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 مقاله این در. دهید تغییر را خود DNS سرور توانیدمی کنید بیشتر کمی را خود گردیوب سرعت دارید، تمایل اگر. دارند اهمیت هاثانیه گردی،وب هنگام

 .شد خواهیم آشنا گردیوب روی بر آن تأثیرات و DNS با

 

DNS گذارد؟می تأثیر اینترنت سرعت روی بر چگونه و چیست 

 

 و نموده عمل دیجیتالی آدرس یک صورت به که هستند اعداد از ایدنباله ها،آدرس IP. کنندمی استفاده آدرس IP از یکدیگر به اتصال برای کامپیوترها

 برای انسان، اما است آسان هارایانه برای بلند عدد دنباله این سپردن خاطر به. کنند ارسال یا دریافت را مختلف اطالعات دهندمی امکان کامپیوترها به

 باز مسأله به DNS پای که اینجاست و کنیممی عمل بهتر هانام سپردن یاد به در ما واقعدر. است نشده ساخته بلند عددی هایرشته سپاریخاطر به

 .شودمی

 

 سایت،وب به دسترسی برای ،Domain Name Service یا DNS کمک به شما رایانه کنید،می تایپ مرورگرتان در را اینترنتی آدرس یک که هنگامی

 تبدیل 71..087.021.11 مانند پسندیرایانه آدرس پیآی به ،DNS کمک به http://www.doostiha.ir کاربرپسند آدرس مثال. دهدمی انجام را مسیریابی

 خاطر به را zoomit.ir مثل یترساده هایURL آدرس، پیآی تعدادی کردن حفظ جای به دهدمی امکان شما به که است چیزی ،DNS واقعدر. شودمی

 .بسپارید
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 سریعترین. شودنمی محسوب سریعترین DNS Server این البته هست، هم اختصاصی DNS یک به مجهز معمولا ( ISP) اینترنت دهندهسرویس هر

DNS ،به اگر. است ترنزدیک شما به جغرافیایی و فیزیکی نظر از که است آن سرور DNS Server مسیر که است معنا این به کنید، سوئیچ نزدیکتری 

 اما نباشد، مشهود سرعت افزایش این اول مرحله در شاید. بود خواهد گذشته از سریعتر نتیجه در و ترکوتاه پی،آی به هاآن تبدیل و هانام جستجوی

 احساس راحتی به تغییر این هستید، مواجه – غیره و تبلیغاتی بنرهای تصویری، هایفایل مثالا  –( Source) منبع چندین دارای ایصفحه با که مواقعی در

 .شودمی

DNS Serverواسطه های (Third Party )مانند OpenDNS یا DNSگوگل عمومی های (Google Public DNS )بود خواهند مؤثر و کاربردی مواردی در نیز .

 .هستید هاآن کردن آزمایش به مجبور ببرید پی هاآن از یک هر بودن مناسب به اینکه برای

 نکته چند

 سرورهای که باشید داشته خاطر به. باشند نداشته آن کارکردهای و DNS سرورهای روی بر کافی تسلط کاربران از بسیاری است ممکن آنکه نخست

DNS، انتخاب از قبل است بهتر هستید، خود خصوصیحریم نگران اگر رو این از. بینندمی اید،کرده بازدید که را هاییسایتوب تمام DNS، تحقیق کمی 

 .کنید

 دیگر عبارت به. هستند مجموعه داخلی DNS Server از استفاده به قادر تنها ها،شرکت و داخلی هایشبکه از بعضی کاربران که است این دوم مورد

 حاصل اطمینان نیز مسأله این از کردن، سوئیچ از قبل است بهتر. گردید مواجه مشکالتی با اینترنت به اتصال برای ممکن دهید، تغییر را DNS سرور اگر

 .کنید

 

 اینترنتی اتصال برای DNS سریعترین تنظیم و شناسایی

 .است ترراحت بسیار DNS Jumper رایگان افزارنرم با کار اما دهید، تغییر را ویندوز DNS تنظیمات پنل، کنترل تودرتوی مسیرهای کمک به توانید،می شما

 

 .کنید Extract دلخواه محل در را آن و نموده دانلود اینجا از را DNS Jumper افزارنرم :اول گام

DNS Jumper کنید اجرا را آن است کافی تنها. ندارد نصب به نیازی و است پورتابل اپلیکیشن یک. 

 غیر رد. کنید تایپ پایین فیلد در یا و نموده انتخاب کشویی منوی از را آن است کافی اید،هکرد تعیین پیش از را نظرتان مورد DNS Server اگر :دوم گام

 DNS Server ریعترینس تا کند،می بررسی را مختلف سرورهای افزار،نرم کار، این با. کنید کلیک چپ، سمت در Fastest DNS گزینه روی بر صورت این

 .کند پیدا را شما برای

 .شوند ذخیره فرضپیش عنوان به گرفته صورت تغییرات تا کنید کلیک Apply DNS گزینه روی بر پایان در :سوم گام

 از یکی انتخابی، سرور اگر حتی صورت، هر در. شودمی محسوب شما برای سرور سریعترین واقع،در شما، ISP استفاده مورد DNS Server گاهی

 .نیست فایدهبی جدید سرورهای کردن تجربه باشد، شما استفاده مورد سرورهای

 .کنید ذخیره بعدی، موارد در استفاده برای یا نموده حذف را افزارنرم تواندمی پایان در
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