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تک مراحل آن را با دقت و کنیم کاری را به نحو احسن انجام دهیم، تکهمه ما زمانی که سعی می

 شود، از بهترین قطعات ممکنبریم؛ مثال زمانی که ماشین ما خراب میبا کیفیت باالیی پیش می

 .کنیم تا بهترین بازده را به دست آوریماستفاده می

 
را داریم، سعی  سایت طراحی این موضوع تقریبا در تمام زندگی ما صادق است. زمانی که قصد

 .نویسی را مهیا کنیمکنیم بهترین دیزاین و برنامهمی

 
ها در ساخت یک سایت، موضوع هاست و سرور است. اگر ترین بخشاز آن، یکی از اصلیاما جدا 

 .خواهید بهترین هاست موجود در بازار را بشناسید، تا انتهای مقاله با ما همراه باشیدشما هم می

 

 کند؟یک هاست چگونه عمل می
روید؟ بله هتل! زمانی که میاید، کجا برای سکونت موقت در شهر جدیدی که به آن مسافرت کرده

های ساده انتخاب توانید اتاقهای زیادی در مقابل خود خواهید داشت. میشوید، گزینهوارد هتل می

های بزرگ و با امکاناتی زیاد را درخواست دهید. تعجب نکنید، اما ماجرای توانید اتاقکنید یا می

 .هاست و سرور هم دقیقا به این شکل است

 
کنیم؛ در واقع یک سرور، تمامی های آن تشبیه میا به یک هتل، و هاست را به اتاقما سرور ر

شود، کند، البته تمام یک سرور، درگیر این اتفاق نمیهای مربوط به یک سایت را میزبانی میداده

های مختلفی تقسیم خواهد شد که هر بخش در حقیقت وجود ندارد و فقط به بلکه به قسمت

شوند که وظیفه ها هاست نامیده میابل تصور است. حاال هر یک از این بخشصورت مجازی ق

 .های اطالعاتی( را بر عهده دارندمیزبانی کردن از مسافرها )داده

 
های متفاوتی دارند و ممکن است گران یا ارزان باشند. برای انتخاب یک ها، ویژگیگفتیم که اتاق

ترین هاست برای پاسخ به نیازهای ما چه کنیم؟ قویهایی توجه هاست خوب باید به چه ویژگی

 هاستی است؟
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 های بهترین هاستویژگی
هایی دارد؟ اتاقی که بتوان در آن استراحت کرد و به نظر شما یک اتاق خوب برای اقامت چه ویژگی

ته باشد؟ داشآرامش داشت؟ سیستم تهویه و گرمایشی خوبی داشته باشد؟ یا این که منظره جذابی 

شاید بهتر است همه این موارد را لحاظ کنیم. یک هاست خوب هم باید چنین باشد. تقریبا همه 

 .های موثر و مفید را داشته باشد و از طرف دیگر، نیازهای ما را برطرف کندویژگی

 
 :دارد را زیر هایویژگی قطعا کنید تهیه را آن توانیدمی که هاست بهترین

 گیگابایت حجم خواهد داشت.  022و  022یی داشته باشد. یک پنهای باند عالی بین پهنای باند باال

 .شودها ارائه میگیگابایت هم توسط شرکت 022گاهی اوقات پهنای باند باالتر از 

 نقص را ارائه بدهد. حداقل فضایی که توسط یک هاست خوب ارائه فضای کافی برای استفاده بی

 .گیگابایت است 02شود، می

 توانید پیدا کنید، قابلیتبهترین هاستینگ که می Add On دارد. 

 های مشخصی از سرور میزبان داردهاست خوب، آدرس. 

 تجربه کاربری یک هاست خوب، باید آسان باشد و حس مثبتی به مخاطب القا کند. 

 پشتیبانی و ذخیره اطالعات، به صورت مداوم باید توسط چنین هاستی انجام شود. 

 
ه توانیم از اهمیت پشتیبانی بهای باال را دارد، اما نمیست که بهترین هاست در بازار ویژگیدرست ا

روز یا نظارت و پشتیبانی در طول شبانه Monitoring سادگی بگذریم. یک هاست خوب باید قابلیت

 .های معتبر اقدام کنیمداشته باشد. برای تهیه چنین هاستی، باید از شرکت

 بشناسیم؟ را هاشرکت این توانیممی چطور است. این سوال حاال
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 های یک شرکت معتبر هاستینگویژگی
 :ایم، داشته باشدهایی را که در زیر آوردهبهترین شرکت هاست باید تمامی ویژگی

  روز هفته داشته باشد 7ساعته در  02پشتیبانی. 

