به فضایی که شما فایل های سایت خود را روی آن قرار ده

هاست های دانلود زیادی هم برای میزبانی فایل های مراتب نیاز شما به هاست دانلود قوی تر خواهد بود. 

 د. در ادامۀ کتاب به این انواع اشاره می کنیم.نوجود دارقابل دانلود 

، پیشنهاد ما استفاده از خدمات سایت وبنولوگ به همچنین هاست یا سرور دانلود برای تهیه هاست سایت

انتخاب کافی است به این سایت مراجعه کنید، هاست های لینوکس بهترین است.  Webnolog.netنشانی 

منه تان شما خواهند بود. در حین ثبت سفارش هاست لینوکس خود می توانید داخوِد اسکریپت سایت برای 

هاست دانلود برای سایت های دانلود متوسط کاربرد دارند. اما اگر یک سایت دانلود  را هم انتخاب نمایید.

 عظیم داشته باشید، نیاز به یک سرور مجازی و یا حتی اختصاصی دارید که دارای منابع اختصاصی است.

ن استفاده از بسته های آموزش ویدیویی سرویس مورد نظرتان از وبنولوگ امکادقت داشته باشید که با خرید 

پس سرویس با کیفیت را  رایگان به زبان فارسی و اختصاصِی این سایت هم برای شما وجود خواهد داشت.

در ضمن بهتر است از نظر  به همراه آموزش های کامل با هم داشته باشید و کارتان را راحت تر شروع کنید.

 از خرید خود مطمئن شوید.قیمتی هم مقایسه ای انجام دهید تا 
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 وردپرس را نصب کنید
حاال وقت آن است که سیستم مدیریت سایت میزبانی نرم افزار سایت را تهیه کردید، پس از اینکه هاست 

تان را نصب کنید. ما در اینجا پیشنهاد نصب وردپرس را به شما می کنیم. به این دلیل که هم رایگان و پر 

ای منابع آموزشی بسیار زیادی است. ما کتاب ها و مقاالت و فیلم های بسیار زیادی دارقدرت است، هم اینکه 

کار یادگیری وردپرس شما را بسیار تسهیل می کند. از طریقه کار کردن با وردپرس برای شما آماده کردیم که 

 ت.این کار بسیار ساده و راحت است و اصالً کار فنی و سختی نیس پس وردپرس را نصب می کنیم.

کتاب های اینترنتی و همچنین  سایت های مختلفاز جمله نصب وردپرس وجود دارند. برای منابع زیادی 

در کنار ویدیوهای را به شما معرفی می کنیم.  فیلم های جمالویدیویی الکترونیکی. ما به شما منابع آموزشی 

نگاشته شدند که یکی از این کتاب ها، کتاب آموزش گام به گام ادی هم زیجمال، کتاب های الکترونیکی 

طراحی سایت است که اختصاصی اقدام به توضیح نصب وردپرس و راه اندازی سایت با استفاده از این 

این کتاب، یکی از بهترین کتاب های آموزشی طراحی سایت است که با سیستم مدیریت محتوا می کند. 

وبنولوگ هدایت خواهید شد. کتاب های زیادی  رونیکیصفحه دانلود کتاب های الکتیر به کلیک روی تصویر ز

 کنید و رایگان دانلود نمایید.با بررسی کتاب ها و منابع مد نظرتان را پیدا در فهرست این صفحه وجود دارند. 
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کتابی که تصویر آن را در باال می بینید، یکی از معروف ترین کتاب های آموزش طراحی سایت است. به طوری 

شما را به صفحه یا دومین نتیجه  ن" را در گوگل جستجو کنید، اولیکه حتی اگر عبارت "کتاب طراحی سایت

 دانلود این کتاب هدایت خواهد کرد.

باید بگویم که پس از خرید اما اگر خواسته باشم به شما توضیحی کوتاه راجع به نصب وردپرس بدهم، 

 اسکریپتی کنید. دانلود هاست سایت، شما باید اسکریپت وردپرس را دانلود کرده و روی هاست خود بارگذار

خارج کنید. حاال  قابل انجام است. سپس آن را از حالت فشرده wordpress.orgوردپرس به رایگان از سایت 

مراحل نصب وردپرس را خواهید دید. مراحل را دنبال می کنید. یکی از به نشانی دامنه سایت خود رفته و 

و کاربر آن است. این اطالعات را در اولین مرحله نصب  کارهایی که باید انجام دهید، ساخت پایگاه داده

مرحله دوم فرا می رسد که بدهید تا وردپرس بتواند با پایگاه داده ارتباط برقرار کند. حاال  انجام باید وردپرس

بایستی اطالعات سایت را بدهید. پس از آن نصب وردپرس به اتمام می رسد و می توانید با اطالعات نام 

 اربری خود یا همان پیشخوان شوید.رمز عبور تعیین شده وارد حساب ک کاربری و

با ورود به پیشخوان وردپرس یعنی پیشخوان سایت شما مکان مدیریت و انجام تنظیمات سایت است. 

