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 فصل یک :

 اول بخش بسازید را خود سایت وب اولین|  رایگان سایت وب ساخت

 اَلیه َب سا یت خُد را بسازیذ

 ساخت َب سایت در شبکً جٍاوی َب با ای ام َب

 ساٌُوبی گبم ثَ گبم ضشّسی ثشای عبخت اّلیي ّة عبیت تبى

www. 

 عَ زشف کْچک.

 یک فشصت ثضسگ

کَ هب دس طْل ػوش ؽبُذ آى خْاُین ثْد.چَ چیضی  عبخت ّة عبیت دس ؽجکَ خِبًی ّة . هطوئٌب اکثش اختشاػبت ثبّسًکشدًی 

ثشای عبختي ادػب هیکٌٌذ.   ایدبد دسآهذ کَ ثغیبسی ُش سّص، ُشُفتَ،ُش هبٍ ثَ آعبًی ثب اعتفبدٍ اص ؽجکَ خِبًی ّة  ثبّسًکشدًی اعت، ثِشزبل 

 سا ادػب هیکٌٌذ دس زبلیکَ دس زبل کبس کشدى اص هٌضل ُغتٌذ. کغت دسآهذ  ّآًِب

اطالػبت ثیؾتشی هی خْاُین.آیب ّالؼب هی تْاًیذ ایي اسلبم سا ثذعت آّسیذ؟ اگش ایي طْس اعت، ثب ؽخصی خْة هثل   طجیؼتب هب ُوَ هذػی ُغتین ّ

 هي؟

،ثَ عبدگی کبس کشدى دسخبًَ ثب ّة عبیت خْد ّخْد داؽت. ّزتی آًچَ  دس چٌذیي عب ل گزؽتَ هخصْصب ، یک اًفدبس ّة ػٌبّیي اص دسآهذ ثبلمٍْ

 ایي طْس ثَ ًظش هی سعذ کَ ُش کغی هی تْاًذ آى سا اًدبم دُذ. -ثلَ! -کَ ثیؾتش غیشلبثل ثبّس اعت

 دعت ثشداس؟ ُشکغی؟ ّالؼب؟

 آهبدٍ ای ثشای ؽٌیذى زمیمت؟

 یک یبدداؽت ؽخصی

ّ ٌُْصثذّى تشدیذ هیتْاًن ثَ ؽوب ثگْین کَ چشا هي ایي سا   کتبثی دس هْسد ایدبد ّة عبیت ثٌْیغن. ثتْاًن ُشگض دس سّیبُبین اًتظبس ًذاؽتن کَ 

 ًب اهیذی.  -ًْؽتن

 ثبهذاد ّ ضشثَ صدى ثَ کبهپیْتش ...... ًب اهیذی. 2ًذاًغتي خبی ؽشّع، کٌذى هْ ، سفتي ثَ سختخْاة عبػت 

ا ثش اعبط کغت ّکبس، فشّػ آًالیي هسصْالت تٌظین کٌن. هي دس هْسد هْضْع تسمیك کشدم ّ هفِْم هیخْاعتن خبًَ ام س ثشای هذت صهبى طْالًی 

 آى سا دسک کشدم کَ دسّالغ دسآهذ ػبلی هیتْاًذ کغت گشدد.

دس ایي   ْاًذکَ ثَ یک زشفَ ای پْل ثذُن تب ثت  زیبتی اعت. خیلی خْؽسبل ثْدم  ثشای هْفمیت هي  دسیبفتن کَ یک ّة عبیت عبخت ّة عبیت دس

 هْسد ثَ هي کوک کٌذ،اهب لجال ایي کبس سا اًدبم دادٍ ثْدم. هی خْاعتن اصْل اّلیَ آى سا خْدم دسک کٌن.

ؽجیَ ثَ فکش هی کشدم کَ ثبیذ خیلی عبدٍ ثبؽذ، ایي اّلیي اؽتجبٍ هي ثْد.تالػ ثشای لشاس دادى یک ساٌُوبی هجتذی ًوًَْ ثشای ایدبد یک ّة عبیت 

 ی ؽشاة گیشی اص عٌگ ثْد.تالػ کشدى ثشا



ثب ًبم ساٌُوب ُبی "هجتذی" خبسج  ثغیبسی اص آًِب   ؽگفت صدٍ ؽذٍ ثْدم، هثل یک هسصْلی کَ ثَ ًظش ًوی سعیذ ّخْد داؽتَ ثبؽذ.هطوئٌٌب ػذٍ ای

لجل اص ایٌکَ ایي سا ثذاًن، دس هْسد ثشًبهَ خیلی عشیغ پیچیذٍ ؽذٍ ثْدًذ. –اص ایٌدب ّخْد داؽتٌذ، دس زمیمت ثغیبسی اص آًِب، اهب زتی ایي ثذّى اعتثٌبء 

 ّ غیشٍ هطبلؼَ کشدٍ ثْدم. FTP  ّ ثشًبهَ ُبی  DNS، تٌظیوبت عشّس htmlًْیغی 

 ایي یک صثبى خبسخی ثشای هي ثْد.

هپیْتش ُب ثشای ّالؼی ثْد. اهب ًوی تْاًن چیضی ًضدیک ثَ آى سا پیذا کٌن.زتی عشی ُبی " کب مبتذی آًچَ هي هیخْاعتن یک ساٌُوبی هجتذی

Dummies .ثَ عوت اطالػبت ّ خضئیبت ثغیبس دّستشی سفتٌذ " 

 داسًذ.اّلیي اؽتیبق هي ثَ آساهی آغبص ؽذ ّ خبیگضیي ًب اهیذی هي ؽذ. ؽبیذ ؽوب ُن ایي تدشثَ سا خْدتبى داؽتَ ثبؽیذ.هی داًن کَ ثیؾتش هشدم  

 اهب هي ؽکغت سا ًپزیشفتن.

خْدم آهْصػ دادم. دس داؽتي تک تک دسط ُب عشهبیَ گزاسی کشدم،دس ثغیبسی اص دسط ُبی خصْصی ، ثشًبهَ ثٌبثشایي هي دس یک هبهْسیت ثَ 

 ّ آًالیي سا دسیبفتن.  هي اصْل چگًْگی دعتیبثی ثَ ایدبد ّة عبیت -دس پبیبى -ُبی هختلف داًلْد ؽذٍ غْطَ ّس ؽذم، ّدس طْل صهبى

ی سا هی پشعیذًذ " چگًَْ ؽوب ایي کبس سا اًدبم دادیذ؟" ثَ ُویي خبطش ثْد کَ هي ایي کتبة سا اص آى صهبى، ثغیبسی اص هشدم اص هي عْال یکغبً

 ًْؽتن.

