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ــی  ــد از کل ــد، بع ــدازی کنی ــایت راه ان ــک وب س ــه ی ــد ک ــم گرفته ای ــد تصمی ــر کنی فک
پرس و جــو دربــاره انتخــاب سیســتم مدیریــت محتــوای موردنیارتــان، حــاال مانده ایــد 
کــه چــه هاســتی انتخــاب کنیــد، ایــن نوشــته را بخوانیــد تــا ببنیــد بــرای انتخــاب 

هاســت مناســب چــه بایــد کنیــد.

ایــن روزهــا داشــتن یــک وب ســایت کاربرپســند و فعــال بــه یــک ضــرورت بالفصــل 
ــز  ــد نی ــایت کارآم ــک وب س ــت ی ــدازی و مدیری ــًا راه ان ــت. طبیعت ــده اس تبدیل ش
به ماننــد هــر کار دیگــری بــه برنامه ریــزی دقیــق و اقدامــات حساب شــده نیــاز خواهــد 
داشــت. یکــی از مســائل مهمــی کــه در همیــن راســتا باید بــه آن توجه داشــته باشــید 
ــا ســؤال اینجاســت  ــان خــوب و مناســب اســت؛ ام ــا میزب ــک هاســت ی انتخــاب ی
ــن  ــت. در ای ــب تر اس ــا مناس ــرای م ــت ب ــدام هاس ــه ک ــم ک ــد بفهمی ــا بای ــه از کج ک
مقالــه بــه 13 مــورد مهمــی اشــاره خواهیــم کــرد کــه در هنــگام انتخــاب هاســت بــرای 
وب ســایت خــود بایــد بــه آن هــا توجــه داشــته باشــید. امــا قبــل از آن بایــد دربــاره 

انــواع هاســتینگ آشــنایی داشــته باشــید.
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انواع هاستینگ

هاستینگ اشتراکی
  ابتدایی تریــن و پرکاربردتریــن نــوع میزبانــی اســت؛ قیمت هــای بســیار مناســب تری 
داشــته و همــه ویژگی هــای الزم بــرای راه انــدازی یــک وب ســایت معمولــی را دارد. در 
هاســتینگ اشــتراکی یــک ســرور تقســیم بندی شــده و در اختیــار صدهــا یــا هــزاران 
ــد و حجــم فضــای  ــای بان ــع، پهن ــرد کــه به طــور مشــترک از مناب ــرار می گی ــری ق کارب
آن اســتفاده خواهنــد کــرد. طبیعتــًا در ایــن حالــت محدودیت هــای بیشــتری وجــود 
خواهــد داشــت، ازجملــه محدودیــت تعــداد وب ســایت هایی کــه می توانیــد اضافــه 
ــت و  ــوالً امنی ــالوه، معم ــد. به ع ــای بان ــت پهن ــا و محدودی ــت فض ــد، محدودی کنی

ــرار دارد. پایــداری هاســتینگ اشــتراکی در ســطح پایین تــری ق

VPS یا سرور مجازی
ــای  ــا و ویژگی ه ــا قابلیت ه ــت، ام ــتراکی اس ــی اش ــه میزبان ــبیه ب ــازی ش ــرور مج س
بســیار بیشــتری دارد. در ایــن حالــت ســرور فقــط بــه چنــد قســمت معــدود تقســیم 
ــا  ــرد. در اینج ــرار می گی ــری ق ــب کمت ــران به مرات ــداد کارب ــار تع ــود و در اختی می ش
ســرور مورداســتفاده ایــن کاربــران یکســان اســت، امــا پیکربنــدی هــر VPS اختصاصی 

خواهــد بــود.

هاست اختصاصی
 در ایــن حالــت، یــک ســرور را بــا تمــام منابــع، پهنای بنــد و فضــای آن اجــاره می کنید. 
قیمــت ســرورهای اختصاصــی بســیار باالســت و هزینــه مجوزهــای نرم افــزاری 
ــود.  ــت می ش ــه دریاف ــورت جداگان ــرور( به ص ــل س ــرل پن ــزار کنت ــالً نرم اف الزم )مث
به عــالوه، پیکربنــدی ســرور و انجــام تنظیمــات سیســتمی نیــز کامــالً بــر عهــده کاربــر 
ــرای  ــازی ب ــل و بهینه س ــازی کام ــکان شخصی س ــتینگ ام ــوع از هاس ــن ن ــت. ای اس
تناســب بــا نیازهــای خــاص کاربــران را فراهــم می کنــد و بهتریــن امنیــت، عملکــرد و 

را دارد. انعطاف پذیــری 
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)Cloud Hosting( میزبانی ابری
در ایــن نــوع از هاســتینگ، اطالعــات و فایل هــای وب ســایت های کاربــران بــا اســتفاده 
از ســرورهای مجــازی متعــدد در نقــاط مختلــف جغرافیایــی قــرار می گیــرد؛ درنتیجــه، 
ــداری و  ــش پای ــث افزای ــن باع ــده و همی ــرور انجام ش ــن س ــق چندی ــی از طری میزبان
ــع، امنیــت  ــه پراکندگــی مناب ــا توجــه ب آپ تایــم وب ســایت می شــود. درعین حــال، ب

کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.

