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ی مترجمقدمهم  

در تجارت الکترونیک مشغول هستم. زمانی که  93ی بازاریابی و فروش شدم. و از سال وارد عرصه 86از سال 

 ،ی زیادی در این حرفه نداشتم. بنابراین متحمل ضررهای مالی و از آن مهمترشروع به این کار کردم اطالع و تجربه

وانم تدست دادم اما در مقابلش تجربیات بسیاری در این زمینه به دست آوردم و شاید به جراًت میزمان زیادی را از 

 تواند پیش بیاید مواجه شدم.بگویم که با هرگونه مشکلی که در این راه برای شخصی می

ول ی افحهی مناسب الکسا و قرار گفتن در صهای بحث برانگیز در این حوزه به دست آوردن رتبهیکی از بخش

 ی انگلیسی کتابها باشد. در همین راستا نسخه ترین قسمتتواند یکی از اثربخشمی سئوگوگل است که 

درهای مفاهیم جدید و الکترونیکی که در پیش رو دارید را خریداری کردم و مطالعه کردم. این کتاب توانست 

ن . به همیمی باشندبه صورت جامع و کامل  اباین کت تر اینکه اطالعاتو مهم تکمیلی را به روی من بگشاید.

ت به ی تحت الفظی و لغی این کتاب فقط یک ترجمهی این کتاب گرفتم. قصدم از ترجمهدلیل تصمیم به ترجمه

م و اگر تر بیاورتر و یا تکمیلیهایی واضح های نویسنده مثاللغت نبوده بلکه سعی کردم حتی در بین صحبت

ار ی بیشتر قره روزتری در آن موضوع داشتم لینک وبسایت را در آن قسمت برای مطالعهتر و باطالعات تکمیل

 دهم. 

نم کاند تشکر میتر شدن متن این کتاب به من کمک کردهاز تمامی دوستان و همکارانم که در ویرایش و سلیس

قرار داده شده بتواند به شما نیز برای داشتن  Dimaht.comو امیدوارم این کتاب که به صورت رایگان در وبسایت 

 تر کمک کند. در ضمن چنانچه سوال یا ابهامی در مورد هریک از موضوعات داشتیدوبسایتی قوی

من در نظر  و سئو ترونیکیها و تجربیات تجارت الککه برای روزنوشتهDimaht.comطریق وبسایت  از توانیدمی

 .با من در میان بگذارید ،گرفته شده

                                                                                                               

با تشکر                                                                                                                

 حمید طهماسبی  

        96خرداد  
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 1 فصـــل

 مقدمه

 

 

 

http://dimaht.com/


  3 
 

 فصلدرباره این 

خاطب تبدیل)تبدیل مسازی نرخ  اول، عناوین اصلی این کتاب را معرفی خواهیم کرد: تجربه کاربر و بهینهفصل در 

را توضیح خواهیم داد. مهمتر  سئوبرای  نرخ تبدیلسازی  بهینهو   UX ,یپذیردکاربراهمیت . همچنین به مشتری(

ارائه خواهیم کرد. این مقدمه برای درک بهتر  (سئوسازی موتور جستجو) بهینهاز همه، مقدمه کوتاهی درمورد 

طراحی و ابطه میان که در آن ر بخشیمقدماتی همراه با مابقی این کتاب مفید خواهد بود. ما از این بخش 

 گیری خواهیم کرد. دهیم، نتیجهرا توضیح می پذیریدبررکا
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 1 شـــبخ

 این کتاب

چیزی  سئواست. و  سئوهای گسترده  استراتژی ی خوب گرفتن در موتورهای جستجو مانند گوگل مستلزم رتبه

باید برهمه جوانب وب سایت شما تمرکز کند. مسائل فنی،  سئواز یک ترفند است. استراتژی بلند مدت  فراتر

ی خوب بند مطالب وب سایت شما و بویژه تجربه کاربران از وب سایت شما باید فوق العاده باشد. برای حفظ رتبه

دهید. )جامع به معنای آنکه نکند با درست را توسعه  نامیممی سئو جامع نگر روش ،در گوگل، باید آنچه را که ما

مشکل  سئولحاظ  سایت به در جای دیگری از ،کردن چیزی باعث شویم که در همان لحظه یا مدتی بعد از آن

برخوردار است! در این کتاب به از اهمیت زیادی  UXیا همان  کاربران خوب به بنابراین ارائه تجربیات آید(.پیش 

 سازی کنید. بهینه ،نرخ تبدیلو  کاربردپذیریب سایت خود را با بهبود کنیم تا و کمک می شما

 ابـن کتـب ایـطالـم

دهد. این را پوشش می نرخ تبدیلو بهینه سازی UX،  (Usability)کاربردپذیریی این کتاب مهمترین عناوین برا

ترین  یید مطالعه کنید اما منطقها را به هر ترتیبی که مایل توانید بخش کتاب به پنج بخش تقسیم شده است. می

دست از مطالعه بردارید. اطالعات غالباً غیر  5 شروع کنید و پس از مطالعه فصل 1بخش ترتیب این است که از 

 کند قابل خواندن است.  فنی هستند و برای هر کسی که صاحب وب سایت است یا از هر وب سایتی نگهداری می

ان بیرا ی را پوشش دهیم، همچنین اطالعات تکمیلی در رابطه با هر موضوع سعی ما بر آن است که مطالب اساس

لب توانند از آن مطا ای صرفاً یک مطلب معمولی است که می ای، بعضی مطالب پایه کنیم. برای خوانندگان حرفه

 نظر کنند.  صرف

 کلی کاربردپذیریاین کتاب درمورد مسائل  دوم فصل. کنیم عناوین اصلی این کتاب را معرفی می اول فصلدر 

ایت س صحبت خواهیم کرد که برای تمام صفحات وب کاربردپذیری ، درمورد مهمترین مسائل فصلاست. در این 
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 پذیریاربردکبه مسائل مربوط به  -از صفحات خاصربردپذیری کا -این کتاب سوم فصلشوند.در  شما بکار برده می

مانند صفحه ی تسویه حساب و صفحاتی از سایت که از سرچ گوگل بیشتر به آن وارد می شوند  از صفحات خاص

کند. و در  میر نسخه موبایل وب سایت شما تمرکز د UXصرفاً بر  -موبایل UX -چهارم فصلاندازیم.  نگاهی می

نتایج جستجو گوگل را برای دهیم که چگونه  ، توضیح میدرمورد تحقیقات نرخ تبدیل پنجم فصلدر نهایت، 

  افزایش نرخ تبدیل وب سایت خود بهینه کنید.

 اتـالحـطـاص-وـجـور جستـموت

کنیم. البته، موتورهای  نام گوگل را ذکر می کنیم غالباً که به موتور جستجو اشاره می در این کتاب، زمانی

که گوگل بر بازار موتورهای جستجو  . اما از آنجاییYahooو  Bingجستجوی زیاد دیگری هم وجود دارد، مانند 

از سرچ های انجام شده در  %78) اطالعات تکمیلی مترجم:کنیم. غالب است، در متن خود تنها به گوگل اشاره می

 صورت می گیرد.( گوگلدنیا توسط 

 نگر جامع سئوآیکون 

شویم می سئومورد  در UXیا عواقب  سئوزمان که وارد مبحث  نوشتیم. هر نگر جامع سئوما این کتاب را از منظر 

 با این آیکون روبرو خواهید شد: 
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 2 شــبخ

 (سئو)سازی موتور جستجو  تعریف بهینه

 لــاین فص

 جهتشما باشد.  سئوهای جامع  باید بخش مهمی از استراتژی(conversionل )نرخ تبدیو UXتحقیق در مورد 

کنیم. این فصل همچنین در  را در این فصل معرفی می  سئوبرای متون این کتاب، اساس اولیه  محتواییارائه 

) اطالعات تکمیلی مترجم: بهتر بود که ترجمه ی سئو به جای بهینه سازی پدیدار شده است. ما  محتواکتاب سئو 

ن ای موتورهای جستجو، بهینه سازی مبنی بر موتورهای جستجو می بود اما به دلیل زیاد استفاده کردن معنی

 ما نیز از همان قاعده پیروی می کنیم( یاول کلمه به همان صورت

 ل چیست؟ــکار گوگ

 چطور گوگل سایت شما را پیدا می کند؟

ها را از یک صفحه وب به صفحه وب دیگر  کنند. آنها لینک ها را دنبال می موتورهای جستجو مانند گوگل لینک

و یک  (index)صفحاتفهرست کردن ، (Crawler)کنند. موتور جستجویی مانند گوگل شامل خزنده دنبال می

گردد و  می روز هفته7ساعت  24کند. حول اینترنت  ها را برروی وب دنبال می نده لینک. خزباشد الگوریتم می

نام دارد.  ( Index) صفحاتفهرست کردن  کند،که صفحه را در پایگاه داده غول پیکری ذخیره می HTMLنسخه 

 رسانی میبه روز ،این ایندکس ای باشد شده نسخه جدید یا آپدیتاگر می آید و وب سایت شما  بهکه گوگل 

 بسته به ترافیک وب سایت شما و میزان تغییراتی که در وب سایت خود انجام دادید، گوگل کم و بیش سمت .شود

ای معنی به ج )نکته: ما در طول ترجمه هر لفظی که بیشتر استفاده می شود را به کار می بریم.آید. میسایت شما 

یشتر ب "سئو"کنیم) چون در متن از  ده میاز خود کلمه سئو استفاکردن سئو به بهینه سازی موتورهای جستجو 

http://dimaht.com/
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ایندکس به کار می  ،نیز به جای معنی فارسی آن فهرست کردن (indexایندکس )و برای کلمه  .استفاده شده(

 رود و ما نیز همان ایندکس می نویسیم.(

 یندکساز سایت دیگر به سایت شما در برای اینکه گوگل از وجود وب سایت شما باخبر شود، باید ابتدا لینکی ا

ما منجر به ایندکس صفحات سایت ش -اولین خزنده توسطآن را بشناسد. دنبال کردن آن لینک  تالینکی  -باشد

 توسط گوگل می شود.

 لــالگوریتم مخفی گوگ

ارای وگل دتواند وب سایت شما را در نتایج جستجو نشان دهد. گ وب سایت شما ،گوگل می ایندکس کردنپس از 

گیرد کدام صفحات به چه ترتیبی نمایش داده شوند. نحوه کار این الگوریتم  الگوریتم خاصی است که تصمیم می

الوه، کند. بع گیری می تصمیم ،درمورد ترتیب نتایج جستجو عواملیچه  داند دقیقاً کس نمی یک راز است. هیچ

 یک سری حس خوبی را درمورد اهمیت ،Yoastو تجربیات، در  کند. بررسی تغییر می عوامل و اهمیت آنها غالباً

 دهد.  می به ما هاعوامل و تغییرات در این 

 لــات نتایج گوگـصفح

دهد که متناسب با جستجوی شماست. ما به این  لینک به سایت را نشان می 10تا  7نتایج گوگل  از صفحهدر هر 

کنیم. اگر روی صفحه دوم کلیک کنید، نتایج بیشتری نمایش  می اشاره ،جستجو اورگانیکنتایج به عنوان نتایج 

ها  این لینک ( وجود دارد.paid) پولیلینک آبی، اکثر اوقات، دو یا سه لینک  10شود. در باالی این  داده می

کنند تا زمانیکه مردم در جستجوی عبارت خاصی  به گوگل مبلغی را پرداخت میشرکت ها تبلیغات هستند؛ 

ها بسیار متغیر است، و به رقابت عبارت مورد  ها را در باالی سایت قرار بدهد. قیمت این لینک ند  این لینکهست

 بستگی دارد. شده جستجو 
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 جستجو هایها برای موتورکـارزش لین

ز ا سایت هابسیار مهم است:  ،ها داشتن درک اساسی از نحوه استفاده گوگل و دیگر موتورهای جستجو از لینک

)از خود  های داخلی لینک ، چهکنند. هر دو  استفاده می به گوگل ها برای نشان دادن اهمیت آن صفحه لینک

بندی وب سایت در گوگل کمک  تواند در رتبهها( می )از دیگر وب سایت های خارجی لینک چهوب سایت( و 

بسیاری  های لینک آنها هایی که خود وب سایتهایی از  ها نسبت به بقیه مهمتر هستند: لینک کند. برخی لینک

)توضیح های خارجی کمتر، مهمتر هستند.  های کوچک با لینک ها از وب سایت نسبت به لینک دارند عموماً

تکمیلی مترجم:بک لینک گرفتن از سایت هایی که خودشان بک لینک بیشتر دارند بهتر است. مطالعه این مطلب 

 (.لینک و بک لینک و انواع آنکند، به شما کمک بیشتری می 

 انیـجستجوی جه

های خبری، عکس و ویدئو ها را در نتایج جستجوی گوگل همچنین آیتم (،paidپولی )و  اورگانیکدر کنار نتایج 

 کند. این گنجاندن جستجوی جهانی نام دارد.خود تعبیه می

 ت؟ـسـجو چیـور جستـوتـازی مـس هـبهین

 اورگانیکوی ـبندی باال در نتایج جستج رتبه

ر نشان داده شدن در ها را به منظو کند تا سایت ای است که تالش می ( حرفهسئوسازی موتور جستجو) بهینه

وب سایت  کند تا سعی می سئو، بهینه سازی کند. به منظور انجام این کار، اورگانیکرتبه باال در نتایج جستجوی 

یک  ریباً تقاما های گوگل تطابق بدهد. اگرچه الگوریتم های گوگل مخفی و بصورت یک راز هستند،  را با الگوریتم

ی خوب درمورد عوامل مهم شده است. از منظر ما، عوامل در الگوریتم گوگل ها منجر به ایده سئودهه تجربه در 

 به دو گروه قابل تقسیم است:

http://dimaht.com/
http://dimaht.com/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/
http://dimaht.com/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%A8%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/
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گیرند. این فاکتورها موضوعات ی سایت تصمیم میاین فاکتورها در مورد رتبه . page-Onفاکتورهای  (1

 ی کدنویسی رعایت شده است( ونانچه از وردپرس استفاده کنید بهترین نحوهفنی مانند کیفیت کدها )چ

 شود. مسائلموضوعات متنی بیشتر مانند ساختار متن، چیدمان سایت و استفاده از کلمات را شامل می

ه بکنیم. برای اطالعات بیشتر در مورد موضوعات فنی، متنی را به صورت عمقی در این کتاب بررسی می

  وبسایت ما سر بزنید.

شود. هرچه تعداد هایی است که به سایت شما داده میاین فاکتورها شامل لینک .page-Offفاکتورهای  (2

سط مترجم: بهتر است موضوع آن سایت )نکته اضافه شده تو های مرتبط با سایت شما بیشتر باشدلینک

کند و باعث باالرفتن رنک شما در ی بیشتری را در گوگل دریافت میها مرتبط با سایت شما باشند( رتبه

د لینک توانید در مورشما میکنیم. )صحبت نمی page SEO-Offشود. در این کتاب در مورد گوگل می

 در وبسایت ما مطالعه کنید(. page SEO-Offبیلدینگ و 
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 3ش ــبخ

 نرخ تبدیلو  UX، کاربردپذیریتعریف 

 لـاین فص

 و کاربردپذیریدر این فصل، مفهوم اصلی این کتاب را توضیح خواهیم داد. عالوه بر آن، به توضیح اهمیت 

 ا خواهیم پرداخت. شم سئوبرای استراتژی  نرخ تبدیلسازی بهینه

 UXو  پذیریکاربردف ـتعری

UX 

UX اجازه دهید در این مورد به یک توافق برسیم که چیست؟ اول ،UX  به خودی خود با وب سایت در ارتباط

ی ا آورید. تجربه ای است که شما در زمان بازدید از یک فروشگاه مواد غذایی بدست می نیست. این تجربه

آورید. حتی بیدار شدن در یک صبح و قدم گذاشتن به  یک کنسرت بدست می است که در زمان تماشای

کنید و در زمان انجام کارها،  را حس می شوید، آن چیزی است که با آن مواجه می UXزمین سرد حمام است. 

 درمورد احساسات انسانهاست. UXدهید.  ها، صرف غذا در رستوران آن را انجام میبازدید از مغازه

سازی احساس مثبتی است که بازدیدکنندگان در زمان ترک وب  ، بهینه UXسازی  این کتاب، هدف بهینهدر 

ردیم را مشخص ک کند. ما سه مولفه سایت شما دارند. تعدادی از مسائل جداگانه به تجربیات کاربران کمک می

 بسیار مهم است: UXکه  برای 

 کند. د از صفحه اصلی شما یا دیگر صفحات پیدا میای که کاربران در زمان بازدی احساس اولیه 

  احساسی که کاربر در زمان پیدا کردن یا عدم پیدا کردن مطلب مورد نظر خود در وب سایت شما با

 شود. آن روبرو می

http://dimaht.com/
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  احساسی که کاربر پس از خواندن اطالعات مورد نظر خود در وب سایت شما یا بعد از خرید وسیله

 شود. آن روبرو می ای از مغازه شما با

 کند. لفه به احساس نهایی یا تجربه کاربر در زمان ترک وب سایت شما کمک میؤتمام این سه م

 ((Usabilityکاربردپذیری

احساس با  UXشود. زمانیکه  استفاده می UXدر زمان توصیف دارد، و غالباً  UXا رابطه نزدیکی ب کاربردپذیری

صمیمیت وب سایت با درمورد میزان کاربردپذیری یت شما در ارتباط است، در زمان بازدید از وب سا افراد

هتر، بکاربردپذیری دانند کجا باید کلیک کنند؟  آیا می می شوند؟را متوجه است. آیا مردم وب سایت شما  کاربر

UX بخشد. را بهبود می 

صحبت خواهیم کرد. تفاوت اندکی  UX( برای افزایش کاربردپذیری) در این کتاب ، بیشتر درمورد تغییر این امر

 کنیم. میان این دو وجود دارد، اما ما از هر دو اصطالح در کنار هم در این کتاب استفاده می

 (Convertion) تعریـف نرخ تبـدیل

ها یعنی تبدیل  برروی وب سایت "بدیلت"در ارتباط است.  UXبه شدت با  مانند کاربردپذیری هم نرخ تبدیل

ند . دلیل اینکه این دو بسیار با هم در ارتباط هستوفادار تبدیل به بازدیدکننده یا مشترک ه به خریداربازدیدکنند

 شماست. نرخ تبدیلدارای تاثیر مثبت بر عمومًا  UXکه بهبود  این است

 بیشتر برای کاربران اهمیت دارد. UXبهینه سازی نرخ تبدیل بیشتر برای صاحب سایت مهم است و بهینه سازی 

یر یا ترافیک بیشتر هستید. با این حال، مس به این معناست که شما خواستار درآمد باالتر نرخ تبدیلبهینه سازی 

. در کل وب سایت هایی که استفاده از آنها و درک آنها باید براساس رفتارهای کاربر باشد نرخ تبدیلسازی  بهینه

ست، اگر مردم احساس مثبت تری از وب سایت شما داشته . و بدیهی انرخ تبدیل باالتری دارندتر است،  ساده
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مایل ت با سایت شما شدنباشند، که در فصل قبل درمورد آن صحبت کردیم، بیشتر نسبت به خرید یا مشترک 

 کنند. پیدا می

 کاربردپذیریو  نگر عـجام سئو

ما راهکارهای سئو،  Yoast. در محتوای مناسب تولید کنید هیم داد که چگونه سئودر ادامه، به شما آموزش خوا

سئو را  Joost de Valkدهیم. های کوچک و مشاوره به مشتریان بزرگ )گاردین، فیس بوک( میمالکان سایت به

-های خودش را چندین بار تغییر داده، بسیاری از راهنماییسال پیش آغاز نموده. با اینکه گوگل الگوریتم 8بیش از 

ها خیلی ساده هستند: فقط کافی است شما مطمئن د قبل کارآمد هستند. و این توصیههنوز مانن Yoastهای ما در 

استفاده نکنید. زیرا این موارد در طوالنی مدت کارساز  "ایحقه"باشید که سایتتان خیلی خوب است. از هیچ 

ت، تا ل اسنیستند، و ممکن است حتی اثر معکوس داشته باشد. ماموریت گوگل ساختن یک موتور جستجوی کام

به مردم برای پیدا کردن آنچه که به دنبالش هستند کمک کند. سایت و استراتژی بازاریابی خود را همیشه در 

 راستای هدف گوگل قرار دهید. 

عملیات گوگل ایجاد موتور جستجوی کاملی است که به افراد در یافت آنچه مایل هستند کمک کند. تطبیق وب 

ا ر خود با این هدف، مسیری است که باید در آن گام بردارید. این چیزی است که آن سایت و استراتژی بازاریابی

 می نامیم. "نگر جامع سئو"

 به معنای تمرکز شما برتمام موارد ذیل است: سئودرمورد وش سئو جامع نگر ر

 فنی خوب سئو 

 UX فوق العاده کاربران 

  با کیفیتنوشتن محتوای 

 خود حصول اطمینان از ایمن بودن سایت 
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بندی شما را  هرتب فوراً وب سایت  به روزو ایمنی  خوب UXداشتن وب سایتی فوق العاده با محتوای با کیفیت، 

 شما خواهد داشت. سئوتاثیر مثبتی بر  اگرچه در دراز مدت قطعاً بخشد. بهبود نمی

های اجتماعی  ه رسانهتر و شانس باالتر برای دریافت توج پایین Bounce rateهای جذاب دارای  وب سایت

بندی خوب را  کنند وب سایت شما در دراز مدت رتبه دو موردی هستند که تضمین می ها دقیقاً هستند. این

اند تو های اجتماعی صحبت نکند، چطور گوگل می کس درمورد وب سایت شما در رسانه کنند. اگر هیچ حفظ می

معنی  "نرخ دفع"یا  "نرخ پرش" Bounce rateکمیلی مترجم: )اطالعات تفکر کند که وب سایت شما خوب است؟

 به کار می بریم( Bounce rateولی ما همان  می شود

 تر مخاطبان شما وب سیات شما را دوسشوند. اگ های فوق العاده نیز منجر به تغییرات بیشتر می وب سایت

شان به وب سایت شما بیشتر  یا بازگشتداشته باشند و آن را بفهمند، شانس خرید محصوالت شما توسط آنها 

 شود.می

 سئوهای بلند مدت  ت شما باید بخش مهمی از استراتژیوب سای UXو  کاربردپذیری،  نگر جامع سئواز نقطه نظر 

تری هستند و در دراز مدت منجر به رتبه  پایین Bounce rateهای جذاب و دوستانه، دارای  سایتشما باشد. وب

 شوند. می بندی باالتر

 نرخ تبدیلو  نگر عـجام سئو

خوب  ،نیست، اما برای یک استراتژی مکمل نگر جامع سئوبخشی از استراتژی  نرخ تبدیلسازی  که بهینه درحالی

راد بر جذب اف سئودهد که افراد بیشتری وب سایت شما را پیدا کنند. استراتژی  این اطمینان را می سئواست. 

