
 

 

 

 :های اصلی مقالهسرفصل

 سایت چیست؟وب 
 سایتانواع وب 
 سایت داشته باشیم؟چگونه یک وب 
 سایتوکار جدید با وبایجاد یک کسب 
 های آمادهسایت با استفاده از قالبمزایا و معایب استفاده از طراحی وب 

 سایت چیست؟وب

ای از صفحات اینترنتی هستند که دارای اطالعاات و اساناد صاا  و ماربا  باا ها مجموعه سایتوب
هاا و ررافیاک هاا، لینکهای مختلا،، متنباشند، این صفحات همراه بارنگموضوع فعالیت شما می

 .شودهای مختل، و موردنیاز باعث ایجاد اربااط بین کاربران میمناسب در قالب

باشاند کاه باه ایان فرد صاود میهای منحصربهیز مانند افراد در دنیای واقعی دارای اسمها نسایتوب
 شاوندشاروع می(www) ها باا نوشاتنشود. هر یک از این دامناهرفته می (Domain) ها دامنهاسم

دلیا  اساتفاده از آن در ابتادای دامناه، نداان دادن  .("رساتروب جهان" World Wide Web مخف،)
و ...   ”com”  “.ir”  “.org.“ باشاد و هار دامناه باا نوشاتنها از یک پروبک  واحد مینام پیروی همه



 

 

 .پایان میابد که هر پسوند دارای معنی صاصی است

 هاسایتانواع وب

بندی مختلفای قارار ساایت در دساتهرو هار وبشوند ازایانها با اهداف مختلفی ایجاد میسایتوب
باشاد. بارای ها میسایتها آسان کردن اربااط مخاطاان با وببندیدستهریرد هدف از ایجاد این می

ساایت فروشاگاهی را باا یکادیگر مهایساه کنایم، سایت بأمین اجتماعی و یک وببوان وبمثال نمی
باشاد اماا ای و ماوارد دیگار میسایت بأمین اجتماعی مربوط به امور بیماهدانید وبطور که میهمان
باشد کاه طور که از اسم آن مدخص است مربوط به امور صریدوفروش میهمان سایت فروشگاهیوب

ها وجاود بندیهر یک از این دو با بوجه به نیاز کاربران مخاطاان صا  صود را دارند. ارار ایان دساته
ها کار بسایار دشاواری ها وجود ندارد و دسترسی به آنسایتنداشته باشند هیچ نظم صاصی بین وب

 .صواهد بود

بوانید در مهاله انواع وب سایت شرکت ویارا ماالعاه را می انواع وب سایت بوضیحات بکمیلی درباره
 .کنید

 :های وب سایتبندیدسته

 های صاریسایتوب 
 پزشکی 
 شخصی 
 یفروشگاه 
 آموزشی 
 و ... 



 

 

 
 انواع وب سایت

 چگونه یک سایت داشته باشیم؟

بواند با بوجه به نیاز صود یاک راد ندارد و هر فرد میسایت محدودیت صاصی برای افساصتن یک وب
وکار جدید بصمیم به ایجااد یاک بواند برای ایجاد یک کسبسایت داشته باشد راهی یک فرد میوب
های روزانه صود بصمیم به سایت بگیرد. هم چنین راهی یک فرد برای اهداف شخصی و یادداشتوب

ساایت صاود و بوجه این است که همه افراد در برابر وبقاب ریرد اما نکته طراحی یک وب سایت می
 .ماالب ایجادشده در آن مِسئولیت دارند و قا  از ایجاد آن باید اهداف صود را مدخص کنند

 سایتوکار جدید با وبایجاد یک کسب

اما چیازی باشد ازجمله نیازهای جدی همه افراد می” اینترنت“با بوجه به دنیای امروز همه ما میدانیم 
باشاد ی اینترنات میوسایلهکه باعث به وجود آمدن این مسئله شده است طایعتًا آسان شدن کاار به

کنیم این اسات سایت را به شما پیدنهاد میوکار جدید وبپس اولین دلیلی که برای ایجاد یک کسب
انند صرید را با صیاال دهند کارهای کوچکی مهای زیاد برجیح میکه: امروزه همه افراد به دلی  مدغله

