
هقذهِ:تاگستزش علن ٍپیطزفت فٌاٍری ّز رٍس تِ تعذاد 

ایص هیاتذٍ افزادی کِ اس ایٌتزًت استفادُ هیکٌٌذ افش

ت اضٌا ّستي  تِ طَر ی ٍب سایاکثزکارتزاى تاٍاصُ 

هعوَل افزاد سیادی ّن تزای خَدٍب سایت ّایی 

اگز ضواّن اس افزادی ّستیذ کِ دٍس داردیذ دارًذ.

تزای خَد ٍب سایت راُ اًذاسی کٌیذ ٍ اضٌایی سیادی 

 تا ایي هَضَع ًذاریذ تاها ّوزاُ تاضیذ........

هادرایي هجوَعِ سعی هیکٌین راُ ّای اتتذایی راُ 

اًذاسی ٍب سایت را تِ طَر خالصِ تِ ضوا ارائِ 

کٌین.ٍّذف اسایي هجوَعِ اهَسش تزای هثتذیاى ّست 
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کِ تِ صَرت سادُ ٍاساى تیاى ضذُ ٍاهَسش حزفِ ای 

 ًویثاضذ.اهیذٍارین هَرد تَجِ ضوا قزار گیزد.

------------------------- 

 هادرایي کتاب چٌذ قذم تزای راُ اًذاسی ٍب سایت

هیکٌین کِ راُ ّای اٍلیِ ی ایجاد ٍب سایت  هعزفی

 :هیثاضٌذ کِ در سیز تیاى هیکٌین

 اًتخاب ّذف-1

 اًتخاب هَضَع ٍب سایت-2

 اًتخاب داهیي-3

 خزیذ سزٍیس ّاست-4

 ًصة تزًاهِ ی هذیزیتی-5

 اًتخاب قالة سایت-6



 

 چٌذیي ًکتِ ی ریش درهَرد ٍب سایت ًَیسی تزای-7

 هثتذیاى

دى اٍلیي راُ درایجاد ٍب سایت هعیي کز

ّذف است.فزدی کِ تصوین تِ ایجاد ٍب سایت 

هیگیزدتایذ ّذف خَدرا تذاًذ هعوَال  افزادی ّستٌذ 

کِ ٍب سایت راتِ عٌَاى سزگزهی 

ایجادهیکٌٌذٍهَضَع سایت تزایطاى هْن ًیست.یا 

افزادی ّستٌذ کِ هیخَاٌّذاس ٍب سایت کسة 

دراهذکٌٌذ.ٍیا افزادی ّستٌذ کِ هیخَاٌّذ خاطزات ٍ 

ّای ضخصی خَدٍیاکارٍضغل خَدرا هعزفی داًستِ 

ٍدراختیار دیگزاى تگذارًذ.پس درایي قسوت تایذ 
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ّذف را هطخص کٌین.افزادی کِ هیخَاٌّذ ٍب 

سایتطاى تزایطاى سزگزهی تاضذ هعوَال سایتْای 

سزگزهی ٍجَک ضعز داًستٌی ٍ اس ایي قثیل هَضَعات 

راُ اًذاسی هیکٌٌذ.ٍلی افزادی کِ دًثال کسة دراهذ 

ستٌذ هعوَال سایتْای داًلَد ًزم افشار.فیلن ٍ عکس ٍ ّ

...راُ اًذاسی هیکٌٌذ ٍافزادی ّن کِ ّستٌذ ٍب 

سایتطاى را تِ عٌَاى ٍب سایت ضخصی راُ اًذاسی 

هیکٌٌذ ایٌگًَِ افزاد ّن ضعزداستاى دل ًَضتِ ٍیا 

 هعزفی  ضغل ٍیا داًستِ ّایی کِ دارًذ هٌتطزهیکٌٌذ.

ٍدرایي هیاى کساًی کِ تِ دًثال کسة دراهذ  اسٍب 

ًیستٌذتزایطاى سیاد هْن ًیست کِ هَضَعاتطاى چی 

تاضذ چَى فقط قصذ اس راُ اًذاسی ایي ٍب سایتْا 

تٌذ.ٍلی کساًی کِ سزگزهی تزای خَدٍدیگزاى ّس
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هیخَاٌّذ اس ٍب کسة دراهذکٌٌذتایذ خَد را اهادُ 

 کٌٌذ کِ راُ دراسی در پیص دارًذ.

