
 
 

 

 :وبسایت چیست

ّای جستجَگش گَگل، یاَّ ٍ   . هیثیٌیذ ٍب سایت گفتِ هیطَد.. تطَس ولی تِ صفحاتی وِ ضوا دس هَتَس 

ّای هختلفی تاضذ؛ اص جولِ آهَصضی، فشٍضگاّی، خثشی، ضشوتی، ضخصی ٍ   ... .ٍتسایت هیتَاًذ تشای استفادُ 

ّا هجوَػِ ای اص اطالػات، اسٌاد، تصاٍیش ٍ .ّستٌذ وِ دس یه لالة تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد... ٍتسایت   

تِ تیاًی، ٍب، ًام هطتشن ضثىِ جْاًی است وِ صیشهجوَػِ ای اص ایٌتشًت است ٍ ضاهل صفحاتی است وِ هی 

 .تَاى اص طشیك هشٍسگش ٍب تِ آًْا دستشسی پیذا وشد

تسیاسی اص هشدم تصَس هی وٌٌذ وِ ٍب، ایٌتشًت است ٍ اص ایي اصطالحات تِ جای یىذیگش استفادُ هی وٌٌذ، دس 

ّا اطالق هی ضَد وِ اجاصُ هی دّذ اطالػاتی سا وِ دس  حالی وِ اصطالح ایٌتشًت دس ٍالغ تِ ضثىِ جْاًی سشٍس

 .ٍب ٍجَد داسد تِ اضتشان تگزاسیذ

گفتِ هی ضَد فشاخَاًی هی ضًَذ ٍ ًَضتي آى تا  (Domain)  هؼوَال تا یه ًام وِ تِ آى داهٌِوب سایت ها

.www  ضشٍع ضذُ ٍ تا ” com. ” یا ” ir. ”   یا ” org. ”   ٍ…د توام هی ضَى. 

ّایی هاًٌذ HTTP ٍب اص ّا ٍ تِ اضتشان گزاسی اطالػات استفادُ هی وٌذ ٍ هشٍسگش  تشای اًتمال دادُ 

Explorer  ،Chrome یا Firefox ّا استفادُ  تشای دستشسی تِ اسٌاد یا صفحات ٍب هتصل اص طشیك لیٌه 

 .هیىٌٌذ ٍ تِ ضوا ًوایص هیذٌّذ

HTML وِ هخفف Hypertext Markup Language  است، یه صتاى ًطاًِ گزاسی هی تاضذ وِ اص آى

ّای. تشای پیادُ ساصی ٍ ایجاد یه سایت استفادُ هی ضَد  ٍ  ایجاد ساختاس ٍ صفحِ html اص جولِ تَاًایی 

 . هٌاتغ دیگش سا داسد ایجاد لیٌه تِ ّن یا

 

URL ( Uniform Resource Locator)  URL  هٌحصش تِ فشد تشای ّش هٌثغ دس ٍب ” آدسس“یه ًَع

 .است ، هی تَاًذ آدسس یه صفحِ ٍب یا یه فایل تصَیشی تاضذ

 

HTTP ( پشٍتىل اًتمال هتي) اجاصُ هی دّذ تا اسٌاد HTML  دسخَاست ضَد ٍ اص طشیك ایٌتشًت تیي

ّای ٍب هٌتمل ضَد ّا ٍ سشٍس  .هشٍسگش



 
 

 

 

هی تَاى اص طشیك  HTTP  سایاًِ ای است وِ دس آى فایلْایی رخیشُ هی ضًَذ وِ تا استفادُ اصوب سرور

 .ایٌتشًت تِ آًْا دستشسی داضت

 

ّا، اطالػات ٍ اجضای ٍب سایت دس آى رخیشُ هی ضَد وِ ول، فضا یا هحلی استهاست  صیشا هیضتاى . دادُ 

ّا یا است وِ تِ صَست ضثاًِ سٍصی واس هی وٌٌذ ٍ توام ٍلت تِ ایٌتشًت هتصل  هتطىل اص گشٍّی اص سشٍس

 .ّستٌذ

داهٌِ، آدسس ٍب سایت ضواست وِ آى سا اص تمیِ سایتْای هَجَد دس ایٌتشًت  درس وب سایت چیستآ

 :هتوایض هی وٌذ صیشا ّش ٍب سایت آدسس داهٌِ خاظ خَد سا داسد ٍ اغلة تِ ضشح صیش است

www.example.com  ِآدسس داهٌِ هَسد ًظش ضوا هی تَاًٌذ ّش ًاهی وِ ضوا هیخَاّیذ تاضٌذ، الثتِ ت ٍ

 .ضشطی وِ اص لثل تَسط فشد دیگشی آى ًام داهٌِ، ثثت ًطذُ تاضذ

 تیي ٍب سایت ٍ ٍتالي ٍجَد آًچٌاًیتمشیثا هیتَاى گفت وِ تفاٍت  تفاوت وب سایت و وبالگ چیست؟

 تَدُ تؼٌَاى هثال، ٍب سایت تیطتش اٍلات فمط اص صفحات ًَع واستشی، هاّیت هحتَاًذاسد، تٌْا تفاٍت اص لحاظ 

ایستا تطىیل ضذُ است، یؼٌی آًْا صفحاتی ّستٌذ وِ حاٍی هحتَای ثاتت ّستٌذ ٍ دس تیطتش هَاسد تشٍصسساًی 

تشای هثال یه سایت فشٍضگاّی سا دس ًظش تگیشیذ وِ دس آى، تؼذادی هحصَل تفشٍش هیشسذ ٍ ّش . ًوی ضًَذ

ایي صفحِ اص یه ٍب ... هحصَلی یه یا چٌذ تصَیش داسد ٍ یه تَضیح وَتاُ ٍ ًیض هطخصات فٌی ٍ لیوت ٍ 

سایت فشٍضگاّی یىثاس ایجاد هی ضَد ٍ تِ ًذست پیص هی آیذ وِ تغییشات یا اصالحات اساسی دس آى صَست 

گیشد ٍلی یه ٍتالي ّویطِ دس حال تشٍصسساًی، ٍیشایص، هطالة ٍ هماالت جذیذ یا آهَصش هی تاضذ ٍ لطؼا 

دیذیذ وِ هثال یه سایت فشٍضگاّی یه تخص داسد تٌام ٍتالي، یا اخثاس ٍ هماالت ٍ یا داًطٌاهِ وِ دس اصل 

ساجغ تِ پیشاهَى هحصَالتی وِ اسائِ هیذّذ هماالتی دس آى هٌتطش هیطَد ٍ تِ صَست هٌظن یا ًا هٌظن دس طَل 

 .صهاى تِ هحتَای آًْا افضٍدُ خَاّذ ضذ


