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 مقدمه

های خوب اند و اینترنت یکی از راهوکارهای اینترنتی رونق یافتهامروزه با پیشرفت تکنولوژی، کسب
وسیله فروش محصوالتشان و ها بهسایتاید که وبزیاد شنیدهاحتمالبرای کسب درآمد است. به
 .کننددرآمد باالیی را کسب میدهند، خدماتی که به مردم ارائه می

 سایتهای کسب درآمد از طریق ساخت وبمزیت

 کم هزینه بودن: 

وکار فیزیکی بسیار پرخرج است، بنابراین ساخت یک اندازی یک کسبی ما میدانیم که راههمه
 .تواند گزینه خوبی برای شروع کار باشدسایت میوب

 راه اندازی سریع: 

که ساخت گیرند درحالیعالوه بر پرخرج بودن، زمان زیادی را نیز از شما میوکارهای فیزیکی کسب
 .پذیر استسایت تنها با چند کلیک امکانیک وب

 درامد ثابت و همیشگی: 

صورت روز و بهسایت محدودیت زمانی ندارد و شما در هر ساعت از شبانهکسب درآمد در دنیای وب 
 .ید و فروش کنیدتوانید مشغول بکار باشوقت میتمام

 فروش اتوماتیک: 

 .رسند و نیازی به فروشنده نیستصورت اتوماتیک به فروش میبرخالف دنیای واقعی محصوالت به

 نامحدود بودن تعداد مشتریان: 

های مختلف شهر تنها به محدوده خاصی توانایی ها در محلوکارهای فیزیکی و فروشگاهکسب 
تمامی نقاط کشور رسانی بههای فروشگاهی توانایی خدمتسایتوبکه رسانی را دارند درحالیخدمت
 .را دارند



 

 

 تنوع بیشتر: 

توانیم فروشمان را هر روز در دنیای اینترنت دستمان برای فروش محصوالت متنوع باز است و می 
 .باالتر ببریم

 هزینه بودن تبلیغاتکم: 

های ما را چند برابر به تبلیغات داریم که هزینه ای نیازوکار در هر شاخه و زمینهما برای رونق هر کسب
 .ها کاهش دهیمکند. بنابراین باید سعی کنیم تا حد امکان این هزینهمی

  های راه اندازی یک سایتروش

 سایتاندازی یک وبهای راهروش

 ساخت وبالگ: 

 .مقاالت و اخبار را دارندرسانی و تولید انواع ای هستند که تنها قابلیت اطالعهای بسیار سادهسیستم

 سایتساخت وب: 

ها، امکان ارائه خدمات، معرفی های وبالگای هستند که عالوه بر قابلیتهای بسیار پیشرفتهسیستم
 .های بانکی و فروش آنالین را نیز دارندمحصوالت، عضوگیری، اتصال مستقیم به درگاه



 

 

 ها بر اساس موضوعسایتبندی وبطبقه

 محتوا محورهای سایتوب: 

توانند برای خواندن انواع است و کاربران می تولیدمحتوا ها تمام تمرکزشان بر رویسایتاین وب
های خبری، توان به سایتها میهای مختلف به این نوع مراجعه کنند. از انواع آنمحتوا با موضوع

های سرگرمی و تفریحی اشاره ها و سایتها، وبالگهای آنالین، نشریهرسانی، کتابخانهعلمی، اطالع
 .کرد

 های کاربر محورسایتوب: 

باشد و این اعضای سایت هستند ها میها تمام تمرکزشان بر روی کاربران و اعضای آنسایتاین وب
توسعه است وکار ما دارند.این نوع همیشه توسط کاربران درحالکه نقش بسیار باالیی در ادامه کسب

های بوک، توییتر، آپارات و انجمنهای اجتماعی مانند فیسهای شبکهبه سایت توانو از انواع آن می
 .اینترنتی اشاره کرد

 های خدمات محورسایتوب: 

ها محصوالت فیزیکی و آنالین را در اختیار مشتریان قرار می دهند و معمواًل سایتاین نوع از وب
های های فروشگاهی، بانکی، ادارهتوان به سایتشوند.از انواع آن میاندازی میهای تجاری راهباهدف

 .دولتی، تجارت الکترونیک، خدمات آموزشی و دانشگاهی اشاره کرد

 های ترکیبیسایتوب: 

هاست که انواع محتوا و خدمات را در اختیار ها ترکیبی از سایر آنسایتتوان گفت این نوع از وبمی
دیجی کاال عالوه بر فروش محصوالت در بخش دیجی کاال مثال سایت عنواندهد. بهکاربران قرار می

