
 
 

 :روشهای طراحی وتسایت

 ثیي ٍة سبیت ٍ ٍثالگ ٍخَد آًچٌبًیتقشیجب هیتَاى گفت کِ تفبٍت  تفاوت وب سایت و وتالگ چیست؟

 ثَدُ ثؼٌَاى هثبل، ٍة سبیت ثیطتش اٍقبت فقط اص غفحبت ًَع کبسثشی، هبّیت هحتَاًذاسد، تٌْب تفبٍت اص لحبظ 

ایستب تطکیل ضذُ است، یؼٌی آًْب غفحبتی ّستٌذ کِ حبٍی هحتَای ثبثت ّستٌذ ٍ دس ثیطتش هَاسد ثشٍصسسبًی 

ثشای هثبل یک سبیت فشٍضگبّی سا دس ًظش ثگیشیذ کِ دس آى، تؼذادی هحػَل ثفشٍش هیشسذ ٍ ّش . ًوی ضًَذ
ایي غفحِ اص یک ٍة ... هحػَلی یک یب چٌذ تػَیش داسد ٍ یک تَضیح کَتبُ ٍ ًیض هطخػبت فٌی ٍ قیوت ٍ 

سبیت فشٍضگبّی یکجبس ایدبد هی ضَد ٍ ثِ ًذست پیص هی آیذ کِ تغییشات یب اغالحبت اسبسی دس آى غَست 

گیشد ٍلی یک ٍثالگ ّویطِ دس حبل ثشٍصسسبًی، ٍیشایص، هطبلت ٍ هقبالت خذیذ یب آهَصش هی ثبضذ ٍ قطؼب 
دیذیذ کِ هثال یک سبیت فشٍضگبّی یک ثخص داسد ثٌبم ٍثالگ، یب اخجبس ٍ هقبالت ٍ یب داًطٌبهِ کِ دس اغل 

ساخغ ثِ پیشاهَى هحػَالتی کِ اسائِ هیذّذ هقبالتی دس آى هٌتطش هیطَد ٍ ثِ غَست هٌظن یب ًب هٌظن دس طَل 

 .صهبى ثِ هحتَای آًْب افضٍدُ خَاّذ ضذ

ّبی  هختلفی ثشای طشاحی سبیت ٍخَد داسد؛ اص خولِ   .فلص ٍ دایٌبهیک، استبتیکسٍش 

 (ثاتت)طراحی سایت استاتیک

سبیت استبتیک، تؼذاد غفحبت هطخػی داسد ٍ ایي . یکی اص سٍضْبی طشاحی سبیت، طشاحی استبتیک است

ّبی ثبصدیذکٌٌذگبى، ًطبى ًوی دٌّذ ٍة . غفحبت ّیچ گًَِ تؼبهلی ثب کبسثشاى ًذاسًذ ٍ ٍاکٌطی ثِ فؼبلیت 

ّبی استبتیک ثشای هؼشفی ضشکت، ضخػیت ٍ یب فؼبلیتی خبظ کبسثشد داسًذ ایي ًَع اص ٍة سبیتْب، فقط . سبیت 

ِ ساحتی قبثل تغییش ًیستٌذ ٍ هؼوَال اطالػبت هحتَایی ثبثتی .  داسدًوبیطییک حبلت  ٍثسبیتْبی استبتیک ث

ّبی . داسًذ  ًَضتِ هی ضًَذ ٍ ایي کبس سا هی تَاى حتی دس یک HTML ٍ CSSغفحبت ثبثت ثب استفبدُ اص کذ

ِ ًَیسی سوت سشٍس ٍ پبیگبُ دادُ ای .  ٍیٌذٍص ًیض، اًدبم دادٍیشایطگش ًَضتِ ّبی استبتیک ّیچ گًَِ ثشًبه سبیت 

ِ غَست دستی اًدبم ضَد، ثٌبثشایي، دس  .ًذاسًذ اص آى خب کِ کِ تغییشات غفحبت هؼوَال ثبیذ تَسط ٍثوستش ٍ ث

ّبی ثضسگ ٍ تؼذاد غفحبت صیبد، ایي کبس چٌذاى ساحت ًیست چٌبًچِ دس ٍة سبیت، ًیبص ثِ اسسبل ًظش یب . سبیت 

