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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

عرفانه -شهرناز رحيمي-مهندسان رقيه مير حسيني"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از  "حميدرضا قنبري -صحرائي

  ي كنيم.يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مولفان 
کنترل پنل در هاستینگ شامل نرم افزاري تحت وب است که امکان مدیریت و تغییرات مختلف را بر 

بخشی از واسط  Control Panelروي فضاي هاستینگ شما مهیا می سازد. در واقع می توان گفت 
 مواردي در ها، برنامک طریق از تغییر و مشاهده ٔگرافیکی کاربر در ویندوز و یا لینوکس است که اجازه

هاي دسترسی و یا ایجاد  هاي کاربري، تغییر گزینه افزار، کنترل حساب کردن نرم پاك و افزودن چون
 .سازد آدرس الکترونیکی و در مجموع مدیریت فضاي هاستینگ را فراهم می

web hosting control panel  تقسیم بندي می شوند. امکاناتی لینوکسی و ویندوزي ها به دو دسته
به کابر می دهد بسته به نوع آن در انواع مختلف متفاوت است اما  کنترل پنل مدیریت سایتکه یک 

 : عموما کنترل پنل ها امکاناتی از قبیل

هاي  dns، ساخت و مدیریت ایمیل ها، تنظیمات مربوط به FTP امکان مدیریت فایل ها، ساخت اکانت
و نصب نرم  صفحات وبطراحی و تغییر ها و زیر دامنه ها، ساخت و مدیریت زیر دامنه ها،  دامنه

 افزارهاي تحت وب ، ساخت و مدیریت دیتابیس و تهیه و بازگردانی بکاپ و .... را دارند.

به بخش هاي کوچکتر از لحاظ سخت سرور تقسیم  کنترل پنل هایکی از مهم ترین دالیل استفاده از  
  .نرم افزاري و به اشتراك گذاشتن آن بین کاربران می باشدافزاري و 

 : کنترل پنل هاي لینوکسی

لینوکس فضایی است روي سرور هایی که سیستم عامل آنها مبتنی بر  میزبانی لینوکسپنل هاي 
می باشد. فایل ها و اطالعات سایت در این سرویس قرار می این سرویس براي راه اندازي سایت  .است

  .گیرد و با اتصال یک دامنه به هاست می توان به اطالعات داخل هاست دسترسی پیدا کرد

، نوع سیستم عامل سیستم شما مهم نیست چون معموال کاربران این هاست لینوکسبراي استفاده از 
 .است باید حتما روي سیستم خود لینوکس داشته باشندلینوکس مورد را اشتباه می کنند که چون 

و معموال اسکریپت هایی که در اینترنت  هاست ویندوزکاربرد خیلی بیشتري دارد تا میزبانی لینوکس 
  .بهتر قابل استفاده هستند هاستینگ لینوکسوجود دارند با 
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آنچه در این کتاب می خوانید رویکردي است بر آموزش مهارتی و کاربردي کار با کنترل پنل 
  .(Direct Admin-Cpanel –Plesk)هاي رایج هاستینگ 

  گروه مولفان

 1397تابستان 

  


