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درباره نویسنده
محمود بشاش متولد بهمن ماه سال  1346هجری شمسی و دارای
مدرک تحصیلی در رشته برق الکترونیک ،زندگی حرفهای خود را به
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
را آزمایش یا ابداع میکرده اند قرار داده است .همین روحیه باعث شد تا در سال 1375
هجری شمسی که حضور اینترنت در ایران روزهای اول خود را میگذراند و دسترسی به
ایمیل با روشهای بسیار ابتدائی و گستره محدود برای عده بسیار معدودی فراهم بود ،او به
دنبال راه اندازی یک سرور میزبان وب در شرکتی که در آن مشغول به کار بود ،باشد .او
سپس یک شب که محلی کوچک بین شرکت و خانه خود ایجاد نمود که بتواند آن را به عنوان
یک نمونه آزمایشگاهی از اینترنت واقعی ،به مدیران شرکت نشان دهد و عالقه و مجوز آنها
را برای فعالیت در این زمینه جلب کند.
او از همان روزها با مفاهیم پایه وب و اینترنت آشنا شد و به تدریج شبکه آزمایشگاهی او به
عنوان یکی از اولین شبکههای اینترانت رایگان ایرانی مطرح شد که عالقمندان میتوانستند
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
میشد و سمینارهای او در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک مخاطبان خاص خود را داشت.
با رشد اینترنت در جهان و در ایران ،فعالیتهای او نیز گسترش یافت و به عنوان مدیرعامل
شرکت طراحی وبسایت در ایران به فعالیت خود ادامه داد و در این زمینه پروژههای قابل
قبول زیادی به همراه تیم جوان و صاحب دانش خود اجرا نمود .دیدگاه و عالقه او در اطالع
رسانی و آموزش به دیگران که شاید بخشی از محبوبیت او مدیون همین روحیه باشد ،باعث
شد تا وبسایت شخصی او به عنوان یکی از وبسایت های محبوب برای کسانی که تشنه
اطالعات فارسی در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک بودند تبدیل شود و تقریبا تمامی
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مقالههای او در روزنامهها و مجله های معتبر ایران چاپ شوند .او دارای مقاالتی به زبان
انگلیسی نیز هست که تمامی آنها در وبسایتهای معتبر جهانی و با نام او منتشر شدهاند.
حتی برخی از این مقالهها توسط سایر متخصصین ،به فارسی ترجمه شدهاند و در سایر
وبسایتها مورد استفاده قرار گرفتهاند .او از محافل معتبر جهانی دارای گواهینامههای
معتبری است که جنبه علمی دانش او را مورد تایید بیشتری قرار میدهند .عالقه به یادگیری
و مطالعه نامحدود ،باعث شده است تا همواره دارای اطالعات به روز در زمینه جدیدترین
تحوالت دنیای اینترنت باشد و طرح ها و برنامههای متعددی در لیست خود برای تست و
اجرا داشته باشد.
او میتواند به عنوان یک مشاور در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک ،به مدیران صنایع
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
جهت مدیریت پروژههای مختلف اینترنتی ،از طراحی وبسایتهای معمولی تا راه اندازی
پروژه های تجارت الکترونیک را دارا است.
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پیش گفتار نویسنده
یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی کارآفرین هایی که می خواهند یک کسب و کار جدید
در فضای وب راه اندازی کنند ،مثال راه اندازی وب سایت برند شخصی خودشان یا وب سایت
معرفی یک محصول جدید ،یک صفحه فرود برای یک رویداد و غیره ،این است که آیا استفاده از
ابزارهای متن باز ( )Open Sourceمثل وردپرس ( ،)Wordpressجومال
( ،)Joomlaدروپال ( ) Drupalو ابزارهای مشابه ،روش مناسبی برای این هدف است یا این
که بهتر است از همان ابتدا ( ،)From Scratchهمه نیازهای خود را کد نویسی کنند .مثال
یک برنامه نویس یا یک شرکت را انتخاب کنند که از صفر ،همه نیازهای پروژه را کد نویسی کند.
به خاطر داشته باشید که انتخاب پاسخ مناسب برای این پرسش ،هم کاری سخت است و هم یک
تصمیم بسیار حیاتی و سرنوشت ساز برای پروژه شما .انتخاب اشتباه مسیر ،می تواند ضررهای غیر
قابل جبرا ن به پروژه شما وارد کند و بهتر است از ابتدا ،در این مورد ،بیشتر مطالعه کنید تا بتوانید
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؟
من در این جزوه مختصر ،سعی کرده ام تا پارامترهای مهمی را اشاره کنم که می توانند در تصمیم
گیری شما تاثیر گذاشته و در انتخاب راه مناسب ،به شما کمک کنند.
امیدوارم این مطالب برای شما مفید باشند.
با تشکر
محمود بشاش
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مقدمه
موضووومومو بوث موم وب واینوکت ثچه،وپ سووبوثهوسوووایوثیووز اواروک ثسا کواسوو وکهو
مک خواهندویکوپسوژهوآ الینو اوآغ رو م یندوووجه وطساحکووب س ی وخوب،ووثسای ش نواینو
سوایومطسحومکوگسببوکه:وثهتسوا س وثسااوپز بهو س راویکوپسوژهو"ت

