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سازي سایت براي موتورهاي جستجوراهنماي بهینه
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:مقدمه

توان تضمین کرد که ، ولی نمییمکنمیشیوه کسب نتایج مناسب در جستجوهاي گوگل را بررسی فصلاین در 
توسط یک ها سایت شما در صفحات اول نتایج گوگل قرار گیرد زیرا شیوه رتبه دهی و امتیاز بندي سایت

. شود که در اختیار هیچ کس نیستالگوریتم محرمانه کنترل می

ي جستجو شامل تغییرات کوچکی است و این تغییرات باید به شکل هاوربهینه سازي سایت براي موت
پیشرفت سایت باید با استفاده از ابزارهاي مختلف سنجیده شده و میزان تاثیر هر . مستمر در سایت ایجاد شوند

سپس تغییرات مفید براي بهبود هر چه بیشتر وضعیت سایت، باید بر روي. شیوه به درستی اندازه گیري شود
جزو پایه و اساس مباحث ها آشنا باشید زیرا این تکنیکهاممکن است با برخی از این تکنیک.  سایت اعمال گردد

.آیندي جستجو به حساب میهابهینه سازي سایت براي موتور

واستتاثیرگذارجستجوعادينتایجرويبرتنهاجستجويهاموتوربرايسایتسازيبهینه!

.نداردتاثیريGoogle adWordمانندپولیتبلیغاتبهمربوطنتایجبرروي

راسایتتانکاربرانرضایتنخست،کهدهیدانجامشکلیرا بهخوديهاسازيبهینههمیشه سعی کنید 
راشماتاکنندمیاستفادهجستجوموتورهايو ازتند.1هسشماسایتاصلیکنندگاناستفادهآنها.کنیدجلب
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کهرانتیجهاستممکنتمرکز کنید،جستجوموتورهايدرباالرتبهکسبرويبرسختیبهاگر.بیابند
براي تسهیل دسترسیتالشنهایتیعنیجستجوموتورهايبرايسازيبهینه.نیاوریددستبهخواهید،می

.جستجو به محتواي سایت شماموتورهاي

محتواي برچسب تیتر همیشه در اولین خط با فونت تو پر نمایش اگر سایت شما در صفحه نتایج باشد،
کمککاربرانبهاین.)البته به شرطی که کلمه جستجو شده در تیتر صفحه شما وجود داشته باشد(شود میداده 

.خیراست یامرتبطآنانجستجويبانظرموردسایتآیادهندتشخیصتاکندمی

کنیدانتخابمناسبوفردبهمنحصريهاتیترخود،صفحاتبراي
. چیستدربارةنظرموردصفحهکهکندمیاعالمجستجوموتورهايبههموکاربرانبههمتیتر،1برچسبیک

بایدحالتبهتریندر.بگیردقرارشماHTMLسندبااليدر<head>برچسبمیاندرباید<Title>برچسب
.باشیدداشتهفردبهمنحصرتیتریکسایت،صفحه ازهربراي

دیگرمهماطالعاتبرخیحاويهمچنینوشماشرکتنامیاسایتنامحاويتواندمیسایتنخستصفحهتیتر
.باشدماشرکتکارييهازمینهازبرخیمعرفیحتییاوفیزیکیهمچون موقعیت

baseballکاربري عبارت  cardsرا جستجو کرده است

١tag
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سایت ما در صفحه اول نتایج نمایش داده شده و کلماتی که کاربر جستجو کرده و در تیتر هم 
. موجود بوده است، با فونت تو پر نمایش داده شده است

.شودمیحال اگر کاربر بر روي نتیجه کلیک کند، تیتر مطلب در باالي پنجره مرورگر نمایش داده 

کندتوصیفراخاصصفحهآنهدفوکاريزمینهروشنی،بهبایدشماسایتداخلیصفحاتيتیترها
درماسایتنخستصفحه.کنیداضافهداخلیصفحاتتیتربهنیزراتجاریتاننامکهباشیداست مایلممکنو

تیتر درکهکلماتیکنیددقت(شود میدیدهاولخطدرنیزنخستصفحهتیترواستشدهدادهنمایشنتایج
برکاربرياگر). شوندمیدادهنمایشضخیمفونتبااست،شدهجستجونیزکاربرتوسطوداردوجودصفحه

بهمرورگرشپنجرهبااليدرصفحهتیترکند،بازخودمرورگردرراماصفحهوکندکلیکجستجونتایجروي
.آیددر مینمایش

وبصفحاتدرتیتربرچسبازدرستاستفادهبرايمفیدنکتۀچند

راصفحهمحتوايخوبیکه بهکنیداستفادهراتیتري-کنیدتوصیفدقتبهراصفحهمحتواي
.دهدتوضیح

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی

oندارندصفحهمحتوايباارتباطیهیچکهتیترهاییانتخاب
oمانندمعنیبییاوفرضپیشتیترهايازاستفادهuntitled1یاو New Page

بهمنحصرتیتریکبایدصفحاتازکدامهر-کنیداستفادهفردبهمنحصرتیتریکصفحه،هربراي
.کندمتمایزسایت،صفحاتدیگرازراسایتازصفحهآنبتواندتاکندکمکگوگلبهکهداشته باشدفرد

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی

oسایتصفحاتاعظمبخشیاوسایتصفحاتهمهبرايتیتریکازاستفاده
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اگر.باشندتوصیفیوکوتاهتوانندمیتیترها-کنیداستفادهتوصیفی،حالعیندرکوتاهيهاتیتراز
.دهدمینمایشجستجونتایجدرراآنازبخشیتنهاگوگلباشد،طوالنیخیلیصفحه شماتیتر

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oکنندنمیکمکیکاربرانبهکهطوالنیبسیارتیترهايازاستفاده
oتیتربرچسبدرضروريغیرکلیديکلماتدادنقرار

کنیداستفاده2descriptionبرچسبفرااز
ارائه جستجوموتورهايبقیهوگوگلبهصفحهمحتوايازخالصهیکdescriptionبرچسبِفرا

یکحاويتواندمیdescriptionفرابرچسباست،محدوديکلماتحاويتنهاصفحاتآنجاییکه تیتراز. کندمی
عنوانبامناسبیابزاريGoogle Webmaster Tools .باشدکوتاهپاراگرافحتی یکیامتنخطدویا

content analysis sectionکوتاهبسیارشمافرابرچسبکهکندمیاعالمشمابهودهدمیقرارشمادر اختیار
برچسببراياطالعاتهمین(است شدهتکرارمختلفصفحاتدفعات بینبهحتییاواستطوالنیبسیاریا

<title>برچسبهمانند). شودمیدادهنمایشنیز<Title>،فرابرچسبdescriptionسندبااليدرنیزHTML

.گیردمیقرار<head>برچسبمیاندرو

بینید که حاوي توصیفی در مورد فعالیت سایت میرا descriptionدر اینجا محتواي فرابرچسب 
است

درتوصیفیمتنعنوانبهآنهاازاستممکنگوگلزیرااندمهمبسیارdescriptionيهافرابرچسب
استفادهاست»ممکن«عبارتازماکهکنیددقت.کنداستفادهجستجو،نتایجصفحهدرشمابه صفحهلینکزیر

توسطشدهجستجوعبارتبابیشتريارتباطکهراشماراصفحهمتنازبخشیگوگل،کهامکان داردزیراکردیم
یاآزادراهنمايکتابپروژةدرشماسایتاگرآن،برعالوه.دهدنمایشdescriptionجاي متنبهراداردکاربر

٢metatag
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اضافه. کنداستفادهفهرستآندرموجودdescriptionمتنازگوگلاستممکنشده باشد،ثبتDMOZهمان
گوگلکهزمانیمخصوصاًآیدمیحساببهمطلوبامريهمیشهوب،صفحاتمی تمافرابرچسب بهکردن

. کندپیدانتایجصفحهدرشماصفحهلینکزیردربراي نمایشرامناسبیمتنتواندنمی

دادهنمایشجستجونتایجصفحهدرنظرموردصفحهآدرسبااليوصفحهتیترزیرتوصیفی،يهامتن
.شودمی

.را جستجو کرده استbaseball cardsکاربري کلمه 

نیز به عنوان متن descriptionسایت ما در صفحه نتایج نمایش داده شده و متن داخل بخش 
. توصیفی در زیر تیتر مطلب قرار گرفته است

دادهنمایشضخیمفونتباکلماتآنباشد،داشتهوجودتوصیفیمتندرشدهجستجوکلماتکهزمانی
همخوانیاست،کردهجستجوکاربرکهچیزيباصفحهمحتوايآیاکهکندمیکمککاربرانبهاین مورد.شودمی

یکیبهمتعلقdescriptionفرابرچسبازتوصیفیمتنبارایناست،شدهذکردیگريمثالدر ادامه. خیریادارد
.استگذاشتهنمایشبهرااستمقالهیکحاويکه) داردراخودفردبهمنحصرفرابرچسبو(داخلی صفحاتاز

را جستجو کرده استrarest basball cardsکاربري عبارت 
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descriptionیکی از صفحات داخلی سایت ما در بین نتایج نمایش داده شده است که بخش 

.صفحه به عنوان متن توصیفی در زیر تیتر مطلب قرار گرفته است

وبصفحاتدرDescriptionفرابرچسبازدرستاستفادهبرايمفیدنکتۀچند

ازاگرکهبنویسیدشکلیبهراتوصیفیمتن–کنیدخالصهبخشایندردقتبهراصفحهمحتواي
قرارکاربراختیاردرراالزماطالعاتبتواندهممتناین،شداستفادهگوگلصفحه نتایجدرمتناین
.کندجذبرااوهمودهد

:کنیداجتناباز انجامشانبایدکهکارهایی
oباشدنداشتهصفحهمحتوايباارتباطیهیچکهشکلیبهتوصیفیمتننوشتن
oوبطراحیدربارةصفحهاین«و» استوبصفحهیکاین«مانندکلیتوصیفاتازاستفاده

»است
oفرابرچسبپرکردنdescriptionکلیديکلماتبا
oفرابرچسبِدرصفحهمحتوايکلکردنکپیdescription

ازسایت،ازصفحههربرايdescriptionيهافرابرچسبداشتن–کنیداستفادهفردبهمنحصر
descriptionراشماسایتازصفحهچندینکاربرانکهزمانیمخصوصاًصفحه،هربرايمتفاوت

. کندمیشایانیکمکگوگلوکاربرانبه):siteعملگرازبا استفادهمثالعنوانبه(باشندکردهجستجو
دستیشکلبهdescriptionفرابرچسبِکردناضافه دارد،صفحهها میلیونیاوهزارانشماسایتاگر

برایشاناتوماتیکشکلبهمحتواي صفحاتبهتوجهباتوانیدمیزمانایندر. استممکنغیراحتماالً
.بسازیدفرابرچسب

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oیکازاستفادهdescriptionسایتصفحاتاعظمبخشیاصفحاتمیتمابرايثابت.

این فرابرچسب دیگر براي . زده نشده استkeywordاگر دقت کرده باشید در اینجا هیچ حرفی از فرابرچسب 
.گیردمیهاي دیگر مورد استفاده قرار و تنها توسط موتور جستجونداردموتور جستجوي گوگل ارزشی
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بخشیدبهبودراصفحاتآدرسساختار
دهیسازمانبهتنهانهسایتتانرويبرموجوداسنادبرايفایلنامتعیینوتوصیفیيهابنديدستهساختن

صفحهمحتوايبهتريشکلبهنیزجستجويهاموتورشودمیباعثبلکهکندمیکمکشماسایتبهتر مطالب
بهخواهندمیکهکسانیبرايشماصفحاتيهاآدرسکهشودمیباعثکاراینبر آنعالوه.بکاوندراشما

حاويتنهاکهمرموزوطوالنیبسیاريهاآدرسازکاربران. باشد» ترپسندکاربر«، بدهندارجاعشماصفحات
.وحشت دارندهستند،معدوديفهمقابلکلمات

.ي سایت که استفاده از آن ممکن است براي کاربران بسیار سخت باشدهایک نمونه از آدرس

کاربران. نیستندپسندکاربروکردهگیجراکاربرانباشند،داشتهراشمایلوشکلاینکهايURLيهاآدرس
ازبرخیکهکنندفکراستممکنکاربرانهمچنین. دارندمشکلآدرساینبهدادنارجاعویادآوريبراي به

داشتهوجودصفحهآدرسداخلزیاديپارامترهاياگرمخصوصاًنباشدضروريصفحه،ي آدرسهاقسمت
.بیافتدکارازلینککهشودمیباعثهمینوکنندحذفراآدرسازکه بخشیاستممکنآنها. باشد

آدرسخودازهملینکمتنداخلدروبدهندلینکشماسایتصفحهبهکهاستممکنکاربرانازبرخی
صفحهمتنبامرتبطکلماتحاويشماآدرسغیرعادي،يهانامباییهاپارامتروIDجايبهاگر. استفاده کنند

.آورندمیدستبهصفحهازبیشترياطالعاتجستجو،موتورهايوکاربرانطریقاز اینباشد،شما

کنند تا قبل از ورود به میکلمات کلیدي که در آدرس صفحه مشخص شده اند، به کاربر کمک 
.صفحه مورد نظر از محتویات آن تا حدودي مطلع شوند

دادهنمایشنیزجستجونتایجصفحهدرگوگلتوسطوبصفحهیکآدرسکهباشیدداشتهیادبهدرنهایت،
متنوتیترهمانند. شودمیدادهنمایش] سبزرنگبهو[توصیفیمتنوتیترزیردراین آدرسوشودمی

فونتباکلماتآنباشد،داشتهوجودصفحهآدرسداخلکاربر،توسطجستجو شدهکلماتاگرتوصیفی،
.شوندمیدادهنمایشضخیم
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را جستجو کرده استbaseball cardsکاربري عبارت 

سایت ما در صفحه نتایج نمایش داده شده است و آدرس صفحه نیز در زیر متن توصیفی قرار 
گرفته است

ایناگرحتیکندمیعملقدرتمندبسیارمختلف،يهاساختارباها آدرساقساموانواعکاویدندرگوگل
وکاربرانبرايداردامکانکهجاییتاراها آدرسوبگذاریدوقتکهکنیدسعیاماباشندبسیار پیچیدهها آدرس

بهپویايهاآدرسبازنویسیباکنندمیسعیوبدهندگانتوسعهازبرخی. کنیدجستجو، سادهموتورهاي
گوشزدمایلیمامانداردمشکلیتکنیکاینباگوگلاینکهبهتوجهبا. کنندرا برطرفمشکلاینثابت،يهاآدرس

توسطشماسایتکاوشتواند،مینشوداعمالدرستیبهو اگرداردپیشرفته ايمراحلتکنیک،اینکهکنیم
بیشترياطالعاتصفحهيهاآدرسمناسبساختارموردکه درمایلیداگر. کندمختلراجستجوموتورهاي

درراگوگلبرايمناسبصفحاتيهاساخت آدرسصفحهکهکنیممیپیشنهادشمابهکنید،کسب
Webmaster Help Centerکنیدمطالعه.

