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هاســت یــا فضــای میزبانــی یکــی از مهمتریــن ارکان ســاختن ســایت اســت. در مقالــه 

پیــش رو بــه معرفــی هاســت رایــگان و مزایــا و معایــب اســتفاده از آن مــی پردازیــم.

یکــی از چالــش هایــی کــه مدیــر یــک ســایت بــا آن مواجــه اســت، انتخــاب بهتریــن 

هاســت بــرای ســایت مــی باشــد. پیــش تــر در مقالــه ای بــا عنــوان »راهنمای ســاخت 

ــته  ــن نوش ــم، در ای ــی دادی ــی توضیحات ــای میزبان ــت و فض ــورد هاس ــایت« در م س

ــف هاســت  ــواع هاســت، تعری ــی ان ــه معرف ــورت اختصاصــی ب ــه ص ــم ب قصــد داری

رایــگان، مزایــا و معایــب اســتفاده از هاســت رایــگان و معرفــی چنــد ســرویس ارائــه 

دهنــده هاســت رایــگان بپردازیــم.

 

هاست چیست؟
هاســت یــا هاســتینگ »Hosting« بــه فضایــی گفتــه مــی شــود، کــه تمــام اطالعــات 

ــی ســایت اســت،  ــان فضــای میزبان ــرار دارد. فضــای هاســت، هم ســایت روی آن ق

ــرای  ــه مــی شــود. یــک وب ســایت ب ــاوری ارائ ــزرگ فن کــه توســط شــرکت هــای ب

کار در بســتر اینترنــت و همیشــه در دســترس بــودن نیــاز بــه فضــای میزبانــی یــا بــه 

اصطــالح فضــای هاســت دارد.

هاســت اینگونــه عمــل مــی کنــد، کــه هــر بــار کــه کاربــر وارد ســایت مــی شــود، از 

ســمت مرورگــر کاربــر درخواســتی بــه ســمت هاســت ارســال مــی شــود و در پاســخ 

ــذاری مــی  ــر بارگ ــن درخواســت، از ســمت هاســت اطالعــات مــورد نظــر کارب ــه ای ب

ــا آن مواجــه مــی  ــد از وب ســایت هــا ب شــود. همــان وقفــه ای کــه در زمــان بازدی
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شــوید تــا ســایت لــود شــود، مربــوط بــه ایــن فرآینــد درخواســت و بارگــذاری محتــوا 

از ســمت هاســت یــا وب ســرور اســت.

ــه ای  ــر مــی رود. رایان ــذاری ســایت باالت ــر باشــد، ســرعت بارگ هرچــه هاســت قویت

کــه هاســت را ارائــه مــی دهــد، درســت ماننــد همیــن رایانــه شــخصی کــه در دســت 

داریــد، از سیســتم عامــل و فضــای ذخیــره ســازی برخــوردار اســت. در واقــع فضــای 

ــده  ــه دهن ــه هــای شــرکت هــای ارائ ــره ســازی در رایان هاســت همــان فضــای ذخی

هاســت اســت، کــه بــه بخــش هــای متعــددی تقســیم شــده و هــر کاربــر تنهــا بــه 

فضــای مربــوط بــه خــود دسترســی دارد.

سیســتم عامــل مــورد اســتفاده بــرای رایانــه هــای ارائــه دهنــده هاســت، یــا لینوکــس 

هســتند یــا وینــدوز. بــه همیــن دلیــل دو عبــارت هاســت لینوکــس و هاســت وینــدوز 

ــن  ــه همی ــد. ب ــت هــای خــود را دارن ــن دو، مزی ــدام از ای ــه اســت. هــر ک رواج یافت

دلیــل برخــی کاربــران هاســت لینوکــس را مــی پســندند و برخــی هاســت وینــدوز را!