وب  بر بازدیدکنندگان از نرخ تبدیل کند. استراتژی تجو برای وب سایت شما تمرکز میبیشتر از موتورهای جس

د منجر توان ها می کند. در پایان، هر دو استراتژی سایت شما، و تبدیل این بازدیدکنندگان به مشتری تمرکز می
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یکه قوه بیشتر است، در حالبه فروش بیشتر شود؛ وجود افراد بیشتر برروی وب سایت شما به معنای خریداران بال

 شود. منجر به خریداران بیشتر در میان تعداد مشابه از بازدیدکنندگان می نرخ تبدیلمیزان باالتر 

 

 

 نرخ تبدیلدر مقابل بهینه سازی  سئو. قیف ها، 1شکل 

 YOASTنکته  

به معنای این  ،تبدیلو  سئویب را با هم ترکیب کنید. ترک نرخ تبدیلو بهینه سازی  سئواز دیدگاه ما، شما باید 

است که شما بر جذب افراد بیشتر برای وب سایت خود تمرکز می کنید و همزمان بر افزایش این شانس که 

 .می شودبازده دو برابر  منجر بهمردم محصوالت شما را خریداری کنند تمرکز می کنید. این 
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 4 شــبخ

 کاربردپذیریی و ـراحـط

 لـاین فص

حائز وب سایت  یک طراحی یکپارچگیو  ساختبرای  UXو کاربردپذیری دهیم که چرا  ، توضیح میدر این فصل

 اهمیت است.

 ادهـی فوق العـاهمیت طراح

العاده است. ظاهر وب سایت شما باید برای به معنای داشتن طراحی فوق نگر جامع سئوبخشی از استراتژی 

وب سایت شما را دوست داشته باشند، بیشتر احتمال دارد که  بازدیدکنندگان شما جذاب باشد. اگر مردم ظاهر

)بازدیدکنندگانی که  شما را کاهش می دهد Bounce rateدر وب سایت شما باقی بمانند. بنابراین ظاهر خوب 

 Pogo-sticking)اطالعات تکمیلی مترجم: البته بازگشت به صفحه سرچ گوگل را به گوگل مراجعه می کنند(. فوراً

 یند.(می گو

وم کند که این روند مرس سایت روندی را دنبال می برای بازدیدکنندگان جذاب است. طراحی وب زیبایی وب سایت

تواند برای سال آینده غیر جذاب و خسته کننده باشد. و البته، آنچه که زیباست همیشه  و مد روز است، که می

  خودنمایی می کند.در چشم بیننده 

 ت؟ـم اسـه اندازه مهـچ ت تاـوب سای زیبایی

Marike  تحقیقاتی را درمورد اهمیت زیبایی در زمان طراحی وب سایت انجام داده است. نگاه به نتایج برخی از

هستند.  لفیقی از هر دودهد که نتایج تنشان می کاربردپذیریو  مطالعات علمی اخیر درمورد اهمیت زیبایی

رابطه  دهند. با این حال، دیگر مطالعات را نشان می کاربردپذیریو   مطالعات تجربی متعددی رابطه میان زیبایی
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را  توانند چیزی شوند بخاطر اینکه نمی دهند که اگر مردم ناامید می معکوسی را نشان دادند. مطالعات نشان می

 توان ین میاحتمال تایید طراحی وب سایت شما کمتر خواهد شد. بنابرا و خواهند در سایت پیدا کنند که می

 .باشد مهمتر می توانداز آن  کاربردپذیریمهم است، اما مسئله   نتیجه گرفت که زیبایی

کند که آیا زیبایی مهم است یا خیر. برخی وب دهند که نوع وب سایت تعیین می تحقیقات بسیاری نشان می

به عنوان مثال عکاسان نیازمند ) کنند نیازمند طراحی سلیس هستند ها به دلیل محصوالتی که ارائه میسایت

ود س قدیمیهای  عکسهای خوب برای ترویج توانایی خود هستند(، درحالیکه دیگر وب سایت ها بیشتر از طراحی

 (.فروش کاالی دست دوممی برند) به عنوان مثال مغازه های 

د. آی به حساب میردپذیری کاربعالوه بر نوع وب سایت، هدف مخاطبان شما  عامل مهم در ارتباط میان زیبایی و 

خواهند محصولی را خریداری و سایت شما  مهمترین چیز است؛ آنها میکاربردپذیری برای خریداران هدف گرا، 

ای که مردم از بازدید از وب سایت شما خریداران، تجربهیا  (بازدیدکنندگانرا ترک کنند. برای لذت بردن بیشتر )

 تواند آنها را برای خرید محصوالتتان متقاعد کند. ی سایت شما میآورند مهمتر است، زیبایبدست می

توان از این مطالعات آموخت این است که زیبایی طراحی برای وب سایت بسیار مهم است. وب سایت  آنچه می

از  ینیز مانند زیبای کاربردپذیریشما باید دارای ظاهری باشد که برای مخاطبتان جذاب باشد. و همچنین، مسئله 

 اهمیت زیادی برخوردار است.

 ند؟ـان ارائه می کـزی را به طراحـاب چه چیـاین کت

را جدی بگیرید و مطمئن شوید که سایت شما فوق العاده به  یند خالقانه است. باید آنآطراحی وب سایت یک فر

تواند در یک  به راحتی میدهیم  به مشتریان خود ارائه میکاربردپذیری رسد. نکات زیادی که در رابطه با  نظر می

)مانند اینکه شما می تواند فرایند طراحی را خسته کننده کند طراحی فوق العاده ثبت شود. برخی نکات می

 دهند و منجر به فروش بیشتر می گذارید که همه انجام می خواهید متفاوت باشید اما روی چیزی دست می
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زنند. به عنوان یک طراح باید به دنبال تعادلی بی گدیگر را پس میو زیبایی یکاربردپذیری شود(. برخی اوقات 

 و طراحی باشید. کاربردپذیری نقص میان 

را  A/B تست و 5 فصلکنیم که  کی را انتخاب کنید چون هر دو مهم هستند. به شما توصیه مییشما نباید 

 گذار باشد یا خیر.تاثیرکاربردپذیری یا  ان کنید که آیا باید انتخابی انجام بدهید که بر زیباییامتح -مطالعه کنید

را در  شته باشد. باید سعی کنند این مسائلدا UXو کاربردپذیری هر طراح باید دانشی اساسی درمورد  نظر ما ،از 

م ترکیب کنند. این کتاب به ویژه برای ه روز رسانی وب سایت قدیمی باه زمان توسعه یک وب سایت جدید یا ب

یست، ن یطراحان وب سایت مناسب است. این کتاب به دنبال آموزش مطالب بیشتر درمورد زیبایی یا طراحی هنر

 به شماست.  ، بلکه به دنبال آموزش موارد قابل استفاده و غیر قابل استفاده
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 2ـل ــــــفص

 کــلیکاربردپذیری 

 

 

http://dimaht.com/


  19 
 

 لـین فصدر مورد ا

. منظورمان در مورد مسائل کنیم صحبت می UXو  کاربردپذیریدر این فصل در مورد مسائل اساسی مربوط به 

 action-to-call و موریتمأ، شفافیت اساسی مواردی است که برای هر سایتی کاربرد دارد . با توضیحی در مورد

 کنیم.  برای اقدام بحث را آغاز می)در ادامه آن را توضیح می دهیم( 
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 5ش ـــبخ

 تـوریـأمـو م شفافـیت

 در این بخش

 نکنیم. این امر باید برای خوانندگا سایت صحبت می هدف اصلی وب شفافیتدر این بخش در مورد تمرکز بر 

دهد. در رابطه با  کامال ً واضح باشد و به محض ورود به سایت متوجه بشوند که سایت چه خدماتی را ارائه می

گوییم که بتوانید هدفتان را به وضوح به خوانندگان  کنیم و نکاتی را به شما میاهمیت این موضوع صحبت می

 سایت نشان دهید.

 تـیـفافـشت ـاهمی

 .استکاربردپذیری ترین موضوع در مورد  سایت شما در مورد چه موضوعی است مهم شفافیت و وضوح اینکه وب

د باید کامالً متوجه شود که موضوع نبین ی اصلی سایت شما را می زمانی که کاربران برای نخستین بار صفحه

خدمات شما بریم. محصوالت و  سایت شما چیست. این امر چیزی است که به عنوان هدف سایت از آن نام می

 باید کامالً برای کاربران سایت مشخص باشد. باید کامالً واضح باشد که شرکت و برند شما چه خدماتی را ارائه می

اجازه دهید که ارزش ها و استانداردهای سایت را نیز کاربران بدانند که در این دهند. اگر امکانش هست، حتی 

در  دانند که هدف سایت شما نامعلوم باقی بماند کاربران نمیشوند. اگر  صورت سریع به شرکت شما ملحق می

 شود که سریع سایت شما را ترک کنند. وبسایت شما باید چه کاری انجام دهند و این امر باعث می

بایست هدف سایتتان را کامالً به وضوح نشان دهید و کامالً مشخص باشد  این امری است بسیار بدیهی که شما می

 رود. به همین دلیل رسانی سایت از بین میبه روزفروشید. اما این هدف در زمان طراحی و  می که چه چیزی

 دانه بررسی کنید تا مطمئن شوید که هدف سایت شما شفاف است. است که باید دائماً سایت را منتق
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 ت شما چیست؟ـمأموری

ان بگذارید تعیین مأموریت خود بسیار اهمیت خواهید هدف سایت خود را به طور واضح با کاربران در می اگر می

ید کاربران در سایت شما انجام خواه دارد. هدف سایت شما دلیل وجودی آن است. این همان چیزی است که می

تر از هدف سایت شماست  هد)مطالعه کنند یا محصوالت شما را خریداری کنند(. مأموریت شما چیزی گستر دهند

 ر مورد سایت و شرکت شماست. های شما د و شامل ایده

باید به مأموریت خود فکر کنید. از این موضوع سرسری کاربردپذیری بنابراین پیش از هر اقدامی در رابطه با تقویت 

به این موضوع سطحی فکر نکنید. اینکه به صورت دقیق بدانید که به دنبال چه چیزی هستید و حفظ و نگذرید. 

دشواری است. برای اثبات این موضوع بعد از اینکه به مأموریتتان فکر کردید به سواالت نگه داری هدفتان واقعاً کار 

 زیر پاسخ دهید.

 دهند؟ شما انجام می خدماتا استفاده از بتوانند با خرید محصوالت  کاربران چه کاری می 

 شود؟ چه چیزی باعث تمایز محصوالت شما می 

 ت های دیگر) سای از محصوالت شما استفاده کنند و نه از سایت چرا باید مردم از سایت شما خرید کنند یا

 شناسید(؟ تر و بهتری که می های ارزان

 محصوالت و خدمات چیست؟ دلیل دیگر شما به جز کسب درآمد برای ارائه 

گی آنها از یک ها هستند، برخی از آنها بزرگ هستند و برخی دیگر نه. اما هم ها و نظریه ایدهی  زاییده ،ها تجارت

ها  ها، وعده شوند که خدمات شما خاص است و محصول جدیدی را به بازار اضافه کردید. مزیتای آغاز می ایده

 شما تماماً باید در وب سایتتان مشهود باشد. منفعتو 

 یز شما ازنوشتن مأموریتتان است. باید بدانید که چه چیزی باعث تما، UXو کاربردپذیری نخستین گام در تقویت 

 شود. برای این کار وقت بگذارید و مأموریت خود را بر روی کاغذ یادداشت کنید. برای نوشتن می دیگران می

http://dimaht.com/


  22 
 

استفاده کنید. باید در نهایت به یک مأموریت، و پیغام برای انتقال به نیز  یک تکه کاغذتوانید از کامپیوتر یا 

 مخاطبین برسید.

است. و البته اولین گام برای به  نگر جامع سئوی آغاز بسیاری از جوانب  واقع نقطهتدوین مأموریت در           

ا ر کتاب الکترونیکی سئو محتواتوانید  دست آوردن کلمات کلیدی و انتخاب آنهاست. برای اطالعات بیشتر می

 مطالعه کنید.

 به مخاطبین های شفاف سازی مأموریت روش

توانید ببینید که آیا هدف شما در سایتتان مشهود  زمانی که مأموریت خود را کامالً مشخص کردید پس از آن می

را چک  (Landing page)سایت صفحه فرودهایاست یا نه. چک کردن شفافیت بدین معناست که صفحه اصلی و 

حواستان باشد که به معنای واقعی تنها شما چند ثانیه  شوند. فحاتی که از طریق آنها کاربران وارد میکنید و ص

کوتاه است. بنابراین باید مطمئن شوید که تمام  ی توجه افراد واقعاً فرصت دارید که مخاطب را جذب کنید. دامنه

 اید.  نکات را سریع و کوتاه گفته

توانید مطمئن شوید که مخاطبین مأموریت و هدف شما را درک  از طریق آنها میکمی وجود دارد که راههای 

 های مناسبی انتخاب کنید و عکس رها و عنوانای مناسب و معقول بنویسید، تیت ست مقدمهیبا اند. شما می کرده

 های زیبایی را در نقاط مناسب قرار دهید.

 محتوای مقدمه .1

ای شفاف باشد. در این مقدمه مأموریت و هدف خود  بایست شامل مقدمه میشما  صفحه فرودی اصلی و  صفحه

فروشید؟ حواستان باشد که زبانی  را به صورت واضح نشان دهید. وب سایت شما در چه مورد است؟ چه چیزی می

http://dimaht.com/
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)حداکثر  دخوانی داشته باشد. متن نباید خیلی طوالنی باش اید با زبان مخاطبین سایتتان هم که متن را نوشته

 یک یا دو پاراگراف(

 ( Taglines)  و معرفی کوتاه( Headlines)عنوان سایت . 2

ه   معرفی کوتاو (Headline) عنوان سایتاستفاده مناسب از  ی در میان گذاشتن هدف و مأموریتروشی دیگر برا

(Tagline) .Headline  عناوین هر صفحه یا پست هستند. ها Title tag  یاTaglineاد کمی کلمات هستند که تعد

 .ر یا توضیحی در مورد شرکت یا برند باشدتواند توضیح بیشت توان افکار را متمرکز کرد. که می از طریق آنها می

 

 Yoast.comدر سایت  "The Art & Science of Website Optimization "توضیح کوتاهTagline : 2عکس شماره

ی مستقیم با عنصر وجودی محصوالتتان دارد. راحترین راه  رابطه Taglineو  ها Headlineاطمینان پیدا کنید که 

توان از  در زیر آن نیز می .تا توجه مخاطبین را جلب کند است های جذاب برای این کار استفاده از سرفصل

 شعارهایی استفاده کرد که مفهوم عناوین را بهتر برساند.
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و افعالی  هاتوانید برای این کار از جمله . مینویسید که منجر به عمل شودب اگر امکانش هست عناوین را به صورتی

ورت توانیم عنوانی به این ص باعث برانگیختن حرکتی از سمت مخاطبین باشد. برای مثال میاستفاده کنید که 

 داشته باشیم: 

این افزونه را نشان  اصلیجمله ارزش این  "سازی کنید.بهینه ؛سئو Yoastی  وبسایت خود را با استفاده از افزونه "

 شود. دهد و باعث جذب مخاطبین برای امتحان این افزونه میمی

 :مثال

 

 Pawedu.comی اصلی  : صفحه3عکس شماره 

کامل مشخص است که هدف سایت چیست. سه  pawEduی اصلی سایت  بینید در صفحهطور که می همان

و عکسی که به آن  Taglineمعرفی کوتاه اند در هر سایتی پیدا شود اما تو ی درشتی که نوشته شده می کلمه
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 تواند به مخاطبین بگوید که شما چه می توضیحات مبهم نمی اضافه شده حاوی نکات دقیق و ظریفی است.

 انجام دهید.خواهید 

 . یک عکس ارزش هزار کلمه دارد3

ان ها این امک از تصاویر است. برای اغلب تجارت صحیحی سومین روش برای انتقال مطالب به مخاطبین استفاده

خواهید به مخاطبین  وجود دارد که عکسی مناسب با آن شغل پیدا کنید. به این فکر کنید که چه چیزی می

 بگویید و مأموریتتان را در زمان جستجوی تصاویر در ذهن داشته باشید.

 YOASTهـنکت  

ه به سایتهایی که هم تان تهیه کنید و اصالًو آنها را خریداری کنید یا خود های اورجینال استفاده کنید از عکس

کار حرفه ای انجام می دهید حتماً این نکته را پیاده  ر)توضیح مترجم: اگکنند متکی نباشید. از آنها استفاده می

 سازی کنید.(

 

 نباشید.کنند متکی : به انبارهای عکسی که همه از آنها استفاده می4عکس شماره 

ید. های آبنبات جذاب و اشتها برانگیز بگذار ی اصلی عکس اگر فروشگاه شما فروش آبنبات است بنابراین در صفحه

. برای بگذارید خود راهایی از جزایر هاوایی و بهترین نوع کشتی  فروشید مطمئناً باید عکس کشتی میشما اگر 

 ود.ش تر می کار خیلی سختفروشند  های مختلف می د و یا پالگیندهن افرادی که مثالً کارهای مشاوره انجام می
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 6ش ــبخ

Call-to-action 

 در این بخش

  call-to-actionدهیم. همچنین نکات کاربردی را برای تقویت  را توضیح می call-to-actionدر این بخش اهمیت 

ما در اکثر متن ها  .می باشد CTAمخفف آن  call-to-action)توضیح مترجم:  .بیان می کنیممناسب در سایتتان 

یعنی نوعی طراحی کردن که  "وادارکردن به اقدام"این کلمه را می بینیم. اگر بخواهیم ترجمه اش کنیم می شود 

 (در نهایت کاربر در سایت ما اقدامی را انجام می دهد که ما می خواهیم مثل خرید، ثبت نام و...

Call-to-action یست؟ـچ 

call-to-action  شوند روی  خواهید افرادی که وارد سایت شما می شما می یک دکمه که است ،معموالً فاکتوریک

اینکه کاربر به سایت شما وارد شود یا درون سایت شما بگردد باید به آن راه را نشان دهید.  رایآن کلیک کنند. ب

 هستند. عالئم مهمتر باید بزرگتر نشان داده شوند. هر call-to-action ها همان باید به آن نشانه بدهید. این نشانه

 تر بهتر است. چه بزرگتر و واضح

داشته باشد. و  call-to-actionتواند  ای می ی اصلی مهم است اما هر صفحه در صفحه call-to-actionبا اینکه 

که برای خرید محصوالت در نظر گرفته  هایی شود. دکمه محسوب می action-to-callالبته که فرم تماس هم 

 اید و اینکه شما می هستند. مطمئن شوید که راه را برای کاربران خود نشان داده call-to-actionشود هم  می

 خواهید چه قسمتهایی کلیک شوند.

 خوب call-to-actionبهترین شیوه برای داشتن 

 حال نبا ای که در حد آپولو هوا کردن نیست.ر سایت بروند اینکه به مخاطبین سایتتان نشان بدهید که کجاها د

به طور مرتب سایت خود را بررسی کنید روند.  ها از بین می call-to-actionدر روند طراحی و تغییر مجدد سایت 

ود خوب وج call-to-actionهای مناسب برای تنظیم  و با نگاهی منتقدانه تمام آن را بررسی کنید. تعدادی شیوه

 دارد.

 اگر در جایی از بدون درهم ریختگی .call-to-action دیگری که  کنید نباید از عناصری استفاده می

. برای مثال باید حواستان باشد که درست در زیر استفاده کنید کندمی مخاطب را به خود جلب توجه 

call-to-action های اجتماعی استفاده نکنید. های شبکه از دکمه 
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 توانید مثالً با  . چرا مخاطبین باید همین االن عکس العمل نشان دهند؟ شما میاعمال کنید ضرورت

برای مخاطبین ضرورت  "عدد موجود است 1تنها  "یا  "عدد باقی مانده 3تنها "اضافه کردن کلماتی مثل 

 عمل ایجاد کنید.

 کنند. البته ما را مشاهده میهای ش . اطمینان پیدا کنید که مخاطبین بدون هیچ مشکلی دکمهاندازه 

 خیلی افراطی هم عمل نکنید و یا خساست به خرج ندهید.

 ارش ک و سفرای کاربران وجود داشته باشد کلی. زمانی که گارانتی برگشت پول بجلب اعتماد کنید

ی ا براموانع رتواند  شود. یک گواهی نامه مناسب در زیر فرم تماس با ما میتر میمحصول برای آنها آسان

 عدم تماس با شما کاهش دهد.

