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 وب سايت اختصاصي شما

ميتواند متناسب با  شرکت ارائه کننده خدمات وب هاستينگ شما 

نوع خدماتي که ارائه ميکند و سطح مسئوليت پذيري بهترين 

يک وب سايت موفق ! بدترين دشمن شما باشد دوست و يا

دارد و اين  وابستگي شديدي به نوع خدمات وب هاستينگ آن

 بتوانيد متناسب با نوع فعاليت و مساله بسيار مهم است که شما

نظر سرويس مناسبي را براي حضور بر روي اينترنت  هدف مورد

 .انتخاب کنيد

است که آيا نياز و انتظار شما را يک سرويس  مهمترين نکته اين

همراه وب سايت  وب هاستينگ که در آن وب سايتهاي مختلفي

ميدهد شما بصورت مشترک از يک سرور استفاده ميکنند پوشش 
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نياز است که از يک سرويس وب هاستينگ اختصاصي  و يا حتماً

 .به اين پرسش پاسخ دهيد استفاده کنيد؟ قبال از هر کاري ابتدا

 

 اشتراکي آدرس اختصاصي و 

منحصر به  IP هر سروري که به اينترنت متصل است داراي يک

منحصر به فرد شناسه اي است که براي  اين عدد. فرد است

اينترنت از  ه سرويسهاي موجود بر روي آن سرور دردسترسي ب

 IP هيچ دو سروري در اينترنت نميتوانند. آن استفاده ميشود

چندين  IP باشند ولي يک سرور ميتواند با يک يکساني داشته

هم ميتواند بعنوان  سرويس به مشترکين ارائه کند بدين معني که

ل عم Web و هم سرويس دهنده Email يک سرويس دهند

نيز  (Domain Name) با يک نام دامنه اين آدرس. نمايد



 

 3 

 IP ميتوان از شناخته ميشود و براي دسترسي به آن سرور هم

 با اين کار کاربر ميتواند براي. آن و هم نام دامنه استفاده نمود

دسترسي به محتويات وب سايت مورد نظرش درون مرورگر 

ر هاستينگ اشتراکي د  .کند سرور را وارد IP خود نام دامنه يا

سايت ديگر بر روي يک سرور  وب سايت شما همراه با چندين وب

سايت  قرار دارند و سرور از روي نام دامنه قادر به تشخيص وب

مورد نظر بازديد کننده ميباشد ولي در هاستينگ اختصاصي تنها 

سرور شما  IP بر روي سرور قرار دارد و وب سايت شماست که

 .به اشتراک گذاشته نميشود يگريبا هيچ وب سايت د

هاستينگ  بسياري از سايتهاي کوچک و متوسط از نوعي از سرويس

گفته ميشود  "Virtual Hosting" استفاده ميکنند که به آن

و در اين نوع هاستينگ چندين وب ) اشتراکي همان هاستينگ(
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چون از يک سرور  سايت مشترکاً بر روي يک سرور قرار دارند و

مشترک نيز  IP تفاده ميکنند بنابراين از يکمشترک اس

 .برخورداند

سايتهاي بزرگ و آنهايي که نياز به سرويسي بسيار پايدار و  وب

کوچکترين ريسکي را دارند نميتوانند  هميشه قابل دسترس بدون

ترافيک سرازير  از يک سرور اشتراکي استفاده کنند چراکه حجم

 سرور را گرفتار خود شده از سوي چندين وب سايت خيلي سريع

گونه وب سايتها نياز به يک سرويس هاستينگ اختصاصي  اين. ميکند

کننده خدمات اينترنتي گزينه  دارند و بسياري از شرکت هاي ارائه

  .دارند ها و تعرفه هاي جداگانه اي براي خدمات اختصاصي خود

کدام يک از اين سرويسها مناسب شماست؟ بگذاريد نگاهي به 

 .هر يک داشته باشيم  مزايايمعايب و
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 اشتراک بگذاريد ريسک را به Virtual Hosting با 

قيمت بسيار پايين آن  Virtual Hosting بهترين چيز درباره

آنقدر که افراد حقيقي نيز با پرداخت ماهيانه يکهزار تومان  .است

  !اي بر روي اينترنت اجاره کنند ميتوانند براي خود خانه

دارند که  اگوني در قيمت اين سرويسها تاثيرفاکتورهاي گون

، )سخت افزار و نرم افزار(مهمترين آن تکنولوژي مورد استفاده 

و پهناي باند هستند  POP3 آدرسهاي پست الکترونيک فضا، تعداد

 .هزار تومان متغير است و از ماهيانه يکهزار تومان تا بيست

 ه شماست درچنانچه بودجه محدودي داريد و هزينه نگراني عمد

اما . مناسب شما خواهد بود Virtual Hosting اين صورت

 :آن آگاهي داريد مطمئن شويد که از مشکالت بالقوه
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 بشناسيد همسايگان خود را 

و سايتهاي  Spam شناخته شده با سايتهاي IP به اشتراک گذاشتن

 ميتواند يک پرچم قرمز در برابر موتورهاي Adult با محتوي

سعي ميکنند با ارسال اطالعات  Spam  سايتهاي.جستجو باشد

جستجو را افزايش دهند و  خود در موتور Ranking نادرست

 براي مقابله با اين Altavista بعضي از موتورهاي جستجو نظير

با چنين سايت هايي بر ! آن را مسدود ميکنند IP سايتها بطور کل

طمئن خوشايند نخواهند بود پس حتماً م روي يک سرور بودن

سبک  شويد که از کجا خدمات ميگيريد و در صورت امکان

 مشتريان شرکت ارائه کننده خدمات وب هاستينگ خود را

 .بشناسيد
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 سرور پاسخگويي کندتر 

