
 

ریف پایه وب(اشناخت اینترنت و فضای مجازی)تع  فصل اول 

 اینترنت چیست؟

 وب سایت چیست؟

 سرور چیست؟

 کالینت چیست؟

 سرور اختصاصی چیست؟

 سرور مجازی چیست؟

 هاست چیست؟

 هاست رایگان چیست؟

 دامین چیست؟

 سیستم عامل سرور چیست؟

 سایت؟تفاوت سیستم عامل لینوکس و ویندوز در میزبانی وب 

 زبان های برنامه نویسی طراحی وب سایت کدامند؟

 مرورگر چیست و انواع مرورگر ها؟

 ؟ apache , IISوب سرور چیست و تفاوت 

 سرفصل 

 مدت زمان روز 1

 پیش نیاز ها ندارد

توانایی شما پس از  شناخت عمیق تر از فضای مجازی و توانایی ارزیابی وب سایت ها و تحلیل آنها

این فصلاتمام   

1پیوست  آزمون  شیوه ی ارزیابی 

http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/ 
 چک می کند چه سایت های دیگری بر روی سروری که سایت شما قرار دارد، وجود دارد

https://who.is/ 
 پیدا کردن صاحب دامنه وب سایت

http://onlinewebtool.com/fa/cmsdetector.php 
 فهمیدن تکنولوژی به کار رفته در وب سایت

http://www.alexa.com/siteinfo 
 یافتن رتبه سایت از نظر بازدید

 وب سایت های مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

 

http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/
https://who.is/
http://onlinewebtool.com/fa/cmsdetector.php
http://www.alexa.com/siteinfo


راه اندازی وردپرسنصب و  دومفصل    

 خرید هاست

 خرید دامنه

 نکات خرید هاست و دامنه

 دانلود و معرفی وردپرس

 سی پنل و دایرکت ادمین چه هستند؟

 xamp, wampآشنایی با نرم افزار 

 هاست رایگان –سی پنل  –دایرکت ادمین  –نصب وردپرس بر روی لوکال 

 آشنایی با پنل وردپرس

 و مدیریت مطالب قبلی افزودن اولین نوشته

 ها و ساختن فرم های تماس با ما و درباره ماآشنایی با برگه 

 استفاده از تصاویر و ویدئو ها در وردپرس

 افزودن قالب

 افزودن امکانات به سایت با استفاده از افزونه ها و مدیریت آن با استفاده از ابزارک ها

 شخصی سازی وردپرس

 ایجاد منو

 مدیریت کاربران و سطوح دسترسی انها

 کاربران و پاسخ دادن به انهامدیریت نظرات 

 RSSانتشار مطالب دیگر سایت ها در وب سایت خودمان با استفاده از 

 

 سرفصل 

 مدت زمان روز 1

 پیش نیاز ها فصل اول

ون یک خط کد نویسیدآن بک سایت کامل وردپرس و مدیریت راه اندازی ی توانایی شما پس از  

 اتمام این فصل

2پیوست روی هاست راه اندازی اولین سایت بر  شیوه ی ارزیابی 

https://fa.wordpress.org/ 
 دریافت اخرین نسخه وردپرس

http://builtwith.com/ 
 شناسایی سیستم مدیریت محتوای یک سایت

 

 وب سایت های مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

 

https://fa.wordpress.org/
http://builtwith.com/


 فصل سوم معرفی افزونه های پرکاربرد

Yoast SEO 
Google Keyword Planner 

Captcha on Login 
seo auto linker 

WP Statistics 
Wordfence Security 

Contact Form 7 
TinyMCE Advanced 

Autoptimize 
YITH WooCommerce Ajax Search 

YITH WooCommerce Ajax Product Filter 
OptinMonster 

YITH WooCommerce Compare 
Image optimization 
visual form builder 

Akisment 
Backwpup-free 
W3 Total cache 

Visual composer 

 سرفصل 

 مدت زمان روز 1

 پیش نیاز ها دومفصل 

توانایی شما پس از  بررسی حرفه ای سایتو آشنایی با امکانات فراوان وردپرس 

 اتمام این فصل

 شیوه ی ارزیابی 3پیوست آزمون

وب سایت های  

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

 

 

 

 

 

 

 

 



بدون کد نویسی اینترنتی راه اندازی فروشگاه چهارمفصل    

 طراحی یک سایت فروشگاهی با تمام امکانات بدون کد نویسی

 و ووکامرس EDDار با ک

 تنظیمات واحد های پولی و درگاه های بانکی

 فروش محصوالت با ویژگی های متغیر مانند رنگ و ...

