طراحی سایت برای کسب و کار یا سرگرمی!
اعالع در يٕرد چگَٕگی عزادی ٔة طبیت ثزای اػخبصی کّ يی خٕاُْذ ٔة طبیتی ثزای کظت ٔ کبر ٔ یب
طزگزيی خٕد ایجبد ًَبیُذ ،ضزٔری يی ثبػذٔ .ة طبیت ْبی آَالیٍ سیبدی ْظتُذ کّ ثزای ػًب ثّ طبدگی
تٕضیخ يی دُْذ کّ ثزای عزادی طبیت ٔ اَجبو کبرْب چّ يٕاردی را ثبیذ در َظز گزفتّ ٔ اَجبو دْیذ .ايب تؼذاد
کًی اس آَٓب راِ دم ْبی يُبطت ثزای يجتذیبٌ ارائّ يی کُُذ.
ثّ َظز يی رطذ افزاد ثّ َٕػی اس پیغ سيیُّ ٔ آگبْی کهی در يٕرد ثظیبری اس ػٕايم يٕثز در عزادی طبیت
َیبس دارَذ .آٌ ٔة طبیت ْب َگبِ طبدِ تزی َظجت ثّ آَچّ ٔاقؼًب ْظت دارَذ .يغًئًُب ْز کظی يی تٕاَذ یک
ٔة طبیت ثب ظبْز قبثم قجٕل ایجبد ًَبیذ ،ايب چگَّٕ يی تٕاٌ عزادی ٔة طبیت را ثّ صٕرتی اَجبو داد کّ آٌ
ٔة طبیت ثزای ػًب پٕل طبس ثبػذ ٔ ثبسدیذکُُذِ را ثّ خٕد جهت ًَبیذ؟
ایٍ دٔ دنیم ثظیبر پز اًْیت يی ثبػذ ٔ ْز کظی قبدر ثّ اَجبو آٌ در عزادی طبیت َیظت .يٓى َیظت کّ
ػًب چّ کظی ْظتیذ ٔ یب ٔة طبیت ػًب چّ يٕرد اطتفبدِ ای دارد .ثّ ْز دبل یکی اس ایٍ دٔ يؼیبر ثبیذ در
عزادی طبیت تٕطظ عزاح ٔة طبیت تبٰيیٍ ػٕد.
أل اس ًّْ ثبیذ ٔة طبیت ػًب ثبسدیذکُُذِ را جذة ًَبیذ :در غیز ایٍ صٕرت داػتٍ یک ٔة طبیت ْیچ فبیذِ
ای ثزای ػًب َخٕاْذ داػت .دتی اگز ػًب فقظ ثّ يُظٕر داػتٍ طزگزيی ٔ یب ارتجبط ثب افزاد خبَٕادِ ،دٔطت
ٔ آػُب (ثٓتز اطت ایٍ کبر ثب فیض ثٕک اَجبو ػٕد!) اقذاو ثّ طبخت ٔ عزادی ٔة طبیت ًَٕدِ ایذ تب افزاد آٌ
را ثجیُُذ؛ اگز يبیم ثّ کظت درآيذ اس عزیق ٔة طبیت ْظتیذ ،پض ُْٕس ْى َیبس ثّ ثبسدیذکُُذِ داػتّ ٔ ثبیذ
ثتٕاَیذ آَٓب را ثزای خزیذ اس عزیق ٔة طبیت خٕد يتقبػذ ًَبییذ.
ایٍ ثذاٌ يؼُبطت کّ ثبیذ ثب افزاد تًبص خٕد را دفظ کُیذ؛ ثبیذ آدرص ایًیم ٔ َبو ٔ يؼخصبت ثبسدیذکُُذگبٌ ٔة
طبیت خٕد را َگّ داػتّ ٔ ثب آَٓب در تًبص ثبػیذ .ثّ ثبسدیذکُُذگبٌ ٔة طبیت خٕد پیؼُٓبدات ٔیژِ ارائّ کُیذ ٔ
یب ثّ آَٓب اعالػبت ارائّ ًَبییذ تب در َٓبیت اػتًبد ایجبد ػذِ ٔ آَٓب اس ػًب خزیذ ًَبیُذ.
