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تسوِ تؼالی

قثل از ضرٍع کار تایذ اٍل یک داهٌِ ی ثثت ضذُ داضتِ تاضین.
ثثت داهٌِ دات آی آرۺ http://isatisserver.ir/index.php/domain-iran-ir

(پس از ثثت داهٌِ) ٍارد پٌل ًیک دات آی ار خَد ضذُ ٍ داهیي را اًتخاب ًواییذ ٍ درقسوت "ساهاًِ ًام داهٌِ ( ")DNSتررٍی
دکوِ "ٍیرایص ردیف ّای کارگساری ًام ٍ هیستاًی داهٌِ" کلیک ًواییذ.

درغفحِ جذیذ درقسوت "کارگسار داهٌِ" ًام کارگسار ) ٍ(NSآی پی کارگسار خَد را ٍارد ًواییذ(هثال اگر داهیي
 isatisserver.irرا خریذاری ٍ ثثت کردُ ایذ آًرا تذیي غَرت در قسوت ًام کارگسار ٍارد ًواییذ

ۺ )ns1.isatisserver.ir , ns2.isatisserver.irهاًٌذ ضکل زیر ٍ سپس دکوِ اػوال را کلیک ًواییذ .دقت کٌیذ کِ تِ
جای  IP Addressتایذ  IPسرٍر را ٍارد کٌین.

حاال هی تَاًین هراحل کار را رٍی سرٍر ضرٍع کٌین.
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قدم اول :نصب bind
تا  sshتِ سرٍر خَد ٍغل ضذُ ٍ سپس تا استفادُ از دستَر زیر bind ،را رٍی ً Centosػة کٌین .دقت کٌیذ کِ لیٌَکس

 bindرا تا ضٌاسِ ی  namedهی ضٌاسذ از ّویي رٍ ها ّن در اداهِ ی ایي ًَضتِ  named ٍ bindرا تِ غَرت هؼادل ّن
استفادُ هی کٌین.
yum -y install bind

قدم دوم :ویرایش فایل تنظیمات
حاال تِ هسیر  /etcهی رٍین ٍ فایل  named.confرا ترای ٍیرایص تاز هی کٌین ٍ کذ زیر را درٍى آى قرار هی دّین ٍ
تغییرات را رخیرُ هی کٌین.
{ options
;"directory "/var/named
;"version "Nope.
;{
{ zone "isatisserver.ir" in
;type master
;"file "isatisserver.ir
;{
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خط  ۱تا  ۴هرتَط تِ تٌظیوات ّ bindستٌذ .در خط  ۲آدرس ضاخِ ی هحل قرارگیری فایل ّای هرتَط تِ  bindرا هؼرفی هی
کٌین ٍ در خط ّ ۳ن تٌا تِ دالیل اهٌیتی ًوایص ًسخِ ی  bindرا هحذٍد هی کٌین.

خطَط  ۶تا  ۹کذ تاال هرتَط تِ اضافِ کردى یک ٍ DNS Zoneرٍدی ترای داهٌِ ای کِ ضوا ثثت ًوَدُ ایذ(مثال
 ) isatisserver.irاست .ضوا هی تَاًیذ تِ جای ً isatisserver.irام داهٌِ ی خَد را تذٍى  wwwقرار تذّیذ .دقت کٌیذ
کِ تِ ازای ّر داهٌِ ی هتػل ضذُ تِ سرٍر ًیاز تِ یک  DNS Zoneخَاّین داضت.
در خط  ۸کذ تاال ها ًام فایل حاٍی تٌظیوات اختػاغی  DNS Zoneهرتَط تِ داهٌِ ی  isatisserver.irرا ٍارد هی کٌین.
تایذ دقت داضتِ تاضین کِ ایي فایل تایذ در ضاخِ ای کِ در خط  ۲کذ هؼرفی کردُ این قرار داضتِ تاضذ.
قدم سوم :ایجاد فایل تنظیمات DNS Zone
حاال تایذ تِ ضاخِ ای کِ در خط  ۲کذ قسوت قثل هؼرفی کردین ترٍین ٍ در آًجا یک فایل تِ ًاهی کِ در خط  ۸هطخع کردُ
این ایجاد کٌین .سپس فایل هَرد اضارُ را تاز هی کٌین ٍ کذ زیر را درٍى آى قرار هی دّین.
;1 $TTL 86400
( 2 @ IN SOA ns1.isatisserver.ir. vps.isatisserver.ir.
3
2010062801 ; Serial
4
10800 ; Refresh
5
3600 ; Retry
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6
604800 ; Expire
7
86400 ; Minimum
) 8
9 isatisserver.ir. IN NS ns1. isatisserver.ir.
10 isatisserver.ir. IN NS ns2. isatisserver.ir.
11 isatisserver.ir.
IN A 198.23.143.67
12 ns1. isatisserver.ir. IN 198.23.143.67
13 ns2. isatisserver.ir. IN A 198.23.143.67
14 www. isatisserver.ir. IN A 198.23.143.67
15 ftp. isatisserver.ir. IN A 198.23.143.67
16 mail isatisserver.ir. IN A 198.23.143.67
17 isatisserver.ir.
IN MX 10 mail. isatisserver.ir.