 هایی در رابطه با همین االن ثبت نام کنید تا هر هفته ایمیل". در مورد سود و منفعت شفاف باشید

اثر  "همین االن ثبت نام کنید"ی این جمله خیلی بهتر از جمله "سازی سئو سایتتان دریافت کنید.بهینه

 کند.می

 یک دقیقاً در زیر قیمت شما .call-to-action  دقیقاً در زیر قیمت محصوالت قرار دهید تا اگر مخاطبین

 ک کند. هیچ زمانی برای درنگ کردن وجود ندارد.شما راضی بود سریع کلیاز قیمت 

 اید، . اگر در طراحی کلی سایت از رنگهای آبی و نارنجی استفاده کردهرنگها مهم هستندaction-to-call  

به رنگ آبی آن را کور  call-to-actionدهد. استفاده از باشد بیشتر خود را نشان می سبز شما اگر به رنگ

 کند.می

 اگر مختصر توضیح دهید .call-to-action  از این جمله بر روی دکمه استفاده شما تنها یک دکمه است

 "تخفیف %20". به جای آن از "تخفیف بگیرید %20این محصول را خریداری کنید و  "نکنید مثالً 

 خوانی دارند. استفاده کنید. مطمئن شوید که متن و دکمه با یکدیگر هم
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 cheapair.comواضح در سایت  call-to-action: یک 5عکس شماره

 

 call-to-actionهای  : دو نمونه از دکمه6عکس شماره 

 

 call-to-actionمتن روی 

ای را  در پاراگراف قبلی نکته نویسید. متنی را بر روی آن مییک دکمه است که  call-to-actionدر اکثر اوقات 

کنید نکات مهم دیگری را نیز  در مورد متن روی دکمه به شما گفتیم. اما زمانی که به متن روی دکمه فکر می

 باید رعایت کنید:

را زمانی که در مورد پیش از هر چیزی، باید از صدای فعال استفاده کنیم. اهمیت استفاده از صدای فعال اوالً 

بیشتر میگوییم. صدای فعال به (  5بخش) Taglineاهمیت صدای فعال توضیح می دهیم در چگونگی نوشتن 

و این دقیقاً چیزی است که شما به دنبال آن هستید. مخاطبین  وادار می کند.معنای واقعی مخاطبین را به عمل 

 شان بخواهند دکمه را کلیک کنند!کنید که خودرا تشویق می
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اینجا "مخاطبین انجام دهند خاص باشد. روی دکمه متن خواهید می برای کاری که  باید ثانیاً، متن روی دکمه

هفته رای ب "ثبت نام کنید"هم کلمه مناسبی نیست. از کلماتی مثل  "ارسال"را ننویسید. همچنین  "کلیک کن

. متن شما گویای آن است که این دکمه چه کاری را استفاده کنید رای فرم تماسب "تماس با ما" نامه و یا مثالً 

توانید کلمات را ساده و کوتاه بگذارید.  دهد. از کلمات کوتاه و ساده استفاده کنید. باید تا جایی که میانجام می

 مخاطب باید بی درنگ منظور شما را متوجه شود.

 

 مه شما خاص است.: مطمئن شوید که متن دک7عکس شماره

 

 ای  تصاویر اشاره

ای به طور اساسی به ای است. تصاویر اشارهاستفاده از تصاویر اشاره ، call-to-actionبه  بهترین روش توجه افراد 

های هدایتی استفاده کنید، اما رنگها یا متنتوانید برای این کار از معنای هدایت خاص مخاطبین است. می

-ال هستند. و در میان اشکال شکلی وجود دارد که اصالً قابل قیاس با سایر اشکال نیست: فلشموثرترین راه اشک

 تواند شکل فلش واقعی یا شکل مثلث باشد.ها. در سطح گسترده می

مثال واضحی از استفاده فلش آورده. به خصوص در این عکس که   wheelofpersuasion.comدر سایت 

 کامالً مشخص است.

http://dimaht.com/


  30 
 

 

 نظیر هستند.ای بیی تصاویر اشارهها در زمینه: فلش8ه عکس شمار

تا انتهای متن بروند. و شود که حجم وسیعی از مخاطبین  های کوچک باعث می بنابراین استفاده از این مثلث

دهد. بنابراین حفظ و هدایت مخاطبین با افزایش می %57ل را تبدیتر از آن اینکه این امر نرخ  حتی جالب

کند. بدیهی است که این امر کاری است که  هر وبسایتی  بسیار جلب می  ها،  توجه مخاطبین راه از فلشاستفاد

 باید از آن بهره ببرد.
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 7بخـش 

 مــنوهـا

 در این بخش

پردازیم. همچنین نکات عملی را برای بهبود منوهای شما ارائه  می سئوبه توضیح اهمیت منوها برای  بخشدر این 

 کنیم. یم

 منوی اصلی

شود. این منو یک نقشه جهانی برروی  سایت شما به روشی واضح می های مختلف وب منوی اصلی شامل بخش

های منوی اصلی باشد )نه خیلی زیاد!( بطوریکه به بازدیدکنندگان وب  وب سایت شماست. که باید شامل آیتم

شما  سایت باشند. منو اصلی شما باید بازتاب ساختار وبسایت شما نشان بدهد در کجا دنبال چه نوع اطالعاتی 

نندگان بندی مناسب بازدیدک های نامرتبط نکنید بلکه به این فکر کنید کدام طبقهباشد. منو خود را غرق در آیتم

 شماست.

کند  یکمک مکنند. این منو به آنها  سایت شما استفاده می بازدیدکنندگان از منو شما برای یافتن مواردی در وب

 سایت شما شوند. بنابراین منو شما مهمترین ابزار برای نشان دادن هدف شماست. تا متوجه محتوای وب

   منوهای فرعی 

است، منوی فرعی باید  Macمنوهای فرعی باید شامل جزییات آیتم های منوی اصلی باشد. زمانیکه آیتم اصلی 

رو، آی مک را بخواند. توجه داشته باشید که این آیتم های چیزی شبیه به مک بوک، مک بوک ایر، مک بوک پ

 منوی فرعی نیز باید برروی صفحه مک نشان داده شوند.
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 apple.comآیتم اصلی مک و منوی فرعی برروی -9شکل 

ترین آن جایی است که منوی فرعی در زیر  های مختلفی برای اضافه کردن منوی فرعی وجود دارد، رایج روش

 یدارید. همچنین م گیرد، زمانیکه موس کامپیوتر را روی آن آیتم بصورت معلق نگه می اصلی قرار می آیتم منو

( تا بدین ترتیب نشان دهید که رو به پایین )مانند فلش ای را در آیتم منو اصلی خود اضافه کنید توانید نشانه

 شوند که منوی فرعی هم وجود دارد! نمی منوی فرعی هم وجود دارد. در غیر اینصورت، بازدیدکنندگان متوجه
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 walmart.comپیکان نشان دهنده منوی فرعی برروی -10شکل شماره 

 سئوها برای اهمیت منو

شماست. زیرا روشی  سئوسایت شما دارای اهمیت زیادی برای  سازد. ساختار وبسایت شما را می منو شما وب

 های مهمی درمورد یافتن محتواهای مهم به گوگل ارائه میرنخکه وب سایت شما بر اساس آن ساخته شده س

کنند. گوگل هم به این ساختار  کند. بازدیدکنندگان شما از منو شما برای دیدن ساختار وب سایتتان استفاده می

مشابه برای درک موضوع سایت شما و نحوه پیدا کردن و شاخص محتواهای مرتبط با هدف و نیت سایت شما نیاز 

ما گام به گام به شما نحوه راه اندازی ساختار مناسب و معقول یک سایت را آموزش می محتوا سئوکتاب ارد. در د

 دهیم.

توانید آنها را کم کنید، باید بیشتر به ساختار سایت های زیادی دارد و شما نمی اگر منو شما متمرکز نیست، آیتم

 ود بپردازید.خ
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 از منوکاربردپذیری نکاتی درمورد 

 ها سطح اصلی و زیرسطح

های سطح باالی منو اصلی شما باید یک خط از منو اصلی شما را به خود اختصاص بدهند. عالوه بر  ترجیحاً، آیتم

نظر  ای هم به فهاین حقیقت که اضافه کردن خط دوم به منو واقعاً برای کاربران خوشایند نیست، این کار غیر حر

رسد. اگر سایت شما خیلی بزرگ نیست، حداقل یک زیر سطح برای آن ایجاد کنید. سادگی آن را حفظ کنید  می

و متوجه باشید که راههای زیادی برای رفتن از یک صفحه به صفحه دیگر وجود دارد. منو شما تنها گزینه در وب 

ها را در منو خود قرار دهید، شاید به این دلیل است که وب  ندیب توانید تمام طبقه سایت شما نیست. اگر نمی

مام شما چیست؟ آیا ت وبسایت وظیفهمشخص کنید دقیقاً کند موارد زیادی را پوشش بدهد.  سایت شما سعی می

 دهد به این وظیفه ربط دارد؟آنچه وب سایت شما پوشش می

 آیتم های منو باید مرتبط باشند

 یابد. هرچیزی مابین این دو آیتم ها، منو با آیتم صفحه اصلی آغاز و با آیتم تماس پایان می سایت برای اکثر وب

د: ها باش تواند دارای این آیتم تا حدودی باید مرتبط باشد. اگر وب سایت شما درمورد غواصی است، منو شما می

ها وجود دارد، و  ای میان این آیتم رابطهغواصی آزاد، غواصی با وسایل و ماهیگیری با نیزه باشد. واضح است که 

ف )معرورالی داکارهای منو غواصی آزاد، غواصی با وسایل و  رسد. اگر این آیتم بنابراین منو طبیعی به نظر می

د، درسته؟ موارد باید مطابق با موضوع باشند. اگر شما دارای رس بودند، طبیعی به نظر نمی ترین و بزرگترین رالی(

را  توانید آنبنویسید، می داکارخواهید درمورد تجربیات خود در رابطه با یتی درمورد غواصی هستید و میسا وب

 در یک پست در وبالگ خود بگنجانید. بدین ترتیب به منو شما هم تعلق ندارد.
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 قابلیت دیده شدن منو

ید ماست. اگر مقاالت طوالنی بنویسسایت ش سایت شما، منو نقشه اصلی برروی وببرای اکثر بازدیدکنندگان وب

ب، . به این ترتیثابت داریدو مردم مجبور باشند برای خواندن آنها زیاد وقت صرف کنند، مطمئن باشید که منو 

تحرک و من)مماند درحالیکه مردم به سمت پایین صفحه شما در حرکت هستند. منو شما در صفحه نمایش باقی می

 )کردن Scrollباشد با 

 

 : منو ثابت11 شکل

  Breadcrumbsبردکرامب    

 ردکرامببکنند، باید قادر به یافتن راه برگشت خود هم باشند. با های منو شما کلیک می کسانی که برروی آیتم

هایی هستند که معموالً در باالی عنوان پست قرار دارند، که شبیه به:  لینک بردکرامبآنها را راهنمایی کنید. 

است. اینها به دو دلیل خوب هستند. اوالً، به کاربران شما این  (های آموزشی دوره <<Yoast  آکادمی<<خانه)

دهد تا ساختار ، به موتورهای جستجو این اجازه را میثانیاً دهد تا براحتی در سایت شما بچرخند، و  امکان را می

 سایت شما را براحتی تعیین کنند.
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 Breadcrumbs :12شکل 

 د.بندی پستی که در آن هست منتهی شواید به صفحه اصلی و طبقهب بردکرامب
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 8بخـش 

 دنــــــقابلیـت خوان

 در این بخش

های شما را کامال ً بخوانند. خواندن از روی صفحات نمایش کار سختی توانند متن مطمئن شوید که مردم می

 ایپوگرافیتکنید. در این فصل، به توضیح اهمیت  چه هست نمیتر از آن است، بنابراین مطمئن شوید که آنرا سخت

ح )در ادامه تایپوگرافی توضی کنیم. در وب سایت ارائه می تایپوگرافیپردازیم و نکاتی را درمورد نحوه بهبود  می

 داده خواهد شد(

 ، قابلیت خواندن و خواناییتایپوگرافی

ستگی آن ب تایپوگرافیهم به ( و سختی معنی کلماتعنوان مثال، )به  های خاص هم به محتوا قابلیت خواندن متن

دارد. قابلیت خواندن درمورد تنظیم کلمات و گروه کلمات به شیوه ای است که امکان دسترسی راحت به محتوا و 

 معنا دار بودن آن را برای خواننده فراهم می کند. 

 تاری را قابل خواندن و جذاب کند. قبل از دیجیتالیعلم تنظیم کلمات به ترتیبی است که متن نوش ،تایپوگرافی

کاری است که همه انجام می دهند، یا حداقل هرکسی  تایپوگرافیشغلی تخصصی بود، امروزه  تایپوگرافیشدن، 

شامل انتخاب سبک حروف )فونت(، اندازه فونت، طول  تایپوگرافیسایت است. که صاحب یا نگهدارنده یک وب

کنید باید خوانایی آن را هم درنظر حروف را انتخاب می شود. زمانیکه فونتات و خطوط میخط، فاصله میان کلم

 تواند هر نوشته متن را درک کند. بگیرید. خوانایی سهولتی است که بوسیله آن خواننده می
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 و خوانایی تایپوگرافی: تفاوت میان 13عکس شماره 

 مهم است؟ تایپوگرافیچرا 

یادگیری و لذت بردن کمک می کند، بنابراین درک آنچه می نویسیم باید آسان باشد)منبع: سهولت در خواندن به 

نی ویکی پدیا(. تحقیقات نشان داده است که باید طول متن خود را محدود کنید زیرا مردم زمانیکه متن شما طوال

شما نباید خیلی کوتاه  ، وبالگ یا مقاالت سئودارند. با این حال، برای اهداف باشد دست از خواندن برمی 

کلمه(. مقاالت طوالنی شانس بیشتری برای رتبه بندی در موتور جستجو دارند. اگر مقاالت  300باشند)حداقل 

 درست متمرکز باشید. تایپوگرافیطوالنی را برای نوشتن انتخاب می کنید، باید بر انتخاب 
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 تــفون

 نوع فونت

کنید. فونت  خواهید  استفاده کنید فکر می درمورد نوع فونتی که می سایت، احتماالًبرای ارائه هرچه بهتر وب

 کاربرپذیری را در سایت نابود کند. و  UX ،حس ایجاد کند،انتقال مفاهیم را بهبود ببخشد یا به کلتواند می

 YOASTنکتـه  

ه نیم، اطمینان حاصل کنید کموضوع فونت. از آنجاییکه امروزه می توانیم هر فونتی را در هر وب سایتی استفاده ک

چگونه متوجه شویم که فونتی که خالل سایت  از فونت مناسب برای وب سایت و مخاطبانتان استفاده می کنید.

 استفاده شده اسمش چیست؟

 اندازه فونت

در طول سالها تغییر کرده است. ده سال پیش، فونت ده  در فضای وب سایتبرای پاراگراف  ایده آلاندازه فونت 

 داد. با رشد صفحات پیکسلی به شما امکان اضافه کردن متن به صفحه و شبیه کردن آن به یک کتاب را می

پیکسلی بسیار طبیعی است. آیا حداقلی وجود دارد؟ واقعاً نه، با این حال ما  16نمایش کامپیوترها، امروزه فونت 

کنیم. این اندازه برای خوانده شدن برروی صفحه نمایشهای بزرگ و  پیکسلی را توصیه می 14استفاده از فونت 

   صفحات موبایل مناسب است.

 ترنگ فون

در  استفاده کردید بستگی دارد. آناینکه چه رنگ فونتی استفاده کنیم به نوع وب سایت شما و طراحی که برای 

 .کل، ما می گوییم که استفاده از فونت مشکی بر پیش زمینه سفید همچنان بهترین گزینه برای خوانده شدن است

 و تشخیص و شناسایی کلمات ساده تر است.ح ترند واض فونت مشکی بر زمینه سفید تصور عمومی این است که
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یک مورد که باید در رابطه با رنگ فونت و پیش زمینه در نظر داشته باشید، تست تضادهاست. ابزارهایی وجود 

پذیر(  )رنگ COLORABLEترین و بهترین آنها  دارد که جستجوگر تضاد مخصوص به خود را دارند. یکی از ساده

 گوید که تضاددهد و بالفاصله به شما می رد کردن رنگ متن و رنگ پس زمینه را میکه به شما امکان وا -هست

 پذیر مبتنی بر دستورالعملهای کنند. رنگ ترکیب رنگها چه نمره ای را دریافت می در درست هست یا نه و اینکه

 شوند، که برای می است. این دستورالعملهای مشابه برای ایجاد نسبت تضاد استفاده" WCAGقابلیت دسترسی "

 عاشقو  کنیماستفاده می یدهندگان جذاب است. ما از آخرین نسخه آن برای ویژگیهای سن بسیاری از توسعه

برای روشن یا تاریک کردن رنگ برای ایجاد تضاد درست استفاده  حرکت موستوانید از شما می قسمتی هستیم که

 د؛ مخاطبانتان از شما قدردانی خواهند کرد.کنید. از این ابزارها به نفع خود استفاده کنی

 فاصله

عالوه بر اندازه فونت، باید مطمئن شوید که متنتان فضای کافی برای نفس کشیدن دارد. اگر از فونت با سایز 

ر ها بگذارید، متن شما همچنان غی ای برای سرفصل و پاراگراف کنید اما فراموش کردید فاصله بزرگتر استفاده می

 خواندن است. به ویژه برروی موبایل. مطمئن شوید که از فضای کافی استفاده کردید.قابل 

ها نیست. فضا همچنین با طول میان خطهای شما در ارتباط است. اگر  فضا تنها برای میان سرفصل ها و پاراگراف

تبدیل  های مشکی کفراموش کنید که فاصله بین خطوط را اضافه کنید، جمالت سازمان یافته شما به مشتی بلو

 کند. جذاب میخواهند شد. این متناسب با ذائقه کاربران نیست و صفحه شما را برای بازدیدکنندگان غیر

http://dimaht.com/


  41 
 

 

 :مطمئن شوید که از فضای کافی و مناسب استفاده کردید14شکل 

از متن شما پیدا برد، مردم درک بهتر و سریعتری  به دلیل اینکه فضای میان متن شما خوانایی آن را باال می

 رسید. تر به هدف خود می خواهند کرد. این بدان معنی است که شما سریعتر و راحت

 Headingsعنوان         

وانیم ت بینید( دیگر بسیار زیاد نیست. آیا این بدان معناست که می)همانطور که میسئواهمیت سرفصل برای 

ها همچنان بسیار مفید  اریم؟ نه، قطعاً اینطور نیست. این سرفصلدست برد h2و H1هایی مانند  استفاده از سرفصل

 هستند.

 کنیم:برای موارد زیر استفاده می عنوان ها، از کاربردپذیریاز نقطه نظر 

 دهد که با نگاهی اجمالی  ها به بازدیدکنندگان این اطمینان را می . سرفصلخالصه کردن صفحه خود

و محتوای کلی آن را درک کنند )و تصمیم بگیرند که آیا مقاله را کامل  توانند صفحه شما را ببینند می

 (یا نه بخوانند
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 یم کرده تقس پاراگرافچندین می توانید یک مطلب بلند را به . های قابل هضم تقسیم صفحه به بخش

 .در نظر بگیریدیک سرفصل  و برای هر قسمت

 ن صفحه یا حتی بخش اصلی صفحه وب سایت . مانند کنار صفحه یا پاییها در صفحه شناسایی بخش

 شما.

 YOASTنکتـه  

برای  UX ودبهب، در نتیجه ها نیز امکان دسترسی بهتر، استفاده از سرفصلکاربردپذیریعالوه بر این دالیل برای 

 کند. بازدیدکنندگان وب سایت شما را فراهم می

 

 ها لینک تایپوگرافی

ها در متن شما خود به تنهایی  اب قبلی ما پوشش داده شدند. طراحی لینکدر دو کت سئوها برای  اهمیت لینک

توانید این کار را به  کند که کدام لینک است و کدام نیست. شما می نیز دارای اهمیت است. قطعاً مشخص می

 روشهای زیر انجام دهید:

 کنید( یاستفاده از رنگ متفاوت )مطمئن شوید که از رنگی کامالً متفاوت استفاده م 

 بسیار مفید است(. پسندتر شدنبرکار زیر کلمات خط بکشید )برای 

 .اگرچه دیگر رایج نیست اما از کلمات برجسته استفاده کنید 

قط برجسته ، فهای خاص برای لینکدو گزینه باال را باهم ترکیب کنید.  به راحتی توانید برای تاکید بر لینک می

است. البته استفاده از خط زیر کلمات  راه حلز رنگ برجسته و متفاوت یک کردن کلمات کافی نیست. استفاده ا

ند. کهاست؛ اینکار بالفاصله کلمه یا ترکیبی از کلمات را به عنوان لینک مشخص می هنوز یکی از بهترین گزینه
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خط  ار دادن موستوانید با قرمیکند.  تغییر می رنگ مطمئن شوید که با قراردادن موس کامپیوتر برروی آن کلمه

  تغیییر دهید. زیر را حذف کنید یا رنگ لینک را

 جمالتطول 

توانید در این زمینه مطالعاتی را  شماست. می جمالتمورد دیگری که برای خوانایی باید در نظر بگیرید ،طول 

استفاده شده و  برای آن وجود ندارد. تمام آن به نوع فونت واحدیبصورت آنالین مشاهده کنید، اما هیچ راه حل 

 اندازه فونت شما بستگی دارد.
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 3فــصل 

 اصـات خـصفحکاربردپــــــــذیری 
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 ی این فصل درباره 

ها را  در این فصل بهترین روش کنیم. برای صفحاتی خاص صحبت می UXو کاربردپذیری در این فصل در مورد 

فحات نتیجه صو  صفحات بایگانی، ها فرم، صفحه پرداخت، صفحه فرود، صفحه اصلیدهیم:  به ترتیب پوشش می

 اال ببرید.بهبود و نرخ تبدیل را برا  UXکنیم تا  . به شما کمک میجستجو
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 9بخـــش 

 صفحـــه اصلی

 بخشدر این 

ر ت سازی سایت برای عالی خواهیم هدف اصلی وبسایت را بررسی کنیم و نکاتی را برای بهینه در این بخش می

 شدن آن در اختیارتان بگذاریم. 

