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شما   احتماال دارد؟  یو چه کاربرد  ستیچ ی هاست اختصاص دیدان ی م ایآ
  تی وب سا یگام راه انداز ها، هن تی از صاحبان وب سا یار یهمانند بس زین

 تی حال، با رشد وب سا نیا با .دی را انتخاب کرده ا ی خود هاست اشتراک 
  انیدر م نیبنابرا ست؛یشما ن ازین  یپاسخگو گرید ی شما هاست اشتراک 

خود را  ی فعل سی سرو  ی چه زمان  دی بدان دیرو، با شیمختلف پ  یها نهیگز
تواند    ی م  ی هاست اختصاص  ط یشرا نیا در .دیارتقا ده یز یبه چه چ
 .شما باشد ازین یپاسخگو

 .دیبا ما همراه باش م،ی مهم پرداخته ا نیمقاله ما به ا  نیا در

 

 ست؟ی چ  یهاست اختصاص 1#
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 فی توص یبرا است که ی اصطالح (Dedicated Host) ی اختصاص هاست
سرور  کی سی سرو نیا .رود ی وب به کار م ی زبان یخدمات م یبسته ها
  معموال دهد که ی ارائه م یمشتر  ک یبه  ی با منابع اختصاص  را ی اختصاص 

 .آل است دهیا دکنندگانیبازد  ادیبا تعداد ز یها  تیوب سا  یبرا

در کنار هاست  (Hosting) نگیاز ارائه دهندگان خدمات هاست  یار یبس
  ی ارائه م زین ی از جمله هاست اختصاص  ی مختلف یها  سیسرو ،یاشتراک

خود   انیمشتر یرا برا گرید یها س یارتقا و انتقال به سرو امکان دهند تا
 یاز پالن ها ی مختلف یوب بسته ها ی زبان یم یها شرکت .فراهم کنند

هر پالن بر اساس انتخاب   متیق .دهند ی را ارائه م  ی اختصاص  ی زبان یم
طور   همان .متفاوت است انیمنابع توسط مشتر صی سخت افزار و تخص

 تی وب سا ایبزرگ  یسازمان ها یبرا ی که گفته شد هاست اختصاص
  سیسرو  نیدر ا  انیمشتر رایآل تر است؛ ز دهیا ادیز اریبس  کیبا تراف یی ها

دهد سرور را  ی آن ها اجازه م به دارند که اریکنترل کامل سرور را در اخت
 .را به طور کامل برآورده کند شانیازهایکنند که ن میتنظ یطور 

 

  یهاست اختصاص یها سی سرو یطبقه بند  2#
 ست؟ یچ

 یها پالن ست؟یچ ی هاست اختصاص سیارائه شده در سرو یها پالن
 :به دو شکل قابل ارائه هستند ی به صورت کل  ی هاست اختصاص
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 :(Managed Dedicated Host) شده تی ریمد  ی اختصاص هاست .1

تواند در صورت بروز هر گونه   ی م  نگیتشرکت هاس سیسرو  نیا در
  تیر یمد  ی اختصاص یسرورها .کند تی ری مد یمشتر  یمشکل، سرور را برا 

 .گران تر هستند ی شده به طور کل

 Unmanaged Dedicated) تی ری بدون مد ی اختصاص هاست .2
Host) : 

  مات یتنظ  ی تمام شوند و ی ارائه م ماتیها معموال بدون تنظ سیسرو نیا
به عهده خود مشترک است و   تی ر یو مد یو مباحث مربوط به راه انداز 

 .دارد  نهیزم نیدر ا ی به تخصص کاف ازین

  ی قرار م ازیمنابع مورد ن زانی م ریسرورها تحت تاث نیا ی هر دو متیق البته
 :از آن ها عبارتند از ی که برخ رندیگ

 باند یپهنا •
 یساز  رهیذخ یفضا •
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 RAM زانیم •

شامل بسته   ی اختصاص یسرورها یبرا ی اضاف یها نهیهز  ن،یبر ا عالوه
 سنسیعنوان مثال ال به .سرور است یاجرا یبرا ازیمورد ن ینرم افزار  یها

Windows ،cPanel  سیسرو  ی اصل نهیبه هز  ی پول ینرم افزار ها ریو سا  
 ینرم افزار  یاکثر بسته ها یبرا گانیرا یها نیگزی جا البته .دیافزا ی م
مشکالت مربوط به ثبات نرم  لیبه دل اما در دسترس هستند؛ گانیررایغ

  گان،یرا ی اصل یاستثنا کیجز  به دهند؛ ی نم  حیافزار، عموما آن ها را ترج
 .کروسافتینسبت به ما نوکسیاستفاده گسترده از ل ی عنی