های میزبانی سایت میزبان فا عالوه بر فروش سرویسکند. همچنین وبمگ، ارائه خدمات نیز می
 .کندوب، در قسمت پایگاه دانش محتوا نیز به کاربران خود ارائه می
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 هدف از راه اندازی یک سایت

وکار در دنیای اینترنت به انجام آن را بدانیم زیرا شروع یک کسب قبل از شروع هر کاری باید هدف از
وکار مجازی پراهمیت است و تجربه نشان داده است که بدون اهداف از پیش همان اندازه کسب

اندازی ای نخواهد داشت. پس باید تکلیفمان را مشخص کنیم که با راهریزی نتیجهشده و برنامهتعیین
از نیاز جامعه پاسخگو خواهیم بود و برای افزایش فروش و رضایت مشتریان سایتمان چه بخشی وب
که پاسخی برای این سؤاالت ندارید و همچنان بدون هدف کارهایی خواهیم کرد. درصورتیچه
 .خواهید این کار را انجام دهید بهتر است این هزینه و زمان را درجای دیگری به کار بگیریدمی

 محتواتعیین سیستم مدیریت 

ای هستند که افزارهای اینترنتینرم  content management systemیا سیستم مدیریت محتوا
اندازی و سایت خود را راهدهند تا وبتوسط کنترل پنل گرافیکی که در اختیاردارند به شما اجازه می

محتوای  سایت انتخاب سیستم مدیریتاندازی وبترین مراحل برای راهمدیریت کنید. از اصلی
توانیم انواع مطالب، افزارهای اینترنتی میمناسب است بعدازآن تنها با مدیریت سایت و به کمک نرم

محصوالت، مقاالت، منو، عکس، ویدئو، را اضافه کرد و هر تغییری را مطابق باسلیقه خود در آن ایجاد 
 :ایمها را معرفی کردهآن های مدیریت محتوای بسیاری وجود دارد که در اینجا بهترینکرد. سیستم

 های اینترنتی(سایت)مناسب برای انواع وب ورد پرس 
 ها(سایتاندازی انواع وب)مناسب برای راه جومال 
  (اندازی فروشگاه اینترنتیمناسب راه)پرستاشاپ 
 اندازی فروشگاه اینترنتی(اپن کارت )مناسب راه 
 اینترنتی(اندازی فروشگاه توماتو کارت )مناسب راه 
 دروپال 
 دیتاالیف 
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  مراحل راه اندازی یک سایت

 انتخاب نام دامنه: 

سایت در قدم اول باید یک نام اصولی را برای وب
خود انتخاب کنیم که قباًل توسط هیچ کاربر دیگری 

چون  نکاتی نشده باشد. در انتخاب نام دامنه بایدثبت
نظر طول، دیکته، تلفظ، معنای دامنه و ... را در 

 .بگیریم

 سایتاندازی وبمراحل راه                                               :خرید هاست مناسب 

رسد.زقبل از خرید هاست باید تعیین کنید که چه بعد از خرید دامنه نوبت به خرید هاست می
خوب برای خود توانید یک هاست انتظاراتی از آن دارید زیرا که بدون شناسایی نیازهایتان نمی

کنید آپ تایم یا پایداری باالیی داشته باشد و انتخاب کنید.زدقت کنید هاستی که خریداری می
درپی نداشته باشد. بهتر است هاست شما از چند ادان های پیهمیشه در دسترس باشد و قطعی

 .دامین پشتیبانی کند

 سایتانتخاب قالب وب: 

سایت رسد که به آن قالب وبظاهر یا پوسته آن میبت بهبعد از خرید هاست و دامنه مناسب، نو
 .هاستسایتترین عامل متمایزکننده وبگویند که اصلیمی

 سئو و افزایش فروش سایت: 

اکنون زمان آن رسیده است که منوها، سایت، همپس از خرید هاست و دامنه و نصب قالب وب
ترین حالت ید و سایت خود را به مطلوبسایتتان قرار دهمطالب و محصوالت خود را داخل وب

سایت شما بدون بازدیدکننده مانند یک سینما بدون ظاهری ممکن برسانید، اما باید بدانید که وب
سایت رسد که وباندازی سایت، زمان آن فرامیبیننده است، بنابراین پس از اتمام پروسه طراحی و راه

 .لیدی رقابتی به صدر نتایج موتورهای جستجو برسانیدخود را سئو کنید و سایتتان را در کلمات ک
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