ًب سایتی محبٌب مٌتٌر ىای جستجٌ
راه صحیح بيینو سازی ًب سایت برای مٌتٌر ىای جستجٌ

تِیٌَ ساصی ّب سایت کاس دسستی است ّ تَ پیطشفت ّب سایت ضوا کوک هی کٌذ اها ساختاس ّب سایت ضوا آًشا هحذّد
هی کٌذ .اگش هذیش یک ّب سایت تاضیذ احتواال دستاسٍ تِیٌَ ساصی ّب سایت یا  SEOهی داًیذ یا حذاقل تَ اًذاصٍ کافی تَ
گْضتاى خْسدٍ است .اها ساٍ دسست تشای تِیٌَ ساصی یک ّب سایت ایي است کَ هذیش آى ّب سایت اص اغْل تِیٌَ ساصی
سایت سش دس تیاّسد ّ تذاًذ کَ ًوی تْاى فقط تکٌیک ُای فٌی تِیٌَ ساصی سایت اکتفا کشد تلکَ اغْلی ُن ُست کَ تایذ
سػایت ضْد .ایي فشایٌذ اص صهاى طشاحی سایت آغاص هی ضْد ّ هاداهی کَ یک ّب سایت کاس هی کٌذ سًّذ تِیٌَ ساصی آى
اداهَ داسد ّ ًوی تْاى پایاًی تشای آى قائل ضذ .دس ایي هقالَ تَ هْاسدی دس هذیشیت یک ّب سایت اضاسٍ هی ضْد کَ هوکي
است دس تِیٌَ ساصی یک ّب سایت تْجِی تَ آًِا ًطْد ّلی دس ػیي حال اُویت تاالیی داسًذ.

برند ً لٌگٌ
سشهایَ گزاسی تش سّی ًام تجاسی ّ لْگْ ّ داضتي تشًذ ّ لْگْی حشفَ ای سثة جلة تْجَ ،ػوْهیتّ ،فاداسی هطتشیاى ّ
سْد تیطتش هی ضْد .تَ خاطش داضتَ تاضیذ ّقتی کَ یک ّب سایت داسیذ غاحة یک اهتیاص ُستیذ کَ ایي اهتیاص اسصضی
داسد ّ یکی اص ػْاهلی کَ تش اسصش آى هی افضایذ ًام تجاسی ّ لْگْی آى است ّ ایي ًام تجاسی ّ لْگْ ُویطَ تا ضوا
خْاُذ تْد .اها ایي ًکتَ ای است کَ تیطتش افشاد تَ آى اُویت ًوی دٌُذ ّ اگش ضوا ایي اغل سا سػایت کٌیذ یک قذم اص
تسیاسی اص سقثا جلْتش ُستیذ .تشای سفاسش لْگْ ّ ًام تجاسی اص ضشکت ُایی استفادٍ کٌیذ کَ حشفَ ای ایي کاس سا اًجام هی
دٌُذ ًوًَْ کاس ُای آًِا سا تخْاُیذ ّ تَ اغْل طشاحی تْجَ کٌیذ آیا آًِا سا سػایت هی کٌٌذ؟
تذ ًیست ایي هقالَ سا هطالؼَ کٌیذ ً:کاتی دس طشاحی لْگْ

دسترسی آسان کاربران
ّب سایتی کَ هی خْاُذ هحثْب هْتْس ُای جستجْ تاضذ تایذ هحثْب کاستشاى ُن تاضذ! الگْسیتن ُای هْتْس ُای جستجْ
هشتة دس حال تِیٌَ ساصی ُستٌذ ّ ُوَ تالش تشای آًِا ایي است کَ ّب سایتی سا تَ کاستشاى خْد هؼشفی کٌٌذ کَ ًَ تٌِا
آًِا سا ساضی ًگَ داسد تلکَ هحثْب آًِا ُن تاضذ .تٌاتشایي سؼی کٌیذ ّب سایت خْد سا تَ گًَْ ای طشاحی کٌیذ کَ
کاستشاًتاى آى چَ سا هی خْاٌُذ تَ سادگی پیذا کٌٌذ .ایي کاس ُن اص صهاى طشاحی ّب سایت ضشّع هی ضْد ّ هذام تایذ
هْسد اسصیاتی ّ تاص تیٌی قشاس گیشدّ .ب سایت ُای سقیة ّ هْفق سا هطاُذٍ ًواییذ اص آًِا ایذٍ ُای خْتی دس ایي صهیٌَ
خْاُیذ گشفت .تثیٌیذ آًِا چَ هطالثی سا دًثال هی کٌٌذ تشای چَ تَ سایت ضوا سش هی صًٌذ؟ آیا آًچَ سا هی خْاٌُذ تَ ساحتی
پیذا هی کٌٌذ؟ آیا هطکل آًِا حل هی ضْد؟ آیا کاستش تا خاطشٍ خْضی ّب سایت ضوا سا تشک ًوی کٌذُ .طذاس ّ تاص ُن

