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ثشًبهِ ثبصاسیبثی ایٌتشًتیٍ-یظُ ٍة ػبیت

آیا زماویکه برای طراحی وب سایت خود به شرکتی مواجعه کردید ،ایه سوالها از شما پرسیده شد؟
خالكِ اخشایی:


آیب اكال تب ثحبل اص ٍة ػبیتتبى ػَدی ثشدُ ایذ؟



آیب اص ٍة ػبیت خَد ساضی ّؼتیذ؟



آیب ٍة ػبیتتبى ؿوب سا ثِ هـتشیبًی وِ اًتظبسؽ سا داؿتیذ ،سػبًذ؟

ایي ثشًبهِ ثبصاسیبثی ایٌتشًتی تٌْب ثِ استراتژی ها و تاکتیکهایی که ارزش وب سایت شما را برای سازماوتان باال می برد اؿبسُ ٍ تَخِ هی
وٌذّ .شگًَِ پشٍهَؿي یب هٌجغ وبسثشدی ثشای اّذاف ثبصاسیبثی غیش ٍثؼبیت دس ایٌدب آدسع دادُ ًـذُ اػت.
یه اػتشاتظی خبهغ ٍ وبهل خْت افضایؾ ثبصدیذوٌٌذگبى ،اص عشیك سٍؿْبی عجیؼی یب پشداختی ٍ ًیض افضایؾ لیذّبی هؼتجش تَػؼِ هی یبثذ.
دس ایٌدب ثِ احتیبخبت ٍ ًیبصّبی هٌبثغ اص خولِ پشػٌل ٍ ثَدخِ ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف اؿبسُ ؿذُ ٍ حتی ثشای ایدبد یه ثشًبهِ ی ػغح ثبال
ثِ عشاحی هدذد ٍة ػبیت ًیض اؿبسُ ؿذُ اػت.

اهداف وب سایت:
ؿوب اًتظبس داسیذ اص عشیك ٍة ػبیت خَد ثِ چِ ًتبیح ثبصاسیبثی دػت یبثیذ؟
اّذاف ػوَهی خَد اص ٍثؼبیتتبى سا اص دیذگبُ ثبصاسیبثی تَكیف وٌیذ (تَخِ داؿتِ ثبؿیذ وِ هوىي اػت ّش ػٌَاًی وِ دس ایي صهیٌِ هی
گَییذ ،صیش ؿبخِ ّبیی ّن داؿتِ ثبؿذ ،دس ایٌدب ًیبص ثِ خضئیبت صیبد ًیؼت ٍ ّوبى اّذاف ولی وفبیت هی وٌذ).

هثبل -ثشًبهِ خَد سا خبیگضیي آى وٌیذ
ٍثؼبیت  examplesite.comثذیي هٌظَس عشاحی ؿذُ اػت تب خشیذاساى ثبلمَُ خذهبتؾ سا خزة وٌذ ٍ ثغَس حشفِ ای ٍ ثِ ػٌَاى یه
سّجش دس كٌؼت خَدؽ ؿٌبختِ ؿَدّ .ذف اكلی ایي ػبیت دسیبفت خشیبًْبی هؼتجش ثشای تین فشٍؿؾ هی ثبؿذ.
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اّذاف ٍة ػبیت ؿوب:

 تلَیش:
دٍػت داسیذ ثبصدیذوٌٌذگبى چِ تلَسی اص ػبصهبى ؿوب داؿتِ ثبؿٌذ؟
ٍة ػبیت ؿوب دس ٍالغ ًـبى دٌّذُ كَست ؿوب دس خْبى اػت ،هغوئي ثبؿیذ وِ یه ظبّش هٌبػت ،تَخِ افشاد هَسد ًظش ؿوب سا خلت
خَاّ ذ ًوَد .توبم آى چیضی وِ دس ایي لؼوت ثبیذ ًگشاى آى ثبؿیذّ ،ذفتبى اص تلَیش ٍ تلَس اص ٍة ػبیتتبى اػت ًِ ،ایٌىِ ثشًبهِ سیضی
ثشای سػیذى ثِ اّذاف ٍة ػبیت (اگش الصم ثبؿذ دس اًتْبی هغلت ثِ ؿوب ثشای عشاحی هدذد یه ٍة ػبیت تَكیِ خَاّذ ؿذ).