 و...(فروش محصوالت مجازی)مانند فایل ها( و فیزیکی )مانند گوشی 

 کوپن تخفیف و انواع آن 

 اعمال تخفیف برای فروش های عمده

 معرفی درگاه های بانکی و درگاه های واسط بانکی و بررسی ویژگی های آنها

 اتصال درگاه پرداخت به سایت

 مشاهده مشتری ها و سفارشات و وضعیت هر سفارش

 دسته بندی محصوالت

 فیلتر جستجو

 مقایسه محصوالت

 کد هاکار با شورت 

 امکان خرید محصول بعد از ثبت نام

 سیستم پشتیبانی

 افزودن بخش بازاریابی 

 سرفصل 

 مدت زمان روز 4

2و  1فصل   پیش نیاز ها 

در کمتر از یک هفته ساخت یک فروشگاه کامال شخصی شده با حداکثر امکانات و شروع کسب درآمد توانایی شما پس از  

 اتمام این فصل

4پیوست  فروشگاه اینترنتی مشابه دانشجویارراه اندازی   شیوه ی ارزیابی 

http://woocommerce.ir/ 
 دانلود افزونه ووکامرس

 
 

وب سایت های 

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

 

 

 

 

 

 

http://woocommerce.ir/


پنجمفصل  راه اندازی ایمیل مارکتینگ  

 ساخت صفحه ورود

 ایمیل رایگان در ماه 25000آموزشارسال 

 ارسال ایمیل مارکتینگ حرفه ای

 جلوگیری از اسپم شدن ایمیل

 آموزش ارسال ایمیل های زمانبندی شده

 آموزش ارسال خودکار ایمیل

 MyMailکار با افزونه 

 پشتیبان گیری از ایمیل

 کردن لیست ایمیلاضافه 

 سرفصل 

 مدت زمان روز3

 پیش نیاز ها ندارد

توانایی شما پس از  افزایش فروش و تعداد بازدیدسایت و همچنین وفادار نگه داشتن کاربران سایت 

 اتمام این فصل

5پیوست فعالسازی ایمیل مارکیتنگ  شیوه ی ارزیابی 

وب سایت های  

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

  



ششمفصل  بهینه سازی سایت   

 معرفی کامل سئو

 تاثیر سئو بر سایت

 indexتعریف و اهمیت 

 بررسی نتایج جستجو و تفاوت های آن

 کار با گوگل وبمستر

 بررسی الگوریتم های گوگل

 نصب افزونه سئو

 بررسی افزونه های سئوکار و 

 سئو کردن قالب سایت

 تعریف پنالتی

 راه های جلوگیری از پنالتی

 تاثیر سئو بر حجم صفحات وب

 on pageسئو 

 off pageسئو 

 دریافت رتبه و اعتبار واقعی

 ستاره دار کردن مطالب در گوگل

 سرفصل 

 مدت زمان روز 5

 پیش نیاز ها ندارد

نمایش سایت در صفحه اول گوگل و جزء نتایج باالی جستجوسایتی عالی از نظر سئو و  توانایی شما پس از  

 اتمام این فصل

6پیوست ثبت سایت در گوگل وبمستر و مدیریت سایت  شیوه ی ارزیابی 

http://www.seocentro.com/tools/seo/seo-analyzer.html 
 بررسی سئو سایت

https://www.google.com/webmasters/ 
 گوگل وبمستر

https://gtmetrix.com/ 
 آنالیز کامل سایت

https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ 
 yoastseoدانلود افزونه 

وب سایت های 

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

  

http://www.seocentro.com/tools/seo/seo-analyzer.html
https://www.google.com/webmasters/
https://gtmetrix.com/
https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/


