ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ و  SSLﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۷۰درﺻﺪ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،دی ۱۳۹۸
ﻫﺎﺳﺖ ،ﺳﺮور ،داﻣﻨﻪ SSL، CDN ،و … از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺣﻮزه
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎ و اﯾﺮان ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺎرس ﭘﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی در اﯾﺮان
.ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺖ
در ﺟﺸﻨﻮراه زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی ُﭘﺮﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﺎرس ﭘﮏ ،ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ روی اﻧﻮاع
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻫﺎﺳﺖ ،ﺳﺮور ،داﻣﻨﻪ SSL ،و  CDNﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﮑﯿﺞﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﮑﯿﺞ ﻧﻮﭘﺎ

اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﭘﮑﯿﺞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۸,۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی  ۲۴,۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و  SSLو  CDNراﯾﮕﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﭘﮑﯿﺞ وﯾﮋه

ﭘﮑﯿﺞ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪﺗﺮی دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺑﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و  CDNراﯾﮕﺎنSSL ،ﻫﺎی  Domain Validationﺑﺎ ۵۰
درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﮐﻨﺎر ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺎ  ۲۲۰درﺻﺪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۳۳,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی  ۳۵۷,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش

اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﮑﯿﺞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ رو
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮑﯿﺞ ﻧﻮﭘﺎ دارای داﻣﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و  SSLو
 CDNراﯾﮕﺎن اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ  ۳۰درﺻﺪ روی ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮور اﺑﺮی ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  ۵۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ َ ،SSDرم ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و دو ﻫﺴﺘﻪ  CPUﻗﺎﺑﻞ
ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ.

ﭘﮑﯿﺞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

در ﭘﮑﯿﺞ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺮور اﺑﺮی در ﮐﻨﺎر  SSLاز ﻧﻮع  ،Domain Validationداﻣﻨﻪ و  CDNدر
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﮑﯿﺞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ  ۲۰۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ داﻣﻨﻪ ﺑﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﺳﺮور اﺑﺮی ﺑﺎ ۳۰
درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و  SSLﺑﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﮐﻨﺎر  CDNراﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ۱,۶۲۴,۵۶۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی  ۲,۴۰۷,۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﮑﯿﺞ ﺣﺮﻓﻪای

در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﭘﮑﯿﺞ ﺣﺮﻓﻪای ،اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش ﺳﺮور ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ۲۰۰
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۲۰درﺻﺪ در ﮐﻨﺎر ﺛﺒﺖ  CPUﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ  Ram ۸ﺣﺎﻓﻈﻪ SSD،
 CDNﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۷۰درﺻﺪ در ﮐﻨﺎر Domain Validationاز ﻧﻮع  SSLداﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۱۰۰درﺻﺪ و
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ
 ۳,۳۹۲,۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی  ۴,۳۳۵,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ را
.ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی ُﭘﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﺎرس ﭘﮏ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﺧﺮﯾﺪ ﭘﮑﯿﺞﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎرس ﭘﮏ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  parspack.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

