
 

 تاثیر هاست بر سئو سایت چگونه است؟
 :شود این است کههایی که مطرح میعوامل بسیار زیادی در سئو سایت تاثیر گذارند و یکی از سوال

 آیا نوع و کیفیت هاست نیز بر سئو سایت تاثیرگذار است؟
 .مقاله با من همراه باشید تا به توضیح کامل هاست و اینکه تاثیر هاست بر سئو سایت چقدر است، بپردازمدر این 

شود برای مدیریت بهتر و توسعه آن نیاز اندازی میسایت راهوکار آنالین در قالب وبطورکلی زمانی که یک کسببه
 .باشدبه مشتریان واقعی می

 
های ها ورودیترین آنهزینههای متعددی وجود دارد که یکی از بهترین و کمش راهبرای جذب مشتریان و افزایش فرو
 .باشدحاصل از موتورهای جستجوگر می

های دیگر را در حوزۀ سئو دارد که زیرساخت آن در وضعیت مطلوبی قرار یک سایت زمانی قدرت رقابت با سایت
 .داشته باشد

 .کندای را ایفا میکنندهعنوان زیرساخت سایت، نقش تعیینهاست به
و فاکتورهای مؤثر در  سئو تکنیکال به همین جهت در این مطلب قصد دارم به موضوع تأثیر سرور و تاثیر هاست بر

سایتتان توانید هاست متناسب با نیاز وبخواهید بدانید هاست چیست و چگونه میها بپردازم. اگر میکیفیت آن
 .صورت کامل خواهید گرفتواب پاسخ خود را بهخریداری کنید، با مطالعه این مقاله ج

خصوص در ها بهتوانید از آندر این مطلب اطالعات کامل و جامعی در مورد هاست به شما داده خواهد شد که می
 .هنگام خرید هاست استفاده نماييد
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 هاست چیست؟

شود و دارای حجم معینی سایت گفته میشده به وب به بیان ساده، هاست یا فضای میزبانی، به فضای اختصاص داده
 .اشدبمی …های سایت، پایگاه داده، متون، تصاویر و جهت نگهداری از اطالعاتی همچون فایل

سرور هاستینگ در اختیار کاربران سایت و اطالعات آن متغیر است. اطالعات از طریق این حجم نسبت به بزرگی وب
 .گیردقرار می

ساعته در اینترنت  ۲۴صورت ها بهسرور، یک کامپیوتر همیشه روشن است که وظیفه آن نگهداری اطالعات و اشتراک آن
 .باشدمی

کمتر تری تقسیم کرده و آن را با هزینه در بیشتر موارد یک سرور میزبان وب، فضای هارد خود را به فضاهای کوچک
 .کنندصورت مشترک استفاده میدهد. در این حالت چندین سایت از سرور میزبان بهدر اختیار افراد مختلف قرار می

حال که متوجه شدید هاست چیست و چه کاربردی دارد، بهتر است با انواع آن آشنا شوید. در ادامه به بررسی 
 :پردازمترین انواع میزبانی وب میمهم

 اع هاستدسته بندی انو
عامل، موقعیت مکانی، کنترل پنل، سیستم مدیریت محتوا، فاکتور یعنی سیستم ۶ توان بر اساسانواع هاست را می

 :ها را توضیح خواهم دادبندیبندی کرد که در ادامۀ این بخش هر یک از این دستهدسته ساختار و نوع سرویس

 دسته بندی بر اساس سیستم عامل
 .عامل استبندی هاست، نوع سیستمترین عامل دستهمهم

های شده با زبانهای نوشتهعامل سرور میزبان، لینوکس است. این هاست برای سایتدر هاست لینوکس سیستم
 وردپرس، نظیر محتوا مدیریت هایسیستم از بسیاری. است مناسب …و  PHP ،Perl ،Python ،html نویسیبرنامه

 .اندشده نوشته php زبان با …و دروپال جومال،

باشد. این هاست عامل سرور از نوع ویندوز سرور میهاست ویندوز نوعی از فضای میزبانی وب است که در آن سیستم
است.  SQL Server هاو دیتابیس آن asp.net یا asp هانویسی آنهایی است که زبان برنامهمختص سایت

 :عامل عبارتند ازبندی هاست بر اساس سیستمدسته

 هاست لینوکس •
 هاست ویندوز •

 دسته بندی بر اساس کنترل پنل
توان کنیم. انواع هاست را همچنین میها رابط ما با هاستی است که تهیه میدانید، کنترل پنلهمانطور که احتماال می

  :پردازمبندی میبندی کرد که در ادامه به این دستهبر اساس کنترل پنل دسته

 هاست سی پنل •
 دایرکت ادمینهاست  •
 هاست پلسک •



 
های های تحت وب هستند. سی پنل و دایرکت ادمین روی سرویسسی پنل، دایرکت ادمین، و پلسک کنترل پنل

های میزبانی وب لینوکس و ویندوز باشند و کنترل پنل پلسک روی سرویسارائه می میزبانی وب لینوکس قابل
 .ارائه استقابل

 ریت محتوادسته بندی بر اساس سیستم مدی
بندی کرد، سیستم مدیریت محتوا است که در توان انواع هاست را بر اساس آن دستهیکی دیگر از مواردی که می

  :بندی اشاره خواهم کردادامه به انواع این دسته

 هاست وردپرس •
 هاست جومال •
 هاست پرستاشاپ •

مثال، هاست وردپرس به لحاظ  عنوانههای مدیریت محتوا یکسری ملزومات ساختاری دارند. بهرکدام از سیستم
های مدیریت محتواست در نظر ترین سیستمساختاری برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس که یکی از محبوب

 .شده است و قاعدتًا باالترین سطح سازگاری را با آن دارد گرفته

 .سازی شده استای وردپرس بهینهاین نکته حائز اهمیت است که هاست وردپرس برپایۀ هاست لینوکس است که بر
افزارهای سرور، فراهم کردن تر سختبینی و درنظرگرفتن منابع بیشتر در سرور، آپدیت سریعبه عنوان مثال، پیش

 . …شرایطی برای مدیریت بهتر سایت وردپرسی و

 دسته بندی بر اساس موقعیت مکانی

 

ها اشاره بندیانه دارند که در ادامه به برخی از این دستهبندی جداگهای مکانی، دستهانواع هاست بر اساس موقعیت
  :کنممی

 



 
 هاست ایران •
 هاست آلمان •
 هاست فرانسه •

شود. هر هاستی که سرور آن در داخل کشور باشد، هاست بندی بر اساس موقعیت مکانی سرور انجام میاین دسته
 … و فرانسه هاست آلمان، هاست باشد، …ایران و هر هاستی که سرور آن در خارج از کشور نظیر آلمان، فرانسه و 

 .است
فاصله جغرافیایی بین کاربران و وب سرور هر چقدر کمتر موقعیت مکانی سرور هم بر سرعت سایت تأثیرگذار است. 

 .ها و سرعت لود صفحات سایت بیشتر خواهد بودباشد، سرعت دسترسی به داده

اکنون در پاسخ به این سؤال که هاست ایرانی بهتر است یا هاست خارجی، باید گفت هر کدام از این دو نوع هاست 
 .تر استکند چه هاستی برای شما مناسبسایت شماست که تعیین مینیاز وبمزایایی دارند و د رواقع این بسته به 

 :صورت کلی تأثیر هاست خارجی و ایرانی بر سئو سایت را بررسی کنیم باید گفتاگر بخواهیم به

 .دارندهای خزنده موتور جستجو تر با رباتهای خارجی ارتباط شبکه بهتر، پایداری بیشتر، و همچنین ارتباط نزدیکهاست •
دلیل اینکه از نظر موقعیت مکانی سرور نزدیک به کاربران ایرانی هستند سرعت بیشتری برای بازدیدکنندگان داخل های ایرانی بههاست •

آورند و از طرفی به لحاظ امنیتی اگر سایتی اطالعات حساس و مهمی دارد، بهتر است از هاستینگ داخل ایران استفاده کشور فراهم می
 .کند

 بر سئو تاثیری دارد؟ CDN آیا
گویند. می CDN سازی شده باشد، شبکه تحویل محتوا یاای که برای تحویل محتوای دیجیتالی بهینهبه هرگونه شبکه
 .باشدمی Content Delivery Network این واژه مخفف

ه چیست و چه کاربردی سازی این شبکحال سؤالی که در اینجا امکان دارد مطرح شود این است که منظور از بهینه
 دارد؟

ای طراحی و مدیریت شود که سرعت دسترسی به اطالعات افزایش گونهسازی این است که شبکه بهمنظور از بهینه
 ۀای از سرورها در نقاط مختلف دنیاست، که بر اساس موقعیت جغرافیایی بازدیدکنند، شبکهCDN  یابد. در واقع

تری به دهد تا بتواند با سرعت بیشتر و در زمان کوتاهین سرور به کاربر تحویل میترسایت، اطالعات را از نزدیکوب
 .این اطالعات دسترسی داشته باشد

