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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  اقدم ھذا الكتاب القیم حول التحكم في الموقع یشرح كیفیة رفع البیانات والتحكم فیھا والمعلومات حول الموقع
سال الرسائل وانشاء قاعدة البیانات  والتحكم فیھا ومنح ترخیص لرفع والتحكم في البرید وتحویل وار

  البیانات والتحكم في حجم البیانات المرفوعة 
  

  مواضیع ھذا الكتاب تم تجمیعھا من عدة مواقع للفائدة العامة وللجمیع
  تحیاتي

  احمد علي سلمان الدلیمي
ahaasd@yahoo.com
ahaasd@gmail.com

  C Panelشرح لوحة التحكم   عنوان الدرس

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتة

نبدا على بركة اهللا

ان شاء اهللا یكون مفید للمبتدئینالشرح
 تتم بالدخول للموقع وتسجیل الدخول اودخول للسي بانلطریقة ال

المتصفح بكتابة اسم الموقع بالصیغة التالیھیتم الدخول عن طریق
http://www.yoursite.com/cpanel

or
http://www.yoursite.com:2082/
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محتویات السي بانلبعد تسجیل الدخول یظھر لنا
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الحسابیسار المحتویات معلومات على



٤

      Hosting packageاسم الخطھ لدى المستضیف
   Shared Ip Addressعنوان االي بي المشترك

Subdomains              دد الدومینات الفرعیھ المتاحھ في الخطھع
      Parked Domainsالمستطاع توجیھھا للموقععدد الدومینات
      Addon Domainsالنطاقات االضافیھ
  MySQL Databasesقواعد البیانات
              Disk usageالمساحھ المستخدمھ
      SQL Disk usageالمستخدمھمساحة القواعد

   Disk space availableالمساحھ المتبقیھ
   Bandwidth usage (current month)كمیة مرور البیانات المستخدمھ

    Email Accountsاالكترونيحساب البرید

   Email Forwardersالبرید المحول
      Autorespondersالتلقائيالرد
          Mailing Lists القائمة البریدیھ
           Email filtersاالیمیلمصفي
         Ftp Accountsحساب االف تي بي

=======

االیمیل
االیمیل تتیح للمستخدم انشاء حسابات بریدیھ خاصھ بأسم الموقع مثلایقونة

EMAIL=yourname@yoursite.com
قرائة البرید عن طریق المتصفح

      mail     تسجیل الدخول للبرید یمكنك قرائة البرید الوارد بالضغط علىوبعد



٥

بتفتح لك صفحة البرید الوارد

في حالة رغبتك في ارسال برید ألي شخص علیك بالضغط على
  Composeاارسالھس الرسالھ والرسالة المرادأه تضع معلومات المرسل الیھ ورذوتفتح لك ناف  

ان لدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكفأذا ك
علیك بعمل االتي ایمیل وترغب في مسحھم في وقت واحد١٠٠مجموعة من االیمیالت یصل الى 

Folders  اضغط على ایقونة
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كاملھف محتویاتھذعلى البرید المراد حاشر 
  Empty Foldersثم اختار من القائمة

=======
الى برید اخرتتیح لك ایضا تحویل االیمیالت الوارده لبرید الموقع

مثال
البرید الوارد الىنقوم بتحویل-----you@mrasmh.com  لدیك ایمیل بریدي على اسم
you@hotmail.com

  یمكننا اضافة الرد التلقائي او تعدیلھایضا
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=====

تغییر الباسورد

تغییر كلمة السر الخاصھ بالموقع وقت ماتشاءیتیح لك ھذه الخاصیھ



٨

 خانات وھي كالتالي٣تالحظ وجود 
     Old Passwordالقدیمھكلمة السر
   New Passwordكلمة السر الجدیده

    New Password (again)كلمة السر الجدیدهاعادة كتابة
      Change your password nowبعدھا اضغط على

                                  

   بالموقعةاستطعنا تغییر كلمة السر الخاصوبحمد هللا                                  

========
  برید الخاص بصاحب الموقعالتغییر 
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تجد في اعلى الصفحھ
   Please update your contact information here.حدث بیاناتك من ھنا

تضغط علیھ
یفتح لك صفحة تغییر البرید

Save Email    تضع بریدك وتضغط على

النطاقات الموجھھ



١٠

على امتدادات مختلفھ او اسماء مختلفھ تتیح لك ھذه الخاصیھ بتوجیھ اكثر من نطاق للموقع بحیث تكون
وتؤدي الى نفس الموقع مثال

الموقع الرئیسيوھو/http://www.mrasmh.com         لدینا موقع
على نفس الموقع بحیث حین دخولك على/http://www.mrasmh.com نطاقنقوم بتوجیھ

  النطاق الفرعي نسخھ اصلیھ من الموقع الرئیسي

توجیھھ تم الضغط علىالمرادتضع النطاق 
ِAdd Domain

==========
المساحھ وھي مایسمى باالستضافة المشتركھ حیث یشترك عدة مواقع استضافة نطاقات اخرى على نفس

على نفس المساحھ

یكون لمواقع مختلفھ فال یالحظ ابدا تفید منھا من لدیة اكثر من اسم نطاق ویرغب انھذي الخاصیھ یس
انھا على نفس المساحھ
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New Domain Name    الجدیدالنطاق
   Username/directory/subdomain Nameاسم المستخدم

   Passwordالمروركلمة
     Add domainوبعدھا تضغط على

FTP ادارة االف تي بي
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الموقعتتیح لك الخاصیھ بالتحكم وادارة قناة رفع الملفات في

