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 در سایت وی بی ایران اینگونه این مطلب استارت خورد 

مشخص رنگ قرمز در سایت وی بی ایران تاپیک جدید ارسال کرد و اینگونه که در زیر آماده با   VPS2000کاربری به نام 
  به آن داد که هر گفتگو به صورت جداگانه پاسخ آن در زیر آن نوشته شدشده است و پی سی ول هم جواب 

  

 

 

VPS2000  :عنوان سایت وی بی ایران در پی سی ول   

  

 پی سی ول : خوب مثل اینکه حضور ما رو اینجا خواستن وگرنه یه خط نوشتن که اینهمه توضیح نمیخواد

 بعد چیز دیگه اینکه امیدوارم مدیران ، کاندیدای مدیریت هیچ کدوم این پست ما رو ویرایش نکند چون داخل خود
 پی سی ول بزودی بازخوردش منتشر میشه

 

Vakili : اینجور تخریب ها فقط از روی خصومت شخصی هست. 

 .چند سال پیش این سایت پی سی ول خودشون اومدن قالب وی بی ایران رو ریپ کردند که کمتر از دزدی نیست

 ( ( که دقیقا از همین جا دارند میسوزنددر جواب این حرکتشون بچه های وی بی ایران اتک داشتند به این سایت. 

 .فایلی هم که گفتند کپی رایت وی بی ایران بوده ! برای قالب و ترجمه ای که حاصل ساعت ها وقت و هزینه و بوده

 بعدشم این آقای صمدبین خودشون از بدنام ترین های دنیای کدنویسی هستند

 بودند و رو ریپ و دزدی کردندبسیار از کارهایی که حاصل ساعت ها وقت و هزینه 

بارز ترین نمونه اون هم نال کردند اسکریپت پرداخت بانک ملت بود که پای ایشون رو تا دادگاه هم کشوند. ( البته 
 ) ایشون کم شاکی ندارند. صرفا یک مثال بود

 

 خصومت وجود ندارهپی سی ول : 

 حقیقت یه خورده تلخ هست

اصال روحم از این موضوع خبر نداره . شاید کسی دیگری را اشتباه من  – دش میگیرهنکن این کارو آدم خن یبعد دادگاه
 D:البته با توجه به سابقه شما حتمًا درست گرفتید بدلم بوده گرفتید به جای من 
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OmidX  :عجب ... فک کردید ما شما رو فراموش کردیم ؟ 

 P30vel.ir <--تقلب ، د ز د ی تا کی ؟؟

 P30vel.ir خطر و هشدار جدی به کاربرانی که از پی سی ول دانلود میکنند،احتمال وجود شل در فایل های سایت

 را بدست می اورد ؟ چگونه مشهور میشود و چگونه اسکریپت ها p30vel.ir :: اخطار

 ...و

شما با شل گذاشتن در اسکریپت ها و قالب هایی ک منتشر میکردید شروع کردید ب ... !! بعد اسم دیگران رو 
 !یزارید کاله بردار ؟م

واقعا با چه رویی اینجا تاپیک میزنید ؟ شما هیچ جایی در وب ایران ندارید ک بخواید درباره ش نظر بدید! نظرتون 
 مهم نیستهم اصال 

 

شاید حرف شما تا حدودی صحیح باشه اون هم بخاطر اینکه سایت چندین نویسنده داشت و مانیتورینگ پی سی ول : 
 این کد ها سخت میشد

جهان بود اون موقع هم خیلی ها از جمله همین وی  5000الکسای ایران و  64به هر حال اون زمان سایت پی سی ول 
 نیست چش دیدن ما رو نداشتن بولتین کم نبوده وبی ایران علی عزیز که زحماتش در بخش وی 

 

A2_scriptplus  : البته باید بگم که این فرد آب در هاون کوبیده وگر نه اگر اینقدر بارش هست و تواناییش رو داره
  تا از سواالت تخصصی و گاها سختی که بیشترا 4بیاد 

حوصله پاسخگو میشن رو بده ، یاد مثالی افتادم که از پاسخش عاجز میشن و مدیران و ادامین سایت با آرامش و 
 :میگه

 !آن راکه حساب پاک است ا ز محاسبه چه باک است

 .طرف خودش توی این مباحث و مسایل هیچ پخی نشده شروع کرده به کوبیدن سایتای معروف

 

