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WebServer Request Form 

مشتري گرامي 

ايد كمال تشكر را داريم.   را جهت پايش آنالين آن مجموعه انتخاب نمودهZDLoggerضمن تشكر از اينكه نرم افزار 

 ميباشد كه هم اكنون آماده نصب بر   Remote  و  Localهمانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته كاربري 

 طراحي گرديده است بدقت WebBase آن كه به صورت Remoteروي سيستم شما ميباشد.ليكن جهت نصب هسته پايش 

 نموده و سپس به سئواالت پاياني پاسخ صحيح ارائه بدهيد تا بتوانيم بهترين گزينه نصب را طبق امكانات و سليقه هموارد زير را مطالع

شما كاربر گرامي انتخاب نمائيم. 

شما براي پاسخگوئي به سئواالت پاياني الزمست اطالعات و اصطالحات ذيل را بدانيد. 

 : IPتعريف  •

IP مشخصه ايست كه به يك دستگاه رايانه در يك شبكه رايانه اي اختصاص داده ميشود كه بتوان به كمك آن به آن 

رايانه دسترسي پيدا نمود  

 ميتواند به دو دسته ذيل تقسيم بندي شود. IPيك 

o Invalid IP نوعي از كالسهاي :IP است كه فقط در شبكه هاي محلي (local) اعتبار دارد و اگر يك 

 شده بر RUN باشد بروشهاي معمولي و متداول نميتوان به آن كامپيوتر و سرويسهاي IPكامپيوتر داراي چنين 

 روي آن دسترسي داشت.

o Valid IP نوعي از كالسهاي :IP است كه بر روي اينترنت نيز معتبر بوده و در دنياي مجازي اينترنت 

 داشته باشد عمال يك عضو واقعي از دنياي اينترنتي خواهد شد و ميتوان از IP كامپيوتري چنينيكتاست و اگر 

 هر جاي دنيا به منابع و سرويسهاي آن به شرط اجازه مدير آن به اجازه مدير آن سيستم دسترسي پيدا نمود.



 

• ِDedicated Server 

)  back boneيك سرور عمال يك كامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتي مثال وب مي باشد كه بر روي شاه راههاي (

 دسته ذيل تقسيم مي شوند وپرسرعت اينترنتي قرارگرفته است كه معموال به د

Real Dedicated Server :  

 و  Ramسروري است كه در آن يك سيستم عمل بر روي يك كامپيوتر نصب گرديده و سرعت پردازش باالئي دارند كه البته 

CPUمورد استفاده در آنها متفاوت بوده كه اين امر باعث تنوع قيمت اجاره آنها مي گردد . 

VPS (Virtual Private Server) : 

سروري است كه در آن چند سيستم عامل همزمان بر روي يك كامپيوتر فعال هستند طبعا اينگونه سرورها داراي منابع محدود تر و 

 ها هستند. RDSسرعت پائين تري نسبت به 

 هستند. Valid IPالزم به توضيح است كه هر دوي سرورهاي فوق حداقل داراي يك 

Web Server : 

 براي شما عمل Host نصب گرديده است و مي تواند به عنوان يك WEBكامپيوتري است كه بر روي آن يك سرويس دهنده 

 مكاني است كه صفحات وب شما در آن مكان ذخيره مي گردند و به هنگام درخواست مشتري اين صفحات hostنمايد منظور از 

  براي مشتري ارسال مي شوند.web serverتوسط 

 ) مي bps) bit second به ميزان حجم انتقال داده ها در واحد زمان پهناي باند مي گوئيم و واحد اندازه گيري آن پهناي باند:

 .باشد 

هر چه پهناي باندي كه از طريق خطوط اينترنت بر يك وب سرور مهيا گرديده بيشتر باشند طبعا آن وب سرور با سرعت بيشتري مي 

  خاص را به دست مشتري برساند.hostتواند اطالعات حاصل از پردازش صفحات موجود در يك 



:  VPN (virtual private network)  

 بوده كه اطالعات اين شبكه ها از طريق يك تونل بين Lanشبكه هاي كامپيوتري بر روي اينترنت و يا اينترانت و يا حتي نوعي از 

 شبكه هايي بسيار امن هستند و اطالعات تبادل شده در آنها از ديد عموم VPNاعضاي آن شبكه تبادل مي شود شبكه هاي مبتني بر 

 اعضاي اينترنت مخفي خواهد ماند.