آسوده و بدون ابالف وقات در صاناه انجاام دهناد، پاس بارای ایان امار باه دنااال فروشاگاه هاای 
 .ها شمارا در اینترنت پیدا کنندشود آنسایت شما باعث میرردند و وبمی اینترنتی



 

 

ن نکته بوجه کنیاد: کند با کار شما رونق چدمگیری پیدا کند. اما باید به ایابفاق کمک شایانی می این
دیگر عاارتقاول دارید که باعث جذب مدتری شود باهسایت قاب برای این رونق ش ما نیاز به یک وب

های دیگر صواهیاد باود و بایاد ساعی کنیاد همیداه در اولاین سایتشما در یک رقابت عظیم با وب
 .جایگاه باشید با به موفهیت برسید

را مثال بزنیم که بوانساته طای مادبی  دیجی کاال نترنتی میتوانیماز جمله معروفترین فروشگاه های ای
 .کم، مدتری های زیادی جذب کند

 ایجاد کسب و کار با وب سایت

 وکاری بدون توقفکسب

روز و ساعت شااانه24شود با شما سایت باعث میبوجه بعدی این است که داشتن یک وبمورد قاب 
های صود باشید، حتای اوقاابی کاه شاما در حاال اساتراحت هساتید ک  ایام هفته را در کنار مدتری

 .باشدوکار شما میسایت شما در حال رسترش کسبوب

 هایی فراتر از انتظارمشتری

شود که شما در آن سااکن هساتید اماا قاعاًا آماار وکار شما در شهری ایجاد میرد کسبدر بیدتر موا
کنند نسات به افرادی که در اینترنت حضور دارند بسایار کام صواهاد افرادی که در این شهر زندری می

وکار صاود وب ساایتی نیاز در بود، پس با بوجه به این موضوع ارر شما صارج از فضای واقعای کساب



 

 

های شما فرابر از انتظاربان صواهد بود و این امار شامارا باه نت داشته باشید قاعًا بعداد مدتریاینتر
 .بر صواهد کردموفهیت هرچه بیدتر نزدیک

 وکاری کسبهای اولیهکم کردن هزینه

های بسیار زیاادی از قایا : هزیناه صریاد یاا وکار هزینههمه ما میدانیم امروزه برای ایجاد یک کسب
وکار، هزینه حهوق کارکنان و... وجود دارد که شاید برای ه، هزینه وسای  موردنیاز برای مکان کسباجار

وکار جدید را ایجاد کند بسیار سخت باشد اما ایجاد صواهد یک کسبکار است و مییک فردی که بازه
ر جدیاد صاود را برین هزینه و بنها با یک طراحی سایت کاسایت به شما کمک صواهد کرد با با کموب

 .شروع کنید و پس از پیدرفت کافی به اربها کار صود بپردازید

 سایت موفقهای یک ویژگی

 ظاهر

شوید اولین چیزی که شمارا جاذب سایت میارر کمی دقت کنید صواهید دید وقتی شما وارد یک وب
کنناده یااا و جذبسایت موفق ظاهری ز باشد پس اولین نکته برای ایجاد یک وبکند ظاهر آن میمی
اشاره کرد. راب  کاربری به معنای  (UX)و بجربه کاربریUI) )بوان به راب  کاربریباره میباشد. دراینمی

کناد اماا بجرباه کااربری باه معناای احساا  و سایت شاما دیادن میزمانی است که یک فرد از وب
تی موفق صواهاد باود کاه دارای سایت شما دارد. وب سایای است که فرد هنگام استفاده از وببجربه
حال ساده باشد با کاربر بتواند زمانی طوالنی را بدون صستگی در های متناسب با یکدیگر و درعینرنگ
 .سایت شما سپری کند و باعث جذب مدتری شودوب

 محتوا

ازنظر محتوا باید بگوییم وب سایتی موفهیت بیدتری صواهد داشات کاه دارای محتاوای مناساب باا 
ع سایت صود باشد و از بولید محتوای باارزش و ماداوم بهاره باارد. مهصاود از بولیاد محتاوای موضو

سایت باشد)کپی نااشاد.. اماا جالاب اسات باارزش این است که این محتوا صرفًا منحصر به این وب
بدانید محتوا متدک  از چهار رروه: محتوای متنی، محتاوای ویادیویی، محتاوای ررافیکای، محتاوای 