-----------------------

 

راُ دٍهی کِ درپیص دارین اًتخاب 

هَضَع ٍب سایت ّست درایي قسوت تایذ تِ تَاًایی 

ّا ٍ تعذاد افزادی کِ هیخَاٌّذ در ٍب سایت فعالیت 

ًاتی کِ دردست دارًذ تایذ تَجِ کٌین.تزای کٌٌذ ٍاهکا

هثال کسی کِ هیخَاّذ سایت داًلَد ًزم افشار راُ 

اًذاسی کٌذ هطخص است ًویتَاًذ تِ تٌْایی ایي کار را 
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اًجام دّذٍّوچٌیي اسًظز اهکاًات هثال اگز تخَاّذتا 

ّن 128adslسزعت پاییي دیال اج ٍیا حتی سزعت 

ذ تَجِ کٌین کِ قثل اس ًویتَاًذ ایٌکار را کٌذ پس تای

اًتخاب ایٌگًَِ سایتْا افزاد ٍ اهکاًات خَد را فزاّن 

کٌین ٍ تعذ ایٌگًَِ سایتْا را راُ اًذاسی کٌین.هخاطثاى 

ایٌگًَِ سایتْا سیاد است ٍ اگز تتَاًذکسی ایٌگًَِ 

سایتْا را تِ خَتی راُ اًذاسی کٌیذ هَفقیت خَتی 

ادی هیخَاّذ.  هیتَاًذ داضتِ تاضذ.ٍلی سعی ٍ تالش سی

ٍلی ٍقتی ضواهیخَاّیذ تِ تٌْایی ٍب سایتی را راُ 

اًذاسی کٌیذ ٍ اى را هذیزیت کٌیذ ٍاس ًظزاهکاًات ّن 

اهکاًات قاتل تَجْی ًذاریذ تایذ ٍب سایتْایی هثل 

 تیطتزسایتْای سزگزهی.ٍسایتْایی کِ اساس کاراًْا

تزرٍی هتي است هثال ًَضتي 

جَک.پیاهک.ضعز.داستاى.ٍ...هیثاضذٍایٌگًَِ سایتْا 



خَد طزفذارخَتی دارًذ تاایٌکِ ایٌگًَِ 

سایتْاسیادّستٌذ ٍافزاد سیادی ایٌگًَِ سایتْارا راُ 

اًذاسی کزدًذٍلی هیشاى هَفقیت ٍ پیطزفت تستگی تِ 

فکز ٍقلن ضوا دارد کِ هیتَاًیذ تا کوی ًَاٍری ٍ 

لة جالة ٍ جذیذتزٍکویاب درایي گًَِ سایتْا هطا

 هَفق ضَیذ.

سایتْای اضتزاک گذاری عکس ٍفیلن ّن سایتْای 

پزطزفذاری ّستٌذٍایي ٍب سایتْا تیطتز تِ ًظارت ضوا 

احتیاج دارد درایٌگًَِ سایتْاضوا سایت را راُ اًذاسی 

هیکٌیذ ٍ کارتزاى عکس ّاٍفیلن ّای خَدرا تِ اضتزاک 

ایذ تِ تخلفات اًْا ًظارت کزدُ هیگذارًذٍضوات

ٍهذیزیت کٌیذ ٍایٌگًَِ سایتْا ّن درجای خَد 

هخاطثاى قاتل تَجْی دارًذ.حال ّوِ ی ایي ًَضتِ ّا 

ٍ گفتِ ّا تِ تخصص ٍ اهکاًات ٍ ّذف ضوا تستگی دارد 



کِ تتَاًیذ کذام ٍب سایت را تِ خَتی هذیزیت کزدُ ٍ 

 هَفق ضَیذ.