هفتمفصل  امنیت وردپرس  

 وردپرستوضیحات کانفیگ 

 loginتغییر آدرس صفحه 

 cmsمخفی کردن نوع 

 در صفحه مدیریتeditحذف 

 جلوگیری از آپلود شل کد

 مخفی سازی ورژن وردپرس

 ایجاد بک لینک

 دسترسی به دیتابیس سایت

 cpanelکرک و ورود به 

 روش های پیدا کردن یوزر سایت

 شناسایی حفره های وردپرس

 انواع روش های پشتیبان گیری

 ویرایشگر بستن

 تغییر الگوریتم

 سرفصل 

 مدت زمان روز 5

 پیش نیاز ها ندارد

درصد از امنیت سایت خود را تامین خواهید کرد 85بعد از این دوره شما در حدود  توانایی شما پس از  

 اتمام این فصل

7پیوست امن کردن وبسایت  شیوه ی ارزیابی 

https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/ 
امنیت سایت دوازده ابزار بررسی آنالین  

 

وب سایت های 

 مفید

 زنگ تفریح 

پرتقال گروه آموزشی     

  

https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/


هشتمفصل  طراحی قالب )بدون کدنویسی(  

 Artisterمعرفی نرم افزار 

 Artisterدانلود نرم افزار 

 نصب و فعالسازی نرم افزار

 آشنایی با محیط نرم افزار

 طراحی رنگ بندی قالب

 ایجاد الیه بندی قالب

 طراحی و ساخت هدر قالب

 طراحی و ساخت بدنه اصلی قالب

 طراحی و ساخت سایدبار قالب

 ساخت منوی افقیطراحی و 

 ایجاد منوی عمودی قالب

 ساخت فوتر قالب

 خروجی گرفتن از قالب

 نصب قالب روی وردپرس

 سرفصل 

 مدت زمان روز 2

 پیش نیاز ها ندارد

شخصی شده بدون یک خط کدنویسیساخت یک قالب به صورت اختصاصی و کامال  توانایی شما پس از  

 اتمام این فصل

8پیوست  ایجاد یک قالب  شیوه ی ارزیابی 

وب سایت های  

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

  



Drag and drap نهمفصل  طراحی سایت با  

 عمومیتنظیمات 

 ساخت منو

 ساخت هدر

 ساخت بخش شعار و کاتالوگ

 ساخت بدنه اصلی

 ساخت فوتر سایت

 سرفصل 

 مدت زمان روز 2

 پیش نیاز ها ندارد

توانایی شما پس از  ساخت یک قالب به صورت اختصاصی و کامال شخصی شده بدون یک خط کدنویسی

 اتمام این فصل

9پیوستایجاد یک قالب   شیوه ی ارزیابی 

وب سایت های  

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

 

  



دهمفصل  طراحی قالب )کدنویسی(  

 کار با وردپرس هوک

 (user metaمدیریت داده های کاربران)

 post metaمعرفی و کاربا 

 نمایش تعداد بازدید مطالب

 های سه گانهکار با حلقه 

 (Apiمعرفی و کار با آپشن ها در وردپرس)

 طراحی و پیاده سازی صفحه مدیریت

 معرفی و کار با متاباکس ها

 javascript – Ajaxکدنویسی 

 صفحه کاربران

 ایجاد الگین اختصاصی برای وردپرس

 custom post typeمعرفی و کار با 

 short codeمعرفی و کار با 

 سرفصل 

زمانمدت  روز 6  

HTML , CSS , JS, JQuery, Bootstrap, Ajax, php پیش نیاز ها 

توانایی شما پس از  ساخت یک قالب به صورت اختصاصی و کامال شخصی شده برای خود

 اتمام این فصل

 شیوه ی ارزیابی  10پیوست ساخت یک قالب حرفه ای

وب سایت های  

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یازدهمفصل  افزونه نویسی  

 مقدمات

 شروع عملی افزونه نویسی

 هوک )قالب( ها

 منوها و صفحات مدیریت

 متاباکس

 (Widget) ابرازک

  Internationalizationیا سازی المللی بین

 نویسی درافزونه امنیت

 افزونه تنظیمات

Ajax دروردپرس 

 کاربران
HTTP API 

 (Shortcode) شورتکد یا کدکوتاه

 یازمانبندی( Cron)کرون
Rewrite API 

 ها بندی طبقه هاو پست گسترش

 (WordPress MultiSite) سایته چند وردپرس

 