توانید روی محتوای سایت کار کنید. البته بعد از نصب از االن به بعد میوردپرس را به درستی نصب کردید و 

ر ممکن است سایت شما نیاز به انجام تنظیمات خاصی داشته باشد. مثل تنظیمات مربوط به وردپرس د

افزایش امنیت سایت که برای این منظور هم آموزش های کامل و کافی نوشته شده است. به عنوان مثال 

یک فهرست کامل از کارهایی است که شما برای باال بردن امنیت سایت  وردپرس چک لیست امنیت مقالۀ
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حتمًا کارهایی که در این مقالۀ آموزشی برای اینکه یک سایت کامالً امن داشته باشید،  خود باید انجام دهید.

یتی نیاز دارید، شاید در کل زمانی که برای اعمال تنظیمات امنروی سایت خود پیاده نمایید. ذکر شده است را 

 ضرر نخواهید کرد.چند ساعت شود. در نهایت یک یا دو روز را اگر به این کار اختصاص دهید، 

نیاز داشته باشید. افزونه های دیگری هم  نصب به غیر از نصب وردپرس، در گاهی از موارد ممکن است به

ش امکانات کاربردی سایت و ... از مهم افزونه های امنیتی، افزونه های بهینه سازی سایت، افزونه های افزای

آموزش های الزم در محیط وب و سایت های با بررسی و مطالعه ترین افزونه های الزم برای سایت است. 

می توانید آنها را روی سایت خود  آموزشی وردپرس، پی به افزونه های مورد نیاز سایت خود خواهید رسید.

 نصب و تنظیمات آن را انجام دهید.

 یریت سایت با وردپرسمد
حال که وردپرس را نصب کردید، می بایست محتویات سایت خود را که معموالً شامل متن و عکس است را 

با وردپرس مدیریت نمایید. البته فایل های دانلودی را هم می توانید با همین اسکریپت مدیریت نمایید. اما 

حجم زیادی هم دارند، باید یک هاست دانلود یا سرور برای آپلود و میزبانی چنین فایل هایی که معموالً 

به همین ترتیبی که خدمت شما گفته شده، قیمت میزبانی فایل  مجازی و یا حتی سرور اختصاصی تهیه کرد.

کامالً بستگی میزان فایل ها و حجم آنها دارد. یا به عبارتی های سایت افزایش پیدا خواهد کرد. که البته 

لود ما بزرگ تر باشد، هزینه مدیریت و نگهداری فایل های سایت افزایش پیدا خواهد کرد. دیگر اگر سایت دان

 هر چند که شما می توانید با میزبان ارزان تر شروع کنید و آن را بعدًا همزمان با رشد سایت ارتقاء دهید.

د آنها را دریافت کنند اما نکتۀ مهم این است که حتی مدیریت فایل های دانلودی که کاربران سایت می توانن

با نصب یک افزونه مدیریت دانلود روی سایت، می در خیلی از مواقع هم، با خوِد وردپرس قابل انجام است. 

پالگین در مخزن وردپرس، که منبعی از توان این کار را انجام داد. افزونه های مدیریت دانلود بسیار زیادی 

با جستجوی نام این افزونه در صفحه است.  Download Managerهای وردپرس است، وجود دارد. یکی از آنها 

 توانید مستقیم آن را نصب نمایید.می نصب افزونه های وردپرس در پیشخوان، 

در پیشخوان وردپرس فایل های دانلودی که قبالً روی هاست از االن به بعد قادرید از گروه صفحات دانلود 

یک نوشته تازه نوشته و  سپس به صفحه افزودن نوشته تازه رفته و. دانلود بارگذاری کردید را مدیریت کنید

مشخصات آن را تعیین می کنید. سپس یکی از فایل هایی که از قبل آپلود کردید و مشخصاتش را به افزونه 

مدیریت دانلود وردپرس دادید را انتخاب می کنید. نوشته را منتشر می کنید و کار تمام است. به تعداد 

که به صورت دانلودی می خواهید درون سایت خود منتشر کنید، باید این مراحل را طی نمایید.  محتوایی
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دانلودی درون سایت دانلود است که با استفاده از اسکریپت وردپرس راه اندازی انتشار محتوای این روال کلی 

دی هم دارید. که در فصل البته همانطور که گفته شد، شما نیاز به یک میزبانی فایل های دانلوشده است. 