-------------------------

 

حاال راُ سَهی کِ درپیص دارین تعذ 

اسهطخص کزدى ّذف ٍهَضَع تِ اًتخاب اسن تزای 

ٍب سایت خَد هیزسین.ایي قسوت قسوت اساسی ٍب 

ّواى  سایت هاّست.اًتخاب ًام داهیي هٌظَر اس داهٌِ

اسوی است کِ ٍب سایت ها قزار است تا اى ضٌاختِ ضَد 

تِ عٌَاى هثال تزای سایت گزافیکی 

graphic.com یاهثال تزای سایت

یاهثال تزای سایت softdownload.comداًلَد
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یا تزای سایت iranfun.comسزگزهی

در ایي قسوت تایذ اسوی را alizadeh.comضخصی

تاضذ ٍّچٌیي ایي  اًتخاب کٌین کِ تاهَضَع ها هزتثط

ًام ّزچِ کَتاُ تز ٍ پزهعٌی تز تاضذ تْتز است ٍ درصذ 

.پس درایي تخص سهاى سیادی هَفقیت ها تاالتز هیزٍد

تزای فکز کزدى تِ خزج هیذّین ٍ داهٌِ خَدرا اًتخاب 

هیکٌین ٍاگز داهٌِ اًتخاب ضذُ تَسط دیگزاى ثثت 

ًطذُ تاضذ ٍ اساد تاضذ ها ثثت کزدُ 

تزای کطَر ایزاى ّست irٍهیخزین.داهٌِ

ّن netٍorgتیي الوللی ّست ٍداهٌِ ّای comٍداهٌِ

استفادُ comهیتَاى استفادُ کزد کِ تْتز است اس داهٌِ

 کٌین .

------------------------
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راُ چْار در ٍب سایت خزیذ سزٍیس 

هیثاضذ درایي قسوت یک ّاست اسضزکت ّای ارائِ 

ًیاسضوا  دٌّذُ ایي سزٍیس را هیخزین ٍایي تستگی تِ

دارد کِ تزای چِ هَضَعی ّاست تخزین هعوَال تزای 

سایتْایی کِ تیطتز هتٌی ّستٌذ ّاست تاالیی ًیاس ًیست 

ٍلی تزای سایتْایی هاًٌذ اضتزاک فیلن ٍیا سایت داًلَد 

ّاست سیادی ًیاس دارین تا تتَاًین هطالثواى را دراى 

 هٌتطزکٌین ٍایي قسوت تستِ تِ ًیاس ّزکس است.

------------------------
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حاال تعذ اس خزیذ سزٍیس ّاست ٍداهیي 

کِ کار ثثت توام ضذ تِ سزاغ ًصة تزًاهِ تزرٍی ّاست 

یتی ّست کِ هیزٍین هٌظَراس تزًاهِ ّواى پٌل هذیز

هیخَاّین سایتواى را هذیزیت ٍهطالة را هٌتطز کٌین 

تزًاهِ ّایی هثل ٍردپزس.ًیَک.جَهال. ٍ...ّستٌذ کِ 

ّزکذام هشیت خاصی دارًذ استزًاهِ ی ٍردپزس 

درتیطتز سایتْا استفادُ هیطَد ٍردپزس خَد تزًاهِ ای 

درظاّز اساى ٍلی تزًاهِ ی پزقذرتی هیثاضذٍاسلحاظ 

ست.تزًاهِ ی ًیَک ّن اسلحاظ گزافیک اهٌیت خَب ا

درسطح درسطح تاالیی قزار دارد ٍاس لحاظ اهٌیتی 

خَتی ًویثاضذٍتیطتز تزای سایتْای هَسیک ٍ ایٌگًَِ 

سایتْا خَب است.تزًاهِ ی جَهال ّن اس تزًاهِ ّای 

هذیزیت ٍب سایت ّست کِ در ردُ ی خَتی قزاردارد 

ب سایتْای تِ طَری کِ اس ایي تزًاهِ تیطتز تزای ٍ



ضزکتی ّن استفادُ هیطَد چَى ّن اس لحاظ اهٌیت ٍ 

 ّن اس لحاظ هذیزیت در سطح خَتی قزار دارد.

