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5رازساختیکوبسایتفوقالعاده
نویسنده: entrepreneur.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

ساخت یک وب سایت فوق العاده به چیزی فراتر از روش های برتر فعلی نیاز دارد. 

برای ساخت یک وب سایت موفق باید مرزها را در حوزه کاری خود جابه جا کنید و 

هم زمان نرخ باالی بازگشت بازدیدکنندگان که راز موفقیت برند است را حفظ کنید. 

در سال ۱۹۹۲ فقط ده وب سایت آنالین وجود داشت، اما در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱.۹ 

میلیارد وب سایت ثبت شده وجود دارد که بیش از ۴۰۰ میلیون آن ها فعال هستند. 

پس باید وب سایتتان که اساس حضور جهانی و دیجیتال برندتان است را تا حد 

ممکن تقویت کنید. به عنوان شخصی که وب سایت های جهانی فوق العاده ای طراحی 

کرده است، در این مقاله پنج عنصر حیاتی یک وب سایت موفق را برایتان توضیح 

می دهم.
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۱.تاثیراولیهخیلیاهمیتدارد
بر اساس تحقیقات گوگل، فقط ۵۰ میلی ثانیه )۰.۰۵ ثانیه( طول می کشد تا کاربران 

اولین برداشت را از وب سایت شما داشته باشند و در آن بمانند یا سراغ سایت های 

دیگر بروند. این تحقیق نشان داد که پیچیدگی تصویری کم و سادگی عوامل مهم 

جذب و ماندن کاربران در یک وب سایت هستند. ظاهر همه عناصر وب سایت باید 

ساده و تمیز باشد و باید پیش از طراحی سایت به سایت های پرترافیک رقبا سر 

بزنید و مسیر مناسب تیم طراحی را مشخص کنید.

۲.ظاهروکاراییسایتدرموبایلمهماست
نشان  که  دارد  در سراسر جهان وجود  موبایل  کاربر  میلیارد  در حال حاضر ۴.۳۲ 

می دهد بیش از ۹۰ درصد جمعیت حاضر در اینترنت برای آنالین شدن از موبایل 

استفاده می کنند. ترافیک موبایل از ۸.۳۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۵۷.۳۷ درصد در 

سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. باتوجه به تغییر میزان استفاده از موبایل، بهتر است 

با فناوری پیشرفته سایتتان را برای موبایل ها بهینه کنید و هم زمان با بزرگ تر شدن 

صفحه موبایل ها، عناصر بیشتری به وب سایتتان اضافه کنید.

متناسب سـازی سـایت برای رسـانه ها از سـال ۲۰۱۲ شـروع شـد. آن ها ابتدا برای 

دسـکتاپ بهینـه شـدند و سـپس بـا کوچـک شـدن صفحـه موبایل هـا، بعضـی 

عناصرشـان تطبیـق داده شـده و بعضی عناصرشـان حذف شـدند. حـاال دیگر این 

بهتریـن رویکـرد نیسـت. یادتـان باشـد کـه الزام امـروز، فـردا به یک مـد زودگذر 

تبدیـل می شـود. هنـر ایـن اسـت کـه پیش بینـی کنیـم چـه چیـزی در ۳ تـا ۵ 

سـال آینـده همچنـان ثابـت باقی می مانـد. اسـتراتژی بهینه سـازی سـایت برای 

موبایـل تضمیـن می کنـد کـه مخاطبان بـا دسـتگاه محبوبشـان )موبایـل( تجربه 

بهینـه ای از سـایت شـما داشـته باشـند. افزایـش زمـان حضـور کاربـر در سـایت، 

تشـویق کاربـر بـه اقـدام و تالش بـرای انتقال موثرتر پیـام  برند، تجربـه مخاطبان 

را ارتقـا می دهـد. بـا اسـتفاده از قالب هـای SVG و WebP بـه نتایـج واضح تـر و 
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سـریع تری می رسـید و بهتـر اسـت قالب های سـنتی ماننـد JPG و PNG که روی 

صفحه هـای موبایـل خـراب نمایـش داده می شـوند را کنـار بگذاریـد.

