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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي حميد احمدي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه
  

  چرا سایت؟
جویاي کار هستیم، به فکر اندازي یک کسب وکار و یا حتی زمانی که به دنبال و خیلی از ما در زمان راه

که دیگران هم به فکر آن افتیم. اما چرا؟ فقط براي این سایت یا فروشگاه اینترنتی میراه انداختن وب
ایم؟ نه! از نظر من قبل از یادگیري طراحی  کاال را دیده هایی مثل دیجیهستند؟ چون موفقیت سایت

کننده براي خودمان داشته باشیم. باید  جوابی قانعسایت و سئو سایت براي ما این کافی نیست. ما باید 
سایت براي کسب و کار ما سایت را بررسی کنیم و ببینیم آیا داشتن وبتر فواید داشتن یک وب دقیق

  اندازي و ایجاد آن باشیم.هم مفید خواهد بود یا نه؟ و سپس به دنبال نحوه راه
سایت براي شما چیست و چه هدفی را از آن وب شما هم وقتی بدانید که فواید و مزایاي داشتن یک

اي، از اشتباهات کاسته تر خواهید داشت. به کمک این نگاه ریشهسایتی موفقکنید، قطعاً وب دنبال می
  شود و شانس موفقیت ما بیشتر خواهد بود. می
داشتن کند. سایت، امکان حضور هر شخص، مجموعه، شرکت و سازمان را در دنیاي وب فراهم میوب
سایت مانند داشتن یک مغازه، فروشگاه و یا مکانی است که داراي هیچ محدودیت مکانی و زمانی وب

  باشد.نیست و در دسترس کل جهان می
، نام خود را به عنوان نخستین 1991سایت در سالاندازي اولین وبتیم برنرز لی، مخترع وب، با راه

) و ارتباط براي ارسال HTMLسایت، از اَبرمتن (خستین وبي وب در تاریخ به ثبت رساند. درنسازنده
ایمیل (پست الکترونیک) استفاده شده بود. این سایت ساده متنی هنوز هم از آدرس 

://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html  هاي ست. عداد دامنهادر سترس
هاي اینترنتی ساخته شده نیز به سایتمیلیون رسیده و تعداد وب 330اینترنتی ثبت شده به بیش از 

ها با ساخت ). تمام این پیشرفت2019میلیارد صفحه وب در اینترنت می رسد (آمار سال  1/8بیش از 
  سایت دنیا توسط این شخص اتفاق افتاده است.اولین وب
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در دسترس همگان قرار گرفت. همچنین  1991این سایت اینترنتی پس از انتشار عمومی در سال  

منبع آن نیز به طور عمومی در اختیار همه قرار  اطالعات ساختاري و طراحی این سایت و کدهاي
سایت و حضور در اینترنت بدون صرف هزینه و به صورت رایگان گرفتند. بنابراین امکان طراحی وب

  براي همه فراهم شد.
دهد. ر اختیار بیننده قرار میهم است که اطالعاتی را داي از صفحات مرتبط بهسایت، مجموعهوب
تواند سایت میسازد. یک وبمی ضور هر شخص یا شرکت در شبکه اینترنت را فراهمسایت، امکان ح وب

المللی را رسانی به روز، بازاریابی و معرفی بینعالوه بر ایجاد ارتباط و معرفی دارنده سایت، امکان اطالع
  .نیز فراهم آورد

با آنها آشنایی ندارید. پس  سایت وجود داشته باشد که شما هنوز به درستیاما شاید برخی مزایاي وب
  کنیم:سایت را بررسی میفایده یک وب

  بودن دسترس ر د-1
سایت در هر زمان از روز باز است و همواره اطالعات و محصوالت یا خدمات شرکت شما را در وب

 دهد. واقعیت اینروز و حتی روزهاي تعطیل در اختیار کاربران و مشتریان قرار میتمامی ساعات شبانه
یابند. ها میسایتترین اطالعات مورد نیاز خود را از اینترنت و وباست که امروزه مردم بیشترین و مهم

گیرند که نزد کدام پزشک یا هاي همراه و جستجو در اینترنت تصمیم میمشتریان بالقوه از گوشی
د را از کجا وچگونه کلینیک بروند، از خدمات کدام شرکت خدماتی استفاده کنند و کاالي موردنظر خو

  تهیه کنند.
  تبلیغات موثر و بازاریابی قوي-2

در متن باال به یک نکته کلیدي اشاره شده است، که حتی االن در همین لحظه هم ممکن است در 
هاي همراه هوشمند است که همیشه به اینترنت وصل است. در واقع جیب شما زنگ بخورد و آن گوشی

درهر لحظه  تمام  مثل ماشین بدون بنزین است و با داشتن اینترنت،گوشی هوشمند بدون اینترنت 
سایت سایت شما باشند. در واقع وببراي سر زدن به وب  توانند یکی از مشتریان بالقوهمردم دنیا می
بدون هزینه براي شما  …ي شماست و موتورهاي جستجو مانند گوگل ، یاهو وساعته 24شما بازاریاب 
کنند. تبلیغات در اینترنت و  سوم مردم جهان از اینترنت استفاده می دهند.یک را انجام می کار بازاریابی
-سایت شما نسبت به سایر رسانه ها مانند رادیو، تلویزیون، مجالت و بیلبردها به مراتب ارزانمعرفی وب

شتریان پی به ترین زمان ممکن، مدهد تا در کوتاهسایت این امکان را به شما میباشد. وبتر می
تغییرات و محصوالت جدید برده و از آخرین اخبار سایت شما مطلع شوند. فراموش نکنید که هرگز 

ها یادآوري ا پیاپی به آنقادر به ارائه کاال و خدمات خود به مردم نخواهید بود مگر اینکه حضور خود ر
  نمایید.