ووب"وارواثزا ه او

متنوث رو()Open Sourseوآم بهومثلو،Wordpressو،JoomlaوDrupalووومشووو ثهوآنوه و
ا ستف بهوکسب؟وی وث ویکو شسک وی وتزموطساحکوووثس مهو وی یکوقسا بابوث ی ؟وثهو واوکهو
شوووسک وی وتزمومرکو وارواثتداووووثسواسووو هو ز ره اوم وووب سووو ی و اوکدو وییوووکو
()Programmingو م ید.

و
بلزلوطسحواینوسوایوثهوهنگ موطساحکووبوس ی ه اومختلف ،خواهووب س ی وشم وس بهووو
ح واوچندوصف هواطالع تومعمولکوث شدوووخواهویکووب س ی وپزچزدهوهم ندویکوفسوشگ هو
اینتس تکوث شد ،ویکی نواس .وبلزلواینوموضومواینواس وکهوچونوسف شوبهندگ نوپسوژهو
ب وثدووطساحکووب س ی ومو بو ز روخوب،ومعموالوث وشسک وه وووافسابومختلفکومشو توکسبهو
ووآنوافسابوووشسک وه و ززوصسف و ظسوخ صوخوبو اوثهوایش نوا ائهومکوبهند،واینوامسوث عمو
سسب وگمکوافسابوب وا تخ بومیزسومن سبوآنوه ومکوشوب.وو
و
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شاخص های تصمیم گیری
ثهومنظو وبسووتز ثکوثهوپ سووخکوصوو زاوووثسااوپسهززواروهسگو هوپزیوفسروی وگساییوثهو
هسیکوارواینواثزا ه ،وک فکواس وثهوچندوسوایومهموپ سبوبابهوشوب.و
توجهوباشووتهوث شووزدوکهوپ سووبوصوو زاوثهواینوسووواالتوت ثزسوری باوثسو واوموفقز وووی و
شکی وپسوژهوشم وخواهدوباش وووثس سکومزای ووومع یبوهسوبوو وشوفوقووومق ییهوآنوه ،و
م و اوب وامسوا تخ بو وشومتن سبوث وکیبوووک وخوبوی اوخواهدوباب.و
ثسااواینوک ومکو توا زموچندوش خصوی وپ امتسو اوب و ظسوثگزسیم،وثعضکوارواینوپ امتسه ووو
ثلندومدتوووثسخکوکوت هومدتوهیتند.وثعضکواروپ امتسه ،وت ثزسوثیز وری باوب و تزجهوپسوژهو
با دوووثسخکوممکنواس وت ثزسوکمتساوباشتهوث شند .ولراوشم ومکوتوا زدوث ولزی وکسبنو
موا بوت ثزسگرا وووامتز ربهکوثهوآنوه وب وق لبویکوجدویوووجمعوثنداوامتز رات،وثهوس بگکو
وشومن سبوث وکیبوووک وخوبو اوتشخزصوبابهوووا تخ بوکنزد.و
و
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هم نوطو وکهومطسحوشد،وم وطکواینومق له،وبوو وشوطساحکوووپز بهوس راویکووب س ی و
آ الینو اوثس سکوخواهزموکسب:و
 -1واسوووت ف بهوارواثزا ه ا ومتنو ث ر و ی و Open Sourceو م ندو،WordPressو،Drupalو
Joomlaوووغزسه.و

و -2و اسوووت ف بهوارو یکوتزموثس مهو وییوووکوثسااو کدوکسبنوپسوژهوارواث تداو ی واصوووطال ح ووووووووووووو
.From Scratch