هثبل -ثشًبهِ خَد سا خبیگضیي آى وٌیذ
ثبصاس ّذف ػبصهبى هب افشاد تحلیلىشدُ ٍ حشفِ ای دس صهیٌِ تخللی خَدؿبى اػت .ثٌبثشایي ٍثؼبیت هب ثبیذ ثبصتبة یه وؼت ٍ وبس هذسى
ٍ حشفِ ای ثشای وؼبًیىِ ثِ ػبدگی ثب آًْب هی تَاى همبثلِ وشد ٍ ًیض آًْبیی وِ ثب خذهبت هب صیبد ػش ٍ وبس داسًذ ،ثبؿذ.
تلَیش ؿوب:

 اسصؽ:
ٍة ػبیتتبى چِ اسصؿی ثشای ثبصدیذوٌٌذگبًتبى داسد؟
حتوب ثبیؼتی خزاثیت یب ویفیتی دس ٍثؼبیتتبى ثبؿذ ،تب ثتَاًیذ اص عشیك آى ثبصدیذ وٌٌذگبى خذیذ خزة وٌیذ ،اًْب سا هتمبػذ وٌیذ دس ٍثؼبیتتبى
ثوبًٌذ یب ثِ آى ثبصگشدًذ .دس ٍالغ یب ثبیذ كٌؼت خبكی ثبؿیذ یبیب ثبیذ ّشاصگبّی ثغَس هٌظن دس ػبیتتبى هحتَا (هتيٍ ،یذئَ ٍ  )...یب اعالػبتی
ثگزاسیذ وِ ثِ عشیمی ثِ ثبصدیذ وٌٌذگبًتبى چیضی ثذّیذ یب ثیبهَصیذ الجتِ ثِ گًَِ ای وِ آى هَضَع ،آهَصؽ یب اعالػبت هٌحلش ثفشد ثبؿٌذ یب
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تدشثِ ای هٌحلش ثفشد اص هشاخؼِ ثِ ػبیت ؿوب سا ثشای ثبصدیذوٌٌذگبى ایدبد وٌٌذ (ثٌبثشایي تٌْب ثش اسصؿی وِ ؿوب توبیل ٍ تَاًبیی فشاّن وشدى
آى سا داسیذ توشوض وٌیذ ًِ ،ثش ٍػبئلی ثشای ایدبد آى اسصؽ

هثبل -ثشًبهِ خَد سا خبیگضیي آى وٌیذ
اسصؽ افضٍدُ كٌؼت هب:
اسصؽ افضٍدُ ای وِ كٌؼت هب ایدبد هی وٌذ هشثَط ثِ هحتَاّب ،سٍصًبهِ ّب ٍ ٍیذئَّبیی اػت وِ ثِ ػٌَاى اسصؽ فشاّن هی وٌین تب
ثبصدیذوٌٌذگبى خذیذ سا خزة وٌین ٍ آًْب سا هتمبػذ ػبصین وِ اوثش اٍلبت اص ػبیت ثبصدیذ وٌٌذ .توبم خٌجِ ّبی ٍة ػبیت ٍ هٌبثغ سایگبى
داًلَد هب ًِ تٌْب ثِ خبعش داؿتي هخبعجبى ٍ ثبصاس ّذفوبى عشاحی ؿذُ اًذ ،ثلىِ ّذف هب ایي اػت وِ آًْب هب سا ثِ ػٌَاى یه هتخلق دس ایي
كٌؼت ثـٌبػٌذ وِ اص ًیبص آًْب آگبّی داسد.
اسصؽ افضٍدُ كٌؼت ؿوب

 هذل وؼت ٍ وبس:
تبثحبل چمذس ٍثؼبیتتبى ؿوب سا ثشای سػیذى ثِ دسآهذ هَسد ّذفتبى ووه وشدُ اػت؟
ثشخی ٍة ػبیتْب تشویجی اص هذلْبی صیش ّؼتٌذ:
 ثبصاسیبثی (تَلیذ لیذ یب خشیبى ،ثشًذیٌگ ،تشٍیدی)
 فشٍؽ (تدبست الىتشًٍیه)
 اعالػبتی (ایدبد اػتجبس ،دػتشػی ثِ هحتَا /ایدبد هحتَا ،تشٍیح هَضَع خبكی ،آهَصؿی)
 وبسثشدی (ایٌتشاًت ،وبسثشّب ،تحمیك ،حوبیت ،ووه فٌی)
ایي ثؼیبس هْن اػت وِ افشاد ػبصهبى ؿوب ّذف ٍة ػبیتتبى وِ هشثَط ثِ دػتیبثی ثِ اّذاف دسآهذی اػت سا ثغَس ٍاضح ثذاًٌذ ٍ ثفْوٌذ ،دس
غیش ایٌلَست ؿوب ٍثؼبیتی خَاّیذ داؿت وِ دس عَل صهبى ،پیبهْبی هختلفی ثشای ثبصدیذ وٌٌذگبى اسػبل هی وٌذ ٍ ًشخ تجذیل ثِ دسآهذ سا
وبّؾ هی دّذ.

