
 
 

 



 
 

 

 میرحلبسم الله الرحمن ا
  



 
 

 باز متنابزارهای 
 یا

 ؟برنامه نویسی اختصاصی
 است؟ کدام راه کار برای پروژه وب شما مناسب

 

 
 

 

 

 و کارآفرین ها (SME) کوچک و متوسطهای مخصوص شرکت

 از سری کتب راهنمای بازاریابی در اینترنت 

: محمود بشاششتهنو

 



 
 

 
 

  

 :نام کتاب

 ؟یمچگونه در کسب و کار کوچک خود تحول ایجاد کن
 معرفی بازاریابی جاذبه ای

 کوچک و متوسط صاحبان کسب و کارهای دانشجویان و کارآفرینان، :مخاطبین

 رایانه و مفاهیم اولیه وب و اینترنت.مبانی بازاریابی، : آشنائی با نیازپیش

 اشّشمحمود َب :نویسنده

  میالدی 2016سال چاپ:

 مدرسه کارآفرینی و کسب و کار طنین: انتشارات

 

 



 

© 2016 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 

 

5  

 درباره نویسنده

هجری شمسی و دارای  1346محمود بشاش متولد بهمن ماه سال 

ای خود را به مدرک تحصیلی در رشته برق الکترونیک، زندگی حرفه

عنوان برنامه نویس و مدیر فنی آغاز نموده است. روحیه جستجوگر 

و عالقه وافر او به یادگیری، همواره او را جزو کسانی که اولین چیزها 

 1375ال اند قرار داده است. همین روحیه باعث شد تا در س کردهرا آزمایش یا ابداع می

گذراند و دسترسی به هجری شمسی که حضور اینترنت در ایران روزهای اول خود را می

های بسیار ابتدائی و گستره محدود برای عده بسیار معدودی فراهم بود، او به ایمیل با روش

دنبال راه اندازی یک سرور میزبان وب در شرکتی که در آن مشغول به کار بود، باشد. او 

که محلی کوچک بین شرکت و خانه خود ایجاد نمود که بتواند آن را به عنوان سپس یک شب

یک نمونه آزمایشگاهی از اینترنت واقعی، به مدیران شرکت نشان دهد و عالقه و مجوز آنها 

 را برای فعالیت در این زمینه جلب کند.

آزمایشگاهی او به  او از همان روزها با مفاهیم پایه وب و اینترنت آشنا شد و به تدریج شبکه

توانستند های اینترانت رایگان ایرانی مطرح شد که عالقمندان میعنوان یکی از اولین شبکه

 به آن متصل شده و از خدمات اینترنت در مقیاس کوچک، استفاده کنند.

اولین شرکت ایرانی ارائه کننده خدمات ثبت دامنه و میزبانی وب در ایران توسط او مدیریت 

 سمینارهای او در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک مخاطبان خاص خود را داشت.شد و می

های او نیز گسترش یافت و به عنوان مدیرعامل با رشد اینترنت در جهان و در ایران، فعالیت

های قابل در ایران به فعالیت خود ادامه داد و در این زمینه پروژه سایتوبشرکت طراحی 

اه تیم جوان و صاحب دانش خود اجرا نمود. دیدگاه و عالقه او در اطالع قبول زیادی به همر

رسانی و آموزش به دیگران که شاید بخشی از محبوبیت او مدیون همین روحیه باشد،  باعث 

های محبوب برای کسانی که تشنه  سایتوبشخصی او به عنوان یکی از  سایتوبشد تا 

تجارت الکترونیک بودند تبدیل شود و تقریبا تمامی اطالعات فارسی در زمینه بازاریابی و 
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های معتبر ایران چاپ شوند. او دارای مقاالتی به زبان ها و مجلههای او در روزنامهمقاله

اند. ی معتبر جهانی و با نام او منتشر شدههاسایتوبانگلیسی نیز هست که تمامی آنها در 

اند و در سایر ها توسط سایر متخصصین، به فارسی ترجمه شدهحتی برخی از این مقاله

های نامهاند. او از محافل معتبر جهانی دارای گواهیمورد استفاده قرار گرفته هاسایتوب

دهند. عالقه به یادگیری قرار میمعتبری است که جنبه علمی دانش او را مورد تایید بیشتری 

و مطالعه نامحدود، باعث شده است تا همواره دارای اطالعات به روز در زمینه جدیدترین 

های متعددی در لیست خود برای تست و تحوالت دنیای اینترنت باشد و طرح ها و برنامه

 اجرا داشته باشد.