خط اٍل ترای سرٍرّای  DNS Cacheهطخع هی کٌذ کِ اطالػات ایي  zoneترای چِ هذتی تایذ در  cacheتواًذ .ها در
ایٌجا  ۸۶۴۸۸ثاًیِ هؼادل یک رٍز را در ًظر گرفتِ این.
در هَرد خطَط  ۲تا  ۸ایي ًکات هطرح ّستٌذۺ
ً .۱یازی تِ تغییر اػذاد در ایي قسوت ًیست.
 .۲در خط  ۱تِ جای  ns1. isatisserver.irتایذ آدرس  name serverدلخَاُ خَد را ٍارد کٌیذ.

 vps. isatisserver.ir .۳در ٍاقغ ایویل هذیر است کِ ضوا تایذ آى را تا ایویل خَد جایگسیي کٌیذ .دقت کٌیذ کِ تِ
جای @ از ًقطِ ( ).استفادُ ضذُ است.
 .۴دقت کٌیذ کِ ّوِ ی آدرس ّا تِ ًقطِ ( ).ختن هی ضًَذ.
اداهِ ی کذ یؼٌی خطَط  ۹تا  ۱۷را ّن در اداهِ تِ اختػار ضرح هی دّینۺ


خط  ۱۸ ٍ ۹هرتَط تِ تؼریف رکَردّای  NSهرتَط تِ ّ DNS Zoneستٌذ.



خطَط  ۱۱تا ّ ۱۶وِ ی رکَردّای ٍ Aرٍدی تِ  Zoneرا هؼرفی هی کٌٌذ .در ایي قسوت تایذ تِ چٌذ ًکتِ دقت کٌینۺ
 .۱ترای  ns2 ٍ ns1کِ هرتَط تِ ّ name serverستٌذ ّن تایذ  A Recordتؼریف کٌین.
ّ .۲ن ترای ّ ٍ isatisserver.irن ترای  www. isatisserver.irتایذ  A recordتؼریف کٌین.
 .۳تِ ازای ّر  subdomainتایذ یک  A Recordتؼریف کٌین.
 .۴تِ جای هقادیر هَجَد در هثال تاال تایذ ًام داهٌِ ی دلخَاُ ٍ  IP Addressسرٍر خَد را ٍارد کٌیذ.
 .۵تِ ًقطِ ( ).در پایاى ّوِ ی آدرس ّا دقت کٌیذ.



خط  ۱۷تِ هؼرفی رکَرد  MXاختػاظ دارد کِ تِ هیل سرٍرّا اطالع هی دّذ ایویل ّای هرتَط تِ ایي داهٌِ را تِ چِ آدرسی
ارسال کٌٌذ .دقت کٌیذ کِ آدرس  subdomainاستفادُ ضذُ در ایي قسوت تایذ قثال در قسوت  A Recordتِ ػٌَاى
 subdoaminهؼرفی ضذُ تاضذ.
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قدم چهارم :راه اندازی bind
حاال کِ تٌظیوات تِ درستی اًجام ضذُ اًذ تا دستَرات زیر  bindرا در لیست تَت سرٍر قرار هی دّین تا پس از ریستارت ضذى

سرٍر ،سرٍیس bindتػَرت خَدکار اجرا ضَد.

1 chkconfig named on
2 service bind start

تؼذ از اجرای هَفقیت آهیس دستَرات فَق هی تَاًین تا ٍارد کردى ًام داهٌِ تِ سرٍر ٍغل ضَین .الثتِ تایذ دقت کٌین کِ تا تَجِ تِ

 cacheضذى اطالػات ّ name serverا در سرٍرّای  DNS Cacheاحتواال هذتی تیي  ۲۴ساػت تا  ۴۸ساػت طَل
خَاّذ کطیذ تا ها تتَاًین از ًام داهٌِ ی خَد استفادُ کٌین.
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