هاست مدیریت شده
ــی  ــا دانــش فن ــی مناســب اســت کــه زمــان ی ــرای کاربران ــوع از هاســتینگ ب ایــن ن
الزم بــرای مدیریــت ســرور را در اختیــار ندارنــد. در ایــن حالــت، عــالوه بــر اجــاره یــک 
ــام  ــد و انج ــت می کنی ــز دریاف ــان را نی ــرکت میزب ــتیبانی ش ــی، پش ــرور اختصاص س
به روزرســانی های نرم افــزاری و اقدامــات مربــوط بــه امنیــت ســرور را هــم بــه آن هــا 

می ســپارید.
در اینجــا شــاید احســاس کنیــد کــه انتخــاب دشــواری را در پیــش رو خواهید داشــت، 
امــا اگــر نیازهایتــان را مشــخص کــرده باشــید بــا توجــه بــه توضیحــات زیــر می توانید 

به ســرعت تصمیــم خــود را بگیریــد.

در چه شرایطی باید هاست اشتراکی را انتخاب کنید؟
در بیشــتر مــوارد. چنانچــه یــک وب ســایت یــا وبــالگ ســاده شــخصی یــا شــرکتی، یــا 
یــک ســایت فروشــگاهی کوچــک داریــد، غالبًا یک هاســت اشــتراکی کفــاف نیازهایتان 
را خواهــد داد. عمومــًا بســته بــه نــوع پلــن انتخابــی، هاســتینگ اشــتراکی می توانــد 
جوابگــوی وب ســایت های دارای بازدیــد کــم تــا متوســط باشــد؛ بااین وجــود، پایــداری 
ــی  ــرعت باالی ــا س ــت و چه بس ــوب نیس ــاد مطل ــتراکی زی ــرورهای اش ــت در س و امنی
ــاز کار  ــتراکی در آغ ــت اش ــتفاده از هاس ــا، اس ــه این ه ــا هم ــد. ب ــته باش ــم نداش ه

ــی باشــد.  ــد منطق می توان
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در چه شرایطی باید به سراغ VPS بروید؟
ــه  ــد ب ــود بای ــتر می ش ــول بیش ــدار معم ــما از مق ــایت ش ــک وب س ــه ترافی هنگامی ک
ســراغ ســرور مجــازی برویــد. اگــر وب ســایت فروشــگاهی داریــد و کســب وکار شــما 
 VPS ــدا از ــه از همــان ابت ــر اســت ک ــن وب ســایت وابســته اســت بهت ــه ای کامــالً ب
ــتفاده از  ــم اس ــا ه ــروم ه ــد ف ــی مانن ــایت های اجتماع ــرای وب س ــد. ب ــتفاده کنی اس

VPS توصیــه می شــود. 

 

 

در چه مواقعی باید از سرور اختصاصی استفاده کنید؟
اگــر یــک کســب وکار کوچــک یــا متوســط و فقــط چنــد نفــر کارمنــد داریــد، فعــالً بــه 
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ســرور اختصاصــی نیــاز نخواهیــد داشــت، امــا اگــر بــه دنبــال ســرمایه گذاری بــرای 
ــران بیشــتر هســتید، احتمــاالً VPS هــم  افزایــش ترافیــک وب ســایت و جــذب کارب
پاســخگوی شــما نخواهــد بــود و بایــد بــه ســراغ ســرور اختصاصــی برویــد. ایــن نــوع 
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــا برنامه های ــایت ها ی ــرای وب س ــوالً ب ــتینگ معم از هاس
بــه ســرور قدرتمنــد، پهنــای بانــد و امنیــت بــاال )مخصوصــًا بــرای نگهــداری اطالعــات 

مشــتریان( نیــاز دارنــد. 

 

\

 

در چه مواقعی باید از میزبانی ابری استفاده کنید؟
اگــر مخاطبــان بین المللــی داریــد و می خواهیــد کــه تجربــه بهتــری را بــرای کاربــران 
ــوع از هاســتینگ اســتفاده کنیــد.  ــر اســت کــه از ایــن ن ــان رقــم بزنیــد بهت خارجی ت
ــبکه ای از  ــع آن را در ش ــری، درواق ــای اب ــایت در فض ــای وب س ــذاری فایل ه ــا بارگ ب
ــد  ــر تــالش می کن ــد. هنگامی کــه یــک کارب ســرورها در سراســر جهــان توزیــع می کنی
تــا وارد ســایت شــما شــود بــه نزدیک تریــن ســرور متصــل خواهــد شــد و لــذا ســایت 
ــری  ــای اب ــه فض ــید ک ــته باش ــه داش ــد توج ــال، بای ــد. درعین ح ــاال می آی ــریع تر ب س
ــد اطالعــات مشــتریانتان مناســب  ــرای نگهــداری اطالعــات حســاس و مهمــی مانن ب