 ایي ّػذٍ هي ثَ ؽوبعت:

دس پبیبى ایي کتبة، ؽوب ثبیذ یک ّة عبیت کبس ثب چٌذیي صفسَ،ؽبهل یک صفسَ اصلی ّ لیٌک ُبیی ثَ صفسبت دیگش ّ عبیت ُبی دیگش داؽتَ 

وتش، ؽوب هی داًیذ کَ چگًَْ عبیت خْد سا ایدبد، طشازی ّ هٌتؾش کٌیذ ثٌبثشایي ؽوب هی تْاًیذ ُش صهبًی کَ ثخْاُیذ عبیت ُبی ثبؽیذ. اص ُوَ هِ

 خذیذ سا طشازی کٌیذ.

 تؼذادی اص ّالؼیت ُب -لجل اص ؽشّع

 یک ّة هجتٌی ثش کغت ّکبس تٌظین هی کٌٌذ کَ پْل عبص ًیغتٌذ. ّالؼیت! اکثش هشدم 

 -اگشچَ

بت ّالؼیت! دسآهذُبی خبلجی ثش سّی عبیت هی تْاًذ ثذعت ثیبیذ.اهب ایي ثضسگ اعت "ّلی" دلیمب ؽجیَ ثَ ُش کغت ّکبسی،ثشای سعیذى ثَ استفبػ

 گیح کٌٌذٍ ،ؽوب ثبیذ آهبدگی لشاس گیشی دس ُش کبس عختی سا داؽتَ ثبؽیذ.

 یي ثبس کلیک سّی هْط ثغبصیذ.دالس دس هبٍ ثب چٌذ 05111ثَ عبدگی لشاسگیشیذ، ؽوب ًوی سّیذ کَ 

 -ثَ ُش زبل

دالس دس هبٍ ثب چٌذیي ثبس کلیک سّی هْط ایدبد کٌیذ........ اگش ؽوب کوی اص صهبًتبى سا صشف تٌظین کغت ّ کبس خْد  05111.......ؽوب هی تْاًیذ 

 ثطْس صسیر کٌیذ.

هب ُوَ ایي ػٌبّیي خبلت )دس آهذ ثبال( سا دیذین، یک تکَ اص آى سا اکثش هشدم دس عبخت ّة عبیت خْدؽبى ایي کبس سا ًوی کٌٌذ.دلیل آى چیغت؟ 

 دعتیبثی ثَ اطالػبت ، ؽبیذ خشیذ یک هسصْل دّ )عَ ّ یب چِبس هسصْل( دس ایي ساٍ ثجت ًبم هی کٌین.  هیخْاُین.هب ثشای

اص ؽشکت ُبی هختلف، ُوَ   ّص دسیبفت هی کٌین،ایویل دس یک س 04ّعپظ،ثَ آساهی ّ هطوئٌٌب،هب گشفتبس اطالػبت ثیؼ اص زذ هی ؽْین.ًبگِبى 

 صذا ُب ثَ خْثی صسیر هی ثبؽٌذ.ُوگی هسصْالت صذایی هؾبثَ ای سا اسائَ هیذٌُذ کَ هب ثبیذ اکٌْى خشیذاسی کٌین.

 ایي آعبى اعت کَ خْد سا دس ایي هْلؼیت پیذا کٌیذ.



هشدم خیلی هتؼدت   هیلیْى!!! 55بیت سا دس صهبى اًدبم ایي کبس پیذا کشدم! هیلیْى ع 55دس گْگل " خبًَ ای هجتٌی ثش کغت ّکبس" سا تبیپ کٌیذ.

 ؽذًذ .

 اطالػبت ثیؼ اص زذ. ّالؼب ؽوب ّلتی ثب ایي اطالػبت سّثشّ هی ؽْیذ چَ کبس هی کٌیذ ؟

 ؽوب اص کدب ؽشّع هی کٌیذ؟

 ّ اؽتیبق اصلی هب ظبُش ؽذٍ ّ خبیگضیي ًب اهیذی هب هی ؽْد.ُوَ هب هی داًین ّلتی دس ایي هْلؼیت لشا س هی گیشین، چَ اتفبفی هی افتذ. ؽْس 

 داؽتن.  ثشای ؽوب ّخْد داؽتَ؟ هي لطؼب 

 اعت.  ّالؼیت! ایدبد کغت ّ کبس ایٌتشًتی یک سًّذ تذسیدی

 ّالؼیت! ُیچ کظ ًوی تْاًذ آًالیي دسآهذ ایدبد کٌذ.

 -ّ خبدّ اعت، سًح هی ثشًذ.ایٌطْس ًیغت.اهب ّالؼیت! ثغیبسی اص هشدم اص ایي ثبّس گوشاٍ کٌٌذٍ کَ ّة یک عسش

دالس دس هبٍ )زتی یک ُفتَ( هی تْاًین دسآهذ کغت کٌین. اهب تٌِب صهبًی  05111ّالؼیت! اخبصٍ دُیذ ًظش لجلی ام سا دّثبسٍ ثبصگْ کٌن ّ ثگْین کَ 

 یذ.) ّ پْل( خْد سا صشف هی کٌیذ ،چگًْگی سًّذ ایي کغت ّکبس سا دسک هی کٌ  کَ ؽوب صهبى

 ثِتشیي تْصیَ هي دسثبسٍ کغت ّ کبس آًالیي ثَ ؽشذ صیش اعت:

 ساٍ اًذاصی کبس آًالیي ثطْس خذی هبًٌذ ساٍ اًذاصی کبس ثشّى خطی اعت.

 آّسی ؽجیَ ُش کبسی ، اکٌْى ؽوب همذاسی کبس عخت اًدبم هی دُیذ ،هتٌبعت ثب عْد عِبم کَ ثؼذا پشداخت هی ؽْد ،خْاُذ ثْد.ؽوب آًچَ سا کَ خوغ

 کشدیذ سا ثذعت هی آّسیذ.

 چِبس ػبهل اعبعی کَ ُوگی ثشای هْفمیت کغت ّ کبس آًالیي ؽوب زیبتی اعت، ّخْد داسد.

 داؽتي ًگشػ صسیر 

 داؽتي ّة عبیت 

  ػشضَ دسثبصاس داؽتي هسصْل/ هسصْالتی ثشای 

 داؽتي داًؼ چگًْگی ػشضَ هسصْالت خْد 

 ّة عبیت ؽوب -ایي کتبة ثشای ػبهل دّم طشازی ؽذٍ اعت: 

 آهبدٍ ایذ؟ ثیبییذ ؽشّع کٌین.

