تفاوت وب سایت با وبالگ
در این مقاله قصد داریم تا شما را با برخی از تفاوت ها ،معایب و مزایای وب سایت نسبت به وبالگ آشنا کنیم.

وب سایت
وب سایت جایگاهی در اینترنت ا ست که در آن می توان اطالعاتی را در مورد سازمانها ،شرکت ها و افراد بد ست
آورد .وب سایت پویایی ا ست که متعلق به شخص یا ا شخا صی ا ست و در برگیرنده اطالعاتی راجع به مو ضوع یا
موضوعات گوناگون است.

وبالگ
وبالگ محلی است در وب که می توان یادداشت های خود را در آنجا جهت نمایش به عموم ثبت کرد .مهمترین مسئله
این ا ست که ،تنها یاددا شت را می توان در وبالگ ذخیره کرد و در حقیقت تنها متن را.امروزه اینترنت راه د ستر سی

به دنیای مجازی است .برخی افراد از این دنیا برای معرفی خود یا خدمات خود استفاده می کنند .حال برای دسترسی
به فضای برخی دارای وب سایت و برخی دارای وبالگ هستند.

تفاوت وب سایت با وبالگ
وبالگها فعال تر از وب سایتها ه ستند و تفاوت ا صلی آنها در میزان روزآمد شدن ا ست .برای ایجاد تغییرات در
وبالگ ها و به روز کردن آن ها ن یاز نیستتتت که کد های  HTMLرا تغییر دهیم ،در حالی که برای روزآ مد
کردن وب سایتها تغییر این کدها و داشتن اطالعاتی هر چند مقدماتی در این زمینه یکی از ضروریات است .بنابراین
وبالگها با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به وبسایتها به روز میشوند .
واحدی که برای وبالگها به کار می بریم ،پ ست ا ست .ولی واحد سایت ،صفحه .یک سایت  ،وب مجموعهای ا ست از
صفحات یا فایل های پیوند خورده به یکدیگر که از طریق وب جهان گستر در دسترس قرار میگیرد .وبالگ مجموعهای
از پست هاست که بر عکس ترتیب تاریخی آورده می شوند ،تا جدیدترین پست یا مدخل در باالی صفحه قرار گیرد و
مدخلهای قدیمیتر به تدریج پایین تر قرار میگیرند.
تفاوت دیگر در شکل گشت و گذاری است که وبالگ و وب سایت می دهند .وبالگها دارای یک قابلیت جذاب و قوی
به نام تاریخ ه ستند که به پ ست ها چ سبیدهاند .در وبالگ ها پ ست ها به صورت خودکار به ترتیب تاریخی مرتب
می شوند .به این شیوه که مدخل های جدیدتر باالتر قرار میگیرند و مدخل های قدیمی تر پائین تر قرار گرفته و به
تدریج وارد آر شیو می شوند .برای ج ستجو در وبالگ ها میتوان به راحتی از طریق آر شیوهای تاریخی یا مو ضوعی
اقدام نمود .در صورتی که در بسیاری موارد یک موتور جستجوبرای جستجوی در سایت مورد نظر وجود دارد.
در وب سایت ها ،مطالب جدیدی که به سایت اضافه میشوند بسته به نظر مدیر سایت در هر جایی از سایت میتوانند
قرار بگیرند و جدید بودن مطالب یک سایت را نیز از آخرین تاریخ روزآمدسازی سایت میتوان به دست آورد.

معایب وبالگ
 .1وبالگها نسبت به سایت غیررسمی و شخصی هستند.
 .2ارتباط مستقیم با خوانندگان وبالگ شما می تواند سخت و وقت گیر باشد.
 .3ارسال مطالب به وبالگ در زمان های مشخص.

 .4وبالگ ها دارای ترافیک باالهستند.
 .5سرویس وبالگ ها با کندی مواجه است.
 .6امکان آپلود وجود ندارد.
 .7تعداد صفحات وبالگ محدود است.
 .8از نظر امنیت دارای ضریب پایینی می باشد.
 .9در صفحات وبالگ شاهد تبلیغات رایج هستیم.
 .10مطالب وبالگ ها آمیخته به عقاید و نظرهای شخصی است.

مزایای وب سایت
 .1در دسترس بودن مشخصات کاال یا خدمات شما در اختیار بازدیدکنندگان.
 .2وب سایت موجب افزایش اعتبار شما می شود.
 .3امکان تبلیغ حرفه ای در سطح دنیا.
 .4تبلیغ در وب سایت با محدودیت زمان و مکان نمی باشد.
 .5تبلیغ در وب سایت دارای هزینه ی کم تری است.
 .6گرفتن نظرات و انتقادات از سراسر دنیا جهت بهبود فعالیت ها.
 .7سریع تر انجام دادن فعالیت ها.
 .8هدایت مشتریان به سایت شما از طریق موتورهای جستجو در اینترنت.
 .9بازدیدکنندگان و مشتریان شما ،منحصر به یک منطقه یا شهر نخواهند بود.
 .10کسب در آمد از تبلیغ برای دیگران.
 .11آموزش تخصصی افراد در زمینه های مختلف.

