
 

 

 سی پنل چیست؟

اسییت کب بب ونوای یک کنتر   (GUI) یک رابط گرافیکی آنالین مبتنی بر لینوکس cPanel یا سییی پنل
بب شیی ا این امکای را  سییی پنل. شییو سییایت و سییرور اسییتیا ک میمدیریت وب پنل برای سییا ک کر ی

های وب را سییااماندهی کنیدد ها را مدیریت کنیدد فایلها را منتشییر کنیدد  امنب هد کب وب سییایتمی
 .های ای یل ایجا  کنید و موار   یگرحساب

 
 

 

 های میزبانی وب سی پنلها  ر جهای است. بسیاری اا شرکتکنتر  پنلیکی اا محبوب ترین سیی پنل
 .را بب ونوای بخشی اا پکیج هاست خو  بب مشتریای ورضب می کنند

cPanel  ارای  و رابط اسییتد یک رابط کاربری بب نا  cPanel  و یک رابط مدیریت سییرور بب نا  مدیر
 هد کب وب سیییایت خو  را مدیریت کنند و این ویژگی بیب کیاربرای اجیااک می .(WHM) میزبیای وب

 . هده چنین بب ارائب  هندگای هاستینگ ابزارهایی برای مدیریت سرور می

https://cpanel.net/
https://cpanel.net/


 

 

 آیا سی پنل رایگای است؟

شو . با این حا د اکثر ارائب یا شیخ  اال  محسیوب می third-party رایگای نیسیت ایرا یک برنامب
 هند. برخی اا های میزبانی خو  قرار میرا  ر برنامب cPanelت بدوی هزینب اضییافید  هندگای هاسیی

د های بعکنند و سپس  ر سا ارائب  هندگای وجو   ارند کب سی پنل را برای سا  او  رایگای ورضب می
 .هزینب ای  ریافت می کنند

های میزبانی وب  ر نظر  ارند کتهای خو  را افزایش  ا  و بسیاری اا شر پنل قی تد سی9102 ر سیا  
 .های  یگری مهاجرت کنندفاصلب گرفتب و بب پنل cPanel اا

 :توانید مطلب ایر را مطالعب کنیدمی برای  رک بهتر اصطالحات میزبانی وب و  امنب

 تیاوت بین  امنب و میزبانی وب چیست؟

 خصوصی است؟ cPanel آیا

ش ا خصوصی است. اگر صاحب وب سایت هستیدد مط ئن شوید کب نا  کاربری  cPanel بلبد حساب
و رمز وبور خو  را ای ن نگب  ارید. این برای حیظ امنیت اطالوات و تنظی ات وب سیییایت شییی ا مه  

 .است

 

https://mytechcorp.ir/domain-name-vs-webhosting/


 

 

 شوی ؟ cPanel چگونب وار 

خو  شوید. آ رس وب سایت خو  را وار   cPanel می توانید با استیا ک اا نوار آ رس مرورگر خو  وار 
یا  9109را وار  کنید. بب طور مع و  پورت ورو  بب سی پنل  9102کنید و سیپس یک  ونططب و سیپس 

ایدد ه ین پورت را ت خو  را تهیب کر کباشید اما باید توجب  اشیت کب شیرکتی کب اا آی هاسمی 9102
 شییی ا بب صیییورت cPanel اسیییتییا ک کر ک ییا آی را تدییر  ا ک اسیییت.  رنتیجیبد  سیییترسیییی بب

https://yoursite.com:9109  خواهد بو. 

پنل خو  شوید. هنگامی کب سایت خو  وار  سیبعد اا آ رس وب /cpanel توانید با تایپه چنین می
 :کنیدد بب صورت ایر استرو  بب سی پنل خو  استیا ک میاا این روش برای و

https://yoursite.com/cpanel 

هنوا روی سرور منتشر نشدک اندد می توانید بب جای آی  DNS اگر وب سایت جدیدی  ارید و رکور های
 :چیزی شییبیب بب این اسییت IP خو  اا طریق cPanel اسییتیا ک کنید.  سییترسییی بب IP اا آ رس

https://09001010009102. 

 

 بب ابای  یگری ظاهر شیو د ابای خو  را اا لیست پایین صیحب ورو  بب cPanel اگر نیاا  ارید کب رابط
cPanel انتخاب کنید. 