نیســت. 
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در چه شرایطی به هاستینگ مدیریت شده نیاز خواهید داشت؟
اساســًا هــر نــوع از هاســتینگ کــه دارای کنتــرل پنــل یــا سیســتم عامل باشــد به نوعــی 
مدیریت شــده اســت، لــذا اگــر مثــالً یــک هاســت اشــتراکی یــا vps دارای ســی پنــل 
بخریــد، درواقــع هاســتینگ مدیریت شــده خریــداری کرده ایــد. به طورکلــی، اســتفاده 
ــنگین  ــار س ــی ب ــرور اختصاص ــورد س ــًا در م ــده مخصوص ــتینگ مدیریت ش از هاس
مدیریــت ســرور را از دوشــتان برمــی دارد و کار را راحت تــر می کنــد؛ بنابرایــن، چنانچــه 

وقــت یــا مهارت هــای الزم را نداریــد، حتمــًا از ایــن نــوع میزبانــی اســتفاده کنیــد.
بــرای انتخــاب نــوع مناســب هاســتینگ وضعیتــی که در حــال حاضــر برایتــان مطلوب 
اســت را در نظــر بگیریــد و ایــده خــود را بــرای 12 مــاه بعــد از آغــاز بــه کار وب ســایت 
پــرورش بدهیــد. فقــط بــه چیــزی کــه هم اکنــون می خواهیــد عرضــه یــا ارائــه کنیــد 
فکــر نکنیــد، بلکــه خواســته ها و نیازهــای احتمالــی آتــی خــود را نیــز در نظــر بگیریــد. 
ــا رشــد وب ســایت، همیشــه  درعین حــال، ایــن را هــم در نظــر داشــته باشــید کــه ب
امــکان ارتقــا بــه VPS یــا هاســت اختصاصــی وجــود خواهــد داشــت )در ایــن رابطــه 

بــه مــورد شــماره 4 ایــن مطلــب توجــه کنیــد(.

- مقدار فضای هاست
ــد،  ــرای بارگــذاری فایل هــای وب ســایت خــود دریافــت می کنی ــزان فضایــی کــه ب می
ــوع  ــیار متن ــف بس ــای مختل ــت ه ــتراکی در هاس ــت اش ــورد هاس ــوص در م به خص
ــت  ــف از 100 مگابای ــای مختل ــن ه ــی پل ــای دریافت ــوالً فض ــت. معم ــاوت اس و متف
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ــه  ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــت می رســد. ب ــن گیگابای ــه چندی شــروع می شــود و ب
معمــوالً هزینــه دریافــت فضــای اضافــی بیشــتر اســت و لــذا بایــد قبــل از انتخــاب بــا 
ــا  ــم ی ــا و عکس هــای حجی ــالً فیلم ه ــوای آن )مث ــوع وب ســایت و محت ــه ن توجــه ب
فقــط متــن بــا تعــداد کمــی عکــس کم حجــم( فضــای موردنیازتــان را تخمیــن بزنیــد. 
توجــه کنیــد کــه فضــای نامحــدود در دنیــای هاســتینگ معمــوالً یــک حربــه تبلیغاتــی 
ــی رود  ــه کار م ــت ب ــن واقعی ــر ای ــه ب ــا تکی ــتری و ب ــذب مش ــدف ج ــا ه ــت و ب اس
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــادی از فض ــم زی ــایت ها از حج ــتر وب س ــورت بیش ــه درهرص ک
ــد  ــه می دهن ــی را ارائ ــن پلن های ــه چنی ــتینگی ک ــرکت های هاس ــًا ش ــد. غالب نمی کنن
ــرف  ــران پرمص ــرویس کارب ــه، س ــرف عادالن ــا مص ــه ب ــی در رابط ــر تبصره های ــا ذک ب
ــن هــای به ظاهــر نامحــدود  ــذا پیــش از اســتفاده از پل ــد؛ ل خــود را محــدود می کنن

حتمــًا شــرایط و ضوابــط اســتفاده از خدمــات  هاســت مربوطــه را مطالعــه کنیــد.

- میزان پهنای باند
یکــی از چالش هــای دشــوار در هنــگام انتخــاب هاســت، تعییــن مقــدار پهنــای بانــد 
ــامل  ــی )ش ــدار اطالعات ــد، مق ــای بان ــور از پهن ــت. منظ ــاز اس )Bandwidth( موردنی
ــرور  ــه« و »از« س ــد »ب ــاه می توانی ــر م ــه در ه ــت ک ــا( اس ــا و دانلوده ــه آپلوده هم
ــدگان  ــداد بازدیدکنن ــات، تع ــم صفح ــه حج ــد ب ــای بان ــرف پهن ــد. مص ــال بدهی انتق
ســایت، تعــداد صفحاتــی کــه از آن هــا بازدیــد می کننــد و همچنیــن میــزان دانلــود و 