دريافت ميکند و به  يک سرور درخواست هاي مربوط به فايل را

 مثل. ترتيب دريافت به هر کدام از اين درخواست ها پاسخ ميدهد

ر صف بانک است که اگر جلوتر باشيد سريعتر کارتان ايستادن د

انتهاي صف باشيد مدت زيادي را بايد صبر  انجام ميشود و اگر در

 !کنيد و گاهي هم منصرف ميشويد

ارائه کننده خدمات هاستينگ خود سئوال کنيد بر روي  از شرکت

هرکدام چه پهناي باندي در  هر سرور چند وب سايت قرار دارد و

مساله  تعداد وب سايتهاي روي يک سروربه تنهايي. ارنداختيار د

اگر وب سايت شما مشترکا با يکصد وب سايت پر . ساز نيست

قرار داشته باشد زمان پاسخگويي اين  ترافيک بر روي يک سرور



 

 8 

وب سايت که  سرور بمراتب پايين تراز زماني است که با دويست

 .اشدروزانه فقط چندين هيت دارد بر روي يک سرور ب

به پيشرفت سايت صدمه ميزند و  سرعت پايين پاسخگويي

 در بسياري از شرايط. بازديدکنندگان را فراري ميدهد

اين ناپايداري ! مواجه ميشود Time Out بازديدکننده با خطاهاي

را نيز در برخورد با سايت شما دچار  ميتواند موتورهاي جستجو

سايت شما جمع  رايسردرگمي نمايد و باعث شود نتايج مناسبي ب

 .آوري نکنند

 

  سرور (Crash(افزايش ريسک فروپاشي  

سعي ميکنند به  بسياري از ارائه کنندگان خدمات وب هاستينگ

نوعي فعاليت اسکريپتها بر روي سرور را محدود کنند و دليل آن 



 

 9 

است که اسکريپتهايي که بدون دقت و پختگي نوشته شوند  هم اين

مورد استفاده قرار دهند و  سرور راميتوانند بسرعت منابع 

 .آن شوند (Crash(موجب کند شدن سرور و حتي فروپاشي 

شود و آن هم  وب سايت شما ميتواند کند و يا غير قابل دسترس

  !بدليل يک کد مخرب توسط همسايه شما

 

يک احساس ناامني و نگراني در شما  شايد با خواندن موارد فوق

شرکتي که   نباشيد اگر دربارهبوجود آمده باشد ولي نگران

خدمات هاستينگ ارائه ميکند و مشتريان آن بررسي دقيقي انجام 

وقتي با صدها وب سايت ديگر مشترکاً بر روي يک  دهيد شما حتي

 .نخواهد آمد سرور قرار داشته باشيد مشکل خاصي پيش
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 باشيد با يک سرور اختصاصي صاحب خانه خود 

يي دارند ولي مزايا و امکانات سرورهاي اختصاصي هزينه باال

با در اختيار داشتن يک سرور اختصاصي شما . ميکنند بيشتري ارائه

اختصاصي و منحصر به  IP تنها سايت بر روي آن سرور هستيد و

  .فرد خود را داريد

 

 :هاستينگ اختصاصي داشته باشيم نگاهي به مزايا و امکانات يک

 

 کنترل بيشتر 

دهاي نادرست ديگران که ميتواند باعث الزم نيست که نگران ک

اگر چنين اتفاقي افتاد تنها . فروپاشي سرور شود باشيد کند شدن و

 !شود خود شما هستيد کسي که مسئول است و بايد سرزنش
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 پاسخگويي باالتر سرعت 

درخواست هاي ارسال شده به سايت  از آنجا که فقط سرور به

در صف  دگان الزم نيستشما پاسخ ميدهد براي همين بازديد کنن

انتظار قرار بگيرند تا نوبتشان شود که صفحات و تصاوير سايت 

 .ببينند شما را

 

 آرايش ساده تر راه اندازي و 

در صورتيکه  SSL و Anonymous FTP در اين حالت استفاده از

 البته با اختصاصي باشد بسيار ساده خواهد بود IP سرور داراي

Virtual Hosting غير ممکن نيست ولي خيلي سخت تراين کار  

 .است
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 باند پهناي 

ملزم به استفاده محدود از  ما را Virtual Hosting استفاده از

 پهناي باند ميکند و گذشتن از مرز مشخص شده مستلزم پرداخت

هزينه آن است درحاليکه با در اختيار داشتن يک سرور اختصاصي 

ي نياز داريد که از يک پهناي باند باالي فرض بر اين است که به

 .سرور اختصاصي استفاده ميکنيد

   

جالب باشد ولي در  شايد مجموع امکانات يک سرور اختصاصي

 اغلب موارد هزينه آن را توجيه نميکند و اکثر سازمان ها ترجيح

 استفاده کنند که در بيشتر موارد Virtual Hosting ميدهند از

لي با اين وجود موارد اين سرويس پاسخگوي نياز خواهد بود و

نياز به ارائه يک سرويس خاص به  خاصي وجود دارد که مشتري
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بر روي  حجم بااليي از مشتريان دارد که نياز به کنترل بيشتر

. دسترسي بيشتر و زمان خواب کمتر دارد سرور، پهناي باند باال،

 .استفاده از هاستينگ اختصاصي به صرفه خواهد بود در اين صورت

   

 