 های مناسبی ارائه دهدقیمت. 

  کننده قرار دهداختیار مصرفحجم و پهنای باند مناسب را در. 

 کاری پرهیز کندهای خود، صادق باشد و از کمچنین شرکتی باید در ارائه گزارش. 

  بهترین شرکت هاست، شرکتی است که سرور معتبری را انتخاب کند؛ به طوری که هر کس نام سرور

 .باشدآشنا و معروف را شنید، فوراً آن را بشناسد، به عبارت دیگر سرور باید نام

 ها را برطرف کندشرکت خوب هاستینگ باید در رفع مشکالت فنی کوشا باشد و فورا آن. 

 روز نگه دارد و مدام رو به جلو ای در این حوزه موفق خواهد بود که امکانات خود را بهمجموعه

 .حرکت کند

 
ترین ید قویرقیب و عالی باشد؛ یعنی باکند، باید بیخدماتی که بهترین شرکت هاست ارائه می

 هایهای یک هاست مناسب را داشته باشد. ویژگیهاست را اختیار شما قرار دهد که تمام ویژگی

خواهیم چند نکته دیگر در مورد یک هاست قابل اعتماد و مناسب در ابتدای مقاله ذکر شد، اما می

 :آن اضافه کنیم

 ره بر وفق مراد نخواهد بود، پس همیشه بدترین وضعیت ممکن را در نظر بگیرید، چون اوضاع هموا

با در نظر گرفتن تمام احتماالت اقدام به خرید کنید. با این طرز تفکر، بهترین هاست ممکن را 

 .خواهید خرید

  فضای بیشتری را تهیه کنید. هیچ وقت به فضای مورد نیاز خود بسنده نکنید و حافظه بیشتری را

گیگابایت است، توصیه  0که تمام حجم آن در حدود درخواست کنید؛ برای مثال اگر سایتی دارید 

 .گیگیابایت بخرید 2کنیم هاستی با فضای می

  بهتر است هاستی تهیه کنید که قابلیت پشتیبانی از چند آدرس سایت را داشته باشد )در این جا به

اول های مختلفی را بخرید، پس خواهید دامینگوییم(. اگر میآدرس سایت، دامین یا دامنه می

 .هاست خود را بررسی کنید. اگر چنین امکانی در هاست وجود داشت، سپس اقدام کنید
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 ای خرید کنیم؟های ویژهچرا باید از شرکت
به نظر شما چرا باید از جایی خرید کنیم که به آن مطمئن هستیم؟ خوب جواب واضح است! چون 

دهیم که خدمات کنونی نیز باکیفیت باشند، اما احتمال میبر اساس گذشته آن شرکت یا مجموعه، 

 .کنیماگر برای بار نخست قصد خرید یک هاست خوب و مطمئن را دارید، ما شما را راهنمایی می

های های هاست موجود در ایران شرکتبا توجه به رضایت بیشتر افراد و تجربه ما، بهترین شرکت

 .ندفا و برتینا هستافراز، میزباننت

 
خواهید محصول و خدمت باکیفیتی دریافت کنید و هر روز از کار با آن هاست لذت ببرید، اگر می

ای خرید کنید که توجه تعداد زیادی از کاربران را جلب کرده است؛ عالوه بر شک باید از مجموعهبی

 .موضوع، آن شرکت باید تجربه باالیی در حوزه هاستینگ داشته باشد این

شرکتی که در باال نام بردیم یک تجربه منحصر به فرد برای شما خواهد بود و علت آن را  3خرید از 

 .بیشتر توضیح خواهیم داد
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 افرازشرکت نت

ای برای ثبت دامنه )آدرس سایت( و ارائه سرور میزبان است. به گفته سایت افراز، مجموعهشرکت نت

سازگار  وردپرس هایقالب شود، باارائه می افراز، تمامی خدماتی که توسط این شرکتاصلی نت

شود که یک افراز ثبت میتوسط نت ir هایاست و نیازی به تنظیمات پیچیده نیست، همچنین دامنه

