
  

  دستورالعمل به روز رساني تارنما دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 طراحي سايت مطابق تكنولوژي جستجوگر ها

توانند ترافيك كافي براي وب سايت خود بدست آورند، يكي از اين علل يك  بسياري از وب سايت ها نمي
 “ وب سايت براي موتور هاي جستجوگر بهينه نشده” نكته ساده است : 

  
 روش های بهينه سازی وب سایت در برخورد با موتور هاي جستجو

  
 صفحات را طبق نظر جستجوگر ها طراحي كنيد  .١

براي يك موتور جستجو گرافيك سايت، فلش ها و كد هاي جاوا اسكريپت جذاب، اهميتي ندارد . چيزي كه 
يك موتور جستجو نياز دارد روان بودن كد نوشته شده در صفحات است. يعني نوشتن كامنت در بين تگ ها 

كنند.  ه استفاده از تگ هايي است كه جستجوگر ها از آنها استفاده مييا رعايت كردن فاصله ها نيست بلك
اين روزها بعضي از ( ALT و Keywords و description و title تگ هاي مهم در يك صفحه وب عبارتند از : تگ

 .)كنند براي ارائه نتايج استفاده مي Keywords موتور هاي جستجو فقط از تگ
  

 :چند نكته
براي ساخت صفحات سايتتان بهره گرفته ايد، سعي كنيد از كد هاي ساده استفاده كنيد  اگر از جدول ها

 . نه از تگ هاي تو در توي پيچيده
استفاده از فريم ها باعث سر گيجه موتور هاي جستجو ميشود كه به ضرر شماست. در ضمن استفاده از 

 .فريم ها ديگر در طراحي سايت ها متداول نيست
جاوا اسكريپت استفاده كرده ايد براي فراخواني فايل هاي جاوا اسكريپت خارجي از كد هاي اگر از كد هاي 

 .كوتاه استفاده كنيد
در تگ تصاوير موتور هاي جستجو را در يافتن موضوع تصاوير كمك ميكند. حتما از اين تگ  Alt استفاده از تگ

 .براي عكس ها استفاده كنيد
 .فحاتتان قرار دهيد و يا حداقل عكس ها را در ميان متن قرار دهيدمتن اصلي را قبل از عكس ها در ص

  
 Keywords كلمات كليدي  .٢

 wordtracker استفاده از اين تگ بسيار اهميت دارد و نوع كلمات استفاده شده در ان هم مهم است. سايت
بگيريد . تعداد كلماتي  كلمات كليدي خوبي را براي هر نوع سايتي پيشنهاد ميدهد كه ميتوانيد از آن بهره

كلمه  ١٥الي  ١٠كه ميتوان در اين تگ استفاده كرد محدوديت خاصي ندارد، اما براي حصول نتيجه بهتر از 
 .برتر استفاده كنيد

  
 محتواي سايت .٣

 بسياري از موتور هاي جستجو از متن اصلي صفحات براي يافتن كلمات كليدي استفاده شده در تگ
keywords  ميكنند. پس استفاده درست از كلمات كليدي و مطابقت آن كلمات با متن شما بسيار استفاده

بگذاريد و يا آن را لينك كنيد تا جستجوگر ها به  bold و يا heading اهميت دارد. كلمات اصلي متن را در تگ
 .آن لغات اهميت ويژه اي دهند

  
 عنوان سايت  .٤

جستجوگر هاست. عنوان صفحات نيز بايد مانند كلمات كليدي  يكي از مهم ترين بخش ها از ديد title تگ
درست و مطابق متن انتخاب شود. چون گاهي موتور هاي جستجوگر به عناوين صفحات بيش از كلمات 
كليدي اهميت ميدهند. تعداد كلماتي كه در عنوان صفحات استفاده ميكنيد نيز براي اينكه از حد استاندارد 

 . كلمه باشد ٩د بايد حداكثر جستجوگر ها خارج نباش
  



 تگ توضيحات  .٥
موتور هاي جستجو هنگام نشان دادن نتايج جستجوي خود، اطالعات تگ متاي توضيحات هر صفحه را براي 
نمايش توضيحات آن سايت نمايش ميدهند. بنابراين نوشتن توضيحات جذاب و درست بيننده را به سوي 

