داضتي یک سبیت خَة چِ اّویتی داسد؟
ضوب ثشای تجلیغبت ٍهؼشفی تَلیذات ٍخذ هبت خَد تب ثِ حبل چِ کبسّبی سا اًجبم دادُ ایذ؟ ثذٍى
ضک ضوب تب ثِ حبل اًَاع تجلیغبت
هختلف سا تجشثِ ًوَدُ ایذ اص تْیِ پَستش،پال کبسد ،تشاکت ،ثیل ثشد ،تبثلَ ّبی کَچک ٍثضسگ
تجلیغبتی ،کبتبلَگ ٍثشضَس گشفتِ تب
تجلیغبت دس سٍصًبهِ ّب ّ ،فتِ ًبهِ ّب ٍهبٌّبهِ ّب ٍاحتوبال اگش دسآهذ ٍتَاًبیی هبلی ثبالیی داضتِ
ثبضیذ تجلیغ دس سادیَ ٍتلَیضیَى  .تب ثِ حبل ایٌگًَِ تجلیغبت چقذس تَاًستِ است تَلیذات ٍخذهبت
ضوبسا ثِ هخبعجیي هَسد ًظشضوب هؼشفی ًوبیذ؟آیب هی داًیذ ّضیٌِ
کَچکتشیي تجلیغبت یبد ضذُ ثسیبسسٌگیي ٍ دس گبّی هَاسد عبقت فشسبست آیب ضوب دسهقبثل ایي
ّوِ ّضیٌِ کِ تب ثِ حبل اًجبم دادُ
ایذ ًتیجِ هغلَة ّن ثذ ست آٍسدُ ایذ ؟
ایي ًَع تجلیغبت دس حقیقت ضیَُ سٌتی ٍقذیوی هؼشفی تَلیذات ٍخذهبت است.دسحبل حبضش ضیَُ
جْب ًی تشی ثشای تجلیغبت کب الّب
ٍخذهبت دس د ًیب دس حبل سضذ هی ثبضذ ٍ.آى ّن ضجکِ ثضسگ ٍجْبًی ایٌتشًت است.ضوب دس ضجکِ
جْبًی ایٌتشًت هی تَاًیذ حضَسی
 ۲۴سبػتِ ٍ هذاٍم داضتِ ثبضیذ .ایي ضجکِ جْبًی دس سشاسشکطَسٍتوبم ًقبعق جْبى قبثل دسیبفت
هیجبضذ.هیلیًَْب هخبعت دس ّش
صهبى اصضجبًِ سٍصٍحتی ایبم تؼغیل هیتَاًٌذ ثب ضوب دس توبس ٍ استجبط ثبضٌذ.ثِ صثبى سبدُ تشایٌتشًت
ٍسبیتْبی ایٌتشًتی هبًٌذ
هجالت ٍسٍصًبهِ ّبّستٌذ کِ اص عشیق ضجکِ جْبًی ایٌتشًت ثِ غَست الکتشًٍیکی قبثل دسیبفت ٍ
استفبدُ اًذ  .دس یک سب یت ایٌتش ًتی ضوبهی تَاًیذ اص اًَاع تػبٍیشً ،وَداس ،هغبلت ،گضاسضبت ،
غذا،تػَیش،ػکسْبی هتحشک ٍ …استفبدُ ًوبئیذ
ٍکبالّب ٍ خذهبت خَد سا دس غَست ًیبص ثِ چٌذ صثبى صًذُ دًیبهؼشفی ًوبییذ  .دس حقیقت ایٌتشًت
یک ٍسیلِ استجبط جوؼی ٍدس حبل پیطی گشفتي اص سسبًِ ای ثضسگ ٍفشاگیشی چَى سادیَ
ٍتلَیضیَى است.

