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 مقدمه -1

خدمات میزبانی از پنل کنترلی پلسک به دلیل پشتیبانی از هر دو سیستم عامل های دیجیتال جهت ارائه مرکز فناوری
با استفاده از پلسک، با دانش محدود فنی، تنظیمات هاست قابل مدیریت و کنترل  .نماید ویندوزی و لینوکسی استفاده می

 باشد. می

گرافیکی و هم در زمینه مدیریت و کنترل  ند، ابزار مناسبی هم در زمینههای کاربردی قدرتمپلسک بدلیل داشتن افزونه
سازی شده نصب کنید و با است. این امکان نیز وجود دارد که پالگین خود را برنامه نویسی کنید و به صورت اختصاصی

 استفاده از پلسک، سرور را به دلخواه خودتان تنظیم و مدیریت کنید.

 و بانک اطالعاتی ASP ا از زبانت که اسکریپت مورد استفاده آنههایی اسمیزبانی در سرور ویندوزی مناسب برای وب سایت

SQL SERVER یندوز برد و از آخرین نسخه پنل مدیریت میزبانی ویندوز پلسک به عنوان کنترل پنل میزبانی وبهره می
 بهره مند هستند.

 و بانک اطالعاتی PHP آنها از زبانهایی است که اسکریپت مورد استفاده میزبانی در سرور لینوکسی مناسب برای وب سایت

MY SQL کسی برد و از آخرین نسخه پنل مدیریت میزبانی لینوکس پلسک به عنوان کنترل پنل میزبانی لینوبهره می
 .بهره مند هستند

 خدمات میزبانی معرفی -2

و معتبر در پیشخوان  توانند جهت درخواست میزبانی، اطالعات درخواستی را به صورت دقیقکلیه اساتید دانشگاه می -1

وارد نمایند و خدمت درخواستی و پایگاه داده مورد نظر خود را در فرم مشخص 1 "فرم درخواست میزبانی"دانشگاه تهران

 نمایند.

باشد. در صورت استفاده بیش از فضای می گیگا بایت 2 وب سایت در ابتدا به مقدار فضای اختصاص داده شده برای هر -3
گردد و در گردد. افزایش فضا در مرکز فناوری دیجیتالی بررسی میدامنه به صورت موقت غیر فعال می اختصاص داده شده

 صورت نیاز به فضای بیشتر اختصاص داده خواهد شد.

به  های مورد استفاده در توسعه وب سایت الزم است به صورت مستمر و منظم به روز رسانی گردد.مامی اپلیکیشنت -4
هایی مانند ورد پرس و جومال این موضوع الزم مورد های امنیتی به خصوص برای فناوریبروز ریسک جهت جلوگیری از

 د.شتوجه قرار گیرد. در صورت عدم بروز رسانی وب سایت توسط مرکز فناوری اطالعات غیرفعال خواهد 

 

 

                                                 
1 https://my.ut.ac.ir 
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 باشد.کان پذیر میام Databases تنظیمات آن از طریق پنل پلسک و بخش نحوه ایجاد پایگاه داده و -5

فولدرهای مورد استفاده در ایجاد وب سایت خودداری  Permission به جهت حفظ امنیت وب سایت خود از تغییر -8
 بفرمایید.

 ایجاد نمایید. httpdocs وب سایت را حتماً در فولدر ریشه یعنی فولدر index فایل -9

باشد. جهت تهیه نسخه سئول محترم وب سایت مربوطه میت بر عهده متهیه نسخه پشتیبان از اطالعات وب سای -10
توانید نسخه پشتیبان از وب سایت خود تهیه نمائید. می Backup Manager پشتیبان از طریق کنترل پنل پلسک و بخش

های پشتیبان تهیه شده را در فضای دستگاه گردد نسخهبرای جلوگیری از پرشدن فضای اختصاص داده شده پیشنهاد می
 خود نگهداری نمائید و از این فضا حذف نمائید.

وب سایت  SSL گردد گواهیگردد و توصیه مییبه صورت منظم هرساله در سرورهای میزبانی نصب م SSL گواهی -9
 باشد.یم Security و بخش Hosting Settings خود را حتماً فعال نمائید. این گزینه در پنل پلسک و در بخش

 قوانین عمومی -3

را  1 "های دانشگاهآئین نامه نحوه نامگذاری دامنه "درخواست کننده موظف است قبل از تکمیل فرم درخواست میزبانی -1

 مطالعه نمایند.

سئول  -2 سا    یدتول یحقوق یتم شار محتوا در وب  ست  یتو انت سا  یندهمتوجه نما یدرخوا شد یم یتوب  و  یجادو عواقب ا با

 )2مجرمانه  یمحتوا یقفهرست مصاد (.باشدیم یتسا یندهمجرمانه با نما یانتشار هر گونه محتوا

تی وب کننده )نماینده وب سایت( مسئول اصلی نظارت بر بروز رسانی نرم افزاری، رعایت اصول امنی فرد درخواست - ۳
باشد و در صورت بروز هر گونه مشکل امنیتی در وب سایت درخواستی، دانشگاه سایت و جلوگیری از حمالت هکری می

 نماینده را مسئول مستقیم آن خواهد دانست.

یا بخش دیگری در دانشگاه و خارج از دانشگاه را  کننده )نماینده وب سایت( امکان واگذاری دامنه به فرد ودرخواست  - ۴
 ندارد.

دارد و امکان فعالیت خارج از حیطه دانشگاهی به هیچ عنوان وجود ن ut.ac.ir های دانشگاه با دامنهدر وب سایت - ۵
 اشد.بنظارت بر این امر بر عهده نماینده وب سایت می

                                                 
1 https://it.ut.ac.ir/fa/page/ 1456 

2 https://www.cyberpolice.ir/page/2551 
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بندی حتی برای تست بر روی سرور میزبانی تشخیص داده شوند انجام هرگونه عملیات هک کردن، فیشینگ و شرط - ۶
 گردد.وب سایت مسدود شده و اخطار برای نماینده درخواست کننده وب سایت ارسال می

 کنند مسدود خواهد شد.های تبلیغاتی و انبوه میارسال انبوه ایمیل: سرویس کاربرانی که اقدام به ارسال ایمیل - ۷

های مختلف برنامه نویسی برای ایجاد دسترسی غیر مجاز های به زباناستفاده از هر گونه تروجان، ویروس و اسکریپت - ۸
 ها حتی فقط برای تست، وب سایت مسدود خواهد شد.پلود این گونه برنامهباشد و در صورت آبه منابع سرورها مجاز نمی

کنند به دلیل استفاده بیش از حد از منابع هایی که اقدام به ارائه خدماتی چون چت روم و وبالگ میراه اندازی سایت - ۹
 بر روی هاست اشتراکی مقدور نخواهند بود.


