
 

  !اي داشت؟ توان سايت محبوب و پربازديدآننده چگونه مي

هـاي تجـاري و    سـايت  كات زير مـورد قبـول طراحـان وب   ن. هدف اين مقاله ارائه رهنمودهايي براي طراحي موفق يك سايت است    
  :آند تا صفحات وب جذابتر و آاربرپسندتري داشته باشيد صنعتي است و به شما آمك مي

، گرافيـك و    HTMLشـامل   (سـايت شـما     ) HomePage(يد حجم صفحه اصلي يا صفحه آغازين        در اولين قدم، دقت آن     .1
 آيلـو بيـت در      8/28 ثانيـه، توسـط آـامپيوتري بـا سـرعت            30 آيلوبايت نباشد و حداآثر طي مـدت         60، بيش از    )غيره

وبترين و  آـه يكـي از محبـ   yahooبـراي اثبـات ايـن ادعـا آـافي اسـت بـه صـفحه اصـلي سـايت             . ثانيه، دريافت شـود   
مـن خـودم چنـد وقـت پـيش در مجلـه اي از قـول يكـي از           (.ها در اينترنت است، نگاهي بيندازيـد        ترين سايت   پربيننده

حجم صفحه اول شـما بايـد آنقـدري باشـد آـه از زمانيكـه آدرس               : بزرگترين طراحان وب سايت خواندم آه نوشته بود       
شود نفس خود را بگيريد اگر قبل از اينكه تمـام آنيـد صـفحه               صفحه را وارد مي آنيد تا لحظه اي آه آن نمايش داده             

شما نمايش داده شد آه آن صفحه از نظر حجمي معقول است ولي اگر همچنان نفس خود را نگـاه داشـتيد تـا بـه                           
  !!! )ديدار باقي رفتيد آن صفحه از نظر طراحي مشكل دارد

وري براي جلب توجه آاربران و بازديدآننـدگان را     مطمئن شويد صفحه اصلي سايت شما، تمامي اطالعات الزم و ضر           .2
  .صورت، آنها سايت شما را سريعًا ترك خواهند آرد در غير اين. دربر دارد

 آليـك بـر روي نـوار مـرور،          4اي باشد آه براي رسـيدن بـه انتهـاي هـر صـفحه، حـداآثر از                    گونه  طراحي سايت بايد به    .3
  .استفاده شود

هـا، عـدم ذآـر آدرس الكترونيكـي           تـرين اشـتباهات طراحـان سـايت         ولـي يكـي از رايـج      خواهيد باور آنيد يا نكنيد،        مي .4
)Email (هميشــه اطالعــات تمــاس خــود را در ســايت قــرار دهيــد تــا مــردم بتواننــد بــه وســيله آن،  . خودشــان اســت

سـعي آنيـد    پيشنهادات، انتقادات، سؤاالت و يا قـدرداني خـود را ابـراز آننـد و در صـورت دريافـت نامـه الكترونيكـي،                         
  . ساعت به آن پاسخ دهيد48حداآثر تا 

آننـد، سـريعًا متوجـه        بازديدآنندگاني آه جهت آسب اطالعات، اخبار و محصوالت جديد به سايت شما مراجعه مـي               .5
  .شوند، لذا الزم است اطالعات سايت خود را مرتبًا و هر چند روز يكبار به روزرساني آنيد به روز بودن اطالعات مي

 دقيقـه در هـر روز،   15 تـا  10ها از وقـت خـود را صـرف تغييـرات آنيـد، بلكـه بـا             منظور مجبور نيستيد ساعت   براي اين    .6
  .توانيد اين آار را انجام دهيد مي

بنـدي و   سـرهم . هـا باشـد   بنـابراين نبايـد آپـي و يـا بـدلي از سـاير سـايت           . محتواي سايت شما بسيار اهميـت دارد       .7
هاي ديگران و استفاده از آنهـا در سـايت خـود، موجـب آـاهش                  رجات سايت سرقت تصاوير و بخصوص محتويات و مند      

  .ها، از آنها الگوبرداري آنيد بايست به جاي تقليد از ديگر سايت شما مي. شود ارزش و اعتبار آن مي

