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ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ
آزار دﻫﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدر ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ  ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺶ ازﺣﺪش ﺑﺮای ﺑﺎر ﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ زﻣﺎن از ﯾﮏ ﺣﺪ
ﻣﺠﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ آزردﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﺑﺎرﮔﺬاری آن ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪن و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺳﺎﯾﺖ را دارﻧﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺷﻤﺎ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪء وب ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ از دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﮏ  :اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮی ﺑﻪ رﺑﺎت ﮔﻮﮔﻞ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رﺗﺒﻪء ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ً
دوﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء رﺑﺎت ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮔﻮﮔﻞ ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺮﻋﺖ در رﺗﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﺮﻋﺖ وب ﺷﻤﺎ ،ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪء ﮔﺰارش ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﺑﺨﺶ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮان
ﮔﻮﮔﻞ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪء ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺟﺘﻨﺎب از اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ از ﻫﺎﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮان
ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎن ﺗﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺟﯿﺒﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی
روﻣﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﺴﺨﻪ ای از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪهء ﻧﺴﺨﻪء ﮐﺎﻣﻞ  htmlوب ﺷﻤﺎ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺟﯿﺒﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی در اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺑﺰارﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪء زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪء
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت از رﺗﺒﻪءﺳﺮﻋﺖ ﺻﻔﺤﻪء وب ﺧﻮد ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺮات ﻻزم در ﮐﺪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر وب ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺪ.
اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪء ﮐﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  2ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری
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وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺻﻔﺤﻪء اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از درﯾﺎﻓﺖ اﺧﻄﺎر از ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺤﻪء
ﮐﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪة ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از 2ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد .ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را درک ﻧﻤﺎﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻮد ﺷﺪن آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺮﻋﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺿﻮع اﺧﻄﺎر ﺳﺮﻋﺖ
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و اﺛﺒﺎت آن ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺮاﺗﯽ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻣﺨﺮب و ﻣﻌﯿﻮب را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب و ﺧﺮاب ﺳﺎﯾﺖ را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ در وب ،و از درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد و آدرس ﻣﻘﺼﺪ آن ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﯾﺪ ،دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس و داﺷﺘﻦ ﻓﺮم ﺗﻤﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد و
ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﺪاﻗﺖ در ﻣﻄﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ
ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آدرﺳﻬﺎی اﯾﻤﯿﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده

02166489013

|

https://webcoweb.com
)(3

|

info@webcoweb.com

ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪ
ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺐ و ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن آن در وب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻃﺮاﺣﯽ وب
ﺧﻮد از اﯾﺠﺎد ﺷﻠﻮﻏﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ  .از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،و ﻫﻢ
ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪ
در ﻃﺮاﺣﯽ وب ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﺮاح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﻠﻮغ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه را ﻓﺮاری ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎدﮔﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دارای
ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺎد و ﺻﻔﺤﺎت زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ وب  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ
در اﯾﻦ روش اﻧﮕﯿﺰه ای در ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وب ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﺌﻮی)ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی( وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮورﮔﺮی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و راﯾﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ  .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮورﮔﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در اﮐﺜﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﻣﺮوزه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ،ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﮔﺴﺘﺮه آن ﻫﺎ از  ۶۴۰*۴۸۰ﺷﺮوع
و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۰۲۴*۷۶۸ﻣﯽ رﺳﺪ .ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﺣﺪ درﺻﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ﭘﯿﮑﺴﻞ.

آﺳﺎن ﺳﺎزی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ RSS feedو دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ دﯾﺪ
ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
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ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﮑﺲ
ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ در وب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ وﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ را ازﻋﮑﺲ ﻫﺎ زﯾﺎد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻠﻮغ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از آﯾﮑﻮن ﻫﺎی ﺟﺬاب و ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ.

ﺳﺎده ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺧﻮد
ً
واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺶ وﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارد؟( ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻧﮑﻨﯿﺪ ) آﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده از وب ،ﻓﺮوش ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺎده ای دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارﻧﺪ.

داﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻔﺎف و آﺷﮑﺎر ﻣﺤﺘﻮا در وب ﺳﺎﯾﺖ
از اﺑﺘﺪای ﻃﺮاﺣﯽ وب ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و وﺿﻮح ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .داﺷﺘﻦ ﺗﯿﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در ﺻﻔﺤﻪء اول وب ﺳﺎﯾﺖ روش ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ وب ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎه اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ درﺑﺎرهء
ﭼﯿﺴﺖ را ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﻼش ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ وب ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﮐﻪ وب ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهء
ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻠﻒ ﺷﻮد.

آﺳﺎن ﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺣﺮﮐﺖ از ﺻﻔﺤﻪء اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪء ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آن در ﺻﻔﺤﻪء اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را آﺳﺎن ﻧﻤﺎﺪ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز را ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮوار و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻧﺴﺎزﯾﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.

02166489013

|

https://webcoweb.com
)(6

|

info@webcoweb.com

ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ واﺿﺢ
ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ،اﺑﺘﺪا آن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ واﺿﺢ و آﺳﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را
در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻧﻮار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ را در ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .از ﻣﻨﻮﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﻧﻮار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام
ﯾﮏ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﭘﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮی آﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻓﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻧﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﺒﻮدن آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺮا ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻓﻮﻧﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ،در راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر از ﻓﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد
از ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی  Verdanaو  Arialﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
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