SQL Server:  

يك نوع نرم افزار مدير پايگاه هاي داده بوده كه البته در ايران به صورت رايگان مي باشد ولي بر روي اينترنت نمي توان آنرا به 

 صورت رايگان نصب نمود.

 حال با توجه به آنچه گذشت خواهشمنديم به سئواالت زير دقيقا پاسخ دهيد : 

  خود را مشخص كنيد.web site هستيد يا خير در صورت مثبت بودن لطفا نام  website-آيا در حال حاضر داراي 1

 شما را بر عهده دارد معرفي نموده و شماره تماس شخص مسئول را معرفي نمائيد. Hostingشركتي كه مديريت 

 

 

 

 

 براي شما سرويس Web provider سرور نصب گرديده يا توسط شركتهاي dedicated- آيا وب سايت شما بر روي 2

  نياز به  ZDlogger نرم افزار   آن وجود دارد يا خير؟SqlServerدر اينصورت آيا امكان دسترسي به دهي مي گردد.

Permission  هاي خاص دارد كه اينPermission   .ها ميبايست توسط شركت فوق تامين شود 

 

 

 



 Dedicated خود هستيد يا تمايل داريد آنرا بر روي Dedicated Sever بر روي Web Logger- آيا تمايل به نصب 3

server هاي ما host؟ نمائيد 

 

 

 

 

به  512Kbps حدود  چقدر مي باشد در صورتيكه پهناي باند مرتبط با آن local ZD logger- پهناي باند مهيا شده براي 4

 نخواهيد داشت و مي توانيد از web logger براي dedicate server باشد شما نيازي به اجاره valid IP همراه يك 

ZDlogger  براي هسته Web Logger نيز استفاده نمائيد. 

 

 

 

 

 جهت افزايش امنيت داده هاي خود داريد؟  در صورت مثبت بودن پاسخ:  Mirror Serverآيا تمايل به استفاده از 

 بر روي اينترنت با Mirror Server شما در محل كارگاه باشد و يا اينكه تمايل داريد Mirror Serverآيا تمايل داريد 

؟ باشد.back upقابليت 

 

 



 خود داريد در اين صورت فقط افرادي كه شما تعيين مي كنيد خواهند توانست Web Server بر روي VPNآيا تمايل به ايجاد 

 دسترسي داشته باشند و افراد ديگر هرگز نخواهند توانست اطالعات شما را بر روي Web Logger و Web Serverبه 

 اينترنت مشاهده نمايند.

هزينه هاي هر يك از گزينه هاي فوق به شرح ذيل است : 

بر روي  WebServerنصب  رايگان مي باشد در صورت  local ZDLogger بر روي web serverايجاد 

Zdlogger  به همراه يك  512بايد پهناي باند حداقل Valid IP بر روي local ZD logger.مهيا باشد  

 . ميشود كه به صورت ساليانه محاسبهدر ماه  ريال  1ر000ر000 الي 500ر000 از VPSاجاره ماهيانه  

 .  كه به صورت ساليانه دريافت مي گردددر ماه  ريال  3ر500ر000الي  1ر200ر000 از RDSاجاره  

 .  به صورت جداگانه محاسبه شود ريال500ر000به ميزان  SQL Serverدر دو مورد فوق حتما بايد هزينه  

 .  ريال 300ر000ماهيانه back up ايجاد سرويس  

 ريال در ماه به هزينه هاي فوق اضافه 2ر000ر000در صورتي كه كاربر نياز به مديريت سرور نيز داشته باشد مبلغ  

ميگردد كه اين مبلغ به صورت يكساله محاسبه و دريافت ميگردد. 

 با  ZDlog بر روي سرورهاي قدرتمند web server به صورت نامحدود براي سرويس  hostاجاره فضاي  

 .  ريال2ر500ر000 ماهيانه VPN ,Sql Server ,Hostingي  هاهاحتساب كليه هزين

خواهشمنديم با توجه به آنچه گذشت موارد درخواستي خود را كتبا اعالم نموده تا در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گيرد. 

 

 در تماس باشيد. UInfo@ZDlogger.comUبراي اطالع بيشتر ميتوانيد با آدرس ايميل 
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