  



 فصل دو

 دوم بخش دارم؟ نیاز شخصی سایت وب یک به من آیا|  رایگان سایت وب ساخت

 2بخش 

 ساخت َب سایت

 آیب هي ثَ یک ّة عبیت ؽخصی ًیبص داسم؟ 

 ًوی تْاًن اص ّة عبیت سایگبى اعتفبدٍ کٌن؟

 عْالی کَ اغلت هی پشعن، آیب هي ثَ یک ّة عبیت ؽخصی ًیبص داسم؟

بیت ایي یک عْال ثضسگ اعت.اص صهبًی کَ ایي کبس سا آغبص کشدم دلیمب ایي عْال سا دس رٌُن داؽتن.هي دلیمب ُیچ داًؾی اص چگًْگی ایدبد ّة ع

تْاًن ایي کبس سا اًدبم دُن" )ًگشؽی کَ اتفبلب هي آى سا تغییش دادم ّ ؽوب  ًذاؽتن. ایي افکبس ّزؾت صدٍ ام هیکشد. ًگشؽی کَ هي داؽتن ایي ثْد" ًوی

 ًیض ثبیذ ُویي کبس سا اًدبم دُیذ(

ثٌبثشایي فکش کشدم اص ّة عبیتی اعتفبدٍ کٌن کَ ثتْاى آى سا سایگبى ثذعت آّسد ّ دس زبل زبضش ثشای هي تٌظین ؽذٍ  –ایي ثغیبس آعبًتش خْاُذ یْد 

 اد ثغیبسی اص ّة عبیت ُبی سایگبى دسدعتشط ّخْد داسد.ثبؽذ،ثَ ّیژٍ تؼذ

 اخبصٍ دُیذ دس ایٌدب ثی پشدٍ ثگْین.

، ّة عبیت ؽوب هِوتشیي ػبهل ثشای هْفمیت دس کغت ّ کبستبى اعت. ّة عبیت ؽوب، ًَ ّة عبیت ؽخص دیگشی. اگش ؽوب  ت ّة عبیتعبخ دس

ٌیي زذالل صهبى اًذکی سا ثشای یبدگیشی اصْل )کَ ًکتَ ای اص ایي کتبة اعت( صشف ًکٌیذ ، ؽوب ٌُگبم کبس اص خبًَ دائوب ػصجی خْاُیذ ؽذ ُوچ

 بسثشای ؽوب ّخْد خْاُذ داؽت " کَ ؽوب ّالؼب آى سا ًوی فِویذ " ّاضر اعت کَ ؽوب ًوی تْاًیذ ایي کبس سا اًدبم دُیذ.ثخؼ ػظیوی اص ک

ُیذ ثب چَ اتفبلی هی افتذ صهبًی کَ ثشخی چیضُب دچبسًمص هی ؽًْذ، یب ؽوب هی خْاُیذ تغییش ثغیبس عبدٍ ای ثَ عبیت خْد ثذُیذ؟ آیب ؽوب هی خْا

دّعتبى ّة خْد دس ُش صهبى توبط ثگیشیذ؟ آیب ؽوب ُوَ عْاالت ّة خْد سا اص ؽخص دیگشی هٌجغ یبثی هی کٌیذ؟ ّة عبیت  ؽخص فٌی خْد یب

ؽوب خْى صًذگی کغت ّکبس ؽوبعت. آى سا ثذعت آّسیذ. اگش ؽوب ّالؼب دس هْسد کغت دسآهذ اص خبًَ خذی ُغتیذ پظ ًگشاًی دس هْسد عبخت ّة 

 ذ.ؽوب کبس ُبی خْد سا ثب ایي کتبة اًدبم خْاُیذ داد.عبیت خْد سا ثیؾتش ثپزیشی

 دس پبیبى ایي کتبة، ؽوب یک ّة عبیت آًالیي اصْلی، ثب ػولکشدی کبهل، آپلْد ؽذٍ ّ اًتؾبس یبفتَ سا ایدبد خْاُیذ کشد.

ثب ػولکشدی کبهل، آپلْد ؽذٍ ّ اًتؾبس  ٌُگبم عبخت ّة عبیت اخبصٍ دُیذ آى سا تکشاس کٌن. دس پبیبى ایي کتبة، ؽوب یک ّة عبیت آًالیي اصْلی،

ثب دًجبل  یبفتَ سا ایدبد خْاُیذ کشد.ایي صًگ یب عْتی اص عبیت ُبی پیؾشفتَ ًخْاُذ داؽت کَ ثَ ؽوب ثگْیذ: کَ ؽوب ثَ کوک هتخصص ًیبصهٌذیذ. اهب

ذ کشد.ایي کبهال ازغبط ؽگفت اًگیضی اعت کَ ؽوب صفسَ ای خْد سا ایدبد ّ آپلْد خْاُی 3کشدى آهْصػ ُبی گبم ثَ گبم ایي کتبة ،ؽوب ّة عبیت 

 ثشای اّلیي ثبس چیضُبیی سا سّی ّة ثشای دیذى خِبًیبى هٌتؾش هی کٌیذ.

 آیب هي ثَ یک ّة عبیت ؽخصی ًیبص داسم؟ ًوی تْاًن اص ّة عبیت سایگبى اعتفبدٍ کٌن؟ -زبال ثشگشدیذ ثَ ایي عْال

ا ثذعت آّسیذ. ثغیبسی اص افشاد ػولکشدی کبهل داسًذ ثب هسصْالتی کَ دس زبل زبضش آهبدٍ فشّػ دسعتَ، ؽوب هی تْاًیذ ّة عبیت ُبی سایگبى س

 .ُغتٌذ. ثٌبثشایي چشا ؽوبخْد سا ثشای ایدبد ّة عبیت ؽخصی تبى صزوت هی دُیذ .ٌُگبهیکَ ؽوب هیتْاًیذ یک زشفَ ای سایگبى سا ثذعت آّسیذ

بس ثَ هي تْضیر ًوی دُذ. یک هْضْػی سا هیخْاُن ثشای ؽوب سّؽي کٌن، تٌِب ّة عبیت دس هْسد چَ چیضی ثَ ؽوب ثگْین ، ُیچ کظ دس ک

 "سایگبى" اعت. AFFILIATE"سایگبى" کَ ؽوب هی خْاُیذ ُوْاسٍ اسائَ دُیذ، یک ّة عبیت 

http://www.amweb.ir/category/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ucQ&bvm=bv.75775273,d.aWw


 ثیبییذ ًگبٍ کٌین کَ دلیمب ایي چیغت؟

 سایگبى AFFILIATEّة عبیت ُبی 

 ُن ثْدم ٌُگبهیکَ ؽشّع کشدم. لطفب اص کلوَ ّاثغتَ فشاس ًکٌیذ. هي

 ؽخصی)ؽوب( اعت کَ هسصْل هْخْد سا تشّیح هی دُذ. -کبهال عبدٍ -ّاثغتَ

 سعبًذ.ّاثغتَ ثشًبهَ خبصی سا ثجت ًبم خْاُذ کشد، ّ هسصْالت سا اص آى ثشًبهَ ُب )کتبثِب/لجبط ُب/ عویٌبسُب ّ غیشٍ هی ثبؽذ(ثَ فشّػ خْاُذ 

 ثؼٌْاى ّاثغتَ ثَ ؽوب کویغیًْی سا ثش ُش فشّؽی کَ اًدبم هی دُیذ،پشداخت خْاُذ ؽذ.