صفحاتآدرسبرايساختارصحیحانتخاببرايمفیدنکتۀچند

سایتساختارومحتوابامرتبطکلماتحاويکهییهاآدرس-کنیداستفادهصفحهآدرسدرکلماتاز
راها آدرساینآنها. پسندترند-کاربرگردند،میشماسایتدرکهافراديداشته باشند، برايشما

.باشندداشتهصفحاتاینبهدادنلینکبرايتمایل بیشتريممکن استوآورندمییادبهترراحت
:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی

oوغیرضروريپارامترهايحاويکهطوالنیيهاآدرسازاستفادهSession IDباشدها
oمانندعمومیصفحاتنامازاستفاده»page1.htm«
oمانندصفحهآدرسدرکلیديکلماتازاندازهازبیشاستفادهgoogle-pagerank-google-

google-pagerank.htm
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کهکنیداستفادهبنديدستهساختاریکاز–کنیدایجادخودسایتبرايراايسادهيهادسته بندي
کندکمکآنهابهوکندپذیرامکانساده،حالعیندروعالیشکلیبهراکاربرانبرايها دادهنظم دهی

انتخابشکلیبهراسایتبنديدستهساختارکنیدسعی. هستندشمااز سایتبخشکدامدربدانند،که
.باشدآدرسآنداخلمحتوايدهنده ، نشانهادسته بندياینکهکنید

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oمانندمتعدديهاشاخهزیروها شاخهبابنديدستهازاستفاده:

dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/page.html

oنداشتهداخلشانمحتوايباارتباطیهیچکهشکلیبهها بنديدستهوها شاخهنامازاستفاده
.باشد

آدرسیکتنهاصفحه،هربهرسیدنبرايURLبهکاربراندادنلینکازجلوگیريبراي–کنیدفراهم
يهاآدرسداشتن(صفحههمانازمتفاوتنسخهبهدیگرگروهیدادنلینکوشماصفحهنسخه ازیک

بر،)شودتقسیممختلفيهاآدرسبینصفحهآنکلیارزشکهشودمیصفحه باعثیکبرايمتفاوت
شدیدمتوجهاگر. کنیدتمرکزاصلیآدرسبهدیگريهاآدرسارجاع دادنوآدرسیکازاستفادهروي

ازاستفادهبادارند،دسترسیشماسایتازیک صفحهبهمختلفيهاآدرسازاستفادهباکاربرانکه
redirect 301،مشکلحلبرايشیوهبهتریناین.کنیدهدایتاصلیآدرسبهرافرعیيهاآدرس

.است
:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی

oمانند(سایتاصلیمسیروسایتيهاشاخهزیردرصفحاتیداشتن
domain.com/page.htmوsubdomain.com/page.htm(یکبهمسیردوهرکه

.شوندمیمنتهیصفحه
oباهمراهگاهی،سایتداخلیمطالببهدادنلینکwwwبدون گاهیوصفحهآدرسدر

www
oباآدرسهاکاربرانازبسیاري(غیرعاديشکلیبهصفحاتآدرسدربزرگحروفازاستفاده

)آورندمییادبهترراحتراآنهاوپسندندرا میکوچکحروف

کنیدآسانکاربران،برايراسایتدرحرکت
صفحاتبینحرکتوگذاروگشتحیندرهستنددنبالشبهکهاطالعاتییافتنبرايکاربرانبهکمک

ازسایتدرمطالبیچهکهبفهمندتاکندمیکمکنیزجستجوموتورهايبهکاراین. دارداياهمیت ویژهسایت،
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ارائهصفحاتسطحدرگوگلجستجوينتایجچهاگر. استبرخورداربیشترياز اهمیتسایت،صاحبدید
.کنندمیبازيشماسایتدررانقشیچهکلیدیدازسایتازهر صفحهبداند کهدارددوستگوگلاماشودمی

شروعنقطهوداردرابازدیدبیشترینکههستنداصلیصفحهیانخستصفحهدارايها سایتهمه
اهمیتموردایندارد،اندکیصفحاتشماسایتاگر. شودمیمحسوبسایتاز کاربرانبسیاريبرايحرکت
اولصفحهازچطورسایت،کاربرانکهکنیدفکراینبهبایداست،زیادصفحات شماتعداداگرولینداردزیادي
خاص،موضوعیمورددرآیا. شوندمیواردهستند،ترياطالعات جزئیحاويکهصفحاتیبهشماسایت
نظربهمنطقیهم،بامرتبطمقاالتاینتوصیفجدید برايصفحهیکایجادآیاوداریددرسایتکافیمقاالت

صدهاحاويشماسایتآیا(. خاصمقالۀیک>–مرتبطمقاالتلیست>–نخستصفحهمثالبراي)؟رسدمی
؟شوندبنديمختلف دستهيهاشاخهزیروها بنديدستهدربایدکهاستمختلفمحصول

بالي بیسهاساختار یک سایت کوچک در زمینه کارت

Sitemap)وگذاردمینمایشبهراشماسایتصفحاتساختارکهاستايسادهصفحۀ)کوچکحروفبا
است ممکنسایتکاربران. شماستسایتصفحاتازمراتبی،سلسلهوشدهبنديدستهلیستحاوي یکمعموال

جستجويهاموتورچهاگر. کنندمراجعهصفحهاینبهکنند،پیدارانظرشانتوانند صفحه موردمینکهزمانیدر
بتوانندبهتريشکلبهکهکندمیکمکجستجوموتورهايبهصفحهاینوکنندمراجعه میصفحهاینبههم

.شودمیساختهسایتکاربرانبراياصلدرصفحهاینکنند ولیفهرستراشماسایتصفحات

جستجو وکنید،ثبتشگوگلWebmaster toolsطریقازتوانیدمیکه)بزرگحروفبا(XML Sitemapفایل
راه اینچهاگر(هاراهازیکینیزSitemapازاستفاده. کندمیآسانگوگلبرايراشماسایتصفحاتیافتن
مثالعنوانبه(استسایتاستانداردآدرستعیینبراي)نیستشدهضمانتسایتاصلیآدرسمعرفیبراي

http://example.irیاhttp://www.example.ir( .تولیداسکریپتساختباگوگلSitemapکمکشمابه
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مرکزبهSitemapمورددربیشتراطالعاتکسببراي. بسازیدSitemapیکخودسایتبراياست تاکرده
.کنیدمطالعهراSitemapفایلساختراهنمايمفیدمقالۀوکردهمراجعهگوگلمدیریت سایتراهنماي

سایتدر3ناوبريبخشطراحیصحیحشیوهمورددرمفیدنکتۀچند

محتوايباصفحاتازحرکت–کنیدطراحی،طبیعیومنطقیشکلیبهراناوبريبخشساختار
هر. کنیدآسانسایتتانکاربرانبرايدارد،امکانکهجاییتاراتخصصیمحتوايصفحات بابهمیعمو

اینوجودواستاحتیاجصفحاتدیگربهکاربرانهدایتبرايیک صفحهبهکردید،احساسکهزمانی
.کنیدرا ایجادصفحهاینکند،میکمککاربرانبهصفحه

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهمواردي
oصفحاتبهصفحههرازدادنلینکمثالعنوانبهپیچیدهبسیارشکلیبهناوبريبخشساخت

سایتکاربرشودمیباعثاینکار)مطالبکردنبنديدستهوکردنخرددررويزیاده(دیگر
.کندکلیکمختلفيهالینکرويبربارهاخاص،محتوايرسیدن بهبرايباشدمجبور

صفحاتبینکاربرانهدایتوسایتناوبريبخشاگر–کنیداستفادهمتنیيهالینکازاغلبکنیدسعی
سایتتوانندمیترراحتجستجويهاموتورکنید،مدیریتمتنی،يهالینکازاستفادهبارامختلف سایت

کاربرانیآنمخصوصاًپسندندمیبیشترراها لینکازسبکایننیزکاربرانازبسیاري.کنندکاوشراشما
.کندنمیپشتیبانیراجاوااسکریپتوفلشکنند کهمیاستفادهابزارهاییازکه

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oازبسیاري(انیمیشنیاوتصویري،4افتادنیپایینلیستشکلبهسایتکاملناوبريبخشطراحی

بابتواندکاربریکاگراماببینندراها لینکازسبکاینتوانندمیشان،همهنهموتورهاي جستجو،
رفتنباالباعثکاراینکند،پیدادسترسیشماسایتصفحاتمیبه تمامتنی،يهالینکازاستفاده
متنیغیريهالینکباگوگلبرخوردمقاله شیوهدر. شودمیشماسایتبهدسترسیسهولت

.)کنیدکسبموردایندربیشترياطالعاتتوانیدمی
داخلیصفحاتبهها لینکازسلسلهیکمراتبیسلسلهناوبري–کنیداستفاده5مراتبیسلسهناوبريِاز

صفحاتبهسرعتبهتادهدمیاجازه کاربرانبهوگیردمیقرارصفحهپایینیاوباالدراست کهسایت
که(راصفحهتریناصلیاغلب،مراتبیسلسلهيهاناوبريازبسیاري. گردندسایت بازاولصفحهیاوقبلی

٣Navigation
٤Drop down menu
٥Breadcrumb -راخانهخود بهبرگشتراهزمینرويبرنانيهاخوردهریختنباها بچهاینکهاستشدهگرفتهگرتلونسلهاداستانازناماین

کردندپیدا
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راترجزئیصفحاتودهندمیقرارراستسمتدرولینکعنوان اولینبه)استسایتاولصفحهمعموال
.آورندمیچپسمتدرآنازبعد

.نمایی از بخش ناوبري سلسه مراتبی که در باالي یکی از صفحات داخلی سایت نمایان شده است

صفحهیکسایتتانبرايsitemapفایلیکوبسازیدXML Sitemapفراهمخودسایتبراينیز

صدهااگر(سایتمهمصفحاتبهحداقلیاوسایتصفحاتتمامیبهاگرسادهsitemapیک -کنید
XMLفایلیکساخت. شودواقعسودمندبسیارتواندمیدهد،لینک) داریدصفحههزارانیاو

Sitemapراشماسایتمختلفصفحاتتوانندمیجستجويهاکه موتوردهدمیرااطمیناناینشمابه
.ببینند

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oصفحهیکداشتنsitemapافتاده کارازوشکستهيهالینکدارايوقدیمی
oصفحهیکساختsitemapمثال(نداردنظمیهیچواستکردهلیستراصفحاتهمهتنهاکه

)موضوعشانطبقبرتنهاکلیه مطالببنديدسته

دهیدقرارنظرمدرامورداینکنند؛حذفراشماصفحاتآدرسازبخشیکاربران،استممکن–

نظرمدرامورداینبایدشماوکنندکاوششماسایتدرعجیب،شکلیبهاستکاربران ممکنازبرخی
بخشیاستممکنشماکاربرمراتبی،سلسلهناوبريِبخشازجاي استفادهبهمثالبراي. باشیدداشته

. کندپیدادسترسیتر،کلیبنديدستهمطالببتواند بهاینکهامیدبهکندحذفراصفحهآدرساز
:کندمراجعهصفحهاینبهاستممکنشماسایتکاربران

http://www.example.ir/articles/graphic-design/principles-of-a-standard-design

:کندواردراآدرساینوکندحذفراآدرسآخربخشو

http://www.example.ir/articles/graphic-design

دراستقادرشماسایتآیا. کندپیدادستطراحی گرافیکیبخشمطالبتمامیبهبتوانداینکهامیدبه
خطايپیغامباصفحهیکدر عوضاینکهیاوکندارائهاوبهراکاربرنیازموردمطالب،شرایطاین



١٧

بهنیزدیگریک مرحلهبخواهدهمبازکاربراگر؟دهدمینشاناوبه)نشدیافتنظرموردصفحه(404
؟چطوربرودhttp://www.wedesign.ir/articlesآدرسبهوبرگرددعقب

اشتباهتایپیاوشکستهلینکیککردندنبالباگاهگهکاربران،–بسازیدسودمند404صفحهیک
. نداردوجودشماسایترويبرنظرموردصفحهدهدمینشانکهشوندمیاي مواجهصفحهباآدرس
بهتواندمیکند،میهدایتسایتدرفعاليهاصفحهبهراکه کاربرانشخصی404صفحهیکداشتن
لینکیکحاويتواندمیشما404صفحه. گذار باشدتاثیرسایت،ازکاربرانرضایتبرزیاديمیزان

نیزگوگل. باشدشماسایتدریا مرتبططرفدارپرمطالببهییهالینکیاوشماسایتاولصفحهبه
بهنیزابزاراینکنید وسازیشجاخود،404صفحهدرتوانیدمیکهاستکردهارائه404ابزاریک

Googleيهاابزارازتوانیدمیشما. کندمیارائهکاربرانبهرامفیدياطالعاتخودکار،کامالشکل

Webmasterبیابیدراشوندمی404خطايپیغامباعثکهییهاآدرسمنشأوکنیداستفاده.

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oکهشویدمطمئن(404صفحهکردنفهرستبرايجستجويهاموتوربهدادناجازه

webserverپیغامصفحه،نداشتنوجودصورتدرکهاستشدهشکلی تنظیمبهشماHTTP

status code 404برگرداندکاربربهرا(.
o404صفحهنداشتناصالًیاو»404«، »نشدیافت«مانندگنگيهاپیغامکردنفراهم.
oباشدنداشتههماهنگیشماصفحهکلیطرحباکه404صفحهبرايخاصطراحییکداشتن.