تجارت الکترونیک، به مدیران صنایع  تواند به عنوان یک مشاور در زمینه بازاریابی واو می

مختلف جهت بهره برداری از اینترنت، نقش مفیدی داشته باشد. همچنین به عنوان یک 

مدرس عالقمند، قادر به مدیریت دوره های آموزشی جذاب و مفید است. وی توانائی الزم 

اه اندازی ی معمولی تا رهاسایتوبهای مختلف اینترنتی، از طراحی جهت مدیریت پروژه

 ست.ا پروژه های تجارت الکترونیک  را دارا
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 پیش گفتار نویسنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د یک کسب و کار جدید نیکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی کارآفرین هایی که می خواه

یا وب سایت  ند شخصی خودشاندر فضای وب راه اندازی کنند، مثال راه اندازی وب سایت بر

صفحه فرود برای یک رویداد و غیره، این است که آیا استفاده از معرفی یک محصول جدید، یک 

(، جومال Wordpress( مثل وردپرس )Open Source) باز متنابزارهای 

(Joomla( دروپال ،)Drupal و ابزارهای مشابه، روش مناسبی برای این هدف است یا این )

را کد نویسی کنند. مثال  (، همه نیازهای خودFrom Scratchکه بهتر است از همان ابتدا )

 یک برنامه نویس یا یک شرکت را انتخاب کنند که از صفر، همه نیازهای پروژه را کد نویسی کند.

ن پرسش، هم کاری سخت است و هم یک شید که انتخاب پاسخ مناسب برای ایبه خاطر داشته با

، می تواند ضررهای غیر تصمیم بسیار حیاتی و سرنوشت ساز برای پروژه شما. انتخاب اشتباه مسیر

ن به پروژه شما وارد کند و بهتر است از ابتدا، در این مورد، بیشتر مطالعه کنید تا بتوانید قابل جبرا

 تصمیم منطقی تری اتخاذ کنید.

ولی واقعا تفاوت های اصلی این دو رویکرد چیست و ما چطور می توانیم بهترین تصمیم را در این 

 زمینه بگیریم؟

می توانند در تصمیم  جزوه مختصر، سعی کرده ام تا پارامترهای مهمی را اشاره کنم که من در این

 یر گذاشته و در انتخاب راه مناسب، به شما کمک کنند.گیری شما تاث

 امیدوارم این مطالب برای شما مفید باشند.

 با تشکر

 محمود بشاش
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 مقدمه

پ سووبوثهوسوووایوثیووز  اواروک  ثسا کواسوو وکهووب واینوکت ثچه،و موضووومومو بوث موم 

ش نواینو آ الینو اوآغ رو م یندوووجه وطساحکووبوهخواهندویکوپسوژ مک س ی وخوب،ووثسای

س راویک س وثسااوپز بهو وارواثزا ه او"ت  ووب"وهپسوژوسوایومطسحومکوگسببوکه:وثهتسوا

وومشووو ثهوآنوه ووDrupal،وJoomla،وWordpressآم بهومثلو(وOpen Sourse)وث رومتن

ی ؟وثهو  واوکهو یکوقسا بابوث شسک وی وتزموطساحکوووثس  مهو وی ستف بهوکسب؟وی وث ویکو ا

ز ره اوم وووب تداووووثسواسووو هو  ی وتزمومرکو وارواث وسووو ی و اوکدو وییوووک شوووسک و

(Programming)م ید.و  

و

وووس بهس ی وشم و خواهووب ه اومختلف، بلزلوطسحواینوسوایوثهوهنگ موطساحکووبوس ی 

س ی وپزچزدهوهم  ندویکوفسوشگ هو ووخواهویکووبوث شدومعمولکوح واوچندوصف هواطالع ت

چونوسف  شوبهندگ نوپسوژهویکی نواس .وبلزلواینوموضومواینواس وکهوواینتس تکوث شد،

س ی ومو بو ز روخوب،ومعموالوث وشسک وه وووافسابومختلفکومشو توکسبهو ب وثدووطساحکووب

 وه و ززوصسف و ظسوخ صوخوبو اوثهوایش نوا ائهومکوبهند،واینوامسوث عموووآنوافسابوووشسک

وسسب وگمکوافسابوب وا تخ بومیزسومن سبوآنوه ومکوشوب.و

 و
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 شاخص های تصمیم گیری

ثهومنظو وبسووتز ثکوثهوپ سووخکوصوو زاوووثسااوپسهززواروهسگو هوپزیوفسروی وگساییوثهو

وهموپ سبوبابهوشوب.هسیکوارواینواثزا ه ،وک فکواس وثهوچندوسوایوم

ت ثزسوری باوثسو واوموفقز وووی ووتوجهوباشووتهوث شووزدوکهوپ سووبوصوو زاوثهواینوسووواالت

آنوه ،وو ووومع یبوهسوبوو وشوفوقووومق ییهشم وخواهدوباش وووثس سکومزایوشکی وپسوژه

وم و اوب وامسوا تخ بو وشومتن سبوث وکیبوووک  وخوبوی  اوخواهدوباب.