 ها و جلوگیري از اتالف زمانکاهش هزینه-3
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تلفن، فکس و آدرس پستی یک راه ارتباطی دیگر نیز با مشتریان خود دارید. نمایشگاه شما عالوه بر 
اندازي یک مغازه براي شما بسیار بین المللی محصوالت شما، با کمترین هزینه همیشه برپاست. حاال راه

باید به دکور هاي میلیونی ماهیانه نیست، بلکه  بر خواهد بود. مساله فقط اجاره یک مکان با هزینه هزینه
آید. تبلیغاتی که براي شما بسیار  مغازه و تجهیزات فکر کنید. بعد از آن هم مساله تبلیغات پیش می

  اندازي یک مجله چاپی چطور؟ به نظرتان چقدر هزینه دارد؟ پرهزینه خواهد بود. راه
ه مراتب کمتر، اي ب توانید با هزینه سایت این موضوع صادق نیست. چرا که شما می اما در مورد وب

سایت یا فروشگاه اینترنتی خود را به طور کامل راه بیندازید. براي جذب مخاطب هم لزومی ندارد که 
سایت حتماً به سراغ تبلیغات پرخرج بروید. کافی است مطالب مفیدي در سایت خود قرار دهید. وب

ه خوبی راهنمایی کند و از اتالف ها را بتان پاسخ گوید و آنتواند به سواالت متداول مشتریانشما می
 کنید جلوگیري کند.گویی به مشتریان میزمانی که صرف پاسخ

 امکان ارزیابی و ارتباط با مشتریان-4
تر مخاطبان و مشتریان شما سایت، امکان تحلیل و ارزیابی دقیقیک مزیت بسیار بزرگ داشتن وب

تر، امکان تحلیل  ریان نیست. بلکه نکته جذاباست. البته منظور فقط گرفتن نظرات و پیشنهادات مشت
با استفاده از ابزارهاي دیجیتال است. بگذارید موضوع را براي شما بازتر کنم: در اینترنت، امکان 

هاي شما از کدام  فهمید که بازدید کننده چیز به صورت دقیق هست. مثالً شما می گیري همه اندازه
اند، با چه دستگاهی بیشتر به سراغ شما  ت شما را بیشتر دیدهکشور و کدام استان هستند، کدام صفحا

شود که از یک  تر می هاي همراه،کدام مدل و تبلت. البته موضوع وقتی جذاباند، رایانه یا گوشی آمده
اي براي تحلیل سایت (مثالً گوگل آنالیتیکس که کامالً هم رایگان است) استفاده کنید. به  ابزار حرفه

شوند، چقدر در آن باقی  فهمید که کاربران از چه طریق وارد سایت شما می ا دقیقاً میاین ترتیب شم
هاي  کنند و چگونه خرید خود را (براي فروشگاه مانند، چه مسیري را در سایت شما طی می می

اینترنت یک فرصت استثنایی براي جذب مشتري است. بازار بزرگی که بهتر دهند.  اینترنتی) انجام می
خواهید مشتریان بیشتري داشته  آن را از دست ندهید. پس اگر یک کسب و کار دارید و میاست 
سایت است. اگر هم که در  توانید انجام دهید، ساختن یک وب یکی از بهترین کارهایی که می باشید،

  .سایت براي شروع یک کسب و کار کافی است حال حاضر کسب و کاري ندارید، فقط یک وب
  یتنتیجه چرا سا

.  در کسب وکار ایـنترنتی، وب سایتالزمه داشتن یک درآمد در دنیاي امروز، یک راه بیشتر نیست: 
-توانید براي تضمین موفقیتتان هنگام راهاي از مـراحل اثـبات شـده وجـود دارد که شـما میزنـجیره

در زمینه کسب وکار هاي زیادي اندازي یک کسب وکار اینترنتی از آنها الـگوبرداري کنید. من سال
ام. در این راه به نـکات بسیار ام و طـعم شکست و پیروزي را بارها چـشیدهاینترنتی فـعالیت داشـته

سري اصول وجود دارد که همیشه پابرجا هستند و ام. در کسب وکار اینترنتی یکارزشمندي نیز رسیده
ند شما یک کاربر مـبتدي اینترنت کاگر این اصول را رعایت کنید، موفق خواهید شد، فرقی نمی

    هستید، یا یک کارآفرین ایـنترنتی باتـجربه.


