
  طراحی سايت و  تعريف وب سايت

يک وب سايت معموال شامل تعداد زيادی فايل است که در تعدادی پرونده مرتب شده اند، به همان صورت که شما فايل هايتان را در 
 default.html يا index.htmlيا  index.htm پرونده ها مختلفی روی کامپيوترتان مرتب می کنيد. صفحه اصلی يک سايت معموال

، برنامه (www.ummulbanin.com را در مرور گرتان تايپ می کنيد (مثال (نام دارد. وقتی که يک آدرس وب (يا اسم دامنه

مرورگر به سراغ اکانت ميزبانی ای می رود که اين اسم دامنه به آن اشاره می کند، و به دنبال يکی از اين فايل های اصلی می گردد. 
را در آن وب سايت پيدا کند، اين فايل( يا صفحه) را به صورت خودکار در مرور گر شما  index.htmlی به نام فرضا اگر فايل

 .نمايش خواهد داد

 مراحل راه اندازی وب سايت –الف 

 انتخاب نام مناسب برای سايت.1

 ثبت دامنه (نام سايت) در شبکه جهانی اينترنت .2

 طراحی نرم افزار و گرافيک سايت.3

 (خريد فضا ( هاست .4

 قراردادن نرم افزار سايت طراحی شده بر روی فضای خريداری شده و افتتاح سايت.5

 فناوريهای مورد استفاده در طراحی سايت –ب 

است. استفاده از فناوری دات نت با  Microsoft .NET Framework زير ساختهای نرم افزاری پروژه های طراحی سايت بر اساس

آورد، که از جمله  قابليت اطمينان ، نوآوری و امنيت مثال زدنی خود قابليت های بسياری را برای ما به ارمغان می انعطاف پذيری،
آن قابليت مديريت کدهای توليد شده، پشتيبانی از شی گرايی و سازگاری با متدولوژی انتخابی پروژه، وابسته نبودن به يک زبان 

ی مدرن و کامال شی گرا است.ضمن آنکه بسترها و زيرساختهای نرم افزاری انتخاب دات که زبان C# خاص، درعين بهره مندی از

هستند را فراهم  Windows نت به عنوان بستر اصلی اجرای پروژه ، امکان استفاده از فناوری های جانبی ديگری که سازگار با

وبسايت طراحی شده در آينده خواهد بود.ضمن آنکه خواهد کرد.چنداليه بودن نرم افزارهای توليدی موجب تسهيل شرايط ارتقای 
 .دوباره کاری) را به هنگام توسعه پروژه حذف خواهد نمود) reworking هزينه های

استفاده خواهد شد. نوع مجوز حقوقی استفاده از اين کارگزار بانک اطالعاتی  MS SQL SERVER برای خدمات بانک اطالعاتی از

يع و کارايی قابل توجه، آن را به انتخاب مناسبی تبديل نموده است. برای اطالعات بيشتر مراجعه به در وب به همراه امکانات وس
 .شود¬توصيه می www.tpc.org سايت

 مالحظات امنيتی در نظر گرفته شده برای طراحی سايت چيست ؟ –ج 

دسترسی به بخشهای مختلف با توجه به سطح  کاربران در ابتدای ورود به سايت اعتبارسنجی می شوند و پس از ورود به سايت جهت
تدابير اتخاذ شده در طراحی سايت برای جلوگيری از هرگونه دسترسی غيرمجاز که ممکن » دسترسی که دارند هدايت ميگردند. 

 :است منجر به دستکاری، خرابکاری يا سرقت اطالعات شود؛ در سه دسته زير قرار ميگيرند

 رود خرابکاران بهتدابيری جهت جلوگيری از و -1

کليه گذرواژه ها بصورت رمز شده با يک الگورتيم » بانکهای اطالعاتی و پنلهای مديريتی يا تالش برای بدست آوردن گذرواژه 
 (مناسب در بانک اطالعاتی نگهداری می شوند. (يک طرفه يا دو طرفه

از طريق  SQL ممانعت از ارسال دستورات» شامل :  .تدابيری جهت جلوگيری برای تزريق دستور به کارگزار بانک اطالعاتی -2

تدابيری جهت جلوگيری از سرقت  -GET 3 از طريق پارامترهای SQL ممانعت از ارسال دستورات « مبادی ورودی اطالعات

 : اطالعات در هنگام نقل و انتفال در شبکه در صورت لزوم شامل



بين رايانه کاربر و کارگزار ايجاد می شود  SSL و باند حفاظت شده بوسيلههنگام ورود کاربر به صفحه ورود به سايت يک مسير  «

که کليه نقل و انتقال اطالعات از اين مسير حفاظت شده بين اين دو رايانه رد و بدل خواهد شد و اين تکنيک دسترسی به اطالعات 
 .دارسالی و دريافتی را برای کسانی که استراق سمع می کنند را ناممکن خواهد کر

 چگونه است ؟ طراحی سايتويژگيهای عمومی در نظر گرفته شده برای  –د 

 .طراحی خواهد شد Google منطبق با فن آوری موتورهای جستجو به ويژه وب سايت -1

در طراحی سايت حداکثر کارايی با بهره گيری از فناوری های عرضه شده بوسيله شرکت مايکروسافت برای عملکردهای وب  -2

 .سايت از ديد کاربر در نظر گرفته خواهد شد

 .ثانيه خواهد بود ٢٠کيلوبايتی  ٥٦در شرايط معمول ارتباطی با يک خط  به عنوان مثال زمان لود صفحات به طور متوسط و

دسترسی آسان و دقيق کاربر به اطالعات در طراحی گرافيکی صفحات الويت خواهدداشت.تامين نظر کارفرما در طراحی  -3

