
 

 

 

 :های مقالهسرفصل

 مقدمه 
 سایت چیست؟وب 
 سایتانواع وب 
 سایت برای شما مناسب است؟کدام نوع وب 
 سایت خوبهای وبویژگی 
 تفاوت وب با سایت 

 مقدمه

ها سایتسایتی متناسب با حوزٔه فعالیت خود داشته باشید، بهتر است که با وببرای اینکه بتوانید وب
بنددی کدرد و توان از جهات مختلف طبقههای اینترنتی را میسایتها آشنا شوید. وببندی آنو دسته

لکترونیدد ، های تجددارت اسددایترسددانی، وبهای اط عسددایتانددواع مختلفددی دارنددد. مدد     وب
های سدایتهای شدبکه اجتمدا،ی، وبسدایتهای تفریحی، وبسایتهای فروشگاهی، وبسایتوب

 .بندی کرد،لمی و ... دسته



 

 

 سایت چیست؟وب

 !چرا باید وب سایت داشته باشیم اول ببینیم که اص   

گیرندد صورت متن، تصویر، ویدئو و یا صوت در کنار هم قرار میدر ی  تعریف ساده به اط ،اتی که به
گیرند و توسط ی ی  سرور قرار میشود. اط ،ات معموال  در ی  صفحه اصلی بر روسایت گفته میوب

وسیله اینترنت به این اط ،ات دسترسی پیددا توانند بهشوند و کاربران میافرادی تولید و نگهداری می
 .کنند

 سایت بر اساس کاربرد و طراحیانواع وب 

 های کاتالوگی استاتی سایتوب: 

اند، ویددرایو و شددهراحیو جدداوا اسدکریطت ط  HTML , CSS های اسدتاتی  بدا زبددانسدایتوب
شدود. سدر،ت بارگدیاری ای انجدام میهدای حرفدهها ساالنه یکی دو بدار توسدط طرا روزرسانی آنبه

 .های استاتی  نسبت به داینامی  باالتر استسایتوب

 های کاتالوگی استاتی سایتوب

http://nasv.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%9f/
http://nasv.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85%d8%9f/


 

 

 های کاتالوگی داینامی سایتوب: 

های مدددیریت محتددوا و سیسددتم ASP.net ،PHP نویسددیهددای برنامههایی کدده بددا زبانسددایتوب
های مدیریت ا جزئیات قابل مدیریت بوده و بر اساس سیستماند، که مشابه ی  کاتالوگ و بتولیدشده

 .محتوا هستند

 های پرتالسایتوب: 

باقابلیدت تعامدل  سایت در کندار هدمشود که از چند وبهای بزرگ و داینامیکی گفته میسایتبه وب
 .اندشدهتشکیل بیشتر کاربران

 های فلوسایتوب: 

 .و بصری بسیار باالیی برخوردار هستندهای گرافیکی ها از جیابیتسایتاین وب

 اساس نوع صفحات وب سایت برانواع وب 

 وب گ 

های شخصی یا مقاالت سایت است که حاوی اط ،اتی مانند  گزارش روزانه، اخبار، یادداشتنو،ی وب
دهند و امکانات رایگان و خوبی در اختیار کاربران خود قرار می هاوب گ. ،لمی موردنظر طرا  آن است

 .توانند مطالب خود را انتشار دهندکاربران می

 سایتوب 

اند و دامنده اینترنتدی مشدتر  ای از صفحات وب است که دارای ی  دامنه اینترنتدی یدا زیدرمجمو،ه
روی شبکه پروتکل اینترنت م دل شدبکٔه  هاسایتوب شودتوسط حداقل ی  سرور وب انتشار داده می

 .گیرنداینترنت یا شبکه محلی قرار می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87


 

 

 سب است؟برای شما منا سایتوب کدام نوع

انددازی سدایت را انتخداب کنیدد. اگدر قصدد راهتوانیدد ندوع وبشما با توجه به نوع فعالیت خدود می
سدایت باشد، شما به ی  وبوکار خود در مقیاس محدودی رادارید و صرفا  قصد شما معرفی میکسب

 .سایت کاتالوگ استاتی  را انتخاب کنیدتوانید وبساده نیاز دارید و می

 های استاتی سایتبمزایا و

 های داینامی ها نسبت به سایتهزینه نسبتا  کمتر آن 
 امکان تغییر کلیت صفحات سایت در صفحات داخلی 