توا زموچندوش خصوی وپ  امتسو اوب و ظسوثگزسیم،وثعضکوارواینوپ  امتسه وووثسااواینوک  ومکو

پسوژهووهثعضکواروپ  امتسه ،وت ثزسوثیز  وری باوب و تزجو.ثلندومدتوووثسخکوکوت هومدتوهیتند

لراوشم ومکوتوا زدوث ولزی وکسبنوومکنواس وت ثزسوکمتساوباشتهوث شند.با  دوووثسخکوم

ب وق لبویکوجدویوووجمعوثنداوامتز رات،وثهوس بگکووه وبهکوثهوآنموا بوت ثزسگرا وووامتز ر

و وشومن سبوث وکیبوووک  وخوبو اوتشخزصوبابهوووا تخ بوکنزد.

 و
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شد،و س راویکووبهم نوطو وکهومطسحو س ی و م وطکواینومق له،وبوو وشوطساحکوووپز بهو

وآ الینو اوثس سکوخواهزموکسب:

ه او-1 ف بهوارواثزا  ث رواسوووت ندووen SourceOpوی ومتنو ،وalpDru،وWordPressم  

Joomlaوووغزسه.و

ح وووووووووووووووووو-2و ی واصوووطال تداو کدوکسبنوپسوژهوارواث مهو وییوووکوثسااو یکوتزموثس   ف بهوارو اسوووت

From Scratch. 

 

و

 و



 

© 2016 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com 

 

11  

وث شد: ارو ظسومنوثهوشسحوذیلومکوثسااومق ییهواینوبوو وشوپ  امتسه اومهموق ثلوثس سک

 جهانی حمایت و پشتیبانی-1

ب وثس سووکو وشو خیوو وث یدوتوجهوباشووتهو

وارو واسووووتووفوو به وهوونووگوو م وکووه ثوو شووووزوود

ثزا هوو ا ویووکوOpen Sourceا عموول و وب  ،

م مو کهوو(Community)اجت ز  وثز هو ثیووو

ثهووOpen Sourceوه اح مکواثزا  اسووو و

شم و ززوخواهدووهطو وغزسمیتقزموح مکوپسوژ

ی باوثسو واواینوگو هواث مهو وییووو نور پک  وکسبهووووه زا ثوب،وچونوعمالوثس   یدوآنو او د

و.ا د آو به

،وتزمو(Developers)و،وتوسووعهوبهندگ نه APIتولزدوکننده،و وییووندگ نه اوشووسک وولرا

ح مکواینوه اومختلفوووافساب،وهمگکوکیووو  کوهیوووتندوکهوثهوعنوانویکوتزموپشوووتز   کو

واثزا ه وثوبهوووپ سخگواوسواالتوک  ثسانوهیتند.

و

ووغزسهوکهوشووو ملوتعدابوری باواروافسابوب و بهوه ووووجومالی ووو بپسهوCommunityمثلو

ش   هو وراوب وح یوا ائهو اهوک  و یتندووو سطوحوبا یومختلفووومتفواتکوه یئولز وه ووو م

وثهواستف بهوکنندگ نوارواینواثزا ه ومکوث شند.

و

سوالکوثن ثسواینوب ومساحلومختلفواستف بهوارواینواثزا ه ،واگسوب ووضعزتکوقسا وثگزسیدوکهو

ولکوب ووثدونوجوابووو اهوحلو خواهزدوم  د.ثسایت نوپزیوثز یدوی وثهومشکلکوثسخو بوکنزد،و

صو توهمک  اوث ویکوشسک وخ ص،وشم وهمزشهوواثیتهوثهوهم نوشسک وثوبهوووفقطوافسابو
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و،ب وچنزنووضعزتکومشکلوثعداو.هم نوشسک وهیتندوکهومکوتوا ندوثهوشم وکمکوکنند

و وثه وشم  وشدید وثهوواثیتگک ومیلط ومتخصصزن وکه وشسک  وآن وک  مندان وار و فس وبو وی  یک

وثوب وخواهد وهیتند، وشم  وپسوژه وافسابوو.کد وییک وتعدابا وثه وشدیدا وثیز   وواثیتگک شم 

 زبیکوی وبو ووجوبو دا ب،ووهم دوب،وکهوهزچوتضمزنکوثسااوب وبستسهوثوبنوآنوه وطکوآیند

پزداوکسبهوووهمزشهوث و ییکوووت ع توخطس  کوعدموبستسسکوثهوشسک وی وتزمکوکهوک  و

س ی وشم و اوا ج موبابهواس وبس و (وووتیلطوثسوکده اووبProgrammingثس  مهو وییکو)

وثهوگسی  نوخواهزدوثوب.

اثزا ه اومش ثه،وشم وتنه ووی وWordpressب وح لکوکهوهنگ موثهوک  ثسبنواثزا ه یکوم  ندو

و زیتزدوووواثیتهوثهوفسبوی وشسک وخ صکو خواهزدوثوب.و

ووثس  مهو ویی نوثیز  وری باوب وسساسسوجه نوهیتندوکهوو(Developer)توسعهوبهندگ نو

ومکوتوا زدوهسول ظهوکمکوه اوالرمهو اواروآنوه وب ی ف ووومشکالتت نو اوثسطسفوکنزد.

