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 . وب سایت چیست و چگونه کار میکند

مجموعه ای از اسناد، اطالعات و پرونده هایی است که از متن، گرافیک، رنگ، لینک و قالب بندی تشکیل شده است  وب سایت یک

 که برای ایجاد ارتباط با کاربران تشکیل می شوند.

شروع شده و  www. گفته می شود فراخوانی می شوند و نوشتن آن با (Domainیک نام که به آن دامنه ) معموال با وب سایت ها

که آدرس دامنه آن را می توان هم   radvin.ir-www.karyabi تمام می شوند مانند …و   ” .org ”یا    ” .ir ”یا ”  .com ”با 

 جزو دامنه محسوب نمی شود  wwwثبت نمود. البته  …و .comو هم به صورت  .irبه صورت 

www مخفف Web Wide World از استفاده باشد. می ”گستر جهان وب“ آن فارسی ترجمه و است www دامنه نام ابتدای در 

 کنند. تبعیت پروتکل یک از ها نام تمامی که منظور این به وب، خدمات دهنده ارائه های سازمان بین در است توافقی یک

Com کلمه مخفف نیز Commercial است. تجاری معنی به 

 دامنه چیست ؟

: مثال شوید می سایت یک وارد مرورگرتان در آن کردن وارد با شما که هست آدرسی همان ) mainDo ( دامنه

 www.google.comاندازی راه کار و کسب یک دارید قصد شما کنید تصور دهیم توضیح تر ساده زبان به را دامنه دهید اجازه 

 مشتری که راست سر آدرس یک و مناسب منطقه یک در را نآ باید باشد داشته مناسبی درآمد شما کار و کسب اینکه برای کنید،

 .کنید اندازی راه بسپارد خاطر به را آن شما

 و کسب محل به اینکه جای به دهد ترجیح و بیابد، را آن بتواند دردسر بدون شما کاربر که باشد این آن اصلی ویژگی که آدرس یک

 نیست احتیاجی و سپرده خاطر به را آن شما مشتری که دارید راحت آدرس یک شما چون بیاید شما پیش برود، شما رقیب کار

 خیابان بازار، مثال: باشد می شما کار و کسب برای فرد به منحصر تنها آدرس این میدانید که طور همان و بیندازد دردسر به را خودش

 .باشد می شما برای فقط و فقط آدرس این ۱ پالک ،۱

 رنتآدرس کسب و کار در دنیای اینت

 قابل راست، سر آدرس یک باید هرچیزی از قبل میکنید، سایت اندازی راه به تصمیم وقتی شما است همین هم اینترنت دنیای در

 نمایش شما سایت میکند، تایپ گرش مرور در را آن شما یوزر یا مشتری وقتی که باشید داشته فرد به منحصر البته ۱۰۰ و حفظ

 داده شود البته انتخاب نام دامنه یه کار کامال تخصصی است،

 !نام دامنه چیست ؟

از آن استفاده میکنند اما این واژه در فرهنگ لغت فارسی  (Domain) دامین، دومین اسم هایی هستند که در ایران بجای واژه

انی ابری مانند پارس پک از آن برای حفظ و ترجمه شده است ولی در دنیای وب قضیه فرق میکند و شرکت های میزب” گسترده“

به  IP که کار اصلی آن تبدیل DNS است که توسط پروتکل ip نگهداری وب سایت شما استفاده میکند البته نام دامنه در واقعه یک

 اسم است به یک آدرس تبدیل شده است

http://www.karyabi-radvin.ir/
https://parspack.com/domain
https://parspack.com/domain
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ip چیست ؟ 

 یک شما باشد، فرد به منحصر شما آدرس باید که گفتیم و کردیم صحبت کار و کسب آدرس راجب مقاله ابتدای در که طور همان

 مثال است شده تبدیل اسم به DNS پروتکل توسط که میگویند IP پستی کد به اینترنت دنیای که دارید، هم اختصاصی پستی کد

 میشود داده نمایش گوگل کنید وارد گر مرور در ۱72.2۱7.۱8.۱42 را پی ای این اگر

 اجزای دامنه

 شما سایت آدرس میشود آن خروجی که است شده تشکیل پسوند و اسم بخش 2 از کلی طور به میندا

 :نام دامنه

 میکنیم پیشنهاد بازهم که دیگر های ویژگی کلی و شدن برند قابلیت با جذاب سپاری، یاد به قابلیت با شما، یکتا و فرد به منحصر نام

 کنید مشاهده پک پارس وبالگ در را دومین نام ابانتخ آموزش مقاله میکنیم پیشنهاد هم باز که
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 پسوند دامنه

 …وir ، .com.مثل ها پسوند دارند را خود خاص های ویژگی آن از کدام هر که دارند وجود زیادی بسیار های پسوند

 انواع پسوند دامنه

 به باشند، می ICANN شرکت از جوزم دریافت به ملزم ها آن همه اما میشوند، تقسیم مختلفی های بندی دسته به ها پسوند

 ها آن عنوان داریم قصد مقاله این ادامه در که ، گویند می Domain) Level (Top یا TLD دارند رسمی مجوز که هایی پسوند

 باشید همراه ما با دهیم توضیح پک پارس وبالگ همراهان شما برای را

 پسوند های عمومی

 مناسب network معنی به که .net دامنه باشد، می تجاری فعالیت مناسب که commercials معنی به .com شامل های پسوند

 برای محدودیت که تاس این اهمیت حائز نکته اما هاست ارگان مخصوص که organization معنی به .org نهایت در و شبکه برای

 کند رجیستر را ها دامین این میتواند کسی هر و ندارد وجود دامین این ثبت

 پسوند های اختصاصی

 در مشخص های فعالیت با افراد حتی یا ها سازمان برای اختصاصی کامال طوری به است مشخص نامشان از که طور همان دامنه این

 کارهای و کسب برای Business مخفف که کرد اشاره .biz به میتوان دامین نوع این از باشد، می مشخص چارچوب و قوانین

 به نیاز حتما که Professional معنی به .pro محبوب دامین میتواند بعدی مثال باشد، می خاص فعالیت با الکترونیک تجارت

 میباشد ای حرفه صورت به فعالیت زمینه هر در افرادی برای و میباشد مجوز دریافت

 پسوند های دامنه ملی

 و بوده ایران خودمان وسط به متعلق که .ir ماندد هایی دامنه بشناسید حرفی دو صورت به را کشوری های پسوند هم شما شاید

 که هستند هم ها دامنه از برخی که بیاید پیش شما برای سوال شاید اما است، بوده ترکیه کشور به مربوط که .tr مانند هایی دامنه

 می ها کمپانی به مربوط که .co یا باشد می تلوزیون به مربوط که .tv مانند باشد می ها کار و کسب به مربوط و هستند فیحر دو

 ؟ چیست ها این تکلیف پس باشد!

