ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای از دﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ؟!
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟!
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

 .ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ:
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ زﯾﺒﺎ و ﺻﺮﯾﺢ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎهﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ دو ﻣﻮرد از ﺷﺎﺧﺺ هﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ از آن هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را از دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ
داد Bounce rate.و Session duration

 .وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ:
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎر ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ در ﭼﻪ ردﻩ ﺳﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ،دﺳﺘﮕﺎﻩ
هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ هﺪف وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی هﺴﺘﻨﺪ و  ....ﺗﺄﺛﯿﺮ هﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﻧﻮع ﭘﯿﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 .ﻣﺤﺘﻮا در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻮﻧﺖ هﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺟﺎ،ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﯾﺘﻢ هﺎ.ﺗﮑﺮاری ﻧﺒﻮدن ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرت هﺎی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ﻣﺘﻦ و . ....

.ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎزه وارد ﺳﺮدرﮔﻢ ﺷﻮد از ﻫﺪف و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺷﻤﺎ آﮔﺎه
ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ:
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم  UXﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ  UXرا در ﻣﺮﮐﺰ
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ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.

 .ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ:
هﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﺎل ﮔﺬار و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و وب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر در ﺣﺎل ﮔﺬار اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ،ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﺳﺆال
ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای رﻗﺒﺎ ﺟﻬﺖ ورود و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎزار ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﻤﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﺮوژﻩ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ:
ﻣﻮﺗﻮرهﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ را هﻤﺎهﻨﻦ ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ در هﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دارای ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺎز دارد
ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ درج ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ آن ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دهﯿﻢ اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در زﻣﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدﻩ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ.اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮔﻮﮔﻞ دوﺳﺖ دارد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و آن را در
ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دهﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺳﺎﯾﺖ آﮔﺎﻩ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻮارد را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ  Schemaﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺨﺶ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﺶ داد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و
ﺳﺆی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 .اﻣﺮوزه ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد:
ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻮﻓﻖ در ﺷﺒﮑﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ روﯾﺪاد هﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
را در ﺷﺒﮑﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل
ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﭘﺴﺖ هﺎی ﺷﺒﮑﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ  APIﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ
هﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.در اﯾﺮان اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری روﯾﺪادهﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ:
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ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن و ﻣﺮور ﺑﺨﺶ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن هﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد:
 ﺻﻔﺤﺎت ورود ﭼﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟ آن هﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮار دهﯿﻢ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ در آن هﺎ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﭼﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮای آن،ﻋﺪمﺗﮑﻤﯿﻞ آن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ از ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اوج ﺑﺎزدﯾﺪهﺎ در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎت و ﭼﻪ روزهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم دهﯿﺪ. -آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن را در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آن ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﻮد؟ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

 .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ:
ﺻﺮﻓﺎ ﺳﻔﺎرش و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ هﺰﯾﻨﻪ ای هﻨﮕﻔﺖ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﮔﺎهﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﯿﺮﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﺎﯾﺖ
ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ هﺴﺖ.ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اهﺪاف آن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮد.ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ هﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎﻓﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ
ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ هﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﻩ ﺷﻮد.ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻣﺤﺘﻮا و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ هﺎی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻻزم و ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ آن را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ.ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد وب ﺳﺎﯾﺖ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدﻩ و ﺑﺪون ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺨﻄﺎب هﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اهﺪاف ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزهﺎی آﯾﻨﺪﻩ.
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دهﯿﻢ ﮔﺎم هﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
اﮔﺮ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ  WebOneهﺴﺘﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﻮرد آﺧﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮاردهﯿﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
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