.یک کغت ّ کبس ثغیبس هْفك اعت. اهب آیب ؽوب هی داًیذ کَ اگش ثخْاُیذ هی تْاًیذ هؾبسکت کٌیذ ّ هسصْالتؾبى سا ثَ  Amazon.comهثبل .

اهب ُشدّ یکغبًٌذ(. عپظ، دس ّة عبیت ؽخصی خْد  -هی ًبهٌذ Associateب آى سا ؽْیذ) آًِ Amazonفشّػ ثشعبًیذ. ثب ثجت ًبم کشدى ّاثغتَ 

 سا خْاُیذ فشّخت. Amazonُش هسصْل ؽجیَ ثَ 

اسعبل  Amazon.comسا سّی ّة عبیت ُبی دیگشاى دیذٍ ثبؽیذ.اگش ؽوب سّی ایي لْگْ کلیک کٌیذ ثَ  Amazonؽوب هوکي اعت لْگْی 

خشیذاسی کٌیذ کَ تجلیغبت آى دس ّة عبیت ؽوب هؾبُذٍ ؽذٍ ثْد،آهبصّى ثَ ؽوب زك کویغیْى پشداخت خْاُذ خْاُذ ؽذ ّ اگش ؽوب هسصْلی سا 

 کشد.

.  ایي کبسُب ثشای ُش دّ طشف خْة اعت: آهبصّى ثِشٍ هٌذ هی ؽْد صیشا آًِب ُضاساى فشّؽٌذٍ دیگش)ّاثغتَ( ثبصاسیبثی هسصْالت ؽبى سا داسًذ

 صیشا آًِب ًیض هسصْالت ثب کیفیتی ثشای فشّػ داسًذ .ّاثغتَ ًیض ثِشٍ هٌذ هی گشدد 

ؽوب الجتَ ّلتی ؽوب ُویي زبال ایي کتبة سا هی خْاًیذ، ایي کوک کوی اعت، چشا کَ دس ّالغ ؽوب ّة عبیت ؽخصی ًذاسیذ.هي هی تْاًن ثؾٌْم کَ 

 هی گْییذ "ُوَ ثغیبس خبلت ُغتٌذ اهب ایي چطْس هی تْاًذ ثَ هي کوک کٌذ؟"

 یذ تب ثَ ؽوب ثگْین.اخبصٍ دُ

عوت  ّلتی کَ ؽشّع ثَ عبخت ّة عبیت خْد هی کٌیذ دس ًظش داؽتَ ثبؽیذ کَ ، ثغیبسی اص ثشًبهَ ُبی ّاثغتَ هتْخَ ؽذًذ کَ هشدم ًوی خْاٌُذ ثَ

ى اسائَ هی دٌُذ هؾکالت ًبؽی اص ایدبد ّة عبیت ؽخصی ثشًّذ، ثٌبثشایي، ثشًبهَ ُبی ّاثغتَ ثغیبس صیبدی دس زبل زبضش ّة عبیت سایگب

 صهبًیکَ ؽوب ثشای ّاثغتَ ثْدى ثجت ًبم هی کٌیذ.

ایي ثغیبس ػبلی اعت! عبیت ؽخصی ؽوب دس زبل زبضش کبهال ػولکشدی تٌظین ّ اص هسصْالت ثطْس کبهل رخیشٍ هی گشدد ّ تغِیالت ثیؾتشی 

ْدتبى طشازی کٌیذ، هسصْالت خْد ّ غیشٍ سا هٌجغ یبثی ثشای گشفتي پشداخت ُبی کبست اػتجبسی دادٍ هی ؽْد. ًیبصی ًیغت کَ یک عبیت سا خ

 کٌیذ، ایي ثٌظش ایذٍ آل هی سعذ.

 خت فمظ اًذکی ثبثت لذم ثبؽیذ.

 خْاًت هثجت ّ هٌفی ّخْد داسًذ.

 ثیبییذ ثَ عشػت ثَ آًِب ثپشداصین، صیشا ثغیبس هِن اعت کَ ؽوب آى ُب سا ثفِویذ.

 ًکبت هثجت)هْافمبى(

 ثیلیْى دالس ثذعت آّسد. 5.5، صٌؼت ّاثغتَ دس عشاعش خِبى 2112یي ثغیبس ثضسگ اعت، دس عبل ثبصاسیبثی ّاثغتَ آًال

توبم ّلت دُِب ُضاس اص ّاثغتَ ُب ُش سّص دسآهذ کغت هی کٌٌذ،ُضاساى ًفش اص هشدم ؽغل ُبی سّصاًَ خْد سا تشک هی کٌٌذ تب ثَ ثبصاسیبثبى ّاثغتَ 

 تجذیل ؽًْذ.



ػبت اعت، صیشا ؽوب ًیبص ثَ ُیچ تدشثَ ای ثشای ؽشّع ًذاسیذ، ؽوب هی تْاًیذ پْل خْثی ثب فشّػ هسصْالت دیگش ایي ؽغل خْثی ثشای کغت اطال

 هشدم ثغبصیذ.

 خٌجَ خْة دیگش دس هْسد اعتفبدٍ اص ّة عبیت ّاثغتَ ثشای ؽشّع کٌٌذٍ کبهل ایٌغت کَ ثَ ؽوب یک " زضْس ّة" فْسی هی دُذ.ایي ثشای ایدبد

دس ایي زشفَ ؽوب تب زذ اهکبى ًیبصی ثَ اػتوبد ثَ ًفظ ًخْاُیذ داؽت، ُوچٌیي  -وب ثغیبس زیبتی اعت)ثَ هي دس ایي ثبسٍ اػتوبد کٌیذ اػتوبد ثَ ًفظ ؽ

 ًب اهیذی ثغبس صیبدی ّخْد خْاُذ داؽت کَ ثَ عوت ؽوب هی آیذ (

کلوَ "ّاثغتَ" سا تبیپ کٌیذ ّ ثجٌیذ کَ چمذس پیؾٌِبد دس آًدب  ثغیبس آعبى اعت کَ ّة عبیت ّاثغتَ سایگبى دس زبل اخشا سا ثذعت آّسیذ، دس گْگل

 ّخْد داسد.