 به مطعلق .co دومین و باشد می "Tuvalu" )تووالو( کشور به مربوط .tv دامنه واقع در میکنید فکر اشتباه که اینجاست نکته

 استفاده فرصت این از کشور این است، شده باعث ها کار و کسب به دامنه این پسوند بودن شبیه علت به که میباشد کلمبیا رکشو

 نمی خالصه های کشور این به تنها دامنه قبیل این که است گفتنی البته کنند، خود ملی دامنه فروش به اقدام طریق این از و کنند

 کرد اشاره و....it ،  cc میتوان و شود

 اند کرده ایجاد نیز اختصاصی و مختلفی های بندی تقسیم ایران، مانند ها کشور از برخی نمیشود خالصه اینجا به ملی دامین اما

 میدهیم توضیح کامل ادامه را ها آن که .ac یا .id مانند

ir : 

https://parspack.com/cloud-hosting
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 ثبت مسئول که است این کنیم اشاره آن به میخواهیم که ای نکته اما است خودمان کشور به مطلعق دامنه این گفتیم که طور همان

 ساز این رئیس و است تهران در واقع ریاضیات( و نظری فیزیک تحقیقات )مرکز بنیادی های دانش پژوهشگاه پسوند این با های دامنه

 ادامه در است شده ثبت یفارس دامنه میلیون ۱ از بیش 2۰۱9 سال تا نیک ایران این رسمی امار طبق باشد می صالح علیرضا کار و

 ایم کرده آماده را فارسی دامنه کامل فروش جدول

 پسوند فعال های دامنه تعداد

۱۱۱3883 ir 

3983 co.ir 

 ایران ۱838

۱324 ac.ir 

533 id.ir 

289 org.ir 

255 sch.ir 

2۱5 gov.ir 

32 net.ir 

 :مجموع ۱۱22352

شده است یا خیر میتوانید روی این لینک کلیک کنید حال هر کدام از پسوند های باال را  برای اینکه بدانید دومین مد نظر شما ثبت

 به اختصار توضیح میدهیم

 ایران ملی دامنه انواع

  co.ir: برای شرکت هایی که دارای مدارک احراز هویت و ثبت شرکت رسمی که در قالب سهامی خاص، عام، مسئولیت

 محدود و تضامنی می باشد

 ین نوع پسوند برای دامنه های کامال فارسی مانند پارس پک.ایران میباشد، البته با هر مرورگری قابلیت دسترسی ا: ایران

 ندارند

  ac.ir: این دامنه برای موسسات عالی آموزشی مانند دانشگاه ها که مجوز رسمی و مدارک احراز هویت می باشند اماده شده

 است

  id.ir: باشد که فقط و فقط برای افرادی که ملیت ایرانی دارند میباشد و پیش شرط ثبت این یک نوع دومین پرسنلی می

 رقمی و کارت ملی میباشد ۱۰آن ارائه کد پستی 

  org.ir:این پسوند برای شرکت و موسسات خصوصی که دارای مدارک احراز هویت میباشند فراهم شده است 
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  sch.ir:می از اداره آموزش پرورش می باشندپسوند اختصاصی برای مدارسی که دارای مجوز رس 

 : gov.ir این پسوند فقط و فقط مراکز و سازمان های دولتی می باشد که مدارک احراض آن میتواند به نام عضویت هیئت

 رئیسه یا نماینده شرکت باشد

  net.ir:فقط برای شرکت های ارائه دهنده اینترنت رسمی در ایران 

 نحوه ثبت دامین

دامنه فقط کافیست ابتدا یک نام برای خود انتخاب کنید ، سپس آن را در صفحه خرید دامنه موجود بودن آن را برای خرید و ثبت 

بررسی کنید، اگرموجود بود و قبال کسی آن را خریداری نکرده بود میتوانید اقدام به خرید آن کنید، اما قبل انتخاب نام دامنه بهتر 

 ماست چند نکته راه بایک دیگر مرور کنی

 نکات انتخاب نام دامنه

 نامی است که انتخاب میکنید مشابه یک برند و معروف نباشد زیر در هنگام سئو و بهینه سازی به مشکل   اولین نکته

 میخورید یا ممکن است به دلیل مسائل برندیگ دومین شما توقیف شود

 نام domain کنید باید بسیار کوتاه باشد، بنا بر این تاجای ممکن آن را خالصه 

 باید قابل تلفظ آسان و حفظ کردن باشد تا کاربران را به درده سر نیندازد 

 تا جای ممکن سعی کنید نام فیلد کاری شما در آن گنجامده شود برای مثال اگر شما در فروش دوچرخه هستند از 

docharkhe یا bicycle در نام دامنه استفاده کنید 

  خط تیره یا دش( و اعداد استفاده نکنیدو همچین تاجای ممکن از فاصله )یعنی 

 سرور چیست؟

را برای  …سازی، پردازنده و  سرور یک کامپیوتر همیشه روشن و متصل به اینترنت است که منابع مختلفی مانند رم، فضای ذخیره

 .کند های داخل شبکه آماده می گیرنده سرویس

 هاست چیست؟

تواند به چندین قسمت  شود. یک سرور می به معنای میزبان است که به بخشی از سرور گفته می (Host) در زبان انگلیسی هاست

شود. یعنی هر بخش از این سرور به عنوان یک هاست از یک  بندی مجازی( که به هر قسمت آن، هاست گفته می تقسیم شود )تقسیم

ی یک هاست  ، باید به دنبال تهیهطراحی قالب سایت سایت در فضای اینترنت بعد از یک وب اندازی کند. برای راه میزبانی می سایت وب

 .مناسب برای خود باشید

 میزان پهنای باند، مقدار فضای میزبانی، مقدار) سایت خود با توجه به نیاز وببعد از اینکه متوجه شدید مفهوم هاست چیست، باید 

ram گونه بخشی از منابع یک سرور به شما تعلق  کنید! این های هاستینگ اجاره  های مشخصی از شرکت یک هاست با ویژگی (..و

 .یدهای سایت خود را در آنجا قرار ده توانید تمام اطالعات و فایل گیرد و می می

 

https://www.iranserver.com/web-hosting/
https://www.iranserver.com/web-hosting/
https://adminesite.com/wordpress-theme-design/
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 تفاوت اصلی وب سایت و وبالگ که بایستی بدانید ۹وبالگ چیست ؟ و 
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به معنای شبکه جهانی  web ترکیبی از دو کلمه (weblog) بایستی گفت ( blogمعنی ) معنی بالگ و تشریح در پاسخ این پرسش

شخصی یا گروهی می باشد که بصورت روزانه یا یک صفحه  وبالگ به معنای گزارش روزانه یا روز نوشت است. در واقع معنی log  و

چند وقت یکبار با مطالب جدید بروز می شود. اصوال وبالگ در زبان فارسی با عبارت وب نوشت نیز معروف است و از این پس هر کجا 

این مقاله مورد شنیدید وب نوشت چیست در واقع منظور همان وبالگ است. با توجه به درآمدی که از وبالگ نویسی بدست می آید 

 .توجه خواهد بود

 
تعریف وبالگ در واقع یک صفحه وب است که معموال به صورت کوتاه و خالصه تهیه می شود و مطالب اغلب به ترتیب زمانی که 

منتشر شده اند، مرتب می شوند. همانند صفحات مجالت و یا روزنامه ها. محتوا و اهداف هر یک از وبالگها به طور گسترده ای 

 متفاوت است.

وبالگ نویسی  پس از اینکه با مفهوم وبالگ چیست آشنا شدید، وقت آن است که ببینیم وبالگ از چه چیزهایی تشکیل شده است؟

 چیست ؟ وبالگ نویس چیست ؟ و در نهایت چگونه یک وبالگ خوب داشته باشیم ؟

اخبار درباره شرکت ها و اشخاص، ایده های مختلف درباره یک وبالگ وب از لینک ها و نظرات درباره سایر وب سایت ها گرفته، تا 

مسائل روز، خاطرات روزانه، شعر و ادبیات، عکس و موزیک، نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری، خبرهای سیاسی و اجتماعی و 

 حتی مسائل تخیلی تشکیل شده است.  فرهنگی و

و گروهی متفاوت است. حال  شخصی وبالگ معنی شوند مسلما استفاده و وبالگ ها می توانند به دسته های متفاوتی تقسیم بندی

 آشنا شدید در امتداد مقاله به بررسی انواع وبالگ می پردازیم. blog معنی که با

 تفاوت وبالگ گروهی و وبالگ شخصی چیست 
 در بیان تفاوت این دو وبالگ ابتدا باید بدانید که ویالگ شخصی یعنی چه؟

خود بیان می کنند. یعنی یک وبالگ  blogوبالگ شخصی به وب نوشتی گفته می شود که افراد آنچه که در ذهنشان است را در 

 شخصی زاده تفکرات و نظرات یک فرد است.
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برخی وبالگ های گروهی با اهداف جمعی و عالیق مشترک ایجاد شده اند. برخی از وبالگها برای بازی و تفریح و سرگرمی هستند و 

 دیگر در برگیرنده مقاالت علمی و پژوهشی می باشند. و تمام این موارد جوز دشته وبالگ های گروهی به حساب می آیند.