 .كلمه ميباشد ٢٥الي  ٢٠سايت شما جذب ميكند. استاندارد تعداد كلمات اين تگ 
  

 رافيكگ .٦
نيز يك عكس به اندازه  ALT استفاده از عكس اگر چه زيبايي خاصي به سايت شما ميدهد اما حتي با تگ

آنها  Alt چند كلمه قدرت ندارد. چون موتور هاي جستجو فقط كلمات را ميشناسند و عكس ها را هم با تگ
از خوانايي سايت شما براي شناسايي ميكنند. بنابراين استفاده از عكس به جاي لينك و يا بجاي متن 

 . چشم هاي يك موتور جستجوگر مي كاهد
  

 نقشه سايت  .٧
كند تا تمام صفحات سايت شما را شناسايي كنند. ابزار  نقشه سايت كمك بسياري به جستكوگر ها مي

 .سازد هاي زيادي بر روي وب هست كه نقشه سايت شما را در چند كليك مي
  

 لينك هاي هدايتگر  .٨
و فلش و مانند  pop up ي كه به ديگر صفحات سايت ميدهيد بايد ساده باشد. استفاده از منوهايلينك هاي

آن از خوانايي لينك هاي شما مي كاهد .اگر مجبور به استفاده از لينك هاي پيچيده در طراحي سايت 
گر نيز بتوانند لينك هستيد ميتوانيد از لينك هاي ساده در انتهاي صفحات استفاده كنيد تا موتور هاي جستجو

هاي شما را شناسايي كنند. رعايت اصول فوق باعث ميشود تا سايت شما در نتيجه جستجوي جستجوگر 
  . هاي معروف رتبه باالتري را بدست آورد

  

  نساختار و حجم صفحه آغازی

مهمترين نكته اي كه اغلب از سوي برنامه نويسان اينترنت ناديده گرفته مي شود مسئله سرعت مي 
باشد كه در دنياي اينترنت حرف اول و آخر را مي زند. آيا با سايتي مواجه شده ايد كه براي باال آمدن 

 ١نتظار در اينترنت برابر صفحاتش احتياج به چند دقيقه زمان داشته باشد و آيادقت كرده ايد كه يك دقيقه ا
   ساعت انتظار در جهان واقعي است؟

بنابراين توجه به مسئله سرعت و همچنين در نظر گرفتن نكاتي كه مرور صفحات و سايت را آسان سازد 
 . بسيار مهم است

دي صفحه آغازين مانند ويترين يك فروشگاه بسيار اهميت دارد . اين صفحه به تنهايي از چنان تاثيرات شدي
برخوردار است كه موجب ماندن و يا رفتن مخاطبان از سايت مي شود. بايد صفحه اول سايت محتويات آن 

را به صورتي جذاب و جالب به مشاهده كنندگان معرفي كند. صفحه اول درموفقيت يك سايت براي جذب و 
ثانيه  ١٥حدود جلب مشتري اهميت بسياري دارد. طبق آمارگيري هاي موسسات تحقيقاتي ، شما فقط 

 . وقت داريد تا توجه مشتريان خود را جلب و آنها را تشويق ترغيب به ديدن محتويات سايت خود نمائيد
زماني كه كاربران روي يك صفحه وب كليك مي كنند مهمترين عاملي كه باعث ميگردد آنها در آن صفحه 

  . باقي بمانند و يا آن را ترك كنند سرعت مي باشد

  

  یات كليدانتخاب كلم

كليد واژه ها، در واقع مهم ترين تاثير گذار در باال بردن درجه يك وب سايت در نتايج جست وجو هستند. 
كليد واژه ها به كلماتي گفته مي شود كه احتمال دارد با اصطالحات مورد استفاده كاربر به هنگام جست 

جاي صفحه ظاهر شوند، اما جايگاه آنها  و جو، انطباق داشته باشند. اين كلمات كليدي ممكن است در هر
 .در صفحه بر امتياز محاسبه شده توسط موتور كاوش اثر خواهد داشت



كلمات كليدي را بسته به موضوع سايت يا وبالگ بايد با دقت انتخاب و از آنها در مكان هاي مختلف سايت 
 .استفاده كرد