یکــی از توضیحاتــی کــه الزم اســت در همیــن ابتــدای مطلــب داده شــود، ایــن اســت 

ــه فضــای  ــرق دارد. فضــای هاســت اشــاره ب ــد ف ــای بان ــا پهن ــه فضــای هاســت ب ک

ــی  ــک دوره زمان ــادل داده در ی ــزان تب ــه می ــد ب ــای بان ــا پهن ــازی دارد، ام ــره س ذخی

مشــخص، بــرای بارگــذاری ســایت گفتــه مــی شــود. مثــال وقتــی صحبــت از 5 گیــگ 

پهنــای بانــد در ســال اســت. یعنــی ســایت شــما مجــاز اســت تــا 5 گیــگ داده را بــرای 

کاربــران بارگــذاری کنــد. پهنــای بانــد چیــزی شــبیه بــه حجــم اینترنــت اســت.
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انواع هاست کدامند؟
از یــک رایانــه معمولــی هــم مــی شــود، بــه عنــوان فضــای هاســت اســتفاده کــرد، 

ــم  ــن روش آنه ــدگان از ای ــعه دهن ــط توس ــوده و فق ــج نب ــدان رای ــن کار چن ــه ای البت

بــرای طراحــی ســایت اســتفاده مــی کننــد. اگــر بــه هــر دلیلــی خواســته باشــید، کــه 

از رایانــه شــخصی بــه عنــوان وب ســرور اســتفاده کنیــد. یکــی اینکــه بایــد همیشــه 

رایانــه روشــن باشــد، دوم اینکــه اینترنــت پــر ســرعت همیشــه بــرای رایانــه فراهــم 

باشــد. معمــوال چنــد روش بــرای دسترســی بــه هاســت وجــود دارد: 

Shared Web Hosting -
میزبانــی وب بــه روش اشــتراکی، بــه ایــن صــورت اســت، کــه یــک فضــای میزبانــی 
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از ســوی چندیــن ســایت بــه صــورت اشــتراکی اســتفاده مــی شــود. هــر کاربــر میــزان 

مشــخصی از هاســت و پهنــای بانــد را در اختیــار دارد، کــه مــی توانــد اطالعــات چنــد 

وب ســایت را بــه صــورت جداگانــه در آن نگهــداری کنــد، یــا بــه اصطــالح چنــد ســایت 

را روی هاســت نصــب کنــد.

بیشــتر ســایت هایــی کــه در وب مــی بینیــد بــه ایــن روش از هاســت اســتفاده مــی 

کننــد و رایــج تریــن شــیوه دسترســی بــه هاســت اســت. بــا تقســیم شــدن هاســت 

بیــن کاربــران هزینــه هــا بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش مــی یابنــد.

Dedicated Web Hosting -
بــرای آن دســته از شــرکت هــا یــا افــرادی کــه دوســت ندارنــد، بــه صــورت اشــتراکی 

از هاســت اســتفاده کننــد، امــکان اجــاره هاســت بــه شــکل خصوصــی وجــود دارد. 

ــی  ــتفاده م ــی اس ــت اختصاص ــزرگ از هاس ــای ب ــرکت ه ــا و ش ــازمان ه ــوال س معم

کننــد. و البتــه گزینــه هــای بیشــتری هــم در اختیــار دارنــد. مــی تواننــد بــر سیســتم 

ــر رایانــه میزبــان  ــا بــدون هیــچ محدودیتــی ب عامــل هاســت نظــارت کننــد و تقریب

نظــارت داشــته باشــند.

Collocation Web Hosting -
ــی  ــای میزبان ــب کل فض ــد و صاح ــر نهی ــا را فرات ــا پ ــید ت ــته باش ــر خواس ــی اگ حت

ــی را  ــه فضــای میزبان ــب ک ــن ترتی ــه ای ــن اســت. ب ســایت خــود باشــید هــم ممک

خریــداری کــرده و مالــک فضــای هاســت خــود خواهیــد بــود. امــا بدانیــد ایــن کار 

ــر اســت. ــه ب بســیار هزین
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Reseller Web Hosting -
ــت  ــروش هاس ــا ف ــی وب ی ــای میزبان ــی ه ــی از نمایندگ ــد یک ــی توانی ــم م ــما ه ش

ــد را از  ــای بان ــت و پهن ــی از هاس ــل توجه ــزان قاب ــه می ــورت ک ــن ص ــه ای ــید! ب باش