حاال تعذاس اتوام خزیذسزٍیس ٍ اًتخاب 

تزًاهِ تِ قسوت اًتخاب قالة هیپزداسین در ایي قسوت 

تایذ ًسثت تِ هَضَع سایتواى قالة اى راًیشتایذ 

اًتخاب کٌین هعوَال قالة ّای اهادُ ای درسایتْای 

هختلف قزار هیذٌّذ ٍایٌگًَِ قالة ّا تزای افزادی 

دصزف کٌٌذ کِ خَب است کِ ًویخَاٌّذ ّشیٌِ ی سیا

هیتَاًٌذ تا هقذاری تغییزات اس قالة ّا استفادُ کٌٌذ 

ٍلی کساًی کِ دًثال سایت حزفِ ای ّستٌذ هیتَاًٌذ 

 دادُ ٍ اسقالة خَد استفادُ کٌٌذ.قالة خَد را سفارش 

حاال ٍب سایت ها اهادُ است ٍهیتَاًین هطالثواى را 

 هٌتطز کٌین.
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------------------------- 

حاال در سیز تِ چٌذُ ًکتِ ی کَتاُ درسهیٌِ ی هذیزیت 

 ٍ هطلة ًَیسی تایذ تَجِ کٌین کِ :

اس کپی کزدى هطالة سایتْای دیگز تپزّیشین چَى -1

کوتزی داضتِ  ایي کار تاعث هیطَد کِ تاسدیذ کٌٌذُ ی

 تاضین ٍ ًَاٍری ٍ هتفاٍت تَدى هطلة را اس تیي تثزین.

اس هطالثی استفادُ کٌین کِ خَاًٌذُ را خستِ ًکزدُ -2

 ٍتاعث دلشدگی خَاًٌذُ ًطَد.
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سعی کٌین هطالثواى گیزا ٍجذاب تاضذ کِ خَاًٌذُ -3

هطلة را ًصف ًٍیوِ ٍل ًکزدُ ٍسزاغ هتي دیگزی 

 .ًزٍد

 

هَضَعاتی استفادُ کٌیذ کِ در دیگز سعی کٌیذ اس -4

 .سایتْا کوتز تِ چطن هیخَرد

هطالة ّوزاُ تا تصَیز اى هَضَع هیتَاًذ جذاب تز -5

 .تاضذ

استفادُ اس سزٍیس اًجوي در ٍب سایت تزای -6

کارتزاى سایت خیلی خَب تَدُ ٍتاعث جذب کارتز 

 .سیادی هیطَد 

ذ ًٍقطِ ای کِ تزای ٍب سایت ًَیساى تاسُ کار ه-7

ًظز ّست تْتز است تاسُ کاراى تِ جای خزیذ ّاست 



فقط داهٌِ خزیذُ ٍ تِ ٍتالگ هتصل کٌٌذ ٍدرحالی کِ 

داهٌِ ی اًْا ثثت ضذُ ٍضخصی است هیتَاًٌذ اس ٍتالگ 

ّا استفادُ کزدُ ٍهطالثطاى را هٌتطزکٌٌذچَى 

اساًتز اس ٍب سایت است.ّوچٌیي تا هذیزیت ٍتالگ 

هیکٌٌذ.تاسدیذ سایت خَب ایٌکار ّشیٌِ ی کوتزی خزج 

ٍ سٍد ضٌاختِ هیطَدٍایٌطَری راُ هَفقیت ضوا تاستز 

 هیطَد.

 قذم اخز:

در قسوت ٍب سایت اسکساًی هطاٍرُ تگیزیذ کِ درایي 

کار هَفق تَدُ اًذ ًِ کساًی کِ هَفق ًطذُ اًذ چَى 

اکثز افزاد تذٍى اضٌایی قثلی تاًحَُ ی کار دست تِ 

ي کار ضکست هیخَرًذ ایجاد ٍب سایت هیشًٌذ ٍدرای

ٍاگز اس اًْا هطاٍرُ تگیزیذ ضوا را ًیش ًا اهیذ 

چَى اًْا تالش خَد  را ًکزدُ ٍ تسیاری .خَاٌّذکزد



اسراُ ّا را اضتثاُ رفتِ اًذ ٍایي هَضَع تاعث ضکست 

اًْا ضذُ است کِ ها ضکست اًْا را تکزار ًکزدُ ٍ تِ 

 دًثال هَفقیت هیزٍین.

 پایاى                                       

ضوا هیتَاًیذ تِ ٍب سایت هاسزتشًیذ ٍ کتاتْای جذیذ را 

کِ در ّزهاُ هٌتطز هیطًَذ داًلَد کٌیذ.ٍّوچٌیي تا 

ًظزات ٍ اًتقادات ٍ پیطٌْادات ساسًذُ ی خَد هارادر 

 تْتز کزدى هجوَعِ ّای جذیذ یاری فزهاییذ.
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