 بعدی راجع به این موضوع هم به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

 هاست دانلود یا سرور دانلود
می گوییم. این  میزبان دانلودما به مکانی که فایل های دانلودی را روی آنجا بارگذاری یا آپلود می کنیم، 

روی میزبان یا هاستی و اجرا می شود متفاوت است. میزبان با میزبانی که نرم افزار خوِد سایت روی آن نصب 

 FTPو در خیلی از مواقع حساب ایمیل، حساب  MySQL، پایگاه دادۀ PHPکه وردپرس نصب می شود، باید 

و دیگر  و پایگاه داده PHPد. اما روی میزبان دانلود نیازی به نداشته باشوجود و دیگر ابزارهای کاربردی دیگر 

آپلود و دانلود و همچنین سخت افزار و نرم افزار مناسب با پیکربندی به یک پورت قوی برای نیست. تنها  موارد

 .استمورد نیاز قابل دانلود  خوب برای میزبانی فایل های حجیمِ 

است. این  هاست دانلوداما برای میزبان دانلود، از محصوالت متفاوتی می توان استفاده کرد. اولین محصول 

این نوع حد هاست سایت است که با حجم تقریبًا محدودتر قابل تهیه کردن است.  محصول یک هاست در

در موتور جستجو، می توانید با جستجوی عبارت "هاست دانلود" از قیمت کمتری برخوردار است. میزبان، 

وبنولوگ، فروشنده های زیادی را پیدا نمایید. البته شاید باز هم خواسته باشید با استفاده از محصوالت سایت 

شده و سفارش خود  هاست دانلود و آپلودخود را تهیه کنید. برای این منظور به صفحه  دانلود سایتهاست 

نید توارا ثبت کنید. در حین ثبت سفارش هاست دانلود، نیازی به ثبت دامنه برای هاست خود ندارید. شما می

استفاده نمایید. شما به تعداد بی نهایت قادر به ساختن زیردامنه روی  sub.webnolog.netاز یک زیردامنه مثل 

دامنه اصلی خود هستید. برای اتصال زیردامنه به هاست دانلود هم کافی است روی هاستی که دامنه اصلی 

زیر اال در زمان ثبت سفارش هاست دانلود، با آی پِی سرور دانلود بسازید. ح Aقرار گرفته است، یک رکورد 

دامنه مورد نظر را در سبد خرید خود تعیین می کنید و سفارش را تکمیل می نمایید. پس این دو مرحله را 

 .هاست دانلود خود باید انجام دهیدبرای اتصال زیر دامنه به 

هاست دانلود برای شما کفایت می همین اگر شما هم تازه کار ساخت سایت دانلود خود را انجام داده اید، 

همین طور که سایت شما فایل های دانلودِی شما با هاست دانلود کاهش پیدا می کند. نگهداری کند. هزینه 

تعداد مخاطبان آن افزایش پیدا می کند، می توانید به یک محصول قدرتمندتر، مثل سرور رشد می کند و 

ر فصل بعدی راجع به سرور مجازی خدمت شما توضیحاتی مجازی و یا حتی سرور اختصاصی کوچ کنید. د

 ارائه خواهم کرد.
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اما می رسیم به سرور دانلود که نسبت به هاست دانلود حرفه ای تر و قدرتمندتر است. سرور به رایانه ای 

گفته می شود که به مانند رایانۀ شخصی یک سیستم عامل روی آن نصب می شود و شروع به ارائۀ خدمات 

وقتی به سراغ هاست پس سرور یک رایانه کامل است. ربرانی که به آن سرور متصل می شوند می کند. به کا

دانلود می رویم، در اصل این میزبان یک قسمت از یک سرور را تشکیل می دهد. اما وقتی صحبت از سرور 

 روی آن بارگذاری کنیم.دانلود می کنیم، یعنی کل آن رایانه را در اختیار بگیریم و فایل های دانلودی را 

پس نتیجه می گیریم که اگر سایت دانلود ما با رشد افزاینده ای روبرو شد، به دلیل اینکه سرعت دانلود 

کاهش پیدا می کند و ما باید به فکر یک میزبانی قوی تر باشیم، باید از یک سرور دانلود به جای هاست 

از نظر ه نظرهای مختلف دارای انواع مختلفی هستند. دانلود استفاده کنیم. سرورهای دانلود هم از نقط

 سیستم عامل، از نظر کنترل پنل، از نظر موقعیت مکانی و ... همگی تنوع سرور دانلود را به وجود می آورند.