و
و
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پ امتسه اومهموق ثلوثس سکوثسااومق ییهواینوبوو وشوارو ظسومنوثهوشسحوذیلومک ث شد:و
-1حمایت و پشتیبانی جهانی
ب وثس سووکو وشو خیوو وث یدوتوجهوباشووتهو
ث و شووووزوود وکووه وهوونووگ و م واسووووتووف و به وارو
ا ثزا ه و ا ،Open Sourceوب و عموول ویووکو
اجت م مو( )Communityوثیووو ز وثز هو کهو
ح مکواثزا ه او Open Sourceواسووو وثهو
طو وغزسمیتقزموح مکوپسوژهو شم و ززوخواهدو
ثوب،وچونوعمالوثس مهو وییووو نوری باوثسو واواینوگو هواثزا ه و ک وکسبهوووآنو او پد یدو
آو به ا د.و
لراوشووسک وه اوتولزدوکننده،و وییووندگ نAPIه ،وتوسووعهوبهندگ نو(،)Developersوتزمو
ه اومختلفوووافساب،وهمگکوکیووو کوهیوووتندوکهوثهوعنوانویکوتزموپشوووتز کوح مکواینو
اثزا ه وثوبهوووپ سخگواوسواالتوک ثسانوهیتند.و
و
مثلوCommunityوو بپسهوی وجومالوووغزسهوکهوشووو ملوتعدابوری باواروافسابوب و بهوه ووو
م یئولز وه ووو سطوحوبا یومختلفووومتفواتکوه یتندووو ش هو وراوب وح یوا ائهو اهوک و
ثهواستف بهوکنندگ نوارواینواثزا ه ومکوث شند.و
و
ثن ثسواینوب ومساحلومختلفواستف بهوارواینواثزا ه ،واگسوب ووضعزتکوقسا وثگزسیدوکهوسوالکو
ثسایت نوپزیوثز یدوی وثهومشکلکوثسخو بوکنزد،وثدونوجوابووو اهوحلو خواهزدوم د.وولکوب و
صو توهمک اوث ویکوشسک وخ ص،وشم وهمزشهوواثیتهوثهوهم نوشسک وثوبهوووفقطوافسابو
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هم نوشسک وهیتندوکهومکوتوا ندوثهوشم وکمکوکنند .وب وچنزنووضعزتکومشکلوثعدا،و
واثیتگک وشدید وشم وثه و یک وی وبو و فس وار وک مندان وآن وشسک وکه ومتخصصزن ومیلط وثهو
کد وییک وپسوژه وشم وهیتند ،وخواهد وثوب .وشم وواثیتگک وثیز وشدیدا وثه وتعدابا وافسابو
م دوب،وکهوهزچوتضمزنکوثسااوب وبستسهوثوبنوآنوه وطکوآیندهو زبیکوی وبو ووجوبو دا ب،و
پزداوکسبهوووهمزشهوث و ییکوووت ع توخطس کوعدموبستسسکوثهوشسک وی وتزمکوکهوک و
ثس مهو وییکو()Programmingوووتیلطوثسوکده اووب س ی وشم و اوا ج موبابهواس وبس و
ثهوگسی نوخواهزدوثوب.و
ب وح لکوکهوهنگ موثهوک ثسبنواثزا ه یکوم ندو Wordpressوی واثزا ه اومش ثه،وشم وتنه و
زیتزدوووواثیتهوثهوفسبوی وشسک وخ صکو خواهزدوثوب.وو
توسعهوبهندگ نو( )Developerو ووثس مهو ویی نوثیز وری باوب وسساسسوجه نوهیتندوکهو
مکوتوا زدوهسول ظهوکمکوه اوالرمهو اواروآنوه وب ی ف ووومشکالتت نو اوثسطسفوکنزد.و
و
-2امکان توسعه سریع تر و ارزان تر
ب ومیزس وس خ ووب س ی  ،ومشکل واحتم لکو
ثعدا ومسثوط وثه ورم ک وخواهد وثوب وکه وقصدو
توسعهوآنو اوبا ید.و
فسر وکنزد وکه ووب س ی وطساحک وشده وثسااو
شم  ،وک مال وب س وو وحی ب وشده وتوسط ویکو
شسک وی وفسب ،وثس مهو وییکوشدهوووثهوخوثکو
اجساووومو بواستف بهووقسا ومکوگزسبوووثدونوهزچومشکلکوک ت نو اوپزیومکوثسب.وح یوب و
مقطعکوارورم نوممکنواس و ز روثهوتوسعهووب س ی وباشتهوث شزد.و
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ممکنواس وفکسوکنزدوش یدورم نوتوسعهوپسوژهومنوثهواینوروباوه وفساو سسدووو ز راوثهوتغززسو
ب ووبوس ی وووامک توآنو داشتهوث شموولکوث و وکنزدواینورم ن،وخزلکوروبتسوارواینکهوفکسشو
اوکنزدوفساوخواهدو سزدوووشم ومج و وخواهزدوشدوب ویکومدتورم نوکوت ه،وتغززساتکوب و
پسوژهوخوبواعم یوکنزد.و
و
اینو ز رومکوتوا دوثهوبالیلومتف وتکواتف قوثز فتد:وو


