
  داليل ساخت وب سايت

 

   

ساخت سایت با توجھ بھ افزایش کاربرانی کھ از اینترنت کاال و خدمات مورد نیاز خود را جستجو می نمایند برای شرکت ھا 
ورتی کھ شرکت ھا از این حوزه غافل بمانند مشتریان بلقوه فراوانی را از دست بھ موردی اجباری تبدیل شده است و در ص

  خواھند داد. در این مقالھ دالیل لزوم ساخت وب سایت را برای شرکت ھا، موسسات و افراد برای شما بیان می نمایم.

زامات افراد بود. اما امروزه مدت ھا قبل وجود نام یک وب سایت ھر چند غیر رسمی و تزئینی در کارت ویزیت ھا جزو ال
ساخت سایت معتبر و متفاوت بھ عنوان گواھی بر کیفیت و موفقیت یک تجارت محسوب می شود. دیری نپایید کھ اعتبار 

وب سایت ھا از سمت مخاطبان و حتی رقیب ھا بھ عنوان معیار و مالکی برای قضاوت عملکرد و پیش بینی روند پیشرفت 
  فتھ شد.کاری دیگران در نظر گر

با کمی تامل مشخص می شود کھ وب سایت ھایی کھ با وجود قدمت باالی خود ھنوز ھم برجستھ و موفق ھستند بر روی 
بروزرسانی و حفظ ارتباطات تمرکز باالیی داشتھ اند. برخی شرکت ھا با استناد بھ این اعتقاد کھ وب سایت مکانی فراھم می 

خدمات و محصوالت خود مطالبی برای مخاطبان خود ارائھ نمایید مالکیت یک  کند کھ در مورد حیطھ کاری، سرویس ھا،
  وب سایت را در دست دارند.

  تا بھ حال بھ این موضوع فکر کرده اید کھ چند نوع وب سایت وجود دارد .. ؟!

کنند و یا امکانی برای برخی معتقدند پایگاه ھای اینترنتی کھ پلت فرمی برای پشتیبانی کردن از تراکنش ھای مالی فراھم می 
انجام خرید و فروش دارند نوعی از وب سایت ھستند. با این تصور اپلیکیشن ھایی کھ بر پایھ وب کار می کنند نوعی وب 

  سایت ھستند. در واقع بھ صورتی رسمی دستھ بندی خاصی برای وب سایت ھا وجود ندارد!

ی می کنند کھ اگر حرفھ ی شما ارایھ محصوالت الکترونیکی برخی بر این اساس وب سایت ھا را دستھ بندی و نامگذار
  است شما صاحب یک وب سایت الکترونیکی ھستید.

ما در این مقالھ اصالحاتی بر این روش دستھ بندی انجام خواھیم داد. در این راستا د رمورد ھدف اصلی مالکیت یک وب 
  بت می کنیم.سایت و ابزارھای مورد استفاده برای توسعھ وب سایت نیز صح

ابزارھای مورد استفاده برای طراحی یک وب سایت در واقع ھمان چارچوب یا فریم ورکی است کھ روند کاری طراحی 



وب سایت را بھ صورت سیستماتیک برای شما فراھم می کند. اما چرا وب سایت یک اصل برای موفقیت تجاری محسوب 
  می شود ؟

بگیریم، در گذشتھ وب سایت ھا بھ صورتی استاتیک و با در برداشتن مقداری  اگر روند پیشرفت وب سایت ھا را در نطر
محتوا برای مخاطبان خود طراحی می شدند. بعدھا استفاده از پلت فرم ھایی برای وارد کردن ورودی ھا از منابع مختلف، 

  نیز بھ روند کاری اضافھ شد.بھ نوعی بروزرسانی و پویا کردن مداوم سایت ھا  استفاده از دیتا بیس ھای وسیع تر و 

  بھ زبان ساده تر، امروزه شما بھ یک وب سایت خوب و معتبر نیازمند ھستید...

وب سایت بھترین و ساده ترین راه برای انجام ارتباطات سازنده را برای شما فراھم می کند. پس اگر شما مالک یک وب 
و "مالک یک وب سایت ھستید" خود ھستید، بھ معنای واقعی سایت قدیمی و حتی اپلیکیشنی مبتنی بر وب در حیطھ کاری 

  باید برای نگھداری آن برنامھ ریزی دقیق انجام دھید.

  فریم ورک ھای رایج برای ایجاد و توسعھ وب سایت بھ شرح زیر است :

• Wordpress  

• Joomla 

• Drupal 

• Umbraco 

• Kentico 

• DotCMS 

• Bespoke 

 جمع بندی نکات کلیدی کھ برای مالکیت یک وب سایت موفق باید در نظر داشتھ باشید:

   تعیین اھداف تجاری •

  تعیین اھداف شخصی •

  تصمیم گیری در مورد راه ھای ارتباطی •

  تصمیم گیری در مورد چارچوب پیام رسانی •

  در نظر گرفتن موقعیت نام تجاری کنونی و راه ھای بھبود آن •

  برای پیروزی در دنیای رقابتتعیین راھکار  •

 برنامھ ریزی برای افزایش کارآیی، پایداری و امنیت وب سایت  •

 تعیین راھکارھایی برای افزایش فروش و سود دھی •

 

 