 .در اولويت خواهد بود Z تا A گرافيکی از

 .در طراحی سايت در آينده در نظر گرفته خواهد شدسرعت و سهولت در به روز رسانی و سهولت توسعه  -4

 .مالحظات حفاظتی و امنيتی در توليد بسترهای نرم افزاری و طراحی سايت در نظر گرفته خواهد شد -5

 .استفاده بهينه از منابع سخت افزاری در ساخت نرم افزارها در نظر گرفته خواهد شد -6

دگان ، نقشه سايت، فرم نظرخواهی، افزودن به آدرس های برگزيده، ارسال صفحه به امکانات عمومی مانند : آمار بازديدکنن -7

 .نيز در صورت لزوم به امکانات سايت افزوده خواهد شد RSSدوستان، خروجی چاپ و 

 : چند نکته که مديريت وب سايت و طراح وب سايت بايد بداند

 .تو جو کاربر را ملزم به ورود پارامترهای زيادی می کنندموتور جستوجوی انعطاف ناپذير: بسياری از موتورهای جس -1

 .متن زياد: معموال سايت های حاوی متن های حجيم , خسته کننده هستند -2

سال با حروف نازک يا کوچک مشکل دارند و بايد ترتيبی اتحاذ شود تا از  ۴٠اندازه فونت ها و متون: به خصوص افرادی باالی  -3

 .غيير اندازه فونت ها فراهم شودطريق مرورگر امکان ت

 .برداشت غير استاندارد: برداشت کاربر از عناصر و اشيای موجود در برنامه ها تثبيت شده (GUI) رابط گراافيکی -4

 .ضعف آرشيو: در اغلب مواقع اطالعات قديمی هم مورد استفاده کاربران قرار ميگيرد -5

 .دگان از سايت را بر هم می زندانيميشن و متون متحرک: تمرکز بازديد کنن -6

پيوند به سايت های ديگر: به دليل فلسفه و ساختار متفاوت طراحی در سايتهای مختلف , نبايد تعداد پيوندهای خارج از سايت زياد  -7

 .باشد

 : اصطالحات وب سايت

HTML 

تمام آنها در يک چيز مشترک هستند و آن زمانيکه شما داخل صفحات يک وب سايت می گرديد اجزای گوناگونی را می بينيد که 
 .می باشد HTML يا همان HyperText Markup Language زبان يا کدی است که آنها را توليد می کند که اين زبان

 gif عکسهابافرمت



گيهای ديگر رنگ را پشتيبانی ميکند و از ويژ 256بيشترين استفاده را در وب دارند و محبوبترين نوع عکس است. اين نوع فرمت 

 .است . البته محبوبيت آن بيشتر برای حجم کم آن است animation, transparency, interlacing آن

 چيست؟ W3C استاندارد

W3C  شرکت و سازمان است که در مورد استاندارد ها و فناوری های  ٤٠٠يا کنسرسيوم شبکه جان گستر وب، مجمعی متشکل از

 .وب، تشريک مساعی دارند

به صفحاتی داده ميشود که قوانين مشخصی را رعايت کنند. با رعايت اين ضوابط، اينگونه  W3C ، از سوی سازمانW3C دارداستان

 .صفحات در اکثر بروزر های معمول دنيا قابل خواندن، بدون مشکل خواهند بود

 :فرمتهای فايلهای صوتی

WAV  حجم زيادی هم اشغال می کند و در سيستم عامل ويندوز بکار می يکی از فرمتهای صوتی که کيفيت بااليی هم دارد و البته

 . audio/wav اين فرمت برابر است با MIME رود. نوع

AU اين فرمت متعلق به سيستمهای عامل UNIX, Linux است و خاصيت آن داشتن حجم کم و البته با کيفيت پايين تر، که نوع MIME 

 . audio/basicاين فرمت برابر است با 

AIFF اين فرمت هم متعلق به کامپيوترهای Macintosh است با کيفيت باال و حجم بسيار باال. نوع MIME آن برابر است با 

audio/aiff . 

MIDI  اين فرمت با فرمتهای ديگر صوتی تفاوتهايی دارد. در اين فرمت بجای ذخيره شدن فرکانس صدا، آهنگ صدا يا همان نت های

اين  MIME نوع .می کند. بزرگترين مزيت آن حجم بسيار پايين و عيب آن، پخش آهنگ بدون گفتار است موسيقی را ذخيره و پخش

 .است audio/midi فرمت

 کارهايی که در طراحی وب سايت بايد از آن خودداری کنيد

 استفاده از تصاوير گرافيکی با حجم زياد

 باالاستفاده از تصاوير گرافيکی با حجم فوق العاده کم و تعداد 

 استفده از تعداد زيادی فايلهای فلش انيميشن

 برچسبهای چشمک زن و مانند آن

 .نشانه ها و لينکهايی در سايت که به آنچه وجود ندارد و در حال ساخت است اشاره می کند

 انتخاب رنگ نا مناسب

 اشکاالت اماليی و دستوری

 متنهای خيلی کوتاه

 متنهای خيلی بلند

 وماتيک در هنگام ورود بازديدکننده به صورت خودکار اجرا می شوندصداهايی که به طور ات

 ( .لينکهای شکسته (لينکهايی که به هيچ صفحه عکس يا فايلی ختم نمی شوند

 فضاهای خالی خيلی زياد بين قسمتهای مختلف

 فضاهای خالی خيلی کوچک بين قسمتهای مختلف

 .you یبرا u استفاده از اختصارات بی مورد در جمله مثالً 

 .فريمهايی که به طور افقی يک تکه از صفحه را اشغال می کنند

 يک صفحه طوالنی بدون پاراگرافهای الزم

 های تبليغاتی banner تعداد زيادی

 سرعت پايين هاست يا (ميزبان وب شما ) يا صفحه طوالنی و حجيم

 