ایٌتشًت هحیغی ثضسگ ٍ دلخَاُ هخبعجیي خبظ خَد استّ .ش ضشکت سبصهبى ٍیب اداسُ ای هیتَاًذ
ثٌب ثِ سلیقِ ٍ هحذٍد ُ کبسی
اش،خَد ساثِ ضکلی کِ ضبیستِ آى است ثِ هخب عجیي خَد هؼشفی ًوبیذ ّ .وچٌیي ایٌتشًت یک
ساثغِ دٍ عش فِ سا هیبى ضوب ٍهخب عت ثِ ٍجَد هی آٍسد.ضوب هیتَاًیذ ًظشات،پیطٌْبدات ،اًتقبدات
ً،کبت
اغالحی ٍ ّش چیض دیگشی کِ ثشای ضوب اّویت داسد .پیشاهَى فؼبلیت خَدتبى اص هخبعجیي خَد
سَال ٍجَاة آًْب سا داضتِ ثبضیذ  .دیگش ًیبص ًیست ثب ّضیٌِ ّبی گضاف ضوب ثِ اسسبل کب تب لَگ ٍ
ساٌّوب ثِ سشاسش کطَس ٍحتی جْبى اقذام یب هسبفشت ًوبئیذ ثب یک
کلیک ٍ کوتش اص چٌذ ثبًیِ ضوب دس سشاسش جْبى حضَس خَاّیذ داضتً .بهِ ّب  ،فکس ّب ٍ
اعالػبت هَسد ًیبص ضوب تٌْب کوتش اص چٌذ
ثبًیِ اص گَ ضِ ٍ کٌبس جْبى ثِ دست ضوبٍیب هخبعت ضوب خَاّذ سسیذ .دس غَست ًیبص ثِ سسبًذى
اعالػبت جذیذ ثِ هخب عجیي خَد
تٌْب کتوش اص چٌذ ثبًیِ کلیِ اعالػبت قبثل تغییشٍ اسسبل هیبضذ  .یک سبیت هٌبست  ،ثب عشاحی خَة
ٍفٌی توبم هَاسد یبد ضذُ یب ثیطتش اص آى سا ثشای ضوب اًجبم خَاّذ داد ٍ هغوئي ثبضیذ اص ّضیٌِ
اًذکی کِ ًوَدُ ایذ ثْشُ ای ثسیبس خَاّیذ ثشد  .ضبیذ ضوب ثِ خَد ثگَئیذ ثشای تْیِ یک سبیت
ایٌتشًتی جْت خذهبت ٍ تَلیذات خَد ٌَّص صٍد است اهب ًِ تٌْب صٍد ًیست ثلکِ ضوب
صهبى صیبدی ساّن اص دست دادُ ایذ ٍ سقجبی ضوب ثِ صٍدی گَی سجقت سا اص ضوب خَاٌّذ سثَد.
●پیص عشاحی سبیت
اگش تػوین ثِ عشاحی یک سبیت ًوَدُ ایذ هَاسد ریل سا سػبیت فشهبئیذ
ّ ) ۱.ذف اص عشاحی سبیت چیست؟ ضوب دس ًظشداسیذ کذاهیک اصهَاسد ریل سا دس سبیت خَد
داضتِ ثبضیذ
 :الف.تجلیغبت
ة.آهَصش
ج .اعالع سسبًی
دّ .وِ هَاسد یبد ضذُ
ًَ ) ۴ع هغبلجی سا کِ قشاس است دس سبیت استفبدُ ًوبئیذ سا هطخع فشهبئیذ .اعالػبت ثبیذ سٍضي
ضفبف،گَیب ،کَتبُ ٍ هختػش ثبضذ

 ) ۳ .یک ًفش سا کِ اعالػبت کبفی اص اثؼبد هختلف کب سٍ فؼبلیت ضوب داسد جْت جوغ آٍسی،
اعالػبت اًتخبة ًوبئیذ تب هغبلت سبیت ضوب سا
ثِ دلخَاُ ضوب جوغ آٍسی ًوبیذ
 . 4اعالػبت،هغبلت،تػبٍیش،جذاٍلً،وَداسّب ٍ..جوغ آٍسی ضذُ ثبیذ تَسظ هذیش یب هسَل هَسسِ
،ضشکت ،اداسُ  ،کبسخبًِ ٍیب ٍاحذ
تَلیذی ٍ خذهبتی (ثشسی ضَد تب احتوبال ًقبط هجْن ٍ ًبهٌبست اعالػبت جوغ آٍسی ضذُ تَسظ
ػبلیتشیي هقبم ٍاحذ هَسد ًظش اغالح گشدد
 ) ۵.هتي هَسد ًظش سا دس ًشم افضاسّبی ٍیشایطی تبیپ ٍاص هتي تْیِ ضذُ پشیٌت تْیِ ًوبئیذ ٍ