 دسته بندی بر اساس ساختار
کنند. در ادامه بندی میبندی براساس ساختار یکی دیگر از مواردی است که انواع هاست را براساس آن دستهدسته

 :کنماشاره میبندی این نوع از دسته

 

 

 ایهاست حرفه •
 هاست ارزان •
 هاست ابری •



 
دهد و از زیر ساخت قوی برای افزاری بیشتری ارائه میافزاری و نرمای، هاستی است که منابع سختهاست حرفه

   .سرور دارد

برای  افزاری کمتری ارائه دهد و زیرساخت قویافزاری و نرمهاست ارزان، هاستی است که ممکن است منابع سخت
 .سرور نداشته باشد

زمان وظیفه میزبانی را بر عهده دارند. در واقع صورت همهاست ابری، سرویسی است که در آن چندین سرور به
های ابری، پایداری کنند. معموالً در سرویسسایت گروهی از سرورها را در اختیار خواهد داشت که باهم کار میوب

 .باشدهای دیگر میو سرعت دسترسی باالتر از سرویس

 است.  شرکت میهن وب هاست هایتوصیه من استفاده از هاست

 دسته بندی بر اساس نوع سرویس
 :نمکها اشاره میبندی قرار داد که در ادامه به آنتوان انواع هاست را در دو دستهبا توجه به نوع سرویس نیز می

 هاست اشتراکی •
 هاست در محل شرکت •

باشد. در این نوع سرویس در یک سرور ها برای خرید هاست میترین روشهاست اشتراکی، یکی از اقتصادی -۱
 .ها دسترسی به سایت خود دارندشود که هرکدام از آنبسته به قدرت آن، به تعداد مشخصی کاربر هاست ایجاد می

صورت فیزیکی اندازی این سرور بهشود و راهاین صورت است که مشتری مالک سرور میهاست در محل شرکت، به  -۲
 .گیرددر محل کاربر صورت می

 تاثیر هاست بر سئو
 بندی سایت تأثیرگذار است؟آیا نوع و کیفیت هاست در سئو و رتبه

 Crawler اصطالح خزنده یا به برای پاسخ دادن به این سؤال، بیاييد خود را جای ربات خزنده گوگل فرض کنیم! این
کند و بندی خزش میسایت مختلف که هر کدام دارای صفحات متعددی هستند را برای رتبهها وبروزانه میلیون

هایی که گوگل برای ماند تا صفحه سایت به صورت کامل لود شده و الگوریتمها منتظر میدرست همانند ما انسان
 .ی کندبندی دارد را در آن بررسرتبه

دهید که آنقدر به سرعت سایت و در دسترس بودن آن اهمیت بدهد چرا که اگر سایت باال مسلمًا به گوگل حق می
 .بندی تأثیر منفی خواهد گذاشتنیاید و یا سرعت لود (بارگزاری) آن کند باشد، قطعًا در رتبه

 .گرددت هاست برمییکی از اولین عوامل تأثیرگذار در سرعت دسترسی به سایت نیز به کیفی

سایت شما تأثیر مثبت و مستقیمی روی سئو سایت ندارد اما در توان گفت هاستینگ یا میزبانی وبدرواقع می
 .شودصورت عدم رعایت یک سری استانداردها توسط شرکت هاستینگ به سئو سایت شما لطمه وارد می

و گوگل به چه مواردی در مورد یک هاست دقت  حال سؤال اینجاست که چه پارامترهایی در کیفیت هاست مؤثرند
 کند؟می
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 فاکتورهای مؤثر در کیفیت هاست
ها توجه کرد. در واقع فاکتورهای زیر نقش اساسی در در کیفیت سایت برخی از عوامل مهم هستند که باید به آن

 :هم دادطور مجزا شرح خواها را بهکنند که در ادامه هریک از آنتعیین کیفیت هاست ایفا می

 سرعت باال •
 پایداری باال  •
 امنیت باال •
 سازگاری هاست با سایت •
 پشتیبانی مناسب و سریع •

 سرعت -۱
 .ترین پارامتر، سرعت سایت استترین و اصلیتقریبًا مهم

گوگل  ۲۰۱۰اند. در سال بندی یاد کردهعنوان یکی از فاکتورهای رتبهگوگل و سایر موتورهای جستجو از سرعت لود به
بندی است و نقش بسیار مهمی در رتبۀ سایت صریحًا اظهار داشت که سرعت لود یک صفحۀ وب یکی عوامل رتبه

 :توان از دو منظر مورد بررسی قرار داددر جستجوی طبیعی دارد. تأثیر سرعت سایت بر سئو را می

شود، اولین عامل مهمی که روی سئو وقتی ربات خزنده وارد سایت شما می :سرعت دسترسی به سایت برای موتورهای جستجو •
یکی از عوامل مهم در سئو تکنیکال است که نوع  افزایش سرعت سایت تأثیرگذار خواهد بود، سرعت دسترسی به صفحات سایت است.

 .هاست تاثیر بسیار زیادی در آن دارد
انتظار دارد طی مدت کوتاهی محتوای صفحه شود وقتی کاربری وارد سایت می :سرعت دسترسی به سایت برای بازدیدکنندگان سایت •

صورت کامل لود شود. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، کاربر صفحه را بسته و به سراغ سایر نتایج جستجو خواهد رفت. درنتیجه، نرخ به
ط نیست یا اینکه رود. برداشتی که گوگل از این اتفاق خواهد داشت این است که یا محتوای صفحه شما مرتبپرش صفحه سایت باال می

فت خواهد کرد
ُ
 .سرعت دسترسی به سایت پایین است. درنهایت با بیشتر شدن تعداد نرخ پرش، رتبۀ صفحه شما در نتایج جستجو ا



 
باشد. درواقع این دو عامل این نکته حائز اهمیت است که سرعت سایت وابسته به ساختار سایت و کیفیت سرور می

کنند و مکمل یکدیگرند. ساختار سایت به عوامل متعددی ازجمله بهینه بودن می در کنار هم سرعت سایت را مشخص
دست مرتبط است که های فعال و مواردی ازاینسایت، طراحی آن، حجم تصاویر، تعداد افزونهنویسی وببرنامه

گیری صفحات در سایت بحث درباره آن در این مقاله جایی ندارد و باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد اما سرعت بار 
 :های زیر بررسی کنیدتوانید در سایتخود را می

• PageSpeed Insights 
• GTmetrix 

 فاکتور های اثرگذار برروی سرعت هاست
به عنوان یکی از  MOZ ای که سایتباشد. بر طبق مقالهثر در سرعت سایت، سرعت سرور مییکی از فاکتورهای مؤ

بندی های فعال در حوزۀ سئو، ارائه داده است سرعت پاسخگویی سرور به اولین درخواست در رتبهترین شرکتبزرگ
 .گوگل بسیار مؤثر است

افزار قوی مستقیمی بر سرعت سایت شما دارد البته سرور سریع صرفًا به معنای داشتن سختسرعت سرور تأثیر 
 :نیست و عوامل دیگری نیز در آن تأثیرگذارند. برخی از این فاکتورها عبارتند از

 دیتاسنتر و سرعت آپلینک شبکه •
 نحوه کانفیگ سرور برای دستیابی به سرعت باال •
 دهنده سرعت دسترسیشتابهای استفاده از سرویس •
 کانکشن سرعت باال و پهنای باند مناسب سرور •
 ها بر روی سرورشده کل سایتتعداد سایت پشتیبانی شده هر سرور و بار ترافیک کنترل •

تر از سروری ک با بازدید روزانه تنها چند کاربر برای هر سایت، شاید بهینهمثال سروری با چندین سایت َسب عنوانبه
 !کند و قرار است شما سومین سایت آن سرور باشیدسایت سنگین پرترافیک را مدیریت می ۲که باشد 

 

 پایداری باال  -٢
 .باشدشدن آن می Down تواند یک هاست را از چشم گوگل بیاندازد، قطعی هاست یا اصطالحاً موضوع دیگری که می

آپتایم یا میزان پایداری به بیان  .پتایم مناسب استدهنده خدمات هاست، آهای ارائهترین وظایف شرکتیکی از مهم
در حقیقت آپتایم توانایی سرور در  .شوداصطالح باال بودن سایت گفته می زمان در دسترس بودن یا به ساده، به مدت

 .شودگیری میصورت درصدی و ماهیانه اندازهسایت است. این پارامتر، معموالً بهاداره و اجرای وب

که هاست شما قطعی داشته باشد، به این معناست که آپتایم سایت پايين است و این امر لطمۀ زیادی به درصورتی
کنید، رتبه سایت دهید، گوگل را هم ناامید میسئو سایت میزند. همچنین جدا از اینکه بازدیدکنندگان را از دست می

 google bot can’t» گوگل از طریق ابزار وبمستر تولز خطای شما افت خواهد کرد و اگر میزان قطعی سرور زیاد باشد،
access your site» برای شما ارسال خواهد کرد و ممکن است سایت شما از نتایج حذف شود! 