شوند به همدین ،لدت طراحدان صورت جداگانه طراحی میهای استاتی  بهبه ،بارتی صفحات سایت
سازی کنند. از طرف دیگر نیدز توانند هر ی  از صفحات داخلی را متناسب با خودش طراحی و پیادهمی

 ای نیسدت و صدرفا  ید نویس حرفدههای استاتی  نیاز به برنامهبه این دلیل که برای طراحی سایت
HTML سازی نماید، بنابراین هزینه طراحدی آن نیدز کمتدر از ها را پیادهگونه سایتتواند اینکار نیز می

 .های داینامی  استسایت

 تی های استاسایتمعایب وب

 دهدروزرسانی مطالب را نمیبه مدیران و صاحبان سایت اجازه به. 
 کنندهای استاتی  رتبه باالیی در موتورهای جستجو کسب نمیسایت. 
 های استاتی  پس از گیشت یکی دو سال از زمان طراحی نیاز به بازطراحی خواهند داشتسایت. 

 تفاوت وب با سایت

ای از شدود. درواقدم مجمو،دهیاردهدا سدایت اینترنتدی گفتده میوب، به فضای آن یدن متشدکل از میل
های گوناگون است. امدا سدایت یکدی از واحددهای های اینترنتی مختلف، در سراسر دنیا و زبانسایت

های اینترنتدی بدر روی آن سدایتای کده وبدهنده این رسانه جهانی است. بده رسدانهکوچ  تشکیل
 .شوداند، وب گفته میقرارگرفته

 



 

 

 های اینترنتی و تجارت الکترونی های مربوط به فروشگاهسایت انواع وب 

های اینترنتی امروزه دارای امکانات متعددی هستند تا به بهترین شدکل ممکدن محصدوالت و فروشگاه
های فراوانی را برای خریداران ایجاد کنند. م    توانند دسترسیارائه را نمایو دهند و میکاالهای قابل

هدا، ترینبندی، لیسدت پرفروشفیلترهای جستجو کاربر کاالی موردنظر خود را بر اساس قیمت، رنگ با
توان ایجاد کرد و دسترسی داشدت کده بدرای ید  کاتدالوگ آن یدن بسدیار برندهای موجود و... را می

  .مناسب است

 های اینترنتی و تجارت الکترونی های مربوط به فروشگاهسایتانواع وب

زی فیندال، فروشدگاه سایت فروشگاه برتدر اینترنتدی  فروشدگاه چداره، فروشدگاه مجدامعرفی انواع وب
 .اینترنتی تهران کاال، فروشگاه زنبیل

 

 

 



 

 

 سایت خوب و تأثیرگیارهای ی  وبویژگی

 سایتهای ی  وبویژگی

 سایتوب ظاهر: 

کندد، طراحدی و ظداهر سایت توجه کاربر را بده خدودش جلدب میاولین چیزی که در ورود به ی  وب
 .است (UI Design) سایتوب

 امنیت: 

سدایتی را انتخداب سایت، امنیت کاربران نیز بسیار مهم است. کداربران وب، وه بر برقراری امنیت وب
 .ها در امنیت استها این اطمینان خاطر را بدهد که اط ،ات آنکنند که به آنمی

 (https پروتکل امنیتی) SSL دهد، استفاده از گواهینامهیکی از مواردی که این اطمینان را به کاربر می
رور باشد. با استفاده از این پروتکل، تبدادل اط ،دات بدین کداربر و سدسایت میهای وببر روی آدرس

 .یابدشده و امنیت اط ،ات کاربران بسیار افزایو میصورت کد انجامبه

 



 

 

 محتوا: 

نیداز سایت هدایت کاربران به دنبال محتدوای موردنظرشدان اسدت. پساندازی ی  وبدلیل اصلی راه
 .فرد، مفید و خ قانه باشدمنحصربه تولید محتوا است که

 سئو: 

 .باشدسایت برای موتورهای جستجو میسازی ی  وبسایت، بهینه سئو منظور از

 هاستینگ مناسب: 

 .گیردسایت شما بر روی آن قرار میهاست فضایی است که اط ،ات وب

 

http://nasv.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
http://nasv.ir/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
http://nasv.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a6%d9%88/