 .رودها به شمار میقابلیت خوب برای ایرانی

 

 

 

 

خواهد با ارائه بهترین هاست، توجه مشتریان خود به یاد داریم که گفتیم اگر یک شرکت هاست می

 .را جلب کند باید پشتیبانی خوبی داشته باشد؟ خدمات پس از فروش هم جزو همین مورد است

الی است. عافراز امکان بازگشت وجه را به امکانات قبلی خود اضافه کرده است که بسیار شرکت نت

 توانید درخواستشما تا یک هفته بعد از خرید و استفاده، اگر از خرید خود رضایت نداشتید، می

افراز بدون هیچ شرطی این بازگشت وجه را انجام عودت وجه دهید؛ در این حالت، مجموعه نت

 !خواهد داد، به همین سادگی

 
این مجموعه در سطح قابل قبولی است و های خوب دیگری هم دارد. تنوع خدمات افراز قابلیتنت

از تا کنون افرتوانید یک هاست باکیفیت از این شرکت بخرید. شرکت نتشما با هر توانایی مالی می

رسانی کند و از این حیث بهترین شرکت هاست سایت اینترنتی، خدماتهزار وب 72توانسته است به 

 .شوددر بین رقبا تلقی می

 
افراز نام این هزار تومان، صاحب یک هاست خوب به مدت سه ماه شوید. نت 62توانید با شما می

 0.0بسته را بسته میزبانی مقرون به صرفه گذاشته است. با خرید بسته مقرون به صرفه، فضای 

ال رایگان و گرفتن نسخه پشتیبان به اسگیگابایتی خواهید داشت. اس 02گیگابابتی و پهنای باند 

 .دیگر امکانات این بسته است ای ازصورت هفته
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با کمی هزینه بیشتر، صاحب امکانات بهتر و بیشتری شوید! بسته استاندارد دقیقا برای چنین موقعی 

گیگابایت پهنای باند،  002گیگابایت فضا،  00های بسته استاندارد شامل ایجاد شده است. ویژگی

 ای، میزبانی همزمان چند دامین و پسوندهفتهال رایگان، گرفتن نسخه پشتیبان به صورت اساس

ir  هزار تومان خواهد بود 032رایگان است. قیمت بسته استاندارد تقریبا. 

 
افراز است؛ در این بسته ای نتتر کار کنید؟ توصیه ما بسته وب حرفهایدوست دارید کمی حرفه

یافت ای وردپرس و الیت اسپید را نیز درسازی برهای بهینهعالوه بر امکاناتی که قبال ذکر شد، قابلیت

گیگابایت و پهنای باند نامحدود برای این بسته در نظر گرفته شده است.  02خواهید کرد. فضای 

 .شودهایی با بازدید باال پیشنهاد میافراز برای سایتای نتدقت کنید که بسته وب حرفه

ای کش های حرفهاخت این مبلغ، سیستمهزار تومان است که با پرد 060ای هزینه بسته وب حرفه

 .را نیز به دست خواهید آورد

 
افراز در اختیار کاربران خود قرار داده است، امکان ثبت سفارش یکی از امکانات خوبی که سایت نت

کنید و نامه، سئو سایت خود را بهینه میاست. با خرید این گواهی (SSL) الاسنامه اسگواهی

الی افراز شوید، سپس در بادهید. برای ثبت سفارش، ابتدا وارد سایت اصلی نتا میامنیت آن را ارتق

کلیک کنید، حاال جدولی شامل اطالعات  «SSL نامهگواهی»صفحه و در منوی سایت روی گزینه 

توانید آن را مطالعه کنید و سپس بسته مد نظر خود را شود که میها نمایش داده مینامهگواهی

 .بخرید

 
یار مفید افراز بسکنید، استفاده از صفحه جستجو دامین سایت نتر در حوزه برندینگ فعالیت میاگ

قابلیت جستجو و سپس ثبت  xyz. و com ،.ir ،.site. هایخواهد بود. در این صفحه پسوند

افراز متوجه شدیم، سرعت سفارش دارند. نکته جالبی که در استفاده از جستجو دامین سایت نت