افزاییوتعدابوک ثسان،وکهوالرمه اوآنوتغززسوثخشکواروکده ومکوث شدوت وثتوانوتسافزکو
ثزشتساو اومدیسی وکسب.واینواروموضوع توثیز ومهمکواس وکهومکوتوا دوپسوژهوشم و او
ث وخطسه اوجداومواجهوکند.ومعموالوش یدوشم وارواثتداو توا زدوث واطمزن نوثگویزدوکهو
شیوم هوآیندهوچهوتعدابوث ربیدوکنندهوثهووبوس ی وشم ومساجعهوخواهندوکسبوووثسو
اس هوپزیوفسروه یک،ووبوس ی وخوبو اوطساحکوکنزدوووثعداوکهو گه نوک ثسانوشم و
افزاییوپزداومکوکند،و ز روخواهزدوباش وکهوثهوسسع وثخیوه یکوارووبوس ی و او
ث ر گساوکنزد.واگسواینوث ر گساوبیسواتف قوثز فتد،وممکنواس ووبوس ی وشم وثسااومدتکو
ث واختالیومواجهوشدهوووک ثسانوخوبو اواروبس وثدهزد.و



اض فهوکسبنوامک توجدیدوثهووب س ی ،وچساوکهویکووب س ی وثسواس هوکنیوه یکو
()functionو طساحکوشدهوکهوآنوکنیوه ووو ز ره اومسثوطوثهوآنوممکنواس وثهومسو و
رم نوتغززسوکند.ومثالوشم وثسااوث و موب ووبوس ی ،واروث ربیدوکنندهوخوبومکوخواستزدو
کهو موووآب هوایمزلوووپیو بومو بو ظسوخوبو اووا بوکندوولکوپسوارومدتکوکهوفزی وکو
امک نوث

و مووواعت سنجکوک ثسانو اوب واختز وص ح نووبوس ی وه وقسا وباب،و

ثیز اوارووبوس ی وه وثهواینو وشو ووآو ب دوووثهومخ طبواج رهوباب دوکهوث وشن سهو
فزی وکوخوبوب ووبوس ی ،وث

و موکنند.و
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تغززساتوب وفن و اوه یکوکهوثهوآ ه وواثیتهوهیتزموووم و اومج و وثهواعم یوتغززستو
مک کند.ومثالورم کوکهوگوشکوه اوهوشمندوفساگزسوشد د،وهمهووبوس ی وه ومج و و
شد دوت و یخهوت



وموث یلووبوس ی وخوبو اوهموطساحکوکنند.

و ایج بوتغززساتکوب وب خواس وه ووو ز ره اوک ثسان،وکهوم و اوملزموثهوتغززسوتم مکوووی و
ثخشکوارووب س ی ومکو م ید.وثهوعنوانومث ی،وک ثسانوشم وکهوت وچنداوپزیوفقطوارو
طسیقوپسباخ و قداوب ورم نوت ویل،وارووبوس ی وفسوشگ هوآ الینوشم وخسیدومکو
کسبه ا د،وح الوکهوک توه اوث ککوفساگزسوشدهوووثهوفسوشگ هوشم وهمواعتم بوثزشتساو
پزداوکسبهوا د،وتوقعوبا دوامک نوپسباخ وآ الینوثسااوآ ه وفساهموشوب.