کنیدارائهکیفیتبايهاسرویسومطالب
موفقیترويبرکردیمبحثحالبهتاکهموارديهمهازبیشمفیدوقبولقابلمطالبکردنفراهم

سويبهنیزراکاربراندیگرکهاستممکنوکنندمیپیداراخوبمطالبکاربران. استشما تاثیرگذارسایت
وایمیلمجازي،جوامعيهاسرویسوبالگ،يهاپستطریقازاستممکنکاراین. هدایت کنندمطالب،این

موارديجزونیززبانبهزبانتبلیغاتهمانیاعاديتبلیغات. شودانجامدیگريهر شیوهیاوگفتمانيهاتاالر
بامطالبداشتنبدونتبلیغ،شیوهاینوکندمیکمکگوگل،وکاربراندر میانشماسایتشهرتبهکهاست

.شودمینمحققمحتوا،
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.کاربري از یکی از مطالب سایت خوشش آمده و به آن ارجاع داده است

سایت برايمناسبمطالبکردنفراهمدربارةخوبنکتۀچند
:شودارائه میپیشنهاداتیاینجادرامابنویسیدسایتتاندرمطلبیهرمورددرتوانیدمیکهحالیدر

کردنشاندنبالواندشدهنوشتهخوبیبهکهمتنهاییخواندنازکاربران–بنویسیدسادهرامتنها
.برندمیاست، لذتآسان

:کنیداجتنابدادنشانانجامازبایدکهکارهایی
oباشدبسیارنحويوامالییيهاغلطحاويکهنامرتبيهامتننوشتن
oممکنکاربران(داردبسیاراهمیتمتنوجودکهجاییدرتصاویرداخلدرمتندادنقرار

داخلمتنتوانندنمیجستجوموتورهايآنبرعالوه. کنندکپیمتن رابخواهندکهاست
).بخوانندراتصاویر

کردنشاندنبالواندشدهنوشتهخوبیبهکهییهامتنخواندنازکاربران–بنویسیدسادهراها متن
.برندلذت میاست،آسان

آیدمیحساببهمطلوبامريهمیشهسایتمطالبدهیسازمان–کنیدبنديدستهدقتبهرامطالب
پایانکجادروشدهشروعبخشکدامدرموضوعیککهبفهمندتوانندمیخوبیبهکاربران نیزو

سریعتررانیازشانموردمطالبتاکندمیکمککاربرانبهمنطقیيهاقسمتبهمطالبتقسیم. یابدمی
.بیابندسایتدر

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oازاستفادهبدونصفحهیکدرمختلفموضوعاتدربارةمتناززیاديحجمدادنقرار

ظاهريتقسیم بنديوتیترپاراگراف،
تاکنندجستجویشاناستممکنکاربرانکهکنیدفکرکلماتیدربارة–کنیداستفادهمناسبزبانیاز

کلماتیازاستممکندارند،زیادياطالعاتخاص،مبحثیدربارةکهکاربرانی. بیابندخاص رامطالبی
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اغلبشوند،میآشناجدیدمبحثیباکهکاربرانیکهحالیدراستفاده کنندجستجویشاندرمتفاوت
سازيبهینهبامرتبطمسائلباکهکاربريممکن استمثالبراي. کنندمیجستجوراترکلیکلماتی
کاربرانکهحالیدرکندرا جستجوSEOعبارتباشد،داشتهآشناییجستجويهاموتوربرايسایت
برايسایتبهینه سازي«همچونترکلیکلماتیاغلبندارند،موضوعایندربارهاطالعاتیکهمبتدي
در آنهادادنقرارنظرمدوها جستجودراختالفاتاینبهتوجه. کنندمیجستجورا» جستجوموتور
داشتههمراهبهمثبتینتایجتواندمی)مخلوطشکلبهمختلفکلماتازاستفاده(مطالبنوشتنهنگام
تاکندمیکمککهاستکردهفراهمKeyword ToolنامبهمفیدابزاریکGoogle AdWord. باشد

بهراعباراتآنجستجويدفعاتحدودباراشمانظرموردکلمهبامرتبطو کلماتجدیدکلیديکلمات
کهکلماتیازلیستیکهکردهفراهمراابزاريGoogle Webmaster Toolsهمچنین،. کندمیارائهشما

.کندمیارائهاند،کردههدایتشماسایتبهراو کاربراناند،داشتهشماسایتدرراجستجوبیشترین
بهدوبارهراشماسایتثابتکاربرانتنهانهجدیدمطالب–کنیدتولیدفردبهمنحصروجدیدمطالب

.کندمیجذبشماسایتسويبهنیزراجدیديکاربرانبلکهکشاندشما میسایت
:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهمواردي

oدیگريهاسایتازمطالبکردنکپیحتییا(سایتدرموجودمطالبدرسادهتغییراتایجاد(
براي(سایتدرتکراريتقریباًیاتکراريمحتوايداشتن.ندارندبراي کاربرانارزشیکه

).مطالعه کنیدراتکراريمطلبمقالۀبیشتر،اطالعاتکسب
دیگرکهدهیدارائهمفیديوجدیدسرویسی–کنیدتولیدفردبهمنحصريهاسرویسومطالب

مکتوب،شکلبهاید،دادهانجامخودتانکهراتحقیقاتیازبخشیتوانیدمیشما. دهندارائه نمی،هاسایت
. کنیداستفادهسایتتانايحرفهکاربرانتوانازیاوکنیدمنتشرجدیدو داستانهاياخبار،کنیدمنتشر
مطالبآنانتشاربهقادرمتخصصنیروهايومنابعخاطر نداشتنبهاستممکندیگريهاسایت

.نباشند
باراخودسایت–جستجويهاموتوربراينهبنویسدسایتکاربرانبراينخستقدمدررامطالب

موتورهايبرايراحتیبهشماسایتکهکنیدحاصلاطمینانوبسازیدنیاز کاربرانتانبهتوجه
.داردهمراهبهمثبتینتایجاغلبکارانجام این. استدسترسدرنیزجستجو

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oجستجويهاموتوربرايتنهاکهصفحهدرضروريغیرکلیديکلماتزیاديتعدادکردنوارد

.ربطندبییاودهندهآزارکاربرانو براياندشدهفراهم
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oاینبهورودباعثکهاشتباهعبارات«: استعنوانایندارايکهسایتبهبخشیکردناضافه
.داردکاربرانبرايمی کبسیارارزشسایتازبخشاین».استشدهصفحه

oجستجويهاموتوربهها متنآننمایشوصفحهداخلمتنکردنمخفیباکاربراندادنفریب

کنیدفراهمبهتريشکلبهراها لینکداخلمتن
برچسب داخلنیزمتناینوبیندمیلینکشکلبهراآنهاکاربرکهاستصفحهمتنازبخشیلینک،داخلمتن

<a href=”…”></a>گیردمیقرار.

متن داخل لینک به خوبی صفحه مقصد که یکی از مقاالت سایت ما است را به خوبی توصیف 
کندمی

ممکنشماصفحهيهالینک. کندمیارائهگوگلوکاربرانبهمقصدصفحهدربارةاطالعاتیمتن،این
بهوباشدخروجییاو)باشیددادهلینکخودتانسایتدردیگرصفحهبهصفحهیکاز(باشند داخلیاست

کنید،انتخابیتانهالینکبرايبهتريمتنچقدرهرحالت،دوهردر. باشیدلینک دادهدیگرسایتیدرمطالبی
بهمقصدصفحهدربارةرااطالعاتیتواندمینیزگوگلوکنندمیکاوشسایت شمادربیشترراحتیباکاربران

.بیاورددست

هالینکبرايمناسبمتنکردنفراهمدربارةمفیدنکتۀچند

مقصدصفحهدربارةپایهاطالعاتیبایدحداقللینکداخلمتن–بنویسیدتوصیفیشکلبهراها متن
.دهدارائه

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oکنیدکلیکاینجا«یاو» مقاله«، »صفحه«همچونعمومیکلماتینوشتن«
oنداردمقصدصفحهموضوعباارتباطیکهمتنیازاستفاده
oمتنجايبهصفحهآدرسازاستفادهالبته(لینکداخلمتنعنوانبهصفحهآدرسازاستفاده

ارجاعآنبهوکنیدتبلیغرادیگرسایتیکبخواهیدکهاستمناسبتنها زمانیلینکداخل
)دهید

استفادهتوصیفیحالعیندروکوتاهيهامتناز–بنویسیدمختصرشکلیبهرالینکداخليهامتن
)کنیداستفادهکوتاهعبارتیکیاوکلمهچنداغلب از(کنید 
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:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oکوچک متنپاراگرافیکیاوطوالنیجملهیکمانندلینکدرطوالنیيهامتننوشتن

کهکنیدفکراستممکن–کنیداستفادهنیزسایتداخلیيهالینکبرايتوصیفیيهامتناز
متنِبهبیشترتوجهاماکنیداستفادهسایتخارجبهيهالینکبرايتنهارا بایدتوصیفیيهامتن

.کندکمکسایت،ازبهتراستفادهبرايو گوگلکاربرانبهتواندمینیزداخلیيهالینک
:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهمواردي

oجستجويهاموتوربرايتنهاکهها لینکدرکلیديکلماتازمملووطوالنیيهامتنازاستفاده
شده باشندفراهم

oنکندکمکیسایتکاربرانبهکهصفحهبهضروريغیريهالینککردناضافه.

کنیداستفادهمناسبشکلبهتیتريهابرچسباز
تعیینبراي)نگیریداشتباهها HTTP headerیاو><headبرچسببارابرچسباین(تیتريهابرچسباز

<h1>برچسبباکهداردوجودها برچسباینازمختلفسایزشش. شودمیاستفادهصفحهساختار محتواي

.شودمیختمدارد،رااهمیتکمترینکه<h6>بهوداردبیشتري، اهمیتهابرچسبهمهو ازشودمیشروع

h2قرار دهیم و تیتر مقاله را هم در برچسب h1در این صفحه ما باید نام سایت را در برچسب 

بگذاریم

نظرازشوند،میدادهنمایشصفحهدربزرگتريسایزتیتربايهابرچسبداخلمتنکهآنجائیکهاز
درشدهارائهمطالبدربارةاطالعاتیودارندباالییاهمیتمتون،اینبفهمند،کهکنندمیکاربران کمکبهبصري

شکلبهصفحهمحتوايکردنمنظمبرايتیتريهابرچسبمختلفيهاسایزاز. دهندارائه میتیترهرزیر
شکلبهبتوانندتاکندمیکمککاربرانبهتیترمختلفيهابرچسبازاستفادهشود ومیاستفادهمراتبیسلسله
.کنندصفحه استفادهداخلمطالبازتريراحت
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تیتريهابرچسبازاستفادهدربارةمفیدنکتۀچند

مقالهیکبرايمطالبرئوسنوشتنهمانند–هستیدمطالبرئوسنوشتنحالدرکنیدتصور
گیريقرارمکانمورددروکنیدفکرمطلبفرعیموضوعاتواصلیمورد موضوعدرکمی،طوالنی

.کنیدگیريتصمیم،هاتیتر
:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی

oصفحهساختارتعریفبهکمکیهیچکهصفحهتیتربرچسبداخلدرییهامتندادنقرار
کندنمی

oهمچونییهابرچسبازاستفادهکهجاییدرتیتريهابرچسبازاستفاده<em>و
<strong>تر باشد منطقی

oبرچسبازاستفادهمثالعنوانبه(صفحهداخليهاتیترسایزناگهانیتغییر<h6>بعددرست
)<h1>برچسب از

درستمکاندرفقطتیتريهابرچسباز–کنیداستفادهسایتدربهینهشکلبهتیتريهابرچسباز
تواندمیصفحهدرمتعددتیتريهابرچسب. کنیداستفادهاست،منطقیبرچسباینکه حضورزمانیو

وشروعمطلبیککجادرکهنشوندمتوجهآنهاوکندسختکاربرانرا برايصفحهمحتوايخواندن
.یابدمیپایانکجادر

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oصفحاتدرتیتريهابرچسبازرویهبیاستفادة
oتیتريهابرچسبداخلدرصفحهمتنتمامیدادنقرار
oمحتوايبهبخشیدنمعنیجايبه(متنبهدهیسبکبرايتنهاتیتريهابرچسبازاستفاده

)صفحه

کنیدبهینهراطرحتاندرشدهاستفادهتصاویر
درراآنهاتوانیدمیشماامابیایندحساببهشماسایتازسادهبخشیعنوانبهاستممکنتصاویر

بسیارتوانندمیآنهادويهرکهباشدداشتهمجزا6altخصیصهونامتوانندمیتصاویرهمه.کنیدبهینهصفحه
تصاویراگرکهبگیریدنظردرتصاویربرايجایگزینمتنیککهدهدمیاجازهشمابهaltخصیصه.باشندمفید

.یابدنمایشتصویرجايبهخصیصهاینداخلمتننشد،دادهدرصفحه نمایشدلیلیهربه

٦attribute
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.کندمیدر اینجا تصویرمان را به خوبی توصیف altمتن 

پشتیبانیراتصاویرکهکندبازمرورگريباراشماسایتکاربراگر؟کرداستفادهخصیصهاینازبایدچرا
،altمحتوانیصفحه،متنقرائتيهابرنامهمانندباشد،کردهاستفادهجایگزینيهااز تکنولوژيیاونکند

.کندمیارائهکاربرتصویر بهدربارةرااطالعاتی

مربوط به altتصویر ما بنا به دالیلی براي کاربر نمایش داده نشده ولی در عوض متن توصیفی 
تصویر به نمایش در آمده است

در. باشیدکردهاستفادهلینکعنوانبهتصویریکازکهاستزمانیaltمتنازاستفادهبرايدیگردلیل
درکنیمنمیپیشنهادما،وجوداینبا. کندمیعمللینکداخلمتنهمانندaltخصیصهمتن داخلشرایطاین

بهینهنهایتدر. کنیداستفادهلینکعنوانبهتصاویرازاست،پذیرامکانمتنیيهااز لینکاستفادهکهجایی
بهتريدیدباتاکندمیکمکGoogle Image Searchمانندییهاسرویسبه،altمتنوتصاویرنامکردن

.کنندفهرستراتصاویر

تصاویرکردنبهینهدربارةمفیدنکتۀچند

متنوفایلنامازaltبرکهسایتمختلفيهاقسمتهمانند–کنیداستفادهتوصیفیومختصر
)کنندمیاستفادهASCIIکدازکهییهازبانبراي(altمتنوفایلنامشد،انجامسازي بهینهرویشان

.بودخواهندگذارتاثیرشود، بسیارانتخابتوصیفیوکوتاهاگر
:کرداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی

o1مانند معموليهافایلنامازاستفاده.jpg, pic1.gif, image1.png)کهها سایتازبرخی
)کنندانتخابراتصاویرناماتوماتیکشکلبهاستممکنتصاویر دارندهزاران

oطوالنیبسیاريهافایلنامانتخاب
oمتنداخلدرکلیديکلماتدادنقرارaltجملهداخلمتنکلکردنکپییاو
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متنکنید،میاستفادهلینکعنوانبهتصاویرازکهزمانیaltبگیریدنظردرتصویربراينیزرا–

کمکگوگلبهaltمتنکردنفراهمکنید،استفادهلینکعنوانبهتصویریککه ازداریدتصمیماگر
حالدرکهکنیدتصور. آورددستبهاید،دادهلینکآنبهکهصفحه ايازبیشترياطالعاتتاکندمی

.هستیدعاديلینکیکبرايمتنکردنفراهم

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oيهامتننوشتنaltعنوانبهجستجوموتورهايطرفازاستممکنکهطوالنیبسیارspam

شود شناخته
oسایت ناوبريبخشبرايتصویرييهالینکازاستفادهتنها

درتصویرييهافایلکردنپخشجايبه–کنیدذخیرهخودشانمخصوصشاخهدرراتصاویر
(دهیدقراردایرکتوريیکدرراتصاویرکنیدسعیسایتتان،دومینيهاشاخهزیرمختلف ويهامسیر

.کندمیتسهیلراتصاویرمسیربهدسترسیکاراینexample.ir/images)مثالعنوانبه
تصاویريِهايفرمتازمرورگرهااغلب–کنیداستفادهمعموليهافایلنوعازJPEG, GIF, PNGو

BMPباشدیکینیزفایلپسوندبافایلنوعکهاستبهتر. کنندمیپشتیبانی.