 ًکبت هٌفی )هخبلفبى (

اهب هی  -ایي هغئْلیت ؽبى ًیغت کَ ثَ ؽوب ثگْیٌذ -ُیچ عبیت ّاثغتَ ای ثَ ؽوب ثضسگتشیي هؾکالت ثبصاسیبثی ّاثغتَ سا ًخْاُذ گفت. هٌصف ثبؽیذ

 ّاثغتَ هی ًبهٌذ. بازاریابی ای اص ایٌکَ چَ چیضی ثضسگتشیي هؾکلی اعت کَ هی تْاًذ دس ػٌْاى پیذا ؽْد.ایي سا ًؾبًَ -خْاُن ثشای ؽوب فْسا ثگْین

الؼبدٍ ّ  " ثبصاسیبثی" ثغیبسی اص هشدم ایي سا فشاهْػ هی کٌٌذ.ثٌبثشایي ؽوب ثشای ثشًبهَ ّاثغتَ ثجت ًبم هی کٌیذ ّ دس زبل زبضش ؽوب عبیتی فْق

؟ ثشًبهَ ّاثغتَ ثَ ؽوب کوک ًوی کٌذ کَ هسصْالت سا ثَ ثبصاس ػشضَ کٌیذ، ؽوب خْد اکىُن چً؟ در آیىذي چًت داؽ داسیذ.....اًجبؽتَ اص هسصْال

 هبلک آى ُغتیذ.

خبلجی سا  هذایي کَ چشا اکثشیت هشدم ُیچ گًَْ پْلی سا ثَ ػٌْاى ّاثغتَ ًویغبصًذ.تْخَ داؽتَ ثبؽیذ کَ گفتن "اکثشیت" . هطوئٌٌب ثشخی اص هشدم دسآ

 ثطْس خبلص ایدبد هی کٌٌذ ، اهب ایي هشدم عخت کبس هی کٌٌذ ّ ثی ثبکبًَ عبیت ؽبى سا ثبصاسیبثی هی کٌٌذ ّ ؽغل ؽبى سا خذی هی گیشًذ.

ثَ  هؾکل ایي اعت کَ اغلت هشدم ثبّس داسًذ کَ ّالؼب داؽتي عبیتی پش اص هسصْالت خْة کبفی اعت، ایٌطْس ًیغت.ثَ ایي دلیل کَ اغلت هشدم

 ػٌْاى ّاثغتَ ؽکغت هی خْسًذ ، ُیچ کظ ثَ ؽوب ایي سا ًوی گْیذ . هي دّ عبل صهبى صشف کشدم تب ایي سا یبدگشفتن.

َ دس عبخت ّة عبیت ، ثذعت آّسدى عبیتی اًجبؽتَ اص هسصْالت تٌِب ًیوی اص آى اعت. ّ ایي ًیوَ آعبى آى اعت. ایي ثبصاسیبثی عبیت ؽوبعت ک

جذ. ایي خْة اعت کَ ُوَ عبیت صیجبیی داؽتَ ثبؽٌذ کَ ثضسگ ثَ ًظش ثشعذ.اهب ؽوب ثَ یک اعتبد هبُش ثشای ثبصاسیبثی کبس عخت تشی سا هی طل

 عبیت خْد ًیبص داسیذ) ثخبطش داؽتَ ثبؽیذ کَ چِبس ػبهل ثشای هْفمیت ؽوب دس ایي زشفَ الصم اعت(.

ی گْیٌذ ایٌغت کَ، آًِب عبلِبی ثغیبسی سا ثشای ایدبد ثبًک هؾتشیبى صشف هی ًکتَ دیگشی کَ ثغیبسی اص ثبصاسیبة ُبی ّاثغتَ هْفك ثَ ؽوب ًو

 کٌٌذ.آًِب هسصْالت خذیذؽبى سا ثَ طْس هغتمین ثشای ایي لیغت ػشضَ خْاٌُذ کشد.

 ثَ ػٌْاى تبصٍ ّاسد ؽوب ایي لیغت سا ًخْاُیذ داؽت،ؽوب ثبیذ خْدتبى ایي لیغت سا ثغبصیذ.

) اهب خزاة ( دس ًْع خْدػ اعت )دس ایي کتبة پْؽؼ دادٍ ًؾذٍ، اهب اطالػبت ثیؾتش دس هْسد ثبصاسیبثی عبیت عبخت لیغت هْضْع ثغیبس ثضسگی

پْؽؼ دادٍ ؽذٍ اعت )کَ اتفبلب اگش ؽوب ثشای ایي کتبة ثجت ًبم  واروجک مُفقیت –ّ عبخت فِشعت ثب خضئیبت دلیك دس خجشًبهَ سایگبى ُفتگی هي 

 ْاُیذ ؽذ(ًگشاى ًجبؽیذ، کبست اػتجبسی خْد سا کٌبس ثگزاسیذ، ُشدّ آًِب صذ دس صذ سایگبى ُغتٌذ.کٌیذ، ؽوب ػضْ ایي خجشًبهَ خ

 خالصَ اعتفبدٍ ّة عبیت عِبهذاساى )ّاثغتَ(:

ثشای یک هجتذی کبهل، ثبصاسیبثی عِبهذاسی ّاثغتَ یک ساٍ خْة ثشای یبدگیشی اعت. اگش ؽوب یک ثشًبهَ عِبم ّاثغتَ ثشای هسصْلی کَ دّعت 

زشفَ چگًَْ ى ایي داسیذ سا اسائَ دادٍ ثبؽیذ، ؽوب یک ّة عبیت سایگبى اسائَ دادٍ ایذ. پیؾٌِبد هی کٌن ثجت ًبم کٌیذ، اگش فمظ هیخْاُیذ ثذاًیذ کبس کشد

دبم ؽْد. اهب اعت. ثِش زبل آگبٍ ثبؽیذ.هی داًن کَ ثغیبسی اص هشدم ُیچ پْلی اص طشیك ّاثغتَ ُب ایدبد ًکشدًذ.هطوئي ثبؽیذ، کَ ایي کبس هی تْاًذ اً

یي ػول کٌیذ.ساٍ ّالؼی ثشای کغت آهبدٍ ثبؽیذ تب آى سا دس عبػت ُب لشاس دُیذ .اگشچَ ایي یک کبس آًالیي اعت ، ؽوب ثبیذ ثب آى هثل یک کبس غیش آًال

دسآهذ اص طشیك ّاثغتَ ایٌغت کَ ؽخصی ثبؽیذ کَ هسصْل اصل سا ایدبد هی کٌذ. ثب هٌجغ یبثی کشدى ّاثغتَ ُب ثشای کبس ثشای ؽوب ّ فشّػ 

هسصْالت دیگشاى سا هی  هسصْالت ؽوب، هی تْاًیذ یک دسآهذ عخبّتوٌذاًَ ایدبد کٌیذ.اغلت ّاثغتَ ُب ساٍ ُبی دیگش سا اًدبم هی دٌُذ ّ

فشّؽٌذ.ّاثغتَ ثْدى ثشای فشّػ هسصْالت دیگشاى ، هی تْاًذ دؽْاس ثبؽذ.ُضاساى ًفش اص هشدم هسصْالت یکغبًی سا هی تْاًٌذ ثَ فشّػ 



، ثشای ایٌکَ یبد ثگیشیذ کَ ثشعبًٌذ.ّ ثشای تبصٍ کبس ُب ی کبهل ثشای ایدبد پْل ایي کبس سا اًدبم هی دٌُذ.ایي کبس هی تْاًذ ثغیبس تشعٌبک ثبؽذ.اهب 

 چگًَْ ثشًبهَ ّاثغتَ کبس هی کٌذ، ایي هی تْاًذ تدشثَ ثب اسصؽی ثبؽذ) پْل ثَ دًجبل ؽوب خْاُذ آهذ اگش ؽوب دسعت کبس کٌیذ(.