این نکته حائز اهمیت است که آپتایم سایت و آپتایم سرور دو فاکتور متفاوتند. درواقع آپتایم سایت عالوه بر پایداری 
نویسی یا عدم توانایی لود سایت نیز وابسته است و بروز مواردی همچون خطای برنامهعیت ساختار وبسرور، به وض

 .شود سایت باال نیاید و در نتیجه آپتایم سایت کاهش یابدشدن به خاطر بار ترافیکی سنگین، سبب می

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://gtmetrix.com/
https://moz.com/


 
درصد  ۹۹٫۹ قبول آپتایم ماهانه ن قابلباشد. حداقل میزاالبته این پارامتر غالبًا وابسته به در دسترس بودن هاست می

 .قبول نیستاست و مقدار کمتر از این قابل

درصد در مدت یک ماه در حدود یک ساعت قطعی وجود خواهد داشت که اگر  ۹۹٫۹ توجه داشته باشید که در آپتایم 
 !ساعت در ماه خواهد بود ۸درصد برسد میزان قطعی حدود  ۹۹ برای مثال این مقدار به 

 

 نیت باالام -٣
سایت را سایت و سرور از ملزومات است پس سعی کنید حداقل فاکتورهای مؤثر در امنیت وبتأمین امنیت وب

بشناسید و هوشیارانه عمل کنید چرا که شما موظف هستید امنیت سایت خود را تأمین کنید و عدم توجه به آن شاید 
 .برای شما گران تمام شود
تنهایی مدیریت کنید. بخشی مربوط توانید بهسایت را نمیامنیت وب ٪۱۰۰باشید که تأمین به این نکته توجه داشته 
مثال اینکه شخصی بر روی سرور اشتراکی هاستی در اختیار دارد درواقع کاربر عنوانشود. بهبه شرکت هاست شما می

 .های متفاوتی داردشود و با بازدیدکنندگان و کاربران سایت حق دسترسیمحلی آن سرور محسوب می

قدم به سایت شما که بر روی همان سرور اشتراکی حال اگر این فرد علم و دانش امنیت و شبکه هم داشته باشد یک
بایست متخصصین شبکه آن سرور اجازه دسترسی هر کاربر محلی را شود. در این حالت میتر میهستید، نزدیک

 .دود کرده باشندسایت خودش محفقط در محدودۀ همان هاست و وب

امنیت سایت تاثیرپذیر از امنیت هاست و محتوای موجود در آن است. امنیت هاست باید به نحوی باشد که 
های امنیتی احتمالی محتوای سایت را االمکان ضعفدسترسی و نفوذ به آن تقریبًا غیرممکن باشد. همچنین حتی

 .پوشش دهد

واسطه آن بقیه ست که نفوذ به یک هاست در سرور انجام شده و بهترین حمالت به این صورت ایکی از خطرناک
 .گیرندهای روی سرور نیز در معرض خطر قرار میاکانت

های هاستینگ انجام شود تا ضعف صورت کامل توسط شرکتالزم است اقدامات الزم جهت تأمین امنیت سایت به
مواجه نکند، چون در صورت بروز مشکالت امنیتی،  های دیگر روی آن سرور را با مشکلامنیتی یک سایت، سایت

 .تأثیر بسیار بدی روی سئو سایت خواهد گذاشت

 گواهی امنیتی یکی از اقدامات مؤثر درجهت امنیت سایت که تأثیر مثبتی بر روی سئو سایت دارد، نصب و استفاده از
SSL  در سایت است. گواهی امنیتی SSL های حاوی اطالعات از مرورگر تا هاست و بالعکس را رمزنگاری درخواست

 .کندمی

 .شود تا در صورت دستیابی هکر به این اطالعات، امکان تشخیص و خواندن آن مقدور نباشدسبب می این کار
SSL  تأثیر بسیاری در امنیت بخصوص امنیت اطالعات کاربران سایت دارد. به همین جهت، گوگل نیز داشتن این

 .عنوان عاملی مؤثر در سئو مطرح کرده استها بهگواهی امنیتی را برای سایت

 

 سازگاری هاست با سایت -٤
منظور افزایش کارایی سایت و همچنین جلوگیری از بروز مشکالت فنی، توجه به فاکتور یکی از موارد بسیار مهم به

ها سازگاری دارد. بهتر است قبل از سازگاری است. چراکه هر هاست بسته به پیکربندی، ساختار آن با یکسری سایت

https://alisalahi.ir/wp-content/uploads/2022/03/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-SSL-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.pdf
https://alisalahi.ir/wp-content/uploads/2022/03/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-SSL-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.pdf


 
ریت محتوای مورداستفاده خود را مطالعه نموده و آن اطالعات را در هنگام سفارش خرید هاست ملزومات سیستم مدی

 .هاست در نظر بگیرید
مثال سیستم مدیریت محتوای وردپرس یکسری ملزومات دارد که باید به آن توجه کرد. سازگاری هاست با عنوانبه

های اخیر های هاستینگ در سالا شرکتسایت به لحاظ پیکربندی و ساختار بسیار پراهمیت است. در همین راست
 عدم صورت در. اندکرده …های اختصاصی همچون هاست وردپرس، هاست ووکامرس و اقدام به ارائه سرویس

 که است زیاد بسیار فنی اختالالت آمدن وجود به یا سایت شدن خارج دسترس از باال، مصرف احتمال سازگاری،
 .داشت خواهد سئو روی بر منفی تأثیر قاعدتاً 

توانید قبل از اقدام به ثبت سفارش و خرید هاست، در مورد سازگاری آن با برای اطمینان خاطر از این موضوع می
 .سیستم مدیریت محتوای موردنظر خود، از شرکت هاستینگ این موارد را جویا شوید

ی از فاکتورهای مهم در انتخاب هاست با این عمل تا حدودی از نحوه پشتیبانی آن شرکت نیز مطلع خواهید شد که یک
 .است و در ادامه به آن خواهم پرداخت

 

 پشتیبانی مناسب و سریع -٥
روز هفته حتی ایام تعطیل از سرویسی که ارائه داده  ۷ساعته در طول  ۲۴صورت شرکت هاستینگ موظف است تا به

 .خوبی پشتیبانی نماید و پاسخگوی مشتریان خود باشداست به
های هاستینگ است، زیرا هر هاست ناپذیر شرکتموقع، بخشی از وظایف اجتنابساعته و به ۲۴پشتیبانی درواقع 

 .آل باشد هم درهرصورت در مواقعی به پشتیبانی نیاز داردحتی اگر خوب و ایده

ها نیز مانند آنعالوه بر مشکالتی که فوریت باالیی دارند و باید سریعًا رفع شوند، مواردی نظیر ارتقا، بازیابی و 
 .سرعت انجام شودبایست توسط شرکت هاستینگ بهمی

 

 هاست در سئو اهمیت دارد؟ IP آیا
دهنده بایست دارای آپتایم باال، سرعت باال، امنیت و سازگاری با سایت باشد. شرکت ارائهصورت کلی میهاست به

توان هند. با تأمین بودن این پارامترها میبایست پشتیبانی مناسبی از سرویس مورد ارائه خود بدهاست نیز می
 .گفت همه چیز روی کاغذ درست است

 .باشدهاست یا سرور می IP اما مورد مهم دیگری که باید به آن توجه داشت
کنید یا سرور اختصاصی دارید. اگر از هاست به این مورد توجه داشته باشید که شما از هاست اشتراکی استفاده می

سرور شما در لیست سیاه گوگل و دیگر موتورهای جستجو قرار  ip استفاده کنید این نگرانی وجود دارد کهاشتراکی 
 .عنوان اسپم بشناسندبگیرد و شما را به

ازحد معمول بر صورت غیراستاندارد و بیشگیرد که شرکت میزبانی وب بهقرار می  BlackList زمانی آی پی هاست در
 .یزبانی کندروی یک ای پی، سایت م

صورت اشتراکی با سایت شما بر روی یک سرور قرار دارند، به دالیل فیشینگ، استفاده هایی که بههمچنین اگر سایت
 کرده اسپم یا ویروس انتشار به اقدام و باشند آلوده اینکه یا بگیرند قرار سیاه لیست در …سیاه یا های کالهاز روش
 .شد خواهد تمام هم شما ضرر به باشند،



 
 تاثیر هاست بر سئو سایت را دست کم نگیرید

آید. سازی و سئو سایت به حساب میطور که گفته شد کیفیت هاست و سرور یکی از فاکتورهای مهم برای بهینههمان
های تواند آسیبکیفیت میشود اما بالعکس استفاده از هاست بیهاست باکیفیت باعث بهبود وضعیت سئو نمی