یــک شــرکت معتبــر خریــداری مــی کنیــد. ســپس آن را بــه قســمت هــای کوچکتــری 

ــران توزیــع مــی کنیــد. تقســیم کــرده و بیــن کارب

Cloud Web Hosting -
میزبانــی وب ابــری یکــی دیگــر از روش هــای میزبانــی وب اســت. بــه ایــن صــورت 

کــه رایانــه هــای میزبــان وب، در چنــد نقطــه مختلــف از جهــان قــرار دارنــد و بــا هــم 

در ارتباطنــد. در واقــع اطالعــات موجــود در همــه آنهــا یکــی اســت. در صورتــی کــه 

یکــی از رایانــه هــا دچــار مشــکل شــود، یکــی دیگــر از رایانــه هــا مســئولیت پــردازش 

داده هــا را بــر عهــده مــی گیــرد. بــه ایــن ترتیــب همیشــه ســایت هایــی کــه روی 

هاســتینگ ابــری نصــب انــد، در دســترس خواهنــد بــود.

ایــن مــوارد کــه بــه آنهــا اشــاره شــد نمونــه هایــی از انــواع هاســت بودنــد، کــه مــی 

توانیــد بــرای راه انــدازی ســایت خــود از آنهــا اســتفاده کنیــد.
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هاست رایگان چیست؟
احتمــاال در وبگــردی هایتــان بــا عبــارت هاســت رایــگان بســیار برخــورد داشــته ایــد. 

آیــا ممکــن اســت ایــن همــه هزینــه بــرای نگهــداری از یــک یــا چنــد ابــر رایانــه اعمال 

شــود، کلــی انــرژی مصــرف شــود و در نهایــت ایــن خدمــات بــه صــورت رایــگان در 

اختیــار مــا قــرار گیــرد؟

پاســخ بلــه اســت! هاســت رایــگان واقعــا وجــود دارد، امــا نــه بــه همــان کیفیــت و 

امکاناتــی کــه هاســت هــای پولــی فراهــم مــی آورنــد؟ از قدیــم گفتــه انــد هرچقــدر 

ــم  ــت ه ــورد هاس ــوع در م ــن موض ــد، ای ــی خوری ــدر آش م ــان ق ــد هم ــول بدهی پ

ــد. هاســت هایــی کــه رایــگان هســتند، معمــوال محدودیتــی هایــی  صــدق مــی کن

دارنــد کــه دســت کاربــران آنقــدر هــم بــاز نمــی گذارنــد، تــا هــر کاری دلشــان مــی 

خواهــد بکننــد.
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شــرکت هــای بســیاری هاســت رایــگان ارائــه مــی دهنــد و از ایــن کار اهدافــی دارنــد! 

بهتریــن حالتــی کــه مــی تــوان تصــور کــرد، ایــن اســت کــه شــما بــه عنــوان یــک 

ــی  ــس از مدت ــد. پ ــگان اســتفاده کنی ــا از هاســت رای ــی شــوید، ت ــر وسوســه م کارب

ــان  ــن زم ــد، در همی ــی مــی کنی ــود های ــد احســاس کمب ــان را شــروع کردی ــه کارت ک

تبلیغاتــی بــه شــما ارائــه مــی شــود، کــه بــا ارتقــاء حســاب خــود از رایــگان بــه پولــی 

از شــر محدودیــت هــا رهایــی یافتــه و از مزایایــی متعــددی برخــوردار مــی شــوید.

ــه  ــورا یکــی از گزین ــد، ف ــده ای ــه ســتوه آم ــت هــای موجــود ب ــه از محدودی شــما ک

هــای پیشــنهادی پولــی را انتخــاب کــرده و حســابتان را ارتقــاء مــی دهیــد. هــر چــه 

باشــد ایــن کار ســاده تــر از خریــد هاســت از یــک شــرکت دیگــر و نصــب و راه انــدازی 

ســایت از ابتــدا اســت!

ایــن تنهــا یــک مــورد از اهــداف شــرکت هــا از ارائــه هاســت رایــگان بــود، بــی شــک 

اهــداف دیگــری وجــود دارنــد، کــه امــکان دارد در طــول نوشــته بــه آنهــا اشــاره هایــی 

داشــته باشم.