  :چند نكته در انتخاب كليدواژه ها
 
جستجو کنيد. با این کار رقبای  Google شده را در موتورهای جستجوی معروف نظيرکلمات انتخاب . ١

  .های رقيب را بررسی کنيداصلی شما مشخص خواهند شد. سپس شما باید سایت
 
  .سعی کنيد کلمات عمومی را به عنوان کلمه کليدی انتخاب نکنيد. ٢

ی دست دوم است، کلمه "کامپيوتر" کلمه بعنوان مثال اگر زمينه فعاليت شما فروش قطعات کامپيوتر
باشد. زیرا شامل تاریخچه کامپيوتر، علوم کامپيوتر و... نيز می شود ولی کلمه "قطعه دست مناسبی نمی

  .دوم کامپيوتر" کلمه مناسبی خواهد بود
 
بيشتر بهتر است از کلمات ترکيبی بعنوان کلمات کليدی استفاده کنيد زیرا رقابت برای کلمات مفرد . ٣

توانيد رقابت خود را برای کلمات است. پس از اینکه ترافيک سایت شما به یک حد قابل قبولی رسيد، می
  .مفرد ادامه دهيد

 
اصطالحاتي كه ممكن است كاربر به هنگام جست و جو مورد استفاده قرار دهد شناسايي كنيد. اين واژه 

لكه بايد كلماتي باشند كه بازديد كننده ممكن است طي ها نبايد بر اساس نام كاال يا نام سازمان باشند،ب
كاوش درباره فعاليت، محصول يا خدمات شما آن را وارد كند. از عبارات تك حرفي و كلماتي مثل 

وب،اينترنت،پست الكترونيكي يا خانه كه در نود درصد پايگاه هاي وب ظاهر مي شوند پرهيز كنيد. حد 
كليدي رعايت كنيد و از به كار بردن زياد از حد آنها خودداري كنيد،چرا كه اين تعادل را در استفاده از كلمات 

 .كار يك امتياز منفي محسوب مي شود و ممكن است باعث حذف وب سايت شما از ليست نتايج شود
  

  تاهميت رنگ در طراحي ساي

 
 :هنگام انتخاب رنگ در زمان طراحی باید به نکات زیر توجه کنيد

 شناسی رنگاثر روان  -١
 قابليت خواندن متون صفحات سایت -٢
 رنگ متمم رنگهای انتخابی برای بک گراند ، گرافيک ها ، لينک ها و متون -٣
  
  
  

 :ليست زیر مشخصه هایی از رنگ ها را که هنگام طراحی باید مدنظر داشته باشيد بيان ميکند
 .ثانيه اول دیدن ميگذارند ٩٠رنگ ها اثر زیادی روی احساسات ما در  -١
 .اثر رنگ ميتواند بيننده را ترغيب به خرید یک جنس از شما کند -٢
رنگ ها رفتار ما را در برابر یک موضوع فقط تشدید نميکنند ، بلکه اثر خود را کامال در رفتار ما  -٣

 .نشان ميدهند
 .رهنگ های مختلف گوناگون استاثر گذاری رنگ در ف -۴
  .هر رنگ به تنهایی یک پيام مخصوص به چشم بيننده ميفرستد -۵
  

  تهای خارجی در افزایش رتبه یک سایاهميت لينک
های دیگر به سایت شما وجود دارد. هر چه تعداد هایی است که از سایتهای خارجی، لينکمنظور از لينک

یت شما بيشتر خواهد بود. علت این امر این است که موتورهای جستجو ها بيشتر باشد رتبه سااین لينک
کنند که چون تعداد زیادی لينک به این سایت وجود دارد بنابراین از نظر کاربران اینترنت اینگونه استدالل می

 . برنداین سایت دارای اهميت زیادی است بنابراین موتورهای جستجو نيز رتبه سایت را باال می
 



 ١٠تا  ١کند که عددی بين بيان می page rank ها را براساس آیتمی بنامر جستجوی گوگل رتبه سایتموتو
باشد. هر چه این عدد بزرگتر باشد رتبه سایت مربوطه بيشتر خواهد بود و همچنين هر چه تعداد می

 .شودآن سایت بيشتر می ranking های خارجی یک سایت بيشتر باشدلينک
 

 
 


