
 
 

 

 :هاست چیست

 ی تٛا٘ذ سشٚس ْیه. ی ضٛد اص سشٚس ٌفتٝ ْی است وٝ تٝ تخصیضتاٖ ْیتٝ ٔؼٙا (Host )یسیٞاست دس صتاٖ اٍُ٘

ٓ تٙذیتمس) ضٛد یٓ لسٕت تمسیٗتٝ چٙذ ٞاست ٌفتٝ ْ (ی ٔجاصی  ٞش تخص یؼٙی. ی ضٛدوٝ تٝ ٞش لسٕت آٖ، 

ٞاست اص یه سشٚس تٝ ػٙٛاٖ یٗاص ا ٜ یتشا. ی وٙذ ْیضتا٘ی ْیت ٚب سایه   ی دس فضایت ٚب سایه ا٘ذاصی سا

ٝ ی تٝ د٘ثاَ تٝیذ تایت، لاِة سای تؼذ اص عشاحیٙتش٘تا ٞاست ٔٙاسة تشایه ی  .یذ خٛد تاشی 

ٝ ا.  استیٙتش٘ت سٚضٗ ٚ ٔتػُ تٝ ایطٝ ٞٓیستٓ سیه اص یٞاست تخص  ی اتفاقیستٓ سیٗ ای تشایاٌش ِحظ

 یت سای تٛا٘ذ ٘ٓی وسیٍش ٚ دی ضٛد ضٕا اص دستشس واستشاٖ خاسج ْیت لغغ ضٛد، سایٙتش٘ت اتػاَ تٝ ایا یفتذب

 .یٙذضٕا سا تة

 

ٞادس ٞاستی ضشوت  ٝ سٚص، آٔادٜ ٞستٙذ تا ٔطىالت احتٕا۲۴َ واسداٖ، دس یٓ تیه حذالُ یًٙ   سا ی ساػت ضثا٘

ا ْ افضاسٞا. یٙذسفغ ٕ٘ ٞایی٘ش ٞا فؼاَ ٞستٙذ وٝ اص واسوشد تٕاْ تخص  ٞایستٓ، سی دس سشٚس  اسساَ یی ٌضاسش 

 . ضٛ٘ذیی ضٙاسایشادات فٛساً ایی تا دس غٛست تشٚص خغای وٙٙذْ

 

 ی خشابیٙتش٘ت، ٔثُ لغغ ضذٖ تشق، ٔطىُ ای تا تشٚص ٞشٌٛ٘ٝ ٔطىُیذ خٛدتاٖ استفادٜ وٗیستٓ اص ساٌش

 .ی ضٛد اص ضٕا ٌشفتٝ ْیادی سفغ آٖ صٔاٖ صی ٚ تشای ضٛد ضٕا اص دستشس خاسج ْ سایت…سخت افضاس ٚ

ٞاست  :ا٘ٛاع 

o ی اشتراکیزبانیم 

ٞایه یضتا٘ی، ٘ٛع ْیٗ ادس  یٗتا ا. ی ٌیشد تؼّك ْیتی ٚ ٞش تخص تٝ سای ضٛد ْیٓ تمسیادی صی سشٚس تٝ تخص 

 . ضٛدیضتا٘ی ْیت سشٚس ٕٔىٗ است ٞضاساٖ سایهسٚش دس 

ٝ غشفٝ است ٚ ضٕا تاتت ٕٞاٖ ٔمذاس اص ٔٙاتغی اضتشانٞاست ٖ ت . ی وٙیذ پشداخت ْیٙٝ ٞضیذ داسیاج وٝ احتی ٔمشٚ

ٞأؼٕٛالً ٚب سا ٞاست اضتشانیادی صیاس تسیذ وٝ اعالػات ٚ تاصدی واس ٚ تا صٔاٖی دس اتتذایت   ی ٘ذاس٘ذ، دس 

 .ی ضٛ٘ذ  ْیضتا٘ی ْ



 
 

 

 یه٘فٛر تٝ .  استیتی ضٛد، ٔطىالت أٗیجاد ٕٔىٗ است ایضتا٘ی ْیس ٘ٛع اص سشٚیٗ وٝ دس ای اص ٔطىالتیىی

ٞا ٚب سایش تٝ سشٚس ٚ سای دستشسیجاد ای تشای ساٜی تٛا٘ذ ْیتسا  . تاضذیت 

ٞا سٚی ٚجٛد حجٓ تاالٕٞچٙیٗ ٞا ٚب سایش ٔٙجش تٝ افت سشػت سای تٛا٘ذ سشٚس ْی دسخٛاست   یٗتٙاتشا.  ضٛدیت 

ٞا ٗ ایاستفادٜ اص سشٚس   . استی ضشٚسیت سایی ٚ واسایت حفظ أٗی ضذٜ ٚ ٔؼتثش تشإی

o ی اختصاصیمه نسرور 

ٝ ٖٞاست ٞای اص سشٚیٍش دیىی( ی سشٚس ٔجاصیا vps hosting )ی اختػاظٕی  ٚب است وٝ دس آٖ یضتا٘ی ْیس 

