
 
 

 

 شروع

 :قدم اول

 تفاوت هاست سی پنل و دایرکت ادمین 

 ٕٞچٙیٗ از یىی وسة ٚ وار ضٕاست ٚ یت ٘ماط ٔٛفكیٗ از ٟٕٔتریىی ، ٚب ٔٙاسةیستا٘ی ْیسا٘تخاب سرٚ

ٞاست ٔٙاسة، ا٘تخاب وٙترَ پُٙ ٔٙاسة است ٚ سپس خریارواٟ٘ا ٞاست لرار داردیذ ا٘تخاب   وٙترَ پُٙ . 

ٞاستی وٙترَ پّٟٙایٗ ٞر دٚ از ٔحثٛتتریٗ ادْیروت پُٙ ٚ دایس  ٞر دٚ وٙترَ پُٙ طرفذاراٖ . ٞستٙذیًٙ 

 . در سرتاسر جٟاٖ دار٘ذیادیز

 :ٔعرفی وٙترَ پُٙ دایروت ادٔیٗ

یسٙس  الیٗ ادْیروت از ساز٘ذٌاٖ دایثایست استفادٜ از آٖ ْی است وٝ ترای وٙترَ پُٙ پَٛیه یٗ ادْیروتدا

ایذاریرا خر ٞاست اضترانیذ داریٓ اِثتٝ اٌر تػٓ.ییذ ٕ٘ ٞاستیذ، استفادٜ وٗی از   ضٕا از ی ا٘تخابیًٙ ضروت 

 یروت دٞذ، دای خٛد تٝ غٛرت آٔادٜ ارائٝ ْیٞایس سرٚی ٚ تر رٚست وردٜ ایذاری وٙترَ پُٙ را خریٗلثُ ا

 یٗتر  ٚ آساٖیٗتر  از سادٜیىی یٗ ادْیروت دایذ، داضتٝ تاشیذتٛاٖی است وٝ ْیی ا٘تخاتٟایٗ از تٟتریىی یٗادْ

ٞاست ْیس سرٚیوٙترَ پّٟٙا  راٞٓ را فیتاتیس ٚ دیجر ٔٗیُ فایُ، ضٕا تٝ ٚب ْی دسترسیتاضذ ٚ تٝ ساديی 

 تاال وأال ٔطخع است یر وٝ اِثتٝ در تػٛ، در دسترس استی تٝ ساديیس وٙترَ پُٙ ٕٞٝ چیٗوٙذ، داخُ اْی

. یذ وٗیذا را جیذ وٝ تٝ د٘ثاَ آٖ ٞستیسی ٞر چیذتٛاٖی ْی تٝ راحتیٗ ادْیروتٚ پس از ٚرٚد تٝ دا

 : پُٙی وٙترَ پُٙ سیٔعرف

 پُٙ ٕٞٛارٜ تر٘ذٜ ٘ثرد ا٘تخاب یتاضذ، سی ٔٛجٛد در تازار ْی وٙترَ پّٟٙایٗ پُٙ از ٔحثٛتتری ضه ستذٖٚ

 است وٝ در ی پَٛی وٙترَ پّٟٙایٗ از ٔعرٚفتریىی یس پُٙ ٖی س چرا؟؟ پُٙ تٛدٜ است،ی ٚ سیٗ ادْیروت دایٗب

ٞاستیٗتٟتر ٞاست وارتراٖ ارائٝ ْیٞایس سرٚی جٟاٖ رٚیٞایًٙ   دارد ٚ ی وٙترَ پُٙ أىا٘ات فراٚاٖیٌٗردد، ای 

 یٙتر٘ت در سطح ایا  ٚ حرفٝیی واتراٖ اتتذای ا٘تخاتٟا ترایٗتٟتراز  پُٙ ی س.تاضذ ی آساٖ ْیاراستفادٜ از آٖ تس

ٞاست آغاز وٙٙذی وٝ ْ،تاضذْی  سی تٝ أىا٘ات ی دسترسی آساٖیُ تٝ دَیاٖ ٔعٕٛال ٔثتذ.خٛاٞٙذ وار خٛد را تا 