هاست رایگان مناسب چه سایت هایی است؟
احتمــاال مــی پرســید اگــر هاســت رایــگان محدودیــت دارد، پــس بــه چــه درد مــی 

ــی  ــایت م ــاخت س ــه س ــازه وارد مقول ــه ت ــی ک ــرای آنهای ــگان ب ــت رای ــورد؟ هاس خ

ــاد  ــت را ی ــایت و هاس ــا س ــد کار ب ــد دارن ــه قص ــی ک ــه آنهای ــرد دارد، چ ــوند کارب ش

بگیرنــد و چــه آنهایــی کــه توســعه دهنــده هســتند و دنبــال میزبانــی بــرای اجــرای 

ــد. ــد، مــی گردن برنامــه هایــی کــه نوشــته ان
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هاســت رایــگان ایــن امــکان را بــه توســعه دهنــدگان وب مــی دهــد تــا بتواننــد انواع 

کدنویســی هــا را بــه اجــرا درآورنــد و نتیجــه کارشــان را ببیننــد. همچنیــن کســانی کــه 

هیــچ سررشــته ای از مدیریــت ســایت ندارنــد، بــا کمــک هاســت رایــگان مــی تواننــد 

در ایــن کار حرفــه ای تــر شــوند و ســپس اقــدام بــه راه انــدازی یــک وب ســایت حرفــه 

ای تــر کننــد.

بــه طــور کلــی هاســت رایــگان بــرای آنهایــی کــه حاضــر نیســتند، هیــچ هزینــه ای 

بــرای ســاخت ســایت بپردازنــد مناســب اســت.

معایب هاست رایگان کدامند؟
ــود  ــم وج ــددی ه ــب متع ــگان دارد، معای ــت رای ــه هاس ــی ک ــت های ــود مزی ــا وج ب

دارنــد، کــه باعــث شــده تــا توصیــه شــود، اگــر قصــد برپایــی یــک ســایت حرفــه ای 

یــا ســایت کاری داریــد، بهتــر اســت از فکــر اســتفاده از هاســت رایــگان درآییــد!

- محدودیت فضای هاست و پهنای باند
بیشــتر هاســت هــای رایــگان محدودیــت هایــی بــرای کاربــران اعمــال کــرده انــد، یــا 

فضــای هاســت را محــدود کــرده انــد، یــا اینکــه پهنــای بانــد محــدودی بــرای آنهــا 

ــد، امــا  ــه چشــم نمــی آین ــدان ب ــد. ایــن مــوارد در ابتــدای کار چن ــه ان در نظــر گرفت

بــا مــرور زمــان کــه کاربــران ســایت افزایــش یابنــد مشــکالت کامــال خودنمایــی مــی 

کننــد. اینجاســت کــه ایــده ارتقــاء هاســت بــه ذهنتــان خطــور مــی کنــد.
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کنــد بــودن هاســت هــای رایــگان از دیگــر دردســرهایی اســت، که مــی تواند احســاس 

شــود. کنــد بــودن هاســت، دیــر لــود شــدن ســایت را بــه همــراه دارد و ایــن موضــوع 

یعنــی خداحافظــی بــا کاربرانــی کــه بســیار کــم حوصلــه اند!

- عدم پشتیبانی از انواع CMS ها
 CMS ــواع ــا ان ــا ب ــی از آنه ــا برخ ــتند، ام ــور نیس ــگان اینط ــای رای ــت ه ــه هاس هم

هــا ســازگاری ندارنــد. آنهــم بــه خاطــر آپدیــت نشــدن هاســت رایــگان اســت. بــرای 

ــوا ســازگاری  ــت محت ــن نســخه از سیســتم مدیری ــا جدیدتری ــک هاســت ب ــه ی اینک

کامــل داشــته باشــد، بایــد بــه به روزتریــن مــاژول هــا و نــرم افزارهــا مجهــز شــود.