هثبل -ثشًبهِ خَد سا خبیگضیي آى وٌیذ
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ّذف اٍلیِ  examplesite.comخذهت ثِ ػٌَاى یه اثضاس تَلیذ خشیبى اػت (وِ خشیبًْبی دسػتبص ثبصدیذوٌٌذگبى یب خشیذاساى ثبلمَُ سا ثِ
ػبیت ثیبٍسد ).هب هٌبثغ هتؼذدی داسین وِ عشاحی ؿذُ اًذ تب چـن اًذاص سا اص عشیك خشیبى ّبی هتؼذد ایدبد وٌٌذ (ایي هَسد ثب خضئیبت
ثیـتشی دس اػتشاتظی ثبصاسیبثی/ثخ ؾ تغزیِ ی لیذّب یب خشیبى ّب دس ّویي همبلِ آهذُ اػت .خشیبى فشٍؽ هب همذاسی پیچیذُ اػت ٍ ًیبصهٌذ
تالؿْبی ػبصهبى یبفتِ ٍ ثب هْبست تین فشٍؽ هب خْت تجذیل ثبصدیذوٌٌذگبى ػبیت هب دس اثتذا تٌْب ثِ ػٌَاى یه ثبصدیذوٌٌذُ ی ثبلمَُ ثشای
ػبیت هی ثبؿذ ،صهبًیىِ آًْب همذاسی اص اسصؿی وِ دس ٍثؼبیت هب ثشایـبى اسائِ هی ؿَد سا هـبّذُ وشدًذ ،ثؼضب ثِ ثبصدیذوٌٌذُ ّبی هذاٍم
تجذیل هی ؿًَذ.
هذل وؼت ٍ وبس ؿوب:

بازار:
 تَكیف ثبصاس:
چِ وؼی خشیذاس ثبلمَُ ی هحلَالت یب خذهبت ؿوبػت؟
آًْب چِ اّذافی داسًذ؟
ٍة ػبیت ؿوب چگًَِ آى اّذاف سا ثشآٍسدُ هی وٌذ؟
ؿوب لجل اص ایٌىِ پیبهتبى سا اص عشیك ٍة ػبیتتبى پخؾ وٌیذ ،ثبیؼتی ثذاًیذ ثِ چِ وؼبًی هی خَاّیذ خذهبت یب هحلَالتتبى سا ثفشٍؿیذ،
فشآیٌذ ٍػیغ ٍ پٌْبٍسی ثشای تؼییي چـن اًذاص ایذُ آل ؿوب ٍ فْویذى فبوتَسّبی اًگیضؿی آًْب ٍخَد داسد ،اهب دس ایٌدب چٌذ هَسد اثتذایی
آهذُ اػت.
هـتشیبى فؼلی تبى سا آًبلیض ٍ تحلیل وٌیذ:
 آًْبیی سا وِ ثِ خبعش آخشیي اسصؿْبیی وِ فشاّن وشدُ ایذ ،ثشای ؿوب دسآهذ ایدبد ًىشدُ اًذ سا فیلتش وٌیذ.
ٍ یظگیْبی هـتشن هـتشیبى ػَدآٍستبى سا ؿٌبػبیی وٌیذ.
 تلوین گیشًذگبى دس ایي ؿشوتْب سا ؿٌبػبیی وٌیذ (ػٌَاى ٍ خبیگبُ ؿغلی ؿبى)
تلوین گیشًذگبى سا تحلیل وٌیذ:
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 تؼییي خوؼیتْبٍ ،یظگیْبی ؿخلیتی ٍ تشػْبی سایح
 تؼییي فشآیٌذ تلوین گیشی ٍ هحذٍدیتْبی ثَدخِ ای آًْب
 تؼییي ؿبخلْبی ولیذی ػولىشد آًْب
 فْویذى هْیح ّبی اٍلیِ آًْب یب ػَاهل اكلی فشاس آًْب
حبال وِ هی داًیذ هـتشیبى ایذُ آل ؿوب چِ وؼبًی ّؼتٌذ ٍ ػَاهل اكلی ٍ ولیذی فشاس تلوین گیشًذگبى چیؼت ،ثْتش اػت ایي هغلت سا دس
لبلت همبلِ تَكیف ثبصاستبى هىتَة وٌیذ.
ًىتِ:
ثبصاس ّذف اٍلیِ ثِ ؿوب دیىتِ هی وٌذ وِ ثبصاس ثبیؼتی چگًَِ ثبؿذ ٍ چگًَِ ثبیؼتی ثبصاسیبثی وٌیذ ،اهب تلوین گیشًذگبى هَسد ّذفتبى ثِ ؿوب
دیىتِ هی وٌٌذ وِ چِ پیبهی سا ثبیذ دس ٍة ػبیتتبى ٍ دیگش اثضاسّبی استجبعی تبى اػتفبدُ وٌیذ.

