
  نکات مهم در مورد طراحی سايت

 .مخاطبان ھدف خود را فراموش نکنید

سایت خود را برای چھ کسانی طراحی می  یکی از اصول مھم برای طراحی اصولی سایت این است کھ شما باید بدانید کھ
کرد.  اولویت برخوردار ھستند و بایستی وب سایت را با توجھ بھ نیاز آنھا طراحی الترینکنید. مخاطبان ھدف ھمیشھ از با

قبل از طراحی سایت، مشتریان بالقوه ھدف خود  ھمچنین شما باید با طراحی اصولی سایت، نیازھای آنان را فراھم نموده و
 .را شناسایی نمایید

 .ی خودداری کنیداز بھ کار بردن سخنان دست و پا شکستھ و بی معن

دھید ندارند، پس آنھا را با سخنان دست و پا  مخاطبان شما ھیچ شناختی نسبت بھ شما و کارھایی کھ در سایت خود انجام می
 عبارات تکنیکی، تخصصی و کلمات کلیشھ ای بمباران نکنید. بھ آنچھ کھ عرضھ می شکستھ، سخنان پیچیده و بی معنی،

با زبان ساده شرح دھید کھ دقیقاً چھ کاری  داشتھ باشید، سپس برای بازدیدکنندگان سایت خود کنید نگاھی نزدیک و دقیق تر
 .آنھا ارائھ می نمایید انجام می دھید و چھ خدماتی بھ

 .محتوای سایت خود را یکنواخت قرار نداده و از محتوای استاتیک دوری کنید

ً امروزه محتوا نقش بسیار مھمی را در طراحی اصولی س این مسئلھ در تغییرات الگوریتم ھای  ایت ایفا می کند. خصوصا
 علت شما باید محتوایی جدید و مناسب داشتھ باشید. با بروز رسانی محتوای سایت گوگل ھم نقش اساسی داشتھ است. بھ ھمین

در  Blog بار و یاکنید، یک قسمت اخ می توانید رنکینگ سایت خود را افزایش دھید. پس در ھر وب سایتی کھ طراحی می
 .نظر بگیرید

 .استفاده نکنید Flash در طراحی اصولی سایت از

این کھ استفاده از فلش یک اشتباه بزرگ در  پا فشاری میکنند، غافل از Flash بعضی از وب سایت ھا ھنوز بر استفاده از
 .طراحی سایت می باشد

 دلیل این است کھ موبایل ھا، فایل ھای لی سایت بزنند. یک، می توانند ضربھ بزرگی بھ روند فروش ک Flashفایل ھای

Flash طریق بھ  خواندن آنھارا ندارند. این در حالی است کھ حجم ترافیک قابل توجھی از این را پشتیبانی نکرده و قالبیت
 .Flash فایل ھای سایت ھا می آید و این خود دلیلی است اساسی برای استفاده نکردن از

خوانده نمی شوند(اصطالحاً کرول نمی  توسط کرولرھای موتورھای جستجو Flash ن کھ محتوای فایل ھایدلیل دیگر ای
 با مشکل مواجھ کرده و شما را از آن ھدفی کھ انتظار داشتید (منظورافزایش شنود) و بھ ھمین دلیل بھره وری سایت را

 .ترافیک و رنکینگ سایت) دور خواھد کرد

 

 


