ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ »آذرآﻧﻼﯾﻦ« ﺑﻪ زودی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد

آذرآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ زودی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی را روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪرن در ﺣﻮزه ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻋﺼﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﻫﺮ روز اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد روﻧﻖ دﻫﯿﻢ.
دﯾﺮوز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﻧﯿﺎی وب ﻣﺪل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﻣﺮوز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮی را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺎﺟﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﯾﺪه ای ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آذرآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اراﺋﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ وب
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش وﯾﺮﻟﻦ  ،آذرآﻧﻼﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ را راه اﻧﺪازی
ﮐﺮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ داﻣﯿﻦ و ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ.
ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ
ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای راه اﻧﺪازی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﺎم
ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در
دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺛﺒﺖ و ﺗﻤﺪﯾﺪ داﻣﻨﻪ در آذرآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺎرش و ﭘﺮداﺧﺖ آن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﻨﻞ داﻣﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻣﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آذرآﻧﻼﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺟﯿﺴﺘﺮﻫﺎی داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺎﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد  DNSاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای داﻣﻨﻪ و ﻗﻔﻞ داﻣﻨﻪ ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺰو دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص آذرآﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد.

ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب آذرآﻧﻼﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ،ﻫﺎﺳﺖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻫﺎﺳﺖ
وﯾﻨﺪوز و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب و ﺷﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺎﯾﺮوال ﺑﺮ روی ﺳﺮورﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ،
ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ از دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎی  SSDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ ﻫﺎی اروﭘﺎ ﺳﺮﻋﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻣﺤﺪود اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ،ﭘﺎرک دوﻣﯿﻦ،
ﺣﺴﺎب  FTPو ...ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﮏ آپ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
آذرآﻧﻼﯾﻦ دارای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺼﺐ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ آذرآﻧﻼﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﺧﻮدﮐﺎر وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ وردﭘﺮس و ﺟﻮﻣﻼ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی آذرآﻧﻼﯾﻦ در  10ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﺎی ﺑﺮوز و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻨﺘﻞ و ﺳﻮﭘﺮ
ﻣﯿﮑﺮو ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎز  VMware Esxiﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
 VPSﻃﺒﻖ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺧﻮد از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده آذرآﻧﻼﯾﻦ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزی ﺳﺎز  vmware Esxiﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺠﺎزی وﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺠﺎزی وﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺎرش راه اﻧﺪازی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی از ده ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آذرآﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ و ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ،ﺑﻪ
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آذرآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.azaronline.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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