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و  رهیذخ جاد،یابه محصوالت خود  فروش یبرا د،یشروع کن یواقع یایکسب و کار را در دن کی دیخواه یکه شما م یهنگام

مکان  کنیز صادق است. ی تالیجید یایفروشگاه در دن جادیدر هنگام ا نیهمان قوان .دیدار ازین یکیزیمکان ف کیاستفاده از 

 شماست. تیمکان وب سا نیکنند. ا دایتوانند شما و محصول شما را پ یم انیکه مشتر نیآنال

 HTML هایو کد ریها، تصاو لیفا یسر کیشما از  تیوب سا د،یکن یم یرا راه انداز نیکسب و کار آنال کیکه شما  یهنگام

 یشما نصب م وتریکامپ یصورت آنها فقط بر رو نیا ریدارند، در غ ازین نیخانه آنال کیها به  لیفا نیشده است. ا لیتشک

وب  یها لیتمام فا رهیذخ یسرور برا یمکان بر رو کیوب   یزبانیم یها ت. شرکدیکس هرگز آنها را نخواهد د چیشوند و ه

محتوای سایت و محصوالت شما کند،  یم واردشما را در مرورگر خود سایت نام  یدهند  که هر وقت فرد یارائه مسایت شما 

را شما  نیتوانند کسب و کار آنال ینم انیمشتر ،ی فایل ها در یک شرکت خدمات هاستینگزبانی. بدون منمایش داده میشود



 کی یشما به سادگ د،یکن خریداری هاستینگ شرکت یک از  ی سایتزبانیم فضای که شما یزمان ن،یکنند. بنابرا دایپدر اینترنت 

 .دیکسب و کار خود را اجاره ده یبرا ی در واقعیتکیزیفروشگاه ف کیهمانند  ،رده ایدسرور اجاره ک کی یرا بر رو یفضا

 

 کسب و کار شماست؟ یوب مناسب برا یزبانیکدام نوع م

دارد از جمله بودجه  یبه عوامل یبستگ دیکن یانتخاب م هاستی که یو نوع ردیگ یقرار م یمختلف یوب در قالب ها یزبانیم

هاست ها شامل  نهی. گزخود در نظر گرفته ایدکسب و کار  ندهیآ یشما برا یبرنامه ها یشما و حت تیوب سا تیشما، ماه

 وب است.  یزبانینوع م نیتر جیرا اشتراکی، وب یزبانیمابری.  وب یزبانی( و می)سرور مجازیا  VPSی، اختصاصسرور ، اشتراکی

  هاست اشتراکی 

بودجه محدود است. با  باکوچک  یها تیبا سا دیکاربران جد ژهیبه و ن،یصاحبان کسب و کار آنال شتریب یمناسب برا نیا

 یرا به اشتراک م (RAMو  CPUو منابع سرور )مانند  یساز رهیذخ یسرور قدرتمند فضا کیدر  یمشتر نی، چنداشتراکی یزبانیم

 مشترک وجود دارد، از جمله: یزبانیم یبرا یمتعدد یایگذارند. مزا

این سا که شما یک سرور مجازی با ارزانتر است  اریبس نیاست. ا متیارزان ق اشتراکی وب یزبانیمفه، به صر مقرون -

 و کم عیها توز نهیشود، هز یسرور به اشتراک گذاشته م کیدر  تیسا نی. از آنجا که چندمنابع اختصاصی تهیه کنید

 کیکسب و کار  ایدهد افراد  یوب مقرون به صرفه باشد و اجازه م یزبانیم زبانیشود که م یباعث م نیشوند. ا یم

 داشته باشد. نهیبا حداقل هز تیوب سا

 

 

 



 تیوب سا یکه تجربه طراح یدیکاربران جد یآسان است، حت یهر کس یبرا هاست اشتراکی یزبانیم ،سهولت استفاده -

 آماده استفاده یبرا  شده و یسازمانده و میتنظ شیسرور شما از پ ،هاست یزبانیم طیتوسعه وب ندارند. در مح ای

 یشما انجام م سرور هاست یرا برا یتیامن یها یبه روز رسان خدمات نگهداری و شما تمام یزبانیاست. شرکت م

 . ت هاست اشتراکی را ارائه میدهدخدمانیز  سرورستاپدهد. 

 

 کسب و کار شماست؟ یوب مناسب برا یزبانینوع م کدام -

 :زمانی که دیرا انتخاب کن هاست اشتراکی

 دیانجام ده یبزرگ یگذار هیسرما دیتوان یو نم دیهست دارای سایت جدبد شما •

 دینکرده ا یو تا کنون کسب و کار خود را راه انداز دیهستسایت  یراه انداز یزیشما در حال برنامه ر •

 نخواهید داشتکننده در روز  دیبازد 500از  شیو ب داریدکسب و کار کوچک  کیشما  •

 ندارد یادیباند ز یبه فضا و پهنا یازی/ وبالگ شما نسبتا کوچک است و ن تیوب سا •

 استمحدود شما بودجه  •

میتوانید بسته مورد نظر خود را به توجه به فضا انتخاب کنید ، سایر موارد مانند پهنای  پدر پلن های هاست اشتراکی سرورستا

باند، تعداد ایمیل، تعداد ساب دومین  و دامنه های پارک شده نامحدود است. هر هاست اشتراکی برای میزبانی یک آدرس 

 سایت مناسب است.