قدرتمندترین سرور دانلود، یک سرور اختصاصی است که تمام منابع آن به فایل های دانلودی شما اختصاص 

یعنی روی یک سرور اختصاصی به صورت دیگری از سرور دانلود، سرور مجازی است.  داده می شود. نوع

می شود. طبیعی است که به تعداد ماشین مجازی که روی این سرور  ساختهچند تا سرور مجازی مجازی 

پس چه سرور مجازی و چه سرور  منابع سخت افزاری بین آنها تقسیم می شود.اختصاصی ساخته شده است، 

باید به نیاز خود توجه داشته باشید. سرورهای مجازی ی را برای میزبان دانلود خود انتخاب می کنید، اختصاص

و سرورهای اختصاصی هر کدام دارای قدرت های مختلفی هستند. باید توجه کافی به مشخصات آن داشته 

سرور مجازی بحث ه در انتخاب خود بعدًا پشیمان نشوید. در ادامه به صورت اختصاصی راجع بباشید تا 

 خواهیم کرد.

 سرور مجازی
خدمت شما توضیح داده شد، سرور مجازی قسمتی از یک سرور به صورت کامل  در فصل قبلی همانطور که

اختصاصی است. سرور اختصاصی هم یک رایانه کامل است و قدرتمند است که برای ساخت سرور مجازی 

یکربندی های الزم را روی آن انجام داد. زمانی که یک سرور روی آن، باید روی آن مجازی ساز نصب کرده و پ

نیاز شما آنقدر باال است که هزینه ان را متقبل می شوید. اما در صورت اختصاصی را تهیه می کنید، احتماالً 

تهیه سرور مجازی، شخص یا شرکتی که سرور مجازی را به شما می فروشد، از قبل پیکربندی ها و تنظیمات 

شما می دهد تا بتوانید روی آن نرم انجام داده است و تنها پس از خرید، دسترسی کاربر ریشه را به الزم را 

 یازتان را نصب و پیکربندی نمایید.افزارهای مورد ن
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اول از همه میزان حجم فضای ذخیره برای خرید سرور مجازی باید به چند تا مشخصه دقت داشته باشید. 

گیگ داشته باشید. از طرف دیگر  500 شاید شما نیاز به یک سرور مجازی با سازی یا همان هارد است. مثالً 

در هارد جدیدتر باشد، سرعت بیشتری دارد. هارد در سرعت دانلود فایل های هر چقدر فناوری مورد استفاده 

ر از سرعت به مراتب باالتری نسبت به دیگ SSDدر حال حاضر هاردهای سایت شما بسیار تاثیرگذار است. 

 هاردها دارند. بهتر است که از چنین سرورهای مجازی ای خریداری کنید.

باید به اندازه ای باشد تا در دانلود فایل  RAMیا حافظۀ اصلِی سرور است. مقدار  RAMمشخصۀ دیگر مقدار 

بته باز کفایت کند. ال RAMگیگ  6یا  4گیگابایتی، میزان  500ها خدشه ای وارد نکند. مثالً شاید برای هارد 

 هم بسته به سیستم عاملی که روی سرور مجازی نصب می کنید، این مقدار می تواند متغیر باشد.

قدرت پردازنده و تعداد هسته های آن از دیگر ویژگی های مهم سرور مجازی ای است که خریداری می کنید. 

انتخاب کنید. این سه تا مورد از مهم پردازنده با قدرت مناسبی را ه باید حتماً متناسب با میزان دانلود در لحظ

ترین موارد در انتخاب سرور مجازی بود. معموالً فروشنده های سرور مجازی انتخاب های متنوعی را در اختیار 

گذارند. که دست شما را در انتخاب یک سرور مجازی مناسب بسیار باز می گذارد. باید دانست که شما می

لحظه معموالً وجود دارد. پس در صورت افزایش نیاز شما، میتوانید درخواست  امکان ارتقاء سرور مجازی در هر

 ارتقاء را به فروشنده بدهید.