 .سئو وب سایتتان وارد کرده و حتی در مواقعی منجر به حذف از نتایج جستجو شودجدی به وضعیت 

عامل سرعت، آپتایم، امنیت، سازگاری و پشتیبانی شرکت هاستینگ توجه  ۵برای انتخاب یک هاست قدرتمند باید به 
 .صورت کامل شرح داده شدداشت که تمام این پارامترها در این مقاله به

شناسید، وضعیت کیفیت هاست و تأثیر آن بر سئو آگاهی دارید و فاکتورهای مؤثر بر آن را میحال که به اهمیت 
دهید میزبانی فعلی هاست و سرور خود را بررسی نماييد و ببینید موقعیت فعلی شما مناسب است یا ترجیح می

 .سایت خود را تعویض کنید

های معتبر و راحتی شرکتا خواهید داشت که بتوانید بهبا مطالعه این مطلب و همچنین بررسی بیشتر، این دانش ر
 .ها هاست بخرید تا بیشتر موضوع تأثیر هاست بر سئو سایتتان را درک کنیدمناسب را پیداکرده و از آن
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	یکی دیگر از مواردی که میتوان انواع هاست را بر اساس آن دستهبندی کرد، سیستم مدیریت محتوا است که در ادامه به انواع این دستهبندی اشاره خواهم کرد: 
	 هاست وردپرس
	 هاست جوملا
	 هاست پرستاشاپ
	هرکدام از سیستمهای مدیریت محتوا یکسری ملزومات ساختاری دارند. بهعنوان مثال، هاست وردپرس به لحاظ ساختاری برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس که یکی از محبوبترین سیستمهای مدیریت محتواست در نظر گرفته شده است و قاعدتاً بالاترین سطح سازگاری را با آن دارد.
	به عنوان مثال، پیشبینی و درنظرگرفتن منابع بیشتر در سرور، آپدیت سریعتر سختافزارهای سرور، فراهم کردن شرایطی برای مدیریت بهتر سایت وردپرسی و… .
	/
	انواع هاست بر اساس موقعیتهای مکانی، دستهبندی جداگانه دارند که در ادامه به برخی از این دستهبندیها اشاره میکنم: 
	 هاست ایران
	 هاست آلمان
	 هاست فرانسه
	موقعیت مکانی سرور هم بر سرعت سایت تأثیرگذار است. فاصله جغرافیایی بین کاربران و وب سرور هر چقدر کمتر باشد، سرعت دسترسی به دادهها و سرعت لود صفحات سایت بیشتر خواهد بود.
	اکنون در پاسخ به این سؤال که هاست ایرانی بهتر است یا هاست خارجی، باید گفت هر کدام از این دو نوع هاست مزایایی دارند و د رواقع این بسته به نیاز وبسایت شماست که تعیین میکند چه هاستی برای شما مناسبتر است.
	 هاستهای خارجی ارتباط شبکه بهتر، پایداری بیشتر، و همچنین ارتباط نزدیکتر با رباتهای خزنده موتور جستجو دارند.
	 هاستهای ایرانی بهدلیل اینکه از نظر موقعیت مکانی سرور نزدیک به کاربران ایرانی هستند سرعت بیشتری برای بازدیدکنندگان داخل کشور فراهم میآورند و از طرفی به لحاظ امنیتی اگر سایتی اطلاعات حساس و مهمی دارد، بهتر است از هاستینگ داخل ایران استفاده کند.
	حال سؤالی که در اینجا امکان دارد مطرح شود این است که منظور از بهینهسازی این شبکه چیست و چه کاربردی دارد؟
	منظور از بهینهسازی این است که شبکه بهگونهای طراحی و مدیریت شود که سرعت دسترسی به اطلاعات افزایش یابد. در واقع  CDN، شبکهای از سرورها در نقاط مختلف دنیاست، که بر اساس موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندۀ وبسایت، اطلاعات را از نزدیکترین سرور به کاربر تحویل میدهد تا بتواند با سرعت بیشتر و در زمان کوتاهتری به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.
	دستهبندی براساس ساختار یکی دیگر از مواردی است که انواع هاست را براساس آن دستهبندی میکنند. در ادامه این نوع از دستهبندی اشاره میکنم:
	 هاست حرفهای
	 هاست ارزان
	 هاست ابری
	هاست حرفهای، هاستی است که منابع سختافزاری و نرمافزاری بیشتری ارائه میدهد و از زیر ساخت قوی برای سرور دارد.  
	هاست ارزان، هاستی است که ممکن است منابع سختافزاری و نرمافزاری کمتری ارائه دهد و زیرساخت قوی برای سرور نداشته باشد.
	هاست ابری، سرویسی است که در آن چندین سرور بهصورت همزمان وظیفه میزبانی را بر عهده دارند. در واقع وبسایت گروهی از سرورها را در اختیار خواهد داشت که باهم کار میکنند. معمولاً در سرویسهای ابری، پایداری و سرعت دسترسی بالاتر از سرویسهای دیگر میباشد.
	توصیه من استفاده از هاستهای شرکت میهن وب هاست است. 
	با توجه به نوع سرویس نیز میتوان انواع هاست را در دو دستهبندی قرار داد که در ادامه به آنها اشاره میکنم:
	 هاست اشتراکی
	 هاست در محل شرکت
	۱- هاست اشتراکی، یکی از اقتصادیترین روشها برای خرید هاست میباشد. در این نوع سرویس در یک سرور بسته به قدرت آن، به تعداد مشخصی کاربر هاست ایجاد میشود که هرکدام از آنها دسترسی به سایت خود دارند.
	۲- هاست در محل شرکت، به این صورت است که مشتری مالک سرور میشود و راهاندازی این سرور بهصورت فیزیکی در محل کاربر صورت میگیرد.
	برای پاسخ دادن به این سؤال، بیایید خود را جای ربات خزنده گوگل فرض کنیم! این خزنده یا به اصطلاح Crawler روزانه میلیونها وبسایت مختلف که هر کدام دارای صفحات متعددی هستند را برای رتبهبندی خزش میکند و درست همانند ما انسانها منتظر میماند تا صفحه سایت به صورت کامل لود شده و الگوریتمهایی که گوگل برای رتبهبندی دارد را در آن بررسی کند.
	یکی از اولین عوامل تأثیرگذار در سرعت دسترسی به سایت نیز به کیفیت هاست برمیگردد.
	درواقع میتوان گفت هاستینگ یا میزبانی وبسایت شما تأثیر مثبت و مستقیمی روی سئو سایت ندارد اما در صورت عدم رعایت یک سری استانداردها توسط شرکت هاستینگ به سئو سایت شما لطمه وارد میشود.
	/
	در کیفیت سایت برخی از عوامل مهم هستند که باید به آنها توجه کرد. در واقع فاکتورهای زیر نقش اساسی در تعیین کیفیت هاست ایفا میکنند که در ادامه هریک از آنها را بهطور مجزا شرح خواهم داد:
	 سرعت بالا
	 پایداری بالا 
	 امنیت بالا
	 سازگاری هاست با سایت
	 پشتیبانی مناسب و سریع
	گوگل و سایر موتورهای جستجو از سرعت لود بهعنوان یکی از فاکتورهای رتبهبندی یاد کردهاند. در سال ۲۰۱۰ گوگل صریحاً اظهار داشت که سرعت لود یک صفحۀ وب یکی عوامل رتبهبندی است و نقش بسیار مهمی در رتبۀ سایت در جستجوی طبیعی دارد. تأثیر سرعت سایت بر سئو را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد:
	 سرعت دسترسی به سایت برای موتورهای جستجو: وقتی ربات خزنده وارد سایت شما میشود، اولین عامل مهمی که روی سئو تأثیرگذار خواهد بود، سرعت دسترسی به صفحات سایت است. افزایش سرعت سایت یکی از عوامل مهم در سئو تکنیکال است که نوع هاست تاثیر بسیار زیادی در آن دارد.
	 سرعت دسترسی به سایت برای بازدیدکنندگان سایت: وقتی کاربری وارد سایت میشود انتظار دارد طی مدت کوتاهی محتوای صفحه بهصورت کامل لود شود. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، کاربر صفحه را بسته و به سراغ سایر نتایج جستجو خواهد رفت. درنتیجه، نرخ پرش صفحه سایت بالا میرود. برداشتی که گوگل از این اتفاق خواهد داشت این است که یا محتوای صفحه شما مرتبط نیست یا اینکه سرعت دسترسی به سایت پایین است. درنهایت با بیشتر شدن تعداد نرخ پرش، رتبۀ صفحه شما در نتایج جستجو اُفت خواهد کرد.