ب وچنزنوشسایطکوشم وثهوآنوشسک وی وفسباوواثیتهوهیتزدوکهوس ی وشم و اوثس مهو وییکو
ووکد وییکو کسبهواس وووب وصو توب وبستسهو وبنواووبچ ومشکالتوجداوخواهزدوشد.و
ام وهنگ موک وث واثزا ه اوآم بهوOpen Sourceوثیز وثعزدواس وکهوشم وثهوامک نوجدیداو
ز روپزداوکنزدوکهوق الوب وشسک وی وپسوژهوااوبیگسوثهوک و سفتهوث شدوووشم و توا زدوث وخسیدو
آنوامک نوب وق لبویکوPlug-inوی وافزو ه،ومشکلوخوبو اوحلوکسبهووومو بواستف بهوقسا وبهزد.و
ب وموا بوثیز و ب وممکنواس وکهوشم وثخواهزدویکوامک نوثیز وویژهوباشتهوث شزدووو ز رو
ثهوکد وییکومجدبوث شدووواینوامک نوق الوثهوذهنوکیکو سسزدهوووا ج مو شدهوث شد.ومعموالو
امک تومتنوموموجوبوب WordPressووواثزا ه اومش ثه،وب واینوموا بومک توا ندوثهو احتکو
ز ره اوشم و اوثسطسفوکنند.و
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-3قیمت و زمان
میئلهوثعداوق ثلوطسحوب واینومو ب،ورم نووو
هزینهوثسوثوبنوتغززسوبابنوکده اوق لکو
وب س ی واس ،وووت رهواینوثهوشسطکواس و
کهوشسک وووتزمکوکهوک وثس مهو وییکو
وب س ی وشم و اوا ج موبابهو،وهنوروب و
بستسهوث شد.و
و ایج بوامک توجدیدوووی واعم یوتغززساتوب وکده اوق لکوحتکوثسااوثس مهو ویسواصووولکو
آن،وک اوثیز و ییکوثسا گزز،ورم نوثسوووپسوهزینهوخواهدوثوب.و
اِعم یوتغززساتوثسو واوکدینگوثس مه،وپسواروگرش ویکوس یوی وشیوم هوووحتکوسهوم ه،و
ک وبشوا اوثهوشم ومکو وب.وممکنواس وث ه ه ووواشک التوجدیداوب وکده اومسثوطهوثهو
وجوبوثز یدووواینوموضوموثسو واوک ایکو()performanceووب س ی وشم وووحتکوامنز وآنو
ت ثزسومخسثکوثگرا ب .و هموچنزنوثهوخ طسوگسانوثوبنو وموک ،وکالوهزینه وری باوثهوهمساهو
خواهدوباش ،وچساوکهومعموالوکد وییکوووتغززسوبابنوآن،وک وپسوهزینهوااواس ووومن ثعکو
( )resourceوکه والرم واس

وثساا وکد وییک ومجدب وی واعم ی وتغززسات وپسوژه وشم وو

تخصزص)(assignو بابهوشو دومعموالوهزینهوری باوخواهدوباش .وو
ثهواینوتستزبوحتکوث ووجوبوبستسسکوثهوافسابِومتخصص،وث یدوهزینهواوری باو اوصسفو م ئزد.و
ب وصو تکوکهواگسوارواثزا ه اوآم بهواستف بهوکسبهوث شزدوقطع وث وهزینهوااوثیز وکمتسو(ب و
حدوچند ووبال )ومکوتوا زدوافزو هوه و) (Plug-inوی وامک تکو اوخسیدا اوکنزودوکهوتوسطو
تولزودکنندگ نوآ وه وثهو ور س وکوموکوشو د وووهمچنزن،وتوولزدو یخهوه اوجودیدوو
)(versionوآنو ززواطالمو س کومکوشوب،وثهوطو اوکهوب واینومو بوهزچووق وبچ ومشکلو
خواهزدوشد.و
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و
پسوم وسهوموضوموریسو اوثس سکوکسبیم:و
و


