ویاه زا تساه دیرخ
.میا هدرک هئارا ار ویاه یربا تخاس ریز زا تساه دیرخ شزومآ مدق هب مدق و لماک روطب هلاقم نیا رد
.تشاد دیهاوخ دوخ هژورپ ای تیاس بو بسانم تساه کی امش لحارم مامت ماجنا اب شزومآ نیا رخآ رد
هدافتسا ویاه ناگیار هنماد زا دیناوتیم و تسین هنماد دیرخ هب یزاین ویاه زا تساه دیرخ یارب
.دینک
.دیوش دراو و دینک مان تبث دیاب نایرتشم لوسنک رد ادتبا ویاه تساه دیرخ یارب
دیدج
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.دینک باختنا ار دیدج تساه هنیزگ تساه شخب زا تسار تمس ونم زا ای و دینک باختنا
.دنراد ار ناشدوخ صوصخم یاه نلپ مادکره هک تسا هدش هئارا تساه عون  ۳دیدج تساه هحفص رد
یداصتقا تساه
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بسانم تساه باختنا
نلپ ره زا یرتشیب تاعالطا دیهاوخیم رگا اما هدش هدروآ دیدج تساه هحفص رد اه نلپ یلک تایئزج
دیرخ هحفص هب تشاد دیهاوخ تساه ره هارمه ییاه تیلباق هچ هک دینادب اقیقد و دیشاب هتشاد
.دینک هعجارم ویاه تیاس رد تساه
یلصا عبانم رظن زا تفگ دیاب مییوگب ار اه تساه عاونا توافت یلک روطب میهاوخب رگا اما
هدش رتشیب نلپ ره تاناکما و اضف افرص و دنرادن یتوافت مهاب اه تساه نیا  RAMو  CPUینعی
.تسا
:تسا ریز حرش هب دوش یم هئارا هک یمهم و یلصا دراوم یداصتقا تساه لوا نلپ رد لاثم یارب
 : GB 1.5تساه یاضف
سیباتید  ۱یاراد
لیمیا تناکا ۵
 80 GBهنایهام دناب یانهپ
یلصا هنماد ۱
هنماد ریز ۵
:یداصتقا تساه رخآ نلپ رد اما

 : GB 12تساه یاضف
سیباتید  Unlimitedیاراد
لیمیا تناکا Unlimited
 Unlimited GBهنایهام دناب یانهپ
یلصا هنماد Unlimited
هنماد ریز Unlimited
یا هدافتسا و تیاس بو عون ره بسانم هک دنراد وی یپ یس و مر نازیم کی هب ود ره تساه ود نیا
.دشاب یم
.تسا توافتم اه تساه تاناکما یقاب ای و سیباتید دادعت لاثم یارب طقف
میرخب یتساه هچ هلاقم رد تسامش نیالنآ راک و بسک ای تیاس بو بسانم تساه مادک هکنیا
.میا هداد حیضوت نآ درومرد لماک روطب اه تساه نیرتهب یفرعم
هب ات دینک باختنا ار اه نلپ زا یکی دوخ نیالنآ راک و بسک زاین هب هجوت اب تیاهن رد سپ
.دیوش تیاده دعب هلحرم

ینامز هزاب باختنا
.لاس کی ات هام کی زا دینک باختنا ار دیراد تساه نیا هب زاین هک ینامز تدم دیاب یدعب هلحرم رد

ینامز هرود باختنا
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تساه تمیق ههام  ۳زا و دنرادن هنایهام هنیزگ یداصتقا یاه تساه هیلوا یاه نلپ هک دینک تقد
.دوش یم عورش
.دشاب یم تساه ندش نوزرا دح زا شیب مه نآ یلصا لیلد
هک دوش باختنا هلاس  ۱ینامز هزاب دوش یم داهنشیپ دیتسه نئمطم دوخ باختنا زا هک یتروصرد
.دیوشن هدنیآ لاس  ۱رد یلامتحا یاه تمیق رییغت رثاتم
ار رتمک ینامز هزاب دیناوتیم دیرادن یفاک هجدوب ای دیراد ار تساه ندرک ناحتما دصق رگا اما
.دینک باختنا