- وجود تبلیغات مزاحم
آیــا شــما از تبلیغاتــی کــه وقــت و بــی وقــت در هــر کجــای ســایت شــما ظاهر شــوند، 

خوشــتان مــی آیــد؟ هاســت هــای رایــگان معمــوال تبلیغاتــی را در ســایت شــما بــه 

نمایــش در مــی آورنــد، کــه شــما هیــچ کنترلــی روی آنهــا نداریــد. ایــن یــک روش 

درآمــد زایــی بــرای آنهاســت و تنهــا کاری کــه شــما مــی توانیــد بکنیــد، ایــن اســت 

کــه در ازای پرداخــت هــای ماهانــه یــا ســاالنه از ایــن تبلیغــات جلوگیــری کنیــد.

- امنیت نه چندان باال
ــگان را  ــت رای ــت هاس ــر اس ــد، بهت ــیت داری ــود حساس ــایت خ ــت س ــر روی امنی اگ

ــرای شــما فراهــم  ــی ب ــه هــای امنیتــی چندان ــگان گزین ــد. هاســت رای فرامــوش کنی
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ــه  ــرکت ارائ ــه ش ــد و ن ــن کنی ــت آن را تامی ــد امنی ــی توانی ــما م ــه ش ــی آورد. ن نم

ــد داد. ــام خواه ــما انج ــرای ش ــن کاری ب ــده، چنی دهن

معمــوال هاســت هــای رایــگان روی ســرورهای اصلــی شــرکت نیســتند، پــس لزومــی 

هــم نــدارد هزینــه هــای زیــادی بــرای حفــظ امنیــت آن بکننــد! وقتــی هاســت از یــک 

شــرکت مــی خریــد، بــه خاطــر اینکــه فضایــی از ســرورهای اصلــی بــه شــما اختصــاص 

داده مــی شــود. ایجــاد امنیــت بســیار ضــروری اســت.

- عدم پشتیبانی
اگــر فکــر مــی کنیــد پــس از راه انــدازی ســایت دیگــر مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد 

کمــی رویاییســت! حتــی اگــر بهتریــن هاســت را هــم تهیــه کــرده باشــید، بــاز هــم 

امــکان دارد مشــکالتی بــه وجــود آینــد. فــرق هاســت هــای پولــی و رایــگان اینجــای 

کار مشــخص مــی شــود. زمــان بــروز مشــکالت بخــش پشــتیبانی هاســت هــای پولی 

فــورا وارد عمــل شــده و تــا رفــع مشــکل دســت بــردار نیســتند. در حالــی کــه هاســت 

ــا درخواســت شــما را  ــکان دارد روزه ــد و ام ــی ندارن ــگان پشــتیبانی چندان ــای رای ه

پاســخ ندهنــد.

 

- محدودیت ساب دامین هاست رایگان
بســیاری از هاســت هــای رایــگان اجــازه نمــی دهنــد، هــر دامینــی کــه مــی خواهیــد 

را اســتفاده کنیــد و الزامــا بایــد از ســاب دامیــن هایــی همــان شــرکت اســتفاده کنیــد. 
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ــه از  ــد، ک ــد ش ــه خواهن ــما متوج ــایت ش ــی از آدرس س ــه راحت ــه ای ب ــران حرف کارب

هاســت رایــگان اســتفاده مــی کنیــد و اعتبارتــان زیــر ســوال مــی رود.

ایــن هــا نمونــه هایــی از محدودیــت هایــی بــود کــه هاســت هــای رایــگان دارنــد. 

البتــه در اعمــال ایــن محدودیــت هــا ســاز و کار هــر شــرکت فــرق دارد. بنابرایــن بــه 

هــر دلیــل اگــر هنــوز هــم قصــد اســتفاده از چنیــن هاســت هایــی را داریــد در ادامــه 

مــی توانیــد بــا چنــد نمونــه از هاســت هــای رایــگان خارجــی و ایرانــی آشــنا شــوید.