 سرفصل 

 مدت زمان روز 10

مل با برنامه نویسی وباآشنایی ک  پیش نیاز ها 

افزونه های موردنیاز خود برای وردپرس جهت شخصی سازی سایت خود ساخت توانایی شما پس از  

 اتمام این فصل

11پیوست ایجاد افزونه  شیوه ی ارزیابی 

وب سایت های  

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

 

 

 

 

 

 

 



چندزبانه ایجاد سایت دوازدهمفصل    

 معرفی قالب های مناسب وبسایت چندزبانه

 از کجا قالب مناسب سایت چند زبانه پیدا کنیم

 wpmlمعرفی و کار با افزونه 

 چند زبانه کردن نوشته ها

 آدرس دهی صحیح در صفحات

 هماهنگ کردن آدرس صفحات

 تغییر زبان پنل ادمین

 تاریخ شمسی ممنوع

 انتشار مطالب نحوه هماهنگی تاریخ

 ترجمه برگه های سایت

 معرفی وابستگی ترجمه مطالب به مطالب اصلی

 ترجمه خودکار فهرست و نواقص آن

 ساخت فهرست در سایت چند زبانه به صورت دستی

 ایجاد منوی متفاوت برای هر زبان

 اختصاص انتخابگر زبان به منویی خاص

 ترجمه بخش ابزارک با مترجم کلمات

 ابزارک ها در هر زبان نمایش اختصاصی

 ترجمه سفارشی ابزارک

 استفاده کنیم؟ yoastseoچرا افزونه 

 در سایت چند زبانه و تک زبانه seoتفاوت های 

 seoترجمه عبارات افزونه 

 ترجمه عبارات دارای متغیر

 همه افزون ها باید ترجمه شوند؟؟؟

 استفاده از افزونه فرم تماس

 ترجمه بخش تنظیمات قالب

 زبان سایت بر اساس زبان مرورگرتغییر 

 wpmlنواقص استفاده از 

 تغییر زبان سایت بر اساس زبان کشور کاربر

 سرفصل 

 مدت زمان روز 6

 پیش نیاز ها ندارد

توانایی شما پس از  ایجاد یک سایت چندزبانه برای نمایش برای تمامی انسان ها در سراسر جهان

 اتمام این فصل

12پیوست چندزبانهپیاده سازی یک سایت   شیوه ی ارزیابی 

وب سایت های  

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 



 فصل سیزدهم فارسی سازی قالب وردپرس

 جستجو و دانلود قالب رایگان

 معرفی سایت های مرجع قالب های پریمیوم

 الیسنس قالب های پریمیومخرید ارزی 

 نصب پالگین های الزم پوسته

 استانداردهای وردپرس برای راست چین کردن

 نحوه استایل دهی برای راست چین کردن قالب

 ایجاد تایپوگرافی حرفه ای و استاندارد

 برای فارسی سازی کامل htmlو  cssمعرفی تگ های 

 ایجاد و استفاده از فایل زبان

 از ویرایشگر فایل زبانمعرفی و استفاده 

 معادل فارسی برخی کلمات پرکاربرد

 رفع مشکل خوانده نشدن فایل زبان

 رفع مشکل فارسی نشدن متنی خاص

 به روز رسانی فایل زبان بعد از به روز رسانی پوسته

 فارسی سازی قالب های حرفه ای

 قرار دادن محصول در مارکت های فارسی

 اکردن آنها و نحوه پید mockupآشنایی با 

 سرفصل 

 مدت زمان روز 6

 پیش نیاز ها ندارد

توانایی شما پس از  دانلود قالب های انگلیسی حرفه ای و فارسی کردن آن برای خود یا جهت فروش