ببریدبهرهrobots.txtفایلاز
داشتهدسترسیسایتازبخشیبهکهدارنداجازهآنهاآیاگویدمیجستجويهاموتوربهrobots.txtفایلیک

سایتاصلیشاخهدربگذارید،»robots.txt«رانامشبایدکهفایل،این. خیریاکنندکاوشرابخشآنباشند و
.گیردمیقرار شما

یک سایتserverبر روي robots.txtآدرس فایل 
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اجازه ) ي جستجوهایعنی همه موتور* در اینجا (ي جستجو هابا توجه به این دستور همه موتور
را ندارند و همچنین حق فهرست کردن صفحاتی که با کلمه imagesفهرست کردن محتواي پوشه 

search شوند را نیز در اختیار نخواهند داشتمیشروع

يهاموتورتوسطسایتازخاصمسیرهايبرخییاوسایتتانصفحاتازبرخیکهبخواهیدشاید
نداشتهوجودکاربرانبرايمسیرهایاصفحاتآندرمفیديمطالباستممکننشود زیراکاوشجستجو،

Googleکنید،جلوگیريسایتتانازخاصیبخشدرجستجوکاوش موتورهايازکهخواهیدمیاگر. باشد

webmaster Toolsنامبهدهدمیقراراختیار شمادرمناسبیابزارrobots.txt generatorدرشمابهکه
واست7شاخهزیريهادومینحاويشماسایتاگرکهداشته باشیدتوجه. کندمیکمکrobots.txtفایلساخت
robots.txtفایلیکبایدنشود،کاوشي جستجو،هاموتورتوسطشاخهزیراینازخاصبخشیکهمایلید

کهکنیممیپیشنهادrobots.txtمورد فایلدربیشتراطالعاتکسببراي. بسازیدشاخهزیرآنبرايجدید
.کنیدمطالعهگوگل راسایتمدیریتراهنمايمرکزدرrobots.txtفایلازاستفادهراهنماي

همانندداردوجودجستجو،نتایجدرسایتازخاصیبخششدنفهرستازجلوگیريبراينیزدیگريراههاي
خاصمسیریکحفاظتبرايhtaccessفایلازاستفادهیاوrobotsفرابرچسببه»NOINDEX«اضافه کردن

حالدرکهمحتواییحذفبرايGoogle Webmaster Toolsازاستفادهحتییاوعبورکلمهازاستفادهبا 
. استشدهکاوشگوگلحاضر توسط

robots.txtفایلساختدربارةمفیدنکتۀچند

استفادهصورتدرکهکنیدفکرنباید–کنیداستفادهترامنيهاشیوهازسایتحساسمطالببراي
دلیلیک. بگیریدراخودسایتحساسومهممطالبشدنفهرستجلويتوانیدمیrobots.txtفایلاز

وجودلینکیاید،کردهمسدودشکهايصفحهبهاینترنتدراز جاییاگرکهاستاینامراینبراي
شده،مسدودکهايصفحهبهتوانندمیموتورهاي جستجو)8ارجاعاتثبتفایلدرمثال(باشدداشته
برعالوه. )شودنمیدادهنمایشتوصیفی ايمتنوتیترهیچوبدهندنمایشراآدرستنها(بدهندارجاع

توانندمیکنند،پیروي نمیrobotsفایلازکهمخربواستانداردغیرجستجويهايموتورازبرخیآن
با تواندمیکنجکاوکاربریکآخر،در. نکننداطاعتآنازوبگیرندنادیدهرافایلاینداخلدستورات

کهراصفحاتیآدرسوکندآزمایشراrobots.txtفایلدرموجودهايشاخهزیروها شاخهآزمایش
راآنعبورکلمهازاستفادهبایاکنیدرمزنگاريرامحتوا. بزندحدسراببینندخواهید کاربرانمینشما

.استترمطمئنجایگزینراهیکنیز. htaccessفایلازاستفاده. کنیدحفاظت

٧subdomain
٨Log file
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:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oصفحاتنتایجبهشبیهخودکهصفحاتیکردنفهرستبرايجستجويهاموتوربهدادناجازه

واردنتایجصفحهازوکنندجستجوراچیزيکهندارنددوستکاربران(هستند جستجو
بهکمکیصفحاتاین. دهدمینمایشرانتایج جستجونیزصفحهآنخودکهشوندايصفحه
)کنندنمیکاربر

oساختهاتوماتیکطوربهکهصفحاتیکردنفهرستبرايجستجويهاموتوربهدادناجازه
100کنیدمیفکرآیا« : دارندهمبااندکیيهاتفاوتتنهایاوهستندمشابه همکامالًواندشده
»؟شوندفهرستجستجويهاموتوردربایدیکسان هستند،شانهمهتقریباًکهصفحههزار

oازاستفادهنتیجهدرکهییهاآدرسکردنفهرستبرايجستجويهاموتوربهدادناجازه
.شوندمیپروکسی، ساختهسرویسهاي

باشیدآگاهلینکها،براي"rel="nofollowخصیصهوجوداز
درخاصيهالینکسريیککهگویدمیگوگلبهnofollowمقداربا،هالینکبهمربوطrelخصیصهتنظیم

انتقالاست،شدهدادهلینکآنبهطریقاینازکهصفحهبهراارزشیهیچیاوکنددنبالنبایدراسایت شما
.کنیداضافهلینکبرچسبداخلبهراrel="nofollow"بایدقابلیتاینازبراي استفاده. ندهد

موردسایتبهراارزشیخواهیدمینیاونداریداعتمادآنبهکهدهیدمیلینکسایتیبهاگر
.کنیداستفادهnofollowازدهید،انتقالخودتانسایتازنظر

قابلعمومبرايبخشاینوداردکامنتبخششماسایتاگر؟استسودمندشیوهاینازاستفادهزمانیچه
مقصدسایتبهشماصفحهازراارزشیمیتوانددیگر،يهاسایتبهها کامنتداخلازدادنلینکاستفاده است،

ییهابخشجزووبالگيهاکامنت. دهیدانتقالراارزشیها سایتآنبهنباشیدمایلشماداردامکان.دهدانتقال
ارزشکهدهدمیاطمینانشمابهnofollowازاستفاده. استspamبهشدنآلودهمستعداست بسیارسایتاز

نرمازبسیاري. دهیدنمیانتقالارزشبیسایتهايبهاید،آوردهدستبهزحمتبهکهسایتتان راصفحات
اماکنندمیاضافهکاربرانکامنتداخليهالینکبهراnofollowاتوماتیک،طوروبالگ بهاندازيراهيهاافزار

ها لینکبهراnofollowدستی،شکلبهبایدندارد،فرضپیشطوربهرااین قابلیتسیستمشانکهآنهایی
شود،میفراهمکاربرانتوسطاطالعاتشکهسایتدیگريهابخشتوانید برايمیراقابلیتاین. کننداضافه

ازارجاعاتلیستوچتيهااتاقگفتمان،تاالرهايکاربران،صفحه شخصیهمچونییهابخش. کنیداستفاده
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اگرمثالعنوانبه(کنیدتاییدرااندشدهاضافهدیگرانتوسطیی کههالینکبهخواهیدمیاگر. دیگرسایتهاي
یتان،هالینکبهکهنیستالزمدیگر،)هستندشمامورد تاییدگذارند،میکامنتشماسایتدرکهاشخاصی

nofollowيهاسایتگوگل،نظرازکهییهاسایتبهدادنلینکوجوداینبا. کنیداضافهspamمحسوب
يهاترفندگوگل،webmasterمرکز راهنماي. دهدقرارتاثیرتحتراشماسایتاعتبارتواندمیشوند،می

و)تصویريتاییدکد(CAPTCHAاستفاده ازماننددهدمیارائهها کامنتدرspamازجلوگیريبرايبیشتري
.هاکامنتمدیریتکردنفعال

طریق،اینازکهامیداینبهاستگذاشتهکامنتماسایتجدیدمطالبازیکیزیردراسپمریک
rankدهدافزایشراخودسایت.

خواهیدمینولیبدهیدارجاعسایتیبهخواهیدمیکهاستزمانیnofollowازاستفادهمواردازدیگریکی
وبنویسیدپستتاندراسپمارسالمورددرمطلبیخواهیدمیمثالبراي. کنیدمنتقلمقصدبه سایتراارزشی

ازرادیگرانخواهیدمیشما. استکردهارسالspamشماسایتدرتازگیبهکهببریدسایتی نامازداریدقصد
اینبادهید،میقرارخودپستمحتوايداخلدرنظرموردسایتبهلینکیرواینکنید ازآگاهسایتاینوجود
مناسبیموقعیتحال. کنیدتاییدراسایتآنودهیدانتقالنظرموردسایترا بهارزشیخواهیدمینقطعاًوجود،

.کنیداستفادهnofollowازکهاست

باrobotsفرابرچسبازتوانیدمیبدهید،nofollowصفحه،داخليهالینکمی تمابهخواهیدمیاگرنهایت،در
وبالگ. گیردمیقرارشماHTMLصفحهبااليدر<head>برچسبدرکهکنیداستفادهnofollowمقدار

Webmaster،فرابرچسبازاستفادهدربارةمفیدپستیگوگلrobotsکنیدمطالعهراآنتوانیدمیکهدارد .
بهرا>meta name=”robots” content=”nofollow"<فرابرچسبتکنیک بایداینازاستفادهبراي
.کنیداضافهخودHTMLصفحهباالي
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يهاسایتیاسایتهماندیگرصفحاتبهصفحهآنازاگروداردارزشیگوگلنظرازسایتازصفحههر
انتقالدیگريهاسایتیاودیگريهاصفحهبهلینکطریقازصفحهآنارزشازبخشیشود،لینک دادهدیگر
.استگذارتاثیرصفحهPagerankتعییندراین ارزش. شودمیداده

.اضافه شده استnofollowي داخل صفحه، هالینکمی در اینجا با استفاده از این برچسب به تما

کنیدتبلیغصحیحشیوهبهراخودسایت
هايلینکبدهند،لینکآنبهوکنندپیداراشماسایتهاراهدیگریاجستجوطریقازمردمکهزمانی

زحمتیوکارتانازرادیگرانکهمایلیدشماکهفهمدمیگوگلوشوندمیزیادمروربهشمابه سایتشدهداده
اینبهمنجراصولی،شکلبهسایتجدیدمطالببرايتبلیغ. کنیدمطلعکشید،میکردن مطلبفراهمبرايکه

همانند. بیابندسریعترراشماسایتگردند،میموضوعهمانمورددرمطالببه دنبالکهافراديتاشدخواهد
وموقعیتتواندمیها تکنیکاینازافراطیوحدازبیشاستفادهشد،توضیح دادهفصلایندرکهنکاتیاغلب

.کندتخریبراشماسایتمحبوبیت

سایتکردنتبلیغصحیحيهاشیوهدربارةمفیدنکتۀچند

دروبالگپستیک–کنیدمعرفییتانهاپستدرراجدیديهاسرویسوبنویسیدجدیدمطالب
اینوایدکردهاندازيراهجدیدسرویسیاوجدیدبخشیشماکهدهدمیاطالعبه کاربرانشماسایت
مطالبکهدیگريهاسایتمدیران. استجدیدسرویسیکیاوتبلیغ محتوابرايمناسببسیارراهی
شماجدیدسرویسیاومحتواسایت،جدیديهااز بخشنیزکنندمیدنبالRSSطریقازشماسایت
.شوندمیمطلع

همراهبهشمابرايمزایاییتواندمینیزسنتیشکلبهسایتتبلیغ–نکنیدفراموشراسنتیتبلیغ
کارتدرسایتتانآدرسکهشویدمطمئندارید،تجاريسایتیکشمااگرمثال،براي . باشدداشته
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طریقازاعالمیهارسالباتوانیدمیهمچنین. باشدشدهیتان نوشتههاپوستروها سربرگویزیتتان،
.کنیدشرکت، مطلعسایتدرجدیدمطالبازراسایتکاربراننامه،

اشتراكبهوکاربريتعامالتپایهبرکهییهاسایت–کنیدفعالیتمجازيجوامعيهاسایتدر
.کنندمیتسهیلراخاصموضوعیحولمند،عالقهکاربرانِتجمعباشند،بنا شدهاطالعاتگذاري

:کرداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oدنبالبهعوضدر(آنالیناجتماعیِيهاشبکهدرکوچکوجدیدمطلبهرتبلیغجهتدرتالش

) باشیدو جذابمهممطالب
oايرتبهدرمصنوعیشکلبهشماسایتمطالبکهشودمیباعثکهییهاتکنیکازاستفاده

بگیردسایتها قرارایندرباال
کنیدمیمدیریترامحلیتجارتیکاگر–کنیداضافهگوگلمحلیِيهاتجارتمرکزبهراخودتجارت