هماننـد  (با استفاده از روش آزمون و خطا، از صحت عملكرد سايت خود و نيز عدم وجود مشكل محتوايي و يـا فنـي                         .8
هايي با موضوعات و مضامين مشابه سايت خود را ببينيد و ضمن             سايت. مطمئن شويد ) …وندها، تصاوير، فونتها و     پي

سـازي سـايت خـود        هـاي آنهـا پنـد گرفتـه و از آنهـا بـراي بهينـه                 بررسي نحوه طراحي آنهـا، از اشـتباهات و موفقيـت          
  .استفاده آنيد

هاي هم موضوع بپردازيد تا آد منبع آنهـا   خود، به بررسي سايت  در هنگام انتخاب آلمات آليدي براي معرفي سايت          .9
  .نظر آنيد ها تبادل چنين سعي آنيد از طريق ارسال نامه الكترونيكي، با طراحان آن سايت هم. را بيابيد

روزرسـاني سـايت خـود اجتنـاب آنيـد، مـردم نيـز از         همواره به ياد داشته باشيد، هر زمان آـه شـما از ويـرايش و بـه                .10
  .جعه بعدي به آن، خودداري خواهند آردمرا

، در درجـات وضـوح و تنظيمـات رنـگ          )اسـكيپ   همانند مايكروسـافت و نـت     (صفحات وب خود را با مرورگرهاي گوناگون         .11
هـاي متفـاوت    هميشه درنظر داشته باشيد مراجعان شـما، از مرورگرهـاي مختلـف بـا نسـخه       . مختلف، آزمايش آنيد  

خاب به آنها بدهيد و فرامـوش نكنيـد اگـر سـايت خـود را فقـط بـا مرورگرهـاي جديـد                      آنند، پس قدرت انت     استفاده مي 
  .منطبق سازيد، چه بسا حتي تا پنجاه درصد از بازديدآنندگان سايت شما آاسته شوند

ابزارهاي گوناگوني براي آزمـايش صـحت پيونـدها         . آنند  سايت شما آار مي   ) Links(مطمئن شويد تمامي پيوندهاي      .12
بازديدآننـدگان را عصـباني و ناراحـت آـرده و درنتيجـه از      » Error 404 file not found«خطاهـايي ماننـد   . وجـود دارد 

  .آاهد اعتبار سايت مي

اگر بازديدآنندگان نتوانند تصاوير سـايت را  . شوند درستي نمايش داده مي مطمئن شويد تمام تصاوير سايت شما، به  .13
يكي از اشتباهات متداول در نحـوه ارائـه تصـاوير، ذآـر         . آنند  را ترك مي    ببينند، احساس ناخشنودي آرده و اغلب، آن      

  :مسيرهايي به شكل زير است
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14. >"welcome to my site"= alt" logo.gif/pics/website:/c" <img src=جــاي بارگــذاري تصــاوير بــراي  آــه بــه 
دهـي پيونـدهاي    سـعي آنيـد در هنگـام آدرس    . شـود   بازديدآنندگان سايت، تنها اين آار براي خـود شـما انجـام مـي             

  .ها، ساده، محلي و داراي فهرست وبي باشد تصاوير، اين آدرس

 غلـط محصـول و نيـز        امالي آلمات سايت خود را بررسي آنيد، بخصوص اگر داراي سـايت تجـاري هسـتيد، زيـرا نـام                    .15
يـاب   افـزار غلـط   بدين منظور بهتر است از يك نرم. ناپذيري را در پي خواهد داشت   اشتباه در معرفي آن، صدمات جبران     

تـان، ايـن    وجود اشتباهات امالئي و نگارشـي در سـايت  . ، در سايت خود سود بجوئيد    googleاماليي، همانند سايت    
  .آار و ناوارد است ه طراح سايت شما، فردي تازهآند آ تصوير را در مراجعان، ايجاد مي

اگر سايت شما حاوي تبليغ آااليي براي فروش است، آن را در صفحه اصلي سايت قـرار دهيـد و يـا در ايـن صـفحه،             .16
مردم را مجبور نكنيد، چنـدين پيونـد را آليـك آننـد تـا بـاالخره دريابنـد                   . پيوندي براي دسترسي سريع به آن بگنجانيد      

تصويري از محصوالت فروشي خـود در سـايت قـرار داده و بـه وضـوح و                  . ايد  يزي را براي فروش عرضه آرده     شما چه چ  
آنها را مطمـئن سـازيد آـه شـماره آـارت اعتبـاري آنهـا، محفـوظ         . مختصر، داليل نياز مردم به آن محصول را بيان آنيد 

