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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 داکترميرعبدالرحيم عزيز

  ٢٠١٧ اکتوبر ١۴
  
  

 ايجاد وتداوم يک ويب سايت چقدر پول الزم دارد؟
اند که خلق و ادامۀ يک ويب سايت ھزار ھا دالر يک عده از افراد کمتر آشنا با انترنت و ساخت ويب سايت به اين عقيده 

بی : معلومات اين گروه شايد زادۀ دو عامل باشد. به اين افراد  بايد تفھيم نمود که ھرگز چنين نيست. شود تمام می

 ين خصوص و يا تجربۀ آنھا از تقلب و دروغگوئی يک عده از شارالتان ھا که از مردم به بھانۀ ايجادامعلوماتی شان در

  .و تقويت ويب سايت پول می گيرند

داشتن انترنت و خريد يک جا از کمپنی ھائی که به نام ويب ھوستنگ :  الزم استزبرای ايجاد يک ويب سايت دو چي

)(Web Hosting و يا )(Web Services Providerالبته دانش طرح و به راه انداختن يک ويب سايت . شود  ياد می

 دالر را معيار ٢٠٠اگر .  دالر تمام شود٢٠٠ دالر آغاز تا شايد حداکثر ٣٠ويب سايت از پول ساالنۀ يک . حتمی است

 دالر ماھانه ١۶.۶ سازيم، يک ويب سايت ١٢شود و آن را تقسم  قرار دھيم که شامل حمايت و امنيت ويب سايت ھم می

سايت ھائی که حجم آن کمتر . بپردازدمی تواند آن را در جوامع غربی خرچ خواھد داشت که حتا يک فرد ناتوان و فقير 

ناگفته نبايد .  دالر ماھانه خرچ بردارد۶.۵ تا ٢.۵ دالر در سال مصرف دارد که می تواند بين ٨٠ تا ٣٠است، صرف 

طور مثال شبکۀ خدماتی يه ھو ه ب. توان از آن استفاده کرد گذاشت که سايت ھای  رايگان ھم وجود دارد که می

)(Yahoo ين است که اعالنات زيادی را در آن اجائی برای خلق ويب سايت در اختيار مردم می گذارد، اما عيب آن در

پس ھم ميھنان ما برای خلق و پيشبرد يک ويب سايت از نگاه پولی کمترين تشويشی به . سازد و امنيت ندارد داخل می

  . خود راه ندھند و فريب متقلبين را نخورند

 مکاره بزرگ شده اند و کمی تجربۀ انترنتی و اعمار ويب سايت را دارند، سر مردم کاله می گذارند کسانيکه در بازار

شود  از ھم ميھنان خواھش می. و به بھانۀ تقويت آن از يک عده از بی خبران پول می گيرند و در جيب خود می ريزند

، معلومات خود را در زمينه ھا ناحق به آن شارالتان انترتنی برخوردند، قبل از پرداخت پولانکه اگر به چنين کالھبردار

بار ھا اتفاق افتاده که کالھبردار با استفاده از . تکميل نمايند که چرا کالھبردار تقاضای آن مقدار پول را نموده است

 می خبری مردم و به بھانۀ مصارف ويب سايت از تاراج جيب آنھا حيات بی ننگ خود را تداوم فقدان معلومات و بی

  . بخشد

ًبرای معلومات ھم ميھنان، چند کمپنی خدماتی را برای يجاد يک ويب سايت ذکر می نمايم تا شخصا با آنھا داخل تماس 

  .شوند و قيمت ايجاد و تداوم ويب سايت را بپرسند
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١. Start-Logic  

٢. Just Host 

٣. Blue Host 

۴. Fat Cow 

۵. Site Builder 

۶. Host Gator 

 

 

 

  

 

 