سپس ثِ تػیح احتوبلی اهال لغبت ٍ
ًکبت دستَسی ثپشداصیذ
 ) ۶.هتي تبیپ ضذُ ساّوشاُ فبیل ًشم افضاسی ،ػکسً،وَداس  ،جذاٍل آیتن ّبی تجلیغی ٍ..ثِ ٍاحذ
عشاحی سبیت اسسبل ًوبییذ
 ) ۷ .اگش ضکل ً،وب ً،وًَِ ،سًگ ٍیب قبلت خبغی سا ثشای سبیت خَد دس ًظش داسیذ ،حتوب ًظش خَد
سا ثِ عشاح سبیت هٌتقل ًوبئیذ
 ) ۸.ثؼذ اص تْیِ ٍ ٍیشایص هغبلت سبیت فبسسی دس غَست چٌذ صثبًِ ثَدى سبیت هغبلت ،ساهبًٌذ
ًوًَِ فبسسی ثِ آى صثبى تشجوِ
ٍٍ،یشایص ًوبئیذٍ سپس هتي پشیٌت ضذُ ٍ فبیل ًشم افضاسی ثشًبهِ سا دس اختیبس عشاح قشاس دّیذ .
 ) ۹دس غَست ًظش خبظ پیشاهَى تیتشّب ٍسش فػلْب) لیٌکْبی غفحِ اغلی ٍیب غفحِ ّبی
داخلی(.ثب عشاح سبیت خَد هطَست ًوبییذ
.ػوَهب عشاحبى سبیت ثْتشیي  ،هحل قشاس گشفتي لیٌکْب سا پیطٌْبدهی ًوبیٌذ  .اًَاع سبیتْب اص ًظش
سبخت
ثؼذاص تْیِ ٍتٌظین هغبلت سبیت کِ تَسظ سفبسش دٌّذُ تْیِ ٍدس اختیبس عشاح سبیت قشاس هی
گیشد هشاحل تَلیذ سبیت آغبص
هیگشدد.ػوَهب سبختبس سبیتْب ثِ دٍ دستِ ثٌذی کلی تقسین هیطًَذ ▪  .سبیت استبتیک )(static
اگش هغبلت ضوبثشای ّویطِ یکٌَاخت ٍیک دست ثب ضذ تْیِ یک سبیت استب تیک ثشای ضوب
هٌبست است
.سبیت یکجبس عشاحی ٍتَلیذ هیطَدٍتغییشاجضا ٍ هحتَیبت آى اهکبى پز یش ًیست .ثِ ػٌَاى یک
ًظش کبس ضٌبسی هب تْیِ یک سبیت

استبتیک ساثشای ّیچ هَسسِ تَلیذی ٍخذ هبتی پیطٌْبد ًوی ًوبئین
▪  .سبیت پَیب )(Dynamic
دس یک سبیت پَیب ضوب ثِ ساحتی هی تَاًیذ هغبلت  ،تػبٍیش ٍ ...ثب تَجِ ثِ ًیبصتبى تغیش دّیذ ثذٍى
آًکِ
سبیت ضوب ًیبص ثِ عشاحی هجذ دٍ ّض یٌِ اضبفی داضتِ ثبضذ .ایي ًَع عشاحی سبیت اًؼغبف ثبالیی
داسد ٍ ضوب ثِ ساحتی هی تَاًیذ
هغبلت ٍ هحتَیبت آى سا تغییش دّیذ
●  .هشاحل تَلیذ سبیت
 ) ۱اٍلیي هشحلِ پیص تَلیذ سبیت عشاحی ضکل ظبّشی  ،الگَّب ،دکوِ ّب ،لیٌکْب ،سًگ ًَ ،ع
فًَت ،قلن ،سبیضهتَى ً،حَُ قشاس
گشفتي تػبٍیش،استفبدُ اص تگْب ،فشهْب ٍ ..هی ثبضذ
. 2تَافق ثش سش ضکل ظب ّشی سبیت ٍ تغییشات احتوبلی ثب تَجِ ثِ ًظش سفبسش دٌّذُ
 ) ۳تْیِ فشهْب ً ،وَداسّب  ،لیٌکْب جذاٍل ٍ ..آصهبیص آًْب ٍ عشاحی کل سبیت
 ) ۲اسائِ کل هجوَػِ کبس اًجبم ضذُ جْت ثبصدیذ ًْبیی سفبسش دٌّذُ
 ) ۵قشاس دادى سبیت عشاحی ضذُ ثش سٍی داهیي ٍ فضب ی ٍة ضوب
 ) ۶آهبدُ سبصی ٍ دس اختیبس گزاضتي ایویلْبی هَسد ًظش ضوب.