ُطذاس قثالً ُن گفتَ تْدم کاستشاى ّب سایت خْد سا سش کاس ًگزاسیذ .تسیاسی اص سایت ُای ایشاًی دس هیاى هحتْیاو ّب
سایت خْد هطالة ّ کلواو پش هخاطة هی گٌجاًٌذ ّلی دس ػول چٌیي هطالثی ّجْد ًذاسد ّ کاستشاى تا تثلیغاتی هضاحن
هْاجَ هی ضًْذ .یا قثل اص سسیذى تَ هطلة اغلی تایذ کلی ػکس ُای چطوک صى هضاحن سا تحول کٌٌذ! هي ّقتی کَ چٌیي
ّب سایت ُایی سا هی تیٌن ّاقؼاً تؼجة هی کٌن آًِا چطْس خْد سا تاصیچَ تثلیغاو کشداٍ اًذ! چٌیي ّب سایت ُایی ُیچگاٍ
ًوی تْاًٌذ ستثَ تاالیی دس هْتْس ُای جستجْ کسة کٌٌذ .تْغیَ هی کٌن هقالَ : Page Cloakingچیست؟ سا دس یاد تگیش
داو کام هطالؼَ کٌیذ

طراحی ًب سایتی کو مٌرد عالقو مٌتٌر ىای جستجٌ باشد.
دس طشاحی غفحاو ّب ًکاو صیادی ّجْد داسد کَ تایذ تَ آًِا تْجَ کٌیذً .ثایذ غفحاو ضوا حجن صیادی داضتَ تاضٌذ.
گشافیک ُا ّ تؼذاد آًِا تایذ کٌتشل ضذٍ تاضٌذ .تَ هتا تگ ُا تْجَ داضتَ تاضیذ ّ ػکس ُایی کَ استفادٍ هی کٌیذ تایذ تِیٌَ
ساصی ضذٍ تاضٌذ .تشای تِیٌَ ساصی ػکس ُا ًشم افضاس فتْضاپ اتضاسی کاس آهذ دس اختیاس ضوا قشاس دادٍ است کَ دستاسٍ آى
قثالً دس هقالَ ساختن تیتر برای وب سایت درباره آن توضیح داده شده است .تشای ػکس ُای خْد
تْغیحاو هٌاسة دس کذ  HTMLآًِا قشاس دُیذ تا هْتْس ُای جستجْ ساحتتش تتْاًٌذ ایي ػکس ُا سا پیذا ّ دستَ تٌذی
کٌٌذ .تَ حجن هتي خْد ُن تْجَ کٌیذ تایذ ًسثتی هٌطقی تیي هتي ّ گشافیک ّ حجن کل غفحَ ّجْد داضتَ تاضذ .هي دس ایي
تاسٍ ػذدی اسائَ ًوی کٌن چْى اّالً هْتْس ُای جستجْ قْاًیي هتفاّتی داسًذ دّها ایي قْاًیي ّ الگْسیتن ُا هشتثا دس حال
تغییش ُستٌذ اها تْغیَ هی کٌن هتي خْد سا تا هی تْاًیذ تْغیفی ّ کاهل اسائَ دُیذ .دستاسٍ حجن کلی ُش غفحَ ّب تِتش
است صیاد حجین ّ تضسگ ًثاضذ ّ غفحاو حجین ّ طْالًی سا تَ غفحاو کْتاٍ تش تقسین کٌیذ ّ تیي آًِا لیٌک ُای هٌاسثی
قشاس دُیذ.

CSSرا فرامٌش نکنید
تا استفادٍ اص  CSSالصم ًیست تشای ُش خط ،لیٌک ،تػْیش ّ… کَ دس غفحاو ضوا ّجْد داسد جذاگاًَ دس کذ ُا اًذاصٍ،
سًگ ،آسایص ّ… سا تؼییي کٌیذ تلکَ ایي کاس تَ ساحتی ّ فقط تا یک تگ تؼییي هی ضْد ّ تَ ایي تشتیة اص حجن کذ ُای
HTMLغفحاو خْد کاستَ ایذ . CSSتَ ضوا دس تِیٌَ ساصی ّ کاُص حجن ّ صهاى لْد غفحاو سایت کوک هی کٌذ.
ُوَ ایي ُا فاکتْس ُایی ُستٌذ کَ هْتْس ُای جستجْ دس ستثَ تٌذی ّب سایت ُا تَ آًِا اُویت صیادی هی دٌُذ .تٌاتشایي
ًثایذ اص آى غافل ضْیذ .تذ ًیست هقالَ خالغَ کشدى فایل ُای CSSسا هطالؼَ ًواییذ.