کزفز وک کسبو) (performanceووب س ی و



موضوع توامنزتکو) (Securityووب س ی وو



امک نوتوسعهو)وexpandو(ووب س ی و

و
ب وک وث ویکوشسک وی وفسبِوخ ص،واینوسهوموضوموث عمومکوشوبوکد وییکووب س ی وارو
اثتداوریسوسوایوثسوب،وچساوکهوحتکوقواوتسینوشسک وه وووثهتسینوثس مهو ویی نوب ز و ززو
مکوتوا ندوثهوطو و%100وسزیتموکدینگکوطساحکوووتولزدوکنندوکهوک ملوث شد.
همچنزنواروآنوج یکوکهوث هوه اوموجوبوفقطوتوسطو وییندهوآن،وق ثلوتشخزصواس و
لراواینومیئلهو واوامنز وووتهدیدوثهوهکوشدنوووق ثلز وتوسعهووب س ی وشم وت ثزسو
منفکوثیزایکوخواهدوگراش .و
میئلهوتوسعهوووایج بوامک توجدیدوثهووب س ی ،وی وتغززسوب وامک توموجوبوووثهو ورو س کو
وبوس ی ،وث عموثسورومشکالتواس سکوثزنوشم وووشخصوی وشسکتکوکهوثسااوشم وکد وییکو
کسبهواس ،وخواهدوشدوووممکنواس وکهوب وهمزنومقطعوثهوصو تکو گه کوپسوژه وشم وث و
شکی ومواجهوشوب.و
ام واگسوارواثزا ه اوآم بهووو Open sourceواستف به وکسبهوث شزد ،وثهوبلزلوپشتز کوه او
متعدبوووچندوالیهوااواینواثزا ه ،واگسوهموپ اوث هووومشکالتوامنزتکوب ومز نوث شد،و(کهو
وجوبوبا بووو مکوتوانوآنو اوکتم نوکسب)وثهوسسع ومکوتوانوآنو اوثسطسفوو موب.و
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شم وث وطساحکووب س ی وخوب وتوسط وو بپسه،وهسم هو یخهوه اوجدیداوکهوثیز اوارو
مشکالتوشن س یکوشدهو ق لکوب وآنوثسطسفوشدهواس و اوب ی ف وکسبهوووثهوهمزنوبلزلوارو
ح شزهوامنزتکوثیز وث الیکوثسخو با وخواهزدوشد.و
همچنزنوب وث مومززانوهزینهومسثوطوثهوامنوثوبنووب س ی وووامک نوتوسعهوآن،وبستت نو
ث روخواهدوثوبوووب وآیندهو زز،و ز روشم وثهوامک توجدید،وکهوکد وییکوآ ه ومکوتوا دوثیز و
مشکلوث شدووجوبو خواهدوباش .و
جه وت مزنووو فعوتم مو ز ره اوثس مهو وییک،وتوقعواروفسبوی وشسکتکوکهوثهوهسوح یوچندو
پسسنلوم دوبو ثس مهو ویسوبا ب،وتوقعکوری بوووثکومو بواس .وب وح لکوکهوث واستف بهوارو
اثزا ه یکوم ند و و بپسهومکوتوا زدواروامک توپ یهوااوموجوبوب واینوکد وییکوه واستف بهو
کنزد.وو
ث واینوتف صزل،وسوایومطسوحهواینواس :وب وچهومواقعکوث یدوثسااوکد وییکوبوث هوهزینهو
کنزم؟و
م حثکوچون:وتعسیفوک ثسوووبستسسکوه اومختلف،ومی ئلومسثوطوثهوپیوو به وووکنتسیوووووو
ایمزلوه ،ومی ئلومسثوطوثهوق لبوه و( )Templateوی وظ هسووب س ی ،وموضوع تومسثوطوثهو