ٞایه ْ افضاس   ٚ ٞش تخص ٔثُ ی ضٛد ْیٓ تٝ چٙذ تخص ٔجضا تمسvmware ٔثُ ی ساص ٔجاصی سشٚس تٝ وٕه ٘ش

ٝ  واس ٌشفتٝ ْیه ٞاست یطتشی ٔٙاتغ ٚ لذست بی حاِت ٔطتشیٗدس ا. ی ضٛد سشٚس ٔجضا ت  ٘سثت تٝ حاِت 

 . داسدیاس دس اختیاضتشان

o ی اختصاصسرور 

 اٚ تٟٙا استفادٜ وٙٙذٜ اص ٔٙاتغ آٖ سشٚس یت ٚ ٚب سای یاتذ اختػاظ ْی سشٚس تٝ ٔطتشیه ی، سشٚس اختػاظدس

 یش ٚ سشػت اص عشف سایت واٞص أٗی  ٍ٘شاٖیٗ تٙاتشای  وٙذ، ْیضتا٘ی ضٕا ْیتاص آ٘جا وٝ سشٚس فمظ اص سا. است

ٞاٚب سا  . ٚجٛد ٘ذاسدیت 

ٞاست  ٞضایٗ ٞای ٘ٛع   ٝ ٞای ٚب سای داسد ٚ تشایی تاالیٙ .  تضسي ٔٙاسة استیت 

o  هاستVPS 

ٞای اص ٌضیٍش دیىی  ٝ ٞاست تشایٙ ٞاست ٖی ا٘تخاب  ٝ واستشاٖ،  ٝٞاست ٖ.  استVPS ٕٞاٖ یا ی اختػاظٕی  ٕی

ٞاست سشٚس خػٛظیاختػاظ ٞای ٔطخػات ٚ ٚی ضٛد، داسای ٞٓ ٌفتٝ ْی ٔجاصی وٝ تٝ آٖ    یٙاتیٙی بیژٌی 

ٞاسیٗ ایٗب  .  استت دٚ ٘ٛع 

ٞاست اضتشاندس دس .  ضٛدی تٝ اضتشان ٌزاضتٝ ْیض ٚ ٕٞٝ چیذ دس سشٚس ٘ذاسی اختػاظی فضایچ ضٕا ٜی 

ٞاست یذ دس آٖ ٘خٛاٜیىی ضشیچ سشٚس ٔتؼّك تٝ ضٕا تٛدٜ ٚ ٜی ٞٓ تٕاْ فضایٞاست اختػاظ  داضت، أا دس 

VPSافضاسٞا ْ ٞاست ٔختّف اختػاظ دادٜ ْیی سشٚس تا استفادٜ اص ٘ش  ی تٛا٘ذوٝ ٞش واستش تٟٙا ْ.  ضٛدی تٝ چٙذ 

ایافتٝ اختػاظ یاص فضا  .یذ تٝ خٛدش استفادٜ ٕ٘



 
 

 

ٞاست تا ٞای ٞش چٙذ ٔضVPS ا٘تخاب  ٞاست اختػاظیت  ٞاست یة ٔؼای تشخی تٛا٘یذ داضت أا ْیذ سا ٘خٛاٜی   

ٞای سایش تٛدٖ سایذ پشتاصدیُ ٔا٘ٙذ وٓ ضذٖ سشػت تٝ دَیاضتشان ایت   . ییذ ٔطتشن سا حزف ٕ٘

ٞاست تٝ ایٗ اص ااستفادٜ ت وشدٜ وٝ قیذا سٚاج جیُ دَیٗ ٘ٛع  ٞاست اختػاظٕی  ٔمشٖٚ تٝ یاس تسی آٖ ٘سثت تٝ 

ٞای اص ٔضیغشفٝ تش است ٚ تشخ ٞاست سا ٖیٗ ایت  ت حاَ قیٗتا ا.  تا خٛد تٝ ٕٞشاٜ داسدیض ٘ٛع  ٞاست یٗ إی  ٘ٛع 

ٞاست اضتشان تاِثتٝ ق.  تاالتش خٛاٞذ سفتیاص  ٞاست ٖٕی  ٝ  خٛد ضٕا یظ حجٓ ٚ ضشایضاٖ ٞٓ تٝ ْختػاغی إی

ٞاست ٔجاصیٗاص ا.  خٛاٞذ داضتیتستً ٞای سٚ دس ا٘تخاب   . ٞٓ سٚتشٚ استیی ا٘تخاب ضٕا تا ا٘ؼغاف 

o ی ابرمیزبانی 

ٝ غٛست ضثىٝ دس حاَ واس وشدٖ ٞستٙذ (cloud Hosting) دس ٔیضتا٘ی اتشی ٚب سایت . ٕٞٛاسٜ چٙذیٗ سشٚس ت

