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PAYLAŞIMLI HOSTING
NEDİR?

Paylaşımlı hosting, bir sunucu içerisinde
birbirinden bağımsız olan farklı web sitelerinin
yer aldığı sisteme verilen addır. Yeni bir sunucu
kiralamak yerine farklı kişilerle birlikte ortak bir
sunucu kullanmak isteyenler için
oluşturulmuşlardır. 

Fakat bu, sunucuyla paylaşılan bilgilerin diğer
kullanıcılara dağıtılacağı veya herkesin
ulaşabileceği bir yerde depolanacağı
anlamına gelmez. Bu sistem, tepede yer alan
bir sunucunun farklı kollara ayrılması ve her
kolun bir web sitesi için kiralanması şeklinde
çalışmaktadır. Hiçbir yönetici diğerlerinin web
sitesine müdahale edemez veya yönetici
paneline erişemez.

Yönetici Paneli
Ücretsiz Domain Kaydı 
Multi Platform Özellikleri
Depolama/Yedekleme Alanları 
Ücretsiz SSL Sertifikası 
Ücretsiz SSD Disk Alanı 
E-posta Hesabı
 7/24 Destek Hizmeti 
Tek Tıkla Script Yükleme
Kodlama Dilleri
Hızlı Sunucu

Paylaşımlı Hosting Özellikleri
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Başlangıç seviyesi için en doğru tercihtir.
Maliyetleri oldukça düşüktür. 
Birden fazla alan adı kaydı yapabilirsiniz. 
Sisteme dahil olunmasının ardından birçok
özellik kurulu olarak sunulmakta. Satın alınan
paketler yine sistem tarafından
yapılandırılmaktadır. 
Çok fazla ziyaretçi trafiği olmayan web
siteleri için uygundur.

Küçük ölçekli web siteleri, bloglar ve kişisel
bloglar için tercih edebilirsiniz. 
Teknik arızalar ile ortak sunucu hizmeti alan
web sitesi yöneticileri ilgilenmez. 
Sunucular bakıma alınınca yayın kesintisi
yaşamazsınız. 
Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz özellikleri
pakete dahil edersiniz. 
Kontrol panelini kullanmak son derece
kolaydır. 
Pakete dahil olduğu takdirde veriler düzenli
olarak yedeklenerek saklanır.

Paylaşımlı Hosting Avantajları

Tek bir sunucu içerisinde birden fazla alan
adının kayıtlı olması web sitelerinin güvenliği
konusunda endişelere yol açar. Bunun nedeni,
sunucunun saldırılara açık hale gelmesidir. 
Güvenlik ihlali olduğu durumlarda veri
kayıpları yaşayabilirsiniz. Ayrıca kontrol
paneline erişerek web sitesi içerisinde
değişiklikler yapabilirsiniz. 
Sunucunun çok fazla kişiyle paylaşılması,
belirli zaman aralıklarında performans
düşüklüğüne ve sunucunun yavaşlamasına
neden olur.

Web sitelerindeki sayfaların yüklenme
hızlarının düşme ihtimali vardır. 
Spam çalışmalarının yapıldığı durumlarda
sunucuda yer alan herkes etkilenir.
Optimizasyon işlemleri istenilen zamanda
yapılamaz. 
Ziyaretçi sayılarının artmaya başlamasıyla
birlikte sunucunun performansı gittikçe
düşüşe geçer ve bir süre sonra kullanılamaz.
Kontrol paneli hazır olarak geldiğinden
özelleştirilemez ve çok az kullanım seçeneği
vardır.

Paylaşımlı Hosting Dezavantajları
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