 

ها  سی سرو ری با سا یتفاوت هاست اختصاص 3#
 ست؟ یچ

شما سرور  تی است که وب سا ی معن  نیاساسا به ا ی اختصاص  ی زبان یم
فوق العاده   یر یقدرت و انعطاف پذ سیسرو  نیا .خود را دارد ی اختصاص 

مهم است که   ن،یبنابرا دارد؛ یی باال متیدهد؛ اما معموال ق ی را ارائه م یا
خود را انجام  یها  یز یو برنامه ر قات ی وع هاست، تحقن نیقبل از انتخاب ا

 ی پالن هاست اشتراک  کیها با   تیعنوان مثال، اکثر وب سا به .دیده
(Shared Host) شیو افزا تیبا رشد وب سا اما کنند؛ ی شروع به کار م  

 در .ستیآن ها ن ازین یجوابگو گرید ی هاست اشتراک  دگنندگانیبازد
  یبر رو گرید تی شما با صدها وب سا تیوب سا ،یخدمات هاست اشتراک
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کوچک و   اریمشاغل بس یروش تنها برا نیا شوند که ی م  رهیسرور ذخ
 .مناسب است یشخص یوبالگ ها

  تیوب سا  یعملکرد باال یبرا نهیگز  نی بهتر ی هاست اشتراک  گریطرف د  از
  یکربندیرا پ یز یخودتان چ دیتوان یندارد و نم یر یانعطاف پذ رایز ست؛ین

که در ادامه ذکر  یگر ید یها نهیاز گز  دیتوان  ی حالت م نیا در .دیکن
 طیها به شرا سی سرو نیاز ا کیهر   انتخاب .دیکرد، استفاده کن میخواه

 .دارد ی شما بستگ

  نیتفاوت ا ی پرداخت که به صورت کل میخواه موضوع  نیادامه به ا در
 .ستیچ ی ها با هاست اختصاص  سی سرو

 

 (VPS) یمجاز  یسرور اختصاص 1-3#

 Virtual Private مخفف)  VPS ای یمجاز  ی سرور اختصاص تفاوت 
Server ) به  یمجاز  ی سرور اختصاص  کی ست؟ یچ ی با هاست اختصاص
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  در دهد، ی م  گرید ی اشتراک  یها  تیاز سا یجداگانه ا یشما فضا تیسا
به  ی ک یزیهنوز سرور به صورت ف ی که بر خالف هاست اختصاص  ی حال

  یسرور به صورت مجاز  کی سیسرو  نیا در .اشتراک گذاشته شده است
 یرا به فضاها سکیصورت که هارد د  نیا به .ردیگ ی شما قرار م اریدر اخت

کنند تا  ی سرور نصب م ندوزیو ک یهر کدام  یرو کرده و میکوچک تقس
نسبت به هاست   یبهتر  عملکرد کنند که یساز  هیرا شب ی سرور اختصاص 

سرور  یکربندیدر مورد نحوه پ نی بر ا عالوه .خواهد داشت ی اشتراک  یها
نوع از خدمات در شرکت  نیا .داشت دیخواه یشتر یانعطاف ب ی کم زین

 ،یاختصاص نسبت به هاست  یکمتر  نهیهز  توانند با ی م  نگیهاست یها
  ی شروع خوب  نیهمچن .را به شما ارائه دهند ازیعملکرد و سرعت مورد ن

 .باشند که به دنبال ارتقا هستند ی م  ی کسان یبرا

 (Co-Location)  شنی خدمات کولوک 2-3#

  ست؟یچ ی هاست اختصاص  یها سی با سرو شنیخدمات کولوک تفاوت 
با  اما است؛ ی مشابه هاست اختصاص یادیز اریتا حد بس  سیسرو نیا
 یسرور )حاو کیخدمات شما به  نیاستفاده از ا  یتفاوت که برا نیا

 .دیدار ازیکارتان( ن ازیمورد ن یسخت افزار ها

  البته .دهند  ی خدمات را ارائه م نیا نگیهاست ی از شرکت ها ی برخ
 شما مقرون به صرفه است که یدر حالت  شنیخدمات کولوکاستفاده از 

آن ها  دیبه خر یاز یو ن دیرا از قبل داشته باش ازیمورد ن یسخت افزار ها
انتقال  نگیسرور خود را به شرکت هاست دیتوان ی حالت م نیا در .نباشد
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 ی از آن به عنوان سرور اختصاص  ینگهدار  نهیپرداخت هز با و دیده
  ی نم  هیخدمات معموال توص نیاستفاده از ا یسرور برا د یخر .دیاستفاده کن

