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چیست؟ آیا استفاده از هاست رایگان در طراحی سایت گام اصولی مبیاشد؟ هاست های رایگان میتوانند لطمه  رایگانمعایت هاست 

 زیادی به سایت وارد کنند؟ این سواالت پرتکراری میباشد که افراد بسیار زیادی به دنبال پاسخی برای آنها هستند. ما در این مقاله برای

 .سی این موارد بپردازیم پس حتما با ما همراه باشیداولین بار تصمیم داریم به برر

امروزه داشتن یک سایت برای هر کسب و کار امری بسیار واجب بوده و برای اینکه کسب و کار رونق چشمگیری داشته باشد حتما باید 

انتخاب یک شرکت خوب برای خرید پا به بستر وب بگذارید. اما مهمترین مشکلی که مدیر یک سایت یا پروژه با آن سروکار دارد مسلما 

ایم و اما میخواهیم به صورت هاست بهتر و استاندارد میباشد. ما در مقاالت متنوعی به بررسی هاست و فضای میزبانی توضیحاتی داده

شنهاد پی حتما دلیل همین به بپردازیم …های ارائه دهنده هاست و معایب هاست رایگان و کامال تخصصی به انواع هاست ، شرکت

 .میکنیم این مقاله را تا آخر با ما همراه باشید

 ؟هاست یا فضای میزبانی چیست

وظیفه نگهداری کل اطالعات در یک سیستم کامپیوتر را برعهده دارد. و این مورد هم در سایت صدق  SSD همانطور که میدانید هارد یا

. میگیرد قرار آن روی بر و شده بارگذاری آن در(  …و   میکند. هاست به فضایی گفته میشود که تمامی اطالعات نظیر ) تصاویر ، محتوا
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حتی طی سالیان دور به هیچ عنوان امکان داشتن سایت بدون هاست امکان پذیر نبوده و به همین دلیل هاست به عنوان  و امروزه به تا

 .به شمار میرود طراحی سایت عامل اصلی در شروع

ان قدرت سیستم عامل ها در قیمت هاست تاثیر گذار هاست ها دارای یارانه بوده که از سیستم عامل های متفاوت تبعیت میکنند و میز

هستند. بهتر است این نکته را به یاد داشته باشید که هاست هر چه قوی و پرسرعت باشد مسلما در بارگذاری و سرعت سایت شما تاثیر 

شرکت ست تا امروزه  شده ا شت و این عامل هم باعث  سیار زیادی خواهد دا ضب ست یا ف های ای میزبانی قیمتهای ارائه دهنده ها

 .متفاوتی برای خدمات خود داشته باشند

زمانی که کاربر میخواهد وارد سایت شما شود مسلما از یک مرورگر استفاده میکند. مرورگر با ارسال درخواست به هاست تمامی اطالعات 

شما  شود. به نظر  شما می سایت  سه وارد وب ستخراج کرده و کاربر با این پرو ست ا صی میتواند به عنوان یک را از ها شخ ستم  سی یک 

هاست عمل کند؟ این یک سوالی میباشد که برخی از افراد به دنبال پاسخی برای آن هستند اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که 

خاموشی شود هاست یک سیستم کامپیوتری بوده که همیشه روشن میباشد به همین دلیل اگر لحظه ای سیستم شما دچار خرابی یا 

 .مسلما سایت شما از کار افتاده و هیچ شخصی امکان ورود به سایت را نخواهد داشت

 نمعایب هاست رایگا

هر چیزی که در دنیا وجود دارد دارای معایب و مزایا میباشد. به همین دلیل این مورد هم در هاست رایگان صدق کرده و معایب هاست 

میباشد. دوست عزیز این موارد که قرار است در ادامه به عنوان معایب به شما معفی نمائیم برای تمامی رایگان بسیار بیشتر از مزایای آن 

شرکت های ارائه دهنده هاست رایگان نبوده و برخی از آنها معایب کمتری دارند. به همین دلیل همیشه سعی کنید در این زمینه تحقیق 

یفیت تری را برای شما ارائه میدهد. پس بریم تا معایبی که امروزه هاست های رایگان کرده تا به شرکتی برسید که هاست رایگان با ک

