
چرا تایذ ّذیریت ٗب سایت سازّآ تٚ رٗاتط  
 عّْ٘ی سپردٙ ش٘د؟

 تنها بخشی كه می توند وب سایت سازمان را پویایی

ببخشد روابط عمومی آن سازمان است واین میسر 

نیست مگر با داشتن یك تیم قوی در روابط عمومی و 

  سازمانی فعال و پویا
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 ّراحٌ ساخت ٗ راٙ إذازی یل ٗب سایت

6  مرحله ساخت و راه اندازی یک وب سایت    
 : حرفه ای عبارتند از 

1 . تعیین اهدافی برای کارکرد وب سایت 

2 . طراحی وب سایت برای انتقال پیام تانDesign 

3- گرفتن یك دامین یا نام دامنه براي وب سایت  
Domain  

4 . پیدا کردن یک میزبان برای سایتHost 

5 . تبلیغ و ترویج خدمات سایت 

6. نگهداری و توسعه سایت 
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 هاستینگ یا میزباني سایت

 محل نگهداري سرورهاي سایتها: دیتا سنتر 

هر سرور مي تواند هزاران سایت را میزباني كند 

هر سایت مي تواند یك سرور اختصاصي داشته باشد 

هر سرور مي تواند انواع سیستم عامل داشته باشد 

 كد بسته –كد باز : سیستم عامل هاي سروها 

ویندوز سیستم عامل كد بسته است 

لینوكس سیستم عامل كد باز است 

 انتخاب سرورها بسته به شرایط موسسه و وب سایت

 ما دارد
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 هاستینگ یا میزباني سایت

 گیگا بایت 5مگا بایت تا  50از : فضا 

 چقدر انتقال فایل در ماه صورت مي گیرد: پهناي باند 

 گیگابایت قدرت  15مثال یک سایت خبری در ماه

 انتقال فایل دارد 

 گیگا بایت پهناي  5تا  2متوسط یك سایت معمولي

 . باند نیاز دارد 

 دیتا بیس ، برنامه نویسي ، : قابلیت هاي هاستینگ

 میل سرور ، نرم افزارها

 در ایران كارگزاران هاست فعال : نحوه گرفتن هاست

 5 شده اند كه نماینده شركتهاي خارجي هستند



 هاستینگ یا میزباني سایت

 اكثر كارگزاران هاست نمایندگان شركتهاي آمریكایي

 هستند

 تبیان ، داده : دیتا سنترهاي ایراني نیز فعال شده اند

 پردازي ، فن آوا ، پارس آنالین

 آمریكاي شمالي: كشورهاي ارایه دهنده هاستینگ 

 100= تومان  1000هر مگابایت فضا : قیمتMB  =

 هزار تومان به طور متوسط 100
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 Domainدامنه 

www.google.com 

  بخش اصلي مانند گوگل ، : از دو بخش : نام دامنه

 پسوند مانند دات نت

.com 

.net 

.org 

.info 

.ir 
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http://www.google.com/


www.nic.ir 



www.register.com 



www.whois.com 



http://webramz.com/domains 



www.sabahost.com 





 عوامل مختلفی با همدیگر منطبق می شوند تا طراحی

سه عامل . یک سایت مناسب و موفقیت آمیز شود

 : اصلی عبارتند از

1-  ظاهر طراحی 

2-  محتوا 

3-  برنامه نویسی 
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 اشتثاٛات ِّٜ در طراحی یل ٗب سایت  

1 .بدون یک استراتژی بازاریابی شروع می کنید .‘ 

2 . اینترنتی ندارید یا اگر دارید ( لوگو)یک نشان

 .  مناسب نیست

3 . برای پیشبرد اهداف خود تکنولوژی غلطی انتخاب

 .  می کنید

4 .یک طرح بازاریابی اینترنتی تدارک ندیده اید .‘ 
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5 .راهی برای اندازه گیری تاثیرات سایتتان ندارید. 

6 . تکنولوژی مورد استفاده شما با سیستم

 .  بازدیدکنندگان سایت شما تطابق ندارد

7 .کاربراین و مراجعین خود را گمراه می کنید  . 