طشاحی سبیت ثِ سٍش استبتیک ًسجت ثِ . ثجت ًبم کبسثشاى ثبضذ، قطؼب ایي ًَع ٍة سبیت کبسثشدی ًخَاّذ ثَد

ّبی   یک غفحِ سا ثشای هبثقی HTMLسٍش دایٌبهیک، سشیغ تش ٍ ساحت تش اًدبم هی ضَد؛ چشا کِ، هی تَاى کذ

ّب اػوبل کشد هحتَای ایي ًَع ٍة سبیت هی تَاًذ هتي، تػَیش، . غفحبت کپی کشد ٍ تغییشات هذًظش سا دس آى 

 .ثبضذ... ٍیذیَ ٍ



 
 

هضایبی سبیت استبتیک 

ِ ػٌَاى یکی اص سٍضْبی طشاحی سبیت ، هضایبی صیبدی داسد ثشخی اص ایي هضایب . طشاحی سبیت ثِ سٍش استبتیک ث

 :دس صیش آهذُ است

  دس هقبیسِ ثب سٍش دایٌبهیک ایي ًَع ٍة سبیت هؼوَال صهبى کوتشی ثشای طشاحی ًیبصداسد ٍ قطؼب
ّبی پبییي تشی خَاّذ داضت؛   ِ ّضیٌ

  ّبست هیضثبًی ایي ًَع سبیت ساحت تش اص دایٌبهیک است ٍ ثِ ػلت تؼذاد غفحبت هحذٍد، ًیبص ثِ فضبی 

 چٌذاًی ًذاسد؛

 ّبی کَچک ثِ ضوبس هی سٍد؛  هٌبست تشیي سٍش ثشای طشاحی سبیت 

 ّب تَسط هَتَس خستدَ ساحت تش اًدبم هی ضَد؛  ایٌذکس گزاسی ایي سبیت 

 سشػت ثبسگزاسی آى، حتی دس سشػت ایٌتشًت پبییي ًیض قبثل قجَل است. 

 هؼبیت سبیت استبتیک

ِ تشیي سٍضْبی طشاحی سبیت هحسَة هی ضَد،  ِ ػٌَاى یکی اص سشیغ تشیي ٍ هقشًٍجْػشف اگشچِ سٍش استبتیک ث

 :هثال. هؼبیجی ًیض داسد

 ّبی صیبدی دس پی د هوکي استدس طَالًی هذت  ِ ؛  اضتِ ثبضذ ّضیٌ

  چٌبًچِ دس هَاقغ خبظ ضشٍست تغییشی دس سبیت ٍخَد داضتِ ثبضذ، قطؼب ثِ هتخػع طشاحی سبیت
ِ سٍصسسبًی کٌذ؛  ًیبص است ٍ ّش ضخػی قبدس ًخَاّذ ثَد ایٌگًَِ سبیتْب سا ث

  ٍة سبیتْبی ایستب ّویطِ ٍاثستِ ثِ ضشکت طشاح خَاٌّذ ثَد ٍ ثشای ّویي اهشٍصُ کوتش هَسد
 استقجبل قشاس هی گیشًذ؛

 ّبی اطالع سسبًی هٌبست است؛  ػولکشد ایي ًَع ٍة سبیت ثسیبس هحذٍد است ٍ هؼوَال ثشای سبیت 

  ّبی هذسى، ًیبصهٌذ هْبست ثبالی ٍثوستش ضوب است ٍ ایي کبس تسلط ثِ اخشای ٍة سبیت ثشاسبس قبثلیت 
ِ ی صیبدی سا دس ثشهی گیشد  .هؼوَال صهبى ٍ ّضیٌ

 سٍضْبی طشاحی سبیت استبتیک

ّبی هختلف HTMLثشای طشاحی سبیت ثِ سٍش استبتیک ضوب ثبیذ سَسس کذ   خَد سا اخشا کٌیذ؛ اهب، ثِ سٍش 

یکی اص سٍضْبی طشاحی سبیت استبتیک، کذًَیسی ٍ پیبدُ سبصی هستقین . هی تَاًیذ ایي کذ سا ایدبد کٌیذ

