هزینه طراحی سایت چگونه محاسبه می شود ؟
یکی از دغدغه های صاحبان مشاغل اینه که هزینه طراحی سایت بر چه اساسی محاسبه میشه  .تا حاال به این موضوع دقت
کردین که چرا هزینه طراحی سایت در شرکت های مختلف  ،متفاوته ما در این پست قصد داریم همه عوامل موثر در
هزینه طراحی یک وب سایت رو خدمت تون توضیح بدم  .دونستن این مسائل پیش از هر اقدامی برای طراحی سایت ،
 .ضروریه  .پس تا آخر این پست رو با دقت بخونید

هزینه طراحی گرافیکی سایت

هزینه طراحی گرافیکی سایت
هر چیزی که در یک وب سایت می بینید توسط یک گرافیست طراحی میشه و در مرحله بعد توسط یک نفر کد نویس
و یک قسمت دیگه هم  UIاجرا میشه  .طراحی گرافیکی سایت شامل دو قسمت میشه  .یکی طراحی رابط کاربری یا
مربوط میشه به طراحی و پردازش عکس ها و آیکن های مورد نیاز سایت  .طراحی اصولی و منطبق با گرایش های روز
وب  ،یک کار تخصصیه و نیاز به تجربه و دقت زیادی داره  .طراحی گرافیکی سایت تاثیر مستقیم و چشمگیری در رفتار
کاربران سایت داره  .یک طراحی اصولی و زیبا می تونه یک کاربر رو برای مدت زمان بیشتری در سایت نگه داره و حتی
منجر به فروش و یا تماس با شما بشه  .طراحی گرافیکی سایت با تخصص  ،تجربه و سلیقه گرافیست ارتباط مستقیم داره .
حتما نمونه کارهای اون تیم طراحی سایت رو با دقت ببینید  .این بخش از هزینه طراحی سایت قیمت مشخصی نداره اما
 .معموال این بخش از کار هزینه سنگینی روی دست تون نمیذاره

ارتباط هزینه طراحی سایت با برنامه نویسی سایت

ارتباط هزینه طراحی سایت با برنامه نویسی سایت
مهم ترین بخش هزینه طراحی سایت مربوط میشه به ساختار و امانات مورد نیاز سایت  .همونطور که قبال چند بار خدمت
تون عرض کردم  ،یک وب سایت در واقع یک نرم افزار تحت وبه که افراد زیادی می تونن همزمان ازش استفاده کنن .
هرچقدر این نرم افزار پیچده تر باشه  ،هزینه طراحی سایت تون هم افزایش پیدا می کنه  .در ادامه خدمت تون توضیح
 .میدم که برنامه نویسی سایت چطوری روی هزینه طراحی سایت تون تاثیر میذاره

استفاده از  CMSآماده
رو حتما بخونید  .نرم » چیست  CMSسیستم مدیریت محتوا یا سی ام اس « چیه حتما پست  CMSاگر نمی دونید
در واقع یک نرم افزار سایت ساز هست که به افراد مبتدی این امکان رو میده فقط در چند  CMSافزار مدیریت محتوا یا
دقیقه بتونن یک وب سایت رو راه اندازی کنن  .در این نرم افزار ها اغلب مسائل امنیتی و امکانات مورد نیاز وجود داره و
ها آماده و رایگان ساخته میشن  ،به مراتب کمتر  CMSمعموال نیازی به تغییرات نداره  .هزینه طراحی سایت هایی که با
از سایت های اختصاصیه و فقط هزینه طراحی قالب و راه اندازی و تنظیمات از مشتری گرفته میشه  .هزینه طراحی سایت
از  055تومن شروع میشه و بستگی به امکاناتی  Joomlaیا جومال  WordPressهایی مثه وردپرس  CMSبا استفاده از

که نیاز دارید ممکنه افزایش پیدا کنه  .بازم تاکید می کنم با افزایش امکانات یا سفارش قالب اختصاصی این عدد ممکنه به
 .چند میلیون هم برسه

برنامه نویسی اختصاصی برای سایت
در بعضی موارد نیازه که یک برنامه اختصاصی برای سایت تون نوشته بشه  .در این موارد الزمه برنامه نویسی سایت تون
های زیادی وجود دارن که خیلی از نیاز های شما رو پوشش میدن اما  CMSبه صورت کامال اختصاصی انجام بشه  .البته
در بعضی موارد راه حلی جز طراحی اختصاصی وجود نداره  .هزینه برنامه نویسی اختصاصی یک وب سایت بر اساس
ساختار سایت و میزان پیچیدگی نرم افزار تعیین میشه  .معموال اینجوریه که تیم طراحی سایت یه بازه زمانی برای اجرای
پروژه تعیین میکنن و بر اساس اون قیمت طراحی سایت محاسبه میشه  .البته روش محاسبه دقیق این مسئله یه مقدار
تخصصیه و من خیلی کلی خدمت تون عرض کردم که فقط با روال کار آشنا بشید  .معموال تیم برنامه نویس یه مبلغی رو
از کارفرما میگره تا شرح پروژه رو به طور کامل تجزیه و تحلیل کنه و به صورت مکتوب به کارفرما ارائه کنه  .این مبلغ
 .موقع عقد قرارداد  ،از هزینه کل قرارداد کسر میشه

