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 امروزه با گسترش تکنولوژی بسیاری از کسب و کار ها اینترنتی شده اند و

  یک طراح سایت   ؟گام اول در این راه این است که بدانیم وب سایت چیست

 حرفه ای باید با تک تک اجزا و مراحل راه اندازی یک وب سایت به خوبی

باشد ی  .آشنا  درباره  توضیحی مختصر  داریم ضمن  مقاله سعی  این    ک در 

Website  تا انتهای    .به معرفی اجزای اصلی آن و مراحل راه اندازی بپردازیم

 .مقاله همراه ما باشید

 وب سایت چیست؟ 
باید  ارائه دهیم  توضیحی  اجمال  به  در خصوص وب سایت  بخواهیم    اگر 

و اسنادی می شود که  گفت که   از   یک وب سایت شامل تمامی اطالعات 

کاربران با  تا  رنگ شکل گرفته است  و  گرافیک  بندی، محتوا،  قالب   لینک، 

 به طور معمول وب سایت با یک نام ایجاد می شود که  .ارتباط ایجاد نماید

  آغاز کرده و در    .wwwلآن را به شک  می گویند و (Domain) دامنه  به آن

در حقیقت ثبت دامنه به   .واقع می شود org. یا ir. یا com. قسمت پایانی

به عنوان   .www بخش اولیه که شامل  ممکن است و com. و  ir.  شکل های

شود نمی  منظور  دامنه  از  گرفتن   .قسمتی  نظم  معموال جهت    این ضوابط 

  تمامی سایت   نترنت ایجاد شده و مرسوم گشته است به شکلی کهمحیط ای

 .دالیل تخصصی نیز برای این کار وجود دارد  البته  .شروع شوند .www ها با
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  می باشند که   World Wide Webمی توان گفت که این حروف به معنای 

 این یک توافق بین تمامی سازمان هایی  .است  وب جهان گستر  به معنای

ر وب  خدمات  کهکه  است  دهند  می  ارائه  از  ا  ها  دامنه  شروع    www در 

 .استفاده شود به عبارتی همگی یک پروتکل را رعایت کنند

 توضیحی در خصوص مرورگر وب 

 
  این  .تمامی وب سایت ها را می توان از طریق مرورگرهای وب جستجو نمود

  مرورگر ها برنامه های رایانه ای هستند که می توانند فایل ها را به نمایش 

در    .آن ها را دانلود کرده و قسمتی از اجزای یک وب سایت باشند  درآورده و

  ی، فایرفاکس، حال حاضر بهترین مرورگرها را می توان گوگل کروم، سافار 

  .تماما می توانند نام دامنه ها را بخوانند  موزیال و اینترنت اکسپلورر نامید که
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  آدرس دامنه را وارد کرده و مرورگر  روش کار این است که در بخش باالیی 

  س مرورگر فایل درخواستی آن وب سایت را از قسمت وب سرور خواستهسپ

  آن را روی صفحه خود به صورت وب سایت نشان می و تحویل می گیرد و 

 .دهد و به این ترتیب فایل قابل مشاهده و دانلود می باشد

 ؟ نقش وب سرور در راه اندازی وب سایت چیست 

 
  سیستم وب سرور بدین گونه است که به تقاضای مرورگر وب پاسخ داده و 

ارسال می نماید برای کاربران  را    می توان گفت  .صفحات درخواستی وب 

  .کلیه اسناد و اطالعات وب سایت در وب سرور ثبت و ذخیره خواهد شد

  این مرورگر   ی که آدرس یک دامنه را در یکی از مرورگرها وارد می کنید،هنگام

 تقاضای شما را برای یکی از وب سرور ها که فایل در آن واقع شده است می 

 سپس مرورگری که از آن استفاده می نمایید فایل و یا تصویر و فیلم  .فرستد

https://namatek.com/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88/
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و نموده  دانلود  برایتان  روی صفحه    را  را  ها  آن  توانید  خود می  کامپیوتر 

 .مشاهده نمایید

 اجزای وب سایت 
  الزم به ذکر است که در سایت ها، قسمت های مختلفی ایجاد می شود که 

  اما به طور کلی تمامی سایت ها دارای  ؛می تواند مختص همان سایت باشد

 .می پردازیم قسمت هایی مشترک هستند که در این جا به آن ها

 دامنه وب سایت چیست ؟ 
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  دیگر  .نشان داده می شود  دامین  سایتی که ایجاد کرده اید با دامنه و یانام  