ثزای ایجبد ػُبخت ٔ يٕاجّٓ افزاد ثب يذصٕالت ػًب ٔ ایجبد چؼى اَذاس در ٔة طبیت ٔ ثّ يُظٕر فزٔع ٔ در
َٓبیت ثبسگؼت افزاد ثّ ٔة طبیت تبٌ ،تجهیغبت ثظیبر ضزٔری يی ثبػذ .در اکثز ٔة طبیت ْب کّ ثّ ػًب
َذِٕء ایجبد ٔة طبیت را َؼبٌ يی دُْذ ،ثّ ػًب ًَی گٕیُذ کّ ُْگبو عزادی طبیت ثبیذ طبختبر ٔة طبیت
ثّ گَّٕ ای ثبػذ کّ ثزای ػًب ثّ اصغالح کبر کُذ.
ایٍ کبر يبَُذ خزیذ يبػیٍ اطت .ػًب فقظ ثزای ایٍ يبػیٍ ًَی خزیذ کّ درٌٔ يبػیٍ درطت يبَُذ تبکظی،
فقظ ثُؼیُیذ ٔ ثّ يقصذ خٕد ثزٔیذ .ثبیذ یبد ثگیزیذ کّ چگَّٕ آٌ را ثزاَیذ ُْ .گبيی کّ یبد گزفتیذ يی تٕاَیذ
راَُذگی کُیذ .دبل چزا عزادی طبیت ػجیّٓ ایٍ يثبل اطت! چزا کّ َّ؟ چزا کّ اس کٕچکتزیٍ ثخغ تب تًبيی
ثخؼٓبی دیگزَ ،یبس دارد کّ ثّ گَّٕ ای عزادی ػٕد کّ ٔة طبیت ثزای ػًب کبر کُذ.
در ایُجب ثّ چُذ يٕرد ضزٔری اػبرِ يی کُیى کّ در عزادی ٔة طبیت ثبیذ رػبیت ػٕد تب ٔة طبیت ثزای ػًب
يُجغ درآيذ ثبػذ:
يیشثبٌ ٔة طبیت ػًب ارائّ دُْذِء فضب ثزای ٔة طبیت ػًب يی ثبػذ .دقیقًب يثم یک دایزکتٕری ثشرگ کّ
ػًب يی تٕاَیذ فبیم ْبی خٕد را در آٌ قزار دْیذ؛ فبیهٓبیی يثم فبیم صفذبت ٔة طبیت ،فبیم ْبی گزافیکی،

يذصٕالت ٔ غیزِ ...يیشثبٌ ٔة ػًب ٔ یب ارائّ دُْذِء خذيبت يیشثبَی ٔة ثذاٌ يؼُی اطت کّ ػًب را ثّ دَیبی
Wwwارتجبط يی دْذ.
َبو دايُّ ػًب َبو ٔة طبیت ػًبطت  :در ٔاقغ کهًبتی کّ ثؼذ اس  http://wwwيی آیُذ َبو ٔة طبیت ػًب
خٕاْذ ثٕد .قجم اس عزادی طبیت ٔ طبخت آٌ ٔة طبیت ،ػًب َیبس ثّ َبو دايُّ داریذ .يی تٕاَیذ َبو ْبیی کّ
ُْٕس اطتفبدِ َؼذِ ٔ در دطتزص يی ثبػذ ثزای ٔة طبیت خٕد اَتخبة ًَبییذ ٔ طپض آَزا ثب  DNSخٕد
(خذيبت َبو دايُّ) ثجت ًَبییذَ .بو دايُّ ثزای ػًب طبنیبَّ  01دالر ْشیُّ خٕاْذ داػت – ْزگش يبنک َبو آٌ
دايُّ َخٕاْیذ ثٕد در ٔاقغ فقظ ْز طبل آٌ را اجبرِ يی کُیذًْ .چُیٍ يی تٕاَیذ ثزای چُذ طبل ْشیُّء آٌ را
ثپزداسیذ.
ثؼالِٔ ثزای ایٍ کبر َیبس ثّ َزو افشار اَتخبة کهًّ کهیذی ،ثزای اَتخبة َبو دايُّء يُبطت ثزای ٔة طبیت خٕد
داریذ .ػًب ثزای ٔیزایغ يتٍ َ HTMLیبس ثّ یک َزو افشار طبخت ٔ عزادی طبیت داریذ. HTMLسثبٌ ثزَبيّ
َٕیظی اطت کّ ثزای طبخت ٔة طبیت ثّ کبر يی رٔد ٔ ثظیبری اس ٔیزایؼگز ْبی يتُی  HTMLاقذاو ثّ ارائّ
ػًهکزد  Wysiwygکزد ٔ َیبسی َیظت کّ دیگز در يٕرد  HTMLچیشی ثذاَیذ ٔ فقظ کبفی اطت آَچّ را يی
خٕاْیذ تبیپ ًَبییذ.