تکنولوژی های مورد استفاده
برای ساخت یک وب سایت  ،تکنیک ها و تکنولوژی های زیادی وجود داره  .تکنولوژی های مورد استفاده در طراحی یک
 Ajaxوب سایت نقش بسیار مهمی در قیمت پروژه دارن  .برای مثال ممکنه یه برنامه نویس برای استفاده از تکنولوژی
در پروژه شما  ،هزینه بیشتری طلب کنه  .به دلیل اینکه یکم دردسرش بیشتره  .خیلی از برنامه نویس ها از فریمورک
استفاده می کنن که کارشون رو خیلی تسریع میکنه و به همین دلیل می تونن هزینه طراحی  Bootstrapمانند  CSSهای
سایت رو کاهش بدن  .هر تکنولوژی مزایا و معایب خودشو داره  .در پست های بعدی مربوط به طراحی وب سایت  ،همه
این تکنولوژی ها رو یکی یکی خدمت تون تشریح میکنم تا موقع سفارش طراحی سایت کامال آگاهانه قرارداد تون رو
 .امضاء کنید

تاثیر طراحی واکنش گرا یا  Responsiveدر هزینه طراحی سایت

محاسبه هزینه طراحی سایت واکنش گرا یاResponsive
یکی از مهم ترین مسائلی که پیش از طراحی سایت تون باید در نظر بگیرید بحث بهینه سازی سایت برای گوشی های
موبایل و تبلت هاست  .االن خیلیا برای وبگردی یا کسب اطالعات با موبایل یا تبلت به اینترنت مراجعه میکنن  .بنابراین
اگر سایت شما در موبایل و تبلت درست دیده نشه  ،شانس های زیادی رو از دست میدین  .طراحی واکنش گرا یا
ریسپانسیو با دو روش مختلف پیاده سازی میشه که من تاثیر هر روش بر روی هزینه طراحی سایت رو به صورت کلی
خدمت تون عرض می کنم
.

طراحی واکنش گرا با استفاده از فریمورکframework
در این روش  ،طراحی سایت بر اساس الگو های آماده ساخته میشه و کد نویس دردسر کمتری میکشه  .ویرایش این نوع
یکی از رایج ترین و بهترین  Bootstrapسایت ها شاید برای افراد مبتدی سخت تر باشه  .فریمورک بوت استرپ
فریمورک های موجوده که خیلی از طراحان سایت ازش استفاده می کنن  .هزینه طراحی با فریمورک ها معموال کمتره
 .چون زحمت و دردسر کمتری داره و زودتر تموم میشه

طراحی واکنش گرا بدون استفاده از فریمورکframework
در این روش برنامه نویس همه مراحل کد نویسی رو خودش انجام میده  .این روش برای برنامه نویس دردسر بیشتری
داره و زمان بیشتری ازش میگیره اما به نظر من عیب یابی و ویرایش این نوع طراحی خیلی ساده تره  .هزینه طراحی
 .سایت بدون استفاده از فریمورک معموال بیشتره چون دردسر بیشتری داره و همه چیز باید از پایه کد نویسی بشه

تاثیر تجربه گروه در هزینه طراحی سایت
تو این دنیا هر کسی نون توانایی و تجربه اش رو میخوره  .هر کی کار بلد تر و با تجربه تر باشه پول بیشتری در میاره .
مسلما یک تیم با تجربه با قیمت کم کار نمیکنه  .من اعتقاد دارم کار رو باید به کاردان سپرد در غیر این صورت ممکنه
بعدا پشیمون بشید  .برای مثال  ،مسائل امنیتی در پروژه شما خیلی مهمه  .اگر سایت تون با قیمت پایین راه اندازی بشه و
بعد از یک هفته هک بشه چه حسی پیدا می کنید ؟ اگر یک تیم طراحی سایت در قراردادش امنیت سایت رو تضمین کرد
 ،اون موقع میشه به اون گروه اعتماد کرد در غیر اینصورت حتما بیشتر تحقیق کنید  .دو تا مسئله مهم در برنامه نویسی
و دیگری امنیت سایت  .اگر سایت تون ایراد فنی نداشته باشه و  Bugوب وجود داره ؛ یکی نداشتن ایراد فنی یا باگ
امنیتش تضمین بشه  ،مطمئن باشید که ارزش هزینه بیشتر رو داره  .حواس تون باشه که تعداد نمونه کار مهم نیست ،
بلکه کیفیت هر پروژه مهمه  .اکیدا توصیه می کنم یه مشاور خوب برای انتخاب تیم طراحی سایت تون پیدا کنید تا بتونه
جلوی هر نوع سوء استفاده رو بگیره  .البته بد بین نباشید  ،هدف من اینه که شما رو آگاه کنم تا سرتون کاله نره  .مطمئن
باشید هر تیم طراحی سایت آرزوشه که سایت مشتریش پیشرفت کنه و معروف بشه تا بتونه اون سایت رو به عنوان یک
 .نمونه کار خوب و حرفه ای به بقیه مشتری هاش معرفی کنه

.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان سیرن در تماس باشید

