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 تیسا وب کی داشتن ضرورت

 داخل در شرکتها ، سازمانها ، افراد از یاریبس.  یضرور و الزم ستیامر تیسا وب کی داشتن امروز یایدن در

 مخاطبانشان یازهاین یجوابگو یتیسا وب هر ایآ اما اند کرده درک را تیسا وب کی داشتن ضرورت کشور

 جادیا و ساخت واقع در و یاختصاص یطراح است؟ شده تیرعا آنها در وب یطراح هیاول یاستانداردها و هست

 صورت به مراحل نیا از کی هر که شود یم شامل را یاریبس مراحل ازهاین با مطابق و استاندارد تیسا وب کی

 . برخوردارند یا زهیو تیاهم از یمواز

 و ضعف و متصلند گریکدی به ریزنج یها حلقه صورت به تیسا وب کی یطراح و جادیا مراحل تر ساده انیب به

 کی ساخت مراحل هیکل.  باشد داشته یاریبس ریتاث تیسا وب کی تیفیک یرو بر تواند یم حلقه کی نبود ای

 مطلوب یا جهینت به تینها در تا رود شیپ گام به گام و هدفمند ، شده یزیر برنامه صورت به دیبا تیسا وب

 . برسد

 تیسا وب کی ساخت در شما هدف و برنامه نییتع در بتواند آنها بیترت به توجه با ریز مطالب خواندن دیشا

 . باشد گذار ریتاث

 ، اهداف نییتع و یبررس تیسا وب کی یطراح در گام نیتر ییابتدا تیسا وب یاستراتژ و اهداف: اول گام

 ،نحوه یرقابت ازاتیامت ، مخاطبان ازین و نوع ، خدمات ارائه و یمعرف نحوه در شما تیسا وب یاستراتژ و استیس

 وب یور بهره و یبازده در تواند یم مرحله نیا در قیدق مطالعه و یبررس. باشد یم … و مخاطبان با ارتباط

 را ریز موارد تان تیسا وب یاستراتژ و اهداف نییتع یبرا.  باشد کننده نییتع اریبس شما غاتیتبل و تیسا

 یها خواسته لیشماتحل خدمات شمانوع مخاطبان تنوعیسا وب داشتن از شما هدف:  دیده قرار مدنظر

  شما یرقابت یهایژگیو و یرقابت یشمافضا مخاطبان

 وب قسمت نیمهمتر شما تیسا وب درون مطالب و محتوا که دیباش داشته نظر در را نکته نیا محتوا:  دوم گام

 دیبا شما تیسا وب در موجود اطالعات … و مخاطبان نوع ، اهداف به توجه با.دهندیم لیتشک را شما تیسا

 در مناسب نگارش از استفاده با همراه و ایگو ، ساده ، یعلم اطالعات ارائه.باشد شما خدمات و تیفعال نوع یایگو

 را انها و دینما طرف رابر مخاطبان یازهاین یتمام تواند یم شما خدمات ای و محصوالت و تیفعال نوع با ارتباط

 . کند متقاعد شما محصوالت ای و خدمات از استفاده در
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 نییتع و انتخاب مرحله از پس تیسا وب یدسترس و نگارش نوع ، نشیچ ، اطالعات یبند طبقه:  سوم گام

 قرار دوم تیاولو در اطالعات ارائه و دادن قرار دسترس در نحوه ، تیسا وب استیس و یاستراتژ ، اهداف

 ای و خدمات با کامل ییآشنا شما مخاطبان دیشا ای و دیهست یخاص خدمات دهنده ارائه شما که دیکن تصور.دارد

 و ابهامات کردن برطرف نیهمچن و یکاف و الزم حاتیتوض ارائه شما فهیوظ حالت نیا در ندارند؟ شما محصوالت

 و نداشتن وجود. دارد وجود مخاطب به پاسخ عدم و ابهام جادیا یبرا حالت دو. است متداول و یاحتمال سواالت

 اریبس نکته نیا. اطالعات کسب یبرا مخاطب حیصح تیهدا عدم و نبودن دسترس در.اطالعات بودن مبهم ای

 ، باشد داشته شما محصوالت ای و خدمات مورد در یجواب بدون سوال ای و ابهام مخاطب اگر دیبدان که است مهم

 . مخاطب دادن دست از یعنی نیا و گردد یم ابهام رفع و خود سواالت به دادن پاسخ یبرا یگرید منابع بدنبال

 

 تیسا وب کیگراف تیسا وب کی در نکات نیتر یدیکل و نیمهمتر از یکی تیسا وب کیگراف:  چهارم گام

 که دیکن تصور. دارد قرار یابتدائ مرحله در مخاطب توجه جلب وب یایدن شلوغ و یرقابت یفضا به توجه با.است

 یظاهر ینما نظر از و کند اریبس آمدن باال ای و شدن Load زمان نظر از که دیدار را تیسا وب کی دنید قصد