ایي زشفَ هْفك ُغتٌذ  دس زبلیکَ ثغیبس صیبد یک هکبى ثشای ّة عبیت ّاثغتَ سایگبى ّخْد داسد.اهیذّاسم کَ تب ثَ زبل فِویذٍ ثبؽیذ کَ کغبًی دس

 کَ یک عبیت ثشای خْدؽبى ایدبد کشدٍ اًذ. ّ اگش ؽوب ُن هی خْاُیذ دس ایي کبس خذی فؼبلیت کٌیذ، ثبیذ ایي کبس سا اًدبم دُیذ.

، پظ اص خْدتبى صبزت یک عبیت ؽْیذ، ایي کبس ؽوبعت کَ هب دس هْسد آى صسجت کشدین. ؽوب ثبیذ ثذاًیذ کَ چگًَْ ّة عبیت ؽوب کبس هی کٌذ 

 آى، عشاًدبم تجذیل ثَ عبیت ؽخصی ؽوب خْاُذ ؽذ
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ب ًذاًیذ کَ اگش ؽوب کبهال هجتذی ُغتیذ، ایٌدب خبیی اعت کَ دیگش ثبیذ آغبص کٌیذ. داؽتي فشٌُگ لغت دس دعتبًتبى صیبد کبسایی ًخْاُذ داؽت، اگش ؽو

 کذام همبلَ سا اثتذا ثبیذ ثخْاًیذ.

ثشّیذ . دس غیش  4ؼ ػجْس کٌیذ ّ هغتمین ثَ ثخؼ اگش ؽوب دس زبل زبضش ًبم للوشّ خْد سا داسیذ ّ هیضثبى ّة ُغتیذ، ؽوب هی تْاًیذ اص ایي ثخ

 ایٌصْست، هطبلت صیش سا ثخْاًیذ:

 ساٌُوبی گبم ثَ گبم ضشّسی دس طشازی عبیت سایگبى

خْد کَ  اّلیي چیضی کَ ؽوب ًیبص داسیذ اًدبم دُیذ، ایٌغت کَ، ثشای خْد یک ًبم للوشّ ثذعت آّسیذ. ایي ًبهی اعت کَ ؽوب هی خْاُیذ ثَ ّة عبیت

ًبم یک للوشّ اعت. ثشای ثذعت آّسدى ًبم للوشّ ؽوب ثبیذ  WWW.amazon.comاًدبم دادٍ ایذ ثذُیذ. ثشای هثبل:   ب طشازی عبیت سایگبىث

دالس( ثَ یک کوپبًی ثجت للوشّ ثشای اعتفبدٍ صسیر آى اعن پشداخت کٌیذ. ؽوب ّة عبیت سا ثذعت ًوی  01ُضیٌَ عبلیبًَ آى سا ) ثب اسصػ هتْعظ 

 ذ فمظ یک اعن ثَ ؽوب هی دُذ.آّسی

ًبهیذٍ هی ؽْد. اص ًظش خغشافیبیی هِن ًیغت کَ ثجت کٌٌذٍ ؽوب کدبعت، اگشچَ هي ُویؾَ  اداري ثبت کىىذي کوپبًی کَ ًبم للوشّ سا ثجت هی کٌذ

شدّ ثجت کٌٌذٍ سا اعتفبدٍ کشدم. صًذگی کشدٍ ام ّ ثٌبثشایي ُ US  ّUKازغبط ثِتشی داسم صهبًیکَ آى دس کؾْسی ثبؽذ کَ صًذگی هی کٌن.هي دس 

سا اعتفبدٍ کٌن ، اهب خغتدْیی دس گْگل داسم ّ اص دّعتبى ّ ُوکبساًن کَ آًِب  www.namecheap.comیب  www.godaddy.comهي هبیلن 

 اعتفبدٍ کشدًذ عْال پشعیذم.

 . یک هیضثبى ّة سا اًتخبة کٌیذ2

 داؽت یک کوپبًی هیضثبى سا اًتخبة کٌیذ )ُوچٌیي آى سا هیضثبى ّة ًبهیذًذ(. ّلتی ؽوب ًبم للوشّ خْد سا داسیذ، ؽوب ًیبص خْاُیذ

 کوپبًی هیضثبى چیغت؟ اعبعب کوپبًی هیضثبى کوپبًی اعت کَ ّة عبیت ؽوب سا ثَ ؽجکَ خِبًی ّة هتصل هی کٌذ.ُش ّة عبیت یک کوپبًی هیضثبى

 داسد.

 کوپبًی خْة سا اًتخبة کٌیذ؟ُضاساى کوپبًی هیضثبى ّخْد داسد.ثٌبثشایي چطْس ؽوب یک 

پبًی یکغبى خت صهبًیکَ ؽوب ًبم للوشّ خْد سا خشیذاسی هی کٌیذ، ؽوب ًیض گضیٌَ ای اص هیضثبًی خشیذ سا اسائَ خْاُیذ داد .ؽوب ًجبیذ هیضثبى یک کو

 آعبًتش اعت. سا خشیذاسی کٌیذ. ؽوب للوشّ خْد سا اص آى خشیذاسی کشدٍ ایذ.اگشچَ ثشای عبدٍ کشدى هٌظْس، ایي اغلت

دالس دس هبٍ ثشای یک هیضثبى خْة. اگش ؽوب هی 05/01اهب اًتظبس هیشّد ثَ پشداخت کوی ثیؾتش اص  -ثغتَ ُبی هیضثبًی ّة دس ُضیٌَ ُب هتفبّت اًذ

 خْاُیذ ثشای ًشش ُبی ثِتش خشیذ کٌیذ، یک خغتدْی گْگل ثشای " کوپبًی ُبی هیضثبى " اًدبم دُیذ.