 
تسهیل کننده ارتباطات تیمی، سازمانی و خانوادگی می باشند. آنها با شیوه ای بسیار آسانتر از ایمیل و فروم ها، به  ها وبالگ

می کنند. استفاده از وبالگهای خصوصی در شبکه های اینترانت، این امکان را به اعضای تیم می  ارتباطات گروههای کوچک کمک

 دهد که لینکها و فایلها و نظرات و پیشنهادات خود را به یکدیگر برسانند.

نند. یک وبالگ به ایجاد یک وبالگ خانوادگی به اعضای خانواده کمک می کند که اخبارهای خانوادگی شان را به اطالع همدیگر برسا

 بالگینگ افراد کمک می کند که در حلقه گروه باقی بمانند و پیوند و فرهنگ گروهی را ارتقا دهند. امااین سوال پیش می آید که

می  وبالگ به شخصی که اقدام به ایجاد (bloggerو به چه کسی گفته می شود؟ بالگر ) چیست Blogger و از طرفی چیست،

 نماید می گویند.

 :به اینجا با مفاهیم زیر آشناشده ایم تا

 

 وبالگ چیست 

 بالگینگ چیست 

 Blogger چیست 

 و وبالگ نویس چیست 

 .می پردازیم وبالگ در امتداد مقاله به تفاوت وب سایت و
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 تفاوت وب سایت و وبالگ چیست

منتشر کند و یا گروهی به  وب بالگ حتما تا به اینجا از خود پرسیده اید که اگر قرار است فردی تفکرات و نظرات خود را در یک

در ادامه می خواهیم به تفاوت این دو و نکات وبالگ  معرفی آثار خود برای مثال بپردازند، پس تفاوت وب سایت با وبالگ چیست ؟

 .نویسی می پردازیم

 .عمدتا شخصی هستند ها وبالگ ها عمدتا رسمی هستند، اما وب سایت .۱

 .ها، نیازمند وقت بیشتری است به بالگها نسبت  به روز کردن وب سایت .2

 .ترند ها ساده ای دارند، در حالی که وبالگ ها از نظر طراحی ساختار پیچیده سایت وب .3

 .دهند ها تمام وقایع ریز و درشت زندگی را پوشش می که وبالگ پردازند، در حالی سایت ها به موضوعات خاصی می وب .4

 .ها گفتمانی غیر رسمی دارند لی وبالگها رسمی است، و گفتمان حاکم بر وب سایت .5

ها عمدتا ارتباط دو سویه ) کامنت گذاری( را با  وب سایت ها معموال ارتباط یک سویه ) و گاهی ارتباط با ما یک سایت و وبالگ .6

 .ها عمدتا ارتباط دو سویه ) کامنت گذاری ( را ایجاد می نمایند وبالگ ولی بازدید کنندگان برقرار می کنند. 

 .ها از این نظر بسیار آزاد تردند توان صحبت از محدودیت و سانسور کرد، در حالی که وبالگ ها می وب سایت در .7

 .نظمی دارند ها گرایش به پویایی و بی ها گرایش به سکون و نظم و وبالگ وب سایت .8

 .ها حال و هوای پست مدرن دارند وب سایت ها حال و هوای مدرن و وبالگ .9

 
حجم اطالعاتی بیشتری در مقایسه با وب سایت دارد پورتال می باشد در ادامه تفاوت های بین وب سایت و پورتال عنوان دیگری که 

 توضیح داده شده است:

 تفاوت بین سایت و پورتال
 مهمترین تفاوت ها مابین یک وب سایت و پورتال به شرح زیر است:

پورتال به صورت دروازه ورود به یک بانک اطالعاتی است. آنچه که اهمین دارد، آن است که پورتال همواره ما را به سایتها یا پورتال 

 Internet Yellowهای دیگر راهنمایی می کند و به خودی خود تنها یک راهنما است. برای همین در بعضی از موارد به پورتالها، 

Pages  .می گوییم 
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 حالی که یک وب سایت می تواند حاوی مقدار زیادی اطالعات باشد که فقط بر روی آن سایت قابل دسترسی است. در

ممکن است، وب سایت از امکاناتی مشابه یک پورتال برای جستجو و مدیریت داده ها استفاده نماید، اما آنچه که مهم است آن است 

 ی خود سایت قرار دارند.که این داده ها عموما بر روی پایگاه داده ها

حاوی مطالبی است که جنبه اطالعات عمومی دارد. داده هایی که از منابع مختلف بر روی یک پورتال جمع آوری می ” پورتال عموما

قرار داده می  Directoryشوند، معموال دارای پراکندگی فراوانی هستند. به همین علت، در بسیاری از پورتال ها، ابزارهایی مانند 

 شود تا این اطالعات را طبقه بندی نماید.

دارای پراکندگی ” از منابع محدودتری تامین می شوند و ثانیا” از سوی دیگر داده های قرار داده شده بر روی یک وب سایت، اوال

 زیادی نبوده، حول یک محور و موضوع مشخص دور می زند و به اصطالح تخصصی تر هستند .

 
یک سیستم کاربر محور است. به این معنی که تمام امکانات پورتال بر این اساس پیش بینی شده است تا جوابگوی نیاز های پورتال 

، انجمنهای اینترنتی و Chatکاربران با سالیق، عالقمندیها، سنین و رده های کاری متفاوت باشد. امکاناتی مثل پست الکترونیکی، 

 را به هر شکل ممکن به پورتال دعوت نماید.همه برای آن است که کاربران  …

یا موضوع محور است. درست است در هر وب سایت، امکاناتی برای کاربران  Subjectiveدر حالیکه یک وب سایت،یک سیستم 

وع وب مختلف پیش بینی می شود، اما باید به این نکته توجه داشت که کاربری که با یک وب سایت کار میکند باید به شکلی به موض

 سایت مرتبط یا عالقمند باشد.

