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تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه با به کار بردن ترفندهایی ساده وب سایت خود را 
توسعه دهید؟ همانطور که می دانید وب سایت در معرفی شما به مشتریان تان نقش مهمی 
را ایفا می کند و نمی توانید تاثیر آن را نادیده بگیرید. بنابراین بهتر است هرچه زودتر به 
فکر روش هایی برای بهبود و بهینه سازی سایت خود باشید. با خواندن این مقاله، نکاتی را 
می آموزید که در توسعه وب سایت تان شما را یاری می رسانند و می توانید امید داشته باشید 

که در میان میلیونها سایت دیگر، به چشم بیایید.

زندگی در این روز ها راحت تر از آن چیزی شده که مادر بزرگ ها آن را تجربه کردند. شما 
می توانید در خانه تان بنشینید و اکثر کاال ها و خدمات مورد نیاز تان را تنها با یک کلیک 
دریافت کنید. گسترش دنیای دیجیتال بر تمام قسمت های زندگی ما اثر گذاشته است. 
بسیاری از کسب و کارها دیجیتالی شده اند. بنابراین بیشتر از هر زمان دیگری، افراد سعی بر 
فروش محصوالت و خدمات خود در وب سایت ها دارند. بدیهی است که وب سایت ها به یکی 
از فاکتورهای حیاتی برای موفقیت هر کسب و کاری تبدیل شده اند. این را فراموش نکنید که 
تنها، داشتن وب سایت کافی نیست و موفقیت و توسعه آن را نیز باید مدنظر داشته باشید. 
یک وب ساست هر چقدر هم زیبا و کارآمد طراحی شده باشد، نیاز به مدیریت صحیح برای 
توسعه دارد. برای این که  بتوانید وب سایتی موفق داشته باشید، کافیست از ترفندهایی که 
در ادامه به شما آموزش می دهیم، استفاده کنید. با انجام دادن این کارها، وب سایت شما 
برای هم تخصصان خود  رقیبی قدرتمند و خوب  به  توانید  روز به روز رشد می کند و می 

تبدیل شوید.

البته ترفند های بسیار زیادی وجود دارد که به بهبود سایت شما کمک می کند ولی 5 مورد 
از مهم ترین و کار آمد ترین آن ها عبارتند از:
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1- سئو
2- نام دامنه

3- بهره گیری از سوشیال مدیا 
4- استفاده از تصاویر

5- به کارگیری ویجت  و توجه به خدمات آنالین
در ادامه هر یک را به صورت جداگانه برای شما شرح می دهیم .

سئو)seo( چیست؟
سئو را می توان یکی از بهترین و مهم ترین ترفند ها برای بهبود وب سایت دانست. چرا که 
امروزه سئو یکی از عواملی است که اکثر صاحبان وب سایت های بزرگ و موفق بر روی آن 

مانور می دهند و برای کسب موفقیت، این روش و ترفند را از قلم نمی اندازند.
سئو )seo( مخفف عبارت )Search Engine Optimization( به معنای بهینه سازی موتور 
جست و جو است. این به معنای فریب دادن و یا دور زدن موتور های جست و جو نیست بلکه 
از سئو می توان برای بهبود در رویت، ارتباط وب سایت و در نتیجه جست وجوی طبیعی 

کاربران استفاده کرد.
هدف سئو کمک به بهبود وب سایت شما است تا بتوانید سایت خود را در جستجوی طبیعی 

کاربران در رتبه باالتری نسبت به سایر وب سایت ها قرار دهید.
یکی از روش های مهم در سئو ارتباط بین صفحات وب سایت با استفاده از کلمات کلیدی 
است. این روش نیازمند صبر است. برای اینکه بتوانید آن را بر روی وب سایت خود پیاده 
اتفاق  این  نیاز دارید و یک شبه  سازی کنید و نتیجه مطلوب را دریافت کنید، به زمان 

نمی افتد.
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نام دامنه )Domain( چیست و چگونه آن را انتخاب کنید؟
انتخاب نام دامنه مناسب می تواند تاثیر بسیار زیادی در موفقیت و بهبود سایت شما داشته 
باشد. اما نام دامنه چگونه می تواند این عمل را انجام دهد و در کسب موفقیت وب سایت 