 وبسایت شما در مورد چه چیزی است؟

صحبت کردیم. هدف،  5 فصلو مأموریت است که به طور کامل در سازی سایت وضوح  اولین نکته در بهینه

مأموریت و خاص بودن شما باید در صفحه اصلی سایت نمایان باشد. آیا صفحه اصلی سایت شما فقط پر از 

به آنها  خوش آمدگویی درخور بازدیدکنندگاناید و  محصوالت و خدمات شماست یا اینکه واقعا زمان گذاشته

به  "تکنند این جمله اس ترین متنی که صاحبان وبسایت در سایتهایشان استفاده میاید؟ یکی از آزاردهندهگفته

. منظور ما از خوش آمدگویی این است که به بازدیدکنندگان بگویید که با ورود به سایت "سایت ما خوش آمدید

 ید.دهشما چه خدمات و محصوالتی در اختیارشان قرار می

توان به دست  محصول یا خدمات اصلی شما چیست؟ چه چیزی در مورد محصوالت و خدمات شما در سایت می

شفافیت و واضح )نقطه منحصر به فرد محصول( برای بازدیدکنندگان در چیست؟  USP آورد؟ و از همه مهمتر

 شرط الزم است اما کافی نیست. بودن
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 بــــــرای صفحه اصـلی(Best practice)تجربیات کنونی بهتـــــــرین 

ی اصلی هدایت صحیح کاربران به نقاط مختلف سایت است. مطمئن شوید که صفحه اصلی هدف دوم از صفحه

طور که دارد همان Taglineمقدمه و  یک کنند. البته که صفحه اصلیشما کاربران را به صفحات مهم هدایت می

. تدهید بی فایده اساصلی خوبی نداشته باشید تمام کارهایی که انجام میتوضیح دادیم. اگر صفحه  5در بخش 

 روش مهم برای هدایت کاربران در وبسایت را به شما خواهیم گفت: 6در اینجا ما 

 )به عنوان جایگزینی برای اسالیدر( CTAتصویرها و  1

تمرکز بر روی سایت و  شوند.ایت میای به اسالیدر نداریم. اسالیدرها باعث کاهش تمرکز سما عالقه Yoastدر 

در حالی که باید هدف سایت کامالً شفاف باشد. با این حال، هنوز هم اسالیدرها شوند  اسالیدر با یکدیگر تقسیم می

 د بسیار کاربردینتوان د. و اگر از آنها درست استفاده شود مینشو ها استفاده میدر خیلی از صفحات اول سایت

دهند.  ئل مهم سایت را به صورتی گذرا در اسالیدر قرار دهید آن موارد اهمیت خود را از دست میاگر مسا د.نباش

 آید. فقدان توجه به اسالیدر دلیلی است که از آن خوشمان نمی

تواند فضای وسیعی برای هدایت بازدیدکنندگان باشد. عکسی  کنید می قسمتی را که برای اسالیدر استفاده می

. مطمئن شوید که این دکمه  CTAی ی عالی در سایت خود قرار دهید. دکمه یژه خود با یک دکمهاز محصول و

کنیم که این کار را  اگر قصد دارید با هر صفحه عوض کردنی عکس را بچرخانید ما قویاً توصیه می .ثابت است

( Mobile responsiveبماند.) حواستان باشد که اگر صفحه گوشی را بچرخانید دکمه در جای خودش انجام ندهید.

 د.کنیرا ارسال می اصلی( CTAمطمئن شوید که با هر عکسی تنها یک پیغام )یا یک 

 مـــــنوها 2

. به این کند منوهای سایت هستند ترین چیزی که بازدیدکنندگان را در سایت شما راهنمایی می مسلماً واضح

کامالً توضیح  5د؟ آیا ساختاربندی دارد؟ در مورد منوها در بخش اید که در منو شما چه چیزی وجود دار فکر کرده

 دادیم.

 محصــــــوالت 3

 تهاست. تمام دس مکرراگر سایت شما فروشگاهی است الزام هدایت بازدیدکنندگان از صفحه اصلی به محصوالت 

ن تمرکز کنید و آنها را در های پر بازدید سایتتا ها بر روی نوار کناری سایت قرار ندهید. بر روی بخش بندی

 صفحه اصلی قرار دهید. محصوالت پرفروشتان را در صفحه اصلی قرار دهید مثالً با عکسی بزرگتر. خالق باشید.
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اگر سایت شما فروشگاهی است صفحه اصلی شما بهترین محل برای معرفی محصوالت جدید است. برای مثال 

 شوند. وجه میمطمئن شوید که بازدیدکنندگان نیز این را مت

 

 CTAجستجو به عنوان یک  4

ایم قسمت جستجو باالی صفحه در قسمت هدر یا در پاورقی)فوتر(  درصد سایتهایی که بررسی کرده 80تقریباً 

فروشید، و یا اینکه صدها مقاله مختلف در سایت  قرار داشته است. اگر هزاران محصول مختلف را در سایت می

اصلی استفاده  CTAاید. پس چرا از آن به عنوان  اد است که از قسمت جستجو استفاده کردهاید، احتمالش زی نوشته

درستی  با جستجو به قسمتگذارید؟ و مسلماً هم مطمئن شوید که کنید و به عنوان لیست اصلی سایتتان نمینمی

 بیشتر بخوانید. 13بخش توانید در  شوید. در مورد صفحه نتایج جستجو می وارد می

 تمـــاس 5

گردد به دنبال اطالعات تماس ای که به سایت شما باز می متوجه این موضوع باشید که ممکن است بازدیدکننده

تواند در آخر لیست منو باشد یا اینکه  اطالعات تماس می طراحی صفحه تماس را ساده انجام دهید. شما باشد.

 ه شود یا اینکه یک فرم تماس کوچک در نوار کناری سایت باشد.وردتواند در فوتر آ می

 (درهم و برهم نباشید. )بهم ریخته نباشید 6

های زیاد به نقاط مختلف سایت پر  روی نکنید! صفحه اصلیتان را با قرار دادن لینک درقراردادن راهنماها زیاده

 روی آنها تمرکز کنید.مورد از قسمتهای مهم را انتخاب کنید و بر  3تا  2نکنید. 
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مثال

 

 : یک مثال عالی از صفحه اصلی متمرکز15عکس شماره 

 

استفاده کرده. درقسمت باال سمت راست از منوی همبرگری  CTAبرای  حتی از رنگ متفاوت هم trendypesسایت  

 خود جلب می کنند. تخفیف آمده توجه بیشتری را به20که زیر% CTAدکمه ی  استفاده شده، اما منوهای دیگر
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 10بخــش 

 صفحــه فرود

 در این بخش

در این بخش می خواهیم مهمترین کاربرد صفحه فرود را بررسی کنیم. و همچنین نکاتی را به شما خواهیم گفت 

رخ سمت سایتتان می آورید و ن چگونه صفحه فرودتان را بهینه کنید که مطمئن شوید بازدیدکنندگان را بهکه 

 ل را باال می برید. تبدی

 صفحه فرود چیست؟

صفحه فرود صفحه ای است که بازدیدکنندگان به آن صفحه از منابع دیگر وارد می شوند، مثل موتورهای جستجو 

یا شبکه های اجتماعی. این صفحات برای عکس العملی خاص از سوی بازدیدکنندگان ساخته شده مثل خرید 

 محصول یا عضویت در خبرنامه.

یند، فرادی که از گوگل می آانید صفحه فرودهای مختلفی برای هر منبعی در نظر بگیرید، صفحه فرود برای امی تو

صفحه فرود برای افرادی که از فیس بوک و غیره  وارد می شوند. و همچنین می توانید صفحه فرودهای مختلفی 

شید. شما باید برای تمامی کلمات برای کلمات کلیدی مختلفی که افراد در گوگل جستجو می کنند داشته با

بر اساس این کلمات کلیدی هرکدام از کلیدی که می خواهید شما را با آنها پیدا کنند صفحه فرود بسازید و 

 .صفحات را طراحی و تنظیم کنید

  YOASTنکتـه 

 را مطالعه کنید.  "ئو محتواس"برای اطالعات بیشتر در مورد صفحه فرود کتاب 

 

صفحات فرود باید طوری طراحی شوند که دقیقاً همان چیزی که مدنظر مخاطب است را به آنها بدهد. سعی کنید 

 و آنها را به درستی هدایت کنید. که این صفحات را براساس انتظار مخاطبین بسازید
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 صفحه محصوالت در مقابل صفحه فرود

دارید در واقع محصوالت شما صفحه فرود شماست. ما شرکت خودمان را مثال می زنیم.  اگر شما سایت فروشگاهی

افزونه های ما جز محصوالتمان است و این موردی است که بازدیدگنندگان با جستجو به آن صفحه وارد می شوند 

 و یا بر روی آگهی های ما در فیس بوک کلیک می کنند.

بازدیدکنندگان  .دارید پس صفحات فرود می تواند به خوبی متفاوت باشداگر سایت فروشگاهی، محصوالت وسیعی 

برای محصوالت خاصی جستجو می کنند و همچنین برای دسته ی خاصی. اگر سایت فروشگاهی فروش لباس 

ممکن است که مردم برای برند خاصی از جین جستجو کنند یا اینکه به طور کلی در مورد جین جستجو  دارید

 مطمئن شوید که برای هر دو موضوع صفحه فرود مناسب دارید.کنند. باید 

 برای ساخت صفحه فرود (Best practices)تجربیات کنونیبهترین 

چندین مورد است که باید در ساخت صفحه فرود در نظر بگیرید تا بازدیدکنندگان را به درستی از صفحه فرود تا 

و در بخش  را به شما می گوییم.ای ساخت صفحه فرود روش خوب بر 5صفحه پرداخت هدایت کنید. در اینجا 

 ر روی روند پرداخت توضیح می دهیمبعد بیشتر ب

 تمرکز .1

تمرکز در صفحات فرود بسیار مهم است، زیرا این همان جایی است که محصوالت خود را می فروشید! مطمئن 

ختلف. مثالً اگر کاربران برای خرید شوید که شما تنها یک چیز برای تمرکز کردن کاربران دارید نه چند مورد م

 آنها را به صفحه پرداخت هدایتبه آنها پیشنهاد دهید و کفش باله را باید  شما کفش باله به سایت شما آمده اند

 کنید.

برای اکثر صفحات فرود فهم اینکه شما از کاربران چه چیزی می خواهید آسان است. اگر سایت شما فروشگاهی 

تمرکز داشته باشد یا همان  "اضافه به سبد خرید"برای آن محصول باید بر روی دکمه ی  است صفحه فرود شما

CTA . برروی متن، رنگ و شکلCTA .(6)بخش خود فکر کنید 

 عالئم امنیت .2

ی شود. مبه طور کلی عالئم امنیتی عالمت ها و لوگوهایی هستند که باعث افزایش اعتماد کاربران به سایت شما 

این عالئم باعث می شود که کاربران از امن بودن سایت شما اطمینان پیدا کنند. مطمئناً برخی عالئم امنیتی تاثیر 
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بیشتری بر روی کاربران می گذارد. اما به طور کلی داشتن عالئم امنیتی بهتر از نداشتن آن است.

 

 شتر: اضافه کردن عالئم امنیتی برا ی اعتماد بی16عکس شماره 

 گزینه های پرداخت .3

و زمانی که می بینند که  اغلب مردم توقع دارند که سایت شما بیش از یک راه برای پرداخت داشته باشد.

صفحه فرود شما گزینه های مختلفی برای نحوه ی پرداخت دارد به سایت شما بیشتر اعتماد می کنند. از آن 

ه روش پرداخت مورد نظرشان را پیدا نکنند به راحتی از از بازدیدکنندگان سایت زمانی ک %60مهمتر اینکه، 

 در سایت شما وجود داشته باشد. خرید منصرف می شوند. پس مطمئن شوید که این لوگو و عالئم حتماً

 

 : روش های مختلف پرداخت را پشتیبانی کنید17عکس شماره 

 تصاویر .4

 فا می کنند.ایدیگر صفحات از صفحه فرود به بران کارهدایت ثیر را بر روی أت ینبیشترمی توان گفت که تصاویر 

گذارد. زیادی بر روی کاربران ب تأثیرمثالً اگر محصوالت شما فیزیکی هستند اضافه کردن چند عکس زیبا می تواند 

از این طریق کاربران بهتر متوجه می شوند که چه چیزی را خریداری می کنند. این امر در واقع جایگرینی برای 

گاه کردم در موقع خرید است. در این حال کاربران می توانند خود را در حال استفاده از آن محصول لمس و ن

 تجسم کنند.
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 shop.lego.comدرجه برروی  360: ویدئو مرگ ستارگان و تصاویر 18شکل شماره 

 نظرات کاربران .5

اساساً داستانهای کوتاهی هستند  بخش مهم دیگری از صفحه فرود شما باید نظرات کاربران باشد. نظرات کاربران

که شامل دالیل مشتریان از خوب بودن محصوالت یا خدمات شماست. داستانهای اینچنینی تا حد زیادی اعتماد 

 بازدیدکنندگان شما را افزایش می دهد ،مخصوصاً به این دلیل که شما درمورد خودتان الف نمی زنید. 

بران از تصاویر هم استفاده می کنید. این امر باعث اعتبار بخشی به آن باید مطمئن شوید که همراه با نظرات کار

نظرات می شود. زمانیکه نظرات شما حالتی مشروع داشته باشد، مخاطبانتان بیشتر متقاعد می شوند. بدیهی است 

شروع ی و مکه هرگز نباید از توضیحات خود برای نظرات کاربران استفاده کنید. نظرات کاربران همیشه باید واقع

 باشد.
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  YOASTنکتـه 

را انتقال دهید، استفاده از ویدئو به عنوان شاهد است. قطعا  نظرات کاربرانیک روش خوب برای اینکه مشروعیت 

 این کار زمان زیادی الزم دارد اما ویدئوها برای انتقال پیام عالی هستند.

 

افرادی هستند که در زمینه کاری خود بسیار شناخته شده  نظرات کاربران با نفوذ غالباً دارای تاثیر بسیاری است.

تر محصول بهتر درک می شود و بیش د با نفوذهستند و ایده و نظرات آنها بسیار با ارزش است. بنابراین نظرات  افرا

 مورد اعتماد قرار می گیرد.

 

 slack.comبرروی    IceCube Collaboration: نظرات کاربران 19شکل
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 :مثال

 

 ، بدون در هم ریختگی و متمرکزHelpScout:  صفحه فرود 20شکل شماره 

عملکرد خوبی داشت. بدون نقص، تقریبا بدون درهم ریختگی است و بر روی آنچه که  HelpScoutصفحه فرود 

آبی ویدئویی نمایش داده می شود که محصول را تعریف می کند و  CTAباید متمرکز شده است. با کلیک برروی 

ی نظرات کاربران است. با اسکرول کردن صفحه به تصویر نمایندگی های بزرگ و نظرات کاربران دست پیدا حاو

می کنید. همچنین صفحه با نکات ایمنی و امنیتی به پایان می رسد، و نشان می دهد که چرا آنها یک انتخاب 

 ایمن هستند.
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 11 بخش

 پـرداخــــــت

 بخشاین 

کلیک می کنند  CTAقبل پوشش دادیم. اما زمانیکه مردم برروی  بخشرا در دو  صفحه فرودو  صفحات اصلیما 

به شما یاد می دهیم که چگونه صفحات  بخشدر این  و وارد فرآیند پرداخت می شوند چه اتفاقی می افتد؟

 نیز موجود بود. wordpressقبلی ما با نام بهینه سازی سایت در کتاب  بخشپرداخت خود را بهبود ببخشید. این 

 صفحه پرداخــت چیست؟

همیشه آخرین گام در فرآیند شما صفحه پرداخت است؛ صندوق مالی وب سایت شما. اگرچه بازدیدکنندگان 

ن کنند. مطمئ زیادی به این قسمت وارد می شوند اما این بدان معنا نیست که واقعاً محصوالت شما را خریداری می

شوید که به قدر کفایت همه چیز واضح و شفاف است و به اندازه کافی بازخورد محصول را ارائه کردید و به این 

 ترتیب به آنها اطمینان دادید که راه درست را انتخاب کردند. کاری کنید که به تکمیل سفارش تمایل پیدا کنند.

 رهاکردن سبــد خرید

افراد زیادی را از دست می دهید. این افراد خرید خود را تکمیل نمی کنند. این امر کمی  طی فرآیند پرداخت غالباً

عجیب و غریب است: در خرید واقعی مثل این است که فرد آیتمی را به سبد خود اضافه کند، پای صندوق برود، 

س محل را ترک کنند. بدون اجازه بدهد که شما تمام آیتم ها را مرور کنید و به آنها قیمت کل را بدهید. و سپ

بیعی ط اتفاق نمی افتد. برروی اینترنت، این امر تقریباً هیچ پرداختی و محصولی. در خرید فیزیکی، این امر غالباً

 است. خوشبختانه، چند مورد وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا مشتریان شما خرید خود را کامل کنند.
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 فحه پــرداختبرای صنتایج کنونی بهترین 

 نوار پیشرفت

برای بازدیدکنندگان خود مشخص کنید که تا چه اندازه با روند پرداخت فاصله دارند. می توانید این کار را به 

راحتی با نوار پیشرفت انجام دهید. نوار پیشرفت، نواری است که مراحل را به بازدیدکنندگان شما نشان می دهد! 

دهد، به مردم توضیح می دهد که در کجای فرآیند خرید قرار دارند. هرگام از فرآیند این کار به فرآیند ساختار می 

پرداخت باید در این نوار پیشرفت نشان داده شود. این نوار پیشرفت همچنین فرآیند خرید را به یک 

تبدیل می کند. این بدان معناست که مردم تمایل به  اتمام رساندن فرآیند دارند تا  )بازی سازی(گیمیفیکیشن

بگذارید مانند:  یایبج س از تکمیل یک گام، باید پیامبدین ترتیب به انتهای نوار پیشرفت کننده دست پیدا کنند. پ

 "شما با موفقیت آدرس خود را تکمیل کردید. "

رداخت پ فرآیندامهایی که بازدیدکنندگان تکمیل کردند را نشان می دهد. شما گ پیشرفتمطمئن شوید که نوار 

ای هفرآینددر  گیمیفیکیشنخرید به یک فرآیند مرحله کافی است(. تبدیل 5حداکثر )  را خیلی طوالنی نکنید

 پرداخت شما خسته می شوند. فرآیندپرداخت طوالنی جوابگو نیست، در اینصورت مردم از 

 

 گیمیفیکیشن نوار پیشرفت ،: 21شکل شماره 
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 داخلی ییدیهتأ

داخلی بدان معناست که شما بالفاصله به بازدیدکنندگان خود درمورد درست و غلط بودن آنچه انجام می  ییدیهتأ

 اضافه کنید تا به مردم نشان دهد بررسیند پرداخت شما می توانید یک گزینه آیخورد ارائه کنید. در فرزدهند با

 یمیل، آدرس منزل یا شماره کارت اعتباری خود را صحیح وارد کردند یا خیر.که آیا آدرس ا

 

 یا اینکه زیادتر از حد وارد نکرده باشند.

 

 : اعتبارسنجی داخلی، فیدبک فوری22شکل شماره 

. همچنین این تایید نیازی نیست که از اول همه چیز را پرکننداین امر از اشتباهات زیاد جلوگیری می کند و 

دن به مردم حس خوبی می دهد. این کار کمی سخت است اگر نمی توانید کد بنویسید، اما اگر مهارت فنی ش

 ارزشش را دارد.  دارید قطعاً 
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 افزایش زمان انقضا پرداخت

آیا از اینکه مغازه دار اسم شما را می داند و می داند هفته قبل یا روز قبل دنبال چه محصولی بودید را دوست 

؟ کاربران همین موارد را درمورد خرید آنالین هم دوست دارند. کاربران دوست دارند آیتم های انتخابی را ندارید

از مردم  %30در سبد خود حفظ کنند و مطمئن باشند که بعد هم این آیتم ها در آنجا موجود خواهد بود. حدود 

اید مطمئن شوید که تمام این داده ها را ساعت از زمان سفارش برای پرداخت آن درنگ می کنند. بنابراین ب 12

 ذخیره می کنید! بهترین روش برای این کار افزایش زمان انقضا پرداخت در صفحه پرداخت است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dimaht.com/


  60 
 

 12 بخش

 صفحـــات بایگـانی

 بخشدر این 

ه( باید اگر دارنده وب سایت با تعدادی مقاالت و پست هستید)بالگ، سایت های خبری، و سایت های آموزند

سیستمی داشته باشید که تمام مطالب را برای مخاطبانتان ارائه کند. چطور پست های قدیمی خود را بایگانی 

به شما یاد می دهیم که چطور به بهترین شکل این کار را برای کاربردپذیری بهتر و اهداف  بخشکنید؟ در این 

 انجام دهید. سئو

 (Archives by Taxonomyی )بند دستهبایگانی بر اساس 

اگر به دنبال پستی با عنوان خاص برای سایت هستید، به آرشیو ماهانه سر می زنید؟ و یا اینکه با برچسبها یا 

براساس طبقه بندی شروع به مرور می کنید؟ حالت دوم بیشتر معنا دار است درسته؟ مردم به ندرت از آرشیو 

 براساس تاریخ ، بایگانی مفیدی در بالگ ها محسوب نمی شود. تاریخ استفاده می کنند. در اکثر موارد، بایگانی 

و کاربردپذیری، باید بایگانی را براساس محتوا انجام دهید. مقاالت و پست هایی که شبیه  سئو ،هر دو دلیل یبرا

تر شبندی قرار داده شوند. این کار برای مخاطبان و گوگل بی دستهبهم هستند، باید با هم مرتبط شوند و در یک 

صفحاتی می شوند که مخاطبان شما برای جستجو در سراسر آرشیو شامل  ،بندی دستهمعنا پیدا می کند. صفحات 

 از آن استفاده می کنند.