ــتگی دارد. ــود، بس ــام می ش ــه انج ــودی ک آپل
مشــکل از اینجــا شــروع می شــود کــه پهنــای بانــد مثــل فضــای هاســت نیســت کــه 
بــا حــذف یــا کاهــش حجــم محتــوا بتوانیــد آن را به آســانی کنتــرل کنیــد. به عــالوه، 
ازیک طــرف لزومــی نــدارد کــه بــرای پهنــای بانــدی هزینــه کنیــد کــه درنهایــت مصــرف 
ــد دچــار مشــکل  ــای بان ــه خاطــر اتمــام پهن ــد ب نخواهــد شــد و از طــرف دیگــر نبای
شــوید؛ بنابرایــن الزم اســت کــه تــا جایــی کــه امــکان دارد حساب شــده عمــل کنیــد.
بــرای محاســبه پهنــای بانــد موردنیــاز می توانیــد از فرمــول زیــر اســتفاده کنیــد؛ البتــه 
بایــد توجــه داشــته باشــید کــه به طورکلــی محاســبه پهنــای بانــد بــرای وب ســایت های 

جدیــد معمــوالً تیــری در تاریکی اســت.
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پهنای باند موردنیاز

=

] )میانگین بازدید از صفحات برای هر بازدیدکننده × میانگین حجم صفحات × 
میانگین تعداد بازدیدکنندگان در روز( + )میانگین دانلود در روز × میانگین اندازه 
فایل های قابل دانلود( [ × تعداد روزهای ماه )30( × یک عدد احتیاطی )1.3 تا 1.8(

ــت  ــما 50 کیلوبای ــایت ش ــات وب س ــم صفح ــن حج ــر میانگی ــه، اگ ــوان نمون به عن
ــر  ــه ازای ه ــه ب ــر و 5 صفح ــه آن 20000 نف ــدگان ماهان ــداد بازدیدکنن ــن تع و تخمی
بازدیدکننــده باشــد )بــدون محتــوای قابــل دانلــود(، پهنــای بانــد موردنیــاز شــما حدود 
6 گیگابایــت در مــاه خواهــد بــود. توجه داشــته باشــید کــه 20000 کاربــر تقریبــًا معادل 
667 بازدیدکننــده در روز اســت کــه بســیاری از ســایت های بــزرگ هــم بــه آن دســت 
ــر  ــی ب ــادی مبن ــار قابل اعتم ــول و آم ــل قابل قب ــر دلی ــن اگ ــد؛ بنابرای ــدا نمی کنن پی
ــه ســایت  ــدگان ب ــن ســرازیر شــدن حجــم انبوهــی از بازدیدکنن ــال قریب به یقی احتم
خــود نداریــد، یــا اینکــه محتــوای قابــل دانلــود در ســایت خــود قــرار نمی دهیــد یــا 
ــای  ــه پهن ــا ویدیــو اســتفاده نمی کنیــد، در غالــب مــوارد ب زیــاد از تصاویــر حجیــم ی
ــا  ــه ب ــن اســت ک ــن روش ای ــی بهتری ــد داشــت. به طورکل ــاز نخواهی ــادی نی ــد زی بان
ــد  ــرای چن ــای بانــد معمولــی شــروع کنیــد و فعالیــت وب ســایت خــود را ب یــک پهن
ــر  ــن بهت ــه آن را بســنجید؛ بنابرای ــد مصــرف ماهان ــا بتوانی ــد ت ــر نظــر بگیری ــاه زی م
اســت کــه در هنــگام انتخــاب هاســت بــرای وب ســایت جدیدتــان بــه دنبــال هاســتی 
باشــید کــه در صــورت نیــاز امــکان ارتقــای پهنــای بانــد و همچنیــن فضــای موجــود 
ــد نامحــدود  ــای بان ــد گــول پهن ــز نبای ــرار می دهــد. در اینجــا نی ــار شــما ق را در اختی
را خــورد، چراکــه ایــن هــم فقــط یــک حربــه تبلیغاتــی یــا بــازی بــا کلمــات اســت و 
ــی  ــران معمول ــرای کارب منظــور هاســت ایــن اســت کــه محدودیــت مشخص شــده ب

کفایــت خواهــد کــرد.
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- هاست ویندوز یا لینوکس؟

ــن  ــه ای ــد ک ــتم عامل دارن ــما سیس ــه ش ــد رایان ــز همانن ــتینگ نی ــرورهای هاس س
سیســتم عامل معمــوالً یــا وینــدوز و یــا لینوکــس اســت. اینکــه از کــدام سیســتم عامل 
اســتفاده کنیــد کامــالً بــه سیســتم برنامه نویســی وب ســایت شــما بســتگی خواهــد 
ــد، ازآنجایی کــه  ــا جومــال اســتفاده می کنی ــال، اگــر از وردپــرس ی داشــت. به عنوان مث
ــا لینوکــس ســازگاری بهتــری دارنــد اســتفاده از لینوکــس بهتــر و  ایــن دو سیســتم ب
ــه  ــًا هم ــی تقریب ــه به طورکل ــید ک ــته باش ــه داش ــا توج ــود، ام ــد ب ــر خواه منطقی ت
ــر روی ســرورهای وینــدوزی را نیــز  ــا لینوکــس امــکان اجــرا ب سیســتم های ســازگار ب
ــر  ــک کارب ــوان ی ــس، به عن ــدوز و لینوک ــزون وین ــد روزاف ــا رش ــوع و ب ــد. درمجم دارن
معمولــی تفــاوت زیــادی را در اســتفاده از هــر یــک از ایــن دو سیســتم عامل احســاس 