برای کسب درآمد ساخته شده ” یکی از مهمترین جنبه های تفاوت بین پورتال و وب سایت جنبه اقتصادی آن است. پورتال ها عموما

 اند. بیشتر پورتال ها درآمد های خود را از طریق تبلیغات کسب می نمایند.
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 وظایفی دارد؟مدیریت سایت چیست و مدیر سایت چه 

های  به طور کلی مدیریت سایت شامل مدیریت محتوا )اضافه کردن مقاالت؛ افزودن تصاویر و ویدئوها، درج محصوالت جدید و ویژگی

 .سایت و همینطور پشتیبانی سایت است آنان( حفظ امنیت وب

 مدیریت سایت چیست؟

 مدیریت محتوا

سایت است. شاید سایت شما یک سایت استاتیک و  توای قرار گرفته در وبترین وظایف مدیریت سایت، مدیریت مح یکی از مهم

غیرقابل تغییر باشد، که در این صورت نیازی به درج محتوا به صورت منظم نیست. البته به دلیل رعایت مسائل سئو و باالبردن جایگاه 

 .شود همیشه محتواهای جدیدی به سایت خود اضافه کنید توصیه می  سایت شما در گوگل،

 سایت امنیت وب

ها در معرض تهدید هکرها و مجرمان اینترنتی هستند.  های مدیریت سایت است. همه سایت امنیت سایت یکی از مهم ترین قسمت

 .سایت استهای آن، از جمله خدمات مدیریت  اطمینان از امنیت سایت و به روز بودن نقشه

 سایت پشتیبانی وب

توان در این دسته قرار داد. اگر به دنبال ایجاد تغییراتی در  ترکردن و تغییرات ساختاری در سایت را می هرگونه تغییری برای گسترده

د شدن به چینش صفحات و یا نحوه هدایت کاربران در سایت هستید، باید از قسمت مدیریت سایت اقدام کنید. البته گاها برای وار

خود مراجعه کنید. انجام اینگونه تغییرات توسط صاحبان سایت، معموال  طراحی سایت این قسمت به صورت تخصصی باید به شرکت

 .ساده تر است وردپرس از طریق سیستم مدیریت

  

 پنل مدیریت سایت چیست؟

است. کاربردی بودن پنل، راحتی کار با آن،  طراحی سایت های ارائه پنل سایت حرفه ای و کاربردی از جمله سرویس های شرکت

، ایجاده دسترسی های مختلف برای افراد شرکت و ... از جمله مواردی است که باید در پنل مدیریت سایت به نحوه قرارگرفتن منوها

شما با استفاده از وردپرس انجام شده است، باید از پنل مدیریت مربوط به ورد  طراحی سایت آن توجه کرد. درنظر داشته بااشید اگر

های  از شرکت طراحی سایت چنین اگر برای کنید و معموال مدیریت سایت کامال به عهده تیم شما خواهد بود. همپرس استفاده 

 .خواهد بود  ها شامل مشارکت در انجام امور مدیریت سایت نیز طراحی سایت کمک گرفته باشید، معموال خدمات پشتیبانی آن

  

 ایت کیست و چه وظایفی دارد؟مدیر س

ای و کاربردی یکی  سایت حرفه امروزه اهمیت داشتن وبسایت در در دنیای کسب وکار تقریبا بر کسی پوشیده نیست. داشتن یک وب

، طراحی آید. قراردادن محتوا در سایت، تعیین استراتژی هایی شرکت شما و ابزارهای بازاریابی برای آن به شمار می ترین دارایی از مهم

گردد. اما  های تبلیغاتی آنالین و افزایش ترافیک از جمله کارهایی است که در نهایت منجر به افزایش فروش شما می و اجرا کمپین

 .برای اینکه این کار اتفاق بیوفتد، کسی باید این سایت را نظارت کند، این شخص مدیر سایت است

  

http://atttlas.com/
https://www.atttlas.com/blog/post/73039/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://atttlas.com/
https://www.atttlas.com/blog/post/73123/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
https://bit.ly/2ouOR0y
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 مهم ترین وظایف مدیر سایت چیست؟

  (Backup)سخه پشتیبانیتهیه ن۱ (

دهد که در صورت بروز هرگونه مشکلی بتوانید به آخرین  سایت بسیار مهم است زیرا به شما اطمینان خاطر می تهیه پشتیبانی از وب

گیری را   Backupنسخه ذخیره شده از سایت تان برگردید. با توجه به نوع سایت و سرعت قرارگیری اطالعات در آن، عملیات

 .د به صورت روزانه و هفتگی انجام دهیدتوانی می

 نظارت همیشگی بر سایت2 (

شوند و درنتیجه سایت شما  از دسترس خارج می  (Host)های میزبانی وجود دارند که سرویس  (Downtime)گاها لحظاتی

سعی در رفع آن داشته چنینی  شود. وظیفه مدیر سایت رصد دائمی سایت شرکت است تا در صورت بروز مشکالت این بارگذاری نمی

 .باشد و در صورت تکرار آن تصمیمی برای تغییر هاست بگیرد

 سایت قراردادن و چک کردن محتوای وب3 (

های محصوالت و ... به عهده مدیر سایت است.  همانطور که در قبل به آن اشاره کردیم، قراردادن انواع مقاالت، تصاویر، ویژگی

از قرار گرفتن در سایت، آن را مرور کند و اشتباهات ممکن را به حداقل برساند. قرار گرفتن چنین یک مدیر سایت باید بعد  هم

های ارجاع داده شده در متن، تصحیح  ها، چک کردن لینک ها و یا کیفیت بیش از حد آن ها در سایز نامناسب، کیفیت پایین آن عکس

 .ن و ... به عهده مدیر سایت استهرگونه ایرادات نگارشی از قلم اوفتاده، مرور واکنشگرا بود

 چک کردن سرعت بارگذاری سایت4 (

سایت شما تاثیر  بهتر وب  (SEO)سرعت باالی بارگذاری سایت به شدت بر روی تجربه خوب کاربران از سایت و در نتیجه سئوی

یت شما باشد. چک کردن سرعت دارد. هیچ کاربری انقدر زمان ندارد تا بخواهد بیشتر از چند ثانیه منتظر بازشدن صفحات سا

بارگذاری )لود شدن( سایت از جمله کارهایی است که باید مرتب توسط مدیر سایت انجام شود تا در صورت هرگونه مشکلی سریعا 

 . تیم فنی آن را رفع نماید

 های موجود در سایت تست کردن رویه5 (

وجود ندارد. برخی از مدیران سایت به صورت ماهانه تمام یک مدیر سایت باید همواره مطمئن باشد که هیج مشکلی در سایت 

دهند و ...، تا مطمئن باشند  کنند، عضو خبرنامه می شوند، یک خرید از فروشگاه اینترنتی خودشان انجام می های سایت را پر می فرم

 .آید رود و مشکلی برای کاربران به وجود نمی که همه مراحل به درستی پیش می

 ها و افزونه ها های وردپرس، تم یتبرررسی آپد6 (

کنید، بسیار مهم است که وردپرس همیشه در آخرین نسخه به روزرسانی شده خود  اگر شما از سیستم مدیریت وردپرس استفاده می

رعت های قدیمی نیز در سایت وجود نداشته باشد، چون باعث کاهش س های شما آپدیت باشند و نسخه ها و افزونه باشد. همینطور تم

کمک گرفت، اما وظیفه مدیر سایت نظارت بر درست  طراحی سایت های توان از شرکت شود. برای دریافت این خدمات می سایت می

 .اجرا شدن آن و همینطور تعیین زمان انجام این تغییرات است

 تعیین استراتژی دیجیتال مارکتینگ7 (

https://bit.ly/2ouOR0y
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سایت خود یک مدیر سایت حرفه ای استخدام کرده باشید و مسئولیت آن را به سایر کارمندان خود نسپرده باشید، یک  اگر شما برای

تواند استراتژی های بازاریابی آنالین شما را مشخص کند. به صورت خالصه موارد زیر از جمله وظایف مدیر سایت  مدیر سایت می

 :است

 برای ارائه تقویم محتوایی مناسب مقاالت سایت کلمات کلیدی، شناخت درست مخاطبان و تحقیق درباره

 های اجتماعی و تولید محتوای مناسب آن تعیین نحوه حضور در شبکه

  (SEO)انجام امور مربوط به بهینه سازی موتورهای جستجو

 طراحی و اجرای تبلیغات کلیکی و بنری

 دریافت اطالعات ایمیل کاربران و ایمیل مارکتینگ

 چیست ؟ مدیریت محتوا سیستم 

است ، که به معنای سیستم نرم افزاری ای  CMS یا content management system سیستم مدیریت محتوا ، ترجمه عبارت