پس از خریدارِی سرور مجازی باید درخواست نصب سیستم عامل را روی آن بدهید. پایین ترین سطح نرم 

مثل یک رایانۀ شخصی یا  افزار که روی سرور مجازی خود نصب می کنید، همین سیستم عامل است. دقیقاً 

رومیزی که تا زمانی که سیستم عامل روی آن نصب نشود کار نمی کند، سرور مجازی شما هم باید حتمًا 

 سیستم عامل داشته باشد. می توانید روی آن ویندوز و یا توزیع های مختلف لینوکس را نصب نمایید.

دیریت بهتر سرور دانلود خود استفاده نمایید. اگر پس از نصب سیستم عامل، می توانید از کنترل پنلی برای م

در این صورت حتی شاید نیازی به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز را روی سرور مجازی خود نصب کردید، 

هم نداشته باشید. چون ما کنترل پنل را برای مدیریت گرافیکی کارها نصب می کنیم که معموالً لینوکس 

رض ندارد. اما ویندوز که از قبل محیط گرافیکی دارد. پس اگر سرور مجازی است که محیط گرافیکی پیش ف

کنترل پنل های مورد از محبوب ترین  cPanelو  DirectAdminشما از نوع لینوکس باشد، معموالً دو کنترل پنل 

که  دایرکت ادمین هزینه بسیار کمتری دارد. پس مقرون به صرفه استاستفاده در بین مدیران سرور است. 

 7برای یک سرور دانلود که نیازی به امکانات حرفه ای ندارد، از دایرکت ادمین استفاده کرد. شاید ماهیانه 

هزار ناموت هزینه تمدید این کنترل پنل باشد. برای کسب اطالعات بیشتر راجع به قیمت  20هزار ناموت تا 

 مراجعه کنید. الیسنس های کنترل پنل هاالیسنس های ارزان قیمت کنترل پنل ها به صفحه 
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البته نصب کنترل پنل روی سیستم عامل، مختص حرفه ای هایی است که خودشان می خواهند سرور دانلود 

مات سایت های خود را آماده کنند. اما اگر اطالعات الزم را راجع به این کار ندارید، بهتر است که از خد

استفاده کرده و درخواست خود را ارائه کنید و قیمت و مشخصات خدمات را  وبنولوگهاستینگ مثل سایت 

 دریافت کنید.

می توانید وارد که به مانند حتی یک هاست اشتراکی  ،اگر کنترل پنلی را روی سرور مجازی خود نصب کردید

در صفحه ارسال نوشته کنترل پنل شده و فایل های مورد نظر خودتان را آپلود کنید و پیوند آن را برداشته و 

اما اگر سیستم عامل  آن را در نوشته جاگذاری کنید.در وردپرس یا هر سیستم مدیریت محتوای دیگری، 

نل خاصی می توانید آن را تبدیل به یک سرور نصب شده روی سرور مجازی ویندوز است، حتی بدون کنترل پ

 دانلود کنید.

ار روی آن فعال کنید و تنظیمات آن را انجام  IISبرای تبدیل سرور مجازی ویندوز به سرور دانلود، باید وبسرور 

دهید. از طرف دیگر به دلیل اینکه می خواهید فایل ها به جای آی پِی با دامنه یا زیر دامنه قابل دسترس 

در  Server Managementشند، باید یک دامنه یا زیردامنه را هم به سرور مجازی خود متصل کنید. بخش با

به آنجا مراجعه کرده و بعد از نصب و فعال تمامی تنظیمات مربوطه را در خود دارد و شما تنها باید ویندوز 

در مسیری از هارد سرور که تعیین  کردن سرویس های مورد نظر، تنظیمات آن را انجام دهید. از حاال به بعد،

شده، کافی است فایل های خود را به صورت ساختار بندی شده قرار دهید. حاال هر فایل روی سرور ویندوز 

شما دارای یک نشانی روی شبکه اینترنت خواهد بود. و می توانید پیوند آن را برداشته و در سایت خود 

د آن را دانلود کنند. این روال کار با سرور مجازی از نوع ویندوز بود. بگذارید تا بازدید کنندگان سایت بتوانن

سرور مجازی لینوکس هم که کنترل پنلی مثل سی پنل و یا دایرکت ادمین دارد و شما باید وارد آن شده و 

 استفاده کرده و کار بارگذاری را از سر بگیرید. FTPفایل ها را آپلود کنید. یا حتی از 

 ه میزبان دانلوداتصال دامنه ب
نحوۀ اتصال دامنه یا زیر دامنه به میزبان دانلود صحبت کردیم. اما در این در فصول قبلی کم و بیش راجع به 

فصل به صورت کامل و تصویری و ریز به ریز توضیحات اصلی را خدمت شما عرض خواهم کرد. از آنجایی که 