۳.محتواشاهاست
کیفیت محتوای شما باید مساوی یا بهتر از رقبای اصلی باشد. موتورهای جستجو 

مانند گوگل به وب سایت های عمیق و آموزنده ارزش می دهند. گوگل می گوید که 

استانداردهای  روی  باشند. سرمایه گذاری  داشته  مفیدی  باید هدف  وب سایت ها 

وب سایتتان هدف  که  می کند  تضمین  خالقانه  طراحی   و  حرفه ای  نوشتار  کیفی، 

کاربر را برآورده  کند، باعث اطالع رسانی، آموزش و سرگرمی او شود یا او را به خرید 

ترغیب کند.

باتوجه به این که یک کاربر معمولی   ۸۸ درصد بیشتر در وب سایت های دارای ویدیو 

وقت می گذراند، برندها باید محتوای ویدیویی خود را گسترش دهند، زیرا بینندگان 

پس از تماشای یک پیام ۹۵ درصد آن را متوجه می شوند، درحالی که با خواندن 

پیام فقط ۱۰ درصد آن را می فهمند. اگر در صفحه فرود وب سایتتان ویدیو بگذارید، 

می شود.  بیشتر  درصد   ۵۳ گوگل  ج  ی نتا اول  در صفحه  آن  شدن  دیدن  احتمال 

یادتان باشد وقتی نوبت به برنده شدن جوایز وب سایت و کسب رتبه برتر در گوگل 

می رسد، کیفیت همیشه بر کمیت برتری دارد.

۴.تجربهکاربریبایدمتناسبباروندهایآیندهطراحیشود
صنعت بازی یکی از پیشرفته ترین صنایع برای ارائه محصوالت دیجیتال موفق در 

سطح جهانی است و ارزش آن به بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر می رسد که بیشتر از 

مجموع ارزش دو صنعت فیلم و موسیقی است. هیچ کس با کاربری سخت یک 

سیستم کنار نمی آید. بازی ها برای سرگرم کردن کاربر تولید می شوند. پس به این 

فکر کنید که چگونه می توانید تجربه کاربری مشابه بازی ها را در حوزه های مهمی 

مثل طراحی سایت و جستجو، تعامل و دریافت بازخورد کاربر به کار گیرید.
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تمرکز زیاد بر سرگرمی، وب سایتتان را از رقبا متمایز می کند و باعث می شود کاربری 

آن سریع، آسان و جذاب شود. یک استراتژی توسعه خوب می تواند وب سایتتان را 

برای سال ها بیمه کند و باعث صرفه جویی فراوان در هزینه ها شود. به جای این که 

هر سال کل سیستم را از ابتدا بسازید، با یک بازسازی محدود دوره ای می توانید 

برندتان را همیشه رقابتی و مطرح نگه دارید. وب سایتتان باید این فرایند را ساده 

کند. وب سایتتان را برای آینده طراحی کنید و به دورنمای سخت افزار در سال های 

مورداستفاده  پیش بینی دستگاه های  موفقیت وب سایت  اساس  کنید.  فکر  آینده 

کاربران در ۳ تا ۵ سال آینده است.

5.بایدیکپلتفرمیاCMSسفارشیبسازید
از  کنید. صرف نظر  رقابت  سفارشی  دست دوز  کت وشلوار  یک  با  نمی توانید  هرگز 

ارزشمندی محصوالت عجیب و خاص، همه در نهایت ترجیح می دهند محصولی 

 متناسب با نیازهایشان ساخته شده باشد. کسب وکار و وب سایتتان 
بخرند که دقیقًاًًً

هم از همین اصل پیروی می کند. اگرچه می توانید وب سایتتان را با یک پلتفرم رایج 

و رایگان بسازید، اما زمانی فرامی رسد که هر برند خوب به یک مزیت رقابتی در 

حوزه دیجیتال نیاز دارد. هیچ پلتفرم یا سی ام اس قدیمی به اندازه پلتفرم هایی که 

به طور اختصاصی برای کسب وکار و نیازهای خاص شما طراحی شده قوی نیست. 

ساخت وب سایتی که همه اصول باال را در نظر بگیرد و خدمات بهتری به کاربرانش 

ارائه دهد نه تنها فوق العاده است، بلکه عملکرد کسب وکارتان را ارتقا می دهد و در 

نهایت باعث سود و درآمد بیشتر می شود.
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