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بــا گســترش وب و جهانــی شــدن اینترنــت، امــروزه ســاخت ســایت و مدیریــت آن، از 
حالــت انحصــاری در آمــده و هــر کســی مــی توانــد ســایت مخصــوص بــه خــود یــا 
کســب و کارش را داشــته باشــد. در ایــن مقالــه بــه معرفــی  تمــام اجــزای ســایت و 

چگونگــی راه انــدازی ســایت بــا کمتریــن هزینــه مــی پردازیــم.

روزگاری نــه چنــدان دور ســاخت ســایت شــخصی یــا کاری، بــرای هــر کســی مقــدور 
نبــود. تنهــا ســازمان هــای بــزرگ و شــرکت هــای فنــاوری، از وب ســایت هــا بهــره می 
بردنــد. امــا در یــک دهــه گذشــته اینترنــت جهــان مــا را متحــول کــرده و هیــچ حــد 
و مــرزی نمــی شناســد. هــر نــوع اطالعاتــی کــه مــی خواهیــد را، بــه کمــک اینترنــت 
و البتــه وب ســایت هــا، مــی توانیــد بــه دســت آوریــد. از خوانــدن یــک خبــر گرفتــه 
تــا خریــد هــای اینترنتــی کــه بــا چنــد کلیــک انجــام مــی شــوند، همگــی را مدیــون 
وب ســایت هــا و شــبکه جهانــی اینترنــت هســتیم. در ایــن نوشــته ســعی شــده تــا 
بــه تمــام ســواالتی کــه در مــورد ســاخت ســایت، ذهــن کاربــران را بــه خــود مشــغول 

داشــته پاســخ داده شــود.

وب سایت اینترنتی چیست؟
ــه  ــا آدرس مخصــوص ب ــه ی ــن اســت، کــه دامن ــط آنالی ــی یــک محی ســایت اینترنت
ــار  ــن در اختی ــورت آنالی ــه ص ــود را ب ــات خ ــوا و خدم ــات، محت ــود را دارد و اطالع خ
کاربــران وب قــرار مــی دهــد. هــر ســایت بــه عنــوان یــک واحــد اطالعاتــی مســتقل 
شــناخته مــی شــود. بــرای ســاختن ســایت نیــاز بــه یــک وب ســرور، دامنــه یــا آدرس 
ــوای هــر وب ســایت شــامل  ــوا اســت. محت ــت محت ســایت و یــک سیســتم مدیری
متــن، تصاویــر، فایــل صوتــی، فایــل ویدئویــی، ســایر انــواع داده یــا ترکیبــی از آنهــا 

مــی باشــد.
ــوان یــک ســایت اینترنتــی طراحــی کــرد. هــر شــخص،  ــرای هــر منظــوری مــی ت ب
ــد و  ــته باش ــود را داش ــه خ ــوص ب ــایت مخص ــد، س ــی توان ــرکت م ــازمان و ش س

ــدارد. ــود ن ــایت وج ــتن س ــرای داش ــی ب محدودیت
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وب با وب سایت چه تفاوتی دارد؟
ــد  ــک واح ــی ی ــه تنهای ــایت ب ــر س ــد، ه ــاره ش ــاال اش ــای ب ــه در بنده ــور ک همانط
مســتقل اســت و مــی توانــد بــه کارش ادامــه دهــد. امــا وب بــه مجموعــه ســایت 
هــای موجــود در فضــای آنالیــن گفتــه مــی شــود. وب مــی توانــد مجموعــه ای از دو 
یــا میلیاردهــا ســایت باشــد، هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد. در واقــع همــه ســایت 
هــای موجــود بــه زبــان هــای مختلــف، وب را تشــکیل مــی دهنــد. بــا ســاخت هــر 

ســایت گســتردگی وب نیــز بیشــتر مــی شــود!
وب بســتری عظیــم از بــه هــم پیوســتن شــبکه هــای کامپیوتــری اســت. در حالــی کــه 
ســایت یــک واحــد مســتقل و مجــزا اســت. در یــک کالم مــی شــود گفــت؛ وب همــان 

بســتری اســت کــه، وب ســایت هــا بــر روی آن در حــال فعالیــت هســتند.

چرا اشخاص و کسب و کارها به سایت نیاز دارند؟
ــایت  ــتن وب س ــه داش ــازی ب ــراد، نی ــا و اف ــب و کاره ــل کس ــه قب ــی دو ده ــا یک ت
احســاس نمــی کردنــد. چــون دسترســی بــه اینترنــت بــرای عمــوم مــردم امکانپذیــر 
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نبــود، از طرفــی بیشــتر جامعــه، تجهیزات دسترســی بــه اینترنــت را در اختیار نداشــتند 
ــر  ــت پ ــاوری اینترن ــور گوشــی هــای هوشــمند و رشــد فن ــان ظه ــی! از زم ــر اندک مگ
ســرعت بــی ســیم، وبگــردی از انحصــار قشــر خــاص درآمــد و بــه امــری روزمــره بــرای 
ــی در  ــت راهنمای ــرای دریاف ــراد ب ــروزه اف ــه ام ــه طــوری ک ــدل شــد. ب ــراد ب ــه اف هم
مــورد پیــش پــا افتــاده تریــن مســائل نیــز، بــه ســراغ اینترنــت و ســایت هــا مــی 
رونــد. اینترنــت شــکل تبلیغــات را تغییــر داده و کســب و کارهــای بســیاری، در بســتر 

اینترنــت ایجــاد شــدند ...
همانطــور کــه افــراد بــرای حضــور در اجتمــاع، بایــد هویــت داشــته باشــند. در فضــای 
مجــازی نیــز بــرای حضــوری پــر رنــگ نیــاز بــه وب ســایت شــخصی یــا کاری دارنــد. 
کســب و کارهــا بــرای حضــوری موثــر و رقابتــی نیــاز بــه ســاخت ســایت دارنــد، تــا 
بتواننــد خدمــات و محصوالتشــان را معرفــی و بــه فــروش برســانند. ســایت، هویــت 

مجــازی هــر فــرد یــا کســب و کار اســت.
ــد در میــدان رقابــت  بســیاری از کســب و کارهــا بــدون داشــتن ســایت، نمــی توانن
بماننــد. بــه کمــک وب ســایت هــا مــی تــوان بــدون حــد و مرز بــا مشــتری هــا ارتباط 
داشــت و خدمــات ارائــه داد. اطــالع رســانی، تبلیغــات، خریــد و فــروش محصــوالت، 
یافتــن و ارتبــاط بــا مشــتری، پشــتیبانی از خدمــات یــا محصــوالت و بســیاری مســائل 

دیگــر بــه کمــک وب ســایت، بــرای هــر کســب و کار و فــردی امــکان پذیــر اســت.