و

 ارزان ترامکان توسعه سریع تر و -2

ووب وس خ  ومیزس واحتم لکو ب  ومشکل س ی ،

وخوا ورم  ک وثه ومسثوط وقصدوثعدا وکه وثوب هد

وتوسعهوآنو اوبا ید.

ووب وکه وکنزد وثسااو فسر وشده وطساحک س ی 

ویکو وتوسط وشده وحی ب وو وب س  وک مال شم ،

وخوثکو وثه وو وشده و وییک وثس  مه وفسب، وی  شسک 

مشکلکوک  ت نو اوپزیومکوثسب.وح یوب واجساووومو بواستف بهووقسا ومکوگزسبوووثدونوهزچو

وس ی وباشتهوث شزد. مقطعکوارورم نوممکنواس و ز روثهوتوسعهووب
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ممکنواس وفکسوکنزدوش یدورم نوتوسعهوپسوژهومنوثهواینوروباوه وفساو سسدووو ز راوثهوتغززسو

فکسشووب ووبوس ی وووامک   توآنو داشتهوث شموولکوث و وکنزدواینورم ن،وخزلکوروبتسوارواینکه

 اوکنزدوفساوخواهدو سزدوووشم ومج و وخواهزدوشدوب ویکومدتورم نوکوت ه،وتغززساتکوب و

وکنزد.ویپسوژهوخوبواعم 

و

واینو ز رومکوتوا دوثهوبالیلومتف وتکواتف قوثز فتد:و

 اوآنوتغززسوثخشکواروکده ومکوث شدوت وثتوانوتسافزکو تعدابوک  ثسان،وکهوالرمهوافزایی

اینواروموضوع توثیز  ومهمکواس وکهومکوتوا دوپسوژهوشم و اوو.بکسومدیسی ثزشتساو او

ث وخطسه اوجداومواجهوکند.ومعموالوش یدوشم وارواثتداو توا زدوث واطمزن نوثگویزدوکهو

ومساجعهوخواهندوکسبوووثسو وکنندهوثهووبوس ی وشم  شیوم هوآیندهوچهوتعدابوث ربید

ثعداوکهو  گه نوک  ثسانوشم وواس هوپزیوفسروه یک،ووبوس ی وخوبو اوطساحکوکنزدوو

وکهوثهوسسع وثخیوه یکوارووبوس ی و او و ز روخواهزدوباش  وکند، ومک افزاییوپزدا

ث ر گساوکنزد.واگسواینوث ر گساوبیسواتف قوثز فتد،وممکنواس ووبوس ی وشم وثسااومدتکو

وث واختالیومواجهوشدهوووک  ثسانوخوبو اواروبس وثدهزد.

 س ی وثسواس هوکنیوه یکو س ی ،وچساوکهویکووب ثهووبوامک   توجدیداض فهوکسبنو

(function)طساحکوشدهوکهوآنوکنیوه ووو ز ره اومسثوطوثهوآنوممکنواس وثهومسو وو

مکوخواستزدوومثالوشم وثسااوث  و  موب ووبوس ی ،واروث ربیدوکنندهوخوبورم نوتغززسوکند.

لکوپسوارومدتکوکهوفزی وکوووووپیو بومو بو ظسوخوبو اووا بوکند  موووآب هوایمزلووکه

وباب،و وقسا  وه  وس ی  ووب وص ح  ن واختز   وب  و ا وک  ثسان واعت   سنجک وو و  م وث   امک ن

ثهواینو وشو ووآو ب دوووثهومخ طبواج رهوباب دوکهوث وشن سهووه وثیز  اوارووبوس ی 

وفزی وکوخوبوب ووبوس ی ،وث  و  موکنند.
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 هیتزموووم و اومج و وثهواعم یوتغززستوتغززساتوب وفن و اوه یکوکهوثهوآ ه وواثیتهو

کند.ومثالورم  کوکهوگوشکوه اوهوشمندوفساگزسوشد د،وهمهووبوس ی وه ومج و و مک

 شد دوت و یخهوت  وموث یلووبوس ی وخوبو اوهموطساحکوکنند.

