آﻣﻮزش DotNetPanel
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از  DotNetPanelآدرس ﭘﻨﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ :
ﻧﺎم داﻣﻨﻪhttp://panel.
ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ :

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ :
ﮐﻨﺘﺮل داﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﻓﻌﺎل ﺑﺮروی ھﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ Domain :

•

وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ Web :

•

دھﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ ھﺎی اف ﺗﯽ ﭘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد FTP Accounts :

•

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ھﺎﺳﺖ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد File Manager :

•

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﮕﺎه ھﺎی داده ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ Databases :

•

اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻤﯿﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ Mail :

•

 : Webﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وب ﺳﺎﯾﺖ و اﻧﺘﺨﺎب داﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را  Pause ، Stopو ﯾﺎ  Startﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  Virtual Directoryھﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ

 : FTP Accountsدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎب ھﺎی  FTPﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
آﻧﮫﺎ را ﺣﺬف و ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎب  FTPﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی  Create FTP Accountﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را وارد ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

 : File Managerدر اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﻨﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،
ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  Zipرا در آن  Unzipﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ...

 : Databasesدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﻨﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  SQL Server 2008و ﯾﺎ  MySQLرا اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﺪ  ،از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺧﻮد را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺎﯾﻞ  Backupآن را  Restoreﮐﻨﯿﺪ :

 : Mailدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﮐﺎﻧﺖ ھﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ھﺎ و ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Mail.domain.comﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد
ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  outlookو دﯾﮕﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎ اﯾﻤﯿﻞ ھﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﮑﺘﻪ  :آﻣﻮزش ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺎ در ﺑﺨﺶ راھﻨﻤﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ھﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 www.parsianhost.comﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻮﺟﻪ  :درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  Support@ParsianHost.irو ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  88005332ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