ایذ ٞا استفادٜ ٕ٘  ٓ ْ افضاسی ایٗ سیست یؼٙی ٚب سایت ٔحذٚد تٝ یه . ضٕا ٔی تٛا٘ذ اص تٕاْ ٔٙاتغ سخت افضاسی ٚ ٘ش

سشٚس تا ٔٙاتغ ٔحذٚد ٘خٛاٞذ ضذ ٚ دس ضشایغی وٝ احتیاج تٝ استفادٜ ی تیطتش اص ٔٙاتغ داسد، ٔی تٛا٘ذ اص سایش 
ٞا دس فضای اتشی استفادٜ وٙذ  .سشٚس

ٞاست . آٖ تسیاس تاال خٛاٞذ تٛد up-time تا ایٗ سٚش ٚب سایت ضٕا ٕٞیطٝ دس دستشس است ٚ تٝ اغغالح دس 
ٞا واس دضٛاستشی است  .اتشی ته آج  ٌشفتٗ ٚ حفظ أٙیت تٝ ػّت پشاوٙذٌی دادٜ 

o هاست وردپرس 

ٞاست َیهٞاست ٚسدپشس،  ات تا لذست ٚ تٙظیٙٛوس  ٞای ٚب سایضتا٘ی ٔطخع جٟت ْٕی .  استی ٚسدپشسیت 

ٞای ٚسدپشسیت ٚب سایه یدس حاِت وُ أا اص آ٘جا وٝ .  استیضتا٘ی لاتُ ْیٙذٚصی ٚ ٚیٙٛوسی َی دس سشٚس 

ٞایٚب سا ٞایذ اص ٔٙاتغ سشٚس داس٘ذ، تایادی صی استفادٜ ی ٚسدپشسیت   آٟ٘ا استفادٜ ضٛد یضتا٘ی ْتشای یی اص سشٚس

 . داضتٝ تاضٙذی لذستٕٙذتشیوٝ ٔٙاتغ ٚ سخت افضاسٞا

ٞای ٞاستضشوت  ٞایًٙ،  ٞای اص ٚب سایضتا٘ی تا لذست ٔطخع سا تٝ ْیی سشٚس   اختػاظ دادٜ ا٘ذ وٝ ی ٚسدپشسیت 

ٞاست ٚسدپشس تق. ی ٌٛیٙذ ْیتٝ آٖ  ٞاست اص قیٗ إی ت ٘ٛع  ٞإی ٞاست  .  تاالتش استی اضتشانی 

o هاست ایران 

ٝ  (data center)ٔشوض دادٜ  ٞا، صیتٝ ٔجٕٛػ ٞای سشٚس  اص یثا٘ی تٝ ٔٙظٛس پطتیتی ٚ أٗی استثاطیشساخت 

ٞایسشٚ ٞاست. ی ضٛد تحت ضثىٝ ٌفتٝ ْیس  ٞاست یشاٖ آٖ دس ای وٝ ٔشوض دادٜ یتٝ   لشاس داضتٝ تاضذ، اغغالحاً 



 
 

 

ٞاست ا. ی ضٛد ٌفتٝ  ْیشاٖا ٞایی ٔضیشاٖاستفادٜ اص   اص دست ٘شفتٗ دادٜ دس یت، ِٛد ٚب ساسشػت یص ٔثُ افضایت 

ٞا، واٞص ٞضیٓ،تحش  ٝ . داسد.  .. اص خشٚج اسص ٚیشی جّٛيیٙ

o ی فروشیت های مخصوص سایهاست ها 

ٞاایٗ ٞاست  ٞا ٔطاتٝ تا  ٞاست  ٞایفیت ٞستٙذ ٚ نی اضتشانی ٘ٛع  ٞاست  ٞا دس ٕٞاٖ حذ   ٖ .  استی اضتشانی آ

ٞا اختػاظ دادٜ ْیٗ تٝ ای تفاٚت وٝ حجٓ وٓیٗتا ا ٞاست   یٍاٖ أىا٘ات خاظ ٔا٘ٙذ لاِة سای ٚ تشخی ضٛد 

ٞا دس ٘ظش ٌشفتٝ ْی تشایٖض  ٖ  . ضٛدی آ

ٞا فمظ تشایٗ ا ٞاست  ٞایی سای  ٞا تشایٗ ٔٙاسة ٞستٙذ وٝ داْیت   ٖ  ضذٜ ٚ ٔاِه لػذ یذاسی فشٚش خشی آ

ٝ یدس تك.  وسة دسآٔذ استفادٜ وٙذیداسد، اص آٖ تشا ٞای ٞاست   استفادٜ ی اضتشانی ٔٛاسد تٟتش است اص ٕٞاٖ  

. ضٛد

 