 بندی ها دستهکاربرد 

 استفاده کنید این است که سایت شما ساختار بیشتری سئوبندی برای اهداف  دستهدلیل اینکه باید از  

شما دو راه استاندارد  Wordpressحداقل گوگل آن را بهتر متوجه می شود(. در به خود می گیرد ) یا 
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استفاده  Tags و برچسب categories دارید: می توانید از طبقه بندی taxonomyبندی دستهبرای استفاده از 

ه یا زیر زیر موعکنید. تفاوت آنها در ساختار است. طبقه بندی ها سلسله مراتبی هستند، بنابراین می توانید زیرمج

مجموعه داشته باشید ،درحالیکه برچسب این سلسله مراتب را ندارد. می توانید طبقه بندی را به عنوان جدول 

را دسته بندی  taxonomy)ما در این کتاب محتوای وب سایت خود در نظر بگیرید و برچسب را به عنوان فهرست.

 و قه بندی، برچسبت این دو با هم به این صورت است: طبرا طبقه بندی ترجمه کرده ایم. تفاو  Categoryو 

 دسته بندی هستند )دسته بندی یک روش برای گروه بندی کردن است.(جز  لینک ها

 بندی ها می تواند اشتباه باشد دسته

بندی ها استفاده می کنند خیلی اشتباهات ممکن است رخ بدهد. ساختار  دستهزمانیکه مردم بصورت تصادفی از 

بندی شما مهم است. از آنجایی که این طبقه بندی محتوای شما را گروه بندی می کند، باید در نظر داشته  هدست

باشید کجا می توان از آن استفاده کرد، چطور استفاده می شوند و چگونه بهم مرتبط می شوند. طبقه بندی های 

مقاله یک برچسب جدید داشته باشد، در زیادی ایجاد نکنید. برچسب های زیاد درست نکنید. اگر هر پست یا 

اینصورت شما چیزی را ساختار بندی نکردید. مطمئن شوید که از برچسب ها بیشتر از یک یا دوبار استفاده کردید. 

 بندی می کنند که واقعاً بهم مرتبط هستند. دستهمطمئن شوید که برچسب ها مقاالتی را 

 بندی خود را قابل رویت کنید. دسته

بندی های خود را برای مخاطبان قابل رویت کنند. در اینصورت  دستهاز مردم فراموش می کنند که بسیاری 

بندی چه مورد استفاده ای خواهد داشت؟ یعنی پست ها را برای خودتان به زیبایی بایگانی کردید؟  دستهاینگونه 

ها و برچسب ها بالفاصله پس از بندی است. در برخی از زمینه ها، طبقه بندی  دستهاین کار هدر دادن ارزش 

اضافه کردن آنها به پست نشان داده می شوند. اما برخی تم ها در انجام چنین کاری قصور می کنند. مطمئن 

 باشد. ترجیحا در پایین مقالهو شوید که این طبقه بندی ها و برچسب ها نشان داده می شوند، 
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 Taxonomy بندیدسته : 23شکل شماره 

 بایــگانی صفـحات Best practiceربیات کنونیتجبهتریــن 

 مقدمــه ای شـفاف

بندی باید مقدمه ای شفاف و روشن از آنچه شما در مقاله گروه بندی کردید به خواننده ارائه کند.  دستهصفحه 

 بندی را فهرست می کند. دستهبصورت خودکار مقاالت یا پست های اخیر در این  WordPressاینصورت غیر در 

ور ایده آل، شما مایلید که مهمترین مقاالت )یا شاید مقاالت اخیر( در ابتدای صفحه بایگانی نمایش داده شوند. بط

 قطعاً باید در آن لیست باشد. ( محتوا سئومقاالت شما )کتاب "Cornerstone "محتوای بنیادی

(. WordPressبندی نیازمند توسعه و کد گذاری است )حداقل در  دستهالت در با این حال، تغییر ترتیب مقا

توصیه ما این است که مطمئن شوید به مهمترین محتوای خود در متن مقدماتی خود در هر صفحه بایگانی متصل 

ت اهستید. به این ترتیب مهمترین مقاالت شما همیشه در صفحات بایگانی نمایان می شوند. هر از گاهی صفح

 بایگانی خود را بازخوانی کنید و مهمترین محتوای آنرا اصالح یا به آن چیزی اضافه کنید.
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 صفحه گذاری

مقاله  1000کاربران دوست ندارند که روی یک دسته پستهای نامحدود کلیک کنند. فرض کنید که بالگ شما 

حه بایگانی می دهد. اگر این صفحات را این کار به شما هزاران صفمقاله را لیست کردید، 10هر صفحه  دارد و در

 99 ،این بدان معناست که بایدست های جدید)بعدی( بهم متصل کنیدبا اضافه کردن پست های قدیمی)قبلی( و پ

 بار کلیک کنید تا به آخرین صفحه برسید. نیاز نیست اینقدر کار را سخت کنید.

اولین، دومین، سومین، دهمین، بیستمین، سی امین  با اضافه کردن صفحه گذاری شماره دار، برای ارتباط دادن

 10صفحه تعداد کلیک را به  20تا نودمین و آخرین صفحه، تعداد کلیک ها را کاهش می دهید. پریدن از هر 

 کاهش می دهد. صفحه گذاری به کاربران شما اجازه می دهد تا به روشی ساده تمام آرشیو شما را مرور کنند.

 

 روی هر صفحه کلیک کنید. 50ازی نیست برای رسیدن به صفحه : نی24شکل شماره 

 

 : باید توانایی از قلم انداختن صفحات را داشته باشید.25شکل شماره 
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 13 بخش

 صفحــات نتیجه جستــجو

 در این بخش

و  WordPressجستجویی است که بر روی خود وب سایت شماست. این یک ابزار جستجو در  داخلیجستجوی 

نکنید: اگر وب سایت شما بیش از بیست صفحه دارد، قطعاً باید گزینه  اشتباهاست.  ووکامرسو محصول در جستج

 جستجوی داخلی را داشته باشد.

 داده می شوند. توضیح بخشبرای گزینه جستجوی داخلی راههای خوب بسیاری هست، که در این 

 داخلی برای وب سایت های اطالعات محور جستجوی

. ی خوددرمورد سه سالگ ساده وبالگیاینکه ویکی پدیاست یا  یک جستجوگر طالییت شما که وب سایمهم نیست 

اگر وب سایت شما دارای محتواست، باید گزینه جستجوی داخلی را اضافه کنید. این برای زمانی است که کسی 

ست. اگر نتواند بالفاصله از گوگل وارد وب سایت شما می شود، به دنبال اطالعاتی خاص درمورد موضوع خاصی ا

بعد از کلیک در لینک گوگل آن را پیدا کند، تنها چند گزینه وجود دارد که از برگشتن و کلیک کردن آن کاربر 

برروی گوگل جلوگیری کند. گزینه جستجوی داخلی بالفاصله شانس ماندن افراد در وب سایت شما را افزایش می 

 ا کاهش و شانس رتبه بندی شما را افزایش می دهد.ر( bounce rate)پرشدهد. این امر نرخ 

 هــای گزینـه جستجوی داخـلی خوب ویژگی

سعی کنید به گزینه جستجوی داخلی به عنوان یک کاربر فکر کنید، نه به عنوان صاحب وب سایت. چه چیزی 

ن تمام کاربرابرای عملکرد چنین گزینه جستجویی مورد نیاز است؟ من فکر می کنم چند روش هست که برای 

 جوابگو است:
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  باید قابل رویت باشد. اگر می خواهید که مردم از آن گزینه جستجو استفاده کنند، آنرا در پاورقی وب

سایت خود پنهان نکنید. یا آنرا در نوار کناری در باال اضافه کنید یا در باالی صفحه که گزینه بهتری 

 خواهد بود.

  امر خیلی مهم است. اگر تنها موضوعی است بدون سرفصل بدون باید گزینه جستجو مشخص باشد. این

دکمه یا عالمتی است که نشان بدهد گزینه جستجو است، برای اکثر بازدیدکنندگان شما کاربردی نخواهد 

 داشت.

 

 2015در مقابل طراحی مجدد  2012: طراحی مجدد 26 شماره شکل

ت ه بینی بزرگتر تفاوت بیشتری نسبکید کردیم. نماد ذرخود بیشتر تأ ما برروی گزینه جستجو در طراحی مجدد

به قبل ایجاد کرده است. اما در کنار آن، گزینه جستجو را از نوار کناری به سمت راست منو تغییر دادیم. گزینه 

 جستجو به همان اندازه برای ما اهمیت دارد که سبد خرید و تمام آیتم های منو اصلی اهمیت دارند.

 داخلی برای وب سایت های اطالعات محور برای صفحات نتیجه جستجوی ت کنونیتجربیابهترین 

موضوع جستجوی داخلی تنها گام اول از گزینه جستجوی داخلی است. گام دوم صفحه نتایج جستجو است. در 

 بررسی های ما، تعدادی از ویژگیهای صفحات نتایج جستجو را چک خواهیم کرد.

  حات نتایج جستجو برجسته باشنددر صفشده کلمات کلیدی جستجو. 

اگر می خواهید تصمیم بگیرید برروی کدام نتیجه کلیک کنید، باید تمام نتایج را اسکن و به سرعت برروی  

، نه ناسبم یک ابزار)یکی از آنها کلیک کنید. صفحات نتایج جستجوی داخلی وسیله ای برای پایان هستند، 
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 ،انند کاری که گوکل انجام می دهد(ستفاده شده در جستجو)مبرجسته سازی کلمات کلیدی ا(خود مقصد.

 )پیدا کردن توسط کاربر(اسکن کردن این نتایج را بهبود می بخشد.

 .صفحات نتایج جستجو حاوی متن های کوچک با کلمات کلیدی هستند 

اری دشوار یم کاینکه تنها براساس عنوان نتایج نشان داده شده در صفحه نتایج جستجوی داخلی تصمیم گیری کن

به همین دلیل گاهی اوقات گوگل از نشان دادن توضیحات پیشنهادی خود صرفنظر می کند و متن کوچکی  است.

این کار به بازدیدکنندگان شما کمک می کند.  از صفحه شما را که حاوی کلمات کلیدی هست را نمایش می دهد.

 این امر برای جستجوی داخلی هم صدق می کند.

 و براساس ارتباط آنها با موضوع رتبه بندی می شوندنتایج جستج 

نتایج جستجو را بر اساس ربط آنها با موضوع ترتیب  WordPress: در حال حاضر  WordPressبرای تمام کاربران  

رسانی اطمینان حاصل کنید. گفته می شود که نرم افزارهایی مانند به روز(. از 3.7 نسخه )از بندی می کند

SearchWP  تواند همچنان به بهبود نتایج جستجوی داخلی و مدیریت ارتباط آنها کمک کند. در قدیم، نتایج می

WordPressمحتواهای جدید در ابتدا قرار می گرفتند(، که هیچ معنایی  ، براساس تاریخ ترتیب بندی می شدند(

 کار گیری بهترین نتایج در ابتدا می باشد. بهاما اکنون نداشت. 

 داخلی توسط گوگل  نتایج جستجویindex نمی شوند. 

نمی شوند. هیچ فهرستی ( index)توسط گوگل فهرست بندی جستجو شده داخلی که این صفحات شویدمطمئن 

 به دنبال این صفحات نتایج جستجو وجود ندارد.

ند آن خوانند یا به آن سر نزننهای گوگل آن صفحه را  Crawl)توضیحات تکمیلی مترجم: زمانی که می خواهیم 

 می کنیم( Noindex-followمی کنیم. )متاروبات آن را  noindexصفحه را 
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 به صورت خودکار این فرآیند انجام می شود. Yoast: با نصب پالگین مترجم نکته

 اینترنتی فروشگاههایجستجوی داخلی برای 

 االاحتموی داخلی اینترنتی صحبت کنیم. جستج فروشگاههایمی خواهیم کمی در مورد جستجوی داخلی برای 

حتی برای این وب سایت ها مهمتر باشد. دلیلی که مغازه های اینترتی بزرگتر بیشتر بر جستجوی داخلی تمرکز 

دا راحتی پیه : شما محصوالت آنها را به شرطی خریداری می کنید که آنچه می خواهید را باین است که  می کنند

 کنید.

بسیار مهم است. ما  کردن محصوالتزرگتر جستجوی داخلی فیلتردر مجموعه بزرگتر محصوالت یا صفحات ب

 یهمیشه از آن استفاده می کنیم، مهم نیست که چه مغازه اینترنتی هست. اندازه، رنگ و مواد آن چی هست. تمام

 گاهفروشکمک می کند. و به عنوان یک بازدید کننده  اتان این فیلتر ها به شما در یافتن محصول مورد عالقه

رید، در نظر بگی مرحله ای اضافیترنتی، شما از این فیلترها استفاده می کنید، بدون اینکه آن را به عنوان این

 ایفروشگاه هاست که  احساس خوبی یندی متفاوت از پیدا کردن اطالعات است. این واقعاً آدرسته؟ خرید کردن فر

 خوشحالیم. در فروشگاهها ن فیلترهااینترنتی چنین فیلترهایی فراهم می کنند. ما همیشه از بابت ای

 اینترنتی فروشگاه هایبرای صفحات نتایج جستجوی داخلی برای  تجربیات کنونیبهترین 

 اینترنتی وجود دارد:فروشگاه های دو نمونه صفحات نتایج جستجوی داخلی در 

 صفحات نتایج جستجوی داخلی واقعی 

 صفحات طبقه بندیCategory page) ) 

شابه به نظر می رسند، درسته؟ تفاوت عمده این است که صفحات طبقه بندی پس از کلیک برروی م هر دو اساساً

 واقعی ظاهر می شوند.جوی پس از جست،و صفحات نتایج جستجو  (به احتمال زیاد در منو، )لینک ظاهر می شوند،
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 و صفحات طبقه بندی amazon.com: صفحات نتایج جستجوی داخلی 27 شماره شکل

 :ت اطالعاتی اعمال می شودهر دو صفحه، ویژگیهای مشابهی که برای صفحابرای 

 برجسته سازی کلمات کلیدی جستجو 

 اضافه کردن متن حاوی کلمات کلیدی 

  یط موضوعارتبارتبه بندی نتایج براساس 

  که نتایج جستجوی داخلی توسط گوگلمطمئن شوید index نشدند 

 نیم:اینجا اضافه کیک ویژگی دیگر وجود دارد که مایلیم در 

مطمئن شوید که تصویر محصول در نتایج جستجوی داخلی شما نشان داده می شود. این کار جستجو  .1

را بی کتا)و حتی کتاب های الکترونیکی(، ما  را بسیار راحت تر می کند. به عنوان مثال، درمورد کتاب ها

 طمئن شوید که تصویر وجود دارد.خسته کننده. م یک طرحانتخاب می کنیم که جلد زیباتری دارد تا 
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 14 بخش

 فــرم هــا

 بخش این

 داشته باشید. شما مایلید که "تماس با ما"هر وب سایت باید یک فرم داشته باشد. به نظر ما، باید یک صفحه 

. در تبسیار دوستانه تر از لینک ایمیل اس "تماس با ما"مردم  به راحتی بتوانند با شما در ارتباط باشند. صفحه 

ما نقطه نظرات خود را درمورد نحوه بهینه سازی هر نوع و نحوه بهینه سازی فرمها را به صورت کلی با  بخشاین 

 شما به اشتراک می گذاریم.

 انواع مختلف فرم ها

به آن پرداختیم(، فرم  11 بخش)که در  "پرداختفرم "روی وب سایت وجود دارد:  سه نوع عمده از فرم ها بر

 ."درخواست"فرمو  "ماتماس با "

 فرم های تماس با ما

فرم های تماس با ما رایج ترین نوع فرم ها هستند که برروی وب سایت مالحظه می کنید. با این حال فرم های 

 تماس بسیاری را می بینیم که شبیه هیچ کدام دیگر نیستند.

 حریم خصوصی

به  (فضای آنالینخارج از )که در یک مغازه واقعی در سعی کنید فرم تماس با ما را برابر با کسی در نظر بگیرید 

فروشنده مراجعه می کند. در مغازه های واقعی، توقع دارید که فروشنده دوستانه باشد و به شما کمک کند. حاال 

تصور کنید که این فروشنده از شما بخواهد نام، تاریخ تولد و شغلتان را قبل از هر سوال دیگر از شما بپرسد. این 
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 این اصل را رعایتار احتماالً باعث می شود شما مغازه را ترک کنید، درسته؟ بنابراین چرا باید وب سایت شما ک

 ؟نکند

 تن صدا

تن صدا به همان اندازه که چه چیزی می . برای احساس راحتی افراد در پرسیدن سوال بسیار مهم است ،صداتن 

م تماس نیاز شما را از تن صدا مبرا نمی کند. شما باید کاربران در نظر گرفتن متن در کنار فر گویید اهمیت دارد.

توضیح دهید که مراحل پاسخگویی به چه صورت است. در نحوه ی برقراری ارتباط با شما را دعوت به تماس کنید 

 تماس قرار گرفتن نهایت سهولت را ایجاد کنید.در 

 مناسب "تماس با ما"نمونه ای از یک فرم 

اگر شما در رابطه با بررسی سایت سوال بپرسید ما تنها ا باید بر اساس در خواست ها تغییر کند. فرم تماس با م

 سواالتی را از شما می پرسیم که الزم است و به آن وسیله شما را به بخش درستی متصل کنیم.

 

 :28عکس شماره

 "تماس با ما  "فرم

 سوال تغییرنوع براساس 

 می کند.
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 اس با ما که می تواند بهتر باشدمنمونه ای از فرم ت

. فیلدهای فرم با طراحی سایت ارتباطی 27برخی فرم ها از کاربران دعوت به استفاده نمی کند،مثل عکس شماره 

 Captchaحتی در ندارد و دکمه ی ثبت آن شکلی است که انگار صاحب سایت تمایلی ندارد که شما کلیک کنید. 

 معنی آنکه به طور اتوماتیک از ارسال تکراری خودداری شود( )به Capchaهم قابل اعتماد نیست.

 

 : اینچنین فرمی خواننده را دعوت به استفاده نمی کند.29عکس شماره 

  "درخواست پیشنهاد "فرم 

ست یتید برای لیست قیمت پیشنهادی یا لفرمی است که که شما با کاربر در ارتباط هس "درخواست پیشنهاد"فرم 

تواند  می "درخواست پیشنهاد"نیاز خاص آن کاربر. برخی اوقات پرسیدن اطالعات بیشتر در فرم اختصاصی برای 

http://dimaht.com/


  72 
 

بسیار مفید باشد. تمامی این موارد به شغل، وب سایت و فرم شما بستگی دارد. البته اگر واقعا نیازی به اطالعات 

 دیگر ندارید درخواست اطالعات بیشتر نکنید. 

 اطالعات قیمت

فریب خورده ام. اینگونه فرم را می بینم ، احساس می کنم که  "خواست پیشنهاددر"ه من دکمه ی اکثر اوقات ک

ها این احساس را به من می دهد که صاحب سایت نمی خواهد قیمت معمولش را در میان بگذارد، و می خواهند 

ان نداده اید ا اینکه چرا قیمت را نشببینند که آیا می توانند پول بیشتری  از شما بگیرند. بنابراین باید در رابطه ب

 توضیح دهید.

  YOASTنکتـه 

قیمت برای آن محصول در نظر  اهید نشان دهید حداقل باید یک دامنهاگر قیمت محصول را به بیننده نمی خو

ه دبگیرید. با این کار در کنار اینکه یک حدود قیمت از محصول را نشان داده اید حتی نشان داده اید که چه محدو

 قیمتی را کاربر انتظار داشته باشد. و همین امر به تنهایی می تواند باعث افزایش نرخ پاسخ و نرخ تبدیل شود. 

 برای فرم بهترین تجربیات تاکنون

 بر روی فرم تمرکز کنید

مثل تمامی نقاط دیگر سایت بر روی فرم های خود تمرکز کنید. مهم نیست که آن فرم در مورد چیست فقط 

شوید که از قسمت های الزم تشکیل شده باشد. اگر نیازی به اطالعات شخصی ندارید آن را نپرسید. هر  مطمئن

 تر باشد احتمال پاسخگویی به آن بیشتر می شود.ماندازه که تعداد سواالت و قسمتهای فرم ک

 رم را طوریقسمت های مختلف سایت باید به طور واضح مشخص باشد. از فرم های یک دست استفاده نکنید ف

 طراحی کنید که فیلدهای مختلف آن مشخص باشد. باید کامالً واضح باشد که کاربر چه قسمتی را کلیک کند.
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چنانچه کاربر  ) که در اینجا دکمه ی ارسال است(، واضح و مشخص باشد. CTAو البته مطمئن شوید که دکمه ی 

 را هم طراحی کرده باشید دیگر ارزش ندارد. قادر نباشد که دکمه ی ارسال را پیدا کند اگر بهترین فرم

 ی معقول و اعتبارسنجیخطا

. کاربران  (11بخش  نکته ی دیگری که باید برای تمام فرم ها در نظر بگیرید، تصحیح خط به خط فرم است)

م را اشتباه پر کرده اند. مطمئن دوست ندارند که بعد از پر کردن فرم ها در آخر متوجه این موضوع شوند که فر

 شوید که اینگونه خطاها درست در زمانی که شخص در حال پر کردن فرم است نمایش داده شود. 

به طور واضح نشان دهید که کاربران چگونه فرم را پر کنند و در موارد نادر که خطایی رخ داده است ، خطا را به 

 صورت از تکرار اشتباه خودداری می شود. طور واضح در همان زمان نشان دهید، در این
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 4ل ـــفص

  ( Mobile UXموبایل ) تجربه ی کاربران
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 در مورد این فصل

اهمیت پیدا کرده است. کاربران از گوشی موبایلشان برای جستجو، مطالعه و خرید تجربه ی کاربران موبایل بسیار 

تجوهای گوگل توسط موبایل انجام می شود. بنابراین وب سایت شما باید استفاده می کنند. بیش از نیمی از جس

 سازگار با موبایل باشد.