شما تاثیر گذار باشد؟
نام دامنه می تواند معرف بسیار خوبی برای سایت و کاربرد وب سایت شما باشد. مثال اگر 
کسب و کار و فعالیت شما در زمینه مشخصی است، باید نام دامنه خود را همگام با کاربرد 
وب سایت خود انتخاب کنید. برای مثال اگر در کار خرید و فروش لوازم و قطعات خودرو 
که  کنید  استفاده  مشابه  نامی  یا   www.ghataatkhodro.com دامنه  نام  از  باید  هستید 

کاربرد سایت شما در آن ذکر شده باشد.
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از دامنه های بین المللی استفاده  نام دامنه پیشنهاد ما به شما این است که  انتخاب  در 
کنید. زیرا دامنه های داخلی ایران تحریم شده اند و نمی  توانید با این دامنه ها در گوگل به 

خوبی دیده شوید.
بماند.  یاد ها  در  تا  کنید  استفاده  مختصر  و  کوتاه  دامنه  نام  از  کنید  سعی  همچنین 
در حال حاضر چند سایت برتر دنیا دارای نام دامنه با طول 6 کارکتر هستند و توانسته اند 
در جایگاه اول تا پنجم جهان قرار گیرند. پس بهتر است که نامه دامنه خود را کوتاه و 

بسیار نزدیک به کاربرد سایت خود انتخاب کنید.
نامی برای دامنه خود انتخاب کنید که منحصر به فرد باشد و در ذهن کاربر نقش ببندد. 
 yahoo  و facebook شما می توانید از کلمات جذاب و مخفف استفاده کنید. برای مثال
دو مورد از شاهکارهای انتخاب نام سایت هستند. انتخاب درست نام سایت می تواند در 

موفقیت برند شما نقشی اساسی داشته باشد.
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استفاده از تصاویر در وب سایت
 یکی دیگر از روش های بسیار مفید در بهینه سازی سایت، استفاده از عکس های مناسب 

پیروی می کند که  قوانین خاصی  و  تکنیک ها  از  از عکس ها در وب سایت  استفاده  است. 
رعایت آن ها در بهبود وب سایت شما تاثیر زیادی دارد. نگران نباشید این اصول و قوانین، 
بسیار ساده و راحت هستند که در ادامه آن ها را با شما در میان می گذاریم و هر یک را 

توضیح می دهیم. 

 نام فایل تصویر
موتور های  برای  بهبود جستجوی سایت شما  در  تاثیری مستقیم  تصاویر،  و  نام عکس ها 
تاثیر بسیاری در بهبود وب سایت شما داشته  نام تصاویر می تواند  جستجو دارد. در واقع 
باشند. حتماً در نام گذاری روی عکس هایتان به نکاتی مانند استفاده نکردن از کلمات زائد 
و یا حروف ربط مانند از، به و غیره توجه داشته باشید که شدیداً روند بهبود سایت شما را 

به خطر می اندازند.

 تصاویر با حجم کم و کیفیت باال
سعی کنید از تصاویر با حجم کم و کیفیت باال استفاده کنید. رعایت این موضوع باعث 
بهبود سرعت لود و یا بارگذاری اطالعات برای کاربر می شود. این نکته یکی از مهم ترین 

نکات در استفاده از عکس برای بهبود وب سایت است.

 تصاویر مرتبط
به خاطر داشته باشید که حتما عکس ها ارتباط مستقیم با متن و نوشته شما داشته باشند. 
گاهی دیده می شود که تولیدکنندگان محتوا از تصاویری بی ربط استفاده می کنند و این 
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کار به هیچ عنوان حرفه ای و پسندیده نیست.

 رعایت اصول یکسان
از قوانین استفاده از عکس در وب سایت، رعایت یک شیوه یکسان در تمامی  یکی دیگر 
عکس ها است. برای مثال سایز عکس ها نباید متفاوت باشد. نکته مهم دیگری که وجود 
دارد این است که نباید از دو سبک مختلف عکس در یک نوشته استفاده کرد. رعایت این 
نکات ریز به وب سایت شما نظم می دهد و باعث می شود مخاطب به خوبی به دنبال مطالبی 

که به آن نیاز دارد برود.