طریقازتاکندمیکمکشمابهگوگلمحلیِيهاتجارتمرکزبهشرکتتانکردن اطالعاتاضافه،
Google Mapsراهنمايمرکز. کنیدسایتجذبراجدیدکاربرانیجستجوي گوگل،وWebmaster

.استمحلیتبلیغ تجارتمورددربیشتريمطالبحاويگوگل
ارتباطاست،مرتبطشماسایتموضوعباموضوعشانکهآنالینیجوامعدرفعال،کاربرانبا

شماسایتبامشابهموضوعیومحتواکهباشندییهاسایتکهداردشانس وجوداین–کنیدبرقرار
داغمطالب. باشدسودمندشماسایتبرايتواندمی، همیشههاسایتاینباارتباطبرقراري. باشندداشته

مرجعیکساختیاومحتواتولیدجدید برايییهاایدهکهشودمیباعثشماسایتکاربرانبیندر
.شودفراهممناسب،

:کنیداجتنابانجامشانازبایدکهکارهایی
oدارندشماسایتبامشابهموضوعکهییهاسایتتمامیدراسپمارسال.
oبردنباالهدفبهدیگريهاسایتازلینکخریدPageRankبردنباالبهتوجهجايبه

.سایتيهابازدید

بریدبهرهوبتحلیلِوتجزیهيهاسرویسمزایاياز
يهاابزارازاستفادهباراسایتتانشدنفهرستوکاوشاگرGoogle Webmaster Toolsدیگریاو

داشتهافزایشچقدرسایتتانترافیکبدانید،باشید،مشتاقاستممکنباشید،بهبود بخشیدهابزارها،
بههدفاینبهنیلبرايمناسبیمرجعGoogle Analyticsتحلیل مانندوتجزیهيهابرنامه. است

چطورکاربرانکهموضوعاینبهنسبتکلیاین ابزار، دیديازاستفادهباتوانیدمیشما. آیدمیحساب
دست بیاوریدبهکنندمیاستفادهآنازچطورورسندمیشماسایتبه
بیابیدراسایتمحتوايترینمحبوب
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وهاتیترتغییرآیامثالعنوانبه(بگیریداندازهراکردیداعمالسایترويبرکهییهاسازيبهینهتاثیر
دادهافزایشراجستجوموتورهايطریقازسایتبهوروديترافیک،descriptionهايفرابرچسب

server logفایلدرموجودهايدادههمراهبهکندمیارائهتحلیلوتجزیهپکیجیککهاطالعات). ؟است

قرارايحرفهکاربراناختیاردرشماصفحاتباکاربرانتعاملشیوهدربارهتري راجامعاطالعات
).بیابندراشماسایتآنهاتوسطاستممکنکه جستجوگرانبیشترکلیديکلماتمانند(دهدمی

Googleنامبادیگريابزارگوگلآخر،در Website Optimizerکه دهدمیاجازهشمابهکهاستکردهارائه
برراتاثیرمیزانبیشترینصفحه،درتغییراتیچهکهبفهمیدودهیدانجامخودصفحاترويبرراآزمایشاتی

و Google Analytics،Google Webmaster Toolsهمراهبهابزاراینازاستفاده. دادروي کاربرانتان
Google Trifectaآیدمیشماربهمناسبراهیسایت،وضعیتبخشیدنبهبودبراي.
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دومفصل 

راهنماي افزایش سرعت بارگذاري صفحات وب
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:مقدمه

. شـود میدر موفقیت یک سایت محسوب ها ترین فاکتورسرعت پاسخ دهی سایت به کاربران یکی از مهم
. اهمیت بسیار دارددهند، اینترنت بسیار پرسرعت نیز در اختیار کاربران قرار میاین مورد حتی در کشورهایی که 

ي الزم براي ارائـه سـرویس اینترنـت    هاساختالبته با توجه به وضعیت ویژه کشورمان، به خاطر عدم وجود زیر
انیـه بـه کـاربران    کیلوبیت بـر ث 128یی با سرعت باالتر از هاپرسرعت به همه کاربران و ممنوعیت ارائه سرویس
هر چقدر صفحات سایت . ي ایرانی اهمیت بسیار باالیی داردهاخانگی، افزایش سرعت بارگذاري سایت براي سایت

با سرعت بیشتري باز شوند، کاربران رضایت بیشتري خواهند داشت و صفحات در زمـان کمتـري برایشـان بـه     
عت سـایت و حجـم صـفحات رابطـه مسـتقیمی برقـرار       که همیشه بین افزایش سراز آنجائی. نمایش درخواهد آمد

کم شدن حجم صفحات فشار کمتري را . در اغلب اوقات افزایش سرعت با کاهش حجم صفحات همراه استاست،
نیز بهاي کمتري را براي خرید پهناي باند ماهانه و ارتقاي سخت افزاري ها آورد و سازمانمیوارد ها serverبه 

ي بزرگی مانند یاهو و گوگل نیز، تیمی در اختیار دارنـد  هادر حال حاضر شرکت. کنندمیت یشان پرداخهاسیستم
high performanceکتـابی تحـت عنـوان    2007در سال . که وظیفه افزایش سرعت وب سایت را بر عهده دارند

websiteت سـایت  در آن زمان آقاي سودرز رهبـري تـیم افـزایش سـرع    . توسط آقاي استیو سودرز نوشته شد
توسط همین شخص و even faster websitesنیز کتاب دیگري تحت نام 2009در سال . یاهو را بر عهده داشت

. این فصل حاوي چکیده اي از هر دو کتاب است. برخی دیگر از افراد صاحب نظر تهیه و چاپ شد

درصـد از زمـان بارگـذاري صـفحات وب مربـوط بـه       20تـا  10طبق تحقیقاتی که انجام شده است، تنها 
backendاغلب برنامه نویسان زمان بسیار زیادي را جهت افزایش سرعت و مـنظم کـردن کـدهاي برنامـه     . است

loadدرصد زمان 90تا 80کنند ولی در عمل مشخص شده است که میخود و یا حتی مدیریت دیتابیس و حافظه 

تـوان سـرعت بارگـذاري    مـی تنهـا بـا بهینـه کـردن اینتـرفیس      . استend userشدن یک صفحه مربوط به بخش 
. صفحات وب را به میزان زیادي ارتقا بخشید

:چنینی مواجه خواهیم شداگر نمودار بارگذاري صفحه اول سایت یاهو را ببینیم، با نموداري این
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درصد از کل زمان بارگذاري یک صفحه مربوط به دریافت فایل 12طور که در تصویر مشخص شده، تنها همان
HTML ازServerاست و بقیه زمان، صرف دانلود اجزاي داخل صفحه وب شده است.

.شویممیکنیم با تصویري اینچنین مواجه Refreshحال اگر همین صفحه را 

. شـده اسـت  HTMLدرصد کل زمان صـرف دریافـت فایـل    12تنها در این تصویر نیز مشخص شده که
ایـن فاصـله در اصـل همـان     . شـود مـی دیده ها و دریافت دیگر فایلHTMLالبته یک فاصله زیاد بین دریافت فایل 

. کرده استHTMLزمانی است که مرورگر صرف پردازش فایل 

ز بارگذاري صفحه مربوط بـه  همانطور که در تصویر هم مشخص شده است، تنها زمان اندکی ا
اگر ما . شودمیي دیگر مربوط هااست و بخش اعظم زمان بارگذاري به دریافت فایلHTMLدریاف فایل 

به نصف کاهش دهـیم،  ها serverرا با ویرایش ساختار کد نویسی و ارتقاي HTMLزمان دریافت فایل 
درصدي در زمان بارگذاري را احساس خواهد کرد که عمـالً بسـیار نـاچیز    10تا 5کاربر تنها یک بهبود 
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زمـان  را دو برابـر کنـیم،  Frontendامـا اگـر سـرعت بخـش     . بوده و ممکن است اصالً بـه چشـم نیایـد   
. درصد بهبود خواهد یافت که این میزان کامالً بـراي کـاربر مشـهود اسـت    45تا 40بارگذاري سایت بین 

هزینـه بـوده و بـه بـاز نویسـی کـل       بر و پـر همواره کاري زمانBackendسازي اینکه بهینهمورد دیگر
اغلب کم هزینه تر و Frontendشود در حالی که بهینه کردن میافزار منجر سیستم و تغییر معماري نرم

. پذیردمیپیاده سازي آن سریع تر و راحت تر انجام 

ارگذاري صفحاتتوضیحاتی کلی در مورد افزایش سرعت ب
ي خـاص بایـد تصـمیمات    هـا مدیران پروژه و برنامه نویسان در هنگام طراحـی یـک سیسـتم، در زمـان    

هدف همیشه نزدیـک شـدن بـه کمـال و     . متعددي بگیرند که این تصمیمات بر روي نتیجه نهایی تاثیر مستقیم دارد
کیفیـت و  سـه راس ایـن مثلـت، سـرعت،    . یـد اگر پروژه را یک مثلث در نظـر بگیر . کاهش نکات منفی سیستم است

همیشه زمان کم باعـث کـاهش   . توان انتخاب کردمیارزانی است که در آن واحد تنها دو مورد از این سه مورد را 
گاهاً . ي افزایش سرعت نیز باید همین موارد را در نظر داشتهابراي پیاده سازي تکنیک. شودمیکیفیت کدنویسی 

ها تنهـا انـدکی بـه وضـعیت سـرعت      امکان پذیر نیست و یا پیاده سازي برخی از آنها کنیکسازي همه این تپیاده
یی از کار باشید کـه بـا   هاهمیشه باید به دنبال بخش. کند ولی از نظر هزینه، توجیه اقتصادي نداردمیسایت کمک 

.ترین هزینه، بهترین نتیجه را دریافت کنیدکم

.وط به افزایش سرعت بارگذاري صفحاتتکنیک مرب11پردازیم به میحال 

HTTPي هاکاهش درخواست-1

چیسـت ؟ HTTPنخسـت ببینـیم کـه یـک درخواسـت      
HTTP پروتکلی است که از طریق آن مرورگر شما باServer مستندات . کندمیتعاملHTTP   توسـط کنسرسـیوم

Serverخـاص بـه   URLرا بـراي دریافـت یـک    HTTPمرورگر شما یک درخواست . جهانی وب تدوین شده است

: ، انـواع مختلـف دارنـد کـه عبارتنـد از     هادرخواست. دهدمینیز به این درخواست پاسخ Serverکند و میارسال 
GET, POST, HEAD, PUT, DELETE, OPTION, TRACE  که در این میان متداول ترین شیوه ارسال درخواسـت

:بینیدمیو پاسخ آن را HTTPاي از ارسال یک درخواست در ادامه نمونه. استGETاستفاده از دستور 
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در تصـویر  . گیرندمیقرار ها headerتشکیل شده است که به همراه آن URLاز یک آدرس httpیک درخواست 
.توسط مرورگر درخواست شده استyahoo_2.0.0-b2.jsقبل فایل 

ي هاهر چقدر تعداد درخواست. اندکی زمان الزم داردhttpهمیشه دریافت یک فایل از طریق درخواست 
ه تشود، انباشـ میو دریافت جواب Serverي اندکی که صرف ارسال درخواست به هاتر باشد این زمانشما بیش

صفحه به Loadدرصد از زمان 90تا 80تقریبا . دهدمیاي کاهش طرز قابل مالحظهشده و سرعت صفحات را به
تـوانیم  مـی هـا  http requestاین تنها با کاهش بنابر. شوداختصاص داده میHTMLي داخل سند هادریافت فایل

هـایی را ایجـاد   تنش، هالبته کاهش تعداد درخواستا. زمان بارگذاري صفحات را به طور چشمگیري افزایش دهیم
، ظاهر سایت بیش از حد ساده شده و زیبایی خـود  هاآید که با کاهش درخواستمیکند و این تصور به وجود می

را هـا  تـوانیم هـم درخواسـت   میکنیم که با استفاده از آنها مییی را بررسی هاجا تکنیکدر این. دهدمیرا از دست 
.فظ کنیمکاهش دهیم و هم زیبایی بصري طرح را ح

هاimage mapاستفاده از 1- 1

بهتر است به جـاي اینکـه بـراي هـر     . سایت خود را با استفاده از تصاویر ایجاد کرده ایدnavigationگاهاً بخش 
از . استفاده کنید و یک تصویر را به مناطق مختلف تقسیم کنیـد image mapاز لینک از یک تصویر استفاده کنید،

را navigationدر ادامه تصویر یک بخش . صرفه جویی کنیدHTTPي هاتوانید در تعداد درخواستمیاین طریق 
.بینید که با تصویر ایجاد شده استمی

:باز نویسی کنیم، کدي اینگونه خواهیم داشتimage mapحال اگر همین بخش را با استفاده از 

<img usemap="#map1" border=0 src="/images/imagemap.gif">
<map name="map1">
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<area shape="rect" coords="0,0,31,31" href="home.html" title="Home">
<area shape="rect" coords="36,0,66,31" href="gifts.html" title="Gifts">
<area shape="rect" coords="71,0,101,31" href="cart.html" title="Cart">
<area shape="rect" coords="106,0,136,31" href="settings.html" title="Settings">
<area shape="rect" coords="141,0,171,31" href="help.html" title="Help">

</map>

یی مانند هااستفاده از برنامهکننده است ولی با کاري سخت و خستهimage mapالبته نوشتن کد براي 
Dreamweaver کار را انجام دهیدتوانید اینمیبه راحتی و در زمانی اندکی .