 اتمام این فصل

 شیوه ی ارزیابی  13فارسی کردن یک قالب بصورت حرفه ای پیوست

وب سایت های  

 مفید

 زنگ تفریح 

   گروه آموزشی پرتقال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1پیوست 

 گروه آموزشی پرتقالسواالت فصل اول دوره وردپرس از 

 

 مخفف چه کلمه ای است؟ wwwواژه  -1

 

 سه تا از سیستم عامل های سرور را نام ببرید؟ -2

 

 نام ببرید؟زبان های طراحی وب سمت کالینت رو  -3

 

 در زبان برنامه نویسی تحت وب چیست؟ PHPکاربرد  -4

 

 را توضیح دهید؟ crass-platformقابلیت  -5

 

 را توضیح دهید؟ IPکاربرد  -6

 

 را شرح دهید؟ DNSوظیفه  -7

 

 برای کدام زبان برنامه نویسی تحت وب کاربرد دارد؟ IISوب سرور  -8

 

 وظیفه مرورگر را بیان کنید؟ -9

 

 موختید در یک پاراگراف شرح دهید؟آنچه را از این فصل آ -10



 2پیوست

 هاست و دامنه را خریداری کنید -1

 وردپرس را آپلود کنید -2

 (wp-configوردپرس را از طریق پنل هاست نصب کنید)با ویرایش فایل  -3

 دسته متفاوت ایجاد کنید 4نوشته با  8 -4

 منوی باالی سایت را ویرایش کنید -5

 ما و درباره ما ایجاد کنید و در منو قرار دهیددو برگه تماس با  -6

 قالبی مناسب حوزه فعالیت خود نصب کنید -7

 بوسیله یک افزونه قسمت افزودن نوشته را با امکانات باالتر ببینید -8

 دسترسی ثبت نام را برای عموم آزاد کنید -9

 کاربرهایی با نقش های مختلف ایجاد کنید -10

 

 

 

 

 

 



 3پیوست 

 زیر در دسته سئو نیستند؟ کدام یک از افزونه های -1

 googleKeywordPlannerد( OptionMonsterج( Autoptimizeب( yoast seoالف(

 نمی باشد؟ Yoast seoکدام یک جزء کاربردهای  -2

 تعیین هویت گوگلد( ج(سئو کردن نوشته ب( سئو کردن کدهای قالب الف( ایجاد سایت مپ

 ساز می باشد؟ کدام یک از افزونه های زیر جزء افزونه های صفحه -3

 WP Statistics د( OptinMonster ج( ContactForm7ب( VisualComposerالف( 

 جهت افزودن امکانات جهت ویرایش نوشته از کدام افزونه استفاده می شود؟ -4

 visual form builder د( TinyMCE Advanced ج( Akisment ب( OptinMonsterالف( 

 سایت می شود؟کدام افزونه باعث افزایش سرعت لود  -5

 Captcha on Login د( Backwpup-free ج( Image optimization ب( W3 Total cache الف(

 کدام یک از افزونه ها جهت امنیت سایت استفاده می شود؟ -6

TinyMCE Advanced ج( YITH WooCommerce Compare ب( Captcha on Login الف(

 WP Statistics د( 

 در یک سطح بیان کنید؟کاربرد افزونه های زیر را  -7

 YITH WooCommerce Ajax Product Filter الف(

 Backwpup-free ب(

 seo auto linker ج(

 OptinMonster د(

 

 



 4پیوست 

 افزونه ووکامرس را نصب کنید -1

 آنرا پیکر بندی کنید -2

 صفحه فروشگاه ایجاد کنید -3

 فروشگاه خود را با صفحه اصلی سایت خود یکی کنید -4

 قرار بدیدقالب فروشگاهی مناسب  -5

 برای محصوالت خود ویژگی های متفاوت قرار دهید  -6

 کد های تخفیف ایجاد کنید -7

 در ستون سمت راست کدهای تخفیف را قرار دهید -8

 سایت را به درگاه بانک وصل کنید -9

 کدهای تخفیف خاصی را در ستون سمت راست قرار دهید -10

 قرار دهیدبرای محصوالت خود فیلتر بر اساس قیمت  -11

 یک پنجره پاپ آپ ایجاد کنید  -12

 

 

 



 5پیوست 

یک ایمیل مارکتینگ ایجاد کنید و لیستی از ایمیل ها ایجاد کنید و شروع به ارسال ایمیل انبوه 

 کنید.