نخواهیــد کــرد.
نکاتی که در انتخاب هاست باید در نظر بگیرید

1. تناسب فنی و حجمی
بــدون توجــه بــه فضــا و امکانــات موردنیــاز و همچنیــن مهارت هــای فنی تــان 
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ــا و  ــدا نیازه ــن ابت ــد؛ بنابرای ــاب کنی ــب انتخ ــت مناس ــک هاس ــد ی ــز نمی توانی هرگ
ــی  ــت و برنامه های ــوع فعالی ــب ن ــد و به تناس ــخص کنی ــود را مش ــای خ توانمندی ه

ــد. ــک هاســت مناســب را انتخــاب کنی ــد ی ــه داری ک

2. اعتبار و امتیاز آپ تایم هاست
منظــور از آپ تایــم )Uptime( مقــدار ســاعاتی در طــول روز اســت کــه وب ســایت شــما 
در دســترس قــرار دارد کــه معمــوالً بــا درصــد بیــان می شــود. امــروزه آپ تایــم 99.95 
درصــدی حتــی بــرای هاســتینگ اشــتراکی نیــز معمولــی بــه شــمار مــی رود و اساســًا 

هــر رقمــی کمتــر از 99 درصــد غیرقابل قبــول اســت.
بــرای بررســی آپ تایــم هاســت موردنظــر خــود، می توانیــد از ابزارهــای کارآمــدی کــه 
به صــورت رایــگان یــا پولــی در اینترنــت موجــود اســت اســتفاده کنیــد؛ به عنوان مثــال، 

ســایت آپ تایــم روبات.

3. زمان پاسخ دهی سرور
ــردن  ــن واردک ــان بی ــخ دهی، مدت زم ــان پاس ــا زم ــور از Response Time ی منظ
آدرس دامنــه و فشــردن کلیــد enter تــا زمانــی اســت کــه ســرور ایــن درخواســت را 
ــت  ــا ثب ــه ب ــایت هایی ک ــورد وب س ــال، در م ــد. به عنوان مث ــرا می کن ــردازش و اج پ
آدرس آن هــا در مرورگــر، بــدون اینکــه چیــزی بارگــذاری شــود مدتــی طــول می کشــد 
تــا نــام آن هــا در نــوار عنــوان دیــده شــود، زمــان پاســخ دهی ســرور مطلــوب نیســت.
ــه  ــوان TTFB )Time To First Byte ب ــا عن زمــان پاســخ دهی ســرور کــه معمــوالً ب
معنــای زمانــی کــه تــا بارگــذاری اولیــن بایــت طــول می کشــد( نیــز شــناخته می شــود، 
ازجملــه شــاخص هایی اســت کــه عملکــرد و بــازده ســایت شــما را تحــت تأثیــر خــود 
قــرار می دهــد، چراکــه هرچــه بارگــذاری ســایت بیشــتر طــول بکشــد، احتمــال تــرک 
ــد. عــالوه  ــد افزایــش پیــدا می کن ــر پیــش از اینکــه چیــزی از آن را مشــاهده کن کارب
بــر ایــن، ســرعت وب ســایت شــما بــر رتبــه ای کــه موتورهــای جســتجو در نتایــج خــود 

بــرای آن در نظــر می گیرنــد نیــز تأثیــر بــه ســزایی دارد.
شــرکت های هاســتینگ به نــدرت از زمــان پاســخ دهی ســرور خــود ســخنی بــه میــان 
ــی  ــد شــاخص خوب ــد می توان ــه می دهن ــه ارائ ــی ک ــا معمــوالً قیمت های ــد، ام می آورن
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در ایــن زمینــه باشــد، چراکــه خریــد و مدیریــت تجهیــزات و زیرســاخت های پیشــرفته 
ابــدًا ارزان تمــام نمی شــود. عــالوه بــر ایــن، بــرای ســنجش زمــان پاســخ دهی ســرور 
ــا  ــی آن را ب ــت میزبان ــایت های تح ــه از س ــد نمون ــد چن ــر می توانی ــت موردنظ هاس

اســتفاده از وب ســایت بایــت چــک بررســی کنیــد.

 

 
4. امکان ارتقا

امــروزه پلن هــای اشــتراکی متنــوع و بعضــًا قدرتمنــدی توســط شــرکت های 
هاســتینگ ارائــه می شــود و غالبــًا اســتفاده از هاســتینگ اشــتراکی مشــکلی را متوجــه 
شــما نخواهــد کــرد. درعین حــال، اگــر انتظــار داریــد کــه در طــول دو یــا ســه ســال 
ــد  ــد از هاســتی اســتفاده کنی ــی را شــاهد باشــید، بای ــًا قابل توجه ــده رشــد واقع آین
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــرار می دهــد؛ ب ــار شــما ق ــرای رشــد را در اختی ــه فضــای الزم ب ک
ــرویس  ــد س ــا بتوانی ــد ت ــته باش ــر را داش ــای بهت ــن ه ــه پل ــی ارائ ــات و توانای امکان
خــود را از هاســت اشــتراکی بــه VPS یــا ســرور اختصاصــی ارتقــا بدهیــد و از قــدرت 

