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خود   تیوب سا  ی زبان یهاست جهت م دیخر یبرا قیاگر در حال تحق
اگر به دنبال   مخصوصا  ست؟یچ یکه هاست اشتراک  دیبدان دیبا د،یهست

حال حاضر هاست   در .دیو متناسب با بودجه خود باش دیراه حل مف کی
  وب در جهان است؛ ی زبان یم یها سی سرو نیاز محبوب تر  ی ک ی ی اشتراک

  دارد که گرید ینسبت به هاست ها  یی ایو چه مزا  ستی هاست چ نیا اما
 کرده است؟  لی تبد نگیهاست یشرکت ها سی سرو نی را به محبوب تر آن

 .دیمقاله با ما همراه باش یپرسش ها لطفا تا انتها نیپاسخ به ا یبرا

 

 ی زبانیم یها س ی انواع هاست و سرو 1#

ها،   لیفا  داده شود، شینما نترنت یشما در ا تیکه وب سا  نیا یبرا
 .در سرور قرار داشته باشند دیشما با  ینرم افزار  یصفحات و برنامه ها 

دهد به  ی شود و به افراد اجازه م  ی متصل م   نترنتیآن سرور به ا سپس
  ی گفته م  (Host) سرورها، هاست ن یا به .کنند دایپ ی شما دسترس  تیسا

 .شود

 .می پرداز ی وب م یبخش به انواع هاست ها نیا در
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وجود دارند   نترنتیها در ا تیبه وب سا ی دسترس  یاز هاست برا  ی انواع
 :که عبارتند از

 : (Shared Hosting Service) ی اشتراک  هاست •

سرور را در ارائه   یفضا دیتوان   ی شما م سی سرو نیاستفاده از ا در
 .دیبه اشتراک بگذار گرانیدهنده هاست خود با د

داد که روش کار هاست  میخواه حیمقاله به طور مفصل توض نیا در
 .ستی چ ی اشتراک

 :(Dedicated Hosting Service) ی اختصاص هاست •

 کی یشما بر رو یها لیفا که دیکن ی حالت شما انتخاب م  نیا در
فضا و   تمام شما ارائه شود و زبانی سرور مختص به خودتان توسط م

 .تنها در دسترس خودتان هستند دیکن ی که انتخاب م ی امکانات 

 :(Co-Location Service)  شنیکولوک خدمات  •
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شرکت   سات یسرور خود را در تاس دیتوان ی شما م سیسرو  نیا در
  نهیحالت شما با هز نیا در .دیو از آن استفاده کن ینگهدار  زبانیم

 دیکن ی منتقل م  زبانی خود را به شرکت م یکم سخت افزار ها اریبس
که نسبت به  دیکن ی را پرداخت م  ی بان یو پشت ینگهدار  نهیهز  تنها و

 دیتوجه داشته باش دیبا البته .ارزان تر است اریبس ی هاست اختصاص
برابر هاست  نیچند یا  نهیسرور ممکن است هز یدار یکه خر

 ی در زمان  سی سرو  نی ا نیبنابرا .اوردیبه همراه ب تانیرا برا ی اختصاص 
خت افزار با س سیک کیاز قبل  شما مقرون به صرفه خواهد بود که

 .دیداشته باش ازتانیمورد ن یها

 

 ست؟یچ  یهاست اشتراک 2#
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 Shared) ی هاست اشتراک ،یزبانیم   نهیگز نی تر نهیو کم هز  نیتر محبوب
Hosting )وب است که به   ی زبانی م سیسرو  ی نوع  ی اشتراک  هاست .است

و منابع آن  ی ک یزیوب سرور ف کی  از دهد تا ی اجازه م تی وب سا نیچند
 .به صورت مشترک استفاده کنند

ارائه هاست   یبرا (Hosting Company) نگیهاست یها شرکت
را   (Hard Disk Drive) سکیسرور وب مانند هارد د  کیمنابع  ،یاشتراک

حالت  نیا در .کنند  ی م  ع ی توز تیوب سا  نیچند انیم ی ده  سی سرو یبرا
ها  ی ژگ یاز منابع و و ی شما تنها به حساب خود و فقط مقدار مشخص

قابل   اریهاست را تا حد بس کی  هیته نهیروش هز ن ی ا .دیدار ی دسترس 
  رایز ست؛یهمه مناسب ن یبرا یاشتراک گذار  اما دهد؛  ی کاهش م ی توجه 