 ) ۷گبساًتی یکسبلِ ثشای کلیِ هحػَالت تَ لیذ ضذُ.
ّ ) ۸وچٌیي کلیِ سبیتْبی تَلیذ ضذُ داسای ضوبسش گشهی ثبضٌذ .ضوبسضگشّب داسای ایي قبثلیت
ّستٌذ کِ تؼذاد ثبصدیذ کٌٌذگبى ،
کطَسّب  ،سبػبت ٍ سٍصّبی ثبصدیذ هشاجؼِ کٌٌذگبى ثِ سبیت ضوب سا ًطبى هی دٌّذ.
 ) ۹اهٌیت هَضَع فشاهَش ضذُ سبیتْبی ایشاًی است ثب ٍجَد ایٌکِ اهٌیت هغلق ٍجَد ًذاسد دس
عشاحی سبیتْب ثب دس ًظش گشفتي
اغَل اهٌیت ٍ پَضبًذ ى حفشّبی اهٌیتی  ،اهٌیت ثب دس غذ ثبالیی فشاّن ضذُ است.
 ) ۱0یک کذ اضتجبُ ثبػث اص کبس اًذاختي سشٍیس دٌّذُ ٍ دس ًتیجِ توبم سبیتْبی آى سشٍیس
دٌّذُ هی ضَد .سبیتْب ثب کذ قبثل
اعویٌبى ٍ ثْیٌِ سبصی دس هٌبثغ سیستن ػبهل ثشای ایٌکِ ثیطتشیي اعویٌبى ٍ کبسثشد سا داضتِ ثب ضٌذ
عشاحی ضذُ اًذ.

 ) ۱۱کلیِ سبیتْبی عشاحی ضذُ تقشیجب ثب  ۹۱دسغذ کبٍضگشّب ٍ سیستن ػبهل ّبی هتفبت هتػل
ثِ ایٌتش ًت سبصگبس هی ثبضذ
 ) ۱۴دس غذ صیبدی اص کبسثشاى اصخغَط کن سشػت ثشای ٍغل ضذى ثِ ایٌتشًت استفبدُ هی ًوبیٌذ
سبیتْب ثِ گًَِ ای عشاحی ضذُ اًذ
کِ حذاقل صهبى ثشای ثبس گضاسی غفحِ غشف هی ضَد
● ٍ .یژگیْبی یک ٍة سبیت خَة چیست؟
▪عشاحی هٌبست ٍصیجب داضتِ ثبضذ▪ .
استفبدُ اصفًَتْبی هٌبست ٍچطن ًَاص▪ .
استفبدُ اصتػبٍیشٍسًگْبی کِ ثِ چطن آسیت ًضًذ▪ .
سشػت هٌبست )حذاقل صهبى ثبسگضاسی یک ٍة سبیت ثب سشػت  ۲۵کیلَ ثبیت ثیي  ۳۱الی ۴۱
ثبًیِ هی ثبضذ▪ ( .
دس کَتبّتشیي کالم ٍجوالت ثیطتشیي اعالػبت هٌؼکس ضَد▪ .
دس هشٍسگشّبی هختلف ٍسیستن ػبهل ّبی هختلف ثِ غَست غحیح دیذُ ضَد▪ .
اص اهکبًبت هٌبسجی جْت استجبط ثب هخبعت استفبدُ ًوبیذ▪ .
هغبلت آى یکٌَاخت ٍخستِ کٌٌذُ ًجبضذ▪ .
سبیتی صًذُ ٍپَیب است کِ هغبلت آى ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍهٌبسجتْبی هختلف تغییش ًوبیذ▪ .
اغَل عشاحی ٍة سبیت دس آى سػبیت ضذُ ثبضذ.