توضیح می دهیم. و نکات  سئوو استراتژی  UXدر این فصل در مورد اهمیت سایتهای سازگار با موبایل در رابطه با 

 کاربردی را در رابطه با تجربه ی کاربری موبایل توضیح می دهیم.
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 15بخش 

 اهمیت تجربه ی کاربران موبایل

 این بخش

در این فصل در رابطه با اهمیت تجربه ی کاربران موبایل توضیح می دهیم. در بخش های دیگر ، بر روی چگونگی 

 تقویت تجربه ی کاربری موبایل تمرکز می کنیم.

 سئواهمیت تجربه ی کاربران موبایل برای 

رسانی گوگل را منتشر کرد که در آن عملکرد سایت به روزگوگل نسخه ی جدیدی از  2015در ماه آپریل سال 

رسانی به روزاین  سئوبرروی موبایل جز فاکتورهای رتبه در گوگل محسوب می شود. در دنیای 

اگر وب سایت شما با موبایل سازگار رسانی بسیار ساده است. به روزشناخته شده. عواقب این  "Mobilegeddon"به

 اشد ، در نتایج جستجوی موبایل به سادگی سایت پیدا نمی شود.نب

اهمیت سازگاری موبایل با سایت شما بستگی به بازار هدفتان دارد. اعداد و ارقام متفاوت است اما در کشورهای 

درصد جستجوها توسط موبایل صورت می گیرد، که این رقم هرسال افزایش می یابد. چنانچه رتبه 60تا  50غربی 

 رسانی بدان معناست که رتبه یبه روزمناسبی در نتایج جستجو  با موبایل به دست نیاورید با توجه به این  ی

مناسبی در قسمت زیادی از جستجوها به دست نیاورده اید. همچنین هر چه مکان در شغل شما اهمیت بیشتری 

راد از موبایل برای جستجوی مشاغل محلی داشته باشد ،اهمیت جستجوهای موبایل افزایش می یابد. کاربرد دیگر اف

 مراکز خرید و غیره. نادیده گرفتن این تغییر واقعاً دشوار است. است. برای رستوران ها، کافی شاپ،

 (PC)سرچ از طریق لپ تاپ و دسکتاپ سرچ؟

تفاده اس اگل ببه طور مستقیم بر روی دسکتاپ سرچ تاثیر نمی گذارد. اما گو  Mobilegeddonرسانی به روزاحتماالً 

. و از کلیک ها به عنوان فاکتوری برای رنک گوگل استفاده می شود. اگر اینگونه نشان می دهد CTRاز رتبه ی 

در موبایل سرچ می کند نتواند سایت شما را پیدا کند در نتیجه نمی تواند  زمانی که کاربری کلمه کلیدی شما را

 ): نرخ کلیک خوردن CTR)اهش می یابد.کلی شما ک CTRبرروی سایت شما کلیلک کند. و 

بزرگی از سرچ می شود. زمانی که کاربران  قسمتسرچ ها با موبایل انجام شود بنابراین این یک  %50همچنین اگر 

و لینک ها را برای دوستانشان ارسال کنند. و این امر با رتبه ی گوگل  URLسایت شما را پیدا کردند می توانند 

 د بنابراین این امر در طوالنی مدت بر روی دسکتاپ سرچ تاثیر زیادی می گذارد.ارتباط تنگاتنگ دار
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 اهمیت سازگاری با موبایل در نرخ تبدیل 

یرد بنابراین اکثر سایت ها بینندگان زیادی از طریق رچ ها توسط موبایل صورت می گدرصد س 50از آنجایی که 

ان به مشتری تبدیل شوند و از شما خرید کنند می بایست موبایل جذب می کنند. اگر می خواهید که این کاربر

تجربه ی کاربری خوبی برای آنها به وجود آورید. بنابراین کاربرپذیری سایت شما بر روی موبایل باید فوق العاده 

 باشد. اهمیت کاربرپسندی موبایل در این سالها بسیار افزایش یافته.

 سایت شما با موبایل سازگاری دارد!

ح داده. و شما می توانید حتی سازگاری با موبایل ه با سازگاری سایت با موبایل توضیبه طور کامل در رابطگوگل 

  friendly test-ileMob  را از اینجا چک کنید. 

 

 تست سازگاری سایت با موبایل: نتیجه ی 30عکس شماره 

چنانچه پیغامی مبنی بر غیر سازگار بودن سایتتان با موبایل به شما داده شد در کنارش دالیل را نیز توضیح می 

ای ه ی خوبی بردهد. برای مثال این ابزار می تواند کمک خوبی برای ساخت صفحات جدید باشد. بنابراین گزین

در قسمت  Google Search Consoleچک کردن کل سایت نیست. به همین دلیل است که می توانید در 

کاربرپذیری موبایل سایت خود را چک کنید. در این قسمت لیست تمام صفحاتی را که گوگل در آن خطایی پیدا 

 کرده است را می توانید ببینید.

شما با موبایل سازگاری نداشت حتماً بر روی این امر کار کنید! این ابزارها چنانچه براساس این ابزارها سایت 

بسیاری از سایت ها را که برروی موبایل به خوبی کار نمی کنند را نیز قبول می کند اگر سایت شما از این مرحله 

ل در با موبایخیلی ضعیف عمل کرده اید. و شانس اینکه سایت شما در سرچ گوگل بول نشد نشان می دهد که ق

 صفحه ی اول قرار بگیرد بسیار ضعیف است

  YOASTنکتـه 

 بلیت را به طور مداوم انجام دهیدحتی اگر سایت شما با نسخه ی موبایل سازگاری داشت چک کردن و ارتقا این قا
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 16بخش 

Responsive design 

 این بخش

 Responsiveدر ابتدا به توضیح مفهوم تمرکز می کنیم.   Responsive designدر این بخش بر روی اهمیت 

design .می پردازیم و نکاتی که برای تست کردن سایتتان می توانید استفاده کنید 

Responsive design چیست؟ 

 به طور خودکار به اندازه های  responsiveسایت های 

 بدون اینکه تالش کند دهند. می خود را تطبیق ،نمایش صفحه مختلفِ

 یت را در سایز کوچک نمایش دهد.) مثال در گوشی های سا تمام که 

 موبایل(. ما از اینترنت بر روی موبایل، تبلت و دسکتاپ خود

 استفاده می کنیم. این ابزارها صفحه نمایش با سایزهای مختلفی

 دارند و بنابراین برای نمایش صفحه امکانات دیگری می خواهند.

 ک می کنید در ما با موس کلیبر روی صفحه ی دستکاپ ش

 حالی که بر روی صفحه ی موبایل یا تبلت با انگشت این کار 

 به صورت اتوماتیک responsiveرا انجام می دهید. طراحی 

 به سایز مناسب تبدیل می شود. حتما مطمئن شوید که در تمام

 نمایش داده می شود. به شکل معقول و مناسبی نمایشگرها

 theguardian.com: 31شماره عکس 

 نمونه ای از یک سایت
Responsive 
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بودن سایت امکان پذیر نیست. این امر مستلزم برنامه نویسی خاصی است.  responsiveبرای اکثر شما توسعه ی 

را انتخاب کرده اید. و  responsiveمئن شوید که قالب برای سایتتان استفاده می کنید مط wordpressاگر از 

می خواهید. و زمانی که  responsiveاستفاده می کنید حتما تاکید کنید که سایت  یا اگر شرکت برنامه نویسی

 داشته باشد. برای موبایل قالب های متفاوتیسایتی را طراحی می کنید مطمئن شوید که 

 نسخه ی موبایل بسازید!

دسکتاپ  طراحی نسخه ی موبایل بر روی سایت است. فقط نسخه ی responsiveنخستین گام در ساخت سایت 

پیکسل کاهش دهید و ببینید که چه شکلی می شود. در نسخه ی  320را طراحی نکنید. عرض مرورگر را به 

موبایل) تلفن و یا شاید تبلت( هر کدام ابزارهای متفاوتی برای نمایش و اصوال محتوای کمتری باید داشته باشد. 

 ه ی موبایل به شما خواهیم گفت.در بخش بعدی این فصل، نکات بسیاری در رابطه با طراحی نسخ

ت را برای ابزارهای مختلف در نظر با توجه به استفاده ی روز افزون از موبایل زمان آن رسیده که طراحی سای

 بگیرید.

 )حد و مرز تعیین کنید(قطعه قطعه کنید

ر چه طه ای) دپس از طراحی سایت برای موبایل و دسکتاپ باید به نقاط قطعه شدن سایت فکر کنید. در چه نق

مرورگر( ترجیح می دهید که کاربران به جای نسخه ی دسکتاپ نسخه ی موبایل را ببینند. این موارد پهنایی از 

همگی تصمیمیاتی است که شما باید بگیرید. برای تصمیم گیری در این موارد باید یک سری تست انجام دهید. 

را بر روی گوشی های  دروی آن تست کنید، سایت خو ای پدی را به امانت بگیرید و کیفیت سایت خود را بر

. سایت شما حداقل باید به شکل مرتبی باشد) و موبایل مختلف با سایزها و کیفیت های گوناگون تست کنید

 کنید دائما آن را تست کنید و تغییرات آن را اعمال کنید.های ممکن. تست  ترجیحا عالی( بر روی تمام دستگاه

 و در صورت لزوم آنها را تغییر دهید.مداوم تست کنید. 

 ((Mobile firstاول موبایل

خیلی خوب است که اگر سایت جدیدی را طراحی می کنید با نسخه ی موبایل این کار را انجام دهید. اگر نخست 

به طراحی نسخه ی موبایل می پردازید باید بدانید که چه نکاتی اهمیت دارند. طراحی موبایل فضای زیادی را 

شغال نمی کند. این امر طراحان را مجبور می کند که به این فکر کنند که چه نکاتی در سایت اهمیت بیشتری ا

 دارد. این امر با دانستن هدف سایت آسان تر می شود.
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 17بخش 

 Mobile UXبرای  تجربیات کنونیبهترین 

 این بخش

 روی موبایل توضیح خواهیم داد. بر  UXمهترین روش ها را در رابطه با تجربه کاربریدر این بخش 

 ( که باید در نسخه موبایل انجام شود.taskاستفاده از طراحی براساس کارهایی)

طراحی سایت را با در نظر گرفتن کاربران موبایل در ذهنتان انجام دهید. به این فکر کنید که چه دلیلی دارد که 

 کاربران سایت شما را بر روی موبایل چک کنند.

Google analytics  .را چک کنید تا ببینید که چه صفحاتی از سایت شما بیشتر از روی موبایل چک می شود

 Audience » Mobile » Devicesانجام دهید برای مثال   Google analyticsبه راحتی می توانید این کار را با 

انجام کارها و عملیات که در  عملیاتبرای صفحه ی مقصد. در باالترین  secondary dimensionبا اضافه کردن 

موبایل بهینه سازی کنید که به راحتی این  UXموبایل و  نسخهبرای  سایتتان توسط کاربران انجام می شوند را

  صفحات دیده شوند.

چنانچه شخصی وب سایت شما را پیدا کرد و شروع به مشاهده ی آن نمود، مطمئن شوید که آن شخص به راحتی 

که می خواهد پیدا کند. مشاهده با موبایل اصوال در زمان کمتری صورت میگرد و کاربر خیلی  می تواند مطلبی را

موبایلتان را نسخه ی باعث حواس پرتی می شود در همه جا وجود دارند. زود صفحه را ترک می کند. عواملی که 

ای ه سایتینکه به سراغ طوری طراحی کنید که کاربران خیلی زود مطلب مورد نظرشان را پیدا کنند قبل از ا

 دیگر بروند.

نکته ای وجود دارد که با اندازه ی دکمه ارتباط مستقیم دارد؛ نقاط قابل لمس بسیار به یکدیگر نزدیک باشند. 

ا به نزدیکی دکمه هاینکه لینکی را لمس کنید و لینک دیگری باز شود بسیار آزار دهنده است و تنها دلیلش 

این ابزار بهترین   وجود دارد. Google Page Speed Insightsمثل فضای دکمه ها در  یکدیگر است. این گزینه هم

موبایل نیست. اما حاال که این ابزار این کار را به صورت رایگان انجام می دهد بهتر است که  UXو تنهاترین ابزار 

سمتهایی مثل فوتر و منوی در نظر بگیرید مخصوصاً زمانی که قر زمان طراحی وب سایت موبایل این سایت را د

 موبایل را طراحی می کنید. 
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 منوی همبرگری

 کامالً عاقالنه است: این "منو موضوعی"برای جایگزینی  "منوی همبرگری"همگی می دانیم که استفاده از آیکون 

از فضا صرفه جویی می کند. بسیاری از منو ها به صورت عمودی هستند، اما برخی از آنها از  امر بسیار در استفاده

 استفاده می شود. "منو"چپ به راست هستند. بعضی اوقات به جای آیکون منوی همبرگری از اسم 

 

 : منوی همبرگری32عکس شماره 

  YOASTنکتـه 

صفحات فرود وسیعی را برای آیتم های  که منوی کشویی دارید.منوی تلفن همراه باید ثابت باشد به ویژه زمانی 

کنید. در این صورت سرچ بر روی موبایل بسیار راحت تر  زیر منوها را در موبایل فراموشاصلی سایت بسازید و 

 می شود.
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 یک منوی ثابت با یک آیکون سرچ اضافه کنید

 موبایل گزینه ی سرچ می باشد. UXیکی از عناصر اصلی در 

 از آنجایی که صفحه ی کوچک موبایل این اجازه را به شما

 نمی دهد که تمام جزئیات را وارد کنید، نیاز دارید که گزینه ی

 جستجو همیشه در دسترس باشد. زمانی که در حال اسکرول 

 کردن صفحه یا کلیک کردن بر روی گزینه ی دیگری هستید.

 قرار دهید. آیکون جستجو را به صورت ثابت در صفحه ی اصلی

 نوی ثابت بر روی تمام صفحات قرار دهید.مو به صورت یک 

 : مطمئن شوید که آیتم                                         33عکس شماره                  (                                        منو را مطالعه کنید 7)بخش 

 .سرچ در همه جا در دسترس باشد                                                                                                  

 

نخستین گام است.  جستجوسرچ کردن است: داشتن گزینه ی   موبایل بستگی دارد UXمطلب دیگری که به 

 شوند. نمایش دادهمطمئن شوید که نتایج سرچ های داخلی هم خوب 

 از فرم های کوچک استفاده کنید

درست مثل دسکتاپ سایت ، هدف اصلی موبایل سایت هم نرخ تبدیل است. خرید محصوالت، و یا درخواستی 

برای خدمتتان. عضویت در خبرنامه، پرکردن فرم تماس با ما و یا هرگونه عملی که می خواهید کاربر بر روی سایت 

را به مراتب بیشتر از نسخه ی دسکتاپ  UX ،صفحه ای 6وشی های موبایل، فرم انجام دهد را قرار دهید. در گ

 خراب می کند. 

تمامی سواالتی را که نیازی به ، باید فرم ها را تا جایی که می توانید کوچک نگه دارید.  UXبرای بهینه سازی 

 ایمیل( .درخواست؟ نام خانوادگی) با تایپ= فیلد ورودی پرسیدن نیست را حذف کنید. خبرنامه؟ تنها آدرس ایمیل

و آدرس ایمیل. خرید؟ آدرس تحویل بسته و آدرس صورتحساب. و در نهایت گزینه ای که بتوانند آدرس تحویل 

 را در آدرس صورتحساب کپی کنند.
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 لحن آرام

سخه ی در نمطمئناً سایت شما بر روی دسکتاپ با رنگهای رنگین کمانی بسیار زیبا و جالب می شود، اما این امر 

موبایل کامالً تاثیر منفی می گذارد. باعث تمرکز کمتر می شود. البته نیازی نیست که سایتتان سیاه و سفید باشد 

خوب کفایت  UXاما با قراردادن زمینه ای سفید با حروف مشکی و حداکثر قرار دادن دو رنگ پشتیبان واقعاً برای 

 می کند.

 سطوح لمسی بزرگ

این امر بسیار واضح است، اما هنوز هم خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد.  اشاره کرده ایم. به این مطلب قبالً

 Sizeامر را با استفاده از  این  Google insightsسایت های موبایل اصوالً به وسیله ی انگشت مرور می شوند. 

Tap Targets Appropriately ک را به راحتی با انگشتمان کلیک . و ما نیاز داریم که نقاط قابل کلیچک می کند

 کنیم.

 به این اعداد اشاره می کند:، (Visual design)طراحی دیداری ،در مقاله ی طراحی موبایل

پیکسل بر روی یک دسکتاپ استاندارد و  در دسکتاپ  57پیکسل تا  44به طور ایده آل سایز دکمه ها باید بین "

 وجود امر باعث می شود که فضای کافی برای نوک انگشتان پیکسل می باشد. این 114پیکسل در  88بزرگ 

 "داشته باشد

 به اندازه ی کافی اندازه ی فونت را بزرگ کنید

موبایل بسیار مهم است. شما نمی توانید همان سایز فونتی را که برای دسکتاپ استفاده  UXاندازه ی سایت برای 

 ن کار وجود دارد:می کنید برای موبایل هم بگذارید. دو دلیل برای ای

. هدفتان این نیست که عنوان تمام صفحه نمایشگر را بپوشاند باید اندازه ی صفحه ی نمایشگر موبایل -1

مطمئن شوید که مقاالت با نخستین دیدار صفحه شروع شود. همچنین سایز فونت اصلی) مثل فونت 

 دن شوید.پاراگرافها( نباید اینقدر ریز باشد که برای خواندش مجبور به زوم کر

وت . تفانوع فونت استفاده کنید حالت بهم ریختگی به وجود می آورید 3اگر در سایتتان بیش از  -2

یا حداکثر  2در اندازه ی فونت تمایز بیشتری ایجاد می کند.به همین دلیل است که اندازه فونت ها را به 

 سایز محدود کنید.  3

 

http://dimaht.com/


  84 
 

 ر بسیار مهم(بسیار بسیاتاکید مترجم:) بهینه سازی برای سرعت

 UXاری سایت بیشتر باشد ت دارد سرعت است. هرچه سرعت بارگذموبایل اهمی UXفاکتور دیگری که برای 

بهتری به وجود می آید. به خصوص زمانی که کاربران در مسافرت هستند و به نسبت زمانی که در خانه یا 

سیار مهمی برای آنهاست. در اکثر فاکتور ب "سرعت"محل کارشان هستند سرعت اتصال پایین تری دارند، 

مواقع دو راه اصلی برای این کار وجود دارد: اولین راه که بسیار برایمان واضح است: بهینه سازی تصاویر. البته 

دم وکه می توانید به راحتی تصاویر را مخفی کنید اما این تنبل ترین راه در طراحی است. صادقانه بگویم که خ

ایز اری نشوند. حداقل باید سا تصاویر را مخفی می کنم تا بارگذم و بعضی وقتهار هستهم در این زمینه گناهک

 JavaScripو فایل های   CSS کاهش دهید. و در کنارش باید JpegMiniیا   PanyPngعکسها را با استفاده از 

 UX التر می رود ورا خرد کرده و با هم ترکیب کنید. هرچه اتصاالت کمتری با سرور نیاز باشد سرعت سایت با

 موبایل بهتر می شود.

 لینکهای متنی

 مطمئن شوید که متن هایتان در موبایل قابلیت کلیک دارند. فقط در مورد شماره تلفنتان صحبت نمی کنیم

با یک  به عنوان نمونه برای تماس)) البته که باید کاربران به راحتی بتوانند با کلیک با شما تماس بگیرند!(.

اسالیدر شما شامل لیستی از دسته بندی  اما اگر مثالً( khedmatazma.comسخه موبایل سایت ، در نکلیک

هاست مطمئن شوید که کاربر بتواند بر روی یکی از آنها کلیک کند و اسالیدر پر از لینک نباشد که زمانی که 

ا زوم کند. باید بین لینک های فضای خالی مناسب قرار داشته می خواهد کلیک کند مجبور شود صفحه ر

 باشد.

 

 : مطمئن شوید که لینکهایتان در صفحه موبایل قابلیت کلیک دارند24عکس شماره 

بگذارید که در صفحه ی دیگری باز شوند که در صورت  "new tab"تجربه ی مترجم: لینک ها را حتماً در حالت )

 (باشند. شدن loadبزنند و دوباره منتظر  backد نه اینکه نیاز کل پنچره را ببینن
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 موبایل خود را تست کنید UXبارها و بارها 

زمانی که سایت کاربرپسندی را ارائه می کنید، باید تمامی تغییراتی را که در دسکتاپ اعمال می کنید بر روی 

 بودن انجام دهید. به روزهمیشه نسخه ی موبایل هم چک کنید. این تنها راهی است که می توانید برای 

فریم  2016الزم نیست که زیاد به خودتان زحمت بدهید، گوگل در سال در نهایت )اطالعات تکمیلی مترجم: 

بهینه ترین حالت برای نسخه موبایل  AMPرا ارائه داد و اعالم کرد که باعث می شود که با استفاده از  AMPورک 

 د و تهیه کرده است.می باشد که خود گوگل آن را تأیی

استفاده می کنند این فریم ورک یک پالگین است که می توانند به راحتی از آن  Wordpressبرای کسانی که از 

 استفاده کنند.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dimaht.com/


  86 
 

 

  5فصل 

 کاربر به مشتری(نرخ تبدیل تحقیقات نرخ تبدیل )
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 این فصل

وضوعات عقالنی و ساده هستند. از این موضوع آگاه باشید که بسیاری از مباحث تجربه ی کاربری و کاربرپسندی م

مواردی که برای تجربه ی کاربری یک سایت می تواند مفید باشد الزاماً برای سایت دیگر مناسب نیست. و درکنارش 

 اگر می خواهید کهبسیاری از مواردی که در یک سایت منجر به فروش می شود در سایت دیگر اینگونه نیست. 