 ایج بوتغززساتکوب وب خواس وه ووو ز ره اوک  ثسان،وکهوم و اوملزموثهوتغززسوتم مکوووی وو

ثهوعنوانومث ی،وک  ثسانوشم وکهوت وچنداوپزیوفقطوارووس ی ومکو م ید. وبوثخشکوار

ومکو وخسید وشم  وآ الین وفسوشگ ه وس ی  ووب وار وت ویل، ورم ن وب  و قدا وپسباخ  طسیق

ا د،وح الوکهوک  توه اوث  ککوفساگزسوشدهوووثهوفسوشگ هوشم وهمواعتم بوثزشتساو کسبه

 نوثسااوآ ه وفساهموشوب.پزداوکسبهوا د،وتوقعوبا  دوامک نوپسباخ وآ الی

ب وچنزنوشسایطکوشم وثهوآنوشسک وی وفسباوواثیتهوهیتزدوکهوس ی وشم و اوثس  مهو وییکو

و.کسبهواس وووب وصو توب وبستسهو  وبنواووبچ  ومشکالتوجداوخواهزدوشدو وییکووکد

وثیز  وثعزدواس وکهوشم وثهوامک نوجدیداوOpen Sourceوهام وهنگ موک  وث واثزا ه اوآم ب

 ز روپزداوکنزدوکهوق الوب وشسک وی وپسوژهوااوبیگسوثهوک  و سفتهوث شدوووشم و توا زدوث وخسیدو

و.مشکلوخوبو اوحلوکسبهووومو بواستف بهوقسا وبهزدوی وافزو ه،وPlug-inامک نوب وق لبویکووآن

باشتهوث شزدووو ز رووویژهب وموا بوثیز  و  ب وممکنواس وکهوشم وثخواهزدویکوامک نوثیز  و

معموالوو.ث شدو شدهثهوکد وییکومجدبوث شدووواینوامک نوق الوثهوذهنوکیکو سسزدهوووا ج مو

توا ندوثهو احتکو ب واینوموا بومکووواثزا ه اومش ثه،وWordPressمتنوموموجوبوب وامک   ت

و ز ره اوشم و اوثسطسفوکنند.
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 قیمت و زمان-3

ثعداوق ثلوطسحوب واینومو ب،ورم نووووهمیئل

هزینهوثسوثوبنوتغززسوبابنوکده اوق لکو

وثهوشسطکواس س ی واس ،وووت رهواینو وب

کهوشسک وووتزمکوکهوک  وثس  مهو وییکو

،وهنوروب وو اوا ج موبابهوشم س ی و وب

ود.بستسهوث ش

مهو ویسواصووولکوایج بوامک   توجدیدوووی واعم یوتغززساتوب وکده اوق لکوحتکوثسااوثس  و

وآن،وک  اوثیز  و ییکوثسا گزز،ورم نوثسوووپسوهزینهوخواهدوثوب.

اِعم یوتغززساتوثسو واوکدینگوثس  مه،وپسواروگرش ویکوس یوی وشیوم هوووحتکوسهوم ه،و

ه ووواشک التوجدیداوب وکده اومسثوطهوثهو ممکنواس وث هو.ک  وبشوا اوثهوشم  ومکو وب

س ی وشم وووحتکوامنز وآنو وبو(performance)اوک  ایکووجوبوثز یدووواینوموضوموثسو و

وثگرا ب ومخسثک وهزینو.ت ثزس وکال وک  ، و وم وثوبن وگسان وخ طس وثه وچنزن وهمساهووههم وثه ری با

خواهدوباش ،وچساوکهومعموالوکد وییکوووتغززسوبابنوآن،وک  وپسوهزینهوااواس ووومن ثعکو

(resourceو وی  ومجدب وکد وییک وثساا واس  والرم وکه وپسوژ( وتغززسات شم وووهاعم ی

وابهوشو دومعموالوهزینهوری باوخواهدوباش .وب و(assign)تخصزص

و.ثهواینوتستزبوحتکوث ووجوبوبستسسکوثهوافسابِومتخصص،وث یدوهزینهواوری باو اوصسفو م ئزد

ب وصو تکوکهواگسوارواثزا ه اوآم بهواستف بهوکسبهوث شزدوقطع وث وهزینهوااوثیز  وکمتسو)ب و

وتوسطوو(Plug-in)وافزو هوه بال (ومکوتوا زدوووحدوچند وخسیدا اوکنزودوکه وامک   تکو ا ی 

وشو د وموک و ور س  وک وثه وآ وه  وو تولزودکنندگ ن وهمچنزن، وو و وجودید وه ا و یخه  توولزد

(version) طو اوکهوب واینومو بوهزچووق وبچ  ومشکلوثهوآنو ززواطالمو س  کومکوشوب،وو

و خواهزدوشد.
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و

ووموریسو اوثس سکوکسبیم:پسوم وسهوموض

و

 کزفز وک  کسبو (performance)وس ی  وبو

 موضوع توامنزتکو(Security)وس ی و وبو

 و(امک نوتوسعهوexpandوس ی  وبو)و

و

س ی وارو ب وک  وث ویکوشسک وی وفسبِوخ ص،واینوسهوموضوموث عمومکوشوبوکد وییکووب

اثتداوریسوسوایوثسوب،وچساوکهوحتکوقواوتسینوشسک وه وووثهتسینوثس  مهو ویی نوب ز و ززو

 تولزدوکنندوکهوک ملوث شد.سزیتموکدینگکوطساحکوووو%100 مکوتوا ندوثهوطو و

آن،وق ثلوتشخزصواس ووههمچنزنواروآنوج یکوکهوث هوه اوموجوبوفقطوتوسطو وییند

س ی وشم وت ثزسو هدیدوثهوهکوشدنوووق ثلز وتوسعهووبلراواینومیئلهو واوامنز وووت

ومنفکوثیزایکوخواهدوگراش .