 

 سرور مجازی 

، VPS hostingسرور مشترک است. با  کینقطه  متیدر ق یسرور اختصاص یها یژگیشامل تمام و زبانی( مVPS) یسرور مجاز

سرور  که   یشده است، به طور اشتراک گذاشتها منابع اختصاصی مجزا، سرور ب کیدر  گرید یها تیشما عمال از سا تیسا

خود، همانطور که شما  تیسا میتنظ یشما کنترل کامل خود را بر رو ،VPS hosting. در محسوب میشود سرور اصلی کوچکی از

تر شما کم  یها نهیهز د،یگذار یبه اشتراک م گرانیرا با د یکیزی. اما، چون شما هنوز سرور فسرور اختصاصی خواهید داشت در 

 است.از سرور اختصاصی 



VPS زمانی که دیرا انتخاب کن: 

 کسب و کار شما مهم و پایدار است •

 بزرگتر است ایکسب و کار شما متوسط  •

 دیانجام ده یدر طول سال جار یخود را به طور قابل مالحظه ا یرشد اقتصاد دیشما قصد دار •

 فضا و پهنای باند قابل توجهی داریدبه  ازیو ن دیکن یم دیباال تول کیتراف کیشما  •

 دیکن یکربندیسرور خود را پ دیخواه یو م نیاز داریدشما حداکثر کنترل را  •

 یاختصاص سرور 

 ریبا سا امکانات شده در  یاشتراک گذارسیستم  یکنه  ،را اجاره میکنیدکامل سرور یک شما  ،وب یزبانیم یاختصاص سرویس

 ،یخصوص میحرسطح ، اما هاست اشتراکی دارد یزبانینسبت به م یشتریب نهیهز یاختصاص سرور یزبانیسرور. م کیکاربران در 

 است. باالتر یبانیو پشت تیامن

دهد که نرم افزار و سخت افزار  یمرا اجازه و این ، امکان سفارشی کردن سرور را به شما میدهدشامل  یاختصاصسرور  یزبانیم

شما  تیشود که سا یبود که باعث م دیمنابع نامحدود خواه یدارا نی. شما همچنشخصی شما انتخاب شود یازهایرا به ن

البته توجه کنید که مدیریت سرور نیاز به  .دیداشته باش امورد نظر خود ر تیوبسا یندکربیپ یاجرا شود و کنترل کامل برا عتریسر

 دانش فنی دارد.

 :زمانی که شما باشد نهیگز نیممکن است بهتر یاختصاص سرور

 دیباال داشته باش کیتراف کیکه  دیانتظار دار ندهیآ ندهیدر آ ایشما از آغاز  •

 دیسرور خود داشته باش یاز کنترل بر رو ییسطح باال دیخواه یشما م •

 هستید  سرور موثر تیریمد یبرا یمهارت فن یشما دارا •

 داشته باشید خود تیسا یراه انداز یبرا یریحداکثر انعطاف پذ دیخواه یشما م •

 شما باشد یسرور اختصاص کی دیخواهیو م دیدار یبودجه قابل توجه کیشما  •

 

 



 میزبانی کلود 

 یدر نظر گرفته شده است. به جا نیو امن تر نیتر نانیوب  قابل اطم یزبانیاغلب در همه خدمات م ،(Cloud)کلود  یزبانیم

قدرت خود را از  یابر یزبانیاست. م یمختلف متک یسرور در مکان ها نیبه چند یابر یزبانیسرور، م کیهارد  یبر فضا هیتک

داشت.با توجه به  دینخواه  ی، هرگز قطع دیشو نیتا مطم کندیکمک م امکه به  ش رد،یگیسرورم کیمنابع مختلف، نه از  

 است. ریمقرون به صرفه و انعطاف پذ یابر یزبانیانتخاب، م یبرا  یابر یزبانیم ی گسترده  یها یژگیو زانیم

 

 مناسب است: یابر یزبانیانتخاب م یبرا یزمان چه

 .دیدار کیتراف یورود زانیبا توجه  م یا منابع لحظه صیبه تخص ازیشما ن   •

 .دیآن از هر کجا را دار یو محتو تیبه سا یبه دسترس ازین    •

 .دیسرور باش یخود در صورت  خراب تیسا ینگران قطع دیخواه یشما نم    •

و  ی. سرور مجازکند یم ینگهدار گرید یها تیبا سا  یسرور مشترک یشما را برو یها تیسا ،یاشتراک یها هاست جه،ینت در

 کی یرا تنها برامختلف سرور  نیچند یابر یزبانیاستفاده کرده و م ییهاست شما به تنها یرا برا یسرور اختصاص کی،  یاختصاص

 .کند یاستفاده م تیسا

 (serversetup.coتهیه و تنظیم: سرورستاپ )