هر مشترک   یسرور را برا ی ده سی منابع، سرعت و قدرت سرو ع یتوز 
 .دده  ی کاهش م 

همه کاربردها مناسب   یو چرا برا ستیچ ی روش کار هاست اشتراک اما
 ست؟ ین

به   یوتر یکامپ ستمیس کی یرو دیموضوع فرض کن  نیدرک بهتر ا یبرا
 هر .اجرا شود ن یسنگ یمختلف با پردازش ها یصورت همزمان برنامه ها

مختلف   یها ل یفا یی و جابجا یساز  رهیبه ذخ ازیبرنامه ها ن نیکدام از ا
مجبور  ستمیس  نیا (CPU) و پردازنده RAM سک،یهارد د نیبنابرا .دارند

)نسبت به  ی برنامه ها منابع کوچک نی ا ی صورت همزمان به تمام  به است،
امر سبب کاهش  نیا .در حال اجرا( اختصاص دهد یتعداد برنامه ها

 .شود ی م ستمیس ی ده  سیسرعت و قدرت سرو 
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  .ستین ندیخوشا تانیکه برا دیربه کرده باشمشکل را تج نی است ا ممکن
 یبه پردازش ها ازیدر حال اجرا ن ی برنامه ها نیدر نقطه مقابل اگر ا البته
 .اشتراک منابع است نهیگز نینداشته باشند، قطعا بهتر نیسنگ

 

دهنده هاست  سی شرکت سرو تیمسئول 3#
 ست؟ی چ ی اشتراک

 

کامل سرور   یوب مشترک، ارائه دهنده هاست مسئول نگهدار   ی زبانیم با
سخت افزار و نرم افزار سرور تنها   یو ارتقا  ی عموم  یو نگهدار  ریتعم .است

را  ورهایتواند درا  ی م  زبانیعنوان مثال، م به .است زبانیبر عهده م
 .عامل خود را ارتقا دهد ستمینرم افزار س ای کرده  نیگزیجا



 

6 www.namatek.com 

 ی هاست اشتراک  یشما در نگهدار  یها تیمسئول دیانبد دیبخواه دیشا
 کیاز  دیتوان  ی و م  دیخودتان هست تیتنها مسئول سا  شما .ستیچ

 .دیخود استفاده کن تی به سا ی دسترس یکنترل پنل برا

 :دیرا انجام ده ریز یکارها  دیتوان ی کنترل پنل م نیا قیطر از

 .دینظر داشته باش ریخود را ز تی وب سا ی و خروج یورود کیتراف •
 .دیکن یها را بارگذار  لیفا •
 .دیکن میخود را تنظ یها لیم وب •
 .دیها را نصب کن برنامه •

خود به عنوان  تی سا تی ریو مد یوب به شما در نگهدار  یها زبانیم
 کیبه  ازیکنند و شما ن ی هاست خود کمک نم  سیاز سرو ی بخش 

 نیسرور را با چند شما .دیهست نهیزم نیاطالعات در ا یمتخصص دارا
 .دی گذار ی به اشتراک م گرید یمشتر 

  ی ژگیو و سک ید یباند، فضا ی پهنا ی از شما مقدار مشخص  کیهر  به
شود   ی اختصاص داده م  دیکن ی کنترل پنل خود کنترل م قیکه از طر یی ها

شرکت ارائه   شده در آن ها به عهده جادی که رفع مشکالت و اختالالت ا
 .دهنده هاست است 
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 م؟یرا انتخاب کن یچرا هاست اشتراک 4#

 

خود توجه    تی به وسعت فعال دی ابتدا با ی انتخاب هاست اشتراک یبرا
 قصد که دیبزرگ هست اریشرکت بس کی  ریعنوان مثال اگر شما مد به .دیکن

ارائه   نیو خدمات خود را به صورت آنال دیبکاه انیاز مراجعه مشتر دیدار
اگر جزء  اما ست؛یشما ن یبرا ی انتخاب خوب ی هاست اشتراک قطعا د،یده

توسعه فروش و ارائه خدمات   یبرا  که دیمشاغل کوچک و متوسط هست
  نهیگز نیبهتر یاشتراک  هاست د،یکرده ا تی وب سا ی خود اقدام به طراح

 .شروع کار شماست یبرا

  اما است؛ سی سرو نیمشترک محبوب تر  ی زبانیفته شد مطور که گ همان
  ی هاست اشتراک تی محبوب  لیو دل میهاست را انتخاب کن نیچرا ا

 ست؟ یچ

 ی م  نهیگز ن ی است که مقرون به صرفه تر نیا لیدال نی از مهم تر ی کی
 نیبنابرا است؛ ی رقابت اریصنعت بس کیوب  ی زبانیم نیهمچن .باشد
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مناسب،   متیبا ق یها بسته که می کن دایپ ی نگیممکن است شرکت هاست
 .دهد ی مختلف ارائه م ی ها ی ژگیهمراه با و 