هاCSS Spriteاستفاده از 1- 2

ایـن  CSSدهید و سپس با اسـتفاده از  میدر این تکنیک شما تصاویر متعدد را در درون یک تصویر قرار 
تصـویر را در یـک   10به عنـوان مثـال اگـر    . دهیدمید نظرتان در طرح قرار ي مورهازمینه تگتصاویر را در پس
توانید سرعت باز شدن صفحه را میصرفه جویی داشته اید و از این طریق HTTPدرخواست 9تصویر بگنجانید، 

:به این تصویر دقت کنید. به طرز چشمگیري افزایش دهید

تـوانیم تصـاویر را بـا    مـی در این تکنیک مـا  . جا تعداد زیادي آیکون در درون یک تصویر قرار گرفته استدر این
در . قـرار دهـیم  spanو یا divیی همچون هازمینه تگدر پسbackground-positionو دستور CSSاستفاده از 

ه و مختصات آن نیـز در تصـویر   در آن نوشته شده است، مشخص شدmyکه کلمه ها تصویر باال یکی از آیکون
:قرار دهیم باید این کد را بنویسیمdivزمینه یک اگر بخواهیم همین تصویر را در پس. نوشته شده است

<div style="background-image: url('a_lot_of_sprites.gif');
background-position: -260px -90px;
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width: 26px; height: 24px;">
</div>

دهد بلکه حجم تصاویر را نیـز  میرا کاهش httpي هانه تنها تعداد درخواستهاCSS Spriteاستفاده از 
ي هاکنند که با گنجاندن چند تصویر در یک تصویر، حجم نهایی از مجموع حجم فایلمیبرخی فکر . دهدمیکاهش 

تنهایی حاوي برخـی اطالعـات اسـت همچـون     هر تصویر به . شود ولی این تصور اشتباه هستمیکوچک بیشتر 
ست که اگر تصاویر با هم مخلوط شوند دیگـر تنهـا یـک جـدول رنـگ و اطالعـات       هااطالعات فرمت و جدول رنگ

.شودمیکمتر ي کوچک،هافرمت وجود خواهد داشت و حجم یک فایل کلی نسبت به حجم مجموع فایل

CSSو JavaScriptي هامخلوط کردن فایل1- 3

دهـد  مـی همیشه بهترین سرعت را در اختیار شـما قـرار   inlineبه شکل CSSاستفاده از کدهاي جاوا اسکریپت و 
شود زیرا حجم صـفحه را افـزایش داده و کـدهاي    میولی استفاده از این شیوه کدنویسی به هیچ عنوان پیشنهاد ن

کننـد کـه   مـی ن حرفـه اي بـه شـما پیشـنهاد     برنامه نویسان و طراحـا . گیردمیمرورگر قرار نcacheشما نیز در 
البته با ماژوالر کردن این . یی جداگانه قرار دهید و به صفحه خود لینک کنیدهاخود را در فایلJSو CSSي هافایل
نیـز  HTTPي هـا یابد و در نتیجه درخواستمیافزایش ها هر بخش، تعداد فایلJSو CSSو جدا کردن فایل ها فایل

خود را در داخل CSSي هافایلمیتوانید تمامیشما . تر خواهد شدافزایش خواهید یافت، در نتیجه صفحه شما کند
توانیـد  از ایـن طریـق مـی   . خود انجام دهیدJavaScriptیک فایل گردآوري کنید وهمین کار را نیز براي دستورات 

ي خود را جدا از هـم نگـه داریـد ولـی بـا اسـتفاده از       هاایلتوانید فمیالبته . را کاهش دهیدHTTPي هادرخواست
در . را بـا هـم ادغـام کنیـد    ها در لحظه ارسال صفحه براي کاربر، همه فایلserver sideي برنامه نویسی هازبان

.قادر به انجام این کار استDrupalي مدیریت محتوا مانند هاحال حاضر سیستم

. کاهش یابد، صفحه به همان نسبت با سرعت باالتري باز خواهد شدHTTPي هاهر چقدر تعداد درخواست!

هاContent Delivery Networkاستفاده از -2

وب امـا همیشـه فاصـله شـما بـا     ،دسترسی کاربران به اینترنت با سرعت باال مدام در حال بهتر شدن اسـت 
ها با افزایش بازدید سایت این شرکتولی،زیاد استدهندمیهایشان را در یک محل قرار سروراغلب سروري که 

در منـاطق  هـا Serverگـو نیسـتند و بهتـر اسـت کـه      یشان دیگر جـواب هاServerبه این نتیجه خواهند رسید که 
. جغرافیایی گوناگون، پراکنده شوند
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Server، ایـن درخواسـت بـه    HTTPبـا هـر درخواسـت    . براي درك بهتر این تکنیک باید به مورد قبل باز گـردیم 

در آن واقع شده Serverهر چقدر فاصله شما با محلی که . شود و مرورگر شما باید منتظر پاسخ بماندمیارسال 
کـم باشـد،   Serverشود ولی اگر فاصله شـما بـا   میاست بیشتر باشد، زمان بیشتري جهت دریافت پاسخ صرف 

هاي را در سراسـر دنیـا بـر روي سـرور    هـا  توانید فایلمیCDNاده از با استف. کنیدمیتر دریافت پاسخ را سریع
مختلف پراکنده کنید و زمانی که کاربر فایلی را که مربوط به سایت شماست، درخواست کند، فایـل مـورد نظـر از    

.گیردمیشود و در نتیجه فایل با تاخیر کمتري در اختیار کاربر قرار میبراي کاربر ارسال Serverنزدیک ترین 

ي مختلـف اغلـب بسـیار سـخت و پیچیـده      هاServerي بین هاباز نویسی سیستم براي پخش کردن داده
ي استاتیک و تصاویر هاي مختلف تنها دادههاServerي دیتابیس بین هابهتر است به جاي پخش کردن داده. است

.شودمیبسیار آسان هاCDNتقسیم کنید که اینکار با استفاده از هاServerرا بین 

خـود را دارنـد ولـی از نظـر اقتصـادي بـه صـرفه اسـت کـه از          CDNي هـا ي بـزرگ، سـرور  هابسیاري از سایت
در حـال حاضـر   . شـود، اسـتفاده کنیـد   مـی ي فعال در این زمینه ارائـه  هااي که توسط شرکتCDNي هاسرویس

و Mirror Image, Limelightي اهـ اسـت و شـرکت  Akamaiدر دنیـا شـرکت   CDNبرترین سـرویس دهنـده   
SAVVISي پربازدید دنیا هـم نگـاهی بینـدازیم، بسـیاري از     هااگر به لیست سایت. ي معتبر بعدي هستندهاشرکت
:کنندمیي نام برده استفاده هاشرکتCDNآنها از 

CDNبـر  هـا  شـود، برخـی داده  مـی ان تهیه بي شما پشتیهاکه از دادهمزایاي دیگري نیز دارند از جمله اینها
ي هـا گیرند و همچنین فضاي بسیار زیادي نیز بر روي این سرورمیقرارCacheدرونCDNي هاروي سرور

مورد مهم دیگر این است کـه در زمـان اوج بازدیـد سـایت، در صـورت اسـتفاده از       . گیردمیدر اختیار شما قرار 
CDN فشار از روي ،Server هـاي  شود و بخشی از بار به دوش سـرور میاصلی برداشتهCDN البتـه  . افتـد مـی

هـاي  تواند نکاتی منفی هم داشته باشد از جمله اینکه زمان ارائه فایل به کاربر توسـط سـرور  میCDNاستفاده از 
CDN هاي که سروراز آنجائی. باشدها تواند تحت تاثیر بازدیدهاي دیگر سایتمینیزCDNهـاي مربـوط بـه    ایلف
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CDNي سایت دیگر به شدت باال رود و به سرور هاکنند، اگر بازدیدمیي مختلف را بر روي خود ذخیره هاسایت

مورد دیگـر نیـز ایـن مـورد     . گیردمیي مربوط به سایت شما نیز تحت تاثیر قرار هافشار آورد، سرعت ارائه فایل
کنترل ندارید و به عنوان مثال اگر بخواهیـد  CDNئه فایل از طریق است که شما دیگر به شکل مستقیم بر روي ارا

http headerي خود بر روي هامربوط به فایلCDN  را تغییر دهید باید این کار را از تنظیمات مربوط به سـرور
CDNخود انجام دهید .

تنهـا بـراي   هـا CDNبسیار پیچیده و مشکل است و به همـین خـاطر از   هاCDNي داینامیک از طریق هاارائه فایل
.شودمیو جاوا اسکریپت استفاده CSSي هاي استاتیک، تصاویر و فایلهاارائه فایل

تواند به میزان قابل توجهی بر روي سرعت باز شدن صفحات سایت شما تاثیر مثبت میهاCDNاستفاده از !

. داشته باشد

expire headerاضافه کردن - 3

در مرورگـر  Cachingاز نهایت قابلیت هاexpire headerدهیم که چطور با استفاده از میدر این بخش توضیح 
. کاربران، استفاده کنید

یـن صـفحات وب روز بـه روز بیشـتر     امروزه صفحات وب اجزاي بسیار زیادي دارند و تعـداد اجـزاي ا  
از این طریـق  . شدن را به این اجزا اضافه کنیدCacheتوانید قابلیت میهاexpire headerبا استفاده از . شودمی

اغلـب بـراي   expire headerاز . شـود مـی در مراجعات بعدي کاربر به صفحه جلوگیري httpي هااز درخواست
اضـافه  flashو JSوCSSي هـا تصـاویر، فایـل  میشود ولی درست این است که آن را به تمـا میتصاویر استفاده 

. کنید

زمـانی کـه شـما    . دارنـد Cacheي جدید بخشی به نام مخزن یـا همـان   هامرورگرمی در حال حاضر تما
شـود و فایـل مـورد    میارسال HTTPکنید براي هر یک از اجزاي داخل صفحه یک درخواست میاي را باز صفحه

هایی شود که برخی از فایلمیگر متوجه ات بعدي مروردر مراجع. گیردمیقرار Cacheنظر بعد از دریافت درون 
کنـد و از  دیگر فایل را دوباره دانلود نمـی در این حالت. در اختیار داردCacheکه در صفحه وجود دارد را درون 

البته براي اینکه اطمینان حاصل کند که فایل تغییـر نکـرده اسـت، از سـرور     . بردمیبهره Cacheهمان فایل درون 
دارم که هم نام فایل روي سرور است و حجم فایل آن نیـز یکسـان   Cacheمن فایلی را درون « : پرسد میسوال 
Conditionalي هـا به ایـن درخواسـت  » آیا این فایل همان فایل روي سرور است و یا فایل دیگري است ؟ است،

HTTP Requestبا استفاده از . گویندمیexpire headerهـاي تعیـین شـده    فایلمی در اصل سرور براي تماها
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ارسـال  conditional HTTP requestکند و مرورگر شما دیگر بـه سـرور   میتوسط شما تاریخ انقضا مشخص 
. د یافتدر این حالت سرعت باز شدن صفحات شما افزایش خواه. نخواهد کرد

در بارگذاري صفحه براي بار اول هیچ تاثیري نـدارد و تنهـا   هاexpire headerالبته دقت داشته باشید که تعیین 
.کندمیبه بارگذاري سریع صفحات کمک در مراجعات بعدي کاربر به سایت است که این بخش،

Expire Header

Expire headerتوانـد  مـی دهند که فایل مورد نظر تا چه تاریخی اعتبار دارد و مرورگـر  میبه مرورگر اطالع ها
شیوه نمایش این بخش هم به شکل تاریخ و ساعت اسـت  . از همان فایل استفاده کندServerبدون سوال کردن از 

مثـال  بـه ایـن  . که پس از این تاریخ و ساعت، فایل دیگر معتبر نیست و مرورگر باید فایل جدید را درخواست کنـد 
:دقت کنید

گوید که فایل مورد نظر تا تـاریخ  میبه مرورگر expire headerاین . هستیم2008فرض کنید که اکنون در سال 
تا این تاریخ، مرورگر در هر در این حالت بعد از مراجعه اول مرورگر به این صفحه،. معتبر است2010آوریل 15

. خود حفظ کرده استCacheکند که بار اول دانلود کرده و در میبار مراجعه از همان فایلی استفاده 

Max-Age وMod_expire

یی را هـا شود، ایـن مـورد محـدودیت   میاز یک تاریخ مشخص استفاده expire headerکه در از آنجائی
هـم زمـان باشـند و عـالوه بـر آن بایـد       هاساعتو تاریخ باید Clientو Serverکه بین کند از جمله اینمیایجاد 

. وارد کـرد Serverهمیشه این تاریخ را کنترل کرد و اگر تاریخ رو به اتمام است، تاریخ جدیدتري را در تنظیمات 
. ارائه شدHTTP/1.1در Cache-control headerي هابراي حل این محدودیت

Cache-control از دستورMax-Age توان مدت زمان اعتبار فایـل  میاستفاده از این دستور با . کندمیاستفاده
کرده است، باز گردد و مدت زمانی که زاي که قبالً بااگر مرورگر دوباره به صفحه. را در قالب ثانیه مشخص کرد

بـه ایـن   . خود استفاده خواهد کردcacheي داخل هاطی نشده باشد، مرورگر از فایلMax-Ageبه شکل ثانیه در 
:دقت کنیدمثال 
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10مـدت اعتبـار فایـل را    Max-Ageبا اسـتفاده از دسـتور   HTTPي هادر این مثال براي جلوگیري از درخواست
تواند از فایـل  میسال اعتبار دارد و مرورگر در مراجعات بعدي 10اند به عبارتی این فایل تا سال بعد تعیین کرده

. خود استفاده کندCacheداخل 

تواننـد ایـن   مـی کنند در نتیجه نمیپشتیبانی نHTTP/1.1البته مرورگرهایی وجود دارند که از استاندارد 
ها را تشـکیل  البته این گروه از کاربران سـایت شـما کمتـر از یـک درصـد کـل بازدیـد       (دستورات را به کار گیرند 

در . تـاریخ مشـخص اسـتفاده کنیـد    بـا  expire headerتوانیـد از همـان دسـتور    مـی براي حل مشـکل  ). دهندمی
با هم وجـود داشـته   expire headerو Max-Ageنوشته شده است که اگر هر دو دستور HTTP/1.1مستندات 

. ارجحیت داردMax-Ageباشند، دستور 

این ماژول. استفاده کنیدmod_expireتوانید ازمیالبته اگر همچنان نگران تنظیم تاریخ و ساعت سرور هستید، 
ــک   ــه شــما کم ــاچی ب ــیآپ ــاریخ  م ــا ت ــد ت ــد expire headerکن ــا اســتفاده از دســتور  Max-Ageرا همانن را ب

ExpireDefaultدر این حالت باید دستور را به این شکل استفاده کنید. به شکل نسبی وارد کنید:

<FilesMatch "\.(gif|jpg|js|css)$">
ExpiresDefault "access plus 10 years"

</FilesMatch>

این ماژول . سال مشخص شده استCSS،10و gif, jpg, jsي هابا پسوندها در اینجا تاریخ انقضا براي کلیه فایل
. دهدمیفایل قرار headerرا در Max-Ageو expire headerبه طور همزمان 

اریخ و ساعت سرور وجود ندارد و شود دیگر نگرانی تنظیم تمیدر این حالت چون تاریخ به شکل نسبی مشخص 
که میي قدیهاي جدید و هم مرورگرهابه این شکل هم مرورگر. دیگر الزم نیست تاریخ به شکل دستی تنظیم شود

.بهره برندهاexpire headerتوانند از میکنند، میپشتیبانی HTTP/1.0از 
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هاتعیین نسخه با تغییر نام فایل

تعریـف  expire headerخود تغییر دهید و قبالً نیز براي آن فایـل  Serverدر صورتی که شما فایلی را بر روي 
شود زیرا با تعیـین  میکاربر چطور از تغییر فایل مطلع خواهد شد ؟ عمالً کاربر متوجه هیچ تغییري نکرده باشید،

کند و از همان فایـل درون  میدرخواست جدیدي ارسال ندیگر مرورگر کاربر براي فایلها تاریخ انقضا براي فایل
Cache به عنوان مثال اگر شما تغییرات اساسی در فایل . بردمیبهرهCSSسایت ها خود ایجاد کنید، کاربر تا مدت

رگـر  با تغییر نـام فایـل، مرو  . توان نام فایل را تغییر دادمیبراي حل این مشکل . خواهد دیدمی شما را با ظاهر قدی
کنند کـه در  تعیین میVersionخود JSو یا CSSبراي فایل ها بسیاري از سیستم. فایل جدید را دانلود خواهد کرد

در صورتی که فایل تغییر کند، این شماره نسخه نیز تغییر خواهد کـرد و در نتیجـه   . شودکنار نام فایل آورده می
خود HTMLگاه براي فایل البته باید دقت داشته باشید که هیچ. فایل جدید بر روي سیستم کاربر دانلود خواهد شد

expire headerتنها زمـانی کـه صـفحات سـایت شـما      . اغلب در حال تغییر هستندها تعریف نکنید زیرا این فایل
.در نظر بگیریدexpire headerسایتتان HTMLي هاکامال استاتیک است براي فایل

تواند زمان بارگذاري صفحات در مراجعات بعـدي را  میگاها ها فایلمی براي تماهاexpire headerتعیین !