تواند لذا آن هم باید یک دامنه داشته باشد. حاال هم میباید دارای یک نشانی باشد، فمیزبان دانلود شما هم 

داشته باشد. اما به دلیل اینکه به  sub.domain.comیک دامنه کامل داشته باشد، یا اینکه یک زیر دامنه مثل 

بهتر است که از یک زیر اید درست نباشد که یک دامنه کامل را به آن اختصاص دهیم، صرفه نیست و یا ش

( هم گفته می شود. پس در SubDomainاصلی سایت استفاده کنیم. به زیر دامنه، ساب دامین ) دامنۀ دامنۀ
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تنظیمات خود دامنه دو گام باید دامنه یا زیر دامنه خود را به میزبان دانلود متصل کنیم. مرحلۀ اول مربوط به 

 یا زیر دامنه است. مرحلۀ دوم اتصال آن به فضای میزبانِی دانلود است.

به میزبان دانلود را داشته باشید، که اول باید آن را به مانند هر دامنه دیگری قصد اتصال یک دامنه کامل اگر 

دامنۀ خود را جستجو کنید. مراجعه کنید و  جستجوی دامنه اینترنتیثبت کنید. برای این منظور به صفحه 

های میزبان  NSآن را مطابق با های  NSگر آزاد بود قادرید آن را برای خود ثبت کنید. بعد از ثبت دامنه باید ا

های دامنه را باید nsبه شما گفته می شود که دانلود تنظیم کنید. اگر هاست دانلودی را خریداری کرده باشید، 

های دامنه هم باید به کنترل پنل دامنه nsی تنظیم . براns1.webnolog.netروی چه مواردی تنظیم کنید. مثالً 

 خود مراجعه نمایید و این کار را از بخش مربوطه انجام دهید.

خود داشته باشید، نیازی به ثبت را به میزبان دانلود ( sub.domain.comاما اگر قصد اتصال زیر دامنه )مثالً 

در صلی رفته و رکوردهای الزم را ایجاد نمایید. هاست دامنۀ ادامنه جدید نیست. شما باید به کنترل پنل 

مراحل را دنبال می کنیم. پس وارد سی پنل دامنۀ اصلی هاست،  بودن کنترل پنل cPanelبا فرض اینجا ما 

 می رویم.  Zone Editorشده و به بخش 

 

باز  Aودن رکورد جعبۀ افزکنید تا کلیک  A Recordروی انتخاب کرده و سپس ابتدا دامنه مورد نظر خود را 

 شود.

 

را وارد می کنیم. در جعبۀ دوم با  dl.webnolog.irنام زیر دامنه را وارد کنید. مثالً ما در اینجا  Nameدر جعبۀ 

برای پیدا کردن آی پِی میزبان زباِن دانلود خود را انتخاب کنید. سرور یا میباید نشانی آی پِی  Addressعنوان 

حاوی اطالعاتی شامل آی پِی هاست  خریداری کردید، ایمیل اولیۀ دریافت سرویس هاست دانلوددانلود، اگر 

آی هم هست. ولی در هر صورت میتوانید با پشتیبان جایی که میزبان دانلود را تهیه کردید تماس بگیرید تا 

  آن را به دست آورید.پِی 
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د. در این مرحله کار انجام تنظیمات کلیک کنید تا رکورد مورد نظر ساخته شو Add an A Recordسپس روی 

 حاال باید به سراغ میزبان دانلود رفته و مراحلی را روی آن طی کنیم.روی دامنه به اتمام می رسد. 

در بیشتر موارد کل کاری که شما باید طی کردن مراحل روی میزبان دانلود، کامالً بستگی به نوع آن دارد. 

سفارش هاست دانلود، یا سرور دانلود خود، زیردامنه یا دامنه ای که  انجام دهید این است که در زمان ثبت

اما در حالتی که وارد کنید. در حین ثبت سفارش در مرحلۀ قبلی تعیین کردید و تنظیماتش را انجام دادید را 

گر اشما یک سرور اختصاصی یا حتی مجازی تهیه کردید که می خواهید آن را تبدیل به میزبان دانلود کنید، 

قصد دارید خودتان آن را پیکربندی کنید، باید در حین پیکربندِی سرویس های مختلف آن از جملۀ سرویس 

DNS  و همچنین سرویسWeb Server، ن دانلود خود را هم تعیین نمایید.دامنۀ میزبا 

نلود خود، صفحۀ در نهایت با طی کردن مراحل باال، خواهید دید که با وارد کردن دامنه یا زیر دامنۀ هاست دا

حاال هر فایل یا پوشه ای که روی این میزبان قرار دهید، می تواند در محیط اصلی میزبان دانلود باز می شود. 