ی وتغززسوب وامک   توموجوبوووثهو ورو س  کوو،س ی  توسعهوووایج بوامک   توجدیدوثهووبوهمیئل

وبوس ی ،وث عموثسورومشکالتواس سکوثزنوشم وووشخصوی وشسکتکوکهوثسااوشم وکد وییکو

شم وث ووهکسبهواس ،وخواهدوشدوووممکنواس وکهوب وهمزنومقطعوثهوصو تکو  گه  کوپسوژ

وشکی ومواجهوشوب.

ووو واگسوارواثزا ه اوآم به وپشتز   کوه اوو،کسبهوث شزدواستف بهوOpen sourceام  ثهوبلزل

،واگسوهموپ اوث هووومشکالتوامنزتکوب ومز نوث شد،و)کهوه متعدبوووچندوالیهوااواینواثزا 

وثسطسفوو موب.ووجوبوبا بووو مکوتوانوآنو اوکتم نوکسب(وثهوسسع ومکوتوانوآنو ا
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وث وطساحکووب وثیز  وتوسطوخوبوس ی  شم  وجدیداوکه و یخهوه ا اواروو بپسه،وهسم ه

ق لکوب وآنوثسطسفوشدهواس و اوب ی ف وکسبهوووثهوهمزنوبلزلوارووهمشکالتوشن س یکوشد

وامنزتکوثیز  وث الیکوثسخو با وخواهزدوشد.وهح شز

بستت نوو،ووامک نوتوسعهوآنوس ی  مسثوطوثهوامنوثوبنووبوههمچنزنوب وث مومززانوهزین

دید،وکهوکد وییکوآ ه ومکوتوا دوثیز  وث روخواهدوثوبوووب وآیندهو زز،و ز روشم وثهوامک   توج

وخواهدوباش . مشکلوث شدووجوبو

جه وت مزنووو فعوتم مو ز ره اوثس  مهو وییک،وتوقعواروفسبوی وشسکتکوکهوثهوهسوح یوچندو

ثس  مهو ویسوبا ب،وتوقعکوری بوووثکومو بواس .وب وح لکوکهوث واستف بهواروم دوبوپسسنلو

و بپسهومکوتوا زدواروامک   توپ یهوااوموجوبوب واینوکد وییکوه واستف بهوواثزا ه یکوم  ند

وکنزد.و

ث واینوتف صزل،وسوایومطسوحهواینواس :وب وچهومواقعکوث یدوثسااوکد وییکوبوث  هوهزینهو

وکنزم؟

م  حثکوچون:وتعسیفوک  ثسوووبستسسکوه اومختلف،ومی ئلومسثوطوثهوپیوو به وووکنتسیوووووو

موضوع تومسثوطوثهوس ی ،و ی وظ هسووبو(Template)لومسثوطوثهوق لبوه وایمزلوه ،ومی ئ

اینوه وموا باوهیتندوکهوق الوب واثزا ه یکوم  ندوو بپسهوک مالوپز بهوس راوووافزو هوه ،و

کد وییکوشدهوووالرمو زی وشم وثهویکوشسک وی وشخصوپویوثدهزدوت وبوث  هوهم نوه و او

کهومعلوموهمو زی واینوک  وث وچهوکزفزتکوا ج مووثسااوشم وکد وییکوکندوثخصوصووقتک

وشوب.

وثسااو و وییک وثس  مه وو وکد وسساغ وثه ورم  ک وتنه  وکه واس  واین وتوضز  ت واین وار ومن منظو 

ب صدوارو ز ره اوشم وثیز  وخ صوث شند،ویعنکوو80ی وو70س ی وخوبوثسویدوکهوحداقلو وب

 الوتولزدو شدهوووثهوذهنوکیکوهموپسوژهوااوثیز  وخ صوووویژهوباشتهوث شزدوکهومش ثهوآنوق

و. سسزدهوث شدوووجه وت ققوثخشزدنوثهوآنو توا زدواروسزیتموه اوآم بهواستف بهوکنزد
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ب وو.س یتت نوثسوید فقطوب واینوح ل وهی وکهوث یدوثهوسم وکدوووثس  مهو وییکوثسااووب

ااو او متسوپسوژهکو،open sourceوغزسواینوصو توث وتوجهوثهووامک   تووواثزا ه اوثیز  وری ب

 مکوتوانوی ف وکهوث واستف بهوارواینواثزا ه و توا زدوآنو اوپز بهوس راوکنزد.و

و

 ب سایت های خاصوپیشنهاد خاص برای 
و:اینوپزشنه باواس واروطسفومنوکهومکوتوا زدو واوآنوفکسوکنزد