بیشتر بدانید: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

برای ساخت سایت به چه چیزهای نیاز است؟
ســاخت ســایت نیازمنــد دانــش و زیرســاخت خــاص خــود اســت. دامنــه یــا دامیــن 
و وب ســرور، دو مــوردی هســتند کــه بــدون آنهــا وب ســایت معنایــی نــدارد. دامنــه 
همــان نــام یــا آدرس ســایت اســت کــه، در مرورگــر وارد مــی کنیــد. وب ســرور نیــز 
رایانــه ای اســت کــه، محتــوای ســایت بــر روی آن ذخیــره شــده و در زمــان مراجعــه 
کاربــران، داده هــا را در اختیــار آنهــا قــرار مــی دهــد. امــا بــرای اینکــه ســایت از لحــاظ 
ــک  ــوا و ی ــت محت ــه یــک سیســتم مدیری ــاز ب ــردی و جــذاب باشــد. نی بصــری کارب
قالــب جــذاب دارد. کــه طراحــان ســایت بنابــه نیــاز مشــتری آنــرا طراحــی مــی کننــد.
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دامنــه: دامنــه ســایت هــا، گســتردگی فراوانــی دارد و افــراد مــی تواننــد، هــر کــدام از 
آنهــا را بــرای خــود یــا کســب و کارشــان انتخــاب کننــد. معــروف تریــن دامنــه هــای 
جهانــی ســه دامنــه: Com, net ,org هســتند کــه Com از کلمــه Commerical کــه 
بــه معنــای تجــاری اســت، گرفتــه شــده. Net از کلمــه Network بــه معنــی شــبکه و 
org از کلمــه organization بــه معنــی ســازمان گرفتــه شــده اســت. بهتــر اســت از 

هــر دامنــه در زمینــه مخصــوص بــه خــودش اســتفاده شــود.
ــرار گرفتــه  ــه هــای بســیاری معرفــی و در دســترس ق ــا گســترش وب، دامن امــروزه ب
 TV٬ WS٬ EDU٬ GOV٬ Coop٬ Aero٬ Pro٬ Info٬ Bizانــد. برخــی از آنهــا عبارتنــد از: ٬

ir BZ٬ و ...

 

ــای  ــه داده ه ــت ک ــه ای اس ــرور، رایان ــد وب س ــاره ش ــه اش ــور ک ــرور: همانط وب س
ســایت، در آنجــا نگهــداری مــی شــوند. از کامپیوتــر هــای خانگــی نیــز مــی شــود، بــه 
عنــوان وب ســرور اســتفاده کــرد. امــا کمتــر کســی ایــن کار را مــی کنــد، چراکــه هزینــه 
نگهــداری بــاال و ایمنــی کمتــری دارنــد. وب ســرورها ابــر رایانــه هایــی هســتند کــه، 
فضــای ذخیــره ســازی بســیار باالیــی دارنــد و قــدرت پــردازش آنهــا تقریبــا مــی شــود 
گفــت بــی حــد و مــرز اســت. وب ســروها بــه صــورت شــبانه روزی روشــن هســتند و 

4

https://modireweb.com


راهنمای ساخت سایت؛ همه آنچه که درباره طراحی  یک 
وب سایت باید بدانید

www.modireweb.com

مشــغول پــردازش! در صــورت خاموشــی ایــن ابــر رایانــه هــا همــه ســایت هایــی کــه 
اطالعاتشــان در آنجــا ذخیــره اســت، از دســترس خــارج مــی شــوند.

طــرز کار وب ســرور بــه ایــن صــورت اســت کــه، هــر بــار کاربــری وارد ســایتی می شــود 
و صفحــه ای را درخواســت مــی دهــد. ایــن درخواســت بــه وب ســرور انتقــال میابــد 
و در پاســخ بــه درخواســت کاربــر، اطالعــات صفحــه مــورد نظــر بارگــزاری مــی شــود. 
هــر چــه وب ســرور از نظــر قــدرت پــردازش قویتــر باشــد، ســرعت بارگــزاری ســایت 

بیشــتر مــی شــود.
همانطــور کــه گفتــه شــد، بــرای ســاخت ســایت بــه جــز دامنــه و وب ســرور، نیــاز بــه 
طراحــی و کــد نویســی اســت کــه در ادامــه در ایــن بــاره توضیحاتــی ارائــه مــی شــود.

روش هــای طراحــی ســایت: وب ســایت هــا از لحــاظ طراحــی بــه دو دســته اســتاتیک 
و دینامیــک تقســیم مــی شــوند. ســایت هــای اســتاتیک بــه گونــه ای هســتند، کــه 
محتــوای آن توســط برنامــه نویــس یــا طــراح ســایت تهیــه مــی شــود و توســط مدیــر 
ســایت قابــل تغییــر نیســتند. وب ســایت هــای اســتاتیک بــرای هــر گونــه تغییــرات، 
نیازمنــد طــراح ســایت هســتند. ســایت هــای اســتاتیک از لحــاظ فنــی بــه دو روش 

HTML و فــول فلــش طراحــی مــی شــوند.
ســایت هــای فــول فلــش معمــوال از لحــاظ بصــری از ســایت هــای HTML زیباترنــد، 
امــا دو ایــراد اساســی دارنــد. یکــی پــر حجــم بــودن ســایت اســت، کــه باعــث مــی 
شــود دیــر لــود شــوند! دیگــری اینکــه موتــور هــای جســتجو محتویــات فلــش را نمــی 
تواننــد بخواننــد، از ایــن لحــاظ ایــن ســایت هــا بــرای کســب رتبــه هــای باالتــر نمــی 

تواننــد رقابــت کننــد.
ــش  ــیاری از بخ ــتاتیک در بس ــای اس ــایت ه ــالف س ــر خ ــک ب ــای دینامی ــایت ه س
هــا قابــل تغییــر مــی باشــند و مدیــر ســایت بــدون داشــتن دانــش عمیــق برنامــه 
نویســی، مــی توانــد ســایت را مدیریــت کنــد، یــا اینکــه تغییــرات دلخــواه را اعمــال 

کنــد، محتــوا بــه ســایت بیافزایــد یــا صفحــات جدیــد بســازد.
ــه دو  ــی ب ــورت کل ــه ص ــی ب ــاظ فن ــز از لح ــا نی ــا پوی ــک ی ــای دینامی ــایت ه وب س
دســته تقســیم مــی شــوند. وب ســایت هــای فلــش دینامیــک و وب ســایت هــای 

ــر برنامــه نویســی. ــی ب مبتن
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 Content Management System ــف ــه مخف ــوا: CMS ک ــت محت ــتم مدیری سیس
مــی باشــد. همــان نــرم افــزاری اســت، کــه بــه کمــک آن محتــوای ســایت مدیریــت 
مــی شــود. بــه CMS هــا نــرم افــزار ســایت ســاز نیــز گفتــه مــی شــود. چــرا کــه بــه 
کمــک آنهــا چهــار چــوب اصلــی ســایت آمــاده مــی شــود و بــه راحتــی افــراد قــادر 
بــه مدیریــت بخــش هــای مختلــف ســایت هســند. وردپــرس یکــی از محبــوب تریــن 
و ســاده تریــن سیســتم هــای مدیریــت محتــوا اســت. بــا کمــک وردپــرس در مــدت 
زمــان کوتاهــی، بــدون هیــچ کــد نویســی مــی تــوان یــک ســایت دینامیــک طراحــی 

کــرد.

