طراحی سایت حرفه ای ،عامل حیاتی برای موفقیت آنالین
ثطیبری از يطبنت ٔ يقبالت در يٕرد اَجبو کطت ٔ کبر آَالیٍ ثّ غًب َکبتی ثرای رضیذٌ ثّ يٕفقیت ارائّ يی
کُذ .ثذیٓی اضت کّ يی تٕاَیذ يطبنت زیبدی از ایٍ يقبنّ کّ ثطیبر راًُْبی يفیذ ٔ يًٓی ثرای طرادی
ضبیت يی ثبغذ ،یبد ثگیریذ .دردبل دبضر ًَی خٕاْى غًب را ثب یبدگیری يطبنت زیبد ،گیج کُى ثهکّ ترجیخ يی
دْى ثر رٔی یک َکتّ تًرکس کُى کّ يی تٕاَذ ثبػث غکطت ٔ یب يٕفقیت ٔ کطت درآيذ از تالظ ْبی يضبػف
غًب غٕد.
ثّ َظر يٍ يٓى تریٍ جُجّء اَجبو یک کطت ٔ کبر يٕفق ،ضبخت درفّ ای طرادی ضبیت يی ثبغذ .ثّ خبطر
داغتّ ثبغیذ اگر غًب فرٔغگبِ ْبی ثّ اؾطالح درة ثّ درة داغتّ ٔ یب فرٔظ غًب ثّ ؾٕرتی اضت کّ
فرٔغُذِ دضٕری ثب يػتری دیذار دارد ،ظبْر ٔ َذِٕء ثرخٕرد فرٔغُذِ يٓى تریٍ ػبيم در تؼییٍ تٕاَبیی غًب
در فرٔظ يی ثبغذ.
ًْچُیٍ ُْگبيی کّ غًب در دبل تالظ ثرای فرٔظ آَالیٍ ْطتیذْ ،یچ کص ًَی داَذ کّ ظبْر غًب غجیّ
کیطت ،چّ َٕع نجبضی يی پٕغیذ ٔیب ؾذای غًب چگَّٕ اضت (.يگر ایُکّ در ٔة ضبیت خٕد ٔیذئٕیی از
خٕدتبٌ داغتّ ثبغیذ )در ثیػتر يٕارد أنیٍ ثبر تٕضط يػتریبٌ ،ثب ظبْر ٔة ضبیت تبٌ ٔ طرادی ضبیت تبٌ
يٕرد قضبٔت قرار يی گیریذ.
ثطیبری از افراد ٔ ثبزدیذکُُذگبٌ فقط  03ثبَیّ ٔ یب دتی کًتر در ؾفذبت ٔة ضبیت ٔقت ؾرف يی ًَبیُذ .در
ایٍ  03ثبَیّ آَٓب در يٕرد يفیذ ثٕدٌ اطالػبت يٕجٕد در ٔة ضبیت غًب ٔ ًْچُیٍ در يٕرد قبثم اػتًبد ثٕدٌ ٔة
ضبیت غًب ثّ ػُٕاٌ یک يُجغ ،قضبٔت يی ًَبیُذ .يًکٍ اضت ثپرضیذ چگَّٕ يًکٍ اضت تًبيی ایُٓب در 03
ثبَیّ تؼییٍ غٕد!
ثبزدیذکُُذِ تًبيی ػُبٔیٍ ٔ ضرفؿم ْب را ثب یک َگبِ اضکٍ کردِ ٔ يیجیُذ کّ چّ چیسی در ٔة ضبیت ارائّ يی
غٕد ٔ ثب َگبْی ثّ طرادی ضبیت ٔ ؾفذّ ثُذی داخهی ٔ گسیُّ ْبی آٌ ،اػتًبد يی ًَبیُذ .اگر ثّ َظر ثیبیذ
کّ طرادی ضبیت غًب تٕضط ثرادرزادِ اتبٌ اَجبو غذِ کّ فقط یبدگرفتّ ثّ چّ ؾٕرتی يی تٕاٌ یک ٔة ضبیت
را راِ اَذازی کرد؛ در ایٍ ؾٕرت ثرداغت أل افراد از طرادی ضبیت غًب خٕة َخٕاْذ ثٕد.