 در.دهد ارائه یخوب اریبس خدمات ای و دیمف اریبس مطالب دیشا که چند هر ندارد شما توجه جلب یبرا یا نکته

 و مطالعات به توجه با. رفت دیخواه یگرید تیسا وب سراغ به و بست دیخواه را تیسا وب نیا شما موارد اکثر

 یم " یسادگ با همراه تیخالق " اصل تیرعا که میاعتقاد نیا بر ، وب توسعه و یطراح نهیزم در ما اتیتجرب

 با مناسب یها طرح و رنگها انتخاب راه نیا در.کند جادیا شما تیسا وب در کارآمد و بایز اریبس ییفضا تواند

 از جدا یا شاخه وب کیگراف که است مهم اریبس نکته نیا ذکر. است کننده نییتع اریبس شما یکار یفضا

 .دارد خود به مختص یاستانداردها و اصول وب در یطراح و است چاپ کیگراف

 به افراد تمام که میشو مطمئن تا کنند یم کمک استانداردها یطراح در استانداردها تیرعا:  پنجم گام 

 استانداردها. کند یبخشترم لذت و عتریسر را وب توسعه همواره و دارند یدسترس میکنیم نیتام ما که یاطالعات

 راحتتر آنها توسعه ، شوند داده شینما کسانی صورت به مرورگرها یتمام در شما تیسا وب که کنند یم کمک

 . … و شوند لیتحل و یبند رتبه عتریسر و قتریدق جستجو یموتورها توسط ، ردیگ انجام
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 لیتشک را وب یایدن از یا عمده سهم ایپو و کینامیدا یتهایسا وب امروزه تیسا وب تیریمد:  ششم گام

 یم حرکت و ندیآ یم وجود به یاطالعات یبانکها و یسینو برنامه یزبانها از استفاده با تهایسا وب نیا. دهندیم

 از استفاده در تیخالق و تجربه ، روز علم:  عناصر ، وب تحت یسینو برنامه یزبانها یگستردگ به توجه با. کنند

 یتهایسا وب در. دارد شما تیسا وب یور بهره و یبازده در یا کننده نییتع نقش اطالعات یبانکها و زبانها

 وب مطالب و اجزاء(  … و شیرایو ، یبروزرسان)  تیریمد یبرا ، تیسا وب تیریمد عنوان با یبخش کینامیدا

 وب تیریمد در مهم نکات از تیامن و امکانات ، استفاده نحوه در یسادگ. ردیگیم قرار شما اریاخت در تیسا

 قسمت حال نیع در و باشد یم تیرو قابل ریغ شما تیسا وب یعاد مخاطبان توسط بخش نیا. هستند تیسا

 .است کینامیدا یها تیسا وب دهنده لیتشک یاصل

 صورت به شتریب مخاطبان کسب و بهتر رتبه کسب یبرا جستجو یموتورها یبرا یساز نهیبه:  هفتم گام 

 تیسا وب یساز نهیبه ، جستجو یموتورها از(  هستند ما خدمات دنبال به واقعا که یمخاطبان کسب)  هدفمند

 تیسا وب یطراح از جدا شاخه کی تیسا وب یساز نهیبه ، ستیضرور و الزم یامر جستجو یموتورها یبرا

 طول در و بدانند یخوب به جستجو یموتورها یبرا را تهایسا وب یساز نهیبه یراهها دیبا وب طراحان و ستین

 ، ،راحتتر جستجو یموتورها تیسا وب یساز نهیبه لهیبوس. کنند تیرعا تیسا وب کی یسینو کد و یطراح

 که جستجو یموتورها یبرا ها تیسا وب یساز نهیبه یبرا. کنند یم یبررس را ما تیسا وب قتریدق و عتریسر

 یم داده آموزش ایدن معتبر یها دانشگاه در کیآکادم صورت به و است وب تحت یتهایفعال از یا شاخه امروزه

 معکوس جینتا باعث کهایتکن نیا از مناسب نا استفاده ای و یآگاه عدم یگاه.دارد وجود یمتفاوت یروشها شود

 .کنند یم میتحر را شما تیسا وب جستجو یموتورها که معنا نیا به.شود یم

 از یا عمده بخش که است مهم اریبس نکته نیا. است مهم اریبس استاندارد و حیصح روش انتخاب نیبنابرا 

 ندیآ یم شما تیسا وب به ، شما خوب خدمات و ، مناسب یطراح ، دیمف مطالب لیدل به شما کنندگان دیبازد

 حلقه از یکی ضعف دیشا و اند وستهیپ گریکدی به یا رهیزنج صورت به تیسا وب کی مورد در موارد یتمام و

 یبیترت و روش چه به یساز نهیبه یکهایتکن نکهیا. باشد شما تیسا وب یور بهره عدم باعث ریزنج نیا یها

 . است کننده نییتا اریبس جستجو یموتورها در شما یبند رتبه و یریگیجا در ، شود اعمال

 