 

آشنایی با سه نسل مختلف وب سایت
از زمانــی کــه وب فعالیتــش را آغــاز کــرده تــا کنــون ســه نســل از وب ســایت را بــه 
ــه  ــه صــورت یــک طرف ــا وب 1، ب ــده اســت. نســل اول از وب ســایت هــا ی خــود دی
بــوده و فقــط اطالعاتــی را بــه نمایــش مــی گــذارد کــه، توســط ســازنده ســایت در آن 
قــرار داده شــده انــد. در وب 1 بازدیــد کننــدگان نقــش تماشــاچی را داشــته و هیچگونــه 

مشــارکتی در آن ندارنــد. مثــل خوانــدن یــک مجلــه خبــری!
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ــدگان  ــه داشــته و بازدیدکنن ــی دو طرف ــا وب 2، تعامل نســل دوم از وب ســایت هــا ی
در تولیــد محتــوای ســایت مشــارکت داشــته و تنهــا تماشــاگر نبــوده بلکــه در تهیــه 

ــد. ــارکت دارن ــوای ســایت مش محت
نســل ســوم از وب ســایت هــا را وب 3 یــا وب معنایــی مــی نامنــد. ایــن نــوع ســایت 
هــا از دو نســل پیشــین خــود هوشــمندتر هســتند. وب ســایت هایــی کــه در دســته 
وب 3 قــرار مــی گیرنــد، از هــوش مصنوعــی بهــره بــرده و محتــوا و مخاطبیــن خــود 
را شناســایی کــرده و بــا کمــک آنالیــز داده، محتــوای خــود را بــه صــورت هوشــمندانه 
و متناســب بــا نیــاز هــر کــس بــرای کاربــران نمایــش مــی دهــد. از آنجایــی کــه ایــن 
نــوع وب ســایت هــا پیچیدگــی فنــی زیــادی دارنــد، در حــال حاضــر تعــداد اینگونــه 

ســایت هــا محــدود اســت.

بیشــتر بخوانیــد: انتخــاب دامنــه؛ 10 نکتــه ای کــه قبــل از انتخــاب یــک دامنــه مناســب 
ــد بدانید بای

دسته های مختلف وب سایت از لحاظ کارایی
تقریبــا در هــر زمینــه ای وب ســایت هــا مــی تواننــد فعالیت داشــته باشــند. بــه عنوان 
مثــال مــی تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره داشــت؛ ســایت هــای فروشــگاهی، ســایت 
ــی، مســافرتی، ســرگرمی،  ــری، اطــالع رســانی، تجــارت الکترونیــک، خدمات هــای خب

علمــی، فنــاوری، شــبکه هــای اجتماعــی، حمــل و نقــل، هتلــداری، دکوراســیون و ...
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مراحل راه اندازی یک سایت
بــرای ســاخت ســایت بایــد ســه مرحلــه کلــی طــی شــود. در مرحلــه اول بایــد نــام 
یــا دامنــه ای بــرای ســایت ثبــت شــود. دامنــه ســایت بهتــر اســت متناســب بــا نــوع 

خدمــات ســایت انتخــاب شــود.
مرحلــه دوم طراحــی ســایت اســت کــه توســط طــراح یــا برنامــه نویــس صــورت مــی 

. د گیر
مرحلــه ســوم، پــس از آنکــه طراحــی ســایت انجــام شــد. بــرای آنکــه در بســتر وب 
ــه در اصطــالح  ــه  یــک وب ســرور دارد، ک ــاز ب ــرد، نی ــرار گی ــران ق و در دســترس کارب
بــه ایــن مرحلــه هاســتینگ نیــز گفتــه مــی شــود. در نهایــت ارتبــاط بیــن دامنــه و 
هاســت از طریــق ایــن ســرور انجــام مــی گیــرد و از طریــق اینترنــت بــرای کاربــران 

قابــل مشــاهده خواهــد بــود.

پهنای باند هاست چیست؟
ــه  ــه ب ــت، ک ــه ای اس ــک ماهیان ــان ترافی ــت »Bandwidth« هم ــد هاس ــای بان پهن
ــح داده شــد،  ــه پیشــتر توضی ســایت شــما اختصــاص داده مــی شــود. همانطــور ک
تمــام اطالعــات ســایت در وب ســرور یــا هاســت ذخیــره هســتند. هــر بــار کــه کاربــری 
وارد ســایت شــما شــده و صفحــات مختلــف برایــش بارگــزاری مــی شــوند. مقــداری 
اینترنــت مصــرف مــی شــود، تــا داده هــا از ســمت هاســت بــه کاربــر ارســال شــوند. 
بــه حجــم اینترنتــی کــه بــرای ایــن بارگــزاری از ســمت وب ســرور مصــرف مــی شــود، 

پهنــای بانــد مــی گوینــد.
در واقــع هــر چــه تعــداد بازدیدکننــدگان یــک ســایت بیشــتر باشــند بــه پهنــای بانــد 
بیشــتری نیــاز اســت. همچنیــن هــر چــه محتــوای صفحــات ســایت پــر حجــم تــر 

باشــند، پهنــای بانــد بیشــتری مصــرف مــی شــود.
پهنــای بانــد بــا فضــای هاســت تفــاوت دارد و دو مقولــه جــدا هســتند. فضای هاســت 

حجــم اختصــاص داده شــده به ســایت، بــرای ذخیــره اطالعات اســت.
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آشنایی با سیستم مدیریت محتوا و انواع آن
 Content« کوتــاه شــده عبــارت ،CMS سیســتم مدیریــت محتــوا، یــا همــان
ــه  ــت، ک ــه ای اس ــه رایان ــک برنام ــد. CMS ی ــی باش management system« م
ــایت  ــک وب س ــرای ی ــذف و ... را ب ــت، ح ــش، مدیری ــوا، ویرای ــار محت ــکان انتش ام

ــازد. ــی س ــم م فراه
ــه  ــت. ب ــاده اس ــیار س ــود در CMS بس ــزار موج ــک اب ــه کم ــایت ب ــت وب س مدیری
طــوری کــه نویســنده یــا مدیــر ســایت مــی توانــد، بــدون هیــچ کدنویســی یــا دانــش 
برنامــه نویســی، محتــوا بــه ســایت بیافزایــد یــا اینکــه آنــرا تغییــر داده و حــذف کنند.
سیســتم مدیریــت محتــوا را بــر روی فضــای هاســت یــا همــان وب ســرور نصــب مــی 
کننــد و پــس از آن تغییــر شــکل ظاهــری ســایت، مدیریــت محتــوا، ارتبــاط بــا کاربران 
ــن CMS اجــرا مــی  ــق همی ــرد، از طری ــه در ســایت صــورت مــی گی ــی ک و هــر عمل

شــود. زمــان ســاخت ســایت مــی تــوان از هــر یــک از انــواع CMS اســتفاده کــرد.

ــی، عمومــی و  ــگان، پول ــف از CMS هــای رای ــواع مختل ــد ان همانطــور کــه مــی دانی
اختصاصــی وجــود دارد، کــه هــر کــدام کارایــی و مزایــا و معایبــی دارنــد. بــرای مثــال 
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مــی تــوان بــه CMS هــای متــن بــاز وردپــرس، جومــال، دروپــال و پرستاشــاپ اشــاره 
کــرد.

هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد کــه، بــرای ســاخت ســایت از CMS متــن باز اســتفاده 
کنیــد یــا آنکــه CMS اختصاصــی خودتــان را طراحــی و اجــرا کنیــد. در حــال حاظــر 
سیســتم مدیریــت محتــوای WordPress محبــوب تریــن در بیــن CMS هــای متــن 

بــاز و رایــگان اســت.
معمــوال همــه ســایت هــای پویــا )داینامیــک( از سیســتم مدیریــت محتــوا اســتفاده 
ــب  ــا قال ــوا ی ــرات در محت ــن تغیی ــرای کوچکتری ــورت ب ــن ص ــر ای ــد. در غی ــی کنن م

ــود. ــه برنامــه نویســی خواهــد ب ــاز ب ســایت، نی

بیشــتر بخوانیــد: 8 نکتــه بــرای تولیــد محتــوا کــه در جــذب مخاطبــان وب ســایت تان 
ــد ــزه می کن معج

معرفی چند سیستم مدیریت محتوای متن باز و رایگان

WordPress
ــت.  ــا اس ــن CMS ه ــاف پذیرتری ــن و انعط ــوی تری ــی از ق ــرس یک ــک وردپ ــی ش ب
ــام  ــد و از تم ــتفاده کنن ــرس اس ــی وردپ ــخه فارس ــد از نس ــی توانن ــی م ــران ایران کارب

ــوند. ــد ش ــای آن بهرمن مزای
نصــب و راه انــدازی وردپــرس فراینــدی آنقــدر ســریع و ســاده اســت، کــه بــه نصــب 
پنــج دقیقــه ای اش مشــهور اســت. بــا اســتفاده از وردپــرس و بــدون داشــتن هیــچ 
دانــش برنامــه نویســی، مــی توانیــد بــا کمــک آمــوزش نصــب وردپــرس، اقــدام بــه 
ســاخت ســایت خــود کنیــد. البتــه بایــد بــه انــدازه کافــی دانــش اســتفاده از کامپیوتــر 

را داشــته باشــید، چــرا کــه مدیریــت پنــل وب ســرور کمــی پیچیــده اســت.
بــه طــور کلــی بــرای نصــب و راه انــدازی وردپــرس بایــد آخریــن نســخه فارســی آنــرا 
از آدرس www.wp-persian.com دریافــت کنیــد. ســپس فایلــی کــه دانلــود کردیــد 
را بــرروی هاســت مربــوط بــه ســایت خــود آپلــود کنیــد. ســپس اقــدام بــه نصــب و 

پیکربنــدی آن کنیــد.
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ــی،  ــری، آموزش ــی، خب ــای وبالگ ــایت ه ــواع س ــد ان ــی توانی ــرس م ــک وردپ ــا کم ب
گردشــگری، دانلــود فایــل، و ... را راه انــدازی کنیــد. ایــن CMS افزونــه هــای بســیاری 
در مخــزن خــود دارد کــه بیشــتر آنهــا رایــگان هســتند و جهــت افــزودن قابلیــت هــای 
بیشــتر بــه ســایت کاربــرد دارنــد. بــرای مثــال مــی تــوان بــه افزونــه ووکامــرث اشــاره 

کــرد کــه، بــرای بخــش خریــد ســایت هــای فروشــگاهی کاربــرد دارد.
ــاف  ــگان، انعط ــتمر و رای ــای مس ــانی ه ــه بروزرس ــوان ب ــی ت ــرس م ــای وردپ از مزای
پذیــری، نصــب ســریع و آســان، ابــزار پیشــرفته و کامــل مدیریــت محتــوا، پشــتیبانی 

از قالــب هــای متنــوع و پشــتیبانی از هــزاران افزونــه اشــاره کــرد.

Joomla
هماننــد وردپــرس، جومــال نیــز رایــگان اســت و از زبــان فارســی پشــتیبانی مــی کنــد. 
 www.joomlafarsi.com ــه آدرس ــد ب ــل فارســی آن مــی توانی ــرای دریافــت فای ب

مراجعــه کنیــد.
جومــال یکــی از قدیمــی تریــن نــرم افــزار هــای ســایت ســاز اســت. بــه کمــک ایــن 
CMS، بــه مدیریــت محتــوا در ســایت بپردازیــد. جومــال را مــی تــوان بــدون هیــچ 
دانــش برنامــه نویســی پیــاده و مدیریــت کــرد. شــاید گرافیکــی بــودن، محیــط کاربری 
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زیبــا و قدرتمنــد جومــال بیــش از هــر چیــزی مــورد توجــه کاربــران ایــن پلتفــرم باشــد.
ــه کمــک  ــا ب ــران مــی دهــد، ت ــه کارب ــکان را ب ــن ام ــال ای ــودن جوم ــن ســورس ب اپ
ــد و  ــوا، ایجــاد کنن ــت محت ــه نویســان، تغییــرات دلخــواه را در سیســتم مدیری برنام

ــد. ــد شــخصی ســازی کنن ــه هــر صــورت کــه مــی خواهن ــرا ب آن
بــه طــور کلــی اگــر بخواهیــم مزیــت هــای جومــال را بیــان کنیــم، بایــد بــه ایــن مــوارد 
ــریع،  ــاده و س ــب س ــری، نص ــاف پذی ــی، انعط ــات گرافیک ــاد صفح ــرد: ایج ــاره ک اش
قابلیــت نصــب قالــب، ارتقــاء رایــگان، ابــزار پیشــرفته مدیریتــی، پشــتیبانی از افزونــه 

هــا و ...

Drupal
ــودن، پشــتیبانی  ــگان ب ــی را دارد. رای ــی هــای دو CMS قبل ــه ویژگ ــز هم ــال نی دروپ
ــودن تنهــا بخشــی از مزایــای سیســتم مدیریــت  ــان فارســی و اوپــن ســورس ب از زب
ــه آدرس www.drupalcms.ir مــی توانیــد  ــا مراجعــه ب محتــوای دروپــال اســت. ب
ــه ســاخت ســایت خــود  ــدام ب ــا کمــک آن اق ــود و ب ــال را دانل نســخه فارســی دروپ

کنیــد.
دروپــال ســادگی را در کنــار امکانــات نامحــدود فراهــم آورده، تــا کاربــران بــدون نیــاز 
ــان  ــورد انتظارش ــات م ــه امکان ــه هم ــاص، ب ــی خ ــه نویس ــت و برنام ــرف وق ــه ص ب

دســت یابنــد.
مدیریــت ســریع و کامــل محتــوا، بروزرســانی هــای رایــگان، کاربــری ســاده از جملــه 

مزایایــی هســتند کــه دروپــال بــه همــراه دارد.
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قالب سایت چیست و چگونه طراحی می شود؟
ــران  ــه کارب ــب ســایت )Template(، همــه آنچــه ک ــه قال ــم ک ــح دادی پیشــتر توضی
ســایت مشــاهده مــی کننــد را، شــامل مــی شــود. در واقــع وقتــی صحبــت از طراحــی 
ســایت مــی شــود، بخــش بزرگــی از آن مربــوط بــه همیــن طراحــی قالــب ســایت و 

پیــاده ســازی آن مــی شــود.
قالــب ســایت از رنــگ بنــدی بخــش هــای مختلــف تــا نحــوه نمایــش محتــوا را، در 
بــر مــی گیــرد. تعــداد ســتون هــا، لوگــوی ســایت، انــدازه و نــوع فونــت نوشــته هــا، 
ریسپانســیو بــودن، مــکان قــرار گیــری هــر المــان و صدهــا مــورد دیگــر، توســط قالــب 

