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لهل لوحككة التحكككم اا مككن إدارة أي موقككع ويككب تسكك اا مهمكك .تعتبر عملية إدارة ملفككات موقككع الككويب جككزء

سككي بانككل عمليككة إدارة ملفككات الموقككع اللكككتروني مككن خل ل خيككار مككدير الملفككات الككذي يظهككر فككي

.الصفحة الرئيسية بعد تسجيل الدخو ل إلى لوحة التحكم سي بانل

خيار إدارة الملفات في السي بانل

 عمليكككات الككتي يجككب معرفتهككا لدارة أفضكككل وأسككهل لملفككات موقعككك4أسككتعرض أمكككامكم أهككم 

:اللكتروني

رفع ملفات موقع الويب في السي بانل
كيف يمكنني رفع الملفات إلى الستضافة؟ ةة ما يتكرر هذا السؤا ل  "عاد " :

اا هناك أكثر من طريقة لرفع ملفات الموقع من جهاز الحاسوب إلككى الستضككافة رفككع الملفككات .حسن !

.من خل ل السي بانل هي إحدى تلك الطرق

|يمكككن رفككع الملفككات مككن خل ل خيككار تحميككل  رفككع   |Uploadي وي ف تطيل العل ي المس ود ف  الموج

.نافذة مدير الملفات



رفع الملفات من خل ل السي بانل

.بعد النقر على خيار تحميل، سيتم فتح نافذة جديدة يمكنك تحديد الملفككات الككتي تريككد رفعهككا إلككى

.الستضافة  يمكنك رفع ملف واحد في كل مرة .

.يمكنك إغلق النافذة بعد اكتما ل عملية الرفع، وظهور المستطيل الخضر في أسفل الصفحة

تحديد الملفات لرفعها إلى الستضافة



تحميل ملفات موقع الويب إلى جهاز الحاسوب
إذا أردت الحتفاظ بنسخة من ملفات موقعك اللكتروني على جهككاز الحاسككوب، يمكنككك القيككام بككذلك

.بكل سهولة من خل ل من خيار تنزيل في المستطيل العلوي لنافذة إدارة الملفات

.فما عليك سوى تحديد الملف الذي تريد تنزيله إلى جهاز الحاسوب، وثم النقر على خيار تنزيل

تنزيل أي ملف من الستضافة لجهاز الحاسوب

فك ضغط الملفات المضغوطة
.ستحتاج لفك ضغط أي ملف مضغوط واستخراج محتوياته في السي بانل بعد رفعككه يمكنككك القيككام

. في صفحة مدير الملفاتExtract|بذلك من خل ل خيار استخراج  

اة يجككب تحديككد الملككف المضككغوط، وثككم النقككر علككى خيككار اسككتخراج   يتمExtract|بدايكك ك س د ذل . وبع

.استخراج كل محتويات هذا الملف



خيار استخراج محتويات ملف مضغوط في السي بانل

تعديل ملفات موقع الويب
إذا أردت تعديل أي ملف من ملفات موقعك، يمكنك تنزيله إلى جهاز الحاسوب وإجراء التعديل عليه،

.وثم إعادة رفع النسخة الجديدة من الملف إلى الستضافة

Code|ولكن هناك طريقة أسهل لتعديل الملفات أونلين من خل ل خيككار محككرر التعليمككات البرمجيككة  

Editor.

ممككراد تعككديله، وثككم النقككر علككى خيككار محككرر التعليمككات البرمجيككة فككي مككا عليككك سككوى تحديككد الملككف ال

.المستطيل العلوي



تحرير وتعديل ملف من خل ل محرر التعليمات البرمجية

.بعد ذلك، سيتم فتح نافذة محرر التعليمات البرمجيككة الجديككدة قككم بككإجراء التعككديلت الككتي تريككد، ثككم

Save |انقر على حفظ التغييرات   Changes.

نافذة تحرير ملفات محرر التعليمات البرمجية في السي بانل
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