تاثیش طشاحی ٍب سایت
اًذاصُ سایت :
اًذاصُ یک سایت اثش تسیاس صیادی دس ستثِ آى سایت دس هَتَسّای جستجَ داسد .هَتَسّای جستجَ تِ دًثال
هحتَا ّستٌذ  ،اگش ضوا دس سایتتاى تعذاد کوی صفحِ ٍب داسیذ ٍ سقیة ضوا تعذاد صیادی داسیذ  ،تِ احتوال
تسیاس صیاد سایت ضوا ستثِ کوتشی اص سایت سقیة خَاّذ داضت .دس تسیاسی اص هَاسد اهکاى پزیش ًیست کِ ضوا
صفحات صیادی سا دس هَسد کسة ٍ کاس خَدتاى دس سایت هٌتطش کٌیذ دس ایي هَسد ضوا تایستی تِ اسائِ هحتَای
سایگاى دس سایتتاى فکش کٌیذ .تا اضافِ ًوَدى هحتَای سایگاى عالٍُ تش ایٌکِ هَسد عالقِ هَتَسّای جستجَ قشاس
هی گیشیذ ،تاعث سضایتوٌذی تاصدیذکٌٌذگاى ضذُ ٍ تاعث هشاجعِ هجذد تِ سایت ضوا هی ضَد .
سایتْای هثتٌی تش صفحات گشافیکی :
سایتْائی کِ اص اجضای گشافیکی تِ هقذاس صیاد استفادُ هی کٌٌذ عالٍُ تش ایٌکِ صهاى هَسد ًیاص تشای دیذُ ضذى
سایت سا افضایص هی دٌّذ اص ًطش هَتَسّای جستجَ ّن دچاس هطکل هی ضًَذ .هَتَسّای جستجَ ًوی تَاًٌذ
هحتَای عکسْا سا ایٌذکس کٌٌذّ .شچٌذ گَگل ایي اهکاى سا اضافِ کشدُ است اها ایي هَسد دس تیطتش
هَتَسّای جستجَ اهکاى پزیش ًیست .
صفحات ٍب پَیا :
اگش هحتَای سایت ضوا اص سٍی یک تاًک اطالعات تضسگ ساختِ هی ضَد ،احتواال دیذُ ایذ کِ تخطْائی اص
سایت ضوا دس هَتَسّای جستجَ ثثت ًطذُ ٍ قاتل جستجَ ًیستٌذ .تایستی تِ ًَعی هَتَسّای جستجَ سا هجاب
کشد کِ ایي صفحات سا ثثت کٌٌذ .یک ساُ استفادُ اص لیٌک صفحات هَسد ًظش ( صفحات پَیا) دس صفحات
ثاتت است .الثتِ تا ص ّن دس ایي سٍش هحتَای اطالعات تِ احتوال صیاد قاتل جستجَ ًیستٌذ .اگش هی خَاّیذ
هحتَای اطالعات سا ّن قاتل جستجَ کٌیذ ،ساُ حل هٌتظش کشدى دٍسُ ای اطالعاتی است کِ تغییش ًوی کٌٌذ.
ایي اطالعات سا دس صفحات ثاتت هٌتطش کٌیذً .وًَِ ایي ًَع صفحات  ،صفحات ٍتالگ ّستٌذ کِ اطالعات
اصلی دس یک تاًک اطالعاتی است ٍ دس دٍسُ ّای صهاًی خاصی دس سایت ثثت هی ضًَذ .
▪استفادُ صحیح اص کذ : HTML
تشای تَلیذ سایت خَد اص تشًاهِ ّائی هاًٌذ  MSWordاستفادُ ًکٌیذ .صفحات تَلیذ ضذُ دس ایي تشًاهِ تیطتش
ضاهل اطالعات هشتَط تِ تٌگ ٍ فًَت ٍ قالة صفحات هی تاضذ .دس ایي حالت سٍتات هَتَس جستجَ تجای

ایٌکِ تِ اطالعات سای ضوا دستشسی داضتِ تاضذ  ،دس دسجِ اٍل اطالعات ًوایطی سایت سا هی گیشد ٍ تعذ اص آى
اطالعات اصلی سا  .ایي هی تَاًذ دس ًحَُ گشدآٍسی اطالعات سایت تشای ثثت دس هَتَس جستجَ اختالل ایجاد
ًوایذ .یک ساُ استفادُ اص تشًاهِ ّائی چَى  Dream Weaverاست  .ایي تشًاهِ اطالعات هشتَط تِ ًَع
ًوایص اطالعات سا دس یک فایل  CSSرخیشُ کشدُ ٍ دس اتتذای صفحِ سایت ضوا آًشا هَسد استفادُ قشاس
هی ذّذ .تِ ایي تشتیة دس صَست لضٍم ٍ دس صهاى ًوایص ایي فایل خَاًذُ هی ضَد ٍ سٍتات هَتَس جستجَ
هطکلی پیذا ًوی کٌذ .عالٍُ تش ایي استفادُ اص کذ ً HTMLادسست دس صفحِ سایت هی تَاًذ تاعث تشٍص
هطکل دس سٍتات هَتَس جستجَ ضَد ّشچٌذ کِ دس ًوایص سایت ضوا تَسط هشٍسگشّای هختلف ایجاد اضکال
ًکٌذ .