ثب ایٍ دبل اگز يی خٕاْیذ ثّ صفذبت دیگز اس ٔة طبیت خٕد نیُک ػٕیذ ٔ یب يی خٕاْیذ گزافیک ٔ یب تصبٔیز
گزافیکی ثّ ٔة طبیت خٕد ٔ یب چیشْبی دیگزی ثّ غیز اس يتٌٕ طبدِ اضبفّ ًَبییذَ ،یبس ثّ کًی آگبْی ٔ
داَظتٍ در يٕرد  HTMLداریذ.
ػًب َیبس ثّ ایًیم تجبری ثزای ارائّء خذيبت ٔة طبیت خٕد داریذ .اگز در ٔة خٕد اس ایًیم ْبی آساد اطتفبدِ
ًَبییذْ ،یچ کض اس ػًب خزیذ َخٕاْذ کزد !طیظتى پبطخگٕی اتٕيبتیک :ثبیذ اس ایٍ طیظتى ثزای پبطخگٕیی
ٔ ارطبل ایًیم ْب اطتفبدِ ًَبییذ يگز در يٕاردی کّ ثخٕاْیذ تب آخز ػًز ثّ صٕرت دطتی ٔ ػخصًب ایًیم
ثُٕیظیذ ٔ ارطبل ًَبییذ .طیظتى پبطخگٕی اتٕيبتیک يی تٕاَذ ثزای افزادی کّ درخٕاطت ارطبل اعالػبت
کزدِ اَذ ،ایًیم ارطبل ًَبییذ ،طفبرع ثگیزد ،تذٕیم طفبرع ثزای کبالْبی انکتزَٔیکی ،ارطبل فبکتٕر ٔ رطیذ
ْب ٔ ارطبل یبدداػت تؼکز ٔ قذرداَی را اَجبو يی دْذ.
ًْچُیٍ ارطبل ایًیم ْبی ْفتگی ٔ يبْیبَّ ثّ صٕرت دٔرِ ای کّ ايیذ ثّ تجذیم ػذٌ آَٓب ثّ يؼتزکبٌ ٔ
يؼتزیبٌ دائًی ػًب را دارَذ ،اَجبو يی دْذ .اگز در ٔة طبیت ػًب کبال ثّ فزٔع يی رطذ ،ثبیذ اقذاو ثّ
تؼجیّ "طجذ خزیذ" در ٔة طبیت ًَبییذ .دتی اگز کبال ْبی ػًب کتبة انکتزَٔیک ٔ یب َزو افشار يی ثبػذ ،ثزای
ارائّء کبال ثّ يؼتزی ثبیذ فضبی طفبرع را ثزای آَٓب تؼزیف ًَبییذ ًْ.چُیٍ در عزادی طبیت خٕد اگز ثیغ اس
یک يذصٕل ثّ فزٔع يی رطبَیذَ ،یبس ثّ تٓیّء کبتبنٕگ يذصٕالت ثزای ٔة طبیت خٕد داریذ.
پزداسػگز پزداخت در ٔة طبیت ثّ يؼُبی پذیزع کبرت اػتجبری ثزای پزداخت ٔ ْشیُّ ْبی خزیذ يی ثبػذ .اگز
ال کبر فزٔع کبال را در ٔة طبیت خٕد را
قبدر ثّ اَجبو چُیٍ کبری در ٔة طبیت خٕد َیظتیذ ،ثٓتز اطت اص ً
ػزٔع َکُیذ.
ثزای تجشیّ ٔ تذهیم تزافیک ٔة طبیتَ ،یبس ثّ َزو افشار تزافیک ثزای آَبنیش تزافیک ٔة طبیت يُبطت ثٕدِ ٔ يی
تٕاَیذ دریبثیذ کّ چّ صفذّ ای اس ٔة طبیت ػًب يذجٕة تز اطت ٔ یب چّ کهًّ کهیذی ،افزاد ثیؼتزی را جذة
ٔة طبیت ػًب يی ًَبیذ ٔ .یب خٕاْیذ داَظت کّ افزاد اس چّ صفذّ ای ثذٌٔ خزیذ کزدٌ آٌ صفذّ را تزک يی
کُُذ.