افزو هوه ،و اینوه وموا باوهیتندوکهوق الوب واثزا ه یکوم ندوو بپسهوک مالوپز بهوس راووو
کد وییکوشدهوووالرمو زی وشم وثهویکوشسک وی وشخصوپویوثدهزدوت وبوث هوهم نوه و او
ثسااوشم وکد وییکوکندوثخصوصووقتک وکهومعلوموهمو زی واینوک وث وچهوکزفزتکوا ج مو
شوب.و
منظو ومن وار واین وتوضز ت واین واس وکه وتنه ورم ک وثه وسساغ وکد وو وثس مه و وییک وثسااو
وب س ی وخوبوثسویدوکهوحداقلو70وی و80وب صدوارو ز ره اوشم وثیز وخ صوث شند،ویعنکو
پسوژهوااوثیز وخ صوووویژهوباشتهوث شزدوکهومش ثهوآنوق الوتولزدو شدهوووثهوذهنوکیکوهمو
سسزدهوث شدوووجه وت ققوثخشزدنوثهوآنو توا زدواروسزیتموه اوآم بهواستف بهوکنزد.و
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فقطوب واینوح ل وهی وکهوث یدوثهوسم وکدوووثس مهو وییکوثسااووب س یتت نوثسوید .وب و
غزسواینوصو توث وتوجهوثهووامک تووواثزا ه اوثیز وری بو،open sourceوکمتسوپسوژه ااو او
مکوتوانوی ف وکهوث واستف بهوارواینواثزا ه و توا زدوآنو اوپز بهوس راوکنزد.و
و
پیشنهاد خاص برای وب سایت های خاص
اینوپزشنه باواس واروطسفومنوکهومکوتوا زدو واوآنوفکسوکنزد:و
اروآنوج یکوکهوکدو وییکو ززوث یدوثسواس هوبستو العملو()Platformوخ صکوث شد،واگسوشم و
چن نوامک تکوالرموبا یدوکهوث یدوارواثتداوکدو وییکوشوب،واست دا بوبستو العملوخوبو ا وثسو
اس هوو بپسه،وجومالووو ی وهسوبستو العملویگساوکهوث وآنو اح وهیتزدوقسا وبهزدووواروآنو
شسک وی وشخصوثخواهزدوکهوامک تومو بو ز روشم و اوب وچ چوبوهمزنوبستو العملوه او
ی بوشدهوثس مهو وییکوکند،و هواینوکهوارواثتداوهمهوچززو اوثهوصو توثس مهو وییکومجزاوتولزدو
کند.و
ث واینوک ،وچززاوکهوثدس وخواهزدوآو بواینواس وکهوشم ویکوبستو العملووواسکل وثنداو
قواو()Backboneو با یدوکهوثسو واوآنوفقطوچندوامک نوخ صو اوثس مهو وییکومک کنزد.و
ب واینوح ل وهمورم نوکمتساوصسفوکسبهوووهموقزم وکمتساوپسباخ وخواهزدوکسبوووثهو
بلزلواستف بهواروثیز اواروامک تکوکهوق الوب وبستو العملو Open sourceووجوب وبا ب،و
فقطوآ ه و اوثهوک وگسفتهووو اروآنوه واستف بهومکوکنزدووو ززوثهوخ طسواینوکهوبستو العملووو
اسکل واصلکوک وشم وثسواس هوهم نوسزیتمومتنوث روپکو یزاوشدهواس ،وث موامنز ووو
توسعهوه اوثعدا،وثهو احتکوت