ّبی  ّب سا هی تَاى دس یک هحیط سبدُ ی .  استHTMLکذ  ٍیٌذٍص Notepadّوبى طَس کِ گفتِ ضذ ایي کذ



 
 

ّبی کذ ًظیش  ّب اص ٍیشایطگش  Dreamweaver یب Bluefishًیض ًَضت؛ اهب، ثْتش است ثشای کٌتشل ثْتش کذ

ِ کبس ثشد،   HTMLاثضاس دیگشی کِ هی تَاى ثشای کذًَیسی . استفبدُ ضَد .  استMicrosoft Front Pageث

ّب استفبدُ کٌیذ ّبی آهبدُ داسد کِ هی تَاًیذ دس طشاحی غفحبت اص آى  ّوچٌیي . ایي ًشم افضاس، یک سشی کذ

ِ غَست آًالیي سا ثشای ضوب فشاّن هی کٌذ ِ  ی سٍی سبیت ٍ اػوبل تغییشات ث سٍش . اهکبى اتػبل هستقین ثِ غفح

ّبی  هضیت ایي سٍش ایي .  آهبدُ ی هَخَد دس ثبصاس استHTMLدیگش طشاحی سبیت استبتیک، استفبدُ اص قبلت 

ّب دس ایٌتشًت . است کِ هی تَاى قبلجی هتٌبست ثب سبیت اًتخبة کشد ّبی سبیت صیبدی ثشای اًَاع سبیت  قبلت 

ّب استفبدُ کٌیذ؛ اهب، ثبیذ تَخِ کٌیذ کِ دس ایي سٍش ًیض ضوب ًیبص ثِ داًص  هَخَد است کِ ضوب هی تَاًیذ اص آى 

 . خَاّیذ داضت تب ثتَاًیذ تغییشات الصم سا دس کذ اػوبل کٌیذHTML ٍ  CSSثشًبهِ ًَیسی 

 (پویا)طراحی سایت داینامیک 

یکی دیگش اص سٍضْبی طشاحی سبیت، طشاحی دایٌبهیک است کِ ثؼذ اص سٍی کبس آهذى سیستن هذیشیت هحتَا 

(CMS ) ّبی دایٌبهیک، ثشاسبس ًیبص هطتشی طشاحی هی ضًَذ ٍ ثشخالف . ایي سٍش ًیض ثِ ٍخَد آهذ سبیت 

ِ ساحتی تَسط هذیش سبیت تغییشپزیش ّستٌذ ّبی استبتیک ث  هذیشاى ایي ًَع سبیتْب ثذٍى ًیبص ثِ داضتي .سبیت 

ِ طَس هذاٍم اطالػبت ٍ هحتَای سبیت سا تغییش هی دٌّذ ایي اهش ثبػث . داًص فٌی، اص طشیق پٌل هذیشیت هحتَا، ث

ِ سٍص ثیطتش ضَد ّبی دایٌبهیک سٍص ث  الصم ثِ رکش است کِ طشاحی ایي ًَع ٍة  سبیت ًیبص .ضذُ کِ هحجَثیت سبیت 

ِ ای، دس ثْجَد ایي سٍش طشاحی ٍ ایدبد ٍة سبیتْبی  ّبی طشاحی سبیت حشف ثِ داًص ثبالیی داسد ٍ ضشکت 

ِ ًَیسی سوت کبسثش، یک قسوت ثشًبهِ . کبسثش هحَس، ثب یکذیگش دس سقبثت ّستٌذ ُ ثش ثشًبه ّبی پَیب، ػالٍ سبیت 

 یب خبٍا PHP ،ASPدس ثشًبهِ ًَیسی سوت سشٍس هؼوَال اص . ًَیسی سوت سشٍس ٍ پبیگبُ دادُ ًیض داسًذ

ّبی هختلف سبیت ػولیبتی . اسکشیپت استفبدُ هی ضَد ایي ًَع سبیت تؼبهلی است ٍ کبسثش هی تَاًذ دس ثخص 

رخیشُ ی اطالػبت ٍ پشداصش ػولیبت دس ایي ًَع سبیت، دس سوت سشٍس اًدبم ضذُ ٍ ًتبیح دس قبلت . اًدبم دّذ