.درصد بهبود ببخشد50تا 

GZIPفشرده کردن اجزاي صفحه با -4

خواهیم در مورد میحال . ي مختلف افزایش سرعت بارگذاري صفحات بحث کردیمهاتا کنون در مورد شیوه
توان سرعت بارگذاري صـفحات را  میسازي صفحات نیز استفاده از فشردهبا . فشرده سازي صفحات بحث کنیم

یابد و تعداد تقال فایل کاهش میهنگامی که اجزاي صفحه را فشرده کنید، زمان ان. به میزان چشمگیري افزایش داد
packetاز این تکنیک سـاده تـرین روش بـراي افـزایش سـرعت اسـت و       . شودمیي کمتري براي کاربر ارسال ها

.سازي را نیز داراستترین شیوه پیادهطرفی آسان

کندمیفشرده سازي صفحات به چه شکل کار 

FTPاز طریـق  هـا  و انتقـال فایـل  ها ست که براي فشرده سازي ایمیلهاسازي که دهههمان شیوه فشرده

سـازي  ن شیوه فشـرده شود و ایسازي صفحات براي مرورگرها استفاده میشود، اکنون براي فشردهمیاستفاده 
-Acceptي وب، پشتیبانی خود از این قابلیت را با اضافه کردنهامرورگر. عرضه شده استHTTP/1.1نیز در 

Encoding بهheader درخواستHTTP کنندمیخود، اعالم.
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ي هـا با یکی از متدتواند صفحه یا فایل مورد نظر را میرا از مرورگر دریافت کند headerاین Serverزمانی که 
بـه  Content-Encodingنیـز بـا اضـافه کـردن    Server. سازي فشرده کرده و براي کاربر ارسال کنـد فشرده

header کندمی، مرورگر را از فشرده بودن صفحه مطلع.

تر است و کامالً مجانی است و در یـک پـروژه   در حال حاضر از همه مشهورGZIPفرمت فشرده سازي 
GNUه و توسط دسعه داده شتوRFC 1952سازي دیگـر  تنها فرمت فشرده. نیز به شکل استاندارد در آمده است

دارد و محبـوبیتش نیـز   GZIPاست که قابلیت کمتري نسبت به deflateکه ممکن است با آن مواجه شوید، فرمت 
آورند ولـی بـرعکس   مینیز پشتیبانی به عمل GZIPکنند، از میپشتیبانی deflateیی که از هامرورگر. کمتر است

. ستهاسازي صفحات و فایلمتد پیشنهادي براي فشردهGZIPاز این رو فرمت . این قضیه همیشه صادق نیست

یی را باید فشرده کنیمهاچه فایل

HTMLهـا تنهـا فایـل    اغلب سایت. یی باید فشرده شوندهاکند که چه فرمتمیمشخص Serverتنظیمات 

,HTMLي هـا کنند ولی بهتر است که کلیه فایلمیخود را فشرده  CSS, JS  ي هـا و حتـی فایـلXML وJSON  نیـر
معموال زیاد بوده و گاهاً ها باشد زیرا حجم این فایلJSو CSSي هاالبته تاکید باید بیشتر روي فایل. فشرده شوند

. تعدادشان نیز زیاد است

اند و فشـرده سـازي   فشرده شدههاپرهیز کنید زیرا این فایلPDFهاي تصویري و سازي فایلاز فشرده
را افـزایش دهـد و همچنـین منـابع     ها دهد بلکه ممکن است حتی حجم این فایلمیدوباره آنها حجمشان را کاهش ن

Serverرودمیي بیهوده، هدر هاسازي فایلشما نیز جهت فشرده .

مقداري از تـوان  ها سازي فایلفشرده. یی براي شما در بر خواهد داشتهانهنیز هزیها سازي فایلفشرده
CPU سازي صفحات در پهناي باند مصـرفی و  البته صرفه جویی حاصل از فشرده. کندمیسرور شما را مصرف

سـازي  کننده اي است کـه همیشـه فشـرده   همچنین رضایت کاربران از باز شدن سریع صفحات همیشه دلیل قانع
شود که هر فایل بزرگتر از یک یـا دو کیلوبایـت را فشـرده    میدر عمل توصیه . را به کار گیریدها صفحات و فایل

سازي مشخص کنید توانید حداقل سایز فایل را براي فشردهمیmod_gzip_file_sizeبا استفاده از دستور . کنید
.بایت است500که این مقدار به طور پیش فرض معادل 
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فزایش سرعت میزان ا

در . شـود میدرصد از حجم صفحه کاسته 70حدود سازي صفحات،در اکثر مواقع به طور میانگین بعد از فشرده
و کوچـک توسـط دو فرمـت مختلـف     ي بـزرگ  هـا بـا سـایز  JSو CSSي هـا ادامه جدولی را خواهید دید کـه فایـل  

. اندسازي، فشرده شدهفشرده

به شکل بهتري GZIPسازي فشرده. جحیت داردراdeflateبر GZIPنیز کامالً مشخص شده که چرا باال درجدول 
.را فشرده کندها تواند فایلمی

تنظیمات 

Apacheبـر روي  . سرور شما بستگی داردApacheسازي به نسخه ي فشردههاشیوه تنظیمات ماژول

. گیـرد مـی بهره mod_deflateاز ماژول Apache 2.xشود در حالی که میاستفاده mod_gzipاز ماژول 1.3
شود زیـرا ایـن   میبراي شما توضیح داده Apacheي هاسازي در سروردر این بخش تنظیمات مربوط به فشرده

web serverترین محبوبweb serverموجود بر روي اینترنت است.

Apache 1.3: mod_gzip

تنظیمات این مـاژول  . شودمیسازي استفاده براي فشردهmod_gzipآپاچی از ماژول در این نسخه از 
توانــــــد آن را در ســــــایت مــــــاژول در آدرس   مــــــیدســــــتورات زیــــــادي دارد کــــــه   

http://www.schroepl.net/projekte/mod_gzipرین دســتور بــه ایــن شــکل اســتفاده تــمعــروف. بخوانیــد
:شودمی

mod_gzip_on
Enables mod_gzip.
mod_gzip_item_include
mod_gzip_item_exclude

چـه  ... و MIME type،user agentتوانید مشخص کنید که بر اساس نوع فایـل،  میتبا استفاده از این دستورا
. اجزایی باید فشرده شوند و چه اجزایی فشرده نشوند
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. انـد فعال کردهtext/htmlي هاMIME typeرا به طور پیش فرض براي mod_gzipي ماژول هابرخی از سرور
کار بایـد ایـن   براي انجام این. را نیز فشرده کندJavaScriptو CSSي هادر ادامه باید دستوراتی بنویسید که فایل

:دستورات را بنویسید

mod_gzip_item_include file \.js$
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript$
mod_gzip_item_include file \.css$
mod_gzip_item_include mime ^text/css$

کـار در سـطح   سازي را نیز مشخص کنید ولی دستوري براي اینتوانید میزان فشردهمیبا استفاده از خط فرمان 
mod_gzipوجود ندارد .

Apache 2.x: mod_deflate

ایـن مـاژول از   بر خالف نـامش، . شودمیانجام mod_deflateتوسط ماژول 2ی سازي در آپاچفشرده
نوشـته  JSو CSSسازي همان دستوراتی که در بخش قبل براي فشرده. کندمیاستفاده GZIPسازي همان فشرده

:شودمیجا براي این ماژول در قالب یک خط دستور نوشته بودیم، در این

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/x-javascript

ــرخالف  ــود دارد     mod_deflateدر mod_gzipبـ ــازي وجـ ــرده سـ ــزان فشـ ــیم میـ ــراي تنظـ ــتوري بـ دسـ
(DeflateCompressionLevel) بـراي کسـب   . سازي را تنظـیم کنیـد  توانید میزان فشردهمیکه با استفاده از آن

:را در آدرس زیر بخوانیدMod_deflateمستندات مربوط به سازي،فشردهي هااطالعات بیشتر در مورد شیوه

http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_deflate.html

Proxy Caching

و هـا  یی کـه بـه طـور مسـتقیم، فایـل     هـا تنظیماتی که تا به حال به شما آموزش دادم  بـر روي مرورگـر  
ارسـال  Accept-Encodingبـا توجـه بـه    Server. کندمیکنند، به خوبی کار میصفحات را از سرور درخواست 

کنـد و مرورگـر کـاربر نیـز بـا توجـه بـه       مـی کنـد و بـراي کـاربر ارسـال     مـی فایـل را فشـرده   headerشده در 
headerexpire وCache-Controlرا درون ها ، فایلCache دهدمیخود قرار .

فـرض  . شـود مـی پیچیـده  می ارسال کند، قضیه کproxyست خود را از طریق زمانی که مرورگر درخوا
در خواست به سـرور  . کندمیسازي را پشتیبانی نکنید درخواست اول از طریق مرورگري ارسال شود که فشرده

proxyکند و فایـل را بـه شـکل فشـرده نشـده      میرسد و این سرور نیز درخواست را به سرور اصلی ارسال می
مـورد نظـر،  proxyسپس همین فایل فشرده نشـده بـر روي سـرور    . کندکند و براي کاربر ارسال میمیفت دریا
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cacheحال کاربر دیگري همین صفحه را از . شودمیproxy کنـد، در حـالی کـه ایـن مرورگـر از      مـی درخواست
همان فایل فشرده نشـده را از روي سـرور بـراي کـاربر     proxyکند اما سرور میقابلیت فشرده سازي پشتیبانی 

.سازي موجود بر روي مرورگرش بهره ببردتواند از قابلیت فشردهمیاز این طریق کاربر دیگر ن. کندمیارسال 

در این حالـت سـرور شـما بـه سـرور      . را به صفحه اضافه کنیدvaryبا عنوان headerبراي حل این مشکل باید 
proxyد که بر اساس گویمیheader،ي مختلـف از صـفحه را در   هـا نسخهدرخواستCache  بـراي  . قـرار بـده

دستور باشد،ها درخواستAccept-Encodingشده بر اساس Cacheهاي مختلف خواهیم مالك نسخهکه میاین
:نویسیممیگونه را این

هـر درخواسـت،  Accept-Encodingشود که بر اساس میصفحه باعث headerوجود این دستور در 
سـازي  به عنوان مثـال اگـر مرورگـر کـاربر از فشـرده     . قرار گیردproxyنسخه از صفحه بر روي سرور چندین

شود و اگـر مرورگـر کـاربر بعـدي از     میCacheپشتیبانی نکند، نسخه فشرده نشده از صفحه بر روي پروکسی 
. شودمیCacheگیرد و میقرار proxyفشرده نیز بر روي سرور یک نسخه از فایلسازي پشتیبانی کند،فشرده

ي هـا که مرورگـر از فشـرده سـازي پشـتیبانی کنـد یـا خیـر، نسـخه        ي بعدي به نسبت اینهاحال براي درخواست
.شودمیبراي کاربران ارسال proxyمناسب، توسط سرور 

موارد خاص

مرورگر و سرور، امري ساده است امـا همـین رونـد    و صفحات بین ها سازي فایلهماهنگی براي فشرده
اگر سرور اشتباهی مرتکب شود و صفحاتی که فشرده شده است را بـراي کـاربري   . نیز باید به درستی طی شود
صـفحه  headerکند، ارسال کند، و یـا فرامـوش کنـد کـه در     میسازي را پشتیبانی نکه مرورگرش قابلیت فشرده
. صفحه مورد نظر دیگر براي کاربر قابل استفاده نخواهد بودشده است،اعالم کند که صفحه فشرده 

را پشـتیبانی  GZIPشـود کـه   مـی یی منتقـل  هادرصد از ترافیک وب از طریق مرورگر90در حال حاضر 
توانید بـه آن اعتمـاد کنیـد امـا مـواردي      میکند، میسازي پشتیبانی اگر مرورگري اعالم کند که از فشرده. کنندمی

توانند صفحات فشرده شـده را بـه درسـتی    مینها برخی از مرورگروجود دارد که به خاطر مشکالت نرم افزاري،
در نمـایش صـفحات فشـرده،    1سرویس پـک  6و نسخه 5.5به عنوان مثال اینترنت اکسپلورر نسخه . نمایش دهند
. مشکل دارند

دانـیم از ایـن قابلیـت    مـی یی بفرسـتیم کـه   اهـ یک راه این است که صفحات فشرده را تنها براي مرورگـر 
یی وجـود  هـا البته در این حالت ممکن است مرورگر. کار باید یک لیست سفید تهیه کنیمبراي این. کنندمیپشتیبانی 
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که در لیست سفید قرار ندارند، صفحات برایشان به کنند ولی از آنجائیمیداشته باشند که از این قابلیت پشتیبانی 
.شودمیفشرده شده ارسال نشکل 