 اطشاف ثپشعیذ. ثب افشادی کَ ّة عبیت داسًذ صسجت کٌیذ ّ اص آًِب ثپشعیذ کَ اص کذام کوپبًی هیضثبًی اعتفبدٍ هی کٌٌذ.یب ثِتش اعت ٌُْص، اص 

 ت.ایدبد یک زغبة هیضثبًی ثغیبس آعبى اعت، فمظ خضئیبت اًذکی سا آًالیي تِیَ کٌیذ ّ ؽوب ثغتَ ُبی هیضثبًی خْد سا ثب خضئیبت خْاُیذ داؽ

ایي ایویل ؽبهل  ایه ایمیل را از دست وذٌیذ.* ؽذًذ، ؽوب ایویلی سا ثب ُوَ خضئیبت هیضثبًی ّة خْد دسیبفت خْاُیذ کشد.* صهبًیکَ ُوَ تٌطین

 اطالػبت هِوی اعت کَ ؽوب دس آیٌذٍ ثشای اًتؾبس ّة عبیت خْد ثَ آى ًیبص داسیذ.



 ثشای ایدبد ّة عبیت ؽخصی خْد آهبدٍ ُغتیذ.صهبًیکَ ؽوب یک ًبم ثشای للوشّ خْد داسیذ ّ هیضثبًی ّة تٌظین ؽذٍ، ؽوب 

 ثخبطش داؽتَ ثبؽیذ

 دس پبیبى ایي کتبة ؽوب یک ّة عبیت کبس ثب طشازی عبیت سایگبى چٌذیي صفسَ ّ صفسَ اصلی سا خْاُیذ داؽت.

  



 4فصل 

 چهارم بخش. سایت آمدن باال و کردن نصب و کردن دانلود| رایگان سایت وب طراحی

4ثخؼ   

 داًلْد کشدى ّ ًصت کشدى

 .آهبدٍ ایذ ؟ ایي ثخؼ ُیدبى آّس اعت

 ایدبد اّلیي صفسَ ّة عبدٍ

 .تب ثَ زبل، ؽوب ًبم للوشّ ّ هیضثبى ّة سا داسیذ. گبم ثؼذی ؽوب طشازی ّة عبیت ثْعیلَ خْدتبى اعت

َ ُوبًطْس کَ دس خضئیبت اخیش ؽشذ دادٍ ؽذٍ، هب ثَ عوت اعتفبدٍ اص ّة عبیت ّاثغتَ ًوی سّین. دس ػْض، هب هی خْاُین ثَ ؽوب ًؾبى دُین ک

چمذس عبخت یک ّة عبیت ؽخصی ثشای خْدتبى آعبى اعت. ثَ ػٌْاى یک هجتذی، هِوتشیي چیض اکٌْى ایٌغت کَ چیضُبیی سا سّی ّة ّالؼب 

 .ثذعت آّسین

، آًِب ثشای ایدبد صفسَ ّة، ؽوب آى سا سّی کبهپیْتش خْد دس خبًَ طشازی خْاُیذ کشد، عپظ آى سا ثَ کوپبًی هیضثبى آپلْد خْاُیذ کشد.پظ اص آى

 .آى سا ثَ ؽجکَ خِبًی ّة اًتمبل خْاٌُذ داد

 اکٌْى چگًَْ هب ُوَ ایي کبسُب سا دس طشازی ّة عبیت سایگبى اًدبم دُین؟

فسَ ّة خْد سا دس خبًَ طشازی هی کٌیذ . ؽوب ثَ اعتفبدٍ اص آًچَ کَ ثؼٌْاى ّیشاعتبس ّة ؽٌبختَ ؽذٍ، ًیبص خْاُیذ داؽتصهبًیکَ ؽوب ص . 

سی ّیشاعتبس ّة لطؼَ ای اص ًشم افضاس اعت کَ ُوَ کوپبًی ُبی هیضثبًی سا تؾخیص هی دُذ. ثَ ػجبست عبدٍ تش، ّیشاعتبس ّة ثشًبهَ ًشم افضا

بد صفسبت ّة ثکبس گشفتَ هی ؽْد. ایي ثشًبهَ هتي ّ هستْایی سا کَ ؽوب سّی کبهپیْتش خْد خْاُیذ ًْؽت سا ثَ "صثبى اعت کَ ثشای اید

 .کبهپیْتش" ثشای کوپبًی هیضثبًی ّة ؽوب ثشای فِویذى، تجذیل هی کٌذ

س، یک ّیشاعتبس ّة اعتثٌبثشایي، اّلیي چیضی کَ ؽوب دس طشازی ّة عبیت سایگبى ثَ آى ًیبص خْاُیذ داؽت، ثطْس آؽکب . 

یذ. ُضاساى ّیشاعتبس ّة هختلف ّخْد داسًذ.آًِب اعبعب ُوگی کبس یکغبًی سا اًدبم هی دٌُذ ّ ثَ ؽوب اخبصٍ هی دُذ کَ صفسبت ّة سا ایدبد کٌ

هیلیْى صهبًیکَ فمظ هي دیذم 03یک خغتدْی گْگل خْة ثشای "ّیشاعتبسی ّة" اًدبم دُیذ)  ). 

اص هؾِْستشیي ّیشاعتبسُبی ّة سا ؽٌیذٍ ثبؽیذ.ثشای هثبل اثضاسی ثشای عبخت، ًوبیؼ ّ ًگِذاسی ّة عبیت یب یکی اص  ؽوب هوکي اعت ًبم ثشخی

 . لْیتشیي ثشًبهَ ُبی عبخت ّة

سدؽوب هی تْاًیذ همذاس صیبدی پْل ثشای ّیشاعتبس ّة پشداخت کٌیذ، اهب ثغیبسی اص ّیشاعتبساى ّة ثغیبس خْة دس دعتشط سایگبى ّخْد دا . 

 Kompozer ایي ّالؼب هِن ًیغت کَ ؽوب اص کذام ّیشاعتبس اعتفبدٍ هی کٌیذ) دس ایي هشزلَ(. ثٌبثشایي هي ثشای ؽوب یک ّیشاعتبس ّة هبُش ثَ ًبم

 .اًتخبة کشدٍ ام صیشا کبس سا ثخْثی اًدبم هی دُذ ّ ثشای یبدگیشی ًیض ثغیبس آعبى اعت

اُین داؽت داًلْداّلیي چیضی کَ پظ اص آى هب ثَ آى ًیبص خْ  Kompozer سّی کبهپیْتش ؽوب عت. 

 رَی کامپیُتر شما (Kompozer) داولُد کردن یک َیراستار در طراحی َب سایت رایگان

 .اگش داًلْد کشدى ثشای ؽوب سازت اعت، هی تْاًیذ ایي ثخؼ سا اداهَ دُیذ



 اگشًَ، هي لصذ داسم داسم ؽوب سا دس ُش هشزلَ ُوشاُی کٌن

اًلْد کشدىؽوب دسزبل د  Kompozer اص ایي ّة عبیت ُغتیذ. 