  نگیاست شرکت هاست ممکن و ست یدر کوتاه مدت به صرفه ن رایشود؛ ز
  یها نهیهز ای را از خدمات خود حذف کند  سی سرو نی ا ی پس از مدت

 .ردیآن در نظر بگ یبرا ی جانب

 (Dedicated Host) یتصاصهاست اخ 3-3#

  ی قدرت و عملکرد، هاست اختصاص  نیشتریبه ب ازیدر صورت ن ت،ینها در
را به  یی نسبتا باال نهیقدرت و عملکرد هز نیا اگرچه .است نهیگز نیبهتر

  سنسیال دیخر رینظ ی جانب یها نهیبا هز گاها خواهد کرد که لیشما تحم
آن سرسام   تیری و مد یمختلف و استخدام متخصص جهت راه انداز  یها

 .آور است

 

 ست؟ یچ یاستفاده از هاست اختصاص  لیدال 4#

عمده استفاده از  لیکه دال میپرداز  ی موضوع م نیبخش به ا نیا در
 نی از قدرتمندتر ی ک ی ی اختصاص  هاست ست؟یچ  ی هاست اختصاص

 دیحال، ممکن است از خود بپرس ن یا با .سرور موجود است یها سی سرو
 ر؟یخ ای  دیدار ازیخود ن تیوب سا  یبرا ی به سرور اختصاص ایکه آ
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قرار  ی را مورد بررس ی استفاده از هاست اختصاص  یبرا لیدل ۴ادامه  در
 .داد میخواه

 

 کیتراف شیو کنترل افزا تیر یمد 1-4#

شما  کیتراف  ی کند، وقت ی استفاده م  ی شما از هاست اشتراک  تیسا اگر
 .کند دایکاهش پ ی قابل توجه زانیتواند به م  ی آن م عملکرد ابد،ی  شیافزا

تواند سبب از دست  ی م  تیعملکرد مناسب و کاهش سرعت سا عدم
 .دادن کاربران و بالطبع از دست دادن درآمد باشد

 زیشما ن یو خروج کاربران به رتبه سئو تی کاهش عملکرد سا ن،یبر ا عالوه
  ی حالت از هاست اختصاص  نیبهتر است در ا نیبنابرا کند؛ ی صدمه وارد م 

 .دیاستفاده کن
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 حساس  یو داده ها تی وب سا تیحفظ امن 2-4#

که   ی کسان یمورد برا نیمهم است؛ اما ا تیهر وب سا یبرا تیامن
 نیا .دارد تی اهم برابر نیکنند چند ی م  تیر یاطالعات حساس را مد

 ای یمحرمانه، شماره کارت اعتبار  یها لیمیتواند شامل ا  ی اطالعات م
شما در برابر  تی از وب سا محافظت .باشند یاطالعات حساس مشتر 

  ی م  ی سرور اختصاص کی قیطر  از .مهم است اریهک بس رینظ ی خطرات 
 یها لیفا ت یحفظ امن یخود را برا ازیمورد ن یها  ی ژگ یتمام و دیتوان
 نیا به .دیکن  یساز  ادهیخود پ ت ی خاص وب سا یازها ین شده و رهیذخ
استخدام کرده و همه  تیامن نهیمتخصص در زم  کی  دیتوان ی که م  ی معن

 .دیرا برطرف کن گرید یها ی نگران

 رتبه سئو  شی صفحه و افزا یکاهش زمان بارگذار  3-4#

 یبارگذار  زمان  ست؟یدر رابطه با رتبه سئو چ ی هاست اختصاص نقش
  تیوب سا  یتمام جنبه ها یبر رو یقابل توجه ریتواند تأث ی صفحه شما م 

  تی شما را از وب سا انیتوانند مشتر ی کند م  صفحات  .شما داشته باشد
باند مورد   یکند که پهنا ی م  نیتضم  ی سرور اختصاص انتخاب .دهند یفرار 

 .دیصفحه را دار یزمان بارگذار  شیافزا یبرا ازین

 آن یکنترل سرور و نرم افزار ها 4-4#

 د،یاستفاده کن یاز هاست اختصاص  دیکه ممکن است بخواه ی لیدل نیآخر
  ی اختصاص  هاست .تمام و کمال سرور است  تیری به کنترل سرور و مد ازین
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عنوان  به .آن ها ندارد تی ریدر نصب نرم افزارها و مد ی ت یمحدود چیه
 ی م  د،یده ی م  حی ترج Apache را بر NGINX مثال، اگر کنترل منابع 

مشخصات سخت افزار را  دیتوان ی عالوه، م  به .دیده رییآن را تغ دیتوان
( خود را Operating Systemمخفف  OSعامل ) ستمیس کرده و میتنظ

 .دینصب کن