 اون زمان که من به سواالت تخصصی داشتم جواب میدادیم شما تو اینترنت فقط گوگل رو میشناختین پی سی ول : 

 /-: شما که پخ شدین یه خورده از دیگران فاصله بگیرین خرابتون نکنن
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کاری به گذشته ی پی سی ول ندارم چون اطالعی ازش ندارم (دوستان لینک تاپیک دادن و  : Innaکاندیدای مدیریت 
  منم خوندم البته)، اما یه جمله ی معروفی است که در وصف وی

  :بی ایرانش میشه این
 اگر بودن در وی بی ایران گناهه، من این گناه کردن رو دوست دارم

 الیک پست اولم هم اشتباه بود چون فکر کردم استارتر اومدن لینک دادن تا سایت مذکور رو تخریب کنند

 کاندیدای مدیریت شما نگی من بگمپی سی ول : 

 

 

kamandar : کاری به اون سایت و صاحبش ندارم 

 ولی حرفایی که زده درسته و ابهامی هم توش نیست

  .یکم سواد باال ببرید . یکم تعصب رو بزارید کنار . یکم انتقاد پذیر باشید

 

بهر حال از سمت من شما دیدت خیلی باز هست خیلی از وبمسترهای بزرگ همین دید شما رو دارن پی سی ول : 
 BIG LIKE هرچند الیکم زیاد به چش نمیاد اما

 

 

MHAbedinpour : از کی iframe و javascript ه ؟میشلینک حساب بک 

 خندم میگیره شما اصال بلد نیستی میای ازحار نظر میکنی خخخخخخپی سی ول : 

تو گوگل نمایش داده  Descripton چطوریبنظرت سایتی مثل خبر فارسی که محتوای یه خبرش فقط آی فریم هست 
 میشه در صورتی که یک خط هم تو پیج مورد نظر توضیح ننوشته

 از جاوا هم برات بگم که یکی از چیزایی که گوگل خیلی خوشش میاد جاوا اسکریپت هست

 خود گوگل جاوا هست عزیز

ه همین ویبی ایران داره استفاده میکنه رو ک JS بیا یه فایل -بعد برای تست یه سایت بزن هیچ جا لینکی ازش نزار 
 لینکشو تغییر بده ببین ایندکس میشه و مورد توجه قرار میگیره یا نه

 عزیز این چیزا که یه چیز پیش پا افتادش یه خورده باید چشمتو باز کنی
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kamandar : من به طرف کار ندارم شاید منظورش این بوده 

[CODE]<!--  

document.write('Designed By <a rel="follow" href="http://www.vbiran.ir">VBIran</a>') 

//-->[/CODE] 

اصال حرف من کلی بود طرف اومده میگه همچین چیز هایی هست یه سری اومدن مثل سیخ وایسادن یه بار 
 . نخوندن چی نوشته اسم ویبی ایران رو دیدن فقط

 . شما کی اومد بگه ایفریم فالن استتا قبل پست 

هست هرچی خاستی بگو  شلاسکریپت رو مستقیم با صاحبش حرف زدم گفت از سایتم چیزی دانلود نکن پر از  20
 بفرستم برات

خط کد تا حاال نخوندن یا یه سرچ ساده  2من اسم این رو نمیزارم سودجویی میزارم بی سوادی وبمستر نما ها که 
 بلد نیستند

 ومه همیار وقتی ارسال به ایمیل می کنه براچی هست شما با اختیار خودت این کار رو می کنیمعل

معلومه هاستینگ ها به سایتت دسترسی کامل دارن اگر سایت خاصی داری و تستی نیست اختیار داری هر جا 
 خواستی بری برو هاست دی ال که جلو تو گرفته ؟؟

ابی ندارن صنفی ندارن نماد ندارن مگه مجبوری کد پاپ اپ بزاری رو سایتای پاپ اپ لیست ای پی درست و حس
 سایتت ؟ برو مستقیم تبلیغ جذب کن

  یه مثلی هست تو ورق دستت رو باال بگیر همسایه رو دزد نکن

  

 درست شاید باید اسمشو میزاشتم سودجویان اینترنتیپی سی ول : 