	این نکته حائز اهمیت است که سرعت سایت وابسته به ساختار سایت و کیفیت سرور میباشد. درواقع این دو عامل در کنار هم سرعت سایت را مشخص میکنند و مکمل یکدیگرند. ساختار سایت به عوامل متعددی ازجمله بهینه بودن برنامهنویسی وبسایت، طراحی آن، حجم تصاویر، تعداد افزونههای فعال و مواردی ازایندست مرتبط است که بحث درباره آن در این مقاله جایی ندارد و باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد اما سرعت بارگیری صفحات در سایت خود را میتوانید در سایتهای زیر بررسی کنید:
	 PageSpeed Insights
	 GTmetrix
	یکی از فاکتورهای مؤثر در سرعت سایت، سرعت سرور میباشد. بر طبق مقالهای که سایت MOZ به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزۀ سئو، ارائه داده است سرعت پاسخگویی سرور به اولین درخواست در رتبهبندی گوگل بسیار مؤثر است.
	سرعت سرور تأثیر مستقیمی بر سرعت سایت شما دارد البته سرور سریع صرفاً به معنای داشتن سختافزار قوی نیست و عوامل دیگری نیز در آن تأثیرگذارند. برخی از این فاکتورها عبارتند از:
	 دیتاسنتر و سرعت آپلینک شبکه
	 نحوه کانفیگ سرور برای دستیابی به سرعت بالا
	 استفاده از سرویسهای شتابدهنده سرعت دسترسی
	 کانکشن سرعت بالا و پهنای باند مناسب سرور
	 تعداد سایت پشتیبانی شده هر سرور و بار ترافیک کنترلشده کل سایتها بر روی سرور
	بهعنوان مثال سروری با چندین سایت سَبک با بازدید روزانه تنها چند کاربر برای هر سایت، شاید بهینهتر از سروری باشد که ۲ سایت سنگین پرترافیک را مدیریت میکند و قرار است شما سومین سایت آن سرور باشید!
	یکی از مهمترین وظایف شرکتهای ارائهدهنده خدمات هاست، آپتایم مناسب است. آپتایم یا میزان پایداری به بیان ساده، به مدت زمان در دسترس بودن یا به اصطلاح بالا بودن سایت گفته میشود. در حقیقت آپتایم توانایی سرور در اداره و اجرای وبسایت است. این پارامتر، معمولاً بهصورت درصدی و ماهیانه اندازهگیری میشود.
	درصورتیکه هاست شما قطعی داشته باشد، به این معناست که آپتایم سایت پایین است و این امر لطمۀ زیادی به سئو سایت میزند. همچنین جدا از اینکه بازدیدکنندگان را از دست میدهید، گوگل را هم ناامید میکنید، رتبه سایت شما افت خواهد کرد و اگر میزان قطعی سرور زیاد باشد، گوگل از طریق ابزار وبمستر تولز خطای «google bot can’t access your site» برای شما ارسال خواهد کرد و ممکن است سایت شما از نتایج حذف شود!
	این نکته حائز اهمیت است که آپتایم سایت و آپتایم سرور دو فاکتور متفاوتند. درواقع آپتایم سایت علاوه بر پایداری سرور، به وضعیت ساختار وبسایت نیز وابسته است و بروز مواردی همچون خطای برنامهنویسی یا عدم توانایی لود شدن به خاطر بار ترافیکی سنگین، سبب میشود سایت بالا نیاید و در نتیجه آپتایم سایت کاهش یابد.
	البته این پارامتر غالباً وابسته به در دسترس بودن هاست میباشد. حداقل میزان قابلقبول آپتایم ماهانه ۹۹.۹ درصد است و مقدار کمتر از این قابلقبول نیست.
	به این نکته توجه داشته باشید که تأمین ۱۰۰% امنیت وبسایت را نمیتوانید بهتنهایی مدیریت کنید. بخشی مربوط به شرکت هاست شما میشود. بهعنوانمثال اینکه شخصی بر روی سرور اشتراکی هاستی در اختیار دارد درواقع کاربر محلی آن سرور محسوب میشود و با بازدیدکنندگان و کاربران سایت حق دسترسیهای متفاوتی دارد.
	حال اگر این فرد علم و دانش امنیت و شبکه هم داشته باشد یکقدم به سایت شما که بر روی همان سرور اشتراکی هستید، نزدیکتر میشود. در این حالت میبایست متخصصین شبکه آن سرور اجازه دسترسی هر کاربر محلی را فقط در محدودۀ همان هاست و وبسایت خودش محدود کرده باشند.
	امنیت سایت تاثیرپذیر از امنیت هاست و محتوای موجود در آن است. امنیت هاست باید به نحوی باشد که دسترسی و نفوذ به آن تقریباً غیرممکن باشد. همچنین حتیالامکان ضعفهای امنیتی احتمالی محتوای سایت را پوشش دهد.
	لازم است اقدامات لازم جهت تأمین امنیت سایت بهصورت کامل توسط شرکتهای هاستینگ انجام شود تا ضعف امنیتی یک سایت، سایتهای دیگر روی آن سرور را با مشکل مواجه نکند، چون در صورت بروز مشکلات امنیتی، تأثیر بسیار بدی روی سئو سایت خواهد گذاشت.
	یکی از اقدامات مؤثر درجهت امنیت سایت که تأثیر مثبتی بر روی سئو سایت دارد، نصب و استفاده از گواهی امنیتی SSL  در سایت است. گواهی امنیتی SSL درخواستهای حاوی اطلاعات از مرورگر تا هاست و بالعکس را رمزنگاری میکند.
	SSL تأثیر بسیاری در امنیت بخصوص امنیت اطلاعات کاربران سایت دارد. به همین جهت، گوگل نیز داشتن این گواهی امنیتی را برای سایتها بهعنوان عاملی مؤثر در سئو مطرح کرده است.
	بهعنوانمثال سیستم مدیریت محتوای وردپرس یکسری ملزومات دارد که باید به آن توجه کرد. سازگاری هاست با سایت به لحاظ پیکربندی و ساختار بسیار پراهمیت است. در همین راستا شرکتهای هاستینگ در سالهای اخیر اقدام به ارائه سرویسهای اختصاصی همچون هاست وردپرس، هاست ووکامرس و … کردهاند. در صورت عدم سازگاری، احتمال مصرف بالا، از دسترس خارج شدن سایت یا به وجود آمدن اختلالات فنی بسیار زیاد است که قاعدتاً تأثیر منفی بر روی سئو خواهد داشت.
	برای اطمینان خاطر از این موضوع میتوانید قبل از اقدام به ثبت سفارش و خرید هاست، در مورد سازگاری آن با سیستم مدیریت محتوای موردنظر خود، از شرکت هاستینگ این موارد را جویا شوید.
	درواقع پشتیبانی ۲۴ ساعته و بهموقع، بخشی از وظایف اجتنابناپذیر شرکتهای هاستینگ است، زیرا هر هاست حتی اگر خوب و ایدهآل باشد هم درهرصورت در مواقعی به پشتیبانی نیاز دارد.
	علاوه بر مشکلاتی که فوریت بالایی دارند و باید سریعاً رفع شوند، مواردی نظیر ارتقا، بازیابی و مانند آنها نیز میبایست توسط شرکت هاستینگ بهسرعت انجام شود.
	هاست بهصورت کلی میبایست دارای آپتایم بالا، سرعت بالا، امنیت و سازگاری با سایت باشد. شرکت ارائهدهنده هاست نیز میبایست پشتیبانی مناسبی از سرویس مورد ارائه خود بدهند. با تأمین بودن این پارامترها میتوان گفت همه چیز روی کاغذ درست است.
	به این مورد توجه داشته باشید که شما از هاست اشتراکی استفاده میکنید یا سرور اختصاصی دارید. اگر از هاست اشتراکی استفاده کنید این نگرانی وجود دارد که ip سرور شما در لیست سیاه گوگل و دیگر موتورهای جستجو قرار بگیرد و شما را بهعنوان اسپم بشناسند.
	همچنین اگر سایتهایی که بهصورت اشتراکی با سایت شما بر روی یک سرور قرار دارند، به دلایل فیشینگ، استفاده از روشهای کلاهسیاه یا … در لیست سیاه قرار بگیرند یا اینکه آلوده باشند و اقدام به انتشار ویروس یا اسپم کرده باشند، به ضرر شما هم تمام خواهد شد.
	همانطور که گفته شد کیفیت هاست و سرور یکی از فاکتورهای مهم برای بهینهسازی و سئو سایت به حساب میآید. هاست باکیفیت باعث بهبود وضعیت سئو نمیشود اما بالعکس استفاده از هاست بیکیفیت میتواند آسیبهای جدی به وضعیت سئو وب سایتتان وارد کرده و حتی در مواقعی منجر به حذف از نتایج جستجو شود.
	حال که به اهمیت کیفیت هاست و تأثیر آن بر سئو آگاهی دارید و فاکتورهای مؤثر بر آن را میشناسید، وضعیت فعلی هاست و سرور خود را بررسی نمایید و ببینید موقعیت فعلی شما مناسب است یا ترجیح میدهید میزبانی سایت خود را تعویض کنید.
	با مطالعه این مطلب و همچنین بررسی بیشتر، این دانش را خواهید داشت که بتوانید بهراحتی شرکتهای معتبر و مناسب را پیداکرده و از آنها هاست بخرید تا بیشتر موضوع تأثیر هاست بر سئو سایتتان را درک کنید.