 .دارند بپردازیم

 فبرخورداری از سیستم عامل های ضعی

ما در ابتدای این نوشته بیان کردیم که هاست ها دارای سیستم عامل ) نرم افزا و سخت افزاز ( هستند و هر چقدر سیستم عامل هاست 

شما قوی باشد مسلما در سرعت سایت شما تاثیر بسیار زیادی دارد. در نظر داشته باشید منابعی که در هاست های رایگان به کاربر ارائه 

 .دودیت بوده و به هیچ عنوان امکان ارتقا آنها وجود نداردمیشود دارای مح

فعال باشد و دچار قطع و خارج شدن از   یک هاست پرقدرت همیشه در دسترس بوده و این مورد هم باعث میشود تا سایت همیشه

مسلما دارای قطع و وصلی  دسترسی را ندارد. تمامی هاست های رایگان به دلیل اینکه دارای محدودیت هایی در سیستم عامل دارند

 .زیاده بوده و راه اندازی سایت بر روی این هاست ها کار بسیار خطرناک و بیهوده ای میباشد
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 نپایی UP TIME برخورداری از

 یکی از مهم ترین مواردی که میتواند به صورت مستقیم در سئو تاثیر گذار باشد فعال بودن سایت در طول روز میباشد. قطعی های زیادی

میتواند سیگنال های منفی به گوگل ارسال نماید به همین دلیل یک هاستینگ خوب باید دارای آپ تایم باالیی باشد. در نظر داشته باشید 

 .که در ایران و سایر کشور ها تمامی هاستینگ های معتبر دارای آپ تایم باالیی هستند

این مورد تصمین شده نبوده و امکان  Free میباشد. در هاست های رایگان یایکی از مهم ترین معایت هاست رایگان آپ تایم پایین آنها 

 .بیشتری از دسترس خارج شود دارد سایت شما در طول روز با دفعات

 ینداشتن پشتیبان

هر کسب و کاری حق با مشتری است. اما این سخن در هاست های رایگان هیچ اعتباری نداشته و زمانی که شما برای هاست هزینه   در

برخی از شرکت های   ای پرداخت نکردید مسلما ارائه پشتیبانی به شما کار بسیار سخت و پیچیده ای میباشد. در نظر داشته باشید که

ان پشتیبانی بسیار خوبی دارند و این هم به دلیل استراتژی انها میباشد. پس یکی دیگر از معایب هاست رایگان ارائه دهنده هاست رایگ

نداشتن پشتیبانی بوده و این هم یک مورد بسیار مهم و ضروری میباشد زیرا پشتیانی در هاست از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و 

 .هتر است که به سمت هاست های رایگان نرویدزمانی که نیازمند پشتیبانی هستید ب

 هتبلیغات مکرر و اذیت کنند

شده که سایت هایی که با هاست رایگان راه اندازی شده اند دارای تبلیغات هستند.نمایش تبلیغات در سایت ها مسلما   امروزه مشاهده

اقدام به ارائه دادن هاست رایگان هستند. نمایش تبلیغات  به عنوان یک روش درآمد زایی بوده و به همین دلیل برخی از شرکت ها امروزه

به عنوان جبران کردن هزینه هاست بوده و با ارسال بازدید بازدید کنندگان سایت شما را مورد هدف قرار میدهند. همچنین زمانی که 

رکت ها به صورت کامال رایگان میتوانند خدمات میزان بازدید سایت شما افزایش پیدا میکند میزان تبلیغات نیز بیشتر شده و این گونه از ش

و محصوالت خود را برای کاربران شما ارائه دهند. اما خب این مورد هم یادتون باشه که برخی از شرکت های ارائه دهنده فضای میزبانی 

 .هیچ تبلیغاتی را ارسال نکرده و از روش دیگری برای جبران قیمت هاست استفاده میکنند

 .ش مکرر تبلیغات به ضرر کسب وکار شما بوده و همواره در سئو نیز تاثیر منفی میگذاردنمای : توجه

 



 

 نامنیت پایی

پرداخت هزینه برای خرید یک هاست باعث میشود تا شرکت ارائه دهنده هاست امنیت هاست شما را به صورت کامال تضمینی فراهم 

برخی تجهیزات و سخت افزار ها امنیت هاست شما را به بهترین شکل ممکن  کند به همین دلیل هموراه به صورت منظم با استفاده از