است که به کمک آن محتوا مدیریت می شود و به نرم افزارهایی گفته می شود که نظام قابل مدیریتی را در ثبت . بروزرسانی و 

فراهم می آورند . این نرم افزارها الزاما وابسته به وب نیستند و برنامه های کاربردی مدیریت محتوای وب سایت های بازیابی محتوا 

اینترنتی . صصرفا یک نمونه از این گونه سیستم های مدیریت محتوا می باشد. لکن در کشور ما ایران ، بعلت گسترش این شاخه از 

 .تتنها به نرم افزارهای مدیریت وب سایت اطالق می شود cms عبارت افزارهای سیستم مدیریت محتوا . نرم

cms  یا سیستم مدیریت محتوا چرخه زندگی صفحات وب سایت اینترنتی را از لحظه ایجاد تا زمان انقراض در بر می گیرند و به

تحت وب نیستند ، اجازه می دهند تا صاحبان این وب سایت ها . که لزوما آشنای با مباحث تخصصی اینترنت . وب و برنامه نویسی 

 .بتوانند سایت های خود را به نحوی حرفه ای مدیریت کنند

سیستم مدیریت محتوا تحولی شگرف در زمینه طراحی و مدیریت وب سایت های اینترنتی به شمار می آید. امروزه توقع بینندگان 

حات ثابت و راکد هیجانی در آنها ایجاد نمی کند. امروز کاربران به سایت های وب بسیار باال رفته و دیگر مرور وب سایت هایی با صف

دنبال سایت هایی می گردند که بتوانند به نوعی در گوشه ای از آن سهمی داشته باشند و ارائه محتوی، مطالب و اطالعات جدید در 

 .هر بار رجوع کاربران به وب سایت ، می تواند آنها را پایبند سایت نماید

مشکالتی که تا امروز به نوعی باعث می شد تا افراد کمتری به فکر داشتن یک وب سایت اینترنتی بیفتند هزینه های باالی یکی از 

طراحی آن بوده ، به عنوان نمونه برای طراحی وب سایتهای اینترنتی ، سابق بر این تعدادی نیروی متخصص طراح وب ، مشغول 

پشتیبانی از وب سایت می شدند لذا هزینه طراحی و پشتیبانی وب سایت باال بود ، ولی  طراحی آن در چندین ماه و رفع ایراد و

 .امروزه با در دسترس بودن سیستم های مدیریت محتوا دیگر چنین مشکلی وجود ندارد

این رقم در  میلیون نفر در سراسر جهان را شامل می شد ، این در حالی است که ۱3 تعداد کاربران اینترنتی تنها ۱995 در سال

میلیالرد نفر رسید . این رشد انفجاری موجب شد تا کاربران زیادی به لزوم استفاده از  ۱ یعنی فقط ده سال بعد به 2۰۰5 سال

میلیارد صفحه رسید . این نیاز روز  6۰ اینترنت و وب پی برده و در فاصله این سالها ، تعداد صفحات وب بر روی شبکه جهانی وب . به

شرکتهای طراح وب را بر آن داشت تا با طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای جامع همه منظوره که منطبق بر نیاز اغلب افزون . ش

رم مشتریان باشد و به صورت قالبی منعطف بتوان بیشتر وب سایتهای اینترنتی را با آنها راه اندازی کرد . اینگونه نرم افزارها را بعدها ن

 . نامیدند (cms) یا سیستم مدیریت محتواافزارهای مدیریت محتوا 
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اما ایراد نرم افزارهای مدیریت محتوا این بود که یک تعامل یک سویه با مخاطبان برقرار می نمودند و فقط در راستای ارائه محتوی و 

نبال سایتهایی بودند که به اطالع رسانی به ایشان ، طراحی و پیاده سازی شده بودند . این در حالی بود که بازدیدکنندگان وب ، به د

نوعی در گوشه ای از آن سهمی داشته باشند . با توجه به این موضوع ، نرم افزارهای مدیریت محتوای تحت وب ، با قابلیت های 

نی برقراری ارتباط دو سویه با کاربران ، پا به عرصه وجود گذاشتند و با ارائه سرویسهای دو سویه ، مخاطبان سایت را در بروزرسا

 . محتوای سایت سهیم کردند

در کشور ما ایران نیز ، پس از استفاده از سیستم های مختلف مدیریت محتوای غیر بومی و انواع نرم افزارهای اینترنتی خارجی ، نیاز 

انکی و دولتی مبرمی به نرم افزار مدیریت محتوای بومی احساس می شد تا بتواند منطبق با سلیقه ها ، نیازها ، قوانین و مقررات ب

داخلی . پاسخگوی درخواست مشتریان باشد . با توجه به این مهم ، برخی از شرکتهای داخلی اقدام به طراحی و پیاده سازی نرم 

افزارهای مدیریت محتوا نمودند . شرکت داده ورزان ، یکی از پیشروان این عرصه در کشور محسوب می شود و سیستم مدیریت 

 . بر همین اساس . طراحی و پیاده سازی نمود محتوای داده ورزان را

 مزایای استفاده از سیستم مدیریت محتوا نسبت به طراحی سایت اختصاصی

در موارد نادری ، ممکن است وب سایتی که در نظر دارید تا طراحی و پیاده سازی نمایید ، در بستر سیستم های مدیریت محتوا قابل 

که طبیعتا نیاز به برنامه نویسی اختصاصی خواهید داشت. ولی در اکثر مواقع وب سایتی که  تعریف نباشد )وب سایت خاص منظوره(

 می خواهید . با استفاده از سیستم های مدیریت محتوا ی موجود قابل اجراست . مزایای استفاده از نرم افزار سیستم مدیریت محتوا

(cms) , نسبت به طراحی سایت اختصاصی عبارت اند از : 

در حالی که طراحی و پیاده سازی یک وب سایت اینترنتی به صورت  : جویی در زمان ایجاد و به روزرسانی وب سایت هاصرفه 

از پیش طراحی شده  (cms) اختصاصی . ماهها به طول می انجامد ، قراردادن اطالعات سایتتان در قالب یک سیستم مدیریت محتوا

این صرفه جویی در زمان ، احتماال محرک بسیار خوبی برای طراحی وب سایت شما با ، بیش از یکی دو هفته طول نخواهد کشید . 

است .یک سیستم مدیریت محتوای حرفه ای کلیه نیازهای مشتریان را پیش بینی کرده و پس  cms یک نرم افزار مدیریت محتوا یا

، بر روی  cms راحی شده توسط نرم افزاراز درخواست مشتری برای طراحی وب سایت ، کافی است نسخه ای از یک وب سایت ط

 . وب قرار گیرد . با این توصیف هزینه طراحی و پیاده سازی یک وب سایت اینترنتی به شدت کاهش می یابد

با توجه به اینکه طراحی وب سایتهای اختصاصی ، معموال یک بار برای شما و متناسب با نیاز شما انجام می  : پشتیبانی مطمئن تر

رای سایرین کاربردی ندارد ، لذا چنانچه تیم طراح سایت از پشتیبانی آن سر باز زد ، کس دیگری نیز نخواهد توانست وب شود و ب

سایتی که دیگران نوشته اند را پشتیبانی کند لذا نمی توانید تجارت خود را بر این اساس پایه ریزی نمایید . این در حالی است که 

حب سیستم های مدیریت محتوا می باشند ، با تعداد زیادی مشتری مواجه اند که قبال برای شرکتهای طراحی وب سایت که صا

ایشان از این نرم افزار استفاده نموده اند . طبیعتا این شرکتها می بایست پشتیبانی کاملی از سیستم مدیریت محتوای خود به عمل 