پــردازش بیشــتر، فضــای بیشــتر و امنیــت باالتــری بهــره ببریــد.
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5. تعداد Addon Domain، Subdomain، ایمیل و دیتابیس
محدودیــت در Addon Domain بــه معنــای محدودیــت در تعــداد دامنه هایــی اســت 
ــایت های  ــد وب س ــود می توانی ــتینگ خ ــل هاس ــه پن ــا ب ــردن آن ه ــه ک ــا اضاف ــه ب ک
 Addon 10 مجــزا بــه راه بیندازیــد. به عنوان مثــال، اگــر هاســت شــما اجــازه افــزودن
Domain را بدهــد، می توانیــد روی همــان هاســت، 10 وب ســایت مجــزا در پوشــه های 

جداگانــه داشــته باشــید.
بــا توجه بــه اهمیت پایــگاه داده یــا دیتابیــس )Database(، شــرکت های هاســتینگ 
ــداد دیتابیس هــا  ــه از تع ــد ک ــال می کنن ــر روی آن اعم محدودیت هــای بیشــتری را ب
ــد  ــا رش ــه ب ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــرد. ب ــس را در برمی گی ــر دیتابی ــم ه ــا حج ت
وب ســایت، حجــم دیتابیــس آن نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و به عــالوه، معمــوالً 
ــتفاده  ــد اس ــس واح ــک دیتابی ــتم از ی ــن سیس ــرای چندی ــه ب ــود ک ــنهاد نمی ش پیش
شــود. در مــورد زیردامنــه یــا Subdomain )مثــالً test.modireweb.com( و تعــداد 
ــه  ــت ک ــح اس ــر واض ــا پ ــود دارد، ام ــری وج ــای کمت ــوالً محدودیت ه ــل، معم ایمی
ــده و برنامه هــای  ــا در نظــر داشــتن آین ــی نیســت و ب ــز خوب اساســًا محدودیــت چی
آتــی بایــد بــه دنبــال هاســتی باشــید کــه محدودیــت آن در ایــن زمینــه کمتــر اســت.

6. قیمت ثبت نام و تمدید هاستینگ
هنگامی کــه بــرای اولیــن بــار از یــک هاســت خریــد می کنیــد مشــمول تخفیف هــای 
مختلفــی می شــوید، امــا معمــوالً در هنــگام تمدیــد دوره هیــچ امتیــاز خاصــی شــامل 
حــال شــما نمی شــود؛ بنابرایــن پیــش از خریــد پلنــی کــه 80 درصــد تخفیــف دارد بــه 
فکــر هزینــه تمدیــد دوره هــای آتــی هــم باشــید، مگــر اینکــه بخواهید هــر ســال درگیر 

انتقــال از یــک هاســت بــه هاســت دیگــر و تحمــل دردســرهای خــاص آن باشــید.
7. سیاســت هاســت در مــورد بازگردانــدن هزینــه پرداختــی و دوره آزمایشــی 

رایــگان
ــا  ــرد؟ آی ــر می گی ــی در نظ ــوان دوره آزمایش ــی را به عن ــر زمان ــت موردنظ ــا هاس آی
اگــر بــه هــر دلیلــی تصمیــم گرفتیــد کــه پلــن هاســتینگ خــود را لغــو کنیــد، شــرکت 
میزبــان ضمانتــی بــرای بازپرداخــت وجــه پرداختــی دارد؟ سیاســت هاســت در رابطــه 
ــا بازپرداخــت وجــه، بعــد از اتمــام دوره آزمایشــی چیســت؟ آیــا ایــن پرداخت هــا  ب
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ــود؟ ــی می ش ــغ خاص ــر مبل ــمول کس مش
ــد  ــاال پاســخ بدهی ــد نمونه هــای ب ــه ســؤاالتی مانن ــد ب ــل از انتخــاب هاســت بای قب
تــا اگــر همه چیــز مطابــق بــا میلتــان پیــش نرفــت بتوانیــد بــا کمتریــن خســارت بــه 
ســراغ هاســت دیگــری برویــد. به طورکلــی توصیــه می شــود کــه از انتخــاب هاســتی 
ــدارد،  ــگان ن ــا دوره هــای آزمایشــی رای ــرای بازگشــت وجــه ی ــه ای ب ــچ برنام ــه هی ک

خــودداری کنیــد.

 

 

8. قابلیت های کنترل پنل هاست
کنتــرل پنــل هاســت به مثابــه فرمــان یــا مغــز هاســتینگ شــما اســت و لــذا وجــود 
یــک کنتــرل پنــل سهل االســتفاده، جامــع و کاربرپســند اهمیــت زیــادی دارد. 
ــرل  ــا کنت ــت، ام ــل )cPanel( اس ــی پن ــا س ــور م ــل در کش ــرل پن ــن کنت محبوب تری
پنــل هاســت چــه ســی پنــل باشــد، چــه دایرکــت ادمیــن یــا پلســک )Plesk( و یــا 
ــاز و  ــه اهمیــت دارد وجــود قابلیت هــای موردنی ــزی ک ــل دیگــری، چی ــرل پن هــر کنت
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سهل االســتفاده بــودن آن اســت. لــذا پیــش از انتخــاب هاســت، نــوع کنتــرل پنلــی 
کــه همــراه بــا پلــن انتخابــی ارائــه می شــود را مشــخص کــرده و بــا بررســی تصاویــر 
و امتحــان کــردن دمــوی آن، اطمینــان پیــدا کنیــد کــه همــه قابلیت هــای الزم را دارد 