ٞاست خٛد ترجیپُٙ را ترا  .دٞٙذی ٘طاٖ ٘ٓیا  از خٛد عاللٝیٗ ادْیروتدٞٙذ ٚ ٘سثت تٝ استفادٜ از دای ْیح 



 
 

 

 ٔختّف ی وارتراٖ راحتتر تٝ لسٕتٟایطٛد خٛد دارد وٝ تاعث ْیٞای در ٔجٕٛعٝ تٙذیطتری پُٙ أىا٘ات بیس

. وٙذی ْیثا٘ی پطتیٗ ادْیروت ٘سثت تٝ دایطتری بیٞایٗ پُٙ از أىا٘ات ٚ پاليی سیاتٙذ، یٞاستطاٖ دسترس

 یٗ داْیروت پُٙ ٚ دای سیٗتفاٚت عٕذٜ ب

 پُٙ ی ٚ سیٗ ادْیروتدا.  ٔختّف آساٖ تر استی تٝ لسٕتٟایتر است ٚ دسترسی لٛیىی پُٙ از ٘ظر ٌرافیس

اتٞردٚ آٟ٘ا تٕاْ تٙظ.  دار٘ذیاری تسی ٞستٙذ، أا تفاٚتٟایىذیٍر یٝ ضةیّیخ ات سرٚر ٚ تٙظٕی  ی ٚروٟایٓ فرٕی

 را در ٍٞٙاْ وار تا آٖ در پٛستٝ یطتری بیار سرعت تسیٗ ادْیروت أا در داد،وٙٗی ْیثا٘ی را پطتیت سایطراح

ات پُٙ از تٕاْ تٙظی سیٍر در سٕت دیذ،وٗی آٖ تجرتٝ ْپیص فرؼ  یٗوٙذ، ای ْیثا٘ی پطتUI یٞایت ٚ لاتُٕی

 وارتراٖ تا ٞر سطح ْ تٕای تٝ تٕاْ لسٕتٟا آسا٘تر تاضذ ٚ استفادٜ از آٖ ترای پُٙ دسترسیضٛد در سیتاعث ْ

.  ٔٙاسثتر تاضذیعّٓ

تق  یٗ ادْیروت تا دایسٝ پُٙ در ٔمای وٙترَ پُٙ سٕی

تق ٞا٘ٝ ٞسی است ٚ سیطتر بیٗ ادْیروت پُٙ از دای سٕی ٞاستی تٝ ضروتٟایادی زیٞا یٙٝ پُٙ ٔا  یُ تحٓیًٙ 

تق. وٙذْی  یثا٘ی ٚ پطتیثاتر ٚ ظاٞر زیطتر أىا٘ات بیُ تٝ دَیٗ ادْیروت تا دایسٝ پُٙ در ٔمای وٙترَ پُٙ سٕی

ٞاست سیٞایس است وٝ سرٚیُٖ دَی تٝ ایطترتٟتر تاالتر است، ب ت پُٙ قی سی سرٚر ٔجازیا پُٙ ی   ٕی

ٞاست دایطتریب ت ق. دار٘ذیٗ ادْیروت ٘سثت تٝ  ٞا٘ٝ الٕی  ی ترای ٞر سرٚر اختػاظی پُٙ ترای سیسٙس ٔا

ت دالر، ٚ ق45ٞر ٔاٜ  ٞا٘ٝ ی ٞر سرٚر اختػاظی ترایٗ ادْیروت دایسٙس الٕی تاضذ، اِثتٝ ٘ىتٝ ی دالر 29ْ ٔا

ٞاست، ای است وٝ سیٟٗٔٓ ا  یٞایرا٘ی وردٜ است ٚ ٔحػٛالت ٚ خذٔات خٛد را تٝ ایٓ را تحریراٖ پُٙ ساَ 

. دٞذی ارائٝ ٘ٓیسعس

 