رو تغییر  NIC تهران نیست میاد خودشو بچه تهران جا میزنه واسکریپت که اینا چیزی نیست وقتی کسی که بچه  20
 میده چی میشه توقع داشت

 این فقط کپی پیست کن خوبی هست

کد جی اسی که قرار دادی دقیقا تو گوگل تاثیر داره شما خودتون تست کنین از جواب قبلی دادم تست کن نتیجه رو 
 پیش خودت نگه دار
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Leberman : دسواد ما میگه وجو Iframe  و کد های جاوا اسکریپت بک لینک محسوب نمیشه حاال اگر شما سوادتون
 بیشتره از مصرف ترشیجات خودداری کنید

یک مثال ساده میزنم ، شما زمانیکه محصولی رو میخرید لوگوی اون محصول جلوی محصول وجود داره حاال شرکتی 
لوگو خودش هم میزنه کنارش ، این یک چیز اثبات  میبخشه ومیاد سیستم صوتی اون دستگاه رو بهبود  Beats مثل

 شده هست ! حرفتون منطقی باشه چرا انتقاد پذیر نباشیم؟

شما باید هزاران خط رو فارسی بکنید و رایگان در اختیار مردم قرار بدید تا بفهمید وجود یک لینک ارجاعی صرفا به 
  سازی هست نهعنوان یک حمایت از سوی تولید کننده پکیج فارسی 

 . هدف خرابکاری داره و نه سوء استفاده

ضمنا استارتر تاپیک مشخص هست به چه قصد و نیتی این پست رو ایجاد کردن ، خطاب بهشون میگیم که 
  اینکارها دیگه قدیمی شده . رقابت االن با ایجاد تشنج و کسب بازدید از این

. مردم داشتن کم کم یادشون میرفت چه کارهایی کردید ; با راه فقط موجب خدشه دار شدن اعتبار خودتون میشه 
  نام و نشان دیگه فعالیت میکردید بهتر نبود؟

 

آبرویی که ریخته شد دیگر جمع نخواهد شد دوست من ، مخصوصا بخواید با آبروی دیگران هم بازی کنید این کار 
  جز دشمنی و نداشتن آسایش خودتون هیچ سود دیگری نخواهد داشت

  ...ز تابستون شدبا

 

 دانا و با سواد محسوب میشه و مورد توجه گوگل قرار میگیرهپی سی ول : 

 

Vakili  :شما لطف کن اول طبق گفته خودت سوادت رو باال ببر ببین با این کد میشه چیکار کرد ! بعد بیا دفاع کن 

 ! فقط یه لینک سادهاین کدفقط کپی رایت وی بی ایران هست که زیر قالبها نشون داده میشه ! 

  

 این دو مزیت دارهپی سی ول : 

 یک هم مورد توجه گوگل قرار گرفتن

 دو لود شدن فایل از سایت وی بی ایران یعنی الگ انداختن کسانی که از قالب و زبان استفاده میکنند
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موجود در فایل زبان که داخل ادمین سی پی هست و مشخصا علی خلیلیفر :   VBIranموسس وی بی ایران  
  موجود در فوتر هم به منظور درج کپی رایت هست و jsگوگل به اون دسترسی نداره، 
دیده نمیشه که توی گوگل بخواد بک لینکی برای ما  Designed by VBIran حتی توی سورس صفحه هم

 .محاسبه بشه

 .ویا مجددا افتتاح شده و االن در مرحله جلب توجه هستسایت پی سی ول با سابقه درخشان* گ

  

 علي جان خوشحالم از اينكه اومدي جواب داديپي سي ول : 
 : اي فريم موجود در فايل ادمين سي پي يك چند دليل داره

 استفاده كننده از فايل زبان يك
 اطالع از مسير پوشه ادمين سي پي در صورت تغيير نام در سايت قرباني دو

 شما كه خودت بهتر از من ميدوني
 (; همكاري شما با حميد در اون سالها چيزي نيست كه من بخوام فراموشش كنم

  

 

Cr0w : مطمئن یکی دیگر از عقده ای هاست که چشم پیشرفت دیگران رو نداره . P30VEL  هم ظاهرا در اثر رقابت
 این وسط ضربه هایی خورده که ی جوری خودش رو خالی میکنه

  جالب برام اینجاست استارتر محترم شده اتیش بیار معرکه ، در سراسر اینترنت پراست از این خزوالت