 :آن عبارتند از یایاز مزا  ی برخ

ارزان که در صورت پرداخت مبلغ  اریماهانه بس  یها نهی: هزمتیق •
برخوردار  زین یشتر یب فیکل سال اغلب از تخف یجا برا کی

 .دشدیخواه
 شامل  دارند که ی متنوع  یها بسته ها  زبانی: اکثر میر یپذ  اسیمق •

  ی ژگیباند و حداقل مقدار و یپهنا سک،ید یفضا ن ی کمتر یبسته دارا
وجود دارند که  ی خاص یمعموال پالن ها اما باشند؛ ی م  ی اضاف یها

  دیتوان  ی م  شما .هستند شتریب متیبا ق ی اضاف یها ی ژگ یشامل و
خود آن  تیو سپس با رشد سا دیکوچک را انتخاب کن سیسرو  کی

 .دیرا ارتقا ده
 یبرا یادیز یها نهیروزها گز  نی ها ا زبانیخاص: اکثر م یها ی ژگ یو •

 به .دارند  نگیهاست یشرکت ها ریو رقابت با سا  شتریارائه خدمات ب
اقدام به   یمشتر  ازیاز شرکت ها در صورت ن ی عنوان مثال برخ

به مشاغل  ی بزرگ کمک کنند که ی وردپرس م رینظ یی ها  CMS نصب
را   تیوب سا یراه انداز  یها نهیخواهد کرد؛ چرا که هز  سیتازه تاس

 .دهد ی کاهش م 
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 ست؟ی چ یهاست اشتراک بیو معا ای مزا 5#

به  زیرا ن ی ب یمختلف معا یایمعموال در کنار مزا یفناور  ای سی سرو هر
ادامه به   در .ستی ن ی قاعده مستثن نی از ا زین ی اشتراک  هاست همراه دارد و

 .کرد  میاشاره خواه ی اشتراک یهاست ها بی و معا ایاز مزا  ی برخ

 

 ست؟ یچ ی هاست اشتراک یای مزا

 ن ی پا متیق •
 هاست  یجهت نگهدار  ی و فن  ی به اطالع از مباحث تخصص ازین عدم •
 آسان آن تی ریبودن کنترل پنل و مد کاربرپسند •
 آسان  یارتقا •

 ست؟ یچ ی هاست اشتراک بی معا



 

10 www.namatek.com 

 یبرا کسانی یرکتور یوجود دا لیبه دل ی ت یمشکالت امن جادیا امکان •
 یموجود در هاست اشتراک یها  تی تمام وب سا

 محدود  منابع  •
 با رتبه اسپم ی اشتراک یها تیقرار گرفتن وب سا  ی منف  ریتاث •

(Spam) یسئو  یباال رو (SEO) شما  تیوب سا 

مناسب کار شما  یاشتراک Host ی چه زمان 6#
 ست؟ین

 

 ست؟ یچ  ی عدم استفاده از هاست اشتراک  لیدال

که   ی لیاز دال ی و مشاغل بزرگ، برخ دی پربازد یها تی بر وب سا عالوه
نباشد عبارتند  ی به استفاده از هاست اشتراک  لیشرکت ما کی  ممکن است،

 :از
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باال داشته  کیکه تراف دیداشته باش ی ت یبه عملکرد باال: اگر سا ازین •
  ی را در ارائه خدمات در هاست اشتراک ی است مشکالت ممکن باشد،

 .دیمشاهده کن
سرور ممکن  تی امن نیتضم یخاص: برا یها و برنامه ها لیفا آپلود •

محدود  ی شتراک از برنامه ها و عملکردها در هاست ا ی برخ  است،
هاست   دی خاص دار یبه استفاده از برنامه ها ازیاگر ن نیبنابرا شوند؛
 .ستیمناسب شما ن  ی اشتراک

از   یار ی: اگرچه بسدیبازد ش ی منابع در صورت افزا تی محدود عدم •
دارند؛ اما اگر  ینامحدود  منابع  کنند که ی وب ادعا م یها زبانیم

 ندارد؛ قتیحق نیکه ا دید  دیخواه د،یاطالعات کامل آن را بخوان
  مصرف کند، یادیباند ز یشما محبوب شود و پهنا  تی اگر سا رایز

استفاده   ی شود که از هاست اختصاص  ی از شما خواسته م  احتماال
 .دیکن