  .دچنين شماره تلفن و آدرس، براي برقراري تماس ارائه دهي هم. ماند مي

گذار   و  عنوان مثال هر صفحه آن نبايد داراي رنگ زمينه و يا الگوي گشت              به. سايت شما بايد منسجم و يكپارچه باشد       .17
داشته ) ترجيحًا در قسمت باالي صفحه    (سعي آنيد هر صفحه سايت شما حداقل يك آيكن آوچك،           . متفاوتي باشد 

  .باشد، تا بازديدآنندگان بدانند هنوز در سايت شما هستند

تمامي پيونـدهاي گشـت و گـذار در سـايت خـود را              . در سايت، بايد راحت و آسان باشد      ) Navigation(گشت و گذار     .18
تـوان   بـراي ايـن منظـور، از جـداول و قابهـا نيـز مـي       . صورت متمرآز در باال، پائين، چپ يا راست صـفحه، قـرار دهيـد     به

  .حفظ آنيدثبات و هماهنگي گشت و گذار در سايت خود را . استفاده آرد

اگر مجبور به استفاده از جاوا در سايت خود هستيد، به مراجعان سايت خود، قدرت انتخاب براي استفاده و يـا عـدم                   .19
تواند باعث آندي، بروز خطا و در بعضي موارد، از آارافتادن مرورگرهاي اينترنـت                زيرا جاوا مي  . استفاده از آن را بدهيد    

  .شود

زديدآننده سايت شما براي دستيابي به صفحه مورد نظر خود از طريق صـفحه اصـلي،          االمكان با   آاري آنيد آه حتي    .20
  .بايست طرح گشت و گذار سايت خود را تغيير دهيد صورت مي در غير اين. بيش از چهار آليك انجام ندهد

هيچ يـك  . نيد، در هنگام مراجعه آاربران به سايت خودداري آ»)auto play(پخش خودآار صدا «آارگيري ويژگي  از به .21
  .اند، پس شما نيز از اين آار اجتناب آنيد از صد وب برتر جهان، اقدام به اين عمل نكرده

 پيكسل است، ضمن رعايت اين مسأله سعي        468*60اندازه مناسب براي آادرهاي تبليغاتي در هر صفحه سايت،           .22
  .آنيد در هر صفحه بيش از دو آادر به آار نبريد

عنـوان زمينـه      آـارگيري تصـاوير شـلوغ، بـه         چنـين از بـه      هـم . تان مطمئن شـويد     فحات سايت از خوانايي متن تمامي ص     .23
  .آند اجتناب آنيد، زيرا توجه بازديدآنندگان را از متن دور مي

زمينـه سـفيد، معمـوًال بـراي        . آـار ببريـد     اي به غير از سفيد يا سياه را براي هشدار و تذآر بـه               طورآلي، رنگ زمينه    به .24
  .شود آار برده مي تفاوتي به رود و زمينه سياه نيز، براي القاي سردي و بي آار مي تني طوالني بههايي با م سايت

هـا و    از راهنمائيهـا، دسـتورالعمل    . پس بـه آـار خـود ادامـه دهيـد          . هر آسي بايد از جايي شروع آند      . دلسرد نشويد  .25
سايت شما به رشد خود ادامه داده و به         منابع آموزشي چاپي و الكترونيكي مربوطه استفاده آنيد و مطمئن باشيد            

  .بالندگي شايان توجهي خواهد رسيد

  برگرفته از مجله وب

 سايتي تخصصي براي گرافيستها و وب مسترهاي ايراني مي باشد آه مرجعي است براي تمام مجيد آنالينسايت 
يد در انجمنهاي تخصصي اين سايت اگر در طراحي خود به مشكل و يا سوالي بر خورديد مي توان. مشكالت و سواالت شما

  .آنها را مطرح آنيد تا مشكل خود را رفع آنيد

همچنين سايت مجيد آنالين در بر دارنده آموزشهاي مختلف به زبان فارسي مي باشدآه راهنمايي است براي تمام 
  ...گرافيستها و وب مسترها
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  .فايل اصلي اين آموزش از سايت مجيد آنالين دريافت شده است و تمامي حقوق آن براي سايت مجيدآنالين محفوظ است

  81ديماه 
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