.دش دیهاوخ دعب هلحرم دراو ینامز هزاب باختنا زا دعب

تساه مان و هنماد مان تبث
هک دیشاب هتشاد تقد .دینک باختنا دوخ تیاس یارب  Domainای هنماد کی دیاب هلحرم نیا رد
.درادن دوجو هنماد دیرخ ناکما ویاه رد رضاح لاحرد
.دینک تساه دیرخ هب مادقا سپس و دینک هیهت یرگید تکرش زا دیاب ادتبا ار دوخ هنماد اذل
ای و
هب زاین نودب ار دوخ تیاس و دینک هدافتسا تساه دیرخ یارب ویاه ناگیار هنماد باس زا دیناوت یم
.دینک یزادنا هار هنماد دیرخ
ار ” منکیم هدافتسا ما هدرک تبث البق هک یا هنماد زا ” ی هنیزگ کیت دیراد هنماد هک یتروصرد
.دینک دراو ار دوخ هنماد و دینزب
تساه دیرخ زا دعب ار نآ یاه  DNSدیاب دوش لصو ویاه تساه هب امش هنماد هکنیا یارب دینک تقد
.دینک میظنت دوش یم لاسرا امش هب هک یناسر عالطا لیمیا قبط
دروم مان ریز رداک رد طقف و دینزن ار کیت دینک هدافتسا ویاه ناگیار هنماد ریز زا دیهاوخیم رگا اما
مان نآ ندوب دازآ تروصرد ات دینک کیلک تیعضو یسررب همکد یور و دینک دراو ار دوخ رظن
.دینک هدافتسا و تبث ار نآ دیناوتب
.دینزب ار تخاس ی هنیزگ و دینک باختنا دوخ تساه یارب مان کی رخآ رد

ویاه رد تساه یارب هنماد مان باختنا
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 + ۹%تساه تمیق نازیم هب دیاب امش لوپ فیک تساه تخاس یارب هک دیشاب هتشاد تقد
ژراش اب طبترم یمایپ دیشاب هتشادن یفاک ژراش هک یتروصرد ،دشاب هتشاد ژراش تایلام
.دینک تساه دیرخ هب مادقا سپس و دینک ژراش ار دوخ باسح ادتبا هک دوش یم هداد شیامن باسح
یور رب دوخ سوم ندرب اب دوخ یربراک باسح هحفص یالاب زا دیناوت یم دوخ لوپ فیک ژراش یارب
.دینکب ژراش شیازفا هب مادقا دهدیم شیامن ار امش یلعف ژراش هک یا هنیزگ
ماجنا ار تخادرپ دعب و دینک دیراو ار غلبم ،هدرک کیلک رابتعا شیازفا یور رب تسیفاک طقف
.دیهد

.دینک لیمکت ار دوخ دیرخ دیناوتیم لوپ فیک ژراش زا دعب تیاهن رد

تساه هب دورو و تاصخشم تفایرد
لاسرا امش هب تساه تاعالطا یواح یلیمیا دیدرک یرادیرخ ار دوخ زاین دروم تساه هکنیا زا دعب
.تسا هدش هدروآ نآ رد …و اه ، DNSدورو زمر هک دش دهاوخ
یرادیرخ هک ییاه تساه ای تساه اه تساه تسیل هحفص هب هعجارم اب دیناوت یم امش نینچمه
هنیزگ باختنا دعب و تایئزج هدهاشم هنیزگ یور رب کیلک اب و دینک هدهاشم ار دیا هدرک
.دینیبب ار دوخ تساه لماک تاعالطا تاصخشم
ویاه رد اه تساه تسیل
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رد و دینک هدهاشم ار دوخ تساه تاصخشم دیناوتیم تایئزج مامت اب لماک روطب هحفص نیا رد
.دینک یپک ار تساه زمر ای و دیوش تساه دراو هحفص یاهتنا
ویاه رد تساه تاصخشم هحفص
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هار ار دوخ تیاس بو تساه دروبشاد هب دورو اب دیناوتیم و تسا هدافتسا هدامآ امش تساه الاح
.دینک یزادنا
تبث قیرط زا ویاه ینابیتشپ میت اب امتح دیتشاد یلکشم راک زا هلحرم ره رد هک یتروصرد
.دینک رارقرب طابترا ینفلت سامت ای و تکیت
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