تامین میکنند. اما این مورد برای هاست های رایگان صدق نکرده و امنیت هاست های رایگان نسبت به هاست های خریداری شده در 

 .سطح پایین تری قرار دارد

 لمحدودیت در کنترل پن

% برای شررما 100سررت فعالیت میکنند به هیچ وجه تضررمین آپ تایم بودن هاسررت را به صررورت شرررکت هایی که در زمینه ارائه ها

نمیدهند زیرا برخی از مواقع امکان به روزرسانی سیستم ها وجود دارد و این عامل باعث میشود تا سایت شما در مدت بسیار کوتاه قطع 

عنوان هم نمیتوانید اعتراضی را از طریق تیکت ارسال کنید. به همین شود. این مشکل در هاست های رایگان بسیار باال بوده و به هیچ 

با این مشکل مواجه شود حتما باید از   دلیل باید همواره باید شاهد غیر فعال بودن سایت خود شوید. اگر دوست ندارید که سایت شما

 .هاست های پولی که پشتیبانی خوبی دارند استفاده نمائید

 اهای مدیریت محتو عدم پشتیانی از سیستم

یا سیستم های مدیریت  CMS هاست ها در طول سایت دچار آپدیت و تغییراتی میشوند و این عامل باعث میشود تا هاست شما با

 .محتوا هماهنگ شود. اما این در هاست های رایگان تضمین شده نبوده و هاست های رایگان کمتر آپدیت و به روز رسانی میشوند

شما می ستفاده نمائید و بهتر زمانی که  ست رایگان ا سلما نباید از ها سایت خود بهره زیادی را ببرید م شه از به روز بودن  خواهید تا همی

مورد قبول نبوده چون هیچ هزینه ای برای داشرتن   اسرت بدانید که هیچ اعتراضری هم از طرف شرما مبنی بر آپدیت نشردن هاسرت

رداخت هزینه صاحب هاست شوید باید برخی از محدودیت ها را به گردن گرفته و منتظر هاست پرداخت نکردید و برای اینکه بدون پ

 .باشید تا شاید روزی هاست رایگان شما هم به روزرسانی شود

 

 

 



 گکاهش اعتبار و برندین

نمیدهند و شما یکی دیگر از معایب بزرک هاست های رایگان برای اینکه هزینه هاست جبران شود اجازه ست کردن دامنه را برای شما 

سی را برای کارابران خود به  شما نتوانید آدر شود تا  ستفاده کنید. این عامل باعث می ست ا سایت ارائه دهنده ها صلی  باید از آدرس ا

 .عنوان آدرس سایت قرار دهید زیر در دامنه شما آدرس ارائه دهنده هاست وجود دارد

زمانی که شما نتوانید یک دامنه مجزا و یونیک و کوتاه برای سایت خود داشته باشید مسلما اعتماد کاربران نسبت به برند شما کم شده 

 .و باعث میشود تا کاربران زیادی را از دست دهید

 

 محدودیت در انتخاب دامین

% هاست های رایگان وجود دارد و شرکت های ارائه دهنده هاست رایگان 90در نظر داشته باشید که این محدودیت در بیش از 

اجازه نمیدهند تا شررما دامنه خود را به عنوان آدرس اصررلی به هاسررت متصررل نمائید و باید از سرراب دامین های خود شرررکت 

سایت شما طوالنی شده و کامال هم معلوم و آشکار میباشد که از هاست رایگان  استفاده کنید. این مشکل باعث میشود تا آدرس

استفاده میکنید و اگر دارای رقبای قدرتمندی در کسب و کار خود هستید مسلما رقبا شما را به عنوان یک رقیب نمیداند زیرا شما 

ست رایگان صی  زمانی که از ها صص خا سلما در این زمنیه تخ ستفاده میکنید م شته و امکان دارد بعد از مدتی از این میدان ا ندا

 .رقابت خارج شوید

 

 



 شرکت های معتبر ارائه دهنده هاست رایگان

سایت خود  سرور حرفه ای برای راه اندازی  ست یا  شرکت های معتبر و بزرگ باید از ها همانطور که بخش های باال بیان کردیم 