هثبل -ثشًبهِ خَد سا خبیگضیي آى وٌیذ
هـتشیبى ایذُ آل ثشای ػبصهبى هب وؼت ٍ وبسّبیی ّؼتٌذ وِ هحلَالت یب خذهبت ثب لیوت ثبال هی فشٍؿٌذ ،وؼبًی وِ ثِ دًجبل تَلیذ خشیبى
ثشای تین ّبی فشٍؿـبى ّؼتٌذ ،وؼبًی وِ ثَدخِ خَثی داسًذ ٍ ثِ عَس اختلبكی ثش ٍة ػبیتـبى ػشهبیِ گزاسی وشدُ اًذ.
آًْب هی داًٌذ وِ خذهبت هب یه فبوتَس اػبػی ثشای هَفمیت آًْبػت ٍ لیوتْبی هب دس همبثل ّضیٌِ ّبی ولی آًْب ػبهل ثی اّویتی اػت.
ػبهل هْن دس لؼوت هـتشیبى ایذُ آل وؼت ٍ وبس هب ،تلوین گیشًذگبًی اػت وِ هَسد ّذف لشاس دادُ این .ایي افشاد ثشای ٍاحذ ػبصهبًی
خَد ثَدخِ ای لشاس داسًذ وِ دس هَسد آى خذی ّؼتٌذ ٍ دس هَسد آى خذی ّؼتٌذ ٍ دس خشج آًْب ثؼیبس دلیك ّؼتٌذ ،هغبلؼِ هی وٌٌذًِ ،
ایٌىِ لضٍهب ثشای هَاسد وبسثشدی اهب ثشای وبسثشد تىٌَلَطی دس صًذگی سٍصاًِ ثِ ساحتی پَل خشج هی وٌٌذ.
اص عشفی آًْب ثؼیبس تحت فـبسًذ وِ اسصؽ هَسد خشیذاسی ؿذُ سا ثِ هذیشػبهلـبى تَضیح ٍ ًـبى دٌّذ.
تَكیف ثبصاس ؿوب:

 اػتفبدُ اص ایٌتشًت:
چمذس هـتشیبى خذف ؿوب اص ایٌتشًت اػتفبدُ هی وٌٌذ؟
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چمذس هـتشیبى ّذف ؿوب ثبیذ خؼتدَ وٌٌذ تب پیـٌْب دات ؿوب سا پیذا وٌٌذ؟
هـتشیبى ّذف ؿوب ٍلتی ثِ دًجبل ؿوب ٍ خذهبت ؿوب هی گشدًذ ،چٌذ تب اص سلیجبى ؿوب سا صٍدتش اص ؿوب پیذا هی وٌٌذ؟
دس هَسد هـتشیبى ایذُ آل ٍ تلوین گیشًذگبى هَسد ًظشتبى دس ػبصهبًْبیـبى فىش وٌیذ.
آیب آًْب ادسان فٌی داسًذ؟
آیب هی تَاًٌذ دسن وٌٌذ وِ ثب اػتفبدُ اص تىٌَلَطی ؿوب چمذس دس صًذگی سٍصاًِ ؿبى ساحت تش ّؼتٌذ؟ ایي هالن ٍ فبوتَس خَثی اػت ،ثشای
ایٌىِ ثجیٌین ٍلتی هحلَالت ٍ خذهبت هب دس ایٌتشًت ٍخَد داسد ،چمذس هوىي اػت تَػظ ایي تلوین گیشًذگبى هَسد خؼتدَ لشاس گیشد.
ّش چٌذ ایي هؼبلِ ثش ًیبص ؿوب ثِ ٍة ػبیت تبثیشی ًوی گزاسد ،اهب ثش هیضاى ػشهبیِ گزاسی دس ثبصاسیبثی آًالیي ثشای ٍة ػبیتتبى ٍ ًیض هیضاى
ػشهبیِ گزاسی دس هؼوبسی ٍ لبثلیت ٍة ػبیتتبى تبثیش داسد.