8 .ارتباط با شما توسط سایت بسیار سخت است . 
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 دالیٌ اْٛیت داشتٔ یل ٗب سایت 

 وجود وب سایت اعتبار شما را افزایش مي دهد : دلیل اول 

 وب سایت باعث مي شود شركت شما در هر زمان و : دلیل دوم

 .  از هر مكان قابل دسترسي باشد

 وجود وب سایت سهولت ارجاع مشتریان جدید با : دلیل سوم

 .  ارجاع توسط سایرین را باال مي برد

 وب سایت یك ابزار قوي فروش است: دلیل چهارم  . 

 وب سایت باعث افزایش ارزش تبلیغات شما مي شود: دلیل پنجم . 

 وب سایت به شما كمك مي كند با مشتریان بالقوه در : دلیل ششم

 . ارتباط باشید
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 ٛاسایت إ٘اع ٗب 

 نوع سایت وجود  2از لحاظ نحوه طراحي و اجراو مدیریت فني
 :  دارد 

1-  ٗب سایتٜای ایستا(Static ) : این وب سایتها بیشتر حالت
اطالع رساني و معرفي عملكردها، خدمات، فعالیتها، كاالها، 

داراي حالت نمایشي ثابت و صفحات معین . دارند... ابزارها و 
 .هستند

2-  ٗب سایتٜای پ٘یا(Dynamic ) : این وب سایتها كالً با
. زبانهاي برنامه نویسي تخصصي تحت اینترنت ساخته مي شوند

.  قابل كنترل و مدیریت هستند. حالت نمایشي پویا و متغییري دارند
 .داراي ارتباط تعاملي با كاربر مي باشند

انواع زیر قابل ارائه هستند از ٕظر تقسیِ تٖذی ٛذف سایت ،: 

 اطالع رساني، تجاري، فرهنگي، آموزشي، تبادل نظر و اطالعات
  و سرگرمي
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 چیست ؟ ( cms)سیستِ ّذیریت ّحت٘ا 

 این سیستم ها كه امروزه در وب بنامCMS  شناخته
 Content Management Systemمیشوند، مخفف 

میباشندكه یك برنامه نرم افزاري روي سرور هستند 
و به مدیر سایت اجازه میدهند تا محتواي سایت را 

 . تغییر دهد بدون نیاز به طراحي دوباره سایت 

 در واقع طراح اولیه سایت یكبار سیستمCMS  را
طراحي میكند و تعدادي قالب آماده براي صفحات 

طراحي كرده و آن را روي سایت شما نصب میكند 
و حال شما براحتي میتوانید صفحات دیگري را به .

 . آن كم یا اضافه یا ویرایش كنید 
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 چٚ اّنإاتی دارد ؟  CMSیل 

 اكثر . طیف وسیعي از امكاناتCMS  ها در ورژن هاي مختلف و با قابلیت هاي مختلف
البته قابلیت بروز كردن اطالعات در همه مشترك است اما . به بازار عرضه میشوند 

 : از جمله. قابلیت هاي ویژه دیگري دارند كه با قیمت هاي مختلف بشما پیشنهاد میدهند 

1-  مدیریت اطالعات فرستاده شده توسط كاربران و تایید اطالعات 

2-  چند زبانه بودن 

3-  ایجاد نقشه سایت داینامیك 

4-  امكان ایجاد تجارت الكترونیك یا فروشگاه مجازي 

5-  ایجاد فرم براي دریافت اطالعات كاربران 

6-  بهینه سازي تصاویر آپلود شده 

7-  ایجاد و بروز كردن متا تگ ها 

8-  امكان جستجو در مطالب سایت 

9-  امنیت بیشتر 

10-  گزارش آمار بازدید از صفحات 
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مٖترً پٌٖ ّیستإی چٚ اّنإاتی در اختیار قرار 
 ّی دٛذ ؟  

 با توجه به نوع کنترل پنل ، امکاناتی که در اختیار شما قرار
به طور کلی کنترل پنل این . خواهد گرفت متفاوت خواهد بود

 :  امکانات را به شما می دهد

 » مدیریتFTP  

 » مدیریت فایلها وفولدرها شامل 

 تعیین سطوح دسترسی 

 حذف و ایجاد فایل و فولدر 

Upload  فایل 

 ایجادVirtual Directory   

 » مدیریت صندوق های پستی تعریف شده در دامنه شامل 

 حذف و ایجاد صندوق پستی 
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 تغییر گذرواژه 