ش صص  سایت و نوع تخ ستفاده کنند. ولی زمانی که  شروع ا ست رایگان نیز برای  شد میتوانید از ها ما دارای درآمد خوبی نمیبا

 host پروژه و کار خود اسررتفاده کنید به همین دلیل در این بخش تصررمیم داریم برخی از شرررکت های ارائه دهنده هاسررت

 .را برای شما معرفی نمائیم رایگان 

 gigfa هاست گیگفا

شده که امروزه خدمات م شاخته  شرکت  ستینگ یک  شد. ها ست های رایگان خود ارائه میدهد گیگفا میبا تنوع و خوبی برای ها

ست های رایگان خود را با  ضا  5گیگفا ها شترکان و کاربران خود ارائه میدهد و امروزه به دلیل  200گیگ ف گیگ پهنای باند به م

 .ارائه خدمات بهتر در زمینه هاست رایگان بسیار مطرح و شناخته شده میباشد

 هاست رایگان زیلی

یکی از بهترین شرکت های ایرانی که هاست نامحدود برای کاربران خود ارائه میدهد زیلی میباشد. سرویس های رایگان زیلی به 

عنوان بهترین هاست های رایگان در ایران بوده و به عنوان بهترین گزینه برای افرادی میباشد که بودجه خوبی برای خرید هاست 

 .ندارند

 هاست صبا

صرربا هاسررت هم به عنوان یکی از بهترین شرررکت های ارائه دهنده هاسررت پولی و رایگان میباشررد که امروزه نیز اقدام به ارائه 

کرده اسرت. هاسرت های رایگان صربا هاسرت کامال نامحدود بوده و هیچ محدودیتی در سررویس های  free  هاسرت رایگان

یا رایگان هسرتند گزینه مناسربی  free دنبال یک شررکت ایرانی در زمینه ارائه هاسرترایگان ندارد به همین دلیل افرادی که به 

 .میباشد

 یانواع هاست یا فضای میزبان

ست صورت کلی ها ست هم به عنوان  HOST به  شود و این دو ها سیم می سته لینوکس و ویندوز تق ستم عامل به د سی ساس نوع  بر ا

ست لینوکس  ستفاده نماید. اما به دلیل اینکه ها شما دارد از کدام یک از آنها ا ستگی به  شود که ب شناخته می ست ها  صلی ترین ها ا

 .وی دیگر قیمت آن کمی پایین میباشد افراد بسیار زیادی از هاست لینوکس استفاده میکنندمحبوبیت و سرعت بیشتری دارد و از س

 



 

 : دسته تقسیم میشود که عبارتند از 4پکیج های هاست به 

 یهاست ابر  .1

 یهاست اختصاص.2

 یهاست مجاز .3

 یهاست اشتراک.4

ست ها را بدانید  صورت کامل و دقیق تفاوت این نوع از ها سی این برای اینکه به  صی به برر ص صورت تخ ست  4ما در ادامه به  نوع ها

 .میپردازیم

 Cloud hosting هاست ابری یا

شد. این نوع از  ست ابری میبا ستفاده میکنند ها سایت های بزرگ و حرفه ای از آن ا ست های که امروزه در  یکی از پرطرفدار ترین ها

ست دارای قدرت و  سم ان هم پیدا ست همانطور که از ا ست های ابری ها شید که ها شته با شد. در نظر دا سیار زیادی میبا منابع ب

شود تا محبوبیت این  شده اند باعث می صل  سرور به هم و سیار زیادی در برابر حمالت هکر ها را دارد و به دلیل اینکه چندین  مقاومت ب

 .نوع از هاست ها به اوج خود برسد

 Dedicated host هاست اختصاصی یا شخصی

ستفاده کنید. اگر می ست ا ستفاده نمائید حتما باید از این نوع ها صی ا صا صی یا اخت شخ ست  سایت خود از یک ها خواهید تا برای 

ست ها  صورت کامال اختیاری از این نوع ها شما میتوانید به  شما قرار میگیرد و  صی فقط در اختیار  صا ست های اخت تمامی منابع ها

 .استفاده نمایید

 و کرده انتخاب را …بلیت شخصی سازی دارند و شما میتوانید بر اساس نیاز خود میزان رم ، فضای دیسک و هاست های اختصاصی قا

ست هزینه پرداخت با صی ها صا ست از نوع این. نمایید اندازی راه را خود اخت  دارند باالیی کننده بازدید که هایی سایت برای ها ها