هثبل -ثشًبهِ خَد سا خبیگضیي آى وٌیذ
یىی اص اٍلیي خج شّبیی وِ هـتشیبى ثبلمَُ كٌؼت هبٌّ ،گبم هغبلؼِ ٍ ثشسػی كٌؼت هب اًدبم هی دٌّذ ،خؼتدَی آًالیي دس صهیٌِ ولوِ ّبی
ولیذی كٌؼت هبػت.
ّش چٌذ ًجبیؼت اسصؽ تجلیغبت دّبى ثِ دّبى ٍ هشاخؼِ خلَكب هشخؼبت حضَسی سا دػت ون گشفت ،اهب هب دس تالؿین تب خٌجِ ی لَی
آًالیٌوبى سا حفظ ٍ حتی ثْجَد ثجخـین.
اص خولِ اسصؿْب ٍ دٍسًوبّبی هب خؼتدَ ٍ داًلَد همبالت تحمیمی اػت وِ ثشای ثبصدیذوٌٌذگبى دس ػبیت لشاس دادُ این تب اص عشیك آًْب ٍ ثب
اػتفبدُ اص ایٌتشًت ثتَاًین فشآیٌذ تلوین گیشی افشاد سا ؿىل رّین.
هیضاى ًیبص اػتفبدُ اص ایٌتشًت دس كٌؼت ؿوب:

 خبیگضیٌْب:
آی ب هَسدی ٍخَد داسد وِ ػالٍُ ثش ایٌىِ دس دػتشع هـتشیبى ٍ خَاًب اػتً ،یبص ثِ ایٌتشًت ًذاؿتِ ثبؿذٍ ،خَد داسد ثگًَِ ای وِ هـتشیبى
ثبلمَُ ؿوب سا ساضی وٌذ؟
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ثیـتش هحلَالت هی تَاًٌذ اص عشیك وبًبلْبی چٌذ گبًِ ای دس دػتشع ثبؿٌذ:
ثشخی اص عشیك وبًبلْبی خبف كٌؼت ثشای هثبل تبهیي وٌٌذگبى تدْیضات دّبى ٍ دًذاى ثشای سػیذى ثِ دًذاًپضؿىبى هی تَاًٌذ اص عشیك خٌجِ
ّبی هختلف آًالیي ثلَست لَی الذام وٌٌذ ،اهب ّوچٌیي فشٍؽ اص عشیك وبًبلْبی فشٍؽ ػٌتی ًیض ًیبص اػت .دس ٍالغ ثیـتش اسائِ دٌّذگبى
خذهب ت تبسیخچِ ثلٌذ هذتی اص فشٍؽ اص عشیك وبًبلْبی غیش ایٌتشًتی اهب ؿٌبختِ ؿذُ داسًذ ،وِ ایي هی تَاًذ چبلـْبیی ثشای ؿشوتْبی خالق
وِ خْت گشفتي ػْن ثبصاسؿبى ثغَس ػٌگیٌی اص عشیك ٍة ػبیتـبى ػول هی وٌٌذ ،داؿتِ ثبؿذ.

هثبل -ثشًبهِ خَد سا خبیگضیي آى وٌیذ
ؿشوت هب یه للوشٍ خذیذ (تدشثِ ی وبهال آًالیي) ثشای وؼبًیىِ ثِ دًجبل خذهبت هب ّؼتٌذ فشاّن وشدُ اػت ،ثذیي هٌظَس ثِ دًجبل
هتخللیي هحلی كٌؼت ثشای هـبٍسُ سفتین ٍ یه خذهت یب ػشٍیغ سایح ثش اػبع اّذاف ٍ ًیبصّبی هٌحلش ثفشد آًْب ایدبد وشدین .ایي
هَضَع ًیبصهٌذ ایي اػت وِ هب اسصؽ اػتفبدُ اص خذهبت آًالیي سا ػشیؼب ًـبى دّین ٍ ًیض تشػْب ٍ ًگشاًیْبیی وِ ػیؼتن ػبصگبس هب اص آًْب
هوبًؼت هی وٌذ سا ًـبى دّین.
خبیگضیٌْبی غیش ایٌتشًتی دس كٌؼت ؿوب:
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