  

 

پیشرفت ، امیدوارم همه رتبه های باالی گوگل و الکسا رو کسب کنند حسادتی از جانب بنده حقیر وجود پی سی ول : 
 نداره

 حسود جاش معلومه کجاست

 مقداری هم که گفته شد از روشن شدن بقیه هست
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  ؟ پي سي ول چه شد هايپس از پاسخ
  از سایت اخراج گردید و دیگر نتوانستم جواب تهین های مکرر را بدهم  )P30vel(. یوزر پی سی ول  1

  ادامه تاپیک هایی که گفته شد

  

خدا میدونه که چقدر بهت فشار اومده که مجبور شدی ثبت نام کنیو  :نوشت  A2_scriptplusوی بی ایران  ستمالد
 ...بدی به کامنت ها ! کاریم به نظرات باقی عزیزان و بزرگواران ندارم اماجواب 

 :راجع به اظهار نظر جناب عالی هم باید بگم که
همون موقع ای که شما گفتی من گوگل رو فقط میشناختم بنده باالی چند فقره پرونده داخل فـتا بودم (اون موقع 

 (بری مسنجر وب بگیری خخخخخ شما دنبال کارت اینترنت بودی تا با دیال آپ
که اصال هم بهش افتخار نمیکنم و نمیخوام بگم کارای شاخی کردم ! هیچ وقت هم ادعا نداشتم... نگاه به این اکانت 

 .تازه ثبت نامیم نکن خیلی ساله که من تو وی بی ایران و در نت میچرخم و از دوستان چیز های جدید یاد میگیرم
 ! ا کد باال پایین کردن هیچی نمیشی دوست من خیالت راحتاما ابنو بدون با چهارت

بجای این کارا و مسخره کردن خودت برو یکم رو خلقیاتت کار کن ! تو دنیای مجازی که چیزی جز بد نامی برات نشد 
  ! شاید تو زندگیت موفق باشی

 :یادش بخیر دوران خدمت یه هم خدمتی داشتیم که همیشه میگفت
 !قورباغه هفتیــر کش میــشهشهر که خلوت بشه 
 .االن معنیشو فهمیدم

 دوستان تاپیکو کلوز بدن به نظرم بسه دگ صحبت راجع به فردی که هیچ اهمیتی نداره الکی وقت خودمونو گرفتیم
! 

  یا حق

  

شما از کجا میدونی به من فشار اومده شاید من فشار اینا رو نتونستم جواب بدم اما اگر بودم قطعًا اینو مینوشتم : 
  مثل خودتکسی دیگر اوردم به 

  بود 2011کشید وسط ، در صورتی که یوزر من برای سال را از این همه جواب فقط فشار اومدن 
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  چندمی؟ کالس جون عمو: میگن که جاست این در پاسخ به پی سی ول نوشت : Innaکاندیدای مدیریت با نام 

 و داره نگه خودش در رو ها توهین حتی یا پیشنهاد/تخریب/انتقاد که گذاشته باز رو فضا اینقدری ایران بی وی -1
 میدونید هم خودتون که باشه رفته کار به ها اون در ممنوعه لغات که مواردی جز به( نکنه شون حذف االمکان حتی
  (میگم رو ها چه

 الاص که چرا بشه، ویرایش یا حذف تون مطلب که نداره دلیلی پس رو، مون نظر هم ما و گفتین رو تون نظر شما -2
  نداره حذف یا ویرایش ارزش

 اظهر و نیست گفتنش به نیازی دیگه که داره وجود وب سطح در شما سایت وب از منفی های تاپیک قدری اون -3
  هست الشمس من

  کنید سپری هم کنار در رو خوشی اوقات و باشید موفق هاتون بدافزار با

  شما اینهمه مطلب مهم را ول کردید چسبیدید به کلمه اذحار نظر من: جوابی که نتونستم بگم این بود که پی سی ول 

  دیگه داشتن بحث را یه جور دیگه ماس مالی میکردند

  

   در جواب به پی سی ول نوشت : Rezaبا نام  پاسخگو و راهنما کاربر

  :که بگم باید کنم اعالم رو موضعم مودبانه بخوام خیلی اگه

  .نمیشه کثیف سگ دهن با دریا آب

  جوابی برای این آقا ندارم یعنی دارم نمیتونم اینجا بگم

سایت نداشتم هر چی از دهنشون در اومد  در کل همگی ببینین که پس از اینکه یوزر من اخراج شد و دسترسی به
  حواله ما کردند

  

Kamandar : سال پیش بود 5اکانتش برای  نوشت ...  