ثُبثرایٍ ثرای کٕتبِ کردٌ کالو ٔ خالؾّء يطهت ثبیذ ثگٕیى کّ طرادی را دضت کى َگیریذ ٔ آَرا ثّ دضت یک
طراح ٔة ضبیت درفّ ای ثطپبریذ .اگر تب ثّ دبل ثرای طرادی ضبیت خٕد پٕنی پرداخت َکردِ ایذ ،ضؼی کُیذ
ثٕدجّ يُبضجی ثرای آٌ در َظر ثگیریذ .زیرا ُْگبيی کّ افراد از ٔة ضبیت غًب ثبزدیذ کردِ ٔ ادطبش يی کُُذ
ثب فرد درفّ ای رٔثرٔ ْطتُذ ٔ در ایٍ ؾٕرت اقذاو ثّ خریذ يذؿٕالت ٔ یب خذيبت از ٔة ضبیت غًب ًَٕدِ ٔ ثّ
َٕػی ْسیُّء ؾرف غذِ ثرای طرادی ٔة ضبیت ثّ غًب ثبزگرداَذِ خٕاْذ غذ.
انجتّ الزو َیطت تًبيی ضريبیّ خٕد را ؾرف طرادی ضبیت ًَبییذ .دتی ایٍ ايکبٌ ٔجٕد دارد کّ غًب یک ٔة
ضبیت آيبدِ یب  templateتٓیّ کردِ ٔ يطبنت ٔ يذتٕای خٕد را در آٌ اضبفّ ًَبییذ .دتی اگر ثرای طرادی ضبیت
خٕد از templateثٓرِ گیری کردِ ٔ یب از ٔثالگ ٔ یب ضیطتى يذیریت يذتٕا اضتفبدِ ًَٕدیذ ،کًک گرفتٍ از یک
يتخؿؽ درفّ ای در اير طرادی ضبیت ثّ َفغ غًب يی ثبغذ.

ثّ ػُٕاٌ يثبل غًب يی تٕاَیذ ثرای ثُر اؾهی ٔة ضبیت ٔ یب نٕگٕ از طراح ٔ گرافیطت اضتفبدِ ًَبییذًْ.چُیٍ
ثرای ٔیرایع طرادی ٔة ضبیت آيبدِء خٕد ٔ یب ضیطتى يذیریت يذتٕا ثرای ثٓتر ثّ َظر رضیذٌ ٔة ضبیت تبٌ
يی تٕاَیذ از یک يتخؿؽ کًک ثگیریذ.
ُْگبيی کّ طرادی ضبیت غًب ثّ خٕثی اَجبو غذ ،يًکٍ اضت ثب ایٍ ضٕال غگفت زدِ غٕیذ کّ "چگَّٕ
يی تٕاٌ افسایع ترافیک ٔة ضبیت ایجبد کرد!" انجتّ کّ ایٍ ضٕال در گبو ثؼذی طرادی ضبیت قرار دارد ،ايب ثبیذ
یک چیس را خٕة ثّ خبطر داغتّ ثبغیذ؛ "ثب طرادی ضبیت يُبضت ٔ داغتٍ ظبْر خٕة در یک ٔة ضبیت ثّ
افسایع ترافیک ٔة ضبیت ٔ ایجبد آٌ کًک زیبدی خٕاْیذ کرد"
در ایُجب چُذ َکتّ ثرای چگَٕگی طرادی ضبیت ٔ تبثیر آٌ در ایجبد ٔ افسایع ترافیک ٔة ضبیت اغبرِ يی کُیى.
یکی از ػٕايم يٓى در ایجبد ٔ افسایع ترافیک ٔة ضبیت ،دضت یبثی ثّ رتجّ ْبی ثبال در نیطت يٕتٕرْبی
جطتجٕ یب ثّ اؾطالح (رَکیُگ) يی ثبغذ .رتجّء غًب در يٕتٕرْبی جطتجٕ (رَکیُگ) ثّ ػٕايم زیبدی ثطتگی
دارد ،یکی از يًٓتریٍ ایٍ ػٕايم تؼذاد ثک نیُک ْبی دریبفتی ٔة ضبیت غًب از دیگر ٔة ضبیت ْب يی ثبغذ.