 . ثِ کبسثش ًوبیص دادُ هی ضَدHTMLیک سشی غفحبت 

 مزایای وب سایت داینامیک

ِ ّوشاُ داسد کِ دس اداهِ ثِ  ّبی صیبدی ث ِ ػٌَاى یکی اص سٍضْبی طشاحی سبیت ، هضیت  طشاحی سبیت دایٌبهیک ث

ّب اضبسُ هی کٌین  :ثشخی اص آى   

  دس ایي ًَع طشاحی هی تَاى تؼذاد غفحبت ًبهحذٍد ایدبد کشد؛



 
 

 پٌل هذیشیت هحتَای سبیتْبی دایٌبهیک کبهال اتَهبتیک ػول هی کٌذ؛ 

 آسبًی اهکبى پزیش است؛ ِ  تغییش دس ظبّش، هحتَا ٍ سبختبس سبیت ث

  ٍ ساحتی اطالػبت ِ ِ غَست آًالیي دس ّش صهبى ٍ ّش هکبًی ث هذیش ٍة سبیت دایٌبهیک قبدس خَاّذ ثَد ث

 هحتَای سبیت خَد سا تغییش دّذ؛

  ای ًیبص ًذاسد ٍ کبسضٌبسبًی کِ ٍسٍد اطالػبت ایي ٍة سبیتْب سا ِ اػوبل تغییشات دس سبیت ثِ داًص حشف
ِ  ساحتی قبدس خَاٌّذ ثَد ایي کبس سا اًدبم دٌّذ؛  ثشػْذُ داسًذ ث

 ّب دس یک پبیگبُ دادُ رخیشُ هی ضًَذ ٍ ضوب اهکبى ثشسسی ٍ خست ٍ خَ دس آى سا داسیذ؛  دادُ 

 طَس ّن صهبى هی تَاًٌذ دس پٌل هذیشیت سبیت فؼبلیت کٌٌذ ِ   .چٌذیي کبسثش ث

 معایة وب سایت داینامیک یا پویا

ثشخی . هی تَاى گفت کِ ایي سٍش یکی اص ثْتشیي سٍضْبی طشاحی سبیت هحسَة هی ضَد؛ اهب، هؼبیجی ًیض داسد

 :اص ایي هؼبیت ػجبستٌذ اص

  ٍ طشاحی آى کبس سبدُ ای ًیست ٍ اغلت الصم است طشاحی آى سا ثِ یک ضشکت هؼتجش ٍ ًیشٍی هتخػع

ِ ای ثسپبسیذ تب ثی ًقع ثبضذ؛  حشف
 ی ثبالتش ٍ صهبى ثیطتشی ثشای طشاحی ًسجت ثِ سبیتْبی استبتیک غشف هی ضَد؛ ِ  ّضیٌ

 ی سبیت دس ایي سٍش، ًسجت ثِ سٍش استبتیک طَالًی تش است؛ ِ ِ ی اٍلی  صهبى تَسؼ

 کبسثشاى ٍ هذیشاى ثبیذ ثشای کبس ثب سیستن هذیشیت هحتَا آهَصش ثجیٌٌذ؛ 

 ّبی استبتیک است ّب کوتش اص سبیت   .سشػت ثبسگضاسی ایي ًَع سبیت 

 روشهای طراحی سایت داینامیک

ایي . ّب استفبدُ هی ضَدCMSدس سٍش اٍل اص . طشاحی سبیت ثِ سٍش دایٌبهیک سا هی تَاى ثِ دٍ ضیَُ اًدبم داد

سٍش یکی اص سایح تشیي ٍ هحجَة تشیي سٍضْبی طشاحی سبیت ثَدُ ٍ دلیل هحجَثیتص سبدگی ٍ کبسآهذ ثَدى آى 

ّبی هذیشیت هحتَا، . است ّبی دًیب ثب ایي 40 ًبم داسد ٍ ًضدیک ثِ ٍسدپشسیکی اص سایح تشیي سیستن  دسغذ سبیت 

ِ اًذاصُ ی ٍسدپشس CMSالجتِ . اثضاس طشاحی ضذُ اًذ ّبی دیگشی ًظیش خَهال ٍ دسٍپبل ًیض ٍخَد داسًذ؛ اهب، ث