 .ه باشندآورند تا شانس باقی ماندن در بازار پر رقابت امروز را داشت

سیستم های مدیریت محتوا ، بسیار انعطاف پذیرتر از وب سایت های خاص منظوره اند ، چرا که تیم های  : انعطاف پذیری بیشتر

تحلیل یک سیستم مدیریت محتوا ، می بایست انواع وب سایت های قابل راه اندازی با نرم افزار را در نظر گرفته و راهکارهایی را 

طی آن پیاده سازی یک وب سایت اینترنتی با ترکیب قابلیت های نرم افزار ، قابل پیاده سازی باشد.لذا می بایست پیشنهاد کنند که 

 .از مستندات . آموزش و سادگی بیشتری برخوردار باشند
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شده است ، لذا با عنایت به اینکه تعداد زیادی وب سایت به کمک سیستم های مدیریت محتوا راه اندازی  : امنیت باالتر وب سایت

شرکت طراح دائما در حال رفع ایراد . ارتقاء قابلیت ها و افزایش امنیت آن است . به عبارت بهتر باید گفت ، چنانچه یک وب سایت 

اینترنتی خاص منظوره طراحی شده توسط یک شرکت طراح سایت ، هک شود ، قابل مقایسه با هک شدن نرم افزاری نیست که 

وب سایت از آن استفاده نموده و هک شدن سیستم مدیریت محتوای مورد استفاده در طراحی آن ها به معنای  صدها ، بلکه هزاران

هک شدن تمامی آن وب سایت های اینترنتی خواهد بود ، بنابراین برای تیم طراح معقول خواهد بود که زیر بار هزینه های هنگفت 

ن کنند. این در حالی است که برای یک تک سایت ، احتماال ، نه برای شرکت طراح امنیت رفته و نرم افزار مدیریت محتوای خود را ام

وب و نه برای مشتری ای که سایت برای وی طراحی و پیاده سازی می شود ، به صرفه نخواهد بود که پذیرای هزینه باالیی برای 

 .امنیت باشند

تی شما از یک شرکت طراح سایتی می خواهید تا وب سایت وق : شما می دانید و می بینید چه چیزی را خریداری می نمایید

اختصاصی برای شما طراحی کنند ، نمی دانید نهایتا برآیند تالشهای انجام شده بعد از چندین ماه در آن شرکت چه خواهد شد و آیا 

حی سایت خود را با یک محصول نهایی ، همان چیزی است که شما در ذهن می پروراندید . این در حالی است که وقتی شما طرا

انجام می دهید ، می دانید و می بینید چه چیزی را خریداری می کنید. بنابراین به جای تصمیم  cms سیستم مدیریت محتوا یا

 .گیری انتزاعی و بدون نگرش ، می توانید یکی از نرم افزارهای مدیریت محتوای موجود را انتخاب کنید

شرکت های طراحی وب سایت های اینترنتی ، برای ارائه آموزش به کاربران سیستم  : کافیوجود مستندات ، راهنما و آموزش 

مدیریت محتوای خود ، مستنداتی را فراهم می آورند ، تا .مدیران وب سایت های اینترنتی با مراجعه به این راهنماها یا مستندات ، 

سایت اینترنتی خود را مدیریت نموده و محتوای وب سایت را بتوانند بدون وابستگی به تیم پشتیبانی شرکت طراح سایت ، وب 

آپدیت نمایند ، اما داستان برای یک وب سایت اختصاصی ، به شکل کامل متفاوت بوده و تیم برنامه نویسی ، فرصت زیادی برای 

 .گذاشتتولید محتوای مستنداتی که صرفا در یک وب سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد ، نخواهند 

 انواع سیستم های مدیریت محتوا به لحاظ نرم افزاری

ها دارای انواع گوناگونی هستند . از نظر طرز تلقی نرم افزار از محتوا و سیاست کلی و محوری به cms سیستم های مدیریت محتوا یا

 : روزرسانی . سیستم های مدیریت محتوی می توانند در یکی از دسته های زیر طبقه بندی شوند

  : (page base cms)سیستم مدیریت محتوای صفحه محور

ها( واحد اطالعاتی وب سایت را صفحه در نظر گرفته اند . به عبارت دیگر سایت را هویتی cms) این نرم افزارهای مدیریت محتوا

امکان ایجاد صفحاتی مجزا . متشکل از صفحات می دانند و لذا تمام سعی خود را مصروف مدیریت صفحه می کنند و به مدیر سایت 

 ... , htm , html , asp , php , jsp دارای لینک به دیگر صفحات . و قابل ذخیره سازی روی سرور هاست به یکی از فرمت های

 ها حداکثر پیاده سازی محیطی با توانایی های CMS را می دهند . نقطه کمال اینگونه سیستم های مدیریت محتوا یا

macromedia dreamwaver است . جستجو در این سایت ها بر اساس اطالعات متنی موجود در صفحات است و عبارت 

search  شده را در هر صفحه ای که یافت . لینک آن صفحه را خواهد آورد . استفاده از اینگونه نرم افزارهای مدیریت محتوا دارای

 : ویژگی ها و مزایا و معایبی است

صفحه  ۱۰ از - (small web) ها می توان وب سایت های مقیاس کوچک cms یریت محتوا یابا اینگونه سیستم های مد

را پیاده سازی کرد . لکن  -صفحه  ۱۰۰۰ صفحه تا ۱۰۰ از - (medium web) و وب سایت های مقیاس متوسط -صفحه  ۱۰۰ تا

التر با چنین سیستم های مدیریت محتوایی و با -صفحه  ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰ از - (large web) راه اندازی سایت های مقیاس بزرگ
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میسر نیست. زیرا اینگونه نرم افزارهای مدیریت محتوی . اصوال از بانک اطالعاتی استفاده نمی کنند و ایجاد صفحات بصورت دستی 

 . است

یکی صفحات اصلی و ها ، انعطاف پذیری فوق العاده ای در طراحی دلخواه ظاهر گراف cms اینگونه سیستم های مدیریت محتوا یا

صفحات داخلی وب سایت در اختیار می گذارند ، به نحوی که کاربر می تواند هر کدام از صفحات داخلی خود را به نحو دلخواه 

طراحی کند.البته تغییر کلیات گرافیکی وب سایت از صفحات اول به صفحات داخلی . در هیچ وب سایت رسمی جایگاهی ندارد و اگر 

با حرکت به صفات داخلی شمای وب سایت عوض می شود به این خاطر است که مثال بخش آب و هوای  yahoo ددر سایتی مانن

خود در واقع وب سایتی مجزا با کارکردی مجزا است که بصورت زیرمجموعه ای از مجموعه عظیم  weather.yahoo.com یاهو

 . یاهو دیده می شود

 نرم افزارهای مدیریت محتوایی مدیریت کند . باید تا حدود زیادی از طراحی وب وکاربری که قصد دارد سایت خود را با چنین 

html سر در بیاورد . به عبارت دیگر کاربری این سیستم های مدیریت محتوا . مانند کاربری microsoft front page یا 

macromedia dreamwaver وزه که نرم افزارهایمی باشد با این تفاوت که این نرم افزار تحت وب است .امر microsoft 

front page یا macromedia dreamwaver  خود امکان اتصال با وب هاست را دارند و کسی که به کاربری انها آشنا باشد

مدیریت کند ، نیازی به خرید نرم افزار سیستم مدیریت  page base براحتی می تواند از روی کامپیوتر خود سایت را بصورت

 . وب به شکل صفحه محور نیست محتوای تحت

  :(future base cms)قابلیت محور سیستم مدیریت محتوای

ها بر اساس قابلیت های مورد نیاز مشتریان بنیان گذاری شده اند . به عبارت دیگر اکثر cms این گونه سیستم های مدیریت محتوا یا

ای مختلفی می شوند که معموال عبارت است از : مدیریت منو ، وب سایتهای اطالع رسانی و پرتال های اینترنتی متشکل از بخش ه

 مدیریت گالری تصاویر یا آلبوم عکس ، مدیریت اعضا ، مدیریت لینکستان و ... .بنابراین ، در اینگونه از نرم افزارها ی مدیریت محتوا .