ایٍ ثک نیُک ْبی دریبفتی تٕضط گٕگم قبثم يػبْذِ اضت ٔ دیگر يٕتٕرْبی جطتجٕ َیس يی تٕاَُذ ثّ ٔة
ضبیت غًب ايتیبز ثذُْذ .اگر طرادی ضبیت غًب ثّ َظر ْٕغًُذاَّ ٔ درفّ ای ثبغذ ،درایٍ ؾٕرت غبَص
غًب ثرای ٔرٔد ثّ دایرکتٕری کّ تٕضط افراد ٔیرایع غذِ اضت ،افسایع خٕاْذ یبفت (.ثّ ػُٕاٌ ثرَبيّ ْبی
رثبتیک کّ اقذاو ثّ جًغ آٔری اطالػبت ثرای يٕتٕرْبی جطتجٕ يی ًَبیذ)
قرار گرفتٍ در یک دایرکتٕری يبَُذ ٔ www.domoz.orgاقؼبً يی تٕاَذ رَکیُگ ٔة ضبیت غًب را در دیگر يٕتٕرْبی
جطتجٕ افسایع دْذ .ػالِٔ ثرایٍ اگر ٔة ضبیت غًب دارای يذتٕای يفیذ ٔ يُبضت ٔ ظبْر خٕة ثبغذ ،ادتًبل
ثیػتری ٔجٕد دارد تب افرادی کّ اقذاو ثّ ایجبد نیطت ٔ ضبیت ْبی دایرکتٕری از ٔة ضبیت ْبی يٓى در زيیُّ
ْبی يختهف ٔ خبؼ يی ًَبیُذٔ ،ة ضبیت غًب را ْى در نیطت ٔة ضبیت ْبی يؼتجر ثّ ػُٕاٌ یک يُجغ خٕة
قرار دُْذ.
اگر دارای يجًٕػّ ای از کطت ٔ کبر آَالیٍ ْطتیذ ٔ اقذاو ثّ ػرضّء آَالیٍ ًَٕدِ ایذ ،غبَص خٕثی ثرای قرار
گرفتٍ در نیطت يُبثغ تٕضط افراد ،دتی ثذٌٔ اطالع خٕدتبٌ خٕاْیذ داغت .در ٔاقغ ایٍ َٕع یک از ثٓتریٍ إَاع
پیَٕذ ْب يی ثبغذ؛ نیُک ْبیی کّ ثذٌٔ درخٕاضت غًب ثرای اتؿبل ،ثب ٔة ضبیت غًب نیُک يی غَٕذ.
دریبفت ثک نیُک ْبیی کّ از طرف افرادی اضت کّ ٔة ضبیت غًب را دیذِ ٔ يی گٕیُذ" ایٍ ٔة ضبیت ٔاقؼًب
يؼرکّ اضت"
طرادی ضبیت يُبضت ثّ غًب کًک يی کُذ تب ثیػتر از ایٍ َٕع ثک نیُک ْب دریبفت ًَبییذ .در ٔاقغ يٕارد
ثطیبر دیگری َیس ثرای یبدگیری در اَجبو کطت ٔ کبر آَالیٍ ٔجٕد دارد ،ايب اگر از ایٍ َکتّء أل ثرای غرٔع در
طرادی ضبیت خٕد غفهت ًَبییذ .يطًئًُب قبدر َخٕاْیذ ثٕد کّ از يسایبی َکبت دیگر اضتفبدِ ًَبییذ.
ثُبثرایٍ ْر آَچّ کّ غًب ثّ ؾٕرت آَالیٍ اَجبو يی دْیذٔ ،قتْ ،سیُّ ٔ تالظ غًب را ؾرف يی ًَبیذ .پص
يطًئٍ غٕیذ کّ طرادی ضبیت غًب دقیقبً َػبٌ دُْذِء کطت ٔ کبر غًب يی ثبغذ.
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