
 
 

 

 یست؟؟؟لوکال هاست چ

ّاسر هیثاضذ  .ترای ضرٍع کار تا ٍردخرس اٍلیي هرحلِ ترای ضرٍع داضسي یک هٌثغ ترای 

ّاسر ٍ از طریك ًرم افسارّای  اگر ترای آهَزش ٍ تصَرذ زوریٌی تا ٍردخرس کار هیکٌیذ هیسَاًیذ تذٍى خریذ 

 از آى تر رٍی سیسسن خَد اسسفادُ کٌیذ، تِ اصطالح سایر خَد را تر رٍی Wamp ٍ Xamppخاصی ّوچَى 

ّاسر اجرا کٌیذ  .لَکال 

ّاسر  ُ اًذازی یک سایر در هحیط کاهدیَزر ٍ رایاًِ ضخصی ضوایؼٌیلَکال   کِ تا سر، اهکاى ًصة ٍ را

هیسَاًیذ  . ایجاد کٌیذ، سایسی لادر ّسسیذ دلیما هطاتِ یک سایر آًالیي تر رٍی کاهدیَزر خَدآىاسسفادُ از 

ّاسرداخل  ًسثر تِ طراحی ٍ یا حسی آهَزش در زهیٌِ طراحی سایر تدردازیذ زا ضوي ایٌکِ ًیازی تِ  لَکال 

ّاسر ًذاضسِ تاضیذ، هْارذ خَد تٌاترایي هٌظَر از لَکال .  در زهیٌِ طراحی سایر تیطسر کٌیذ راخریذ داهٌِ ٍ 

 ٍ ػیٌا هطاتِ یک سایر آًالیي د در سایر خَد فراّن کٌیا کِ یک تسسر ٍالؼی از یک سایر ر اسرّاسر ایي

ّای هسٌَع یک سایر در  ّاسر تا یک سایر لصذاگر . د تدردازیآىتِ فؼالیر ٍ ساخر تخص   همایسِ لَکال 

ّاسر ًذاریذ ٍ تا هراجؼِ تِ اى گفر  هی زَرا داضسِ تاضیذآًالیي  ّاسر ًیازی تِ خریذ داهٌِ ٍ  ضوا در لَکال 

لادر خَاّیذ تَد زا هطاتِ یک سایر ٍالؼی تِ سایسی کِ در   http://localhost/SITE_NAMEآدرس 

 سرّن کافی  SITE_NAME تِ جای.  دسسرسی داضسِ تاضیذُ ایذ،کاهدیَزر خَد طراحی ٍ خیادُ سازی کرد

 .خَاّین خرداخر آى هفصل تِ طَر تذٍى خسًَذ ٍارد کٌیذ کِ در اداهِ تِ اًام داهٌِ خَد ر

ُ اًذازیٍردخرس ترا  یل فایک ّین تخَایٌکِ ای ترایؼٌی یگر، تِ ػثارذ دد تِ هفسر داریاز ىی ًصة، اجرا ٍ را

PHP هفسر کِ یک  اسر الزمضَد دادُ یص تِ ها ًوای در خرٍجرد لرار داآى کِ در ی ٍ دسسَراذضَد اجرا 

 زا د ًصة تاشیسسن سیتر رٍ..  iisٍ ی، ٍب سرٍر هثل آخاچیک اُ تِ ّوراسر، Mysql دادُ یگاُى خااهٌظَر ّن

ّاسر ترایک هَارد در یيا. د تاشیص ًوای دسسَر ترای خردازش ٍ چاج خرٍجیافر،لادر تِ در  اسر ها فراّن ی 

ِ ایسرٍ کاف ّاسر ٍ داهٌ  تر ّین ها تخَایاها ٍلر. داضسِ تاضذ ی هَارد دسسرسیي تِ این کردیذاری کِ خری زا 

  ٍ الزمیسر فراّن ىی اهکاى در حالر ػادیي این اسسفادُ کيآى ٍ از ین ٍردخرس ًصة کيی ضخصیَزر کاهحیرٍ

ّا ٍ ٍب سرٍر آخاچا کِ ّنیاز هَارد هَردىاسر ُ اًذازی ضخصیاًِ رایتر رٍاسر،  یى هفسر  ی خَد ًصة ٍ را

ّاسر ٍ یما دقیطی زا هحینکي ّاسر کوک یٌجاسرا. ین داضسِ تاشیي آًالیر سایک هطاتِ  . هیکٌذ کِ لَکال 

 کِ تا یٌجاسر هطکل ٍ سخر اسر، ایار تسیاى هثسذیم تِ طَر جذاگاًِ تراا ّر کذphp ٍ MySQLًصة 

ّای ٍب سایسَاى مXAMPPاسسفادُ از ترًاهِ   کِ هذ ًظر یگری دیدر ٍردخرس، جَهال ٍ ّر ًَع اسکریر 



 
 

 

ُ اًذازیَزر در کاهحی تِ صَرذ هحل،اسر  در هَرد اى رضاى تِ دٍسساى ًظرآى دادى ا ٍ تا ًصین کيی خَد را

ّا فیافر تا دریر ٍ در ًْاٍیٌذ تگین کردی کِ طراحیسیسا ّایذتک   حال هٌاسة یي سازًذُ ٍ در عی ٍ تازخَرد

ّاسر ًصة کردلَکال کِ در یسی سایردر ًْا ّاسر ٍالغیک تِ ُ این،  . ین هٌسمل کيی 

ّاسر اهرٍزُ زوام  ی سفارش هطسریسر کاف؛ کٌٌذیافر خرٍشُ دریک یٌکِ ای ترایر طراحاى سایتِ لطف لَکال 

ّاسر طراحی تر رٍار  ٍ تک آج گرفسي از یثاًیُ تا خطرش ضذى خرٍیی کردُ ٍ تؼذ از ًْایادُ سازی ٍ جی لَکال 

ّاسر تِ صَرذ آًالیط تِ هحآى ٍ اًسمال یرسا ّاسر ی رٍی ٍ ًمصیة عیچ گًَِ ٍ تذٍى ُیي   داهٌِ هسصل تِ 

.  داضسِ تاضٌذی دسسرسضذُ ی کِ طراحیسیتِ سا

 