سری تست انجام دهید. در این فصل  یکباید  ،جربه ی کاربری خوبی داشته باشید و هم نرخ تبدیل باالییهم ت

 به شما خواهیم گفت که چگونه این امر را رهگیری کنید و نرخ تبدیل سایت را تست کنید.
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 18بخش 

 اهمیت انجام تحقیق در نرخ تبدیل

 این بخش

توضیح می دهیم. و  ،موفقیت به تا رسیدندر مورد نرخ تبدیل  تحقیق  مورد اهمیت برایتان در بخشدر این 

 رهگیری کنید. GoogleAnalyticsمی گوییم که چگونه می توانید این موضوع را در  تانبرای

 ؟ دهیم انجام تحقیقات نرخ تبدیل برای چرا 

 ما به شما نکات و روش هاییدر اینجا . در فصل قبل همین کتاب در مورد اهمیت تجربه ی کاربری صحبت کردیم

کاربردی که در وب سایتتان می توانید اعمال کنید خواهیم گفت. به وسیله ی این اطالعات مسلماً می توانید 

تجربه ی کاربری خود را افزایش دهید. در اکثر موارد تجربه ی کاربری خوب منجر به نرخ تبدیل باالتر می شود. 

که برای یک سایت مناسب برای سایت دیگر کارساز نباشد. سایت شما منحصر به فرد است  البته، شاید روش هایی

 ازید.تان بپردباید به تحقیق در رابطه با مخاطبانافزایش نرخ تبدیل ما و مخاطبینتان هم همین طور. به منظور 

 است A/Bبیش از یک تست منظور نرخ تبدیل: برای تحقیقات 

می توانید چک  A/Bشنیده اید. با تست  A/Bد نرخ تبدیل بدانید حتماً در مورد تست اگر تنها کمی مطلب در مور

کنید که آیا صفحه ی اصلی و صفحات مربوط به آن نرخ تبدیل خوبی دارند یا نه) منجر به خرید بیشتر می شوند(. 

برای تست  بهترین تست شناخته شده در نرخ تبدیل می باشد. در حالی که روش های دیگری هم A/Bتست 

را انجام دهید باید نگاه جامعی به آمارهای سایت بیندارید. به شما  A/Bوجود دارد. قبل از اینکه هرگونه تست 

خواهیم گفت که برروی کدام آمارها بیشتر مطالعه کنید. همچنین این تحقیقات می تواند راه بسیار مناسبی برای 

 افزایش نرخ تبدیل باشد.

 (Track your dataده های خود را رهگیری کنید! )ز کنید: داتحقیقات را ازکجا آغا

به این معناست که به منظور انجام هرگونه تحقیقی ابتدا باید داده های خود را بررسی کنید. رهگیری داده ها 

جمع کنید. چه مدت در یک صفحه می مانند؟ کجا کلیک می کنند؟ چندتا از  تانمخاطباناطالعاتی را در مورد 

انجام دهید. این کار  Google Analyticsخرید می کنند؟ رهگیری داده ها را می توانید با پکیج هایی مثل آنها 

 می تواند دید خوبی در رابطه با رفتار کاربران در سایتتان به شما بدهد.
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  YOASTنکتـه 

ه چه اورید و حتی بدانید باگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد رفتار و عالیق بازدیدکنندگانتان به دست بی

 20خش بچیزهایی بیشتر جذب می شوند. می توانید به صورتی خیلی ساده از آنها بپرسید. برای مطالعه بیشتر به 

 مراجعه کنید.
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 Google Analyticsگوگل آنالیتیک چیست؟ 

این ابزار می  ابن می توانیم بازدیدکنندگان سایت را رهگیری کنیم.گوگل آنالیتیک ابزاری است که به وسیله ی آ

تواند آمار روشنی از سایت و اینکه چه رفتاری را انجام می دهند را بررسی کنیم. گوگل آنالیتیک می تواند اطالعاتی 

 می دهد:گزارش با جزئیات در رابطه با موارد زیر به شما 

 ند و چند نفر در حال حاضر در سایت شما هستند ) و در صفحه در حال حاضر چند نفر در سایت آمده ا

 ای خاص(

 .این بازدیدکنندگان از کجا به سایت شما آمده اند 

 .چه مقدار هر بازدید کننده ای به طور میانگین در صفحه می مانند 

 .چه صفحه ای متعاقباً بازدید می شود 

 .در کجا بازدیدکنندگان سایت شما را ترک می کنند 

 سایت سرعت 

  اینکه آیا بازدیدکنندگان فیلمی را دیده اند یاPDF )دانلود کرده اند) که البته نیاز به اضافه کردن کد دارد 

 ز کجا به صفحه خرید وارد می شوند.بازدیدکنندگان ا 

 ...و خیلی موارد دیگر 
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 19بخش 

 استفاده از آمار برای نرخ تبدیل

 این بخش

اطالعات پایه ای و ارزشمندی را برای آغاز کار در رابطه با بهینه سازی و نرخ تبدیل به گوگل آنالیتیک می تواند 

  شما بدهد. در این بخش به شما خواهیم گفت که کدام اطالعات را باید رهگیری کنید.

 (Intensive care pages)صفحات با مراقبت ویژه

د. انگیز است اما نکاتی است که قبل از آن باید بدانیبا اینکه امر تست کردن سایت در همین لحظه بسیار وسوسه بر

مورد بررسی و آزمایش قرار در غیر اینصورت انرژی و منابعتان را هدر داده اید. چگونه بدانید که کدام صفحه را 

 ؟دهید

سیاری بابتدا باید بدانید که اولویت اصلی سایتتان چیست. برای  را باید بررسی کنید اما"صفحات با مراقبت ویژه"

از مردم بهینه سازی نرخ تبدیل مفهومی ساده دارد: پول درآوردن. زمانی که از صفحات کسب درآمد می کنید 

  پیدا کردن صفحه ی مناسب برای بهینه سازی بسیار سخت تر می شود زیرا باید به نکات بیشتری از مقدار بازدید

روش برای پیدا کردن صفحات مراقبت ویژه را خواهیم توجه کنید. ما به شما بهترین  (bounce rate)و بونس ریت

 گفت.

 از رهگیری هایتان استفاده کنید

 دو نمونه آمار کلیدی است که باید از آن مطلع باشید:

 (Exit rate)نرخ خروج

اشتباه بگیرید. نرخ خروج درصد افرادی است که وارد سایت شما  (bounce rateنرخ پرش)نرخ خروج را نباید با 

ند و پس از دیدن چند صفحه از سایت خارج می شوند زمانی که بیش از یک صفحه از سایت را دیده اند. می شو

بنابراین خارج شدن از یک صفحه و اینکه هنوز در وبسایت شما باشند به عنوان نرخ خروج گفته نمی شود. در 

 واقع باید از سایت شما خارج شوند.
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 (Page Value)ارزش صفحه

هم زیادی اگر سمتوسط پولی است که بعد از بازدید از سایت پرداخت می کنند. بنابراین  ،ه طور کلیارزش صفحه ب

 از افراد پس از بازدید آن سایت منجر به خرید شوند ارزش آن صفحه هم باال می رود

 صفحات با مراقبت ویژه پیدا کنید

 خروج نرخآمار  2زمانی که از وب سایتتان کسب درآمد می کنید، ترکیب 

  Google Analyticsباید در کانون توجه قرار بگیرد. در  ارزش صفحهو 

 را انتخاب کنید.   Site contentدر زیر  All pageباید گزینه ی 

 Site content  زیر گزینه ی را درBehavior tab .می توانید پیدا کنید 

 

 
 Behavior tab ,Google: 35عکس شماره                                                                                               

Analytics 

( می توانید ارزش صفحات را پیدا کنید. برای به دست آوردن اطالعات مرتبط 36در این پنچره )عکس شماره

 استفاده کنید: تنظیمات پیشرفتهبیشتر می توانید از فیلتر 

 

 Google Analytics, advanced filter: 36عکس شماره 

  

 نوشته اید با سایت شما مرتبط باشد. greater thanالبته مطمئن شوید که تعدادی که بعد از 
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 نرخ خروجو  ارزش باالاکنون شما می توانید مهم ترین صفحات خود را مشاهده کنید. آیا صفحاتی هستند که 

 ویژه هستند! باالیی داشته باشند؟ این صفحات همان صفحات با مراقبت

 Google Analyticsرا بر روی  Ecommerce trackingباید نکته: برای اینکه از این گزینه بتوانید استفاده کنید 

 نصب کرده باشید. 

  چه کار متفاوتی باید انجام دهید؟

رای د بپس از اینکه صفحات با مراقبت ویژه را پیدا کردید حتما به دنبال این موضوع هستید که چه کاری بای

ارائه می دهد. این  In Page Analyticsتقویت آن صفحات انجام دهید. گوگل یک ویژگی خاصی را تحت عنوان 

ر صفحه را دابزار به شما این امکان را می دهد تا ببینید مخاطبین کدام بخش از مناطقی که قابلیت کلیک دارند 

 ام بخش از صفحه در کانون توجه قرار دارد.ر به شما این دید را می دهد که کدکلیک می کنند. این ام

وجود دارد که اطالعات را قابل درک تر  click heatmaps and scrollmapsهمچنین از نرم افزارهای دیگری مثل 

 البته این ابزارها در گوگل آنالیتیک اجرا نمی شوند و باید به صورت جداگانه آنها را نصب کنید.  نشان می دهد.

  YOASTنکتـه 

مسیرهای پر رفت و آمد و استفاده می کنیم. این ابزار این امکان را به شما می دهد تا  crazyeggما از  Yoastدر 

مسیرهای اسکرول زیاد را ببینید به همراه اطالعاتی بیشتر. این ابزار به راحتی با اضافه کردن یک کد به وب سایت 

کار می کند(. و مطمئن باشید که با این تنظیمات ساده  google analyticsشما اضافه می شود) خیلی شبیه به 

 توانید به دست بیاورید. یو رفتار کاربران در وب سایتتان م UXاطالعات مفیدی از 

راه دیگری که می توانید از طریق آن دالیل خروج کاربران را متوجه بشوید نظرسنجی است. که در بخش بعدی 

 در مورد آن توضیح خواهیم داد.
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 20بخش 

 (Survay research)تحقیقات نظرسنجی

 این بخش

بین کاربران  ش نظرسنجی حداقل راه نفوذرا آموزش می دهیم. روروش نظرسنجی در این بخش نکات پایه ای از 

برای گرفتن اطالعات است. و شما می توانید سواالتی که برایتان جالب است را بپرسید. در اینجا به شما نکاتی را 

د هدف و روش های کاربردی برای آغاز جستجوی نتایج به شما خواهیم گفت. این بخش هچنین در کتاب در مور

 .بهینه سازی سایت وردپرسدیگرمان هم آمده بود: 

 شناخت مخاطبین: انجام نظرسنجی

GoogleAnlytics  می دهد. اما در کنار آن شما سرنخ های کمی دارید. اگر به شما اطالعاتی در رابطه با کاربران 

افرادی دارید که محصوالت شما را خریداری می کنند. اطالعاتی در مورد  می باشیدسایت فروشگاهی دارای 

شخاصی است که تتان در مورد االع دارید. با این حال شما اطالعااحتماال از محل سکونت، سن و جنسیت آنها اط

 که به شما خرید نمی کننددر رابطه با شخصیت و هدف افرادی  د. اما هنوز در ابهامی تاریککرده ان از شما خرید

 . تنها راهی که می توانید از شخصیت آنها مطلع شوید این است که از آنها بپرسید. هستید

 چرا شناخت مخاطبین مهم است؟

شما تصویری از مخاطبین زمانی که مقاله ای که شما یک نمای کلی از شخصیت کاربرانتان دارید.  است  درست

می نویسید یا عکس محصولی را در سایت می گذارید در ذهنتان دارید. اگر سایت شخصی در رابطه با تحقیقات 

علمی خودتان دارید مسلماً مخاطبین شما اشخاصی هستند که به تجربیات شما عالقه مند هستند. پس چرا با 

 تان جواب آنها را می دانید مخاطبینتان را آزار دهید. سری سوال که خود یکپرسیدن 

 ناهمگون مخاطبین

این امر خیلی طبیعی است که به افراد متفاوتی از آنچه در ذهنتان داشته اید برسید. و یا اینکه به مخاطبین 

اقی به تفناهمگون و متعددی برسید. تصور کنید که شما یک سری آثار هنری و صنایع دستی دارید و به صورت ا

به افرادی برسید که آنها افرادی می رسید که هم آثار هنری می خرند و هم صنایع دستی. در کنار آن شما باید 

صنایع دستی و آثار هنری را به همراه فرزندانشان خریداری می کنند و یا گروهی از مخاطبین که به صورت حرفه 

ه این نتیجه می شود رسید که این مخاطبین محصوالت ای خرید می کنند. با نگاهی به ناهمگونی مخاطبین ب

 افراد تعدد روش فروش نیاز دارید متفاوتی را می خواهند. بنابراین برای فروش محصوالت به این
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 استراتژی های بازاریابی ماهر

ن یبا شناخت بیشتر از مخاطبین این امکان برای شما وجود دارد که بدانید چه استراتژی هایی بر روی مخاطب

اعمال کنید که اثربخش تر باشد. حتی این امکان را به شما می دهد که دسته بندیتان را بر اساس اولویت های 

 مخاطبین به وجود آورید.

 راه اندازی پرسش نامه

 و ن قرار می دهید.یه می کنید و در اختیار مخاطبانتابه نظر بسیار ساده می رسد. چند سوال را برای بررسی ته

دسته هایی که شما نوشته اید انتخاب می کنند. تهیه ی سواالت نظرسنجی البته کمی دشوارتر است. آنها بین 

اگر سواالت شما مناسب نباشد شما آمار اشتباهی را به دست می آورید. و یا اگر سواالت خوبی نپرسیده باشید 

 باید همان چیزی را مورد ارزیابی قرار دهندنتایج آمار اصال کارایی ندارند. سواالت باید معتبر باشند، بدان معنی که 

که شما به آن نیاز دارید. سواالت باید قابل اعتماد باشند، بدان معنی که این سواالت توسط افراد یکسان به یک 

بیشتر  1.1 قسمتگونه پاسخ داده شود، بدون در نظر گرفتن بقیه موارد.) در رابطه با اعتبار و اعتماد می توانید در 

)توضیح مترجم: سواالت به گونه ای باشد که هرکس آن ها را خواند همان منظوری که ما می خواهیم مطالعه کنید(

 را برداشت کند.(

 جوابی 4سواالت تشریحی یا 

ادی است فرتعداد اشما باید به نوع سواالتی که می خواهید تدوین کنید فکر کنید. نوع سواالت ارتباط مستقیم با 

 (که با آنها در تماس هستید. سواالت تشریحی ) که این امکان را به مخاطبین می دهید که جوابها را بنویسند

اطالعات بیشتری را به شما می دهد. اما اگر مخاطبین زیادی داشته باشید جوابهای بسیاری دریافت می کنید. 

 قابل ارزیابی خواهد بود.  رت جوابی راحت 4اگر مخاطبین زیادی دارید پرسش نامه ی 

 تدوین سواالت نظرسنجی

در اینجا دستورالعمل هایی در اختیارتان می گذاریم که باید در طول نوشتن سواالت نظرسنجی در ذهنتان داشته 

 باشید:

سال  در "بپرسید "؟آیا تا به حال سایت ما را دیده اید ". سواالت مبهم نپرسید. برای مثال ، نپرسید 1

 "ه از سایت ما دیدن کرده اید؟ند مرتبگذشته چ

. مطمئن شوید که سواالتتان واضح هستند و از نوشتن سواالت طوالنی و جمالت پیچیده خودداری 2

 کنید.
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مطلب را پرسیده باشید. مثالً نپرسید که آیا از محصوالت و خدمات  یکمطمئن شوید که در هر سوال . 3

شما راضی باشند اما از خدمات شما راضی نباشند و این امر ما راضی هستید. شاید آنها از محصوالت 

 باعث می شود که نتوانند سوال شما را پاسخ دهند.

آیا  ". حواستان باشد که سواالتتان به صورت پیشنهادی نباشد و کامالً بی طرف باشد. جمالتی مثل 4

 را به کار نبرید. "شما هم فکر نمی کنید

در صورتی به این سواالت پاسخ دهند که الت مناسبی را پرسیده اید. باید . اطمینان پیدا کنید که سوا5

بنابراین قبل از پرسیدن اینگونه سواالت از آنها بپرسید که از  از محصول شما استفاده کرده باشند.

 محصوالت شما استفاده کرده اند یا خیر.

ید که به تمام پاسخ های احتمالی . به پاسخ های احتمالی که مخاطبین می دهند فکر کنید. مطمئن شو6

این نکته را بدانید که دانستن پاسخ های احتمالی به مخاطب زمینه ی پاسخگویی می فکر کرده اید. 

 دهد.

. به ترتیب قرار گرفتن سواالت به خوبی فکر کنید. شما هدفتان این است که مخاطبین تمام پرسش 7

. با یک متن شروع کنید و سواالت تهدید یکسان بدهید همه یک مقدمه ی شفاف و براینامه را پر کنند. 

آمیز نپرسید. پرسیدن مقدار درآمد در اول پرسش نامه اصال کار درستی نیست. مطمئن شوید که سواالت 

ترتیت معقولی داشته باشند. به متن توجه کنید! مثال اگر در یک سوال در مورد نظر مخاطبین در مورد 

ت تاثیر سوال قبل مورد خدمات، به این ترتیب نظر آنها تحسوال بعدی در صوالت پرسیده اید و در حم

 قرار می گیرد. 

 پرسش نامه را بر روی افرادی امتحان کنید که این افراد می توانند جزئی از مخاطبین باشند.. همیشه 8

 : اعتبار و اعتماد 1.1 قسمت

 (Validity ) اعتبار

واالت گیری سکه با چه ابزاری به اندازه  می گویدبه ما ثال سواالت نظرسنجی( اعتبار ابزارهای اندازه گیری) برای م

 دقت اندازه گیری هم گفته می شود.  گاهی اوقات به این. پرسش نامه می پردازیم
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 ( Reliability) قابلیت اطمینان

ت اگر یک شخص دوبار سواال. بدین معنا که باشدقابلیت اطمینان نشان می دهد که تا چه اندازه نتایج سازگار می 

ابزارهای قابل اطمینان هر چه قدر که نتایج را بررسی کنید جوابهای و با را پاسخ دهد به نتایج یکسان برسند. 

 یکسان باید بگیرید. 

 تفاوت میان اعتبار و قابلیت اطمینان

و 15،250،95،40،140مرتبه بر روی ترازو برود و هر دفعه اعدادی مثل  5پوندی  200تصور کنید که شخصی 

نیست زیرا هر دفعه مقدار متفاوتی را نشان می دهد. اگر ترازو  معتبراین ترازو  اطالعات پوند را مشاهده کند. 500

 1است زیرا هر بار معتبر ترازو  اطالعات پوند را در هر بار مصرف نشان دهد این بدان معناست که 150مقدار 

اطمینان نیست زیرا وزن را اشتباه نشان می دهد. این ترازو چیزی را که  جواب یکسان می دهد. اما ترازو مورد

 شما می خواهید اندازه گیری نمی کند.

 

 بنابراین شما چگونه اطالعات را جمع آوری می کنید؟

بعد از اینکه پرسشنامه ی خود را تدوین کردید، می توانید نظرسنجی آنالین خود را تنظیم کنید. تعداد زیادی 

های رایگان و پولی موجود می باشند که شما می توانید از آنها برای پرسش نامه ی آنالین استفاده کنید. پکیچ 

اما گزینه های دیگر هم می توانند به خوبی عمل کنند. می توانید پرسش نامه را به صورت " Polldady"برای مثال 

داده شود. یا می توانید لینک پرسش نامه را  یک پاپ آپ تنظیم کنید که با ورود کاربر به صفحه ی جدید نمایش

 بر روی خبرنامه ی خود قرار دهید. ساخت پرسش نامه به وسیله ی این ابزارها بسیار راحت است. 

پس از آن، مخاطبین پرسش نامه را پر می کنند و اطالعات بر روی داده های سایت شما ذخیره می شود. بعضی 

که از اطالعات به شما خروجی اکسل بدهند. که پس از آن می توانید بر روی داده از پکیج ها قابلیت این را دارند 

را اعمال کنید. اگر به تحلیل داده ها و آمار ها آشنایی ندارید اطالعات را در همان  تحلیالت و آنالیز های خودها 

 بررسی کنید.بگذارید بماند و در آنجا پکیج 

 تحلیل داده ها

به دلیل گرافیک  Polldadyما بیشتر از  Yoastرا ارائه می کنند. در  اده ها به سرعت نتیجهای تحلیل داکثر پکیج ه

به فرمتی قابل درک داده ها را با درصد بیان می   Polldadyاستفاده می کنیم.  wordpressزیبا و سازگاریش با 

ثر روه خاصی بپردازیم. برای اککند. همچنین دارای فیلترهایی است که به وسیله ی آنها می توانیم به تحلیل گ
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صاحبان سایت این جداول چیزی است که به آن نیاز دارند. شما می توانید ببینید که مخاطبین چه پاسخی به 

 سوال شما داده اند.

  YOASTنکتـه 

اگر می خواهید تحلیل های پیچیده تری داشته باشید حتماً خروجی اکسل بگیرید . می توانید از اکسل برای 

 را به شما پیشنهاد می کنیم. Rو  SPSS لیل بیشتر استفاده کنید، اما در اینجا ابزارهای تح
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 21بخش 

 A/Bتست 

 این بخش

را به شما خواهیم گفت. هدف ازتست های اینچنینی این است که ببینید  A/Bدر این بخش اساس تنظیمات تست 

د بر روی نرخ تبدیل موثر باشد. این بخش همچنین در کتاب بهینه که تغییر در طراحی و متن چه قدر می توان

 سازی سایت وردپرس هم آورده شده.

