رد  SSLیزاس لاعف شزومآ
تساه
ویاه زا تساه دیرخ هب مادقا هک یتروصرد ،تسا هدش هیهت ویاه تساه زا ریز ریواصت دینک تقد
.تسا توافتم نآ رهاظ یمک و تسا ناسکی اه تساه مامت رد راک ریسم ،دیشابن نارگن دیا هدرکن
یتح ،تسامش تمدخ رد ویاه ینابیتشپ میت دیتشاد یلاوس راک زا هلحرم ره رد رگا لاحنیا اب
.دیشاب هتشادن یسیورس ام زا رگا

تساه رد ناگیار  SSLیزاس لاعف
مسا اب یا هنیزگ لابند هب دیدش تساه تیریدم دراو یتقو تساه رد ناگیار  SSLیزاس لاعف یارب
.دیشاب SSL Certificates
نیمدا تکریاد

هنیزگ
Certificates
تساه رد
Image
notSSL
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or type unknown

یدروم هنیزگ نیلوا هک دیراد باختنا یارب هنیزگ نیدنچ دیدش  SSLتامیظنت هحفص دراو یتقو
.مینکب میظنت و باختنا دیاب ام هک تسه
میظنت
ناگیار ssl
تساه رد
Image
not found
or type unknown
 Let'sسیورس زا امش یارب هزور  30ناگیار  SSLکی نوا تامیظنت ماجنا و لوا هنیزگ باختنا اب
.هشیم داجیا Encrypt
متسیس رد هفیظو کی تساه رد ناگیار  SSLنیلوا داجیا زا دعب ،دیشابن نوا دیدمت نارگن هتبلا
.هنک دیدمت کیتاموتا روطب ور امش  SSLرابکی زور  30ره هک هشیم فیرعت تساه
سیورس زا دینوتیم دیشاب نئمطم تساه رد  SSLیگشیمه ندوب لاعف زا دیهاوخیم رگا لاحنیا اب
ام هب ور  SSLیلصو و عطق ندرک روتینام و دینک هدافتسا ویاه ناگیار گنیروتینام
.دیراپسب
تامیظنت غارس میرب اما

تساه رد ناگیار  SSLتامیظنت

هب یزاین ،هدش هتشون امش تیاس سردآ ضرفشیپ تروصب دلیف نیا رد Common Name:
.تسین دلیف نیا رییغت
یمسا ره هک تسه نیا یارب هنیزگ نیا ،هراد دوجو  Wildcardمسا هب کیت هی دلیف نیا یوربور اما
.هشب دول  HTTPSاب امتح و هنکب ینابیتشپ ور  SSLدموا هنماد مان دعب ای لبق
تشاد میهاوخ نیماد باس یدایز دادعت هک یتقو الثم ،مینکیم هدافتسا هنیزگ نیا زا صاخ دراوم رد
.نشاب هتشاد ور  SSLنوشمه میاوخیم و
.هشیم میظنت یلصا نیماد یارب  SSLو هشیمن لاعف هنیزگ نیا لومعم روطب اما
.میرادن یراک میظنت ود نیا اب ،تسه امش  SSLبسانم و ضرفشیپ تامیظنت یدعب هنیزگ ود
.تشاد میهاوخ ور هراد دوجو امش تساه یور رضاح لاح رد هک یفلتخم یاه سردآ زا تسیل کی رخآ رد اما
.دینک باختنا ور هشب لاعف اهنوا یور  SSLدیهاوخیم هک ییاه سردآ تمسق نیا رد
هب یزاین و نتسه بسانم ندش باختنا ضرفشیپ روطب هک ییاه هنیزگ دیرادن نیماد باس رگا
.تسین یا هگید دروم باختنا
ود یلصا هنماد لثم دیاب هشب دول  HTTPSاب دیاوخیم و دیتخاس نیماد باس تساه رد رگا اما
.دینک باختنا مه ور نیماد باس اب طبترم  wwwنودب و  wwwاب هنیزگ

نیمدا تکریاد تساه رد  SSLیزاس لاعف یارب اه هنماد باختنا

Image not found or type unknown

.هشب هریخذ تامیظنت ات دینزب ور گنر زبس  Saveهنیزگ رخآ رد
ات  2نینچمه .تسین  Force SSL with https redirectهنیزگ یزاس لاعف هب یزاین دینک تقد
.دینزب ور  saveهمکد نیلوا هک دینک تقد امتح ،تسه هحفص نیا وت  saveهنیزگ
.هشب لاعف تساه یور رب  SSLات هشکیم لوط هقیقد  5ات  1نیب  saveهمکد یور کیلک زا دعب
تیاس هشب لاعف رگا هک دنچره ،هشیم مالعا تساه یاه مایپ تمسق رد یزاس لاعف نیا هجیتن
.هشب دول هنوتیم مه  httpsاب امش

ویاه ینابیتشپ میت دیتشاد ییامنهار هب زاین هگید دراوم ای و راک زا هلحرم ره رد رگا تیاهن رد
.دیشاب هتشادن یسیورس ام زا رگا یتح ،تسامش تمدخ رد
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