استفاده از )Social Media( یا شبکه های اجتماعی 
دادن  قرار  بازدید کنندگان،  افزایش  و  وب سایت  بهبود  برای  محبوب  روش های  از  یکی 
شبکه های اجتماعی بر روی وب سایت است. فراموش نکنید که سوشیال مارکتینگ، بر پایه 
ایجاد محتوای جدید و سالم است که این محتوا در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 

می شود.
سوشیال مارکتینگ را می توان به صورت بازاریابی دهان به دهان با استفاده از دنیای اینترنت 
و  اجتماعی الیک  تکنیک هر چقدر که مطالب شما در شبکه های  این  در  توصیف کرد. 

اشتراک گذاری بیشتری از طرف کاربران داشته باشد، کسب و کار شما موفق تر خواهد بود.
فیس بوک  از:   عبارتند  گرفته اند  قرار  بسیاری  توجه  مورد  امروزه  که  مدیاهایی  سوشیال 
)FaceBook(، توییتر )twitter(، گوگل پالس ) Google Plus(، لینکد ین، پینترست، تلگرام و 

اینستاگرام.

استفاده از این رسانه های نوین، دنبال کنندگان جدیدی را برای وب سایت شما به ارمغان 

6   



ترفندهایی آسان برای بهینه سازی وب سایت شام

www.armanic.com

خواهند آورد. بنابراین به خوبی واضح است که تنها فعالیت در وب سایت کافی نیست و شما 
باید به دنبال راهی جدید برای ارتباط با مخاطبان تان باشید.

اگر قصد دارید به سرعت در کسب و کار خود پیشرفت کنید، می توانید از سوشیال مدیا ها 
به عنوان کاتالیزور سایت، جذب کننده مخاطبان بیشتر، معرفی بهتر محصوالت، برندسازی 

و غیره استفاده کنید.

استفاده از ویجت ها و خدمات آنالین
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از بازدید از یک وب سایت مجهز و شیک با 
خود بگویید که حتماً این وب سایت به دست یک طراح حرفه ای ساخته شده است اما چنین 
نیست. تا به امروز ابزار های بسیار زیاد و کارآمدی در دنیای اینترنت ساخته شده است که 
مانند کپی کردن و چسباندن از یک متن به یک متن دیگر کار را برای طراحان و کاربران 
آسان کرده اند. استفاده از این ابزار ها می تواند امکاناتی خوب و کار آمد را برای سایت شما 
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فراهم کنند، مانند فرم رزرو، تقویم و نمایش آب و هوا. ناگفته نماند که این ابزار ها می توانند 
کارآمد  و  پیشرفته  را  شما  ساده  سایت  و  بیاورند  وجد  به  را  شما  سایت  بازدید کنندگان 
نشان دهند. این سیستم ها که ویجت نام دارند به شکل های مختلفی در دسترس هستند: 
نمایش دهنده  یا پخش کننده های ویدئو، فرم های تماس،  پلیر ها  ارز،  ساعت ها، مبدل های 

اسالیدر ها و غیره.
خدمات آنالین نیز می توانند یک تکنیک بسیار مناسب برای بهبود وب سایت شما باشند. 
با استفاده از این روش می توانید به راحتی سایت خود را مدیریت کنید و با مشتری ها یا 
کاربران سایت در ارتباط باشید. استفاده از خدمات آنالین می تواند تاثیر بسیار زیادی در 
بهبود سایت شما داشته باشد، زیرا استفاده از این خدمات باعث افزایش سرعت در پشتیبانی 
و پاسخگویی به خواسته ها و سئواالت مشتریان و کاربران سایت می شود و رضایت مشتری 

را جلب می کند. از نمونه این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرم تماس با ما
تمامی سایت های معتبر و موفق دارای یک »فرم تماس با ما« هستند تا مشتریان و کاربران 
بتوانند از اصالت سایت اطمینان حاصل کنند و به وب سایت اعتماد کنند. فرم تماس با ما، 
باعث بهبود رابطه کاربران با مدیریت سایت می شود. ارتباط با کاربران و بازدید کنندهگان 
می تواند اعتماد آن ها را جلب کند. این فرم یکی از مهم ترین عواملی است که در بهبود 

سایت شما اثرگذار است.