د م کن اسیت برای شی ا میید باشید کب صییحب سی پنل خو  را نشانب گ اری cPanel قبل اا ورو  بب
 .ب آی بااگر یدکنیدد بنابراین می توانید بب راحتی بعدًا ب



 

 

قرار گرفتیدد نا  کاربری و رمز وبور خو  را وار  کر ک و روی  ک ب  cPanel هنگامی کب  ر صیحب ورو  بب
ورو  کلیک کنید. پس اا آی بب کنتر  پنل وب سیایت خو  هدایت می شوید کب  ر آنجا ت ا  تنظی ات 

 .را مشاهدک خواهید کر 

 بهترین گزینب های هاستینگ سی پنل

خاب بهترین هاسییت سییی پنلد برای رفا نیااهای وب سییایت ور پرس شیی ا مه  اسییت. شیی ا باید انت
مراقب باشییید کب میزبای وب را بر اسییاس قابلیت اط یناید و لکر د پشییتیبانی مشییترید ویژگی ها و 

 .قی ت آنها انتخاب کنید

توانید با مطایسییب بین سییرویس  هندگای میزبانی وب ایرانید یک شییرکت را می گوگل با جسییتجو  ر
 .انتخاب کنید و سایت خو  را روی آی راک انداای کنید

 cPanel ب ور پرس  رنص

اند؛ بب این صورت کب ش ا سایت خو  قرار  ا کها قابلیت نصب ور پرس را  ر وببعضیی اا هاسیتینگ
توانید انتخاب کنید کب ور پرس نصییب شییو  یا خیر؟ کب  ر این حالت با پر اخت  ر حین سیییارش می

 .کنندای مااا  بر هاست مد نظرد ور پرس را نیز نصب و پیکربندی میهزینب

فایل Wordpress.org  اما  ر صییورتی کب خو تای بخواهید ور پرس را نصییب کنیدد باید اا سییایت
مربوط بب نصییب ور پرس را  ریافت کنیدد سییپس با بارگ اری فایل  ریافت شییدک  ر قسیی ت مدیریت 

پنلد ور پرس را نصب ها  ر سیی ا کتنظی  کر ی  یتابیس اا قسی ت پایگاکپنلد سیاخت و فایل سیی
 .کر ک و سایت ور پرسی خو  را راک انداای کنید

 ر صییورتی کب  ر مور  ور پرس اطالوی نداریدد  ر مطلب ایر ور پرس را بب صییورت خالصییب و سییا ک 
 :ا توضیح  ا ک

 کارها(ور پرس چیست؟ )توضیحاتی برای تااک

 هاست مدیریت شدک ور پرس چیست؟

یک محیط میزبانی است کب بب طور خاص برای وب  هاست مدیریت شدک ور پرس یا هاست ور پرس
های ور پرس آما ک شدک است. میزبانی مدیریت شدک ور پرس سطوح باالتری اا و لکر د امنیت سایت

 . هدو پشتیبانی را ارائب می

https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://wordpress.org/
https://wordpress.org/
https://mytechcorp.ir/wordpress/
https://mytechcorp.ir/wordpress/
https://mytechcorp.ir/wordpress/


 

 

ار شوندد بب طور خو کهای ور پرسی با استیا ک اا میزبانی مدیریت شدک سریعتر بارگ اری میوب سایت
گیری رواانب  ارند و اا پشییتیبانی کارشییناسییای ور پرس برخور ار هسییتند. می شییوندد پشییتیبایروا بب

سیییایت را میزبانی مدیریت شییدک ور پرس هزینب بیشییتری  ار  ایرا ارائب  هندک هاسییت محیط وب
 .کندمدیریت می

 آیا باید اا میزبانی مدیریت شدک ور پرس استیا ک کنید؟

ی یک وبالگ هسیییتید یا فطط یک مبتدی هسیییتیدد پس نیاای بب هاسیییت خیرد اگر بیب فکر راک انداا 
 .مدیریت شدک ور پرس ندارید

 هایی است کبمیزبانی ور پرس مدیریت شیدک انتخاب خوبی برای مشیا ل کوچک تا متوسط یا وبالگ
 . ر حا  حاضر تعدا  بسیار ایا ی باا ید کنندک  ارند

ک ایا ی  ارند بیشییترین سییو  را اا طرح مدیریت شییدک های محبوبی کب ترافیکسییب و کارها و وبالگ
های محبوب باید بر خدمات و محتوا بب برند.  لیل آی این اسیت کب مشیا ل و وب سایتور پرس می

 .مشتری ت رکز کنندد بنابراین آنها بب یک وب سایت بدوی  ر سر با و لکر  باال نیاا  ارند

 سی پنل  ر هاست مدیریت شدک ور پرس کجاست؟

را  ر حسیاب مدیریت شیدک ور پرس پیدا نخواهید کر د ایرا شیرکت هاستینگ وظای   cPanel شی ا
 . هداصلی میزبانی وب سایت را انجا  می

میزبانی مدیریت شیدک ور پرس شیامل نصیب ور پرسد مدیریت حافظب پنهای  ر سییطح سرورد ایجا  
 .سایت ش ا و مدیریت بب روارسانی های اصلی ور پرس استنسخب پشتیبای اا وب

 


