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 Hẳn ngôi nhà là thứ rất gần gũi với bạn ! Và để nói về một căn hộ sẽ không có gì khó khăn cho việc hình dung
của bạn. Chúng tôi sẽ minh họa tại sao một website lại giống như 1 căn hộ bạn đang ở.

WEBSITE LÀ GÌ ?

Hãy hình dung website như một tòa nhà nơi bạn đang ở. Nó sẽ bao gồm các thành phần sau:Địa chỉ: ( là 1 cái tên
miền, ví dụ: ngonhaidang.com )

Một chỗ ở với đủ không gian ( Hosting – không gian để lưu trữ website )1.
Các căn phòng khác nhau như phòng ngủ, nhà bếp ( Các trang web khác nhau )2.
Một cái cửa đủ lớn để cho mọi người có thể ra vào ( Bandwith – băng thông )3.
Một người cai quản, chăm sóc ( nhà thiết kế web / Quản lý web )4.

KHÁCH VIẾNG THĂM

 Khách ghé thăm bạn cần một phương tiện để đưa họ đến. Ví dụ xe bus. Trong trường hợp của website người ta
cần đến các ISP – nhà cung cấp dịch vụ mạng ( VietTel, VDC, FPT, VNPT …)

 CÁC THÀNH PHẦN KHÁC

 Các thành phần sau đây bạn cũng mong muốn căn hộc ủa mình có được

1. Hòm thư ( email với tên miền của bạn your-email-name@domain.com )
2. Máy trả lời tự động ( autoresponder – cài đặt cho email của bạn )
3. Người đưa thư ( mã lệnh và form để gửi thư )
4. Đồ nội thất tiện nghi, thoải mái ( các thành phần trang trí trên website )
5. Bản đồ định hướng nếu ở 1 tòa nhà lớn ( sitemap hoặc các menu định hướng thật tốt trên website )

 
THẾ CÒN VIỆC KINH DOANH?

 Nếu bạn muốn kinh doanh tại đây bạn cần có

Những xe đẩy hàng (Giỏ hàng)1.
Quầy thanh toán2.
Hệ thống an ninh (đường truyền bảo mật SSL)3.
Quảng cáo thật tốt ( quảng bá web – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm )4.
Đặt biến cho nơi của bạn ( quảng cáo banner )5.
Tổ chức sự kiện ( PR cho website, cập nhật tin tức, thông cáo báo chí )6.
Chú ý đến những người gần cận ( mạng internet toàn cầu 7. ng
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