▪اص ایوٌی ٍاهٌیت ثبال ثشخَسداس ثبضذ
▪داسای لیٌکْبی هٌبست ٍهؼٌی داسثب تَجِ ثِ هَضَع آى غفحِ ثبضذ▪ .
دس یک ًگبُ اٍلیِ یک ضخع ثسیبس هجتذی ثتَاًذ اص آى استفبدُ ًوبیذ▪ .
غفحبت ثِ گًَِ ای عشاحی گشدد کِ ٍسٍد ٍخشٍج ثِ یک غفحِ کبهال هطخع ثبضذ ٍاستفبدُ
کٌٌذُ ثتَاًذ تطخیع دّذ دس چِ
غفحِ ای است▪ .
داسای ًقطِ هشٍس سشیغ سبیت ثبضذ▪ .
داسای ضٌبسٌبهِ عشاحی ثبضذ▪ .
قبثلیتْبی پطتیجبًی اهکبًبت هختلف یک سشٍس سا داضتِ ثبضذ▪ .
غفحبت داسای عَل هطخع ٍ لیٌکْبی استجبط ثِ سبیش غفحبت سا داضتِ ثبضذ▪ .

ثب تَجِ ثِ خغَط ًبهٌبست استجبط تلفٌی دس داخل کطَس حذالوقذٍس اص کوتشیي فبیلْبی فلص ٍیب
هتحشک کِ ًیبص ثِ سشػت ثبالی
 ۴۱کیلَ ثبیت دس ثبًیِ ساداسًذ استفبدُ گشدد
▪  .ثضسگتشیي ٍهؼشٍفتشیي ضشکتْبٍکبس خبًجبت دًیب داسای سبیتْبی ثب سبختبس سبدُ اهب صیجب
ٍکبسثشدی ّستٌذ ثِ ػٌَاى هثبل ًگبُ
کٌیذثِ سبیتْبی ضشکت هبیکشٍ سبفت ٍیب َّ ،گَگل ٍیب  ...ایي سبیتْب دس ػیي سبدگی ٍساحتی
استجبط ثب ثب هخبعت ثسیبس کبس ثشدی ٍجْبًی ّستٌذّ .شضخع ثب کوتشیي اعالػبت دس صهیٌِ
کبهپیَتش ٍ ایٌتشًت ثِ سبدگی اص ایي سبیتْب هیتَاًذ استفبدُ ًوبیذ
▪  .سبیتْب ثب اضکبل غیش استبًذاس ٍ پیچیذگیْبی خبظ فقظ هٌبست قطش خبغی اص افشاد جبهؼِ است
▪ .عشاحبى حشفِ ای ٍة سبیت ثِ اغَل یبد ضذُ دس ثبال هؼتقذ ّستٌذ ٍدسعشاحی خَد ایي ًکبت
سا سػبیت هی ًوبیٌذ▪ .
دس کطَس هب دس عشاحی یک سبیت ثبیذ ثِ چٌذ ًکتِ هْن تَجِ داضت  :خغَط تلفٌی هٌبست جْت
اتػبل ٍدسیبفت اعالػبت اص ایٌتشًت خغَط فیجش ًَسی است کِ دس کطَس هبًیض خَضجختبًِ اص ایي
في آٍسی
استفبدُ هی گشدد .تب تجْیض ضذى توبم کطَس ثِ سیستن استجبط تلفٌی ثب فیجش ًَسی الصم است کِ
دسعشاحی ٍة سبیتْب ثِ گًَِ ای
ػول ضَد کِ سبیت ٍهتؼلقبت آى ثب سشػتی ثیي  ۲۵الی  ۳۵کیلَ ثبیت دس حذاقل صهبى  ۳۱ثبًیِ
لَد ٍ ثبس گضاسی ضَد  .دس سبیتی کِ ثشای لَد ٍ ثبسگضاسی اٍلیِ آى ثبیذ ثیص اص چٌذ دقیقِ غجش ٍ
تحول ًوَد هغوئي ثبضیذ تؼذاد ثیٌٌذگبى آى ثِ سشػت
کبّص پیذا هی ًوبیذ ٍ دس ًْبیت ثبصدیذ کٌٌذگبى آى هتَقف خَاّذ ضذ ▪  .دس یک کالم یک ٍة
سبیت خَة ٍة سبیتی است کِ دسکوتشیي صهبى ثبس گزاسی هیگشدد ٍ.داسای هغبلت ٍتػبٍیش
هتٌبست ثب هَضَع
ٍداسای سًگ ،عشح قبثل قجَل است  .ثشای ایٌکِ ثیطتش ثب ٍیژگیْبی فٌی ٍة سبیتْبی حشفِ ای
ٍثضسگ جْبًی آضٌب گشدیذ ًگبُ کٌیذ ثِ
ٍة سبیتْبی ضشکتْب ٍکبسخبًجبت ثضسگ جْبى .