ــد. ــتفاده کنی ــد از آن اس ــی می توانی و به راحت

9. شرایط و ضوابط ارائه خدمات و سیاست هاست درباره تعلیق میزبانی
ــودن در  ــم، نامحــدود ب ــد اشــاره کردی ــای بان ــه در قســمت فضــا و پهن همان طــور ک
ــت،  ــع هاس ــما از مناب ــایت ش ــرف وب س ــر مص ــن اگ ــت؛ بنابرای ــتینگ بی معناس هاس
ــد،  ــن هاســت تخطــی کنی ــا از قوانی ــد ی ــزان مشــخصی تجــاوز کن ــالً CPU از می مث
حســاب کاربــری شــما بــه حالــت معلــق درخواهــد آمــد. لــذا قبــل از انتخــاب هاســت 
بایــد بــه صفحــه قوانیــن و شــرایط اســتفاده از خدمــات آن مراجعــه کــرده و محتویات 

ــد. ــن صفحــه را به دقــت بررســی کنی ای
ــرورها  ــن س ــی ای ــدرت فن ــه ق ــتراکی، ازآنجایی ک ــرورهای اش ــورد س ــًا در م مخصوص
چیــزی نیســت کــه هاســت عالقــه ای بــه اعــالم آن داشــته باشــد، معمــوالً در قســمتی 
از شــرایط و ضوابــط اســتفاده از خدمــات خــود، اعــالم می کنــد کــه در صورت اســتفاده 
بیش ازحــد از منابــع، هاســتینگ شــما تعلیــق خواهــد شــد؛ البتــه ایــن مقــدار مصــرف 
دقیقــًا مشــخص نمی شــود؛ بنابرایــن پیــش از انتخــاب هاســت، بــا تیــم پشــتیبانی 

هاســت موردنظــر ارتبــاط برقــرار کــرده و از محدودیت هــای آن اطــالع پیــدا کنیــد.
اطالع از محدودیت های هاست در درک دو موضوع به شما کمک خواهد کرد:

ــراغ 	  ــه س ــد ب ــا بای ــت و آی ــخاوتمند اس ــدر س ــی چق ــر به طورکل ــت موردنظ هاس
ــری دارد؟ ــای کمت ــه محدودیت ه ــد ک ــری بروی ــت دیگ هاس

شــفافیت و صداقــت هاســت در چــه حــدی اســت و آیــا می توانیــد بــه گفته هــای 	 
ــا و  ــوالً محدودیت ه ــادق، معم ــرکت های ص ــد. ش ــان کنی ــور اطمین ــرکت مزب ش
ــد. ــان می کنن ــه بی ــه دوراز لفاف ــات خــود را به وضــوح و ب شــرایط اســتفاده از خدم

10. نوع و تناوب پشتیبان گیری
اگرچــه ســرورهای میزبــان وب ســایت های شــما رایانه هــای قدرتمنــدی هســتند، امــا 
هیــچ بعیــد نیســت کــه دچــار مشــکل شــوند یــا مثــالً یــک هکــر بــه ســراغ ســایتتان 
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بیایــد و فایــل index.php آن را تغییــر بدهــد یــا دیتابیــس ســایت را خــراب کنــد. در 
صــورت وقــوع چنیــن شــرایطی اگــر هاســت شــما به طــور منظــم از ســرورهای خــود 
بــک آپ یــا پشــتیبان تهیــه کــرده باشــد، هیــچ دغدغــه ای نخواهیــد داشــت، چراکــه 

فــورًا می توانــد کل ســایت یــا بخــش اعظــم آن را بازگردانــی کنــد.

در این رابطه باید پاسخ سؤاالتی از این قبیل برای شما روشن باشد:

پشتیبان گیری در چه فواصل زمانی انجام می شود؟	 
از چــه مــواردی بــک آپ تهیــه می شــود؟ فایل هــا یــا دیتابیــس و یــا هــردو )بــک 	 

کامل(؟ آپ 
آیا امکان تهیه بک آپ از طریق کنترل پنل وجود دارد؟	 
ــودکار 	  ــور خ ــد به ط ــم می توانی ــر ه ــای دیگ ــا برنامه ه ــق cron jobs ی ــا از طری آی

بــک آپ تهیــه کنیــد؟
آیــا امــکان بازگردانــی بــک آپ توســط خودتــان وجــود دارد یــا اینکــه حتمــًا بایــد 	 

از پشــتیبانی هاســت کمــک بگیریــد؟
 

11. روش، سرعت و کیفیت پشتیبانی
ــه خدماتــی اســت کــه ســرعت، کیفیــت و نحــوه پشــتیبانی در آن  هاســتینگ ازجمل
ــق  ــکان پشــتیبانی از طری ــوالً شــرکت های هاســتینگ ام ــی دارد. معم ــت فراوان اهمی
ــت و  ــم کیفی ــا مه ــد؛ ام ــم می کنن ــت را فراه ــل و تیک ــده، ایمی ــوی زن ــن، گفتگ تلف
ســرعت پشــتیبانی اســت. درواقــع، پشــتیبان ســریعی کــه توانایــی رفــع مشــکل یــا 
بــرآوردن تقاضــای شــما را نــدارد یــا برعکــس، پشــتیبان قــوی امــا کنــدی که متوســط 
زمــان پاســخگویی آن 24 ســاعت اســت هــر دو آزاردهنــده و مخــرب خواهنــد بــود.