. محتوا را وارد در ساختار بانک اطالعایتی می مدیر سایت ، صفحات را مدیریت نمی کند . بلکه با استفاده از قابلیت های مذکور 

 . ، اطالعات را در قالب صفحات سازماندهی خواهد کرد cms نماید و سپس خود نرم افزار مدیریت محتوا یا

تم به این ترتیب مدیر وب سایت بدون آشنایی با آنچه در پس پرده مسائل فنی اتفاق می افتد اطالعات را در فرم ها وارد کرده و سیس

با ذخیره سازی این اطالعات در بانک اطالعاتی . سایت را سازماندهی می کند . محاسن و معایب این گونه از نرم افزارهای مدیریت 

 : محتوا عبارتند از

ها می توان عالوه بر سایت های مقیاس کوچک و مقیاس متوسط . وب سایت های  cms با اینگونه سیستم های مدیریت محتوا یا

و باالتر را نیز به راحتی طراحی و پیاده سازی نمود . زیرا اینگونه نرم  -صفحه  ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰ از - (large web) زرگمقیاس ب

 . افزارهای مدیریت محتوا . اصوال از بانک اطالعاتی استفاده می کنند و ایجاد صفحات بصورت اتوماتیک است

انعطاف زیادی در طراحی ظاهر گرافیکی ساختار کلی سایت ندارند و لذا همیشه ها  cms اینگونه نرم افزارهای مدیریت محتوا یا

 . شمای گرافیکی ثابتی بر همه صفحات حاکم است . گرچه طراحی داخلی صفحات می تواند بسیار قوی انجام شود

 مسائل فنی طراحی وب وکاربری که قصد دارد وب سایت خود را با چنین سیستم مدیریت محتوایی مدیریت کند . الزم نیست از 

html سر در بیاورد . زیرا این کار به صورت اتوماتیک و پشت صحنه برای وی انجام می شود . 
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اصوال کاربری و کار با این نرم افزارهای مدیریت محتوا قابلیت محور آسان تر ، دلپزیر تر و کاربر پسندتر می باشد ، زیرا برای ایجاد 

مدیریت اخبار شده و خبر مورد نظرتان را ایجاد می کنید و کاربران می دانند که برای ایجاد هر  یک خبر ، به راحتی وارد بخش

 تغییری به چه بخشی مراجعه نمایند

 برتر جهان به منظور طراحی سایت CMS ۵معرفی 

 .ید؛ انتخاب نماییدای که می خواهید سایتتان را برای آن طراحی کن CMS وقتی قصد دارید که طراحی سایت انجام دهید؛ باید

CMS یا همان (Content Management Systems) به معنای سیستم مدیریت محتوا است. 

 .از طریق این سیستم شما خواهید توانست هر تغییر محتوایی که مد نظرتان باشد را بر روی سایت خود اعمال نمایید

 .می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید های مختلفی در دنیا وجود دارند که بسته به نیازتان CMS امروزه

 :مثالً

CMS وردپرس برای طراحی سایت شرکتی و یا طراحی سایت اختصاصی می تواند گزینه ی خوبی باشد. 

 .م دهید؛ استفاده کنیدانجا طراحی سایت فروشگاهی مجنتو هنگامی که می خواهید CMS می توانید از و یا

 .ای نیاز دارد انتخابی است که کامالً باید توسط خود شما انجام شود CMS اینکه سایت شما به چه

برتر جهان را به همراه نقاط قوت و ضعفشان معرفی خواهیم  CMS 5اما برای اینکه بهترین انتخاب را داشته باشید ما برای شما 

 .کرد

 وردپرس CMS طراحی سایت بر پایه ی -۱ 

(https://wordpress.com) 

 .است (Open Source) وردپرس یک پنل مدیریتی متن باز

 .، کار را برای شما بسیار آسان خواهد کردطراحی سایت همین امر هنگام

 .امروزه تعداد زیادی قالب وردپرس وجود دارد که شما را از طراحی سایت بی نیاز می کنند

 .تنها کافی است یکی از این قالب ها را انتخاب کرده و با چند ادیت مختصر آن را برای خود شخصی سازی نمایید

 .پالگین و ویجت های وردپرس صرف می کنندتعداد بسیار زیادی توسعه دهنده وجود دارند که تمام وقت خود را برای توسعه ی 

همین امر باعث شده تا یک جامعه عظیمی در دنیای وردپرس شکل بگیرد که هدف همه ی آن ها طراحی سایت به بهینه ترین شکل 

 .ممکن است

 .به لطف وردپرس دست شما در طراحی سایت بسیار باز است

 .ت. پس اگر از این زبان هیچ اطالعاتی ندارید بهتر است اول آن را یاد بگیریدنوشته شده اس PHP با زبان CMS باید بدانید که این

مواردی همچون فروم، شبکه ی اجتماعی، وب اپلیکیشن، انواع وب سایت های شرکتی و اختصاصی، انواع وب سایت های فروشگاهی 

 .و بسیاری از سایت های متنوع دیگر را می توانید به کمک وردپرس طراحی کنید

 قاط ضعف وردپرسن 

 .سایت هایی که با وردپرس طراحی می شوند به صورت ناخواسته شبیه به هم هستند

 .با اینکه به روز رسانی های زیادی انجام شده است اما وردپرس همچنان باگ های امنیتی زیادی دارد

CMS وردپرس فاقد پشتیبان رسمی است. 

  

https://fardadigital.com/ecommerce/
https://wordpress.com/
https://fardadigital.com/webdesign/
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 نقاط قوت وردپرس

 یادگیری طراحی سایت از طریق وردپرس و همچنین کار با پنل مدیریتی آن وجود منابع آموزشی زیاد جهت

 وجود تعداد زیادی قالب وردپرس رایگان و غیر رایگان

 .متن باز بودن وردپرس که کار را برای طراحی سایت به وسیله ی آن بسیار راحت کرده است

  

2- Joomla (جومال) 

(https://www.joomla.org) 

 .از طریق جومال دیگر منسوخ شده است طراحی وب سایت در حال حاضر عده ای بر این باورند که

 .مانده و طراحی وب سایت های خود را با جومال انجام می دهندوفادار  CMS اما هنوز هم افرادی هستند که به این

 .نوشته شده است PHP این سیستم مدیریت محتوا نیز مانند وردپرس با زبان برنامه نویسی

 .آشنایی کامل داشته باشید PHP نیز باید با زبان CMS در نتیجه برای کار با این

 .جومال دارای تاریخ پر شکوهی است

 .طراحی شده اند CMS و بسیاری وب سایت های معروف دیگر بر پایه ی این MTV،  IHOP مانند وب سایت هایی

از لحاظ منابع آموزشی نیز می توان گفت که جای هیچ نگرانی وجود ندارد و با یک جستجوی کوچک می توانید مطالب زیادی درباره 

 .ی کار با جومال پیدا کنید

 .فراوان مخصوص جومال حتی برخی اوقات شما را از کدنویسی بی نیاز می کندوجود پالگین ها و قالب های آماده 

  

 نقاط ضعف طراحی سایت بر پایه ی جومال

 پنل کاربری آن به هیچ وجه کاربرپسند نیست

 .قالب های جومال نسبت به رقبای خود دارای کیفیت پایین تری هستند

می شود. همه ی سایت های طراحی شده توسط جومال تا حد زیادی مشکلی که در وردپرس وجود داشت در جومال هم مشاهده 

