
 تفاوت وب سایت با وبالگ
  

  .کنيم آشنا وبالگ به نسبت سايت وب مزايای و  معايب ها، تفاوت از برخی با را شما تا داريم قصد مقاله اين در

   

  سايت وب

 سايت وب. آورد بدست افراد و ها شرکت سازمانها، مورد در را اطالعاتی توان می آن در که است اينترنت در جايگاهی سايت وب

  .است گوناگون موضوعات يا موضوع به راجع اطالعاتی برگيرنده در و است اشخاصی يا شخص به متعلق که است پويايی

   

  وبالگ

 که، است اين مسئله مهمترين. کرد ثبت عموم به نمايش جهت آنجا در را خود های يادداشت توان می که وب در است محلی وبالگ

 برخی. است مجازی دنيای به دسترسی راه اينترنت امروزه.را متن تنها حقيقت در و کرد ذخيره وبالگ در توان می را يادداشت تنها

 برخی و سايت وب دارای برخی فضای به دسترسی برای حال. کنند می استفاده خود خدمات يا خود معرفی برای دنيا اين از افراد

  .هستند وبالگ دارای

   

  سايت وب با وبالگ تفاوت

 روز به و ها وبالگ در تغييرات ايجاد برای. است روزآمدشدن ميزان در آنها اصلی تفاوت و هستند ها سايت وب از تر فعال ها وبالگ

 داشتن و کدها اين تغيير ها سايت وب کردن روزآمد برای که حالی در دهيم، تغيير را HTML کدهای که نيست نياز آنها کردن

 به نسبت بيشتری سهولت و سرعت با ها وبالگ بنابراين. است ضروريات از يکی زمينه اين در مقدماتی چند هر اطالعاتی

  . شوند می روز به ها سايت وب

 يا صفحات از است ای مجموعه وب ، سايت يک. صفحه سايت، واحد ولی. است پست بريم، می کار به ها وبالگ برای که واحدی

 بر که هاست پست از ای مجموعه وبالگ. گيرد می قرار دسترس در گستر جهان وب طريق از که يکديگر به خورده پيوند های فايل

 تر پايين تدريج به تر قديمی های مدخل و گيرد قرار صفحه باالی در مدخل يا پست جديدترين تا شوند، می آورده تاريخی ترتيب عکس

  .گيرند می قرار

 تاريخ نام به قوی و جذاب قابليت يک دارای ها وبالگ. دهند می سايت وب و وبالگ که است گذاری و گشت شکل در ديگر تفاوت

 مدخل که شيوه اين به. شوند می مرتب تاريخی ترتيب به خودکار صورت به ها پست ها وبالگ در. اند چسبيده ها پست به که هستند

 در جستجو برای. شوند می آرشيو وارد تدريج به و گرفته قرار تر پائين تر قديمی های مدخل و گيرند می قرار باالتر جديدتر های

 موتور يک موارد بسياری در که صورتی در. نمود اقدام موضوعی يا تاريخی آرشيوهای طريق از راحتی به توان می ها وبالگ

  .دارد وجود نظر مورد سايت در جستجوی برای جستجو

 و بگيرند قرار توانند می سايت از جايی هر در سايت مدير نظر به بسته شوند می اضافه سايت به که جديدی مطالب ها، سايت وب در

  .آورد دست به توان می سايت روزآمدسازی تاريخ آخرين از نيز را سايت يک مطالب بودن جديد

   



  وبالگ معايب

  

  .هستند شخصی و غيررسمی سايت به نسبت ها وبالگ    

  .باشد گير وقت و سخت تواند می شما وبالگ خوانندگان با مستقيم ارتباط    

  .مشخص های زمان در وبالگ به مطالب ارسال    

  .باالهستند ترافيک دارای ها وبالگ    

  .است مواجه کندی با ها وبالگ سرويس    

  .ندارد وجود آپلود امکان    

  .است محدود وبالگ صفحات تعداد    

  .باشد می پايينی ضريب دارای امنيت نظر از    

  .هستيم رايج تبليغات شاهد وبالگ صفحات در    

  .است شخصی نظرهای و عقايد به آميخته ها وبالگ مطالب    

   

  سايت وب مزايای

  .بازديدکنندگان اختيار در شما خدمات يا کاال مشخصات بودن دسترس در    

  .شود می شما اعتبار افزايش موجب سايت وب    

  .دنيا سطح در ای حرفه تبليغ امکان    

  .باشد نمی مکان و زمان محدوديت با سايت وب در تبليغ    

  .است تری کم ی هزينه دارای سايت وب در تبليغ    

  .ها فعاليت بهبود جهت دنيا سراسر از انتقادات و نظرات گرفتن    

  .ها فعاليت دادن انجام تر سريع    

  .اينترنت در جستجو موتورهای طريق از شما سايت به مشتريان هدايت    

  .بود نخواهند شهر يا منطقه يک به منحصر شما، مشتريان و بازديدکنندگان    

  .ديگران برای تبليغ از آمد در کسب    

 .مختلف های زمينه در افراد تخصصی آموزش    


