1
نکاتی درباره ساخت و طراحی سایت
در ادامه مقاالتی که در سایت قرار می گیرد ،در این مقاله تصمیم گرفتیم نکاتی را
در مورد ساخت و طراحی سایت خدمت شما عرض کنیم که با به کارگیری این
نکات ،می توانید مخاطبان خود را راضی نگه دارید و همین طور مخاطبان جدیدی
را جذب سایت خود کنید .در ادامه به این نکات می پردازیم.

در مورد رنگ بندی سایت دقت کنید
معموال کاربرانی که به تازگی از سایت شما بازدید می کنند ،به طور کلی یک بار
تمام قسمت های سایت شما را نگاه می کنند .رنگ های قسمت های مختلف سایت
شما باید طوری باشد که مخاطب را دچار مشکل نکند .سعی کنید از رنگ های
آرامبخش ،مثل رنگ آبی یا رنگ های دیگری که زیاد چشم مخاطب شما را اذیت
نکند استفاده کنید.
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یک از مواردی که می تواند نرخ خروج ) (Bounce Rateسایت شما را ،تا حد
زیادی باال ببرد ،توجه نکردن به ترکیب رنگ های سایت است.
سایت شما نباید ترکیبی از رنگ های مختلف باشد ،مثال یک قسمت از سایت شما
قرمز ،یک قسمت سبز و یک قسمت آبی باشد که در این صورت نمی تواند چندان
برای مخاطب شما خوشایند باشد.

از فونت های خوانا استفاده کنید
کاربری که به سایت شما می آید تا مطالب سایت شما را مطالعه و از قسمت ها
مختلف سایت ،مثل قسمت موضوعات ،تماس با ما و غیره بازدید کند ،نباید از فونت
های ناخوانا استفاده کنید .حتما به اندازه فونت های سایت خود توجه کنید .فونت
های شما نباید زیاد بزرگ و نه زیاد کوچک باشد ،بلکه باید متوسط باشد.
فونتی که االن بیشتر در طراحی سایت ها استفاده می شود ،فونت بسیار زیبای یکان
می باشد .سعی کنید در تمامی قسمت های سایت ،از یک فونت استفاده کنید.
تجربه خودم این هست که سایت هایی که از چند فونت استفاده می کنند کمتر
مورد پسند کاربران قرار می گیرند.

سایت خود را زیاد شلوغ نکنید
شلوغ کردن سایت و گذاشتن قسمت های مختلف ،باعث می شود که کاربران دچار
سردرگمی شوند .سعی کنید در طراحی سایت خود دقت کافی را به خرج دهید.
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مثال برگه های سایت را ،در قسمت باالی قرار دهید تا دسترسی کاربران به قسمت
های مختلف سایت ،راحت تر باشد.

از پاپ آپ استفاده نکنید
زمانی که مخترع پاپ آپ ،ایتن زاکرمن بین سال های  4991تا  4999کدهای پاپ
آپ را می نوشت ،فکرش هم نمی کرد که این نوع از تبلیغات تا این حد بین
کاربران اینترنتی ،مورد نفرت قرار بگیرد.
زمانی که یکی از شرکت های ماشین سازی ،از او می خواهد که فضایی را برای
تبلیغات بسازد که با تبلیغات خودشان ،قاطی نشود پاپ اپ را به وجود آورد و همین
شد که تبلغیات در یک صفحه جدیدی به نمایش در می آمد.
امروزه این نوع از تبلیغات ،در بین کاربران سایت ها ،منفورترین نوع تبلیغات
محسوب می شود و سایت هایی که از این تبلیغات استفاده می کنند ،به مرور
کاربران خود را از دست می دهند.
پس با این تفاسیر ،استفاده از پاپ آپ به صورت تبلیغ در سایت به هیچ عنوان توصیه
نمی شود .اما کمی که با کارکرد سایت آشنا شدید ،شاید نیاز باشد که صفحه
کوچکی به صورت پاپ آپ برای کاربران باز شود تا ایمیل خود را وارد کنند که
استفاده از این روش برای ایمیل مارکتینگ روش بسیار خوبی است.

به سرعت سایت خود توجه کنید
سرعت سایت شما ،یکی از فاکتورهای مهم در راضی نگه داشتن کاربران قدیمی و
جذب کاربران جدید می باشد .زمانی که کاربری با جستجو در گوگل ،روی سایت
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شما کلیک می کند ،در صورتی که سرعت خوبی نداشته باشد ،کاربر به سراغ گزینه
های بعدی می رود.

امروز سایت های زیادی هستند که سایت ها رو از نظر سرعت تجزیه و تحلیل می
کنند و نقاط ضعف سایت شما را نمایش می دهند .یکی از این سایت ها که خیلی
مورد استفاده قرار می گیرد ،سایت  GTMetrixاست.
این سایت قدرتمند ،سایت شما را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار می دهد .شما
می توانید با ورود به این سایت و وارد کردن آدرس سایت خود ،نقاط قوت و ضعف
آن را ببینید.
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از تبلیغات چشمک زن زیاد استفاده نکنید
تبلغیات همواره یکی از راه های بسیار عالی کسب درآمد می باشد .امکان دارد
شما بخواهید سایت دیگری یا محصول یک سایت دیگر را درون سایت خود قرار
دهید یا تبلیغات کلیکی را برای کسب درآمد انتخاب کنید.
استفاده بیش از حد از این تبلیغات که معموال با فرمت فلش یا گیف ) (Gifهست،
موجب نارضایتی کاربران شما خواهد شد .این تبلیغات متحرک اگر به صورت زیاد
استفاده شوند ،بر روی سرعت سایت شما نیز تأثیر منفی می گذارد.
پس تا حد امکان این تبلیغات کمتر استفاده کنید.

سایت خود را به صورت ریسپانسیو بسازید
ریسپانسیو یا واکنش گرا به حالتی گفته می شود که بتواند سایتی را هم در رایانه،
هم در تبلت و هم در موبایل به صورت منظم نمایش دهد .معموال سایت هایی که
جدیدا ساخته می شوند ،ریسپانسیو هستند.
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شما باید در طراحی سایت حتما به این نکته توجه داشته باشید که سایت شما
ری سپانسیو باشد ،چون امروزه کاربران بیشتری از تبلت و موبایل استفاده می کنند و
باید این نوع کاربران را نیز ،راضی نگه دارید.
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