  

  

A2_scriptplus  در جواب بهKamandar : ... متوجه نبودم عذر میخوام  

  

  



 

 اميد صمدبين –پاسخ پی سی ول   پاسخ وی بی ايران و کاربران

 

 شمام آتیش بیار معرکه شدیا برادر نوشت : Kamandarدر پاسخ به  Vakiliکاندیدای مدیریت 
 وی بی ایران این بود که همه کاربرای بن آزاد شدند 93یا  92ایشون قبال هم بن شده بود ، عیدی سال  اکانت

  یوزر ایشون هم از اون دسته بود

  

  

  

  

 درود،  در پاسخ به پی سی ول نوشت : Rebeccaکاندیدای مدیریت دیگری با نام 
که برای مطرح کردن خودتون اینجوری تالش میکنیداستارتر گرامی اول به همه اعضای سایتتون خسته نباشید میگم 

 
بنده با سایت پی سی ول آشنایی ندارم اما ، جواب دندان ### و منظور خاصی هم توی جوابشون نبود،بیشتر سعی 

در مطرح کردن و باالتر نشون دادن خودشون بودند که مشخصه چون سایتشون رو دوباره باز کردند دنبال جذب 
 .ستندکاربر و حواشی ه

از آشناو غیر آشنا با ویبی ایران همه اطالع دارند که چقدر مدیرانش سطح برنامه نویسی و طراحی و خالقیت حرفه 
ای دارن. به نظرم هیچکس نباید جواب تایپکتون رو میداد چون از قدیم تا االن گفتن که جواب احمقان ، 

 !خاموشیست
جان بهتون افتخار دادن که جواب حرف های مسخره  علی و خودی عزیز عابدین پور ، شهبازی، رضااما با اینحال جناب 

بگم که کاندیدای مدیریت که هیچ ، حتی ارزش  سبز رنگو پیش پا افتاده شما رو دادن ؛ راجب اون جمله های 
  .جواب دادن از طرف کاربران ساده رو هم ندارید

  

  

  

  ه در صفحه بعدادام
  

  

  

  

  



 

 اميد صمدبين –پاسخ پی سی ول   پاسخ وی بی ايران و کاربران

 

  

  در پاسخ به پی سی ول نوشت :  VBIRANعلی موسس 
کنم انقدری کار داشته باشم که وقت نداشته باشم الگ سایت رو دربیارم و بخونم تا "ادمین سی پی سایت فکر می

  .های قربانی" رو پیدا کنم
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inna  : که بیش از این ازش انتظار نمیرفت نوشت  

 نمیتونه سوزش حال در فرد که چرا نداریم رو لغات نوشتن درست انتظار جا این در وارد تازه یوزر یک از ما البته
  کنه عمل خوب و بگیره تصمیم خوب ببینه، خوب

 محتوایی و ساختاری غلط امالیی، غلط نداشتن بر عالوه که نمیره انتظار هم باز هم شما مثل واردی تازه فرد از اما
  !باشید نداشته هم

 درخواست ،)ول سی پی و شما منهای( انجمن این کاربر 49268 از نمایندگی به زاده، اله فضل سعید جانب این
  دارم بزرگوار عزیز شما از رو پست و تاپیک بین های تفاوت ی مطالعه

  چیست تاپیک با پست فرق

  Google Search - چیست تاپیک

  Google Search - تاپیک و پست تفاوت

  باشم برداشته جان و عزیز وطنان هم تعالی و رشد راستای در مهم اما کوچک، چند هر گامی که باشد
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  دیگر به حاشیه پرداختند 
  

  

  

  ،خجالت کشید بیاد در بحث شرکت کنه ، در آخر چون علی از جواب های که مدیران انجمن بهش میدادند 
  از کش گوگل میتوانید تماشا کنین نمودبا کلی بحث و جدال حذف  مذکور راتاپیک 

http://www.vbiran.ir/thread108769.html  

  

  دفتر حکایت همچنان باقیستبه پایان آمدیم 

  

  