 

معرفی چند سرویس هاست رایگان خارجی

000webhost .1
ایــن شــرکت یکــی از ارائــه دهنــدگان هاســت رایــگان اســت، کــه البتــه بــا آی پــی 

کشــورمان در دســترس نیســت. امکانــات ایــن ســرویس از قــرار زیرنــد:
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1GB :فضای هاست

100GB :پهنای باند

Cpanel :نوع پنل مدیریتی

تعداد وب سایت مجاز برای هر کاربر: 2

تبلیغات: ندارد

FreeHostia -2
ایــن ســرویس نیــز شــرایطی بــرای بهــره منــدی کاربــران از هاســت رایــگان را فراهــم 

آورده امــا میــزان آن تنهــا 250 مــگا بایــت اســت.

250MB :فضای هاست

6GB :پهنای باند

Elefante :نوع پنل مدیریتی

تعداد وب سایت مجاز برای هر کاربر: 1

تبلیغات: ندارد

5GBFree -3
همانطــور کــه از نامــش پیداســت بــه هــر کاربــر 5GB فضــای هاســت رایــگان ارائــه 

مــی دهــد.

5GB :فضای هاست

20GB :پهنای باند
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Cpanel :نوع پنل مدیریتی

تعداد وب سایت مجاز برای هر کاربر: 1

تبلیغات: ندارد

Free Hosting -4
شــرکت فــری هاســتینگ بــه میــزان نامحــدودی پهنــای بانــد، در اختیــار کاربــران قــرار 

مــی دهــد کــه قابــل توجــه اســت.

10GB :فضای هاست

پهنای باند: نامحدود

Cpanel :نوع پنل مدیریتی

تعداد وب سایت مجاز برای هر کاربر: 1

تبلیغات: ندارد

UHostFull -5
ــر از  ــد امــکان اســتفاده کارب ــای بان ــر پهن ــر نهــاده و عــالوه ب ــا را فرات ایــن شــرکت پ

ــرده اســت. ــز فراهــم ک هاســت نامحــدود را نی

فضای هاست: نامحدود

پهنای باند: نامحدود
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Proprietary :نوع پنل مدیریتی

تعداد وب سایت مجاز برای هر کاربر: 1

تبلیغات: ندارد

 

 

معرفی چند سرویس هاست رایگان ایرانی
چندیــن شــرکت ایرانــی هــم امــکان دسترســی کاربــران بــه فضــای هاســت را فراهــم 

کــرده انــد، در ایــن بیــن مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد.

Gigfa.1
یکــی از نخســتین شــرکت هایــی کــه در ایــران اقــدام بــه ارائــه هاســت رایــگان کــرد 

ــن  ــه از ای ــر گرفت ــش در نظ ــرای کاربران ــرکت ب ــن ش ــه ای ــی ک ــت. امکانات ــا اس گیگف

قرارنــد:

5.5GB :فضای هاست
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200GB :پهنای باند

تعداد وب سایت مجاز برای هر کاربر: 50

XZN .2
این سرویس نیز امکانات متعددی برای کاربرانش در نظر گرفته است.

10GB :فضای هاست

100GB :پهنای باند

تعداد وب سایت مجاز برای هر کاربر: 10

Cpanel .3
ــه فضــای  ــران ب ــکان دسترســی کارب ــه ام ــی اســت ک ــر شــرکت ایران ــل دیگ ســی پن

میزبانــی رایــگان را فراهــم ســاخته اســت. البتــه بــرای دامنــه هــای ملــی ایــران کــه 

ــد! پســوند IR دارن

100MB :فضای هاست

پهنای باند: ماهیانه یک گیگ

تعداد وب سایت مجاز برای هر کاربر: 1
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هاست رایگان خارجی بهتر است یا داخلی؟
ــه  ــا ب ــت بن ــما اس ــب ش ــگان، مناس ــت رای ــای هاس ــک از فضاه ــدام ی ــه ک در اینک

ــد.  ــه را بیابی ــن گزین ــا بهتری ــد، ت ــی کنی ــددی را بررس ــای متع ــد معیاره ــان بای نیازت

بســیاری از کاربــران ترجیــح مــی دهنــد، تــا بــه دلیــل پهنــای بانــد و فضــای هاســت 

بیشــتر از ســرویس هــای خارجــی اســتفاده کننــد. امــا برخــی معتقدنــد کــه هاســت 

هــای ایرانــی بــه دلیــل نزدیــک بــودن ســرورها بــه کاربــران ایرانــی سرعتشــان بیشــتر 

اســت. البتــه ایــن موضــوع در مــورد هاســت هــای رایــگان چنــدان صــدق نمــی کنــد.