ســایت مشــخص مــی شــوند.
هــر سیســتم مدیریــت محتــوا در کنــار قالــب ســایت کامــل مــی شــود و هــر کــدام از 
ایــن دو بــدون دیگــری کامــل نیســتند. اگــر مــی خواهیــد ســایتی زیبــا و کاربــر پســند 

داشــته باشــید مــی بایســت قالبــی بهینــه و حرفــه ای بــرای ســایت طراحــی کنیــد.
بــه صــورت پیشــفرض زمانــی کــه از CMS هــای رایگان بــرای مثــال وردپرس اســتفاده 
مــی کنیــد، یــک قالــب رایــگان بــر روی ســایت شــما اعمــال مــی شــود. پــس از آن بــا 
مراجعــه بــه بخــش مدیریــت ســایت مــی توانیــد هــر نــوع قالبــی کــه مــی خواهیــد 
را، آپلــود و اعمــال کنیــد. اگــر از آن دســته از افــرادی هســتید کــه بــه خــاص بــودن 
قالــب ســایت تاکیــد داریــد، بایــد گفــت کــه ناچــار بــه اســتخدام برنامــه نویــس و 
ــان  ــودن ســایت برایت ــردی ب ــا کارب ــه تنه ــی ک ــا در صورت طــراح ســایت هســتید. ام
مهــم اســت، مــی توانیــد از انــواع قالــب هــای آمــاده رایــگان و پولــی اســتفاده کنیــد.
 html بــرای طراحــی قالــب ســایت نیــاز بــه دانــش برنامــه نویســی بــه زبــان هــای
ــدام از  ــاز هــر ک ــورد نی ــات م ــه امکان ــا توجــه ب ــه، ب java ،css، Php، و ... اســت ک

زبــان هــای برنامــه نویســی بــه کار مــی رونــد.
بــا جســتجویی در وب هــزاران قالــب متناســب بــا ســایت خــود را خواهیــد یافــت. 
هــر کــدام از ایــن قالــب هــا را مــی تــوان بــه صــورت دلخــواه، شــخصی ســازی کــرد 

و از امکانــات آن بهــره بــرد.

بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه، قالــب ســایت بــرای CMS هــای مختلــف، 
متفــاوت اســت و بایــد متناســب بــا همــان سیســتم مدیریــت محتــوا، طراحــی شــده 
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ــا  ــه ب ــایتی ک ــرای س ــی را ب ــایت وردپرس ــب س ــوان قال ــی ت ــال نم ــرای مث ــد. ب باش
جومــال راه انــدازی شــده اســتفاده کــرد.

نکات مهم در انتخاب قالب سایت
کاربــردی بــودن ســایت یــک طــرف ماجراســت امــا زیبایــی و بهینــه بــودن طــرف دیگر 
ماجــرا! یکــی از مــوارد مهــم در انتخــاب قالــب ســایت، توجــه بــه موضــوع آن اســت. 
بــرای مثــال قالــب ســایت هــای خبــری، فنــاوری، گردشــگری و ... بــا هــم متفــاوت 

اســت.
ــــ ســازگاری بــا افزونــه هــا از مــوارد بســیار مهــم در انتخــاب قالــب ســایت اســت. 
ــا  ــا الزم اســت ت ــد، ام ــی دارن ــوع امکانات ــه ن ــه CMS هــا هم ــه شــد ک اگرچــه گفت
قالــب ســایت نیــز بــا آنهــا ســازگاری داشــته باشــد. فــرض کنیــد مــی خواهیــد افزونــه 
ای بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان را در یــک ســایت وردپرســی نصــب کنیــد. اگــر قالــب 
ســایت طــوری طراحــی شــده باشــد کــه بــا آن ســازگاری نداشــته باشــد، نمــی توانیــد 

از ایــن امکانــات اســتفاده کنیــد.
ــــ قابلیــت صفحــه ســاز گرافیکــی بــه کاربــر ایــن امــکان را مــی دهــد کــه، بــدون 
برنامــه نویســی صفحــات مختلــف گرافیکــی و زیبــا بــرای ســایت بســازد. ســعی کنیــد 

قالبــی کــه انتخــاب مــی کنیــد ایــن ویژگــی را داشــته باشــد.
ــــ قالــب هایــی کــه انتخــاب مــی کنیــد نیــاز بــه بروزرســانی دارنــد، تــا امکانــات و 
امنیــت آنهــا همــواره ارتقــاء یابنــد. ســعی کنیــد قالبــی را انتخــاب کنیــد کــه توســط 

ســازنده اش بروزرســانی شــود.
ــــ پشــتیانی در صــورت بــروز مشــکالت، از دیگــر مــواردی اســت کــه، شــرکت ســازنده 
قالــب، بایــد بــه آن رســیدگی کنــد. معمــوال قالــب هایــی کــه گارانتــی ندارنــد، از چنین 

مزایایــی محرومنــد.
ــــ بهینــه ســازی قالــب کــه مربــوط بــه ســئوی ســایت اســت، نیــز از مــوارد بســیار 
مهــم اســت. یــک قالــب بهینــه و ســئو شــده مــی توانــد بــه افزایــش رتبــه ســایت 

کمــک شــایانی بکنــد.
ــــ کــم حجــم بــودن و کاربــری ســاده از دیگــر نکاتــی اســت کــه، در زمــان انتخــاب 
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قالــب ســایت بایــد بــه آن توجــه شــود.
آخریــن و مــورد مهمــی کــه بــه آن اشــاره مــی کنیــم ایــن اســت کــه، قالــب ســایت 
ــرای  ــواع مرورگرهــا ب ــران از ان ــا مرورگرهــای مختلــف ســازگاری داشــته باشــد. کارب ب
وبگــردی اســتفاده مــی کننــد الزم اســت تــا بــا همــه آنهــا ســازگاری داشــته باشــد. بــه 

ــد. ایــن قابلیــت browser compatibility مــی گوین

 

چطور یک سایت ارزشمند داشته باشیم؟
ســاخت ســایت بــه تنهایــی کاری از پیــش نمــی بــرد و شــما یــا کســب و کارتــان را 
در مرکــز توجهــات قــرار نمــی دهــد. آنچــه کــه پــس از ســاختن ســایت مهــم اســت و 
ســایتی را بــا ارزش مــی کنــد، بهینــه بــودن و محتــوای ارزشــمندی اســت، کــه درون 
ــد کــه، ســایت فروشــگاهی داشــته باشــید  ــرد. فرقــی نمــی کن ــرار مــی گی ســایت ق
یــا خبــری! در نهایــت شــما بایــد بــا تعــداد زیــادی از رقبــا کــه در حیطــه کاری شــما 
ــوای  ــازی و محت ــه س ــت بهین ــه اهمی ــت ک ــد. اینجاس ــت کنی ــد، رقاب ــت دارن فعالی

ارزشــمند مشــخص مــی شــود.
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هــر بــار کــه کاربــری کلمــه یــا جملــه ای را در کادر جســتجوی مرورگــرش وارد مــی کند، 
هــزاران نتیجــه پیــش رویــش لیســت مــی شــوند، کــه معمــوال در صفحــات متعــدد 
ــور هــای جســتجو  ــا چطــور موت ــی شــوند. ام ــورد لیســت م و در هــر صفحــه ده م