پض ثب ایٍ آَبنیش يی تٕاَیذ صفذّ ْبی ضؼیف تز را ثٓجٕد ثخؼیذِ تب ثبسدیذکُُذگبٌ ٔة طبیت خٕد را دفظ
ًَبییذ .طبیز َزو افشارْب ٔ یب ٔظبیف دیگز َیبس ثّ طبخت ٔ عزادی طبیتی دارد کّ ثزای يٕتٕرْبی جظتجٕ ثٓیُّ
طبسی ٔة طبیت ػذِ ٔ ثّ درطتی کبر يی کُذ.
ثزای اعًیُبٌ اس ایٍ کّ ٔة طبیت ػًب در نیظت رتجّ ثُذی يٕتٕرْبی جظتجٕ يبَُذ گٕگم ٔ دیگز يٕتٕرْبی
جظتجٕ قزار گزفتّ ٔ ثزای پیؼزفت ٔة طبیت اس َزو افشارْبی صٕتی تصٕیزیَ ،زو افشارْبی گزافیکی ٔ یب ٔثالگ
ثزای ایجبد ثبسار (ثبساریبثی) اطتفبدِ ًَبییذ.
ًّْء ایٍ َکبت يهشٔيبتی ثزای یبدگیزی ٔ اطتفبدِ ُْگبو طبخت ٔ عزادی ٔة طبیت يی ثبػذ .ایٍ ايکبٌ
ٔجٕد دارد کّ یک َظخّء رایگبٌ ثزای دریبفت خذيبت ْبطتیُگ ثزای ٔة طبیت ْبی ارساٌ تز ایجبد ػٕد .ايب
ثزخی اس آَٓب فبقذ قبثهیت ْبیی ْظتُذ کّ ثتٕاَُذ ثّ ٔة طبیت ػًب ظبْزی دزفّ ای دُْذ ٔ قبدر ثّ يتقبػذ
کزدٌ افزاد ثزای ادايّ دضٕر در ٔة طبیت ٔ خزیذ اس آَٓب ًَی ثبػذ.
در صٕرتی کّ ثزای يٕاجّ ثب تًبيی ایٍ َکبت ٔ رػبیت آَٓب در عزادی طبیت خٕد تزص داریذ ،دق ثب ػًبطت.
سیزا ثزای یبدگیزی ٔ ثّ کبرگیزی تًبيی ایُٓب ٔقت َیبس داریذ .ثزای ایٍ کبر جٕاثی ثزای ػًب ٔجٕد دارد کّ
طیظتى آَالیُی ْظت کّ ثّ ٔة طبیت ػًب ،تًبيی ایٍ َکبت را ثب ْى ثزای عزادی ٔة طبیت ثّ ػًب ارائّ
يی کُذ.
ثؼضی اس آَٓب ٔاقؼبً ًّْء َیبسْبی یک ٔة طبیت را ثزعزف يی کُُذ ٔ تًبو کبری کّ ثبیذ اَجبو دْیذ ایٍ اطت
کّ يذتٕای طبیت را ثّ آٌ اضبفّ ًَبییذ .ثب ایٍ دبل ثبیذ یبد ثگیزیذ کّ چگَّٕ ْز یک اس ٔیژگی ْبی ارائّ ػذِ را
ثّ عٕر جذاگبَّ ثکبر ثجزیذ .ثؼذاً ایٍ طیظتى قبثهیت ْبی ثیؼتزی يی تٕاَذ ثّ ٔة طبیت ػًب اضبفّ ًَبیذ.
طبثقًب ثّ ػًب اجبسِ دادِ يی ػذ تب ثذٌٔ اعالػبت أنیّ اس يٕضٕع ،طبیتی طبختّ ٔ عزادی ٔة ًَبییذ .ثب ایٍ
طیظتى ػًب ثب اَتخبة قبنت طبیت خٕد ٔ پز کزدٌ جبْبی خبنی کّ کًی ػجیّ َقبػی ثب اػذاد يی ثبػذ،
يی تٕاَیذ عزادی طبیت خٕد را اَجبو دْیذ.
پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص دبصم فزيبئیذ:
120- 11610402