حیث یمكنك اضافة مستخدمین جدد
  FTP Accounts تي بيحسابات االف

یة ملفاتك او ؤیمكنھم رومنھا یمكنك اعطاء زمالئك خاصیة رفع الملفات على مساحھ تحددھا انت بحیث ال
فھاذح

والطریقة كما یلي
  [ Add FTP Account ] حساب اف تي بياضافة

تضغط علیھا یفتح لك صفحة تسجیل البیانات
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       Login اسم المستخدم
   Passwordكلمة المرور

    Quotaالمساحھ المراد اعطائة
   Directoryعلیھاسم المجلد الذي یمكنھ رفع ملفاتھ
    Createوبعدھا تضغط على

=====

=====
ادارة الملفات

یمكنك رفع ملفات او حدف ملفات او تعدیلھاعن طریق ھذي الخاصیھ
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w w w  یقومون برفع ملفاتھم داخل مجلدویقع الكثیر بخطاء دائما حیث
 vb فرعیھ مثل الومنھا یمكنك انشاء مجلدات p u b l i c _ h t m lالمجلد الرئیسي للموقع ھو
  ورفع ملفاتك داخل المجلد

  p u b l i c _ h t m lان الصفحة الرئیسیة تحمل من المجلد العام 

=======

المساحھ المستخدمھ

اتھ ویمكنك مراقبة تزاید حجم ذبحد یتیح لك ھذة الخاصیھ حجم المساحھ المستخدمھ وماھي حجم كل مجلد
الملفات مثل مراكز التحمیل من خاللھ
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============

حمایة الملفات بكلمة مرور
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نضغط علیھ ویظھر عندنا المجلدات الي موجوده في الموقع

وراح یظھر لنا  vb اسم النضغط على صورة الملف جنب vb نحمي ملف داخل مجلد النرید انمثال 
vb الملفات الي داخل مجلد ال
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admincp االدمن الي ھو نحمي مجلد نرید انمثال
نضغط على اسم المجلد فراح ندخل على ھذي الصفحھ

 اشیاء نسویھا٣في ھذي الصفحھ في 
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المربع الصغیر الي فوقاننا نحط اشاره على اول شيء حمایة الملف وھو
مثل ما ھو في الصوره

Safeبعدھا نضغط على كلمة
ومن ثم نعود لنفس الصفحھ

وننشیئ اسم المستخدم وكلمة المرور للشخص المسموح لھ تجاوز الحمایھ
ي الفراغ اسم المستخدم وكلمة المرور تحتھاففراح تحط

Add/modify authorized user        وتضغط على
وراح نرجع لنفس الصفحھ ونلقى مثل الصوره التالیھ

 المصرح لھمبكدة یكون حمینا المجلد ومایدخل اال
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============

قواعد البیانات
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اضغط علیھا راح ینقلك لصفحھ ثانیھ غریبھ شكلھا

تضیعالصفحھ ھذي ھي الصفحھ الي تنشيء منھا القاعده وھي سھلھ وماراح
تلقى كلمة

Dbھذا اختصار لكلمةData Baseقاعدة بیانات
كلمةوتلقى

Userاسم مستخدم قاعدة البیانات
اسم القاعده الي راح ننشئھالننشيء القاعده علینا بأختیار اول شيء
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وایضا اسم مستخدم للقاعده وكلمة مرور

اول شيء اسم القاعده
Add Dbیجیك مستطیل وبعدهDbنضعھ في الفراغ االول الي تلقى قدامھ

Add Dbالفراغ ونضغط على كلمةنحطھا فيvbنفرض مثال اننا نسمي اسم القاعده
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تم تسمیة القاعده بنجاح
المرورباقي اسم المستخدم للقاعدة وكلمة

١٢٣٤وكلمة المرور  vb نسمي الیوزر تبع القاعده
Add User ونضغط على كلمة
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انشائنا اسم المستخدم وكلمة المروربكذا یكون 
االخیره الي ھي ربط الیوزر بالقاعدهباقي الخطوه

Add User to Db   وھي فقط ضغطة زر
ھذيتضغط علیھ یضیف القاعدة بنجاح وترجع لنفس الصفحھ تلقى مثل الصوره

حجب اي بي معین من دخول الموقع

في منع شخص معین او ھكر بعد حصولك على معلومات االي بي المستخدم بحجبھ تتیح لك ھذه الخاصیھ
للموقععن دخولھ
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Redirects

اوتماتیك او من صفحھ لصفحھالتحویل والمقصود فیھا تحویل من سكربت الى اسكربت
للمنتدى بدون استخدام برامج جافابحیث انك لما تدخل للصفحھ الرئیسیھ مثال یحولك مباشره
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في الخانھ االولى تكتب االمتداد الي تبي تحولھ
والخانھ الثانیھ االمتداد الي تبي تحول لھ

Web/FTP Stats
تي بيحالة االف

بي والترافیك المستخدمالف تيتراقب حالة االف تي بي بشكل دائم یعطیك كل التفاصیل الي تصیر في ا

HotLink Protection

موقعك في موقعھحمایة الروابط بحیث انك ماتسمح اي شخص یستخدم شيء معین في
مثل تحمیل الملفات
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بحیث محد یقدر یحمل ملف خارج یسرقھ احد ما تریدمثل ما ھو موضح في الصوره تحط الروابط الي 
الموقع تبعك

Network Tools
خدمات االتصال وھو یساعدك في البحث عن معلومات موقع معین مثل المستخدم في مواقع المقصود فیھا

النطاقاتحجز
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المعلومات عن النطاقویجیب لك كامل www مثل ما ھو موضح تضع اسم النطاق من غیر

Finsh

ahaasd@yahoo.com   
ahaasd@gmail.com
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  تم االنتھاء بحمده تعالى
  

٢٠٠٩-١٢- ١١الجمعة 