معمــوال هاســت هــای خارجــی امکانــات بیشــتری نســبت بــه هاســت هــای ایرانــی 

دارنــد، امــا مــواردی نیــز وجــود دارد کــه هاســت هــای ایرانــی در آن برتــری دارنــد. 

بهتــر اســت بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد و قــرار اســت، در ادامــه بیــان شــود. 

خودتــان تشــخیص دهیــد کــه کــدام هاســت بهتــر اســت.

آیا هاست روی سئوی سایت تاثیر دارد؟
بلــه تاثیــر دارد! هاســت از جملــه مــواردی اســت کــه بــر روی ســئوی ســایت نقــش 

موثــری دارد. مــی تــوان بــرای مشــخص شــدن نقــش هاســت روی ســئوی ســایت 

بــه دو مــورد اشــاره کــرد.

مــورد اول اینکــه هــر چــه ســرعت بارگــذاری ســایت بیشــتر باشــد، از نظــر ســئو رتبــه 

بهتــری دارد. همانطــور کــه مــی دانیــد گــوگل در ایــن مــورد خیلــی حســاس اســت، 

کــه کاربــران کمتریــن انتظــار را بــرای لــود شــدن ســایت بکشــند. از ایــن رو عــده ای 
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عقیــده دارنــد، کــه هاســت هــای داخلــی چــون بــه کاربــران ایرانــی نزدیــک ترنــد، 

ســریعتر بارگــذاری مــی شــوند و بهتــر اســت ســایت هــای ایرانــی روی ایــن هاســت 

هــا نصــب شــوند.

امــا! خــالف ایــن نظریــه هــم وجــود دارد کــه مــی گویــد، چــون گــوگل در ایــران هیــچ 

دیتــا ســنتری نــدارد، بنابرایــن اگــر ربــات هــای گــوگل بخواهنــد ســایت هایــی کــه 

روی هاســت ایرانــی نصــب شــده انــد را ایندکــس کننــد. مــدت بیشــتری طــول مــی 

کشــد تــا بــه داده هــای ســایت دسترســی یابنــد و از نظــر آنهــا ســرعت ســایت پاییــن 

بــه نظــر مــی رســد. بنابرایــن هاســت هــای خارجــی بــرای ســئوی ســایت بهترنــد.

مــورد دیگــری کــه روی ســئوی ســایت تاثیــر دارد. همیشــه در دســترس بــودن ســایت 

ــد و همیشــه در دســترس هســتند  اســت. هاســت هایــی کــه کیفیــت باالتــری دارن

یــک مزیــت محســوب مــی شــوند. بــه نظــر شــما کــدام هاســت هــا کمتــر بــا مشــکل 

مواجــه مــی شــوند، هاســت هــای ایرانــی یــا خارجــی؟
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آیا هاست رایگان همیشگی و نامحدود وجود دارد؟
ــگان و  ــت رای ــا هاس ــد آی ــه بدانن ــتند، ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــران ب ــیاری از کارب بس

نامحــدودی وجــود دارد کــه همیشــگی باشــد؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت 

بلــه وجــود دارنــد. امــا کیفیــت کار آنهــا را نمــی توانیــم تاییــد یــا رد کنیــم. بهتر اســت 

خودتــان ایــن موضــوع را بررســی کنیــد. یکــی از ســرویس هــای رایــگان و داخلــی، 

ــایت  ــه آدرس س ــد ب ــی توانی ــت. م ــدود »ihweb.ir« اس ــگان و نامح ــت رای هاس

مراجعــه کنیــد و مزایــا و امکاناتــش را بررســی کنیــد، یــا اینکــه نظــرات کاربــران ایــن 

ســامانه را جویــا شــوید، تــا از نحــوه کار آن اطــالع یابیــد.
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هاست لینوکس و ویندوز چه فرقی دارند؟
پیشــتر اشــاره کردیــم کــه سیســتم عامــل هاســت، ویندوز یــا لینوکــس اســت. احتماال 