تصمیــم مــی گیرنــد کــه، کــدام ســایت هــا را در صفحــه اول نمایــش دهنــد؟
ــدی ســایت هــا دارد.  ــه بن ــرای رتب ــم هــای بســیاری ب ــور جســتجو الگوریت هــر موت
ــدن ســایت هــا  ــرای خوان ــای جســتجو ب ــن غــول دنی ــم؛ ای ــال مــی زنی گــوگل را مث
و طبقــه بنــدی آنهــا، الگوریتــم هــا و معیارهایــی دارد. بــه کمــک روبــات هــا و روش 
هــای مختلــف صفحــات یــک ســایت را مــی خوانــد و بــا توجــه بــه محتــوای موجــود 

تصمیــم مــی گیــرد کــه، چــه رتبــه ای بــه ســایت بدهــد.
ســئو »SEO« هنــری اســت کــه، رفتــار موتورهــای جســتجو را، مطالعه و محتــوای وب 
ســایت هــا را بــر اســاس آن بهینــه ســازی مــی کنــد. مــواردی مثــل محتــوای ارزشــمند 
و غیــر کپــی، کلمــات کلیــدی متناســب، تصاویــر بهینه شــده، ســرعت بارگزاری ســایت، 
واکنــش گــرا یــا ریسپانســیو بــودن ســایت، تعــداد بازدیدکننــدگان، میــزان رضایــت 
کاربــران و مــواردی از ایــن دســت، موجــب مــی شــوند کــه، ســایت شــما ارزش پیــدا 

کنــد و در نتایــج بهتــر ظاهــر شــود.
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سایت )ریسپانسیو Responsive( چه سایتی است؟
از آنجایــی کــه امــروزه افــراد بــا دســتگاه هــای مختلفــی بــه وبگــردی مــی پردازنــد 
نیــاز اســت تــا ســایت هــا بــرای همــه دســتگاه هــا بهینــه ســازی شــوند. یعنــی بــرای 
ــه صــورت تمــام صفحــه و  ــزی ب ــر هــای رو می ــاپ و کامپیوت ــپ ت ــت، ل گوشــی، تبل
ــا هــر صفحــه  ــه متناســب ب ــی ک ــه ســایت های ــه نمایــش داده شــود. ب کامــال بهین
ــد. واکنــش گــرا بــودن  ــدازه مــی دهنــد Responsive مــی گوین نمایــش، تغییــر ان
ســایت، یکــی از عواملــی اســت کــه، رابــط کاربــری آنــرا آســان مــی کنــد و در نهایــت 

بــه کســب رتبــه بهتــر کمــک مــی کنــد.
بــه عنــوان مثــال؛ در ســایتی کــه واکنــش گــرا نباشــد، بــرای کاربــران موبایــل کلمــات 
متــن بیــش از حــد ریــز دیــده مــی شــوند. حتــی کاربــر اگــر صفحــه گوشــی را زوم کند 
نیــز، الزم اســت، دائــم بــه چــپ و راســت اســکرول کنــد، کــه ایــن کار اصــال رضایــت 
بخــش نیســت. طبیعــی اســت کــه چنیــن ســایتی، کاربرهــای موبایلــی خــود را کــه 
امــروزه کــم هــم نیســتند، از دســت مــی دهــد و ایــن کار از چشــمان تیــز بیــن گــوگل 

دور نخواهــد مانــد. در نتیجــه بایــد منتظــر افــت رتبــه باشــد!
در گذشــته آنهایــی کــه کاربــران موبایلــی برایشــان مهــم بــود، اقدام به ســاخت ســایت 
بــرای دو نســخه موبایــل و کامپیوتــر مــی کردنــد. کــه ایــن کار هــم هزینــه بــر بــود و 
هــم وقــت گیــر! امــا حــاال بــا پیشــرفته تــر شــدن دانــش برنامــه نویســی، ســایت هــا 
طــوری طراحــی مــی شــوند کــه، واکنشــگرا باشــند و تقریبــا بــا هــر صفحــه نمایشــی 
ســازگارند و بــدون زوم کــردن و اســکرول چــپ و راســت محتــوای آن قابــل خوانــدن 

مــی باشــد.
ســئو بــر روی ریسپانســیو بــودن ســایت بســیار حســاس اســت و یکــی از اقــدام هــای 
اولیــه ای کــه بایــد بــرای بهینــه ســازی ســایت انجــام داد، اســتفاده از قالــب بهینــه 

شــده بــرای ســایت اســت.

مقاله مرتبط: AMP چیست و چه تاثیری در سئوی سایت شما دارد؟

چطور سایتمان را برای موتورهای جستجو بهینه کنیم؟
مبحــث ســئو و بهینــه ســازی ســایت هــا بــرای موتورهــای جســتجو، گســترده تــر از 
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آنــی اســت کــه، در یــک نوشــته بشــود آنــرا آمــوزش داد. امــا بــه صــورت کلــی بــه 
مهمتریــن مباحــث ســئو اشــاره ای خواهیــم داشــت.

منظــور از یــک ســایت بهینــه، یعنــی کاربــران بــا کمتریــن زحمتــی بــه محتــوای مــورد 
نیازشــان برســند. ســئو بــه مجموعــه تکنیــک هایــی گفتــه مــی شــود کــه بــه ســایت 
 SEO .ــد ــه بهتریــن شــکل در آین ــران ب ــرای اســتفاده کارب ــا ب ــد ت هــا کمــک مــی کن
ــا  ــتر ه ــوال وب مس ــت. معم ــارت Search Engine Optimization اس ــف عب مخف
بــرای بهینــه کــردن ســایت بــه دو روش عمــل مــی کننــد، کــه بــه آنهــا ســئوی داخلــی 

ــه مــی شــود. »On-Site SEO« و ســئوی خارجــی »Off-Site SEO« گفت
بــه تکنیــک هایــی کــه بــر روی قالــب، کدهــای HTML و محتــوای ســایت انجــام مــی 
شــود، ســئوی داخلــی و بــه بهینــه ســازی هایــی کــه خــارج از ســایت صــورت مــی 

گیرنــد، ســئوی خارجــی مــی گوینــد.
ــایت،  ــرعت س ــایت، س ــودن س ــیو ب ــون ریسپانس ــواردی چ ــه م ــی ب ــئوی داخل در س
بهینــه ســازی کدهــای HTML، متاتــگ هــا، کلمــات کلیــدی و مهمتــر از همــه محتوای 
ارزشــمند، پرداختــه مــی شــود. امــا ســئوی خارجــی بــر مــواردی چــون، لینــک ســازی 

و اشــتراک گــذاری محتــوای ســایت تمرکــز دارد.
ــز مســتمر داده هــا،  ــوگل و آنالی ــم هــای گ ــه الگوریت ــا توجــه ب ــن ســئو ب متخصصی
اســتراتژی هــای متفاوتــی بــرای بهینــه ســازی، اتخــاذ مــی کننــد. بــدون داشــتن وب 

ســایتی بهینــه، حضــور در صفحــه اول، نتایــج امــری بعیــد بــه نظــر مــی رســد!
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تفاوت  UX و UI سایت چیست؟
ــا دو  ــد، ب ــه کنی ــن کار مراجع ــن ای ــه متخصصی ــایت ب ــاخت س ــرای س ــه ب ــی ک زمان
ــد شــد. در  ــری( ســایت مواجــه خواهی ــط کارب ــری( و UI)راب ــه کارب ــه  UX)تجرب کلم
ــتند. ــی UI Designer هس ــایت UX Designer و برخ ــان س ــی از طراح ــع برخ واق
بــه صــورت ســاده کــه توضیــح دهیــم UI مخفــف User Interface design همــان 
جنبــه بصــری ســایت اســت، کــه کاربــران هنــگام بازدیــد از ســایت، آنــرا مــی بیننــد و 