تاثیر هاست بر سئو سایت چگونه است؟

عوامل بسیار زیادی در سئو سایت تاثیر گذارند و یکی از سوالهایی که مطرح میشود این است که:

آیا نوع و کیفیت هاست نیز بر سئو سایت تاثیرگذار است؟

در این مقاله با من همراه باشید تا به توضیح کامل هاست و اینکه تاثیر هاست بر سئو سایت چقدر است، بپردازم.

بهطورکلی زمانی که یک کسبوکار آنلاین در قالب وبسایت راهاندازی میشود برای مدیریت بهتر و توسعه آن نیاز به مشتریان واقعی میباشد.



برای جذب مشتریان و افزایش فروش راههای متعددی وجود دارد که یکی از بهترین و کمهزینهترین آنها ورودیهای حاصل از موتورهای جستجوگر میباشد.

یک سایت زمانی قدرت رقابت با سایتهای دیگر را در حوزۀ سئو دارد که زیرساخت آن در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد.

هاست بهعنوان زیرساخت سایت، نقش تعیینکنندهای را ایفا میکند.

به همین جهت در این مطلب قصد دارم به موضوع تأثیر سرور و تاثیر هاست بر سئو تکنیکال و فاکتورهای مؤثر در کیفیت آنها بپردازم. اگر میخواهید بدانید هاست چیست و چگونه میتوانید هاست متناسب با نیاز وبسایتتان خریداری کنید، با مطالعه این مقاله جواب پاسخ خود را بهصورت کامل خواهید گرفت.

در این مطلب اطلاعات کامل و جامعی در مورد هاست به شما داده خواهد شد که میتوانید از آنها بهخصوص در هنگام خرید هاست استفاده نمایید.

هاست چیست؟

به بیان ساده، هاست یا فضای میزبانی، به فضای اختصاص داده شده به وبسایت گفته میشود و دارای حجم معینی جهت نگهداری از اطلاعاتی همچون فایلهای سایت، پایگاه داده، متون، تصاویر و … میباشد.

این حجم نسبت به بزرگی وبسایت و اطلاعات آن متغیر است. اطلاعات از طریق سرور هاستینگ در اختیار کاربران قرار میگیرد.

سرور، یک کامپیوتر همیشه روشن است که وظیفه آن نگهداری اطلاعات و اشتراک آنها بهصورت ۲۴ ساعته در اینترنت میباشد.

در بیشتر موارد یک سرور میزبان وب، فضای هارد خود را به فضاهای کوچکتری تقسیم کرده و آن را با هزینه کمتر در اختیار افراد مختلف قرار میدهد. در این حالت چندین سایت از سرور میزبان بهصورت مشترک استفاده میکنند.

حال که متوجه شدید هاست چیست و چه کاربردی دارد، بهتر است با انواع آن آشنا شوید. در ادامه به بررسی مهمترین انواع میزبانی وب میپردازم:

دسته بندی انواع هاست

انواع هاست را میتوان بر اساس ۶ فاکتور یعنی سیستمعامل، موقعیت مکانی، کنترل پنل، سیستم مدیریت محتوا، ساختار و نوع سرویس دستهبندی کرد که در ادامۀ این بخش هر یک از این دستهبندیها را توضیح خواهم داد:

دسته بندی بر اساس سیستم عامل

مهمترین عامل دستهبندی هاست، نوع سیستمعامل است.

در هاست لینوکس سیستمعامل سرور میزبان، لینوکس است. این هاست برای سایتهای نوشتهشده با زبانهای برنامهنویسی PHP ،Perl ،Python ،html و … مناسب است. بسیاری از سیستمهای مدیریت محتوا نظیر وردپرس، جوملا، دروپال و… با زبان php نوشته شدهاند.

هاست ویندوز نوعی از فضای میزبانی وب است که در آن سیستمعامل سرور از نوع ویندوز سرور میباشد. این هاست مختص سایتهایی است که زبان برنامهنویسی آنها asp یا asp.net و دیتابیس آنها SQL Server است. دستهبندی هاست بر اساس سیستمعامل عبارتند از:

· هاست لینوکس

· هاست ویندوز

دسته بندی بر اساس کنترل پنل

همانطور که احتمالا میدانید، کنترل پنلها رابط ما با هاستی است که تهیه میکنیم. انواع هاست را همچنین میتوان بر اساس کنترل پنل دستهبندی کرد که در ادامه به این دستهبندی میپردازم: 

· هاست سی پنل

· هاست دایرکت ادمین

· هاست پلسک

سی پنل، دایرکت ادمین، و پلسک کنترل پنلهای تحت وب هستند. سی پنل و دایرکت ادمین روی سرویسهای میزبانی وب لینوکس قابل ارائه میباشند و کنترل پنل پلسک روی سرویسهای میزبانی وب لینوکس و ویندوز قابلارائه است.

دسته بندی بر اساس سیستم مدیریت محتوا

یکی دیگر از مواردی که میتوان انواع هاست را بر اساس آن دستهبندی کرد، سیستم مدیریت محتوا است که در ادامه به انواع این دستهبندی اشاره خواهم کرد: 

· هاست وردپرس

· هاست جوملا

· هاست پرستاشاپ

هرکدام از سیستمهای مدیریت محتوا یکسری ملزومات ساختاری دارند. بهعنوان مثال، هاست وردپرس به لحاظ ساختاری برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس که یکی از محبوبترین سیستمهای مدیریت محتواست در نظر گرفته شده است و قاعدتاً بالاترین سطح سازگاری را با آن دارد.

این نکته حائز اهمیت است که هاست وردپرس برپایۀ هاست لینوکس است که برای وردپرس بهینهسازی شده است.

به عنوان مثال، پیشبینی و درنظرگرفتن منابع بیشتر در سرور، آپدیت سریعتر سختافزارهای سرور، فراهم کردن شرایطی برای مدیریت بهتر سایت وردپرسی و… .

دسته بندی بر اساس موقعیت مکانی



انواع هاست بر اساس موقعیتهای مکانی، دستهبندی جداگانه دارند که در ادامه به برخی از این دستهبندیها اشاره میکنم: 



· هاست ایران

· هاست آلمان

· هاست فرانسه

این دستهبندی بر اساس موقعیت مکانی سرور انجام میشود. هر هاستی که سرور آن در داخل کشور باشد، هاست ایران و هر هاستی که سرور آن در خارج از کشور نظیر آلمان، فرانسه و … باشد، هاست آلمان، هاست فرانسه و … است.

موقعیت مکانی سرور هم بر سرعت سایت تأثیرگذار است. فاصله جغرافیایی بین کاربران و وب سرور هر چقدر کمتر باشد، سرعت دسترسی به دادهها و سرعت لود صفحات سایت بیشتر خواهد بود.

اکنون در پاسخ به این سؤال که هاست ایرانی بهتر است یا هاست خارجی، باید گفت هر کدام از این دو نوع هاست مزایایی دارند و د رواقع این بسته به نیاز وبسایت شماست که تعیین میکند چه هاستی برای شما مناسبتر است.

اگر بخواهیم بهصورت کلی تأثیر هاست خارجی و ایرانی بر سئو سایت را بررسی کنیم باید گفت:

· هاستهای خارجی ارتباط شبکه بهتر، پایداری بیشتر، و همچنین ارتباط نزدیکتر با رباتهای خزنده موتور جستجو دارند.

· هاستهای ایرانی بهدلیل اینکه از نظر موقعیت مکانی سرور نزدیک به کاربران ایرانی هستند سرعت بیشتری برای بازدیدکنندگان داخل کشور فراهم میآورند و از طرفی به لحاظ امنیتی اگر سایتی اطلاعات حساس و مهمی دارد، بهتر است از هاستینگ داخل ایران استفاده کند.

آیا CDN بر سئو تاثیری دارد؟

به هرگونه شبکهای که برای تحویل محتوای دیجیتالی بهینهسازی شده باشد، شبکه تحویل محتوا یا CDN میگویند. این واژه مخفف Content Delivery Network میباشد.

حال سؤالی که در اینجا امکان دارد مطرح شود این است که منظور از بهینهسازی این شبکه چیست و چه کاربردی دارد؟

منظور از بهینهسازی این است که شبکه بهگونهای طراحی و مدیریت شود که سرعت دسترسی به اطلاعات افزایش یابد. در واقع  CDN، شبکهای از سرورها در نقاط مختلف دنیاست، که بر اساس موقعیت جغرافیایی بازدیدکنندۀ وبسایت، اطلاعات را از نزدیکترین سرور به کاربر تحویل میدهد تا بتواند با سرعت بیشتر و در زمان کوتاهتری به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

دسته بندی بر اساس ساختار

دستهبندی براساس ساختار یکی دیگر از مواردی است که انواع هاست را براساس آن دستهبندی میکنند. در ادامه این نوع از دستهبندی اشاره میکنم:





· هاست حرفهای

· هاست ارزان

· هاست ابری

هاست حرفهای، هاستی است که منابع سختافزاری و نرمافزاری بیشتری ارائه میدهد و از زیر ساخت قوی برای سرور دارد.  