بین محتوای متنای بیداترین ساهم را در فضاای مجاازی دارد اماا محتاوای باشد که دراینمی صوبی
ب یگاه اول در رورا  دارد و باعاث جاذویدیویی امروزه بغیر بسیار زیادی در ارزش و رباه شما برای جا



 

 

 .زیاد مدتری صواهد شد

 دوستی با گوگل

باود. شاما باا رعایات چناد نکتاه  حاال ساخت صواهاددوست بودن با رور  کاری راحت اما درعین
منادی از بوانید با رور  دوست باشید و جایگاه اول را به صود اصتصا  دهید کارهایی مانند: بهرهمی

 .های متناسبروزرسانی مداوم، بولید محتوای بارزش و منظم, ایجاد لینکبهویم محتوایی مدون، به

 باالسرعت

هاست. رور  همواره سعی دارد باا سایتدارد سرعت وب یکی از مواردی که رور  بوجه صاصی به آن
که هر وب طوریباشد بهباال میها سرعتبهترین پیدنهاد را به کاربران صود ارایه بدهد پس یکی از آن

سایتی که سرعت لود شدن آن از امتیاز بهتری برصوردار باشد نزد رور  محاوبیت بیدتری دارد و ایان 
سایت زیر سه ثانیاه بری برصوردار صواهد بود بهترین سرعت لود شدن یک وبسایت از جایگاه باالوب
 .است

 های آمادهسایت با استفاده از قالبمزایا و معایب استفاده از طراحی وب

 .هایی که دارد دارای معایب بسیاری استسایت عالوه بر مزیتطراحی وب

شده متناسب باا چاه افاراد و از پیش آماده هایسایت با قالباول از هر چیز باید بگوییم طراحی وب
 !باشد؟وکاری میچه نوع کسب

ی کمی برای های آماده در قدم اول متناسب با افرادی است که دارای بودجهسایت با قالبطراحی وب
پاس در   کند،ها را برطرف میها نیاز آنوکار جدید هستند و استفاده از این قالباندازی یک کسبراه

ها نیاز به داناش صاصای نادارد و باا این طراحی بسیار کارآمد صواهد بود. استفاده از این قالباینجا 
انادازی کنیاد همیناین ایان سایت موردنیااز صاود را راهبوانید وبراحتی میها بهرعایت دستورالعم 

 .فه کنیدسایت صود اضاهای مختلفی را نیز به وبدهند با آیتمهای آماده به شما اجازه میقالب

 



 

 

 مزایا

برین زماان سایت در کوبااهاندازی وببوجه راهی قاب های این نوع طراحی سایت اولین نکتهاز مزیت
کنید، نکته دیگار ایان سایت موردنظر صود دسترسی پیدا میباشد و صیلی سریع شما به وبممکن می

سایت به شاما ترش و بوسعه وبهای بسیار زیادی برای رسها امکان افزودن افزونهاست که این قالب
با حدودی اصول و قوانین سئو رعایت شاده اسات پاس جاای  ها سایتدهد، در طراحی این وبمی

 .نگرانی نیست

 معایب

ها شما ممکن اسات ازنظار کیفیت،امنیات،و سارعت دارای سااح سایتکه طراحی این وبازآنجایی
ت طراحان دیگری باشاند کاه باا اساتفاده از ایان که ممکن اسبوجه دیگر اینباالیی نااشند،نکته قاب 

حسااب یاک امتیااز منفای بهسایت شما داشاته باشاند کاه اینهایی مدابه با وبسایتها وبقالب
ها ساایتروزرسانی کنید که این امر در این نوع وبسایت صود را بهرود. بعد از مدبی شما باید وبمی

سایت را طراحی کنید و اطالعات موردنیاز صود را در ره از اول وبپذیر نخواهد بود مگر اینکه دوباامکان
سایت شمارا پایین صواهد آورد این است کاه بسایاری از آن قرار دهید.و آصرین نکته بسیار ساح وب

دهند که باعاث افات ها قرار میسایترایگانی را در این وب بالیغات هاسایتطراحان در این نوع وب
 .چدمگیری صواهد بود

 

  