ابسار ىای اجتماعی کردن ًب سایت
تاالس ُای گفتگْ ّ اجتواػاو ایٌتشًتی هتٌاسة تا هْضْع ّب سایت تَ سضذ آى کوک صیادی هی کٌذ تَ خػْظ دس جزب
کاستشاى جذیذ ّ افضایص هحتْا کَ یکی اص ػْاهل افضایص ساًکیٌگ یک ّب سایت است تسیاس هْثش ُستٌذ .ایي تاالس ُای
تخث ّ تثادل ًظش یا پشسص ّ پاسخ کوک صیادی تَ ستثَ ّب سایت ضوا هی کٌذ ّ .چٌیي سایتی دس هیاى هْتْس ُای جستجْ
ضاًس تاالتشی تشای هحثْب ضذى داسد! الثتَ تَ خاطش داضت تاضیذ یک تاالس گفتگْ ّ هاًٌذ آى احتیاج تَ ًگِذاسی ُای
خاظ خْد داسد ّ گشًَ هطکالو صیادی تشای ضوا تْجْد خْاُذ آّسد پس اگش ّقت کافی تشای ّب سایت خْد ًذاسیذ تِتش
است سشاؽ تاالس ُای گفتگْ ّ اجتواػاو ایٌتشًتی ًشّیذ.

تٌسعو محتٌا ً رعایت حقٌق معنٌی
داضتي یک استشاتژی هٌاسة دس سػایت حق کپی سایت ّ داضتي هطالثی هٌحػش تَ فشد کَ ضثیَ تَ آى دس ُیچ غفحَ
دیگشی یافت ًطْد ُوْاسٍ هْسد تْجَ هْتْس ُای جستجْ تْدٍ است ّ ّب سایت ُایی کَ کپی سایت سا سػایت هی کٌٌذ
ُوْاسٍ هحثْتیت تاالیی دس هْتْس ُای جستجْ داضتَ اًذ .یکی اص تذتشیي کاس ُایی کَ هی تْاًیذ اًجام دُیذ ایي است کَ
تشای ّب سایت گوٌام خْد اص یک ّب سایت هؼتثش هطالثی کپی کٌیذ ّ دس ػیي حال هٌثغ آى سا ُن رکش ًکٌیذ! چْى تَ
سادگی تْسیلَ الگْسیتن ُای هْتْس ُای جستجْ ضٌاسایی هی ضْد .حتی تؼضی ُا اضتثاُاو اهالیی سا ُن دس کپی خْد کپی

کشدٍ اًذ ّ ایي خیلی تذتش است چْى ایي کلواو صّدتش ضٌاسایی هی ضًْذ .سؼی کٌیذ تا یک سًّذ هطخع تَ هحتْای سایت
خْد هطالة هفیذ ّ هٌحػش تَ فشد اضافَ کٌیذ ایي کاس ًَ تٌِا تشای ستثَ آى دس هْتْس ُای جستجْ خْب است تلکَ تا
غذاقت تاى دس تشاتش کاستشاى خْد ُن اػتثاسی کسة هی کٌیذ .ها ُن سؼی کشدین ایي استشاتژی سا دس یاد تگیش داو کام تا
حذ تْاى سػایت کٌین ّ ًتایج ًسثتًا خْتی ُن کسة کشدٍ این .ضوا ُن اهتحاى کٌیذ تَ ضوا قْل هی دُن ًتیجَ خْتی تذست
خْاُیذ آّسد.

نگيداری ًب سایت
ّظیفَ هذیشیت یک ّب سایت فقط طشاحی ّ اضافَ کشدى هطالة خْب ّ هفیذ ّ تَ سّص سساًی آى ًیست تلکَ تا گزضت
صهاى ًیاص تَ آپگشیذ ًشم افضاس ُا داسیذ ّب سایت ضوا تَ هشّس تضسگ ّ پش هحتْا هی ضْد تایذ تشای دستشسی آساى
کاستشاى تَ ایي هحتْا دس طشاحی خْد تغییشاتی ایجاد کٌیذ لیٌک ُای تیي غفحاو خْد سا ُوضهاى تا ایجاد هطالة جذیذ تَ
سّص سساًی کٌیذ .اص لیٌک ُای هشدٍ ًثایذ غافل ضْیذ .هوکي است ُاست ضوا دس تٌظیواو ّب سایت تاى تغییشاتی اًجام
دادٍ تاضذ ّ ضوا تی خثش تاضیذ ّ تؼضی اص تْاتغ ّ ًشم افضاس ُای ضوا اص کاس افتادٍ تاضٌذ! تٌاتشایي تایذ هشتة دس تیي
غفحاو تچشخیذ ّ هطکالو سا سفغ کٌیذ.
دس یک جولَ تشای سسیذى تَ ساًکیٌگ تاال دس هْتْس ُای جستجْ تایذ هحتْیاو جالة ،تاسٍ ّ جزاب داضتَ تاضیذ.
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