هاست ارزان، هاستی است که ممکن است منابع سختافزاری و نرمافزاری کمتری ارائه دهد و زیرساخت قوی برای سرور نداشته باشد.

هاست ابری، سرویسی است که در آن چندین سرور بهصورت همزمان وظیفه میزبانی را بر عهده دارند. در واقع وبسایت گروهی از سرورها را در اختیار خواهد داشت که باهم کار میکنند. معمولاً در سرویسهای ابری، پایداری و سرعت دسترسی بالاتر از سرویسهای دیگر میباشد.

توصیه من استفاده از هاستهای شرکت میهن وب هاست است. 

دسته بندی بر اساس نوع سرویس

با توجه به نوع سرویس نیز میتوان انواع هاست را در دو دستهبندی قرار داد که در ادامه به آنها اشاره میکنم:

· هاست اشتراکی

· هاست در محل شرکت

۱- هاست اشتراکی، یکی از اقتصادیترین روشها برای خرید هاست میباشد. در این نوع سرویس در یک سرور بسته به قدرت آن، به تعداد مشخصی کاربر هاست ایجاد میشود که هرکدام از آنها دسترسی به سایت خود دارند.

۲- هاست در محل شرکت، به این صورت است که مشتری مالک سرور میشود و راهاندازی این سرور بهصورت فیزیکی در محل کاربر صورت میگیرد.

تاثیر هاست بر سئو

آیا نوع و کیفیت هاست در سئو و رتبهبندی سایت تأثیرگذار است؟

برای پاسخ دادن به این سؤال، بیایید خود را جای ربات خزنده گوگل فرض کنیم! این خزنده یا به اصطلاح Crawler روزانه میلیونها وبسایت مختلف که هر کدام دارای صفحات متعددی هستند را برای رتبهبندی خزش میکند و درست همانند ما انسانها منتظر میماند تا صفحه سایت به صورت کامل لود شده و الگوریتمهایی که گوگل برای رتبهبندی دارد را در آن بررسی کند.

مسلماً به گوگل حق میدهید که آنقدر به سرعت سایت و در دسترس بودن آن اهمیت بدهد چرا که اگر سایت بالا نیاید و یا سرعت لود (بارگزاری) آن کند باشد، قطعاً در رتبهبندی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

یکی از اولین عوامل تأثیرگذار در سرعت دسترسی به سایت نیز به کیفیت هاست برمیگردد.

درواقع میتوان گفت هاستینگ یا میزبانی وبسایت شما تأثیر مثبت و مستقیمی روی سئو سایت ندارد اما در صورت عدم رعایت یک سری استانداردها توسط شرکت هاستینگ به سئو سایت شما لطمه وارد میشود.

حال سؤال اینجاست که چه پارامترهایی در کیفیت هاست مؤثرند و گوگل به چه مواردی در مورد یک هاست دقت میکند؟







فاکتورهای مؤثر در کیفیت هاست

در کیفیت سایت برخی از عوامل مهم هستند که باید به آنها توجه کرد. در واقع فاکتورهای زیر نقش اساسی در تعیین کیفیت هاست ایفا میکنند که در ادامه هریک از آنها را بهطور مجزا شرح خواهم داد:

· سرعت بالا

· پایداری بالا 

· امنیت بالا

· سازگاری هاست با سایت

· پشتیبانی مناسب و سریع

۱- سرعت

تقریباً مهمترین و اصلیترین پارامتر، سرعت سایت است.

گوگل و سایر موتورهای جستجو از سرعت لود بهعنوان یکی از فاکتورهای رتبهبندی یاد کردهاند. در سال ۲۰۱۰ گوگل صریحاً اظهار داشت که سرعت لود یک صفحۀ وب یکی عوامل رتبهبندی است و نقش بسیار مهمی در رتبۀ سایت در جستجوی طبیعی دارد. تأثیر سرعت سایت بر سئو را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد:

· سرعت دسترسی به سایت برای موتورهای جستجو: وقتی ربات خزنده وارد سایت شما میشود، اولین عامل مهمی که روی سئو تأثیرگذار خواهد بود، سرعت دسترسی به صفحات سایت است. افزایش سرعت سایت یکی از عوامل مهم در سئو تکنیکال است که نوع هاست تاثیر بسیار زیادی در آن دارد.

· سرعت دسترسی به سایت برای بازدیدکنندگان سایت: وقتی کاربری وارد سایت میشود انتظار دارد طی مدت کوتاهی محتوای صفحه بهصورت کامل لود شود. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، کاربر صفحه را بسته و به سراغ سایر نتایج جستجو خواهد رفت. درنتیجه، نرخ پرش صفحه سایت بالا میرود. برداشتی که گوگل از این اتفاق خواهد داشت این است که یا محتوای صفحه شما مرتبط نیست یا اینکه سرعت دسترسی به سایت پایین است. درنهایت با بیشتر شدن تعداد نرخ پرش، رتبۀ صفحه شما در نتایج جستجو اُفت خواهد کرد.

این نکته حائز اهمیت است که سرعت سایت وابسته به ساختار سایت و کیفیت سرور میباشد. درواقع این دو عامل در کنار هم سرعت سایت را مشخص میکنند و مکمل یکدیگرند. ساختار سایت به عوامل متعددی ازجمله بهینه بودن برنامهنویسی وبسایت، طراحی آن، حجم تصاویر، تعداد افزونههای فعال و مواردی ازایندست مرتبط است که بحث درباره آن در این مقاله جایی ندارد و باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد اما سرعت بارگیری صفحات در سایت خود را میتوانید در سایتهای زیر بررسی کنید:

· PageSpeed Insights

· GTmetrix

فاکتور های اثرگذار برروی سرعت هاست

یکی از فاکتورهای مؤثر در سرعت سایت، سرعت سرور میباشد. بر طبق مقالهای که سایت MOZ به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزۀ سئو، ارائه داده است سرعت پاسخگویی سرور به اولین درخواست در رتبهبندی گوگل بسیار مؤثر است.

سرعت سرور تأثیر مستقیمی بر سرعت سایت شما دارد البته سرور سریع صرفاً به معنای داشتن سختافزار قوی نیست و عوامل دیگری نیز در آن تأثیرگذارند. برخی از این فاکتورها عبارتند از:

· دیتاسنتر و سرعت آپلینک شبکه

· نحوه کانفیگ سرور برای دستیابی به سرعت بالا

· استفاده از سرویسهای شتابدهنده سرعت دسترسی

· کانکشن سرعت بالا و پهنای باند مناسب سرور

· تعداد سایت پشتیبانی شده هر سرور و بار ترافیک کنترلشده کل سایتها بر روی سرور

بهعنوان مثال سروری با چندین سایت سَبک با بازدید روزانه تنها چند کاربر برای هر سایت، شاید بهینهتر از سروری باشد که ۲ سایت سنگین پرترافیک را مدیریت میکند و قرار است شما سومین سایت آن سرور باشید!



2- پایداری بالا 

موضوع دیگری که میتواند یک هاست را از چشم گوگل بیاندازد، قطعی هاست یا اصطلاحاً Down شدن آن میباشد.

یکی از مهمترین وظایف شرکتهای ارائهدهنده خدمات هاست، آپتایم مناسب است. آپتایم یا میزان پایداری به بیان ساده، به مدت زمان در دسترس بودن یا به اصطلاح بالا بودن سایت گفته میشود. در حقیقت آپتایم توانایی سرور در اداره و اجرای وبسایت است. این پارامتر، معمولاً بهصورت درصدی و ماهیانه اندازهگیری میشود.

درصورتیکه هاست شما قطعی داشته باشد، به این معناست که آپتایم سایت پایین است و این امر لطمۀ زیادی به سئو سایت میزند. همچنین جدا از اینکه بازدیدکنندگان را از دست میدهید، گوگل را هم ناامید میکنید، رتبه سایت شما افت خواهد کرد و اگر میزان قطعی سرور زیاد باشد، گوگل از طریق ابزار وبمستر تولز خطای «google bot can’t access your site» برای شما ارسال خواهد کرد و ممکن است سایت شما از نتایج حذف شود!

این نکته حائز اهمیت است که آپتایم سایت و آپتایم سرور دو فاکتور متفاوتند. درواقع آپتایم سایت علاوه بر پایداری سرور، به وضعیت ساختار وبسایت نیز وابسته است و بروز مواردی همچون خطای برنامهنویسی یا عدم توانایی لود شدن به خاطر بار ترافیکی سنگین، سبب میشود سایت بالا نیاید و در نتیجه آپتایم سایت کاهش یابد.