 چیست؟ A/Bتست 

هست تست کنید.  Bکه  ،هست را با ورژن دیگر آن Aبه این معناست که صفحه ای از سایت را که االن  A/Bتست 

ن ورژن ها به صورت تصادفی به بازدیدکنندگان نمایش بازدیدکنندگان تنها یکی از ورژن ها را مشاهده می کنند. ای

با مقایسه ی بازده دو ورژن این امکان به شما داده می شود که بدانید کدامیک نرخ تبدیل بهتری  داده می شود.

دارد.: منجر به خرید بیشتر و یا باعث برگشت بیشتر مخاطب می شود. مثالً می توانید با تغییر رنگ دکمه های 

CTA ینید که کدام ورژن منجر به کلیک یا خرید بیشتر می شود.،بب 

 

 Bدر مقابل ورژن  A: تست 37عکس شماره 

 

اگر وب  رین راههای رسیدن به نتیجه است.ت یکی از سریع ترین و راحت A/Bتست  ،فرآیندها بهینه سازیبرای 

 A/Bام نمی شود. بهینه سازی به روش سایتان برای شما مهم است باید این نکته را بدانید: بهینه سازی هرگز تم

 روشی پویا و ادامه دار است.
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 ابتدا فرضیه سازی کنید

را بسازید، خیلی مهم است که فکر کنید چه هدفی دارید. اگر می خواهید تستی  Bو  Aپیش از آنکه ورژن های 

هید. یزی و چرا می خواهید تغییر درا انجام دهید ابتدا باید فرضیه سازی کنید. باید بتوانید توضیح دهید که چه چ

 این تغییرات به نظرتان چه تاثیری خواهد داشت؟ و مبنای فرضیه ی شما چیست؟

بررسی کردن سایت های دیگری است که زمینه کاری مشابه ای با شما دارند.  ،نخستین راه برای طراحی سایت

می تواند خوب باشد! در این کتاب تعداد  عواملی که برای سایت دیگران خوب جواب می دهد برای سایت شما هم

زیادی پیشنهاد در رابطه با طراحی و متن را ارائه می کنیم که به طبع باعث پیشرفت سایت خواهد شد. در بخش 

زیرا اینگونه  به شما گفتیم که با اضافه کردن مسیر مراحل خرید می توانید مقدار فروش را افزایش دهید 11

برای آزمایش اینکه آیا نشان دادن مراحل  A/Bتبدیل می کنید. شما می توانید از تست  مراحل خرید را به بازی

خرید تاثیری بر خرید دارد یا خیر استفاده کنید. فرضیه ی شما این خواهد بود که در روش دوم و با وجود نشان 

 بازی دارند. میزان فروش افزایش می یابد و مخاطبین تمایل بیشتری برای اتمام دادن مراحل خرید 

به شما کمک می کند که بدون هدف تست را انجام دهید و نیازی نیست  A/Bفرضیه سازی پیش از انجام تست 

 برای تستی که الزامی در انجام آن ندارید وقت صرف کنید.

 تحقیق کنید

و روشی که ید به دپیش از آنکه فرضیه سازی کنید ابتدا باید بدانید که کدام صفحه نیاز به تقویت دارد. می توان

 خواهیم گفت به تحقیق در سایت بپردازید. 

. ابتدا الزم است که به بررسی آماری سایت بپردازید و صفحاتی که نیاز به مراقبت ویژه دارند را پیدا کنید.)بخش 1

19) 

(. نتایج به دست 20بخش . دومین راه برای پیدا کردن صفحاتی که نیاز به تغییر دارند انجام نظر سنجی است)2

 با آنها برخورد می کنید برطرف می کند. Google Analyticsتی تمام رازهایی را که در به راحآمده از نظرسنجی 

 نصب کنید A/Bبرای تست  ابزارهایی که می توانید

های مختلف سایت را به صورت را بتوانید انجام دهید به ابزاری نیاز دارید که بتواند ورژن  A/B برای اینکه تست

تصادفی به مخاطبین متفاوتی نشان دهد. راههای متفاوتی برای این کار وجود دارد اما ساده ترین آنها استفاده از 

 است.  A/Bابزارهای تست 
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سری امکانات رایگان  یکاست. که  Converterابزاری که مورد عالقه خودمان است و از آن استفاده می کنیم ابزار 

 کدام از رقبا این قابلیت را ندارند. چر اختیارمان قرار می دهد. و امکاناتی را در اختیار شما قرار می دهد که هید

( و نیمی Aاین امکان را به شما می دهد که مطمئن شوید نیمی از مخاطبین ورژن قدیمی) Converterابزارهای 

 ( از سایت را مشاهده می کنند.Bدیگر ورژن جدید)

 وع کاربرای شر

 Converterورژن از صفحاتی که می خواهید تغییر دهید نیاز دارید. متعاقباً به ابزاری مثل  2برای شروع کار به 

نیز احتیاج دارید که نتایج تست را برای شما تجزیه و تحلیل کند. این ابزار به شما کمک می کند که بدون هیچ 

 بر روی سایت انجام دهید.گونه آگاهی از برنامه نویسی بتوانید این کا را 

 A/Bنکاتی برای انجام تست 

 باید بدانید: A/Bنکاتی وجود دارد که در هنگام استفاده از ابزار 

استفاده می کنید نباید از اعمال تغییرات زیاد بر روی سایت هراسی داشته باشید.  A/B. زمانی که از ابزار تست 1

راد با اعمال تغییراتی جزئی فروش خود را به شدت افزایش داده اند اکثر مواقع ما با شنیدن این سخن که برخی اف

ید، این امر احتماالً تاثیری بر روی کار شما ندارد. بنابراین برای افزایش زنفریب می خوریم. اما خودتان را گول ن

 فروش زیاد نیاز به تغیرات زیاد دارید. 

ز نکنید. تنها چیزی که باید به آن فکر کنید درآمدتان . برای مدت طوالنی بر روی نرخ تبدیل یک محصول تمرک2

است. برخی اوقات با نرخ تبدیل کم هم درآمد زیادی کسب می شود. احتمال دارد که مخاطبین محصوالت گرانتر 

 و یا محصوالت بیشتری را پس از اعمال تغییرات از شما خریداری کنند.

 A/Bکنید دقیق باشد. متاسفانه مواردی پیش می آید که تست  رهگیری می A/B. بررسی کنید که آنچه با ابزار 3

 شما یک سری از فروش ها را از دست می دهند. بنابراین چشم از داده های خود برندارید.

هر تست را انجام دهید. با  روز 7حداقل . در اعمال تست ها صبور باشید. اکثر مواقع ما پیشنهاد می کنیم که 4

 های هفته نیز در آمارتان اعمال می شود.این کار تغییر در روز

 تست با چند متغیر

به نظر می رسد که تعریف تست با چند متغیر کار آسانی باشد. در واقع زمانی که به دنبال تعریف چند متغیر در 

 پدیا می گردید تعریف زیر را ارائه می دهد: ویکی
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عی بیش از یک متغیر از وبسایت در دنیای واقاست که در دنیای بازاریابی اینترنتی، تست چند متغیره فرآیندی  "

 "مورد بررسی قرار می گیرد. که در آن واحد می توان چندین متغیر را در یک صفحه مورد بررسی قرار داد

موارد متعددی را در یک صفحه  A/Bبا تست  یاد این مسئله را ساده نشان داده است.با این حال این تعریف خیلی ز

(. با MVTتوانید بررسی کنید. این همان چیزی نیست که با آزمون چند متغیره انجام می دهید.)ی پیچیده می 

 عناصر را در یک صفحه بررسی می کنید. MVTتست 

ت احتماال سیله ی آزمون چند متغیرهاجازه بدهید که بگوییم شما دو ورژن از عنوان،عکس و متن مقاله دارید. به و

 (2×2×2=8ترکیب داریم.) 8می کنید تا ببینید کدامیک نرخ تبدیل بیشتری دارد. ترکیب این عناصر را بررسی 

 

 ترکیب 8: آزمون چند متغیره با 38عکس شماره 

 مزیت ها

چند متغیره این است که می توانید تاثیر یک تغییر کوچک را بر روی سایت ببینید.  نخستین مزیت آزمون ها ی

م می توانید انجام دهید اما تنها می توانید تغییرات محدودی را بررسی ه A/Bالبته تغییرات کوچک را با تست 

برای تغییرات بزرگ است و آزمون چند متغیره برای تست متغیرهای متعدد و  A/Bکنید. به طور کلی تست 

 کوچک است.

ی توانید م همچنین با تنظیمات آزمون چند متغیره نه تنها می توانید تغییرات کوچک را بررسی کنید بلکه حتی

ترکیب متغییرها )اثر متقابل( را نیز بررسی کنید. آیا تغییر در یک عنصر به همان اندازه تاثیر دارد که تغییر در 

 یک عنصر دیگر می گذارد؟
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به آن پاسخ دهید اما با آزمون چند متغیره می توانید  A/Bکه شما نمی توانید توسط تست  است این ها سواالتی

دهید. با تست های چند متغیره به درستی می توانید تاثیر محل و حالت قرار گرفتن هر مورد را  این کار را انجام

 بررسی کنید.

 حدودیت هام

بزرگترین اشکال آزمون چند متغریه این است که برای این آزمون نیاز به ترافیک زیادی دارید و همچنین نرخ 

نرخ تبدیل بر روی هر ورژن متغیر  100که حداقل باید . ما همیشه می گوییم A/Bتبدیل بیشتری به نسبت تست 

نرخ تبدیل  2700متغیر مختلف داشته باشد، شما حداقل  3ورژن از  3داشته باشید. بنابراین اگر آزمون متغیر شما 

 نرخ تبدیل می خواهد( 100ترکیب که هرکدام حداقل 3×3×3= 27نیاز دارید. )

ی باشد، مخصوصاً اگر بر روی فروش یک محصول خاص صحبت ر زیادی برای اکثر سایت ها ممقادیاین 

کنیم.همچنین برای اکثر سایت ها بدین معناست که همان صفحه ترافیک باالیی داشته باشد، از آنجایی که نرخ 

 تبدیل در اکثر آنها این مقدار نیست.

رد و اینکه این متغییر ها دا A/Bتست متغیرهای بیشتری به نسبت  ،دوم اینکه به نظر می رسد تنظیمات آزمون

چه تعاملی با یگدیگر دارند. این بدان معناست که احتمال اینکه در گزارش های آماری اشتباهی رخ دهد زیاد 

 با حساسیت بیشتری بررسی کنید. A/Bاست. بنابراین گزارشات آماری آزمون چند متغیره را باید به نسبت تست 

 ؟A/Bآزمون چند متغیره یا تست 

فرضیه شما این است که در مورد تغییراتی است که به شدت ظاهر صفحه را تغییر می دهد بهتر است که  چنانچه

این امکان را به شما می دهد که بدانید عملکرد ورژن  A/Bاستفاده کنید. همان طور که گفتیم تست  A/Bاز تست 

A  بهتر است یاB. 

تغییرات کوچک است) مثال متن روی دکمه های ت به هرحال اگر متوجه شدید که فرضیه ی شما بر روی تس

CTA بنابراین آزمون چند متغیره می تواند گزینه ی مناسبی باشد. به شرط آنکه مطمئن باشید که مقدار بازدیدی )

 را که در قسمت قبل به آن اشاره کردیم داشته باشد.
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 22بخش 

 A/Bتجزیه و تحلیل داده ها از تست 

 این بخش

را اعمال کردید می بایست داده های خود رابررسی کنید تا ببینید کدام ورژن از سایت نرخ  A/Bزمانی که تست 

تبدیل بیشتری دارد. پس از تجزیه و تحلیل این داده ها در انتها می توانید طراحی سایت را تغییر دهید) و یا اینکه 

 طراحی قبلی را نگه دارید، بستگی به نتیجه ی آزمون دارد(

 یجتفسیر نتا

روز این تست اعمال شده. همان طور که می  7بپردازید مطمئن شوید که  A/Bپیش از آنکه به تفسیر نتایج تست 

و فروش محصوالت متفاوت است که با اعمال این دوره تاثیر روزها را  میزان بازدید،ر روزهای مختلف هفته دانید د

 از روی آمار برمی دارید.

بنابراین اجازه بدهید شما  رخ داده است سخت است. A/Bدر تست  نکه چه اتفاقیبعضی وقت ها بررسی نتایج و ای

از آن استفاده می کنیم. Convert Experimentsرا در مسیری ببریم که خودمان برای بررسی نتایج در 

 

 )تبدیل(A/B: نتیجه ی تست 39عکس شماره 
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 نرخ تبدیل/ کاربران سایت

استفاده می کنیم، و زمانی که تست انجام شد جدولی به این شکل به ما خواهد از مبدل  A/Bهای ما برای تست 

به طور قطع برنده است. با این  1داد. اتفاقات زیادی را نشان می دهد که دلهره آور است. نخست اینکه، متغیر 

 م:حال زمانی که به این شکل است ما بسیار احتیاط می کنیم. بگذارید به شما دلیلش را نشان دهی

 

 برنده است 1: متغیر 40عکس شماره 

درصد که  150وجود داشته، بیش از  "Variation"این جدول به ما نشان می دهد که جهش زیادی در نرخ تبدیل

 .نرخ تبدیل را بررسی کرده باشید 100مقدار مناسبی است. لطفاً حتماً در نظر داشته باشید که حداقل 

 نمودار

 بررسی کنید نمودارها هستند: مطلب دیگری که باید آن را

 

 : جدول ها به شما نرخ تبدیل ورژن اصلی و متغیر را به شما نشان می دهد.41عکس شماره 

ر )خط بنفش( نباید در طول تست به یکدیگتغییر آزمایشیآبی( و  خطورژن اصلی) به روند این تست دقت کنید.

شت. و تغییر آزمایشی نتیجه بهتر نشان داده شده بدانید ادخیلی نزدیک باشند. اگر تنها مقدار کمی تفاوت وجود 

غییر ت"که نتیجه تست قابل اعتماد نیست. در این موردی که تست کردیم نتایج به خوبی نشان می دهد که 

 به زودی اتخاذ می شود و در سایت پیاده سازی می شود.  "آزمایشی
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 0.1نمودار( واقعاً کوچک نباشند. مثالً کمتر از  )شاخص عمودی Yمطمئن باشید که تغییرات نسبت به نمودار 

گرایش دارد تا با نتیجه تغییر کند. یک متغیر کوچکی می تواند خود را بزرگ  Yدرصد است. بخش عمودی نمودار 

 نشان دهد. )اگر شما به آن زمان بیشتری بدهید.(

 آمارهای ما

 واند جالب و مهم باشد.مبدل اطالعات آماری دیگری را نیز به شما می دهد که می ت

 اما مسلماً شما باید بیشتر از آمار درآمد لذتنرخ تبدیل و مقدار آن واضح هستند 

 ببرید. در چه ورژنی میانگین کل درآمد بیشتری داشتید و از هر بازدیدکننده ای چه

 و اینکه می توانید ببینید که کدام محصول شما بازدید   قدر درآمد داشته اید؟

 شته به جای اینکه آمار درآمد را چک کنید. برای این منظور به شکل زیربیشتری دا

 نگاه کنید: میانگین فروش هر محصول به نسبت بازدیدکنندگان:

 :42عکس شماره                                                                                                                                         

 آمارها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تفاوت میان ورژن ها41عکس شماره 
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آمارها برای هر دو ورژن موجود می باشد و جزئیات زیادی را به شما برای مقایسه ی آنها در اختیارتان می گذارد. 

 بنابراین مطمئن شوید که از این آمارها برای تفسیرتان استفاده کرده اید.

 ع انجام تست باید در خاطر داشته باشیدمواردی که در موق

تحقیقاتی که در مورد نرخ تبدیل انجام می شود می تواند بسیار مفید باشد. زمانی که بر آن مسلط شدید می 

برخی افراد به دنبال نتایج افراطی هستند که به آنها  توانید به راحتی آن را تست کنید و نتایج را دریافت کنید.

 بررسی کنند. را با دیدی منطقی و با توجه به محدودیت های تستتوصیه می کنیم که 

 تنها ابزار

ابزار نامیده شده اند. می توانید آنها را با چکش مقایسه کنید؛ از چکش به درستی  افزایش نرخ تبدیلابزارهای 

د؛ یتان استفاده نمی کنی، اما در واقع از چکش برای انجام تمام کارهابرای فرو بردن میخ در چوب استفاده می کنید

ر د و جایی که مدنظر دارید درسته؟ هنوز به کنترل کردن نیاز دارید تا مطمئن شوید که به اندازه ی کافی میخ

ابزارهای نرخ تبدیل نیز صادق است زیرا شما از آنها برای کسب درآمد استفاده   چوب فرو رفته. این امر در مورد

این ابزارها شما را هدایت کنند. بسیار حائز اهمیت است که بدانید چه چیزی را می کنید، اما نباید بگذارید که 

 تست می کنید و نتایج را در یک دوره مشخص بررسی کنید.

 تاثیر دوره زمانی

د اما نه زمان بیشتری از دو هفته انجام دهی ای هیک هفتما اصوالً توصیه می کنیم که تست ها را در یک دوره ی 

تاثیر دوره ی زمانی می شود. تاثیرات دوره ی زمانی اثراتی هستند که  دستخوشورت نتایج شما زیرا در این ص

زمانی که تست شما در حال انجام است می تواند تاثیرات جانبی بر روی نتیجه ی تست داشته باشد. اجازه دهید 

 مثالی برای شما بیاوریم:

 و تالش می کنید که پالگین بفروشید. بر روی صفحه مینتا تصور کنید که شما سایتی برای خوره های کامپیوتر

را انجام داده اید. و یک بالگ فوق العاده در مورد همسر زیبایتان می نویسید و افراد  A/Bپرداخت خود تست 

می توان به این نتیجه رسید که این حجم جدید  .1جدید زیادی با حجم باالیی از سایت شما بازدید می کنند.

می .2.مستقیماً نتیجه ی تغییراتی است که در صفحه ایجاد کرده اید قابل حجم خوره های کامپیوتردر م افراد

تواند اینگونه باشد که جمعیت جدید )که اطالعات کمتری از وب دارند( بیشتر تحت تاثیر تغییرات قرار گرفته 

ازدید یافته. اگر افزایش ناگهانی باند.در این تحقیق به این نتیجه می رسید که حجم فروش به نسبت قبل افزایش 

 سایت شما تنها برای یک دوره زمانی خاص باشد، بنابراین به نتیجه ی اشتباهی رسیده اید.
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فتر یادداشت وقایع روزانه داشته باشید و داجرای تست برای زمان طوالنی تنها در صورتی قابل اجراست که یک 

ا یادداشت کنید. می بایست هر روز سایت خود را با دقت تمام و ر آزمایش های انجام شده با متغیرهای آنتمام 

 با بررسی تمامی اتفاقات تاثیرگذار بررسی کنید.

 بازدید کنندگان کافی

همچنین قویاً به شما توصیه می کنیم که تنها زمانی تست را اجرا کنید که سایت بازدیدکنندگان کافی داشته 

ی نداشته باشد جواب تست نیز نمی تواند اثرگذار باشد. نرخ تبدیل بسیار اگر سایت شما بازدیدکندگان کاف باشد.

که در بسیاری  Zدرصدی می تواند برای بسیاری از سایت ها بسیار رقم باالیی باشد. آمار  5متغیر است . نرخ تبدیل 

 می تواند غیر قابل از تست ها استفاده می شود در واقع برای چنین داده ای متغیری ساخته نشده. اینگونه آمارها

 درصد را اشاره کرده اند( 10درصد باشد. ) برخی از کتابها حتی کمتر از 5اعتماد باشند اگر نرخ تبدیل کمتر از 

به درد نخور است. با حجم باالی داده ها نتایج آمارها می تواند  Zموارد غیر قابل اعتماد بدان معنا نیستند که آمار 

سایت هایی که بازدیدکنندگان کمی دارند ) و در نتیجه نرخ تبدیل  باخصوص در رابطه قابل اعتماد شوند. اما به 

عددی در هفته   30ل نرخ تبدیل کمتر( دقت تفسیر کردن بسیار با اهمیت تر می شود. به نظر ما شما باید حداق

 داشته باشید تا تست صحیحی انجام دهید. نکته: این نظر ماست و قانون آماری ندارد!

عقیده ی ما، نتایج باید به گونه ای باشد که تصمیم برای تغییر در طراحی منجر به افزایش نرخ تبدیل شود. آیا به 

 .؟ بلیرخ داده تغییر معناداری رخ داده) حتی اگر مهم نباشد( پس از اینکه تست را یک هفته انجام دادید

 .این تغییر آن تغییری که مد نظر شما بوده نیستپس شما به هدفی رسیدید؟...خیر؟ پس مسلماً  

 در نهایت : انتخاب و پیاده سازی کنید

پس آماده اید که اعالم برندگی کنید! پس  را انجام داده اید و نتایج را تجزیه و تحلیل کرده اید A/Bچنانچه تست 

بیشتری داشته را در سایت پیاده سازی کنید. در اکثر موارد، برنده ی واضحی ندارید.  نرخ تبدیلباید طراحی را که 

ژن نرخ تبدیل یکسانی داشته است. بنابراین به این نتیجه خواهید رسید که آن مقدار تغییری که شما هر دو ور

تصور می کردید که اهمیت دارد در واقع بر روی  نرخ تبدیل اهمیتی نداشته. چنانچه برنده ی مشخصی نداشتید 

 را در سایت پیاده کنید. A/Bمی توانید هر کدام از ورزن های 

لی مترجم: در صورتی که بین ورژن جدید و قدیمی تفاوتی در نرخ تبدیل وجود ندارد پیشنهاد می توضیح تکمی)

 (شود که آن ورژن را که جدید است قرار دهید در سایت خودتان.
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  YOASTنکتـه 

نتایج تست شما ممکن است منجر به انجام تست های دیگری شود. به خصوص زمانی که نتیجه ی تست شما غیر 

انجام تست های متعدد باعث می  نتظار بوده است باعث می شود که تست های دیگری را نیز انجام دهید.قابل ا

 شود که بتوانید نرخ تبدیل سایت خود را بهینه سازی کنید.
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