 .ت های پربازدیدی دارند از نوع از هاست ها استفاده میکنندوبسای که بزرگ های شرکت از برخی و بوده مناسب

 Virtual hosting هاست مجازی یا

یکی دیگر از انواع هاست ها میباشد که این امکان را به شما میدهد تا به صورت مجازی از آنها استفاده  VPS هاست مجازی یا هاست

ستم عامل در اختیار  سی ست های مجازی انتخاب  ساس کنید. در ها سب را  کاربر بوده و میتوانید بر ا ستم عامل منا سی نوع نیاز خود 

سبتا  ست ها قدرت باالیی دارد و هزینه ن سایر ها سبت به  سیار زیادی بوده و ن ست دارای انعطاف پذیری ب انتخاب کنید. این نوع از ها

 .باالیی برای خرید و راه اندازی دارند



 Shared host هاست اشتراکی یا

از هاست ها هم امروزه به عنوان هاست های پرطرفدار شناخته میشوند و وبسایت هایی که تازه راه اندازی میشوند از این نوع این نوع 

هاست ها استفاده میکنند. هاست های اشتراکی به صورت مساوی تقسیم بندی میشوند و سایت ها در یک هاست به صورت مجزا 

 .شده برای هاست توسط چندین سایت مورد استفاده قرار میگیرد طراحی میشود به همین دلیل منابع تعبیه

ست  شتراکی را ندارید زیرا به دلیل اینکه منابع ها ست های ا ستفاده از ها سلما حق ا شما بازدید کننده باالیی را دارد م سایت  زمانی که 

سایت هایی که شد.  ست زیان آور میبا شرکت ارائه دهنده ها شته و برای  صرف باالیی دا ستفاده میکنند به  م شتراکی ا ست های ا از ها

مراتب نسبت به سایر هاست ها دارای سرعت پایینی هستند و این به دلیل این است که چندین سایت از یک منابع استفاده میکنند. 

شد و همه افراد به دلیل قیمت پایین این نوع از ست ها قیمت پایین آنها میبا س  اما نکته مثبت این نوع از ها ت ها توانایی خرید و ها

 .استفاده از ان را دارند

 ؟هاست اشتراکی یا هاست رایگان

سخ آن  سوال که برخی از افراد به دنبال پا سی قرار دادیم .اما یک  شما مورد برر ست را برای  صورت کامل انواع ها ما در بخش باال به 

 .هستند تفاوت هاست رایگان با هاست اشتراکی میباشد

ست های رایگان ست و  ها صل کردن دامنه به ها سرعت پایین ، محدودیت در منابع ، عدم و ستند …دارای امنیت پایین ،   این و ه

 .میرود شمار به رایگان هاست معایب عنوان به موارد

ما در بخش معرفی هاست های اشتراکی گفتیم که هاست های اشتراکی سرعت پایین دارند و این هم به دلیل استفاده چندین سایت 

از یک هاست میباشد. اما مسلما هاست های اشتراکی امنیت پایین نداشته و امکان متصل شدن به دامنه شما را دارند و تنها مشکل 

این گونه از هاست ها سرعت آنها میباشد که به دلیل رقابت زیاد در بازار فروش هاست برخی از شرکت ها سرعت هاست های اشتراکی 

 .خود را افزایش میدهند

 رتفاوت کلی هاست و سرو

سایتی دارای اطالعاتی از قبیل تصاویر ، ویدئو  مرورگر درخواست با و است شده ذخیره محل یک در که میباشد …و  به صورت کلی هر 

است ه. میشود ذخیره بخش دو در اطالعات این کلی صورت به اما آید می در نمایش به و لود کاربر برای را اطالعات کاربر سرچ بر مبنی

ستند که در این بخش  شود و این دو دارای تفاوت هایی با هم ه سایت در آنها ذخیره می ستند که اطالعات  ضای میزبان ه سرور دو ف و 

 .تصمیم داریم به بررسی کلی آنها بپردازیم



 تمفهوم هاس

شه به اینت شود که دارای هارد برای ذخیره اطالعات بوده و همی ست به یک کامپیوتری گفته می ست بخش ها شد. ها صل میبا رنت مت