َیذئُ رایگان –لطفا یادداشت کىیذ   

 .اّلیي ثبس کَ ؽوب داًلْد هی کٌیذ هیتْاًذ اًذکی هْخت ؽکغت ؽوب ؽْد

هي فیلوی سا ثشایتبى تِیَ کشدٍ ام تب دلیمب ثَ ؽوب ًؾبى دُن کَ ؽوب چگًَْ هی تْاًیذ –ثٌبثشایي   Kompozer ًوبییذ سا داًلْد ّ ًصت . 

وبؽب کٌیذایي ثَ ؽوب کوک صیبدی خْاُذ کشد! ّ دس صهبى ؽوب صشفَ خْیی خْاُذ ؽذ ، لطفب ایٌدب سا کلیک کٌیذ ّ ایي فیلن کْتبٍ سا ُویي االى سا ت  . 

www.createyourfirstwebsite.com/kompozer 

 .هستْای ایي فیلن ّیذئْیی دس چٌذ صفسَ ثؼذی ؽشذ دادٍ ؽذٍ اعت

خْثَ، ثیبییذ ّالؼب ُویي زبال ؽشّع کٌینآهبدٍ ایذ؟  .......... 

www.kompozer.net سا دس هشّسگش ّة خْد تبیپ کٌیذ 

( ؽجیَ ایي ثَ ًظش هی سعذ2112ثبسگیشی خْاُذ ؽذ. دس صهبى ًْؽتي ایي کتبة )عپتبهجش  Kompozer صفسَ اصلی : 

 .سّی کلیذ داًلْد کلیک کٌیذ

 .صفسَ ثؼذی ًؾبى دادٍ خْاُذ ؽذ

ثغتگی ثَ خبیی کَ ؽوب ُغتیذ داسد یک کبسثش ّیٌذّص یب کبسثش هک -لیٌک هٌبعت کلیک کٌیذسّی   . 

هي اص ّیٌذّص ثَ ػٌْاى هثبل اعتفبدٍ کشدم –دس ایي کتبة  . 

 .ؽوب اکٌْى خؼجَ هکبلوَ سا کَ ثبص هیؾْد سا خْاُیذ دیذ

 .سّی دکوَ رخیشٍ کلیک کٌیذ

 سا کلیک کٌیذok عپظ کلیذ

 .داًلْد کٌین ّ ایي فبیل ُب سا سّی کبهپیْتش رخیشٍ کٌین Kompozer اکٌْى هب ًیبص داسین کَ ُوَ ایي فبیل ُب سا اص عبیت ّة

سا کلیک هی کٌیذ ، ظبُش خْاُذ ؽذ. صهبًیکَ داًلْد اًدبم ؽذ )فمظ چٌذ ثبًیَ طْل هی کؾذ( ؽوب صفسَ  ok ثغتَ داًلْد ثطْس خْدکبس ّلتی ؽوب کلیذ

َ ثَ ایي سا خْاُیذ دیذای ؽجی . 

 .اکٌْى هي ًکتَ هِوی ثشای تْضیر دادى دس ایٌدب داسم، کَ اکثش هشدم سا گیح هی کٌذ

ؽوب فمظ ثبیذ پْؽَ -اگشچَ ؽوب ایي سا ثفِویذ یب ًَ  ZIPPED ( سا داًلْد کشدٍ ثبؽیذ   صیپ ؽذٍ( . 

ذ. ایي ثَ عبدگی اًذاصٍ داًلْد سا کْچکتش ّ کٌتشل پزیشتش هی عبصدچیضُبیی کَ صیپ ؽذٍ اًذ ثَ هؼٌبی آًغت کَ هستْای آًِب فؾشدٍ ؽذٍ اً . 

 .ثغیبسی اص داتلْد ُب دس اؽکبل پْؽَ ُبی صیپ ؽذٍ ُغتٌذ



 کٌیذ . ّاژٍ کبهپیْتشی صسیر ثشای Unzip ثٌبثشایي صهبًیکَ ؽوب یک پْؽَ صیپ ؽذٍ سا داًلْد کشدیذ. ؽوب ثبیذ ثشای دعتشعی ثَ هستْای آى، آى سا

UNzip یک پْؽَ ، اعتخشاج کشدى اعت. 

 .ثٌبثشایي هب اکٌْى ًیبص داسین کَ هستْای ایي پْؽَ صیپ ؽذٍ سا اعتخشاج کٌین. ایي چگًْگی اًدبم ایي کبس اعت

 .سّی پْؽَ خْد دّثبس کلیک کٌیذ

 .پٌچشٍ ثؼذی ثبص خْاُذ ؽذ

 .سّی اعتخشاج توبم فبیل ُب کلیک کٌیذ

ذ ؽذ کَ ؽجیَ ایي اعتثبص خْاُ ’Extraction Wizard‘ پٌدشٍ . 

 .کلیک کٌیذ " next" سّی دکوَ ثؼذی

 .پٌدشٍ ثؼذ سا خْاُیذ دیذ

 .کلیک کٌیذ ، هستْای آى ثطْس خْدکبس ؽشّع ثَ اعتخشاج خْاُذ کشد " next" سّی

 .صهبًیکَ فشایٌذ اعتخشاج پبیبى یبفت، ایي پٌدشٍ آؽکبس خْاُذ ؽذ

 .سّی پبیبى کلیک کٌیذ

دادٍ خْاُذ ؽذ ایي پٌدشٍ ثَ ؽوب ًؾبى . 

 !اکٌْى ایي پٌدشٍ هوکٌَ ثغیبس ؽجیَ ثَ آى پٌدشٍ ایی کَ ؽوب لجال دیذٍ ثْدیذ ثَ ًظش ثشعذ. اهب ایي تفبّت اعت

 .آًچَ اکٌْى ؽوب دس زبل دیذى آى ُغتیذ ) تصْیش ثبال( پْؽَ اعتخشاج ؽذٍ اص پْؽَ صیپ ؽذٍ اصلی اعت

ُوبًطْس کَ دس تصْیش پبییي ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت -دّثبس سّی آى کلیک کٌیذ –ٍ ایذ اکٌْى ؽوب ایي پْؽَ سا اعتخشاج کشد -ثٌبثشایي . 

% سایگبى اعت( .....لطفب ًغخَ کبهل سا اص ّة عبیتی کَ دس زبل دیذى آى ُغتیذ،داًلْد کٌیذ 011ثَ خْاًذى ایي کتبة اداهَ دُیذ )ایي ّالؼب  . 

% سایگبى اعت011ایي  -پْل ًپشداصیذ . 

 ثب هِشثبًی

Chris Farrell 

 (ًْیغٌذٍ ّ خبلك ایي کتبة)

 ای ام َب هتشخن : تین هستْاعبصی 
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