اًتخاب ًام داهٌِ هٌاسة :
یک قاًَى طالئی دس ایي هَسد داسین کِ هی گَیذ کاسی کٌیذ کِ دس رّي تاصدیذکٌٌذُ خَد تاقی تواًیذ .یکی
اص ساّْای عول تِ ایي قاًَى طالئی استفادُ اص ًاهْای هٌاسة تشای ًام سایت است .اسن سایت ضوا هی تَاًذ ًام
کسة ٍ کاس ضوا تاضذ یا ًام فعالیتی تاضذ کِ ضوا اًجام هی دّیذّ .یچگاُ اص اساهی طَالًی ٍ جولِ ّای تشای
ثثت ًام سایت خَد استفادُ ًکٌیذ .عالٍُ تش ایي اگش هی خَاّیذ تِ ّش دلیلی ًام داهٌِ خَد سا عَض کٌیذ ،تشای
ایٌکِ ستثِ قثلی سایت سا اص دست ًذّیذ تْتش است اص سشٍیس  Forwardingسایت قثلی استفادُ کشدُ ٍ ًام
قذین سا تِ آدسس جذیذ  Forwardکٌیذ .
استفادُ اص فشین :
سعی کٌیذ اصال اص فشین دس طشاحی سایت خَدتاى استفادُ ًکٌیذ .حتی اگش هطتشی ضوا اص ضوا خَاست سعی
کٌیذ اٍ سا دس ایي صهیٌِ تَجیِ کٌیذ .تعذادی اص هشٍسگشّای ایٌتشًتی فشین سا پطتیثاًی ًوی کٌٌذ ٍ تٌاتشایي سایت
ضوا تَسط ایي هشٍسگشّا دیذُ ًوی ضًَذ .رخیشُ کشدى آدسس سایتی کِ تا فشین طشاحی ضذُ تسیاس هطکل
است (تش خالف قاًَى طالئی(.
اطالعات خَد سا تشٍص ًوائیذ :
عالٍُ تش ایٌکِ سایتْائی کِ تاسیخ تشٍصسساًی آًْا هشتَط تِ چٌذ سال پیص است اص ًظش تاصدیذکٌٌذُ اعتثاس
چٌذاًی ًذاسد ،هَتَسّاس جستجَ ّن تِ ایي ًکتِ حساس تَدُ ٍ ایٌگًَِ صفحات سا تا کوتشیي ستثِ دس ًظش
هی گیشد .سایتْائی کِ هشتثا تشٍص هی ضًَذ ٍ صفحاتی کِ دٍسُ تشٍص سساًی آًْا کَتاُ هی تاضذ ،دس کسة ستثِ
تْتش هَتَسّای جستجَ هَفق تش ّستٌذ .

آگاّی اص هَاسدی کِ دس تاال رکش ضذ تشای تواهی طشاحاى سایت ٍ هذیشاى آًْا الضاهی است .اگش ضوا سایتی
طشاحی ًوائیذ هَاسد رکش ضذُ دس آى سعایت ًطذُ تاضٌذ ،دس حقیقت تشای داسًذُ سایت هطکل ایجاد کشدُ ایذ.
تیطتش تاصدیذکٌٌذُ ّای یک سایت خَب اص طشیق هَتَسّای جستجَ سایت هَسد ًظش خَد سا هی یاتٌذ ٍ عالٍُ
تش ایي تاصدیذکٌٌذگاًی کِ اص طشیق هَتَسّای جستجَ تِ سایتی هشاجعِ هی کٌٌذ تِ احتوال تسیاس صیاد اص
هطتشیاى ٍاقعی سایت ّستٌذ.