مربــوط بــه ظاهــر ســایت مــی شــود.
امــا  UX کــه مخفــف عبــارت User Experience design اســت. بــه تجربــه کاربــری 
ســایت گفتــه مــی شــود. کــه مربــوط بــه حــاالت و احساســات کاربــر، پس از مشــاهده 
ســایت و اســتفاده از آن مــی شــود. UX بــر راحتــی کاربــر و بهبــود روابــط بیــن انســان 

ــر تاکید دارد. و کامپیوت
یــک وب ســایت خــوب، بــه هــر دوی ایــن مــوارد توجــه دارد و از نظــر موتــور هــای 

جســتجو نیــز ایــن موضــوع مهــم اســت.

هزینه طراحی سایت چقدر است و چطور تعیین می شود؟
ــه ای  ــایت حرف ــه س ــر چ ــم ه ــوال ه ــت و معم ــه نیس ــدون هزین ــایت ب ــاخت س س
تــر طراحــی شــود، هزینــه بیشــتری دربــر دارد. نمــی تــوان بــرای ســایت هــا هزینــه 
ــم  ــه دارد، از آیت ــردی ک ــه کارب ــه هــر ســایت بســته ب ــرد. چراک مشــخصی تعییــن ک
ــن وجــود  ــا ای ــه ای مجــزا دارد. ب ــدام تعرف ــرد و هــر ک ــره مــی ب هــای مختلفــی به
مــی تــوان هــر کــدام از قســمت هــای مختلــف را جداگانــه بررســی کــرد تــا در نهایــت 

قیمــت ســاخت ســایت را دریافــت.

ــود را دارد،  ــاص خ ــت خ ــدام قیم ــر ک ــف ه ــای مختل ــه ه ــت دامن ــه: ثب ــت دامن ثب
ــرد. ــتعالم ک ــرا اس ــوان آن ــی ت ــواره م هم

هاســت: فضــای میزبانــی یــا هاســت بــا توجــه بــه پهنــای بانــد و مقــدار فضایــی کــه 
دارد، متفــاوت اســت. هــر چــه پهنــای بانــد و مقــدار فضــا بیشــتر باشــد، هزینــه هــا 

باالتــر مــی رونــد.
ــی آن  ــا طراحــی گرافیک ــب ســایت ی ــی: طراحــی ســایت شــامل، طراحــی قال طراح
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مــی شــود و بســته بــه کیفیــت و گســتردگی آیتــم هــا متغیــر اســت. ســایت هایــی 
ــر از ســایت  ــه ت ــر هزین ــد، پ ــی برن ــره م ــژه به ــب وی ــه از CMS  اختصاصــی و قال ک
هایــی هســتند کــه، از CMS هــای عمومــی مثــل وردپــرس، اســتفاده مــی کننــد. برای 
ســاخت یــک ســایت وردپرســی، مــی تــوان از قالــب هــای آمــاده اســتفاده کــرد کــه، 

گرافیکــی و بهینــه ســازی شــده انــد.
ــدازی ســایت و  ــه از کار معمــوال، پــس از راه ان ــوای ســایت: ایــن مرحل افــزودن محت
توســط نویســنده هــا یــا مدیریــت ســایت انجــام مــی شــود. بــرای افــزودن محتــوا 
ــه دانــش برنامــه نویســی نیســت و هــر کســی  ــاز ب ــه ســایت هــای دینامیــک، نی ب
دانــش اســتفاده از کامپیوتــر را داشــته باشــد، بــا کمــی آمــوزش مــی توانــد، ایــن کار 
را انجــام دهــد. امــا بحــث تخصصــی تولیــد محتــوا اســت کــه بســیار مهــم اســت. 

بــرای ایــن منظــور الزم اســت از متخصصیــن تولیــد محتــوا کمــک گرفــت.
ــرای  ــص ب ــک متخص ــه ی ــاز ب ــوال نی ــا معم ــایت ه ــایت: س ــتیبانی س ــت و پش امنی
پشــتیبانی دارنــد. کســی کــه بتوانــد امنیــت آنــرا تعییــن کنــد و همچنیــن در صــورت 
بــروز مشــکل، بتوانــد در کوتــاه تریــن زمــان آنــرا تشــخیص دهــد و بــر طــرف کنــد. 
شــرکت هــای متعــدد وجــود دارنــد کــه ایــن کار را انجــام مــی دهنــد و تعرفه هایشــان 

مشــخص اســت.
بهینــه ســازی ســایت: بحــث بهینــه ســازی ســایت بســیار مهــم اســت و بــا توجــه بــه 
میــزان کاری کــه قــرار اســت، صــورت گیــرد هزینــه ایــن کار متفــاوت اســت. اســتخدام 
ــه  ــی ب ــد در ســطح عال ــی کــه مــی خواهن ــرای ســایت های یــک متخصــص ســئو، ب

رقابــت بپردازنــد، الزم بــه نظــر مــی رســد.
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چه مقدار فضای هاست برای سایت من کافی است؟
ــایت دارد.  ــم س ــتگی حج ــایت، بس ــر س ــرای ه ــت ب ــب هاس ــای مناس ــاب فض انتخ
فایــل هــا و داده هــای موجــود در ســایت هــر چــه بیشــتر باشــند. الزم اســت، حجــم 
بیشــتری از هاســت، بــه آن اختصــاص داده شــود. همچنیــن بــرای اختصــاص پهنــای 
بانــد هاســت، الزم اســت تــا بــه تعــداد بازدیــد کننــدگان ســایت توجــه شــود. هــر 
چــه بازدیــد کننــدگان بیشــتر باشــند، الزم اســت، پهنــای بانــد بیشــتری بــه ســایت 
اختصــاص داده شــود. اگــر طــرح هایــی بــرای افزایــش بازدیــد ســایت داریــد، بایــد 

در گام نخســت بــه فکــر هاســتینگ و افزایــش پهنــای بانــد باشــید.
ــی  ــت باالی ــد و هاس ــای بان ــه پهن ــاز ب ــاخت، نی ــازه س ــای ت ــایت ه ــوال وب س معم
ندارنــد. چــرا کــه بازدیــد کننــدگان و حجــم ســایت کــم اســت و بــرای ســال نخســت 
نیــازی بــه هزینــه هــای اضافــی نیســت. امــا بــا افزایــش اطالعــات ســایت و بیشــتر 
شــدن شــمار بازدیــد کننــدگان، الزم اســت تــا پهنــای بانــد و مقــدار هاســت افزایــش 

یابــد.
اگــر از ســرعت هاســت خــود ناراضــی هســتید، بــه راحتــی مــی توانیــد آنــرا تغییــر 
دهیــد و هیــچ محدودیتــی بــرای ایــن کار وجــود نــدارد. کافیســت DNS هــای دامین 
خــود را بــا وب ســرور جدیــد بــه روز رســانی کنیــد. در صورتــی کــه از رونــد انجــام ایــن 