سپس بعد از ارسال ایمیل انبوه ایمیل زمانبندی شده ایجاد کنید و تعیین کنید که ایمیل های 

 شما در چه زمانی ارسال شود.

از اسپم شدن ایمیل های خود جلوگیری کنید و به نکاتی که باعث اسپم شدن ایمیل می شود 

 دقت کنید.

 

 

 

 

 

 

 



 6پیوست

 yoast seoنصب افزونه  -1

 ثبت سایت در گوگل وبمستر -2

 yoast seoثبت کد تایید از طریق  -3

 ایجاد نقشه برای سایت -4

 ایجاد صفحات شبکه های اجتماعی برای سایت -5

 gtmetrixرفع ارورهای موجود در سایت  -6

 

 

 

 

 

 

 

 



 7پیوست 

 را عوض کنید. wp-configآدرس فایل  -1

 آدرس صفحه ورود به پنل وردپرس را عوض کنید. -2

 قابلیت ویرایش پالگین های خود را غیرفعال کنید -3

 سایت خود را مخفی کنید cmsنوع   -4

 یک درپشتی در وردپرس خود بجود بیاورید -5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8پیوست 

 موجود ایجاد کنید PSDقالبی با مشخصات فایل 

http://s9.picofile.com/file/8272238168/025.psd.html 

 از لینک باال استفاده نمایید PSDجهت دانلود فایل 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s9.picofile.com/file/8272238168/025.psd.html


 

 

 9پیوست 

 ایجاد نمایید: PSDقالبی با مشخصات موجود در فایل 

http://s8.picofile.com/file/8272236168/down98.psd.html 

 از لینک باال استفاده نمایید PSDجهت دانلود فایل 

 

 

 

 

 

 

 

http://s8.picofile.com/file/8272236168/down98.psd.html


 10پیوست 

 اطالعات زیر ایجاد کنید:قالبی را با 

 بخش هدر: 

 وجود لوگوی سایت -1

 بنر سایت  -2

 ایجاد منو -3

 استایل دهی به منو -4

 بخش سایدبار:

 ایجاد فرم ورود -1

 قرار دادن لیست  دسته بندی سایت -2

 نوشته های تازه -3

 بخش محتوا:

 اخرین نوشته ها -1

 نوشته ها بر اساس هر دسته -2

 بخش فوتر:

 منویی کوچک در فوتر -1

 متن کپی رایت -2

 بخش دو تقسیم بندی فوتر به -3

 بخش اول: لیست برگه ها -4

 (Marqueeبخش دوم: لیست نظرات به صورت رفت و برگشتی) -5



 11پیوست 

 افزونه / محبوبترین / جدیدترین/ بطور تصادفی را بسازید-1

 افزونه افزودن امکانات به قسمت افزودن نوشته ایجاد کنید -2

 ایجاد کنید افزونه لیست آخرین نظرات کاربران را -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12پیوست 

 قالبی را دانلود کنید -1

 را نصب کنید wpmlافزونه   -2

 برگه های سایت را به زبان انگلیسی ترجمه کنید -3

 نوشته های سایت را به زبان انگلیسی ترجمه کنید -4

 فهرست را به صورت دستی ایجاد نمایید -5

 بخش تنظیمات قالب را ترجمه کنید  -6

 زبان کاربری که وارد سایت می شود تعیین کنیدزبان سایت را بر اساس  -7

 

 

 

 

 



 

 13پیوست 

قالب زیر را دانلود کنید و بر اساس پارامترهای گفته شده در سر فصل آن را به 

 طور کامل فارسی سازی کنید:

http://s9.picofile.com/file/8272299550/socute_free.zip.html 

http://s9.picofile.com/file/8272299550/socute_free.zip.html