نشانی آن در ابتدا با دامنه یا زیردامنه شروع شده و به پسوند فایل اینترنت برای خود دارای نشانی ای باشد. 

دسته بندِی منظم آنها را اصل میزبان دانلود، ساختاربندی و در ذخیره کردن فایل ها روی  ختم می شود.

حاال شما یک سایت دانلود به همراه میزبان دانلود )برای میزبانی کردن فایل های دانلودی(  فراموش نکنید.

 که از همین االن قادرید شروع به گذاشتن محتوا روی آن کنید.دارید، 

 انتشار روال کاری
شما االن ات بسیار خوبی راجع به راه اندازی یک سایت دانلود به شما داده شد. اطالع ،تا اینجای کتاب

باید از کجا شروع کنید. اما برای اینکه  یک سایت دانلود از چه قسمت هایی تشکیل شده است ودانید که می
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د را انلوکامالً مطمئن شوم منظور این کتاب را درک کردید، یک نمونه روال کاری پس از ساخت سایت د

 خدمت شما تشریح می کنم.

شما االن سیستم مدیریت محتوای وردپرس را روی هاست سایت نصب پس فرض ما در اینجا این است که 

دیگر، هاست دانلود یا سرور دانلود را هم تهیه کردید و تنظیمات کردید و تنظیمات آن را انجام دادید. از طرف 

 آن را هم انجام دادید.

ید بدانید که قرار است چه چیز یا چیزهایی را روی سایت خود منتشر کنید. پس اول از در اولین مرحله با

شما یک فیلم یا ویدیو را روی سایت همه باید آن فایل را پیدا کرده و آماده سازی نمایید. فرض می کنیم که 

شید که بتوانید آن را خود می خواهید منتشر کنید. برای این کار اول باید لینک دانلود آن فیلم را داشته با

روی میزبان دانلود خود بیاورید. برای این منظور بسته به نوع هاست دانلود شما و همچنین امکانات آن، 

آوردن آن فیلم روی میزبان دانلود متفاوت است. اگر سرور مجازی دارید و سیستم عامل آن ویندوز روش 

وارد سرور مجازی ویندوزی خود  Remote Desktopاز است، کارتان بسیار راحت است. اول باید با استفاده 

شده و مرورگر را باز کنید و فایل فیلم را دانلود کنید. کار کردن با سرور مجازی ویندوز دقیقًا به مانند رایانه 

شخصی است و از این نظر کارتان بسیار راحت است. به همین دلیل است که خیلی از مدیران سایت های 

 ویندوز استفاده می کنند. دانلود، از سرور

اما اگر هاست دانلود شما دارای سیستم عامل لینوکس است، باز هم می توانید وارد محیط خط فرمان 

لینوکس شده و با استفاده از برنامه ها و دستورات مورد نظر آنها، فایل را دریافت کنید. حاال گاهی از اوقات 

روی آن رمز عبور بگذارید. چه روی ویندوز باشید و چه روی  ممکن است خواسته باشید آن را فشرده کنید و

 لینوکس در هر صورت امکانش برای شما مهیا است.

ریشه یا کاربری که قادر به زدن دستورات  یدر مواقعی که شما هاست دانلود دارید و دسترسی به کاربر

ود، یک سرور مجازی ویندوز و ارزان قیمت معموالً باید در کنار هاست دانللینوکس و یا ویندوز را دارد ندارید، 

 File Managerو یا حتی  FTPبا استفاده از  ن دریافت کنید. سپسباشید که اول فایل ویدیو را روی آهم داشته 

 به هاست دانلود منتقل کنید و کار تمام است. که بایستی وارد کنترل پنل هاست دانلود شوید،

و یک نشانی به آن ی، باید روی سرور یا هاست دانلود قرار گرفته از دریافت و آماده سازبعد فیلم پس 

اختصاص داده شود. در انتخاب نام فایل های دانلود سایت خود دقت داشته باشید تا کاربر و حتی خود شما 

 یم.حاال فایل فیلم ما روی میزبان دانلود قرار گرفته است و لینک آن را برداشت بتوانید آنها را متمایز نمایید.

عنوان توضیحات مربوط به آن فیلم را وارد می کنیم. دسته به صفحه ارسال نوشته تازه در وردپرس می آییم و 

ای را انتخاب کرده و برچسب های فیلم را در نظر می گیریم. اگر جعبه های تنظیماتِی دیگری هم وجود 
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انلود فیلم را که از قبل روی میزبان دانلود حاال وقت آن است که لینک دداشته باشد، آنها را هم باید پر کنیم. 