ثشای ایي سٍش ضوب ًیبص ثِ داًص . سٍش دیگش طشاحی سبیت دایٌبهیک، ثشًبهِ ًَیسی است. هحجَثیت ًذاسًذ

ِ ی ثشًبهِ ًَیسی داسیذ ّبی هدضا ثٌَیسیذ. تخػػی دس صهیٌ . ثشای دٍ ثخص سوت سشٍس ٍ سوت کبسثش ثبیذ کذ

ِ ًَیسی  ّبی ثشًبه ّبی PHP ، ASPدس سوت سشٍس اص صثبى   یب خبٍا اسکشیپت ٍ دس سوت کالیٌت اص صثبى 

HTML ،Cssٍ  ...ثشای طشاحی غفحبت استفبدُ هی ضَد. 



 
 

طراحی سایت فلش 

ّبی گزضتِ سٍاج پیذا کشدُ ثَد ٍ طشفذاساى خبظ خَد سا داضت . ایي ًَع اص سٍضْبی طشاحی سبیت ، دس سبل 

ِ ساحتی قبثل طشاحی است . سبیتْبی فلص هؼوَال تَسط ًشم افضاسّبی خبظ طشاحی هی ضًَذ ایي ًَع ٍة سبیت ث

 .  ثِ دلیل داضتي ػٌبغش ثػشی خزاة، تَخِ هخبطجبى سا خلت هی کٌذ ٍ

مزایای سایتهای فلش 

ّبی فلص ػلی سغن توبم هضایبیی کِ داسًذ، هطتشیبى صیبدی ًذاسد ٍ اغلت افشاد تشخیح هی دٌّذ کِ اص  سبیت 

اص خولِ هضایبی ایي ًَع سبیت هی تَاى ثِ هَاسد . سٍضْبی طشاحی سبیت هشسَم ثشای سبیت خَد استفبدُ کٌٌذ

: صیش اضبسُ کشد

  طشاحی صیجب ٍ خزاة غفحبت، ایي ًَع ٍة سبیت سا اص اًَاع دیگش هتوبیض هی کٌذ؛
 طشاحی ایي ًَع ٍة سبیت ثسیبس آسبى است ٍ ثشای ایي کبس هی تَاى اص اثضاسّبی هَخَد استفبدُ کشد. 

 معایة سایت های فلش

ِ ساحتی قبثل طشاحی ّستٌذ، هؼبیجی داسًذ کِ ثبػث ضذُ است کبسثشاى توبیلی ثِ  ّب ث گشچِ ایي ًَع ٍثسبیت 

ّب ًذاضتِ ثبضٌذ : ثشای هثبل. استفبدُ اص آى 

  ّبی خستدَ قبدس ثِ تطخیع هحتَای ایي ًَع ّبی فلص ایي است کِ هَتَس اص ػوذُ تشیي هؼبیت سبیت 
ّبی  ٍة سبیت ًیستٌذ ٍ ثب هطشح ضذى ثحث سئَ ٍ اّویت ثبال آهذى ٍة سبیتْب دس ًتبیح هَتَس

خستدَ، ایي هطکل ثسیبس پشسًگ تش ضذُ است؛ 

 ػالٍُ ثش ایي سبیتْبی فلص اغطالحب سٌگیي ّستٌذ ٍ سشػت ثبسگزاسی سا پبییي هی آٍسًذ. 

 روشهای طراحی سایت فلش

ِ ثٌذی هی ضًَذ سبیتْبی . سٍضْبی طشاحی سبیت اص ًَع سبیتْبی فلص ثِ دٍ دستِ ایستب ٍ ًیوِ پَیب طجق

فلص ایستب ّوبى طَس کِ اص ًبهطبى پیذاست، هؼوَال ثبثت ّستٌذ ٍ ثشای تغییشضبى ًیبص ثِ آگبّی اص داًص فلص 

ِ سبدگی  داسین؛ اهب، سبیتْبی فلص ًیوِ پَیب تب حذٍدی قبثل تغییش ّستٌذ، اگشچِ ایي تغییشات هحذٍد است ٍ ث

 .تغییشات ٍة سبیتْبی دایٌبهیک ًیست