 .جستجو بود که در نوع خود عالی است باالی

 
 : توانید از طریق لینک زیر اقدام فرماییدهای هاست نت افراز، میبرای مشاهده یا خرید پلن

clients.netafraz.com 
 

 : UC482AAOکد تخفیف نت افراز
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 فاهای شرکت میزبانها و مزیتخصوصیت
ه فعالیت ب« ترین هاست کشورباکیفیت»فا شرکت ارائه خدمات هاستینگ است که با شعار میزبان

فا در اختیار شما در قالب بهترین هاست قرار دهد. از امکاناتی که سایت میزبانخود ادامه می

 :کنیمدهد، به موارد زیر اشاره میمی

 هایهای خارجی یا حافظههاست روی حافظه با اجرا کردن SSD سرعت بارگذاری تا سه برابر ،

 .یابدافزایش می

 اله را سماهه تا یکهای یکتوانید هاستفا قابل قبول است. شما میتنوع خدمات در سایت میزبان

 .فا خریداری کنیداز سایت اصلی میزبان

 د که این شورتبه روی یک هارد مجزا انجام میگرفتن نسخه پشتیبان یا بکاپ هفتگی، آن هم سه م

 .دهدموضوع، امنیت باال و حفاظت اطالعات را نشان می

 ساعته، هر  02روز مشهود است. این سایت فا در هر ساعت از شبانهالعاده قوی میزبانپشتیبانی فوق

 .روز حتی ایام تعطیل پاسخگوی سواالت شما است

 های دشوار و تغییر کد شوند و نیازی به نصبردپرس منطبق میفا با قالب وهای میزبانسرویس

  .نیست

 

 

 

 

 

 .کندمی میزبانی را سایتوب هزار 51 تا فامیزبان کنیم اشاره باید

کند. یعنی با خرید هر کدام از محصوالت فا این است که شما را گارانتی مییک ویژگی عالی میزبان

نه توانید هزیشوید و هر زمان که اراده کنید میمند میسایت بهرهفا از گارانتی دائمی این میزبان

تواند کمک خوبی برای کسب اطمینان مشتری پرداختی خود را پس بگیرید. ضمانت تا این حد می

 .های آن استفاده کنیدفا و ضمانتها را کنار بگذارید و از میزبانباشد. دیگر نگرانی

 
 :فا، روی لینک زیر کلیک کنیدی شرکت میزبانهاها و تعرفهبرای مشاهده پلن

my.mizbanfa.net 
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 های شرکت برتیناها و مزیتویژگی
کند و تمامی خدمات خود را بر پایه کیفیت ایجاد کرده برتینا از سرورهای قدرتمندی استفاده می

 .رندگیدیتاسنترهای برتینا معروف و محبوب هستند و از هر دو نوع ایرانی و خارجی بهره میاست. 

سمت ایم، وارد شوید و قتر گذاشتهتنها کافی است وارد سایت برتینا به آدرسی که چند خط پایین

 .مورد نظر خود را انتخاب کنید. ثبت سفارش در این سایت نیز به همین شکل آسان است

 کند. با خرید از این شرکت از این بابتهای خود تامین میبرتینا امنیت باالیی را برای هاستشرکت 

 .مطمئن باشید

 

 

 

 

 

 
 : ها، به لینک زیر مراجعه کنیدبرای ورود به وبسایت شرکت برتینا و مشاهده تعرفه

lients.bertina.usc 
 

 بندیجمع
های خوب بودن را داشته باشد، اما چون از سمت یک شرکت تواند تمام ویژگیترین هاست میقوی

وجه ارزشمند نیست. برای خرید یک هاست خوب، اول از همه  شود، به هیچمعتبر تامین نمی

 .رویدها بهای شرکتغ ویژگیهایی که در ابتدای مقاله ذکر کردیم را بخوانید، سپس به سراویژگی

کنند نیز مهم هستند؛ برای مثال گفتیم که شرکت هاستینگ هایی که چنین خدمتی را ارائه میشرکت

کنید، باید پشتیبانی خوبی داشته باشد تا از بروز مشکالت جلوگیری کند. زمانی که اقدام به خرید می

ده ش شته باشد تا اگر از هاست خریداریای اطمینان کنید که ضمانت بازگشت وجه دابه مجموعه

 .راضی نبودید، به آسانی آن را عوض کنید

 
 .هایی که در این مقاله گفتیم، حاال قادر به خرید بهترین هاست هستیدبا دقت به نکته

 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha
https://clients.bertina.us/aff.php?aff=4213