اگسوشم وخ صکوث شد،و(وPlatform)واروآنوج یکوکهوکدو وییکو ززوث یدوثسواس هوبستو العمل

ثسوو چن نوامک   تکوالرموبا یدوکهوث یدوارواثتداوکدو وییکوشوب،واست  دا بوبستو العملوخوبو ا

ی وهسوبستو العملویگساوکهوث وآنو اح وهیتزدوقسا وبهزدووواروآنوووو بپسه،وجومالواس هو

شسک وی وشخصوثخواهزدوکهوامک   تومو بو ز روشم و اوب وچ  چوبوهمزنوبستو العملوه او

تولزدو بوشدهوثس  مهو وییکوکند،و هواینوکهوارواثتداوهمهوچززو اوثهوصو توثس  مهو وییکومجزاوی

و.کند

ث واینوک  ،وچززاوکهوثدس وخواهزدوآو بواینواس وکهوشم ویکوبستو العملووواسکل وثنداو

کنزد.و با یدوکهوثسو واوآنوفقطوچندوامک نوخ صو اوثس  مهو وییکومک(وBackbone)وقوا

ب واینوح ل وهمورم نوکمتساوصسفوکسبهوووهموقزم وکمتساوپسباخ وخواهزدوکسبوووثهو

با ب،وووجوبوOpen sourceبلزلواستف بهواروثیز  اواروامک   تکوکهوق الوب وبستو العملو

اروآنوه واستف بهومکوکنزدووو ززوثهوخ طسواینوکهوبستو العملووووآ ه و اوثهوک  وگسفتهووفقطو

پکو یزاوشدهواس ،وث موامنز وووومتنوث رک  وشم وثسواس هوهم نوسزیتموواسکل واصلک

توسعهوه اوثعدا،وثهو احتکوت  واختز  وشم وخواهدوثوبوووهمزم ن،وآنوبستهواروامک   تو

ثسااوشم وکد وییکوو،وجوبو دا بوا تخ ثکوشم وOpen sourceثیز  وویژهوااوکهوب وسزیتمو

شم وواثیتهوثهوشسک وی وفسباوخواهدوثوبوکهووهسوژخواهدوشد.وثن ثساینوثخیوکوچککواروپ
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ثسااوشم وثس  مهو وییکو اوا ج مومکوبهدوووثدینوتستزبوثهو ظسومنو ییکوشم وثیز  وکمتسو

وخواهدوثوب.

وهس ی وارواثتداویکوگزین ث وتوضز  توذکسوشده،وثهو ظسو مکو سدوکهوث موکد وییکویکووب

ب صدوارو ز ره اوشم وطو اوو80ت و70حداقلمعقویوث شد،ومگسواینکهوهم نوطو وکهوگفتم:و

وا ج مو شدهووووجوبو داشتهوث شد.وOpen sourceث شدوکهوق الوب وهزچویکوارواثزا ه او

و

 آیا مجبور هستید به سمت برنامه نویسی اختصاصی بروید؟
ممکنواس وثسااوثسخکواروپسوژهوه ،ووشم ومج و وث شزدوکهوارواثتداوکد وییکو اوا ج موبهزد.و

رم  کوکهوشم ومکوخواهزدوشسکتکو اوثسااوکد وییکوپسوژهوت نوا تخ بوکنزد،وتوجهوثهوموا بو

وذیلوضسو اواس :

ب واینو است وشسکتکوکهوکد وییکوو.یککواروث موه اوثیز  ومهموث موکپکو ای واس و-1

هدوثس  مهوشم و اوا ج مومکوبهد،وتعهدو م یدوکهوثهوهزچووجهوآنو اوب واختز  وبیگسانوقسا و د

ریساوشم وث ث وکده یکوکهوفسبوی وشسک وثسااوشم ومکو ویید،وهزینهوکسبهوایدوووقطع وتم یلو

 خواهزدوباش وکهوبقزق وهم نوکده و اوب واختز  ومشتساوبیگساوقسا وبهند.وث موکپکو ای و

وووپشتز   کوه اوثعداوثیز  ومهمواس .و

وپ سخگووخواهدوثوب؟اگسو وراوب وآنوکدومشکلوی وث هوپزداوشوبوچهوکیکوو-2

وچگو گکوا ت  طووورم نوپ سخگوئکوآنوشسک وثهومشکالتوثیز  ومهمواس .و-3

وفسبوی وشسک وثیز  ومهمواس .وهثوو  وهوووشسایطوپسباخ و وموقسا بابومنعقدهوو-4

اگسوشم وثخواهزدوثهوهسوبلزلکوو.ثیز  ومهمکواس وهمیتندس راوکدینگوثس  مهومیئلوو-5

اوشم وتهزهوکسبهوب واختز  وشسک وبیگساوقسا وبهزدوکهوآنو اوکداوکهوشسک ومرکو وثسا

ثسااوشم وتوسعهوبهد،وق عدت وآنوه وثهوبلزلوعدموآشن یکوث وکد وییکوشسک وی وشخصوق لک،و
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خواهندوخواس وکهومیتنداتوخوبو اوب واختز  ش نوقسا وبهزدوت وثتوا ندوک  و اوثسااواروشم و

وشم وپزگزساوووا ج موبهند.