Forward  صندوق پستی به صندوقی دیگر 

 ایجادAuto Responder   

 ایجادEmail Alias   

 تغییر فضای صندوق پستی 

 فعال سازیAnti-Spam  وAnti-Virus   

 تعیین نحوه دسترسی به صندوق پستی 

 » مدیریتDNS   

 » مدیریتDatabase  شامل 

 حذف و ایجادDatabase  

 حذف و ایجاد کاربر و تغییر گذرواژه 

 مدیریت و استفاده از پایگاه داده به صورت آنالین بدون نیاز به استفاده ازQuery Analyzer  و یا
Enterprise Manager   

 » مدیریت صفحه پیش فرض سایت 

 » مدیریت تهیه نسخه های پشتیبان 

 » ایجاد[iDomain alias ] 
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 استإذاردٛای یل ٗب سایت خ٘ب

www.reporter.ir 23 

 ْٕرٙ ٕح٘ٙ ارزیاتی ّالك داٗری ردیف

زیثایی شٖاسی  ) طراحی ٗ ىرافیل سایت : قاٍة   1
، سرعت ٍ٘د شذٓ ، سادىی ، رٕو ، عنس ، 

 (ٍّ٘تی ّذیا ، راْٖٛایی 

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی 

تٚ رٗز ت٘دٓ  ٗغٖی ت٘دٓ تخش ٛای  : ّحت٘ا   2
 ّحت٘ایی

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی 

پیٕ٘ذٛای ارتثاطی ، ) ٍیٖل ٗ ٛایپر ٍیٖل  3
 (پیٕ٘ذٛای داخٌ ّتٖی 

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی 

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی  RSSخرٗجی  4

ٗ  ( داخَی یا خارجی ) ٗضعیت ّ٘ت٘ر جستج٘   5
 آرشی٘  

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی 

ماّٖت ، ایْیٌ ، ٕظر سٖجی ، ) اّنإات تعاَّی  6
 (تْاستامس ارساً پیاُ  ، آدرس ٛا ٗ تَفٔ ٛای 

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی 

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی  رتثٚ در ّ٘ت٘رٛای جستج٘ ٗ مإتریٖو 7

اشتراك إٓالیٔ ، اّنآ  ) خثرٕاّٚ اٍنترٕٗیل  8
 (عض٘یت ٗ ٍغ٘ عض٘یت ، فعاً ت٘دٓ خثرٕاّٚ 

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی 

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی  ٗ ٗتاله  Forumتاالر ىفتي٘  9

ٕقشٚ سایت ، پاسخ تٚ پرسش ٛای ّتذاًٗ ٗ سایر   10
 اّنإات اتتناری

 □تسیار ضعیف □   ضعیف □    ّت٘سط□  خ٘ب  □ عاٍی 

 جمع كل



  ٗتْستری ٗ ّذیریت سایت

 »  گردآوری مطالب و اطالعات مرتبط با موضوع

ویراستاری متون و محتوای سایت و چینش و , سایت 

 ساختاربندی اطالعات

 مدیریت تعامالت سایت با کاربران و نظارت بر

 کاربران

 فرمت دهی مطالب و تنظیم پارامترهای شیوه نامه

 و پوشش گرافیکی سایت (CSS) آبشاری سایت
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 ویرایش مطالب و متون سایت جهت فرمت دهی متون

, مشخص کردن عبارات دارای تاکید بصورت بولد , 

تنظیم سایز متون بر اساس , ایتالیک یا آندرالین 

, تنظیم زیبایی و خوش فرمی متون , میزان اهمیت 

برقراری لینک , استفاده از عکس های مرتبط با متن 

های داخلی و خارجی در متون برای ناوبری کاربر 

تنظیم پارامترهای شیوه نامه آبشاری , بین صفحات 

  جهت متحد الشکل کردن فرمت ها در تمامی صفحات
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 تْریٔ عَْی

1-  نام وب سایت مورد نظر خود را در سایتهای زیر

 :چک کنید 

www.register.com 

www.whois.com 

2-  به وب سایت سازمانی خود از نظر استانداردهای

 گانه ارایه شده امتیاز بدهید 10
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