واختز وشم وخواهدوثوبوووهمزم ن،وآنوبستهواروامک تو

ثیز وویژهوااوکهوب وسزیتموOpen sourceوا تخ ثکوشم ووجوبو دا ب،وثسااوشم وکد وییکو
خواهدوشد.وثن ثساینوثخیوکوچککواروپسوژه وشم وواثیتهوثهوشسک وی وفسباوخواهدوثوبوکهو
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ثسااوشم وثس مهو وییکو اوا ج مومکوبهدوووثدینوتستزبوثهو ظسومنو ییکوشم وثیز وکمتسو
خواهدوثوب.و
ث وتوضز توذکسوشده،وثهو ظسو مکو سدوکهوث موکد وییکویکووب س ی وارواثتداویکوگزینهو
معقویوث شد،ومگسواینکهوهم نوطو وکهوگفتم:وحداقل70وت  80وب صدوارو ز ره اوشم وطو او
ث شدوکهوق الوب وهزچویکوارواثزا ه اوOpen sourceوا ج مو شدهووووجوبو داشتهوث شد.و
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
ذیلوضسو اواس :و
-1ویککواروث موه اوثیز ومهموث موکپکو ای واس .وب واینو است وشسکتکوکهوکد وییکو
ثس مهوشم و اوا ج مومکوبهد،وتعهدو م یدوکهوثهوهزچووجهوآنو اوب واختز وبیگسانوقسا و دهدو
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
ووپشتز کوه اوثعداوثیز ومهمواس .وو
-2واگسو وراوب وآنوکدومشکلوی وث هوپزداوشوبوچهوکیکوپ سخگووخواهدوثوب؟و
-3وچگو گکوا ت طووورم نوپ سخگوئکوآنوشسک وثهومشکالتوثیز ومهمواس .و
-4و وموقسا بابومنعقدهووو وهوووشسایطوپسباخ وثهوفسبوی وشسک وثیز ومهمواس .و
 -5وومیتندس راوکدینگوثس مهومیئله وثیز ومهمکواس  .واگسوشم وثخواهزدوثهوهسوبلزلکو
کداوکهوشسک ومرکو وثسا اوشم وتهزهوکسبهوب واختز وشسک وبیگساوقسا وبهزدوکهوآنو او
ثسااوشم وتوسعهوبهد،وق عدت وآنوه وثهوبلزلوعدموآشن یکوث وکد وییکوشسک وی وشخصوق لک،و
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اروشم و خواهندوخواس وکهومیتنداتوخوبو اوب واختز ش نوقسا وبهزدوت وثتوا ندوک و اوثسااو
شم وپزگزساوووا ج موبهند.و
اگسوثخواهزموب واینومو بو و اس وث شزم،ومت سف هووجوبوفسبوی وشسکتکوحسفهوااوکهوثتوا دو
ث وهزینهوااومعقویوثسااوشم وکد وییکوکندوووقسا بابوپشتز کوخوثکوهموباشتهوث شد،وب و
ضمنومیئلهو کپکو ای و او ززوثهوب ستکو ع ی وکسبهووومیتندس راوکده و او ززوا ج موبهد،و
غزسوواقعکوووبس و ز فتنکومکوث شد.و
اینوتسکزب،وتسکز کواس وکهواگسوهمووجوبوباشتهوث شد،وثیز وگسانوقزم وخواهدوثوبوووثسااو
ثیز اواروپسوژهوه اوآ الینواصالومقسونوثهوصسفهوووق ثلواجساو زی .وو
پسوهم نوطو اوکهوگفتمومکوتوا زدوارواثزا ه اوآم بهوم ندوو بپسهواستف بهوکسبهوووپسوژهو
خوبو اوپزیوث سید.و
موضوموبیگسواینواس وکهوممکنواس وب وثیز اواروکیبوووک ه او وپ و(است ت پ)وکهو
ا ج مومکوبهزدوثهومسو ورم نوایدهوه ،وک ه ووووب س یتکوکهو اهوا داراومکوکنزدو ز روثهو
تغززسوباشتهوث شدوووثیز اواوق توفقطوب وح یوتی وکسبنوث شزد.و
شم ومکوتوا زدوف روآ رم یشکوپسوژهوخوبو اوث واثزا ه یکوم ندوو بپسهوشسوموکنزدوووهنگ مکو
کهوپسوژهوج نوگسف وووج وافت بووواحی هوکسبیدوکهوپسوژهوموفقکواس ووورم نوو وبوثهوف رو
اصلکومکوث شد،وتصمزمو ه یکو اوگسفتهوووثسواس هو ز ره وووث رخو به و()Feedbackوووثس مهو
تج اوموجوب،وثسااوتوسعه وک ،وم ن اوتصمزموخوبو اوثسوابامهوک وث وو بپسهوی ووطساحکو
وب س ی وتوسطویکوشسک وی وفسبوپزیوث سید.و
و
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تصمیم گیری نهایی
ثساا وتصمزم وگزسا ومن سب ،والرم واس وت و
شم واین وپ امتسه و ا وکن وهم وگراشته ووو
امتز ربهکوکنزد...و
استکوچساومکوگویموامتز روبهک؟و
ثه وعنوان ومث ی :وممکن واس وشم وثوبجهو
ک فکوباشتهوث شزدوووث موهزینهوثسااوشم و
پ امتسوتعززنوکنندهو وبهووواهمز وکمتساوباشتهوث شد،وب وح لکوکهوب وپسوژهوااوبیگسو
ص حبوپسوژه،وثوبجهوم دوباوب واختز وباشتهووواهمز وری باوثهومززانوهزینهوثدهد،وپسو
وقتکولزی واینوپ امتسه و اوکن وهموثگرا یدووواهمز وآنوه و اومشخصوکنزد،واینواهمز و
ب وهسوپسوژهومتف وتوخواهدوثوبوووب و ه ی وثسواس هوورنوبووکفهوتسارو،ومکوتوا زدوتشخزصو
بهزدوکهوکدامو وشوثسااوشم ومن سبوتسواس وووثساس هوهم نو وشوک ت نو اوپزیوثسبهووو
پسوژهوخوبو اوپز بهوس راوکنزد.و
و
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امزدوا مواینوگفت ومو بواستف بهواوشم وقسا وگسفتهوووتوا یتهوث شموپ سبوسواالتوثیز او
اروبوست نو اوب واینومطلبوبابهوث شم.و
شم وهمزشهومکوتوا زدوسوایوه اوخوبو اواروطسیقوفسموموجوبوب واینوآب هوارومنوثپسسزد:و
www.yekmentor.com

همچنزنومکوتوا زدوث وع ضوی وب وک یوتلگسامومن،واروم توااومست طوث وث را ی ثکوبیجزت ی،و
استف بهو م یزد.وآب هوک یوتلگسامومن:و
www.telegram.me/mahmoodbashash

ب وکن وهمهواینو وشوه ،وآب هوایمزلومنوهموهمزشهوپریسااوپز موه اوشم وخواهدوثوب:و
info@mahmoodb.com

ث وتشکس،و
م موبوثش ش.
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