●هشاحل تَلیذ سبیت
 ) ۱اٍلیي هشحلِ پیص تَلیذ سبیت عشاحی ضکل ظبّشی  ،الگَّب ،دکوِ ّب ،لیٌکْب ،سًگ ًَ ،ع
فًَت ،قلن ،سبیضهتَى ً،حَُ قشاس

گشفتي تػبٍیش،استفبدُ اص تگْب ،فشهْب ٍ ..هی ثبضذ  ) ۲ .تَافق ثش سش ضکل ظب ّشی سبیت ٍ
تغییشات احتوبلی ثب تَجِ ثِ ًظش سفبسش دٌّذُ  ) ۳ .تْیِ فشهْب ً ،وَداسّب  ،لیٌکْب جذاٍل ٍ ..
آصهبیص آًْب ٍ عشاحی کل سبیت  ) ۴ .اسائِ کل هجوَػِ کبس اًجبم ضذُ جْت ثبصدیذ ًْبیی
سفبسش دٌّذُ  ) ۵ .قشاس دادى سبیت عشاحی ضذُ ثش سٍی داهیي ٍ فضب ی ٍة ضوب  ) ۶ .آهبدُ
سبصی ٍ دس اختیبس گزاضتي ایویلْبی هَسد ًظش ضوب  ) ۷ .گبساًتی یکسبلِ ثشای کلیِ هحػَالت تَ
لیذ ضذُ ّ ) ۸ .وچٌیي کلیِ سبیتْبی تَلیذ ضذُ داسای ضوبسش گشهی ثبضٌذ .ضوبسضگشّب داسای
ایي قبثلیت ّستٌذ کِ تؼذاد ثبصدیذ کٌٌذگبى ،
کطَسّب  ،سبػبت ٍ سٍصّبی ثبصدیذ هشاجؼِ کٌٌذگبى ثِ سبیت ضوب سا ًطبى هی دٌّذ  ) ۹ .اهٌیت
هَضَع فشاهَش ضذُ سبیتْبی ایشاًی است ثب ٍجَد ایٌکِ اهٌیت هغلق ٍجَد ًذاسد دس عشاحی
سبیتْب ثب دس ًظش گشفتي
اغَل اهٌیت ٍ پَضبًذ ى حفشّبی اهٌیتی  ،اهٌیت ثب دس غذ ثبالیی فشاّن ضذُ است  ) ۱۱ .یک کذ
اضتجبُ ثبػث اص کبس اًذاختي سشٍیس دٌّذُ ٍ دس ًتیجِ توبم سبیتْبی آى سشٍیس دٌّذُ هی ضَد
.سبیتْب ثب کذ قبثل
اعویٌبى ٍ ثْیٌِ سبصی دس هٌبثغ سیستن ػبهل ثشای ایٌکِ ثیطتشیي اعویٌبى ٍ کبسثشد سا داضتِ ثب ضٌذ
عشاحی ضذُ اًذ  ) ۱۱ .کلیِ سبیتْبی عشاحی ضذُ تقشیجب ثب  ۹۱دسغذ کبٍضگشّب ٍ سیستن ػبهل
ّبی هتفبت هتػل ثِ ایٌتش ًت سبصگبس هی ثبضذ  ) ۱۲ .دس غذ صیبدی اص کبسثشاى اصخغَط کن
سشػت ثشای ٍغل ضذى ثِ ایٌتشًت استفبدُ هی ًوبیٌذ سبیتْب ثِ گًَِ ای عشاحی ضذُ اًذ
کِ حذاقل صهبى ثشای ثبس گضاسی غفحِ غشف هی ضَد.