مــی خواهیــد فــرق ایــن دو را بدانیــد و همچنیــن بفهمیــد کــه کــدام هاســت بهتــر 

اســت، هاســت وینــدوز یــا هاســت لینوکــس؟

اگــر از نظــر کیفیــت و ســخت افــزاری بخواهیــد مقایســه کنیــد تفــاوت چندانــی بیــن 

ــه زیرســاخت و  ــوط ب ــدارد، چــرا کــه کیفیــت هاســت مرب ایــن دو هاســت وجــود ن

ــری را فراهــم  ــط کارب ــا راب ــل تنه ــزار هــای شــرکت اســت و سیســتم عام ســخت اف

مــی کنــد. هــر یــک از ایــن سیســتم عامــل هــا شــرایطی را بــرای مدیریــت و اجــرای 

برنامــه هــا فراهــم مــی کننــد.

ــد.  ــوند متفاوتن ــی ش ــرا م ــا اج ــت ه ــک از هاس ــر ی ــه روی ه ــی ک ــه های ــا برنام ام

هاســت هــای وینــدوزی از زبــان هــای برنامــه نویســی ASP و ASP.NET پشــتیبانی 

ــان هــای Perl، Python، PHP و  ــه هاســت لینوکســی از زب ــی ک ــد. در حال مــی کنن

ــد. CGI پشــتیبانی مــی کن

بایــد قبــل از انتخــاب هاســت بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد کــه زبــان برنامه نویســی 

ســایت شــما چیســت؟ بــه طــور کلــی بایــد گفــت اگــر از CMS هــای معروفــی چــون 

وردپــرس، جومــال و دروپــال اســتفاده مــی کنیــد، بایــد هاســت لینوکــس را انتخــاب 

کنیــد. چــرا کــه ایــن سیســتم هــای مدیریــت محتــوا بــر پایــه زبــان برنامــه نویســی 

PHP توســعه داده شــده انــد.
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هــر یــک از هاســت هــای وینــدوزی و لینوکســی کنتــرل پنــل مخصــوص بــه خــود را 

دارنــد. بــه طــور کلــی بــه تــازه کارهــا توصیــه مــی شــود از کنتــرل پنــل CPanel کــه 

مخصــوص هاســت لینوکــس اســت اســتفاده کننــد، چــرا کــه آمــوزش هــای بســیاری 

در وب در مــورد کار بــا ایــن کنتــرل پنــل وجــود دارنــد، همچنیــن پیچیدگــی خاصــی 

نــدارد. محبــوب تریــن کنتــرل پنــل هاســت وینــدوز پلســک نــام دارد.

از نظــر امنیتــی هــر دو سیســتم عامــل امنیــت قابــل قبولــی دارنــد و بایــد اشــاره کــرد 

کــه بخشــی از امنیــت بــه شــرکت ارائــه دهنــده هاســت مربــوط مــی شــود.

الزم اســت بگوییــم کــه اگــر دنبــال دردســر نیســتید و مــی خواهیــد از CMS عمومــی 

اســتفاده کنیــد، بهتــر اســت هاســت لینوکســی را انتخــاب کنیــد.

 سخن پایانی

شــرکت هــای بســیاری وجــود دارنــد کــه هاســت رایــگان ارائــه مــی دهنــد، امــا اینکــه 

ایــن نــوع از هاســت مــی توانــد نیاز شــما را بــرآورده ســازد و در آینده پاســخگو باشــد، 

بســیار مهــم اســت. از آنجایــی کــه انتقــال اطالعــات از یــک هاســت بــه هاســت دیگــر 

کمــی پیچیــده اســت، بهتــر نیســت از ابتــدای کار بــا چشــمان بــاز گزینــه ای مناســب 

بــا کســب و کارتــان انتخــاب کنیــد، تــا در آینــده مجبــور بــه تغییــر فضــای میزبانــی 

ــوید؟ سایت نش

ــا مــا و  آیــا شــما تاکنــون از هاســت رایــگان اســتفاده کــرده ایــد؟ تجربــه خــود را ب

ــه اشــتراک بگذاریــد. ــران ب دیگــر کارب
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