البته این پارامتر غالباً وابسته به در دسترس بودن هاست میباشد. حداقل میزان قابلقبول آپتایم ماهانه ۹۹.۹ درصد است و مقدار کمتر از این قابلقبول نیست.

توجه داشته باشید که در آپتایم ۹۹.۹ درصد در مدت یک ماه در حدود یک ساعت قطعی وجود خواهد داشت که اگر برای مثال این مقدار به ۹۹ درصد برسد میزان قطعی حدود ۸ ساعت در ماه خواهد بود!



3- امنیت بالا

تأمین امنیت وبسایت و سرور از ملزومات است پس سعی کنید حداقل فاکتورهای مؤثر در امنیت وبسایت را بشناسید و هوشیارانه عمل کنید چرا که شما موظف هستید امنیت سایت خود را تأمین کنید و عدم توجه به آن شاید برای شما گران تمام شود.

به این نکته توجه داشته باشید که تأمین ۱۰۰% امنیت وبسایت را نمیتوانید بهتنهایی مدیریت کنید. بخشی مربوط به شرکت هاست شما میشود. بهعنوانمثال اینکه شخصی بر روی سرور اشتراکی هاستی در اختیار دارد درواقع کاربر محلی آن سرور محسوب میشود و با بازدیدکنندگان و کاربران سایت حق دسترسیهای متفاوتی دارد.

حال اگر این فرد علم و دانش امنیت و شبکه هم داشته باشد یکقدم به سایت شما که بر روی همان سرور اشتراکی هستید، نزدیکتر میشود. در این حالت میبایست متخصصین شبکه آن سرور اجازه دسترسی هر کاربر محلی را فقط در محدودۀ همان هاست و وبسایت خودش محدود کرده باشند.

امنیت سایت تاثیرپذیر از امنیت هاست و محتوای موجود در آن است. امنیت هاست باید به نحوی باشد که دسترسی و نفوذ به آن تقریباً غیرممکن باشد. همچنین حتیالامکان ضعفهای امنیتی احتمالی محتوای سایت را پوشش دهد.

یکی از خطرناکترین حملات به این صورت است که نفوذ به یک هاست در سرور انجام شده و بهواسطه آن بقیه اکانتهای روی سرور نیز در معرض خطر قرار میگیرند.

لازم است اقدامات لازم جهت تأمین امنیت سایت بهصورت کامل توسط شرکتهای هاستینگ انجام شود تا ضعف امنیتی یک سایت، سایتهای دیگر روی آن سرور را با مشکل مواجه نکند، چون در صورت بروز مشکلات امنیتی، تأثیر بسیار بدی روی سئو سایت خواهد گذاشت.

یکی از اقدامات مؤثر درجهت امنیت سایت که تأثیر مثبتی بر روی سئو سایت دارد، نصب و استفاده از گواهی امنیتی SSL  در سایت است. گواهی امنیتی SSL درخواستهای حاوی اطلاعات از مرورگر تا هاست و بالعکس را رمزنگاری میکند.

این کار سبب میشود تا در صورت دستیابی هکر به این اطلاعات، امکان تشخیص و خواندن آن مقدور نباشد.

SSL تأثیر بسیاری در امنیت بخصوص امنیت اطلاعات کاربران سایت دارد. به همین جهت، گوگل نیز داشتن این گواهی امنیتی را برای سایتها بهعنوان عاملی مؤثر در سئو مطرح کرده است.



4- سازگاری هاست با سایت

یکی از موارد بسیار مهم بهمنظور افزایش کارایی سایت و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات فنی، توجه به فاکتور سازگاری است. چراکه هر هاست بسته به پیکربندی، ساختار آن با یکسری سایتها سازگاری دارد. بهتر است قبل از خرید هاست ملزومات سیستم مدیریت محتوای مورداستفاده خود را مطالعه نموده و آن اطلاعات را در هنگام سفارش هاست در نظر بگیرید.

بهعنوانمثال سیستم مدیریت محتوای وردپرس یکسری ملزومات دارد که باید به آن توجه کرد. سازگاری هاست با سایت به لحاظ پیکربندی و ساختار بسیار پراهمیت است. در همین راستا شرکتهای هاستینگ در سالهای اخیر اقدام به ارائه سرویسهای اختصاصی همچون هاست وردپرس، هاست ووکامرس و … کردهاند. در صورت عدم سازگاری، احتمال مصرف بالا، از دسترس خارج شدن سایت یا به وجود آمدن اختلالات فنی بسیار زیاد است که قاعدتاً تأثیر منفی بر روی سئو خواهد داشت.

برای اطمینان خاطر از این موضوع میتوانید قبل از اقدام به ثبت سفارش و خرید هاست، در مورد سازگاری آن با سیستم مدیریت محتوای موردنظر خود، از شرکت هاستینگ این موارد را جویا شوید.

با این عمل تا حدودی از نحوه پشتیبانی آن شرکت نیز مطلع خواهید شد که یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب هاست است و در ادامه به آن خواهم پرداخت.



5- پشتیبانی مناسب و سریع

شرکت هاستینگ موظف است تا بهصورت ۲۴ ساعته در طول ۷ روز هفته حتی ایام تعطیل از سرویسی که ارائه داده است بهخوبی پشتیبانی نماید و پاسخگوی مشتریان خود باشد.

درواقع پشتیبانی ۲۴ ساعته و بهموقع، بخشی از وظایف اجتنابناپذیر شرکتهای هاستینگ است، زیرا هر هاست حتی اگر خوب و ایدهآل باشد هم درهرصورت در مواقعی به پشتیبانی نیاز دارد.

علاوه بر مشکلاتی که فوریت بالایی دارند و باید سریعاً رفع شوند، مواردی نظیر ارتقا، بازیابی و مانند آنها نیز میبایست توسط شرکت هاستینگ بهسرعت انجام شود.



آیا IP هاست در سئو اهمیت دارد؟

هاست بهصورت کلی میبایست دارای آپتایم بالا، سرعت بالا، امنیت و سازگاری با سایت باشد. شرکت ارائهدهنده هاست نیز میبایست پشتیبانی مناسبی از سرویس مورد ارائه خود بدهند. با تأمین بودن این پارامترها میتوان گفت همه چیز روی کاغذ درست است.

اما مورد مهم دیگری که باید به آن توجه داشت IP هاست یا سرور میباشد.

به این مورد توجه داشته باشید که شما از هاست اشتراکی استفاده میکنید یا سرور اختصاصی دارید. اگر از هاست اشتراکی استفاده کنید این نگرانی وجود دارد که ip سرور شما در لیست سیاه گوگل و دیگر موتورهای جستجو قرار بگیرد و شما را بهعنوان اسپم بشناسند.

زمانی آی پی هاست در BlackList  قرار میگیرد که شرکت میزبانی وب بهصورت غیراستاندارد و بیشازحد معمول بر روی یک ای پی، سایت میزبانی کند.

همچنین اگر سایتهایی که بهصورت اشتراکی با سایت شما بر روی یک سرور قرار دارند، به دلایل فیشینگ، استفاده از روشهای کلاهسیاه یا … در لیست سیاه قرار بگیرند یا اینکه آلوده باشند و اقدام به انتشار ویروس یا اسپم کرده باشند، به ضرر شما هم تمام خواهد شد.

تاثیر هاست بر سئو سایت را دست کم نگیرید

همانطور که گفته شد کیفیت هاست و سرور یکی از فاکتورهای مهم برای بهینهسازی و سئو سایت به حساب میآید. هاست باکیفیت باعث بهبود وضعیت سئو نمیشود اما بالعکس استفاده از هاست بیکیفیت میتواند آسیبهای جدی به وضعیت سئو وب سایتتان وارد کرده و حتی در مواقعی منجر به حذف از نتایج جستجو شود.

برای انتخاب یک هاست قدرتمند باید به ۵ عامل سرعت، آپتایم، امنیت، سازگاری و پشتیبانی شرکت هاستینگ توجه داشت که تمام این پارامترها در این مقاله بهصورت کامل شرح داده شد.

حال که به اهمیت کیفیت هاست و تأثیر آن بر سئو آگاهی دارید و فاکتورهای مؤثر بر آن را میشناسید، وضعیت فعلی هاست و سرور خود را بررسی نمایید و ببینید موقعیت فعلی شما مناسب است یا ترجیح میدهید میزبانی سایت خود را تعویض کنید.

با مطالعه این مطلب و همچنین بررسی بیشتر، این دانش را خواهید داشت که بتوانید بهراحتی شرکتهای معتبر و مناسب را پیداکرده و از آنها هاست بخرید تا بیشتر موضوع تأثیر هاست بر سئو سایتتان را درک کنید.
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