 

15
www.takbook.com

https://modireweb.com


انتخاب هاست مناسب؛ نکاتی که قبل از خرید هاست حتما باید 
بخوانید

www.modireweb.com

12. شهرت، نظرات و رضایت مشتریان
ایــن مــورد ازجملــه مهم تریــن مــواردی اســت کــه در هنــگام انتخــاب هاســت بایــد 
بــه آن توجــه داشــته باشــید. طبیعتــًا بــرای بررســی نظــرات مشــتریان فعلــی نبایــد 
فقــط بــه نظــرات مثبــت موجــود در وب ســایت شــرکت هاســت اکتفــا کنیــد، بلکــه 
بایــد خالقیــت بــه خــرج بدهیــد، فعــال باشــید و مثــالً بــا مراجعــه بــه فــروم هــای 
مخصــوص هاســتینگ یــا شــبکه های اجتماعــی و بررســی نظــرات کاربــران از کیفیــت 

خدمــات و پشــتیبانی هاســت موردنظــر اطمینــان پیــدا کنیــد.

13. امتیازات اضافی هاست
درنهایــت، هنگامی کــه چنــد هاســت باکیفیــت را پیــدا می کنیــد کــه کامــالً بــا نیازهــا 
ــر  ــی ه ــاص و اضاف ــازات خ ــه امتی ــد، مقایس ــی دارن ــما همخوان ــته های ش و خواس
ــدام  ــال، ک ــا راهگشــا باشــد. به عنوان مث ــی از آن ه ــد در انتخــاب یک هاســت می توان
هاســت دامنــه رایــگان ارائــه می کنــد یــا چندیــن دیتاســنتر )مراکــزی کــه ســرورهای 
ــرم دی  ــد ســاالنه 630 کیلوگ ــه تولی ــا توجــه ب ــا ب ــد( دارد؛ ی ــرار دارن هاســت در آن ق
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ــت  ــدام هاس ــرژی، ک ــووات ان ــرف 1000 کیل ــرور و مص ــر س ــط ه ــن توس ــید کرب اکس
ــرژی  ــرف ان ــش مص ــرای کاه ــی ب ــتفاده از روش های ــت و اس ــه محیط زیس ــتر ب بیش
ــود  ــد وج ــود می توانی ــاز خ ــه نی ــته ب ــا، بس ــر این ه ــالوه ب ــد. ع ــت می ده اهمی
ــدازی  ــد ســایت ســازها کــه امــکان نصــب و راه ان قابلیت هــای جانبــی اضافــی )مانن
ــز در نظــر  ــد( را نی ــف را فراهــم می کنن ــوای مختل ســریع سیســتم های مدیریــت محت

بگیریــد.

حرف آخر
شــاید پیــدا کــردن یــک هاســت خــوب کار آســانی نباشــد، امــا نکتــه مهمــی کــه بایــد 
ــرای همــه یــک  ــوان ب ــچ گاه نمی ت ــن اســت کــه هی ــه آن توجــه داشــته باشــید ای ب
نســخه ثابــت پیچیــد و یــک هاســت را به عنــوان بهتریــن هاســت بــرای همــه نیازهــا 

معرفــی کــرد.
ــرار داده شــود؛  ــد مدنظــر ق ــه بای ــی دارد ک هــر وب ســایتی نیازهــا و شــرایط متفاوت
ــک  ــرای ی ــت را ب ــت ارزان قیم ــک هاس ــتفاده از ی ــچ گاه اس ــا هی ــال، م به عنوان مث
ــد هاســتینگ  ــر خری ــا از طــرف دیگ ــم؛ ام ــه نمی کنی ــزرگ توصی ــی ب فروشــگاه اینترنت
ــدارد  ــادی ن ــد زی ــه بازدی ــاده ک ــی س ــالگ وردپرس ــک وب ــرای ی ــز ب ــت را نی گران قیم

پیشــنهاد نمی کنیــم.
بنابرایــن در هنــگام مقایســه و انتخــاب هاســت ایــن نکتــه را در خاطــر داشــته باشــید 
کــه بایــد بــه دنبــال هاســتی باشــید کــه بیشــتر بــا نیازهــای شــما هماهنــگ اســت. 
درواقــع، هــدف پیــدا کــردن بهتریــن هاســت نیســت؛ بلکــه باید یک هاســت مناســب 

و متناســب بــا نیازهــای خودتــان را پیــدا کنیــد.
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