سخت افزاری مانند ستم  سی شود. تمامی منابع و  سیم می سرور بوده که به چندین بخش تق  صورت به …و  RAM,CPU کوچکتر 

 کمتری قیمت هاست دلیل همین به میشود بندی تقسیم قسمت 5 به منابع این شود تقسیم بخش 5 به سرور یک اگر و بوده اشتراکی

 .باشد زیرا سرور فقط برای یک سایت مورد استفاده قرار میگیرد ولی هاست به چندین سایت خدمات ارائه میدهدمی سرور به نسبت

 رمفهوم سرو

سرور نیز به کامپیوتر مجزا گفته میشود که دارای سخت افزار قدتمندی میباشد و همواره و همیشه آپ تایم بوده و به اینترنت پرسرعت 

ه به بخش های کوچکتر خود منابع ارائه دهد. به دلیل اینکه برخی از سررایت ها دارای ورودی باالیی متصررل میشررود و وظیفه دارد ک

سایت مورد  سرور ها فقط برای یک  ستفاده کنند.  ست ا سایت ها باید از ها سلما این گونه از  شد م سرور نیز گران میبا ستند و قیمت  نی

سر صی که از  شخ ستفاده قرار میگیرد و به همین دلیل  شرکت ارائه دهنده واریز نماید. اما ا ستفاده میکند باید تمامی هزینه ان را به  ور ا

باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشید که سرور دارای سرعت بسیار باالیی بوده و سرعت باالی آن به دلیل عدم اشتراکی بودن آن 

 .میباشد

د که فقط برای شما اختصاص می یابد و به همین دلیل برای اینکه از سرور به صورت ساده اگر بگویم سرور یک سیستم پرقدرت میباش

 .استفاده کنید باید ماهیانه هزینه بسیار زیادی را بابت اجاره آن پرداخت نمایید

 تتاثیر هاست در سئو سای

سخ آن  ستران به دنبال پا ست که برخی از وبم سوالی ا سایت تاثیر میگذارد؟ این یک  سئو  ست در  ستند. برای اینکه به جواب آیا ها ه

سوال خود برسید بهتر است که این گونه بگویم که خزنده ها یا ربات های گوگل در طول روز میلیون ها سایت را مورد بررسی قرار میدهند 

 .و زمانی که ربات به سایت میرسد منتظر می ماند که سایت شما به صورت کامل لود شود

در سئو سرعت سایت میباشد و زمانی که هاست شما سرعت باالیی در لود اطالعات را نداشته باشد  یکی از فاکتور های مهم و ضروری

مسلما ربات ها این مورد را به عنوان یک مشکل به گوگل گزارش میکنند. پس تصمیم میگیریم که نوع هاست در سئو تاثیر گذار نمیباشد 

سرایت دارد. به این نکته حتما توجه کنید و همیشره از شررکتی برای خرید  و سررعت هاسرت و بارگذاری اطالعات تاثیر زیادی در سرئو

 .هاست استفاده کنید که هاست خوب و پرقدرت را برای شما واگذار نماید

سرعت پایین سایت عالوه بر سئو در جذب کاربران نیز تاثیر بسیار زیادی میگذارد.گوگل امروزه بر اساس عملکرد کاربران برای سایت رتبه 

یدهد و زمانی که سایت شما از سرعت خوبی برخوردار نباشد مسلما کاربران وب سایت شما را ترک کرده و به سراغ وبسایت دیگری م



میروند. پس حتما به این مورد توجه بسیار زیادی کرده و هاست و سرعت سایت خود را مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان میزبان 

 .هاست خود را تغییر دهید

 یگیر  هنتیج

داشتن یک سایت خوب فقط بستگی به ظاهر سایت نبوده و به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد. برخی از افراد به دلیل ترس از هزینه 

ست های رایگان  شکالت ها شناخت کافی از معایب و م ستفاده میکند ولی به دلیل عدم  ست رایگان ا سایت از ها های زیاد در طراحی 

صورت جدی و حرفه ای پیش بروید حتما از بعد از مدتی ب ستر وب به  صمیم دارید تا در ب شوند. اگر ت سیار زیادی مواجه می شکالت ب ا م

 .هاستینگ های معتبر و استفاده از هاست های خوب و با کیفیت استفاده نماید


