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مقدمه
ً
حتما روی کامپیوتر
همونطور که در مقاله "برای سایتمون هاست ویندوز بگیریم یا لینوکس؟" گفتیم نیاز نیست شما
خودتون سیستمعامل ویندوز و لینوکس داشته باشید .یا حتی نیاز نیست که کار با اونها رو بلد باشید .وقت که هاست
خریداری میکنید یک کنترل پنل برای مدیریت هاست در اختیار شما قرار میگیره.
به کمک کنترل پنل میتونید برای سایت دامنه و پایگاهداده تعریف کنید ،میزان مصرف فضا و پهنای باند رو ببینید،
فایلهاتون رو مدیریت کنید ،تنظیمات هاست رو تغییر بدید و کلی کارهای دیگه.
سه تا کنترل پنل معروف داریم که در سرورهای مختلف ارائه میشن .کنترل پنلهای سی پنل و دایرکت ادمین در
سرورهای لینوکسی و کنترل پنل پلسک در سرورهای ویندوزی .در ادامه میخوایم این کنترل پنلها رو بررسی کنیم و
ببینیم کدومشون برای میزبانی وب بهتره و قابلیتهای بیشتری داره.
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معرفی سیپنل Cpanel -
اکثر سرویسهای هاستینگ ترجیح میدن از سی پنل استفاده کنن .چراکه امکانات بسیار خوبی داره و اکثر کاربران
میتونن بهخوبی باهاش ارتباط برقرار کنن.
کنترل پنل  CPanelبر روی سرورهای لینوکسی نصب میشه .قیمت الیسنسش باالست و به دلیل اینکه شرکت
ارائهدهنده اون ،ایران رو تحریم کرده معموال ً هاستینگها بابت نصب الیسنس اورجینالش با مشکالت زیادی روبرو
هستن.
بعضی از هاستینگها کالً بیخیال سی پنل شدن و روی سرورهاشون کنترل پنل دایرکت ادمین رو نصب کردن.
بعضیها هم از الیسنسهای اشتراکی دارن استفاده میکنن تا بتونن هم تحریم رو دور بزنن و هم قیمت الیسنس رو
به مقدار قابلتوجهی کاهش بدن.
یکی از دالیل اصلی محبوبیت  Cpanelظاهر مناسبش هست و اینکه مدیریت فایلها در اون نسبت به دایرکت ادمین
سادهتر بود .البته نسخههای جدید  Directadminهم ظاهر جذابی داره و فایل منیجرش رو بهکلی تغییر دادن و
چیزی از فایل منیجر سی پنل کم نمیاره.

مشاهده دموی کنترل پنل CPanel
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معرفی دایرکت ادمین DirectAdmin -
دایرکت ادمین کنترل پنل بسیار ساده و خوش دستیه .این کنترل پنل هاست روی سرورهای لینوکسی ارائه و یک
جورایی رقیب  Cpanelمحسوب میشه .همونطور که اشاره کردیم نسخههای قدیمیتر  Directadminظاهر کاربر
پسندی نداشت و بخش مدیریت فایل اون هم سختتر بود .ولی در نسخههای جدید اوضاع بهتر شده و رابط کاربری
مناسبی داره.
دایرکت ادمین از نظر امکاناتی دسترسیهای مناسبی داره و برای کاربرانی که میخوان سایتشون رو راهاندازی کنن همه
امکانات براشون در دسترس هست.
کنترل پنل دایرکت ادمین قیمت بسیار پایینتر ی نسبت به سی پنل داره و از لحاظ تحریمها هم مشکلی نیست و
براحتی میشه نسخه اورجینالش رو روی سرورها نصب کرد .این موضوع یکی از مزیتهای بزرگ دایرکت ادمین نسب
به  Cpanelمحسوب میشه.

مشاهده دموی کنترل پنل Directadmin

نویسنده :شهاب رفیعی
انتشار1400/3/11 :
صفحه4 :

معرفی پلسک Plesk -
کنترل پنل پلسک رو میتونید روی سرورهای لینوکسی و ویندوزی نصب کنید .البته باتوجهبه وجود دو کنترل پنل
قدرتمند سی پنل و دایرکت ادمین معموال ً کسی سراغ پلسک گرون قیمت نمیره.
از پلسک معموال ً در سرورهای ویندوزی استفاده میکنن .این کنترل پنل هم دسترسیهای کامل رو برای راهاندازی
سایت در اختیار کاربر قرار میده و از این لحاظ چیزی از سایر کنترل پنلها کم نداره.
کار با  Pleskهم شبیه سی پنل و دایرکت ادمینه .گرچه یه سری بخشها متفاوته ولی عمالً همون کارهایی که در
کنترل پنلهای دیگه میتونید انجام بدید اینجا هم قابل انجام هست.
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کدومش بهتره؟
اگر یک کاربر عادی هستید و میخواید سایتتون رو باال بیارید اصالً فرقی نمیکنه که از کدوم کنترل پنل استفاده کنید.
مقاالت موجود در وب معموال ً سی پنل رو بهتر معرفی میکنن و کاربر رو تشویق میکنن که از این کنترل پنل استفاده
کنه .البته در خصوص نسخههای قدیمی این مورد صحیح بود و  CPanelعملکرد بهتری داشت ولی در نسخههای
جدید آنچنان با هم فرق نمیکنن.
به شخصه کنترل پنل دایرکت ادمین رو نسبت به سی پنل ترجیح میدم .چون از نظر من رابط کاربری خوبی داره .ساده
هست و آیتمهایی که الزمه قشنگ دم دست قرار داره و کار باهاش خیلی راحته.
در خصوص آموزش هم اگر تو اینترنت چرخی بزنید آموزشهای هر دوی این کنترل پنلها قرار گرفته و از این بابت
هیچ برتری نسبت به همدیگه ندارن.
در نهایت هرکدوم از این کنترل پنلها رو گرفتید فرق آنچنانی با هم ندارن .پیشنهاد میکنم دموهای این دو کنترل
پنل رو ببینید و کمی داخلشون بچرخید تا با حال و هوای اونها آشنا بشید .اینطور ی انتخاب براتون آسونتر میشه.