کار اطالعــی نداریــد، مــی توانیــد از بخــش پشــتیبانی وب ســرور کمــک بگیریــد.
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مزایا و معایب هاست رایگان
ــد. مــی  ــادی اختصــاص دهی ــد، بودجــه زی ــرای ســاخت ســایت نمــی خواهی ــر ب اگ
توانیــد بــرای شــروع از خدمــات هاســتینگ رایــگان اســتفاده کنیــد. بــه ایــن ترتیــب 
بــرای اجــرای ســایت تــان در بســتر وب، الزم نیســت هزینــه ای بپردازیــد. همچنیــن 
اســتفاده از CMS هــای رایــگان مثــل وردپــرس، مــی توانــد هزینــه هــای ســایت را 
بــه حداقــل برســاند. حتــی قالــب هــای رایــگان وردپــرس نیــز موجــود هســتند. کــه 
ــه  ــه هــای برنام ــرد و از هزین ــال ک ــر روی ســایت اعم ــی شــود، ب ــک م ــد کلی ــا چن ب
نویســی رهایــی یافــت. ایــن نــوع ســایت هــا را هــم مــی شــود، بهینــه ســازی کــرد و 

تمــام تکنیــک هــای ســئو را بــه اجــرا در آورد.
در مقابــل مزایــای رایــگان بــودن هاســت، معایبــی نیــز وجــود دارد کــه، از جملــه آنهــا 
مــی تــوان بــه حجــم و پهنــای بانــد محــدود و وجــود تبلیعــات اشــاره کــرد. هــر چــه 
باشــد، بــرای تســت هــم شــده، مــی توانیــد ســایتی را بــا کمتریــن هزینــه، بــر روی 

ایــن پلتفــرم هــای رایــگان طراحــی کنیــد.
اســتفاده از هاســت رایــگان بــرای برنامــه نویــس هــا گزینــه مناســبی اســت. تــا بدون 
هیــچ هزینــه اضافــی برنامــه هــای خــود را بــر بســتر وب بــه اجــرا در آورنــد و نتیجــه 
کارشــان را ببیننــد. معمــوال محیــط کاربــری هاســت هــای رایگان، بســیار ســاده و روان 
طراحــی مــی شــود. چــرا کــه بیشــتر کاربــران اینگونــه هاســت هــا، مبتــدی هســتند 
و بــه قصــد یادگیــری ســراغ ایــن هاســت هــا رفتــه انــد. چنانچــه قصــد یادگیــری 
اجــرای ســایت را داریــد مــی توانیــد بــه یکــی از ســرویس هــای ارائــه دهنــده هاســت 

رایــگان، مراجعــه کنیــد و از مزایــای آن بهــره ببریــد.
در اینجا چند مورد از سرویس های هاست رایگان ایرانی را نام خواهیم برد:

ــــ هاســت رایــگان Gigfa کــه 5.5 گیگ فضــای میزبانــی رایــگان در اختیــار کاربرانش 
مــی گــذارد و 200 گیــگ پهنــای بانــد بــرای هــر کاربــر در نظــر گرفتــه اســت. کاربــران 

مــی تواننــد تــا 50 دامنــه را بــر روی پنــل هاســت مربــوط بــه خــود تنظیــم کننــد.
ــــ هاســت رایــگان XZN یکــی دیگــر از ســرویس هــای رایــگان ایرانــی بــرای میزبانی 
ســایت اســت. ایــن ســرویس بــه کاربرانــش 10 گیــگ فضــای هاســت، بــه همــراه 100 
گیــگ پهنــای بانــد ارائــه مــی دهــد. کاربــران ایــن ســرویس مــی تواننــد در پنــل خــود 

10 دامنــه را تنظیــم کننــد و بــه اجــرا در آورنــد.
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ــــ ســرویس هاســت رایــگان Cpanel گزینــه دیگــری اســت کــه، مــی تــوان بــرای 
دامنــه هــای ملــی ایــران کــه بــا پســوند ir هســتند از آن اســتفاده کــرد. این ســرویس 
ــرای کاربرانــش تــدارک دیــده  ــای بانــد، ب تنهــا 100 مگابایــت فضــا و یــک گیــگ پهن

اســت.
هاســت هــای رایــگان دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه غیــر ایرانــی هســتند. اینگونــه 
ســایت هــا معمــوال، هزینــه هــای خــود را از تبلیغــات رایگانــی کــه در ســایت هــای 

کاربــران اعمــال مــی کننــد، در مــی آورنــد.

مقاله مرتبط: 10 هاست برتر ایران در سال 97

خرید و فروش سایت
ــل خریــد و فــروش هســتند.  ــا قاب ــز دیگــری در دنی ــد هــر چی ــز، مانن ســایت هــا نی
خریــد فــروش ســایت هــا و دامنــه هــا، بنــا بــه اهمیــت ســایت، ســابقه، محتوایــی 
کــه دارد، تعــداد بازدیــد هــای روزانــه، بــک لینــک هایــی کــه دارد و ... قیمــت گــذاری 
ــه ســازی و  ــه بهین ــدام ب ــس از ســاخت ســایت، اق ــراد پ مــی شــوند. بســیاری از اف
کســب رتبــه بــرای آن مــی کننــد و در نهایــت آنــرا بــه فــروش مــی رســانند. کــه از ایــن 
طریــق در آمــد خوبــی کســب مــی کننــد. البتــه ایــن کار بــی زحمتــی نیســت و نیــاز 

بــه وقــت زیــاد و دانــش کافــی دارد، تــا ســایتی را بــه رتبــه بــاال رســاند.
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سخن پایانی

بــا توجــه بــه گســترش روز افزون فضــای مجــازی و فراگیــر شــدن اســتفاده از اینترنت، 
داشــتن وب ســایت، بــرای هــر کســب و کار یــا ســازمان، بــه امــری ضــروری بدل شــده 
اســت. اینــک زمانــی اســت کــه رقابــت هــا بــه فضــای مجــازی کشــیده شــده و بــرای 
ــته  ــده ای داش ــه ش ــمند و بهین ــایت ارزش ــا وب س ــت ت ــاز اس ــدن نی ــده ش ــر دی بهت

. شید با
ســاختن ســایت بــه تنهایــی نمــی توانــد، کســب و کاری را بــه شــهرت جهانی برســاند. 
محتــوای یــک ســایت و اینکــه تــا چــه انــدازه در ســاخت ســایت معیارهــای مــورد 
توجــه گــوگل رعایــت شــده اســت، تعییــن مــی کنــد کــه ســایت هــا چــه رتبــه ای مــی 

تواننــد داشــته باشــند.
اگرچــه ســاخت و مدیریــت ســایت، هزینــه بــر اســت. امــا گزینــه هایــی بــرای افــراد 
مبتــدی وجــود دارنــد کــه بــا کمتریــن هزینــه هــا مــی تواننــد ســایت خــود را داشــته 

باشــند.
آیــا شــما تــا کنــون ســایت شــخصی یــا کاری خــود را ســاخته ایــد؟ چــه چالــش هایی 
را پشــت ســر گذاشــته، تــا بــه موفقیــت رســیده ایــد؟ در بخــش نطــرات مــی توانیــد 

تجربیــات خــود را بــا مــا و کاربــران مدیــروب در میــان بگذاریــد.
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