مت سف  هووجوبوفسبوی وشسکتکوحسفهوااوکهوثتوا دوو،موب واینومو بو و اس وث شزماگسوثخواهز

ث وهزینهوااومعقویوثسااوشم وکد وییکوکندوووقسا بابوپشتز   کوخوثکوهموباشتهوث شد،وب و

کپکو ای و او ززوثهوب ستکو ع ی وکسبهووومیتندس راوکده و او ززوا ج موبهد،ووهضمنومیئل

ونکومکوث شد.ووبس و ز فتوغزسوواقعک

وجوبوباشتهوث شد،وثیز  وگسانوقزم وخواهدوثوبوووثسااووهمواینوتسکزب،وتسکز کواس وکهواگس

وثیز  اواروپسوژهوه اوآ الینواصالومقسونوثهوصسفهوووق ثلواجساو زی .و

وهپسوهم نوطو اوکهوگفتمومکوتوا زدوارواثزا ه اوآم بهوم  ندوو بپسهواستف بهوکسبهوووپسوژ

وخوبو اوپزیوث سید.

پ(وکهو )است  توکیبوووک  ه او وپ موضوموبیگسواینواس وکهوممکنواس وب وثیز  اوارو

س یتکوکهو اهوا داراومکوکنزدو ز روثهو ا ج مومکوبهزدوثهومسو ورم نوایدهوه ،وک  ه ووووب

ووق توفقطوب وح یوتی وکسبنوث شزد.تغززسوباشتهوث شدوووثیز  اوا

رم یشکوپسوژهوخوبو اوث واثزا ه یکوم  ندوو بپسهوشسوموکنزدوووهنگ مکوشم ومکوتوا زدوف روآ

موفقکواس ووورم نوو وبوثهوف رووهکهوپسوژهوج نوگسف وووج وافت بووواحی هوکسبیدوکهوپسوژ

وهووثس  مو(Feedback)واصلکومکوث شد،وتصمزمو ه یکو اوگسفتهوووثسواس هو ز ره وووث رخو به 

 ،وم ن اوتصمزموخوبو اوثسوابامهوک  وث وو بپسهوی ووطساحکوک وهتج  اوموجوب،وثسااوتوسع

وپزیوث سید.س ی وتوسطویکوشسک وی وفسبو وب

و
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 تصمیم گیری نهایی
وت و واس  والرم ومن سب، وگزسا وتصمزم ثساا

و وکن   و ا وپ  امتسه  واین وووشم  وگراشته هم

وکنزد...وامتز ربهک

و استکوچساومکوگویموامتز روبهک؟

و وممکن ومث ی: وعنوان وثوبجثه وشم  وهاس 

ک فکوباشتهوث شزدوووث موهزینهوثسااوشم و

پ  امتسوتعززنوکنندهو  وبهووواهمز وکمتساوباشتهوث شد،وب وح لکوکهوب وپسوژهوااوبیگسو

م دوباوب واختز  وباشتهووواهمز وری باوثهومززانوهزینهوثدهد،وپسووهثوبج،وص حبوپسوژه

اینواهمز وو،اهمز وآنوه و اومشخصوکنزدوقتکولزی واینوپ  امتسه و اوکن  وهموثگرا یدووو

مکوتوا زدوتشخزصوثسواس هوورنوبووکفهوتسارو،وب وهسوپسوژهومتف وتوخواهدوثوبوووب و ه ی و

بهزدوکهوکدامو وشوثسااوشم ومن سبوتسواس وووثساس هوهم نو وشوک  ت نو اوپزیوثسبهووو

وپسوژهوخوبو اوپز بهوس راوکنزد.

 و
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استف بهواوشم وقسا وگسفتهوووتوا یتهوث شموپ سبوسواالتوثیز  اوامزدوا مواینوگفت  ومو بو

ووست نو اوب واینومطلبوبابهوث شم.اروب

وشم وهمزشهومکوتوا زدوسوایوه اوخوبو اواروطسیقوفسموموجوبوب واینوآب هوارومنوثپسسزد:

www.yekmentor.com 

ضوی وب وک   یوتلگسامومن،واروم توااومست طوث  وث را ی ثکوبیجزت ی،وهمچنزنومکوتوا زدوث وع

واستف بهو م یزد.وآب هوک   یوتلگسامومن:

www.telegram.me/mahmoodbashash 

وب وکن  وهمهواینو وشوه ،وآب هوایمزلومنوهموهمزشهوپریسااوپز موه اوشم وخواهدوثوب:

info@mahmoodb.com 

 

و،ث وتشکس

 م موبوثش ش.