هم وارد نمایید. بیشتر قالب های دانلود وردپرس، که در محیط اینترنت هم موجود هستند، بارگذاری کردیم را 

از "زمینه های دلخواه" برای درج لینک و توضیحات کوتاه آن استفاده می کنند. پس باید به مستندات قالب 

ید که باید از چه زمینۀ دلخواهی استفاده کنید تا لینک دانلود فیلم را درون صفحه آن مراجعه کنید تا بدان

حاال روی دکمه انتشار کلیک می کنید و صبر می نمایید تا نوشته منتشر شده  برای بازدید کنندگان قرار دهید.

 و به عنان یک پست دانلودی درون سایت شما به نمایش گذاشته شود.

به صفحه افزودن دانلود تازه مراجعه افزونه های مدیریت دانلود استفاده می کنید، اول باید در مواقعی که از 

سپس به صفحه کنید و لینک دانلود فیلم را درون آن قرار داده و مشخصات فایل دانلودی را تعیین نمایید. 

استفاده کرده و لینک  افزودن لینک دانلودتوضیحات، از جعبۀ افزودن نوشته رفته و پس از تعیین عنوان و 

دانلود را در نوشته جاسازی می کنید. البته ذکر این نکته هم بد نیست که بدانید حتی بدون استفاده از زمینه 

لینک فایل دانلودی را در نوشته های های دلخواه و همچنین افزونه های مدیریت دانلود هم می توانید 

 دستی انجام شود و تقریبًا زمان بر و انرژی بردار است. سایت خود قرار دهید که این کار باید به صورت

پس از انتشار فیلم مورد نظر در سایت تان، حاال اگر بازدید کنندگان به سایت شما مراجعه کنند و روی لینک 

. دانلود آن فایل کلیک کنند، می توانند فیلم را روی رایانۀ خود از میزبانی دانلودتان دریافت کرده و ذخیره کنند

 این بود از روال کاری انتشار یک فایل دانلودی روی سایت دانلود.
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 جمع بندی
پس از اتمام این کتاب دانش شما امیدوارم که به انتهای کتاب آموزش راه اندازی سایت دانلود رسیدیم. 

شروع کار همین االن قادر باشید ساخت یک سایت دانلود، به اندازه ای افزایش پیدا کرده باشد تا راجع به 

یک سایت موفق دانلودی داشته باشید. فراموش را اعالم کنید و با انجام برنامه ریزی و سرمایه گذاری صحیح، 

نکنید که راه اندازی یک سایت و به موفقیت رساندن آن، حاال از هر نوع، نیاز به زمان و کار مداوم دارد. اگر 

اگر به تر است که هزینه نکنید که پول تان را هدر دادید. اما تنها به فکر راه اندازی و رها کردن آن هستید، به

عنوان یک کار و شغل به آن نگاه می کنید، حتمًا موفق خواهید شد، به شرطی که عالوه بر تداوم در کار، 

 مطالعه و یادگیری را هم فراموش نکنید.

م افزارهای اینترنتی را به صورت ما عالوه بر این کتاب، کتاب های دیگری راجع به طراحی سایت و آموزش نر

رایگان برای شما عزیزان تهیه کردیم. از سایت های ما می توانید فهرست آنها را مشاهده کرده و هر کدام را 

اب فهرست تمامی کت Webnolog.netکه خواستید دانلود نمایید. بخش دانلودهای سایت وبنولوگ به نشانی 

 ComputerUser.irهای طراحی سایت را در خود جای داده است. عالوه بر آن سایت کاربر رایانه به نشانی 

 مرجع اصلی کتاب های آموزش رایانه ای ما محسوب می شود.

قابل ذکر است که در کنار تولید کتاب های آموزشی رایگان، فیلم های آموزشی به زبان فارسی و ریز به ریز با 

یلم های جمال را هم تولید می کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر راجع به پروژۀ جمال به سایت عنوان ف

JamalTV.com  مراجعه کنید و برای دانلود فیلم های رایگان آموزشِی جمال به سایت کاربر رایانه به نشانی

ComputerUser.ir تفاده کنید و نهایت لذت مراجعه نمایید. امیدواریم که از محصوالت آموزشی ما بتوانید اس

 را ببرید.

 

 

 

 دیگر کتاب های آموزشی جمال
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