  مخاطبان و کاربران برای رسیدن به سایت شما می بایست این دامنه را در 

  نام   ده و یکبه عبارتی این دامنه و نام مختص شما بو  .مرورگر ثبت کنند

این امکان وجود ندارد که سایت های متفاوت    .ستمنحصر به فرد برای شما

 هنگامی که طراحی سایت خود را به یکی از شرکت   .دارای نام مشترک باشند

را از طریق ابزارهایی بررسی   های طراحی می سپارید، نام پیشنهادی شما 

  م وجود نداشته باشددامین را کنترل می کنند در صورتی که این نا  کرده و

 .به نام شما ثبت می نمایند

 ؟ نقش صفحه اصلی در یک وب سایت چیست 
  هنگامی که کاربران وارد یک سایت می شوند اولین قسمتی که رویت می

 در این صفحه هدف سایت و   .کنند صفحه اصلی یا همان هوم پیج است

این    گفت کهموضوع آن به روشنی مشاهده می شود به عبارتی می توان  

  صفحه خود ویترین و معرفی کامل سایت و کسب و کاری خواهد بود که 

  در این صفحه   .برایش سایت طراحی شده است و دارای اهمیت زیادی است

  از مسیریابی  اصلی می توان به بخش های دیگر سایت دسترسی پیدا کرد و

 .هایی که در قسمت باالی صفحه وجود دارد به این بخش ها وارد شد

https://namatek.com/domain-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://namatek.com/domain-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://namatek.com/domain-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 درباره و تماس با ما 

 
  در خصوص کسب   در این قسمت صاحبان وب سایت خود را معرفی کرده و

دهند می  ارائه  را  توضیحاتی  خود  کار  این   .و  اصولی  و  صحیح    طراحی 

 در بخش درباره ما بایستی  .فحات مهم است زیرا بسیار دیده می شوندص

به خوبی بتواند معرف فعالیت    بهترین محتوا و با کیفیتی باال ارائه شود تا

  در بخش تماس با ما نیز می بایست آدرس   .شما در کسب و کارتان باشد

 خود، پست الکترونیکی و دیگر شبکه های اجتماعی که دارید به همراه تلفن

  .شما ثبت شود

است نیز متفاوت  تعداد صفحات  برای   .در سایت های مختلف    صفحاتی 

 معرفی کاال و خدمات وجود دارد و یا صفحاتی که در آن عکس و یا ویدیو
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  برخی از سایت ها شکل فروشگاهی دارند و درگاه   .استبه انتشار درآمده  

 بانکی نیز بر روی آن ها ایجاد شده است و برخی از وب سایت ها دارای

 .وبالگ می باشند

 برای راه اندازی سایت چند انتخاب وجود دارد؟ 
  هنگامی که تصمیم گرفته می شود که یک وب سایت راه اندازی شود می

 انتخاب روش  .طراحی آن سایت مشخص شود  بایست ابتدا نوع و روش

  به خوبی یادداشت   .مناسب برای شما در طراحی سایت نکته مهمی است

  از سایت خود چه انتظاراتی دارید و می خواهید در این وب سایت   نمایید که

 .چه هدفی را دنبال نمایید

حالت کلی سه روش برای راه اندازی و ساخت وب سایت وجود دارد که    در

 :وارد زیر می شودشامل م

 .کار طراحی سایت صورت گیرد سایت سازهای اشتراکی از طریق .1

با  .2 و  اختصاصی  شکلی  به  محتوا(  CMS سایت  مدیریت   )سیستم 

 .اختصاصی برای شما سفارش طراحی ایجاد شود

  طراحی سایت انجام  وردپرس یا جومال  هایی مانند CMS با استفاده از .3

 .شود
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 ؟ وب سایت چیست مراحل راه اندازی و ساخت  
انجام  را  ذیل  بایست مراحل  اندازی شود می  راه  که یک سایت  آن    برای 

 :دهید

 .انتخاب کنید نام مناسب   برای سایتی که مد نظر دارید یک .1

را .2 انتخابی  دامنه  نام  و    ثبت  داخلی  اینترنت  در  تواند  می  که  کنید 

 ir. یا و com. خارجی باشد با

 طراحی نرم افزار سایت  و پنل مدیریت محتوا  ، طراحی گرافیک .3

و فضای میزبانی مبتنی بر ویندوز یا لینوکس مناسب   هاست  خریدن  .4

 سایت 

محتوا .5 مدیریت  سیستم  میزبانی   نصب  فضای  و  هاست  روی  بر 

 ه اندازی وب سایت خریداری شده و را

 

https://namatek.com/%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