8   



ترفندهایی آسان برای بهینه سازی وب سایت شام

www.armanic.com

بازاریابی ایمیلی
امروزه یکی از پر کاربردترین شیوه های موفقیت در کسب و کار های اینترنتی، ایمیل مارکتینگ یا 
بازاریابی ایمیلی است. در این شیوه از بازاریابی، سیستم با نظارت مدیر سایت به صورت خودکار برای 
 کاربران ایمیل ارسال می کند و محصوالت و خدمات شرکت را به کاربران معرفی می کند.

در بازاریابی ایمیلی یا ایمیل مارکتینگ باید این نکته را در نظر داشته باشید که ایمیل 
از مدیران  بعضی  ارسال کنید.  فعالیت سایت  به  کاربران مربوط  برای مخاطبان و  تنها  را 
و صاحبان سایت با خرید لیست های طبقه بندی شده ایمیل، اقدام به ارسال انبوه ایمیل 
با  سرمایه  برگشت  که  چرا   . نیست  صرفه  به  اصاًل  کار  این  که  می کنند  مخاطبان  به 
می شوند. غیر مربوط ارسال  کاربران  برای  اغلب  ایمیل ها  و  است  کند  تکنیک بسیار   این 
با این وجود، ایمیل یک ابزار بسیار خوب و کارآمد برای موفقیت در کسب و کار و همچنین 

بهبود وب سایت شما است و بهتر است آن را از قلم نیندازید.

)booking and calendar( رزرو و تقویم 
اگر وب سایتی در زمینه ارائه خدمات به مشتریان دارید، سیستم رزرو و تقویم می تواند یک 
گزینه بسیار ایده آل برای فعالیت شما باشد. استفاده از این قابلیت می تواند برای صاحبان 
رستوران ها، مربیان ورزشی، مدیران سالن  ها، مشاوران امالک و غیره مفید باشد. به طور 
مثال اگر می خواهید بلیت های یک رویداد را بفروشید، می توانید از این سرویس استفاده 
کنید. این سیستم این قابلیت را به شما می دهد تا شما بتوانید با یک کلیک از سمت کاربر 

یا مشتری بلیت های خود را بفروشید.
اگر یک رستوران دارید این سیستم می تواند به صورت خودکار برای مشتریان میز رزرو 
کند و یا سفارش غذای آن ها را ثبت کند. با این امکان شما به راحتی خدمات مناسب را به 

مشتریان خود ارائه می دهید.

9   



ترفندهایی آسان برای بهینه سازی وب سایت شام

www.armanic.com

 فروش محصوالت دیجیتالی
محصوالت  فروش  سایت های  صاحبان  برای  همیشه  که  موضوعاتی  مهم ترین  از  یکی 
دیجیتالی پیش می آید، این است که چگونه می توانم موسیقی، کتاب الکترونیکی، فیلم و 
غیره را در سایت خود بفروشم؟ شما می توانید با استفاده از سیستم های مدیریت فروش 
مانند Gumroad  که محصوالت شما را تحت پوشش قرار می دهد به هدف خود برسید. 
سیستم های مدیریت فروش دیگری نیز وجود دارند که می توانید با استفاده از آن ها، تکنیک 
تمامی  و  کنید  تنظیم  خود  محصوالت  برای  را  کاربران  اشتراک  بر  مبتنی  قیمت گذاری 

محصوالت خود را به راحتی و در کمترین زمان مدیریت کنید.

نتیجه گیری
میلیون ها وب سایت در حال فعالیت  اند و هر کدام از ما شاید تنها نام 20 الی 30 نمونه از 
آنها را در ذهن داشته باشیم. فکر می کنید که دلیل آن چیست؟ به این نتیجه می رسید 
که تنها طراحی چشم نواز اهمیت ندارد و وب سایت هایی در خاطر ما مانده اند که عالوه بر 
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طراحی زیبا، نامی ماندگار، محتوایی خوب، ابزارهای کارآمد، سیستم خدمات و پاسخگویی 
مناسب و غیره را نیز دارا بوده اند. حال با توجه به آنچه در این مقاله خواندید و با استفاده 
از ترفند هایی که به شما آموزش داده شد، می توانید به راحتی در بهبود وب سایت خود 
تاثیر گذار باشید و وب سایت تان را در میان بی شمار سایت دیگر در یاد مخاطبان تان نگه 

دارید.
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