 .شبیه به هم هستند

  

 نقاط قوت طراحی سایت بر پایه ی جومال

 قابلیت احراز هویت کاربران از طریق حساب کاربری گوگل

 وجود افزونه ها و پالگین های فراوان

 وجود منابع آموزشی بی شمار

  

3- Drupal (دروپال) 

(https://www.drupal.org) 

 .های موجود است CMS دروپال یکی از قدیمی ترین

نوشته شده است اما به دلیل پیچیدگی های زیادی که دارد هر کسی سراغ طراحی  PHP با اینکه این سیستم مدیریت محتوا نیز با

 .وب سایت با دروپال نمی رود

https://www.joomla.org/
https://fardadigital.com/webdesign/
https://www.drupal.org/
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 .اما با این حال همچنان می توانید منابع آموزشی زیادی را برای یادگیری کار با دروپال پیدا کنید

را همچنان در مسیر رقابت باقی نگه  CMS تعداد باالی ماژول ها و پالگین ها به عالوه ی به روز رسانی های متعدد و منظم، این

 .داشته است

 :دروپال طراحی شده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد CMS از سایت های مشهوری که بر پایه ی

 وب سایت شرکت تسال 

 شبکه ی اجتماعی Pinterest 

 شبکه ی اجتماعی توییتر 

 فروشگاه اینترنتی ebay 

 وب سایت شرکت نوکیا 

 وب سایت دانشگاه هاروارد 

 وب سایت دانشگاه استنفورد 

 وب سایت سازمان فضایی NASA 

  

 نقاط ضعف دروپال

 .پال به طور کلی دارای ساختاری بسیار پیچیده استدرو

 CMS دانش پایین طراحان وب سایت درباره ی این

  

 نقاط قوت دروپال

 .این سیستم مدیریت محتوا دارای قدرت باالیی است. به طوری که بسیاری از سایت های مهم دولتی بر پایه ی آن طراحی شده اند

 یادگیریدارای منابع آموزشی متعدد جهت 

 .شرکت های زیادی وجود دارند که از دروپال حمایت می کنند

  

 مجنتو -4

(https://magento.com) 

 .می توان گفت مجنتو بزرگترین فروشگاه ساز در جهان است

 .پیاده سازی شده است Mysql فریمورک زِند ونوشته شده و توسط  PHP پر طرفدار با زبان برنامه نویسی CMS این

CMS  مجنتو به صورت متن باز انتشار یافته است؛ به همین دلیل دست شما را برای شخصی سازی فروشگاه اینترنتی خود کامالً باز

 .می گذارد

جنتو بسیار محبوب تر و کارآمد اگر آن را با رقبای خود مانند پرستاشاپ، ووکامرس و اوپن کارت مقایسه کنیم؛ متوجه می شویم که م

 .تر از بقیه است

 البته کار با مجنتو سختی ها و پیچیدگی های خود را نیز دارد. به همین دلیل مدیران سایت سعی می کنند تا آن جا که می توانند از

CMS های ساده تری استفاده کنند. 

https://magento.com/
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یی دیتا راه اندازی کنید؛ انتخاب های زیادی ندارید و مجنتو یکی از البته وقتی شما بخواهید یک فروشگاه اینترنتی بزرگ با میزان باال

 .معدود گزینه های پیش روی شما است

 .مجنتو استفاده کرده اند؛ می توان به وب سایت تخفیفان اشاره کرد CMS از بزرگترین سایت های فروشگاهی داخلی که از

و وب سایت نایکی را نام  فروشگاه وب سایت لیورپول مواردی همچون از بزرگترین وب سایت های فروشگاهی خارجی نیز می توان

 .برد

 نقاط ضعف مجنتو

منتشر می شوند؛ همچنان باگ های نه چندان کمی در پنل مدیریت محتوای آن  CMS علی رغم آپدیت های زیادی که برای این

 .وجود دارد

 .کرده است کار را برای توسعه دهندگان بسیار سخت CMS پیچیدگی باالی این

 نقاط قوت مجنتو

 .متن باز است و یک کارشناس مجنتو می تواند به خوبی فروشگاه شما را شخصی سازی کند CMS این

 .باعث شده تا بتوانید حتی برای بزرگترین و پر حجم ترین فروشگاه ها هم روی آن حساب کنید CMS قدرت باالی این

  

 پرستاشاپ -5

(https://www.prestashop.com) 

پرستاشاپ یکی از بزرگترین فروشگاه سازهای اینترنتی حال حاضر جهان محسوب می شود که چیزی حدود بیش از دویست و هفتاد 

 .هزار فروشگاه توسط آن ساخته شده است

بود که بعدها پرستاشاپ  ”PhpOpenStore“ تاشاپ در ابتدا یک پروژه ی دانشجویی تحت عنوانشاید جالب باشد بدانید که پرس

 .نام گرفت

هیچوقت فکر نمی کردند که پروژه ی دانشگاهی آن ها به  Igor Schlumberger و Bruno Lévêque شاید سازندگان آن یعنی

 .های دنیا تبدیل شود CMS یکی از پردرآمدترین

کل بازار فروشگاه سازهای متن باز را از آن خود  %9منتشر کرده است. پرستا شاپ توانسته  BuiltWith سایت هبر اساس آماری ک

 .کند

کل وب سایت های دنیا بر پایه ی پرستاشاپ طراحی  %۰٫5حدود  W3Techs همچنین طبق آمار منتشر شده توسط وب سایت

 .شده اند

 .ی ها این است که نسخه ی فارسی سازی شده داردبرای ما ایران CMS یکی از مزیت های مهم این

این موضوع کار را هنگام مدیریت محتوا بسیار راحت تر خواهد کرد و شما می توانید با اطمینان بیشتری بعد از طراحی وب سایت 

 .خود، آن را به کارشناسان تولید محتوا بسپارید

بتواند به راحتی قابل درک باشد و پیچیدگی های مجنتو را  CMS اینبوده که باعث می شود  PHP زبان برنامه نویسی پرستاشاپ

 .نداشته باشد

  

 

 

https://www.prestashop.com/
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 نقاط ضعف پرستاشاپ

 قالب ها و افزونه های رایگان آن بسیار محدود است. 

 بیشتر بر روی فروشگاهی بودن CMS تمرکز شده و به بخش های محتوا، سئو و وبالگ خیلی توجهی نشده است. 

  پشتیبانی در پرستاشاپ به گونه ای است که شما را مجبور می کند برای رفع مشکالت خود، یا یک متخصص نبود سیستم

 .استخدام کنید و یا ساعت ها در اینترنت به دنبال راه حل مشکلتان بگردید

 از لحاظ امنیت فقط در سطح قبولی قرار دارد و نمی توان گفت دارای امنیت بسیار باالیی است. 

 رج محصوالت خود را داشته باشید در ابتدا قطعاً چالش آشنایی با فضای پیچیده ی پرستاشاپ را پیش روی اگر قصد د

 .خواهید داشت

  

 نقاط قوت پرستاشاپ

 این CMS متن باز است و می توانید به راحتی ادیت های مورد نظرتان را پیاده سازی کنید. 

 د سایت خود کنیدبا پرستاشاپ شما می توانید تا بی نهایت محصول وار. 

 راه اندازی اولیه ی پرستاشاپ در مقایسه با سایر رقبای خود بسیار راحت تر است. 

 علی رغم پیچیده بودن؛ پنل کاملی برای درج محصوالت در سایت به شما ارائه می دهد. 

 

 
  

 