توانیـــد بـــا اســـتفاده از دســـتور مـــیکنیـــد مـــیاســـتفاده mod_gzipو Apache 1.3در صـــورتی کـــه از 
mod_gzip_item_includeیک لیست سفید ایجاد کنید:

mod_gzip_item_include reqheader "User-Agent: MSIE [6-9]"
mod_gzip_item_include reqheader "User-Agent: Mozilla/[5-9]"

:استفاده کنیدBrowserMatchباید از دستور 2در آپاچی 

BrowserMatch ^MSIE [6-9] gzip
BrowserMatch ^Mozilla/[5-9] gzip

عیت اضـافه کنیـد، بـا شـرایط     را نیـز بـه ایـن وضـ    proxyشدن صفحات بر روي سرور Cacheحال اگر قابلیت 
ــده ــه پیچی ــیاي مواج ــویمم ــ . ش ــد ب ــال بای ــتور headerه ح ــان دس ــراه  varyم ــه هم ــا ب ــیم منته ــافه کن را اض

Accept-Encoding بایدUser-Agentبه عبارتی به سرور . را هم اضافه کنیمproxyگوئیم کـه بـه ازاي هـر    می
cacheیک نسـخه از صـفحه را   کند یا نه،میسازي را پشتیبانی که آیا آن مرورگر فشردهنسخه از مرورگر و این

. کن

اي را بـه ازاي هـر مرورگـر،    این تعداد نسـخه از هـر صـفحه   proxyرسد که سرور میالبته بعید به نظر 
Cacheتوان با استفاده از دستور میجا در این. کندvary: *  و یـاCache-Control: Private  ًکـالCache  شـدن

اجـزاي صـفحه هـم جلـوگیري بـه عمـل       شـدن  cacheاز * :varyدستور . را غیر فعال کنیمproxyفایل بر روي 
کنـیم کـه در حـال حاضـر     مـی است را پیشـنهاد  cache-control: privateآورد بنابراین شیوه دوم که همان می

. شودمیتوسط یاهو و گوگل نیز استفاده 

.درصد، حجم صفحاتتان را کاهش دهید70توانید تا میکردن اجزاي صفحه GZIPبا !

قرار دهیدHTMLرا در باالي فایل CSSفایل -5
کند زیـرا  میتر بارگذاري صفحه شما را سریعHTMLدر زیر فایل CSSي هابه طور کلی قرار دادن فایل

تر دانلود شده و و اجزاي مهمها اول فایلدر پایین سند شما قرار گرفته باشند،ها و دیگر فایلCSSي هاوقتی فایل
!رسد ولی مشکلی وجود داردمیها و دیگر فایلCSSسپس نوبت به 
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به شکل جزء به جـزء بارگـذاري   ها مایلند که صفحه(user interface)مهندسین طراحی واسط کاربري 
کـاربرانی کـه سـرعت اینترنـت پـایینی دارنـد،      شود زیرا زمانی که صفحه به این شکل بـراي نمـایش داده شـود،   

شود و انتظـار کشـیدن   میاحساس راحتی بیشتري خواهند کرد زیرا به مرور اجزاي صفحه برایشان نمایش داده 
آقـاي ژاکـوب نیلسـن کـه تحقیقـات گسـترده اي دربـاره        . شـود مـی براي کامل شدن صـفحه برایشـان سـاده تـر     

:نویسدمیي وب انجام داده است در این مورد هاسایت9کاربردپذیري

شود که سایت از میاینکه کاربر متوجه مورد اول: بارگذاري صفحه به شکل جزء به جزء سه فایده دارد
تواند با توجـه بـه نمـایش اجـزاي صـفحه، زمـان       میربر اینکه کامورد دوم. کار نیفتاده و در حال بارگذاري است

ي دیگري را انجام هاتواند تا زمان کامل شدن صفحه، کارمیبارگذاري کامل صفحه را حدس بزند و در این زمان 
شـوند، انتظـار   مـی اینکه نگاه کردن به اجزایی که کم کم بارگذاري شده و نمایش داده مورد سومدهد و در نهایت 

. کندمیتر براي کاربر آسانکشیدن را

شود کار باعث میایندهید، میقرار HTMLرا در پایین صفحه CSSزمانی که شما فایل : مشکل این است
را دانلود کنـد و  CSSخواهد که اول فایل میIEمرورگر . که اجزاي صفحه به شکل جزء به جزء نمایش داده نشود

هاي مختلف را دریافت کرده است ولـی آنهـا را بـه    ز این رو اگر چه فایلپس از آن صفحه را به نمایش در آورد ا
صـفحه را بـه کـاربر    هرا نیز دریافت کند و پس از آن بـه یکبـار  CSSکند تا فایل دهد و صبر میکاربر نمایش نمی

ولـی از  شـود تر بارگذاري میدر زیر صفحه قرار دارد، صفحه سریعCSSدر عمل زمانی که فایل . دهدنمایش می
شود، کـاربر احسـاس خواهـد کـرد کـه      که تا زمان بارگذاري کامل صفحه چیزي به کاربر نمایش داده نمیآنجائی

.زمان بارگذاري صفحه بسیار طوالنی بوده است

در زیر صفحه قـرار داشـته باشـد در سـه حالـت، تـا       CSSمرورگر اینترنت اکسپلورر در زمانی که فایل 
:دهدمیه، تنها یک صفحه سفید و خالی به کاربر نمایش زمان بارگذاري کامل صفح

٩usability
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در این حالت صفحه تا . را در زیر صفحه قرار داده استCSSنمایی از یک صفحه که فایل 
.بارگذاري کامل، به کاربر نمایش داده نخواهد

.زمانی که در حال دیدن سایتی باشید و یک صفحه را در یک پنجره جدید باز کنید.1
.کنیدrefreshزمانی که صفحه را .2
.خود قرار دهید و مرورگر خود را باز کنیدhomepageزمانی که صفحه را .3

ي دیگر اول مـتن و تصـاویر را بـدون هـیچ     هامرورگر. کنندمیي دیگر نیز به شکلی متفاوت رفتار هامرورگر
دانلود شد به یکبار صفحه CSSکه فایل دهند و زمانی میبندي و سبکی و با نماي پیش فرض مرورگر نمایش قالب

Flashیـا همـان   FOUCایـن اتفـاق را   . آورنـد مـی را با شکل صـحیحش بـه نمـایش در     Of Unstilted Content

.پرهیز شودها هیچ کدام از دو رفتار ذکر شده مناسب کاربر نیست و باید از آن. گویندمی

را به صفحه خود CSSتوانید به دو شکل فایل میدهید، میرا در باالي صفحه قرار CSSزمانی که فایل 
.استفاده کنیدimport@استفاده کنید و یا اینکه از دستور <link>توانید از بچسب می. اضافه کنید

اي از دستور لینک نمونه

<link rel="stylesheet" href="styles1.css">

import@اي از دستور نمونه

<style>
@import url("styles2.css");

</style>

کنید باید دقت داشته باشید که میبه صفحه اضافه Importرا با استفاده از دستور CSSزمانی که فایل 
مورد دیگر اینکه زمانی که شما از دستور . باید اول قرار بگیرد<style>در داخل برچسبImportدستور 
import شوند و فایل میترتیبی که در صفحه قرار دارند بارگذاري نبه ها کنید، فایلمیاستفادهCSS اي که با
باز هم بعد از هم باشد،<head>به صفحه اضافه شده حتی اگر در باالي سند و داخل برچسب importدستور 

linkدستور شود که تنها از میاز این رو پیشنهاد . شود که اصال مناسب نیستمیدریافت ها فایلمیبارگذاري تما

.قرار دهید<head>استفاده کنید و آن را نیز در باالي سند و داخل برچسب 

خود قرار دهید تا صفحه به شکل جزء به HTMLرا در باالي سند CSSشود که فایل میاز این رو پیشنهاد !

.جزء براي کاربر نمایش دهد
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.خود قرار دهیدHTMLرا در پایین سند JavaScriptي هافایل-6

در باالي سند مشکالتی را براي نمایش صفحه به CSSطور که در بخش قبل دیدیم، قرار دادن فایل همان
کند و شیوه میرا در باالي سند قرار دهید بروز JavaScriptمشکلی مشابه نیز در زمانی که فایل . آوردمیوجود 

هاي جاوا به عبارتی براي حل مشکل در اینجا باید فایل. استبرطرف کردن مشکل نیز درست بر خالف مورد قبل 
. اسکریپت را در زیر صفحه قرار دهید

scriptي هامشکل با فایل

ي دیگـر بـه شـکل همزمـان     هااسکریپت در زمانی که در حال بارگذاري هستند، مانع بارگذاري فایلي جاواهافایل
وا اسکریپت در حال دریافت است، فایل دیگري توسـط مرورگـر از   به عبارت دیگر در زمانی که فایل جا. شوندمی

serverمشکل دیگر این است که اگر فایل جاوا اسکریپت را در باالي صـفحه خـود قـرار    . شودمیسایت دریافت ن
بـه عبـارتی   . دهید، تا زمانی که این فایل دریافت و اجرا نشود، هیچ بخش دیگر از صفحه به نمایش در نخواهد آمد

ا زمانی که این فایل دریافت نشده و اجرا نشود، دیگر اجزاي صفحه که بعـد از فایـل جـاوا اسـکریپت آمـده انـد،       ت
افتد تا نخست فایل جاوا میاي به تاخیر و نمایششان در صفحه به اندازهها شوند و دریافت دیگر فایلمیدریافت ن

. اسکریپت دریافت شده و اجرا شود

ا هدریافت همزمان فایل
HTTPبراي دریافـت هـر کـدام از اجـزاي صـفحه یـک درخواسـت        ها ي قبل توضیح دادیم که مرورگرهادر بخش

کند چـرا مرورگـر   میشاید پیش خود فکر کنید حال که ارسال هر درخواست، اندك زمانی را تلف . کنندمیارسال 
HTTPن سوال در مستندات مربوط بـه  کند ؟ جواب ایمیباره چندین درخواست را به طور همزمان ارسال نبه یک

تواند دو درخواست همزمان را به میدر مستندات این نسخه نوشته شده است که هر مرورگر تنها . قرار دارد1.1
:به این تصویر دقت کنید. با یک نام خاص ارسال کندserverیک 
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ارسال serverمرورگر تنها دو درخواست همزمان به . همانطور که در تصویر نمایان است
.کندمی

ي جدید هاتر اینترنت اکسپلورر به این قانون پایند هستند و مرورگرمیي قدیهاالبته در حال حاضر تنها نسخه
. کندمیر همزمان ارسال درخواست را به طو6در هر نوبت 8همچون فایر فاکس و یا اینترنت اکسپلورر 

توانند در آن واحد حداقل دو میها مرورگر. ي مختلف قرار گیردهایی با نامهاserverبر روي هاحال اگر فایل
. در این حالت زمان بارگذاري اجزاي صفحه دو برابر سریعتر خواهد شد. ارسال کنندserverدرخواست به هر 

:به این تصویر دقت کنید

ارسال کرده و از serverهمانطور که در تصویر مشخص شده مرورگر دو درخواست را به هر 
. درخواست در هر نوبت ارسال شده است4نیز وجود داشته از این رو serverکه دو آنجائی

و مشکل دریافت فایل همزمانScriptي هافایل

دیگر به طـور  ها شود که فایلمیکار باعث اینرا در باالي صفحه قرار دهید،JavaScriptزمانی که فایل 
داشته باشید تا زمانی که فایل جاوا اسـکریپت بـه طـور    serverهمزمان دریافت نشوند حتی اگر شما بیش از یک 

دلیل این اتفاق ایـن  . ي سایت شما درخواست نخواهد شدهاserverکامل دریافت نشده باشد، هیچ فایل دیگري از 
با اسـتفاده از  . وجود داشته باشدdocument.writeشما دستور javascriptت در داخل فایل است که ممکن اس

خواهنـد کـه اول صـفحه را بـه کـاربر     مـی نهـا  مرورگر. توان عناصر جدیدي به صفحه اضافه کردمیاین دستور 
نمایش دهند و سپس بعد از دریافت فایل جاوا اسـکریپت و اجـراي آن، اجزایـی را بـه صـفحه اضـافه کننـد بلکـه         

رو به کاربر نمایش دهند از ایـن ) بعد از اضافه شدن اجزا جدید توسط جاوا اسکریپت(خواهند صفحه نهایی را می
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را شـود و سـپس آن را بـه کـاربر نمـایش      کنند تا فایل جاوا اسکریپت به طور کامل دریافـت شـده و اجـ   میصبر 
مورد دیگر این است که امکان دارد شما بیش از یک فایل جاوا اسکریپت در صفحه داشـته باشـید و ایـن    . دهندمی

را به ترتیب دریافت و اجرا کنند که ها خواهند که فایلمیها مرورگر. یی داشته باشندهانیز به هم وابستگیها فایل
.به هم با پیغام خطایی مواجه نشوندها ر این وابستگی فایلاحیاناً به خاط

:به این تصویر دقت کنید

شود میي صفحه هادر این تصویر مشخص است که فایل جاوا اسکریپت مانع دریافت دیگر فایل
).داشته باشیدserverحتی اگر شما بیش از یک (

توانـد از خصوصـیت   مـی در ایـن زمـان   . البته گاهی اوقات انتقال فایل جاوا اسکریپت به زیر صفحه وجود نـدارد 
defer در برچسب<script>استفاده کرد:

<script defer src='A.js'></script>

یسـت از  نdocument.writeگوئید که فایل جاوا اسکریپت شما حـاوي دسـتور   میدر این حالت شما به مرورگر 
. را بـه شـکل همزمـان دریافـت کنـد     هـا  تواند در زمان دریافت فایل جاوا اسکریپت دیگـر فایـل  میاین رو مرورگر 

شود و حتی بـا حضـور ایـن دسـتور بـاز هـم تـا زمـان         میمتاسفانه این قابلیت در مرورگر فایرفاکس پشتیبانی ن
. شودمیدریافت فایل اسکریپت، هیچ فایل دیگري دریافت ن

.ي اسکریپت خود را در زیر صفحه قرار دهیدهاایلف!

.استفاده نکنیدهاCSS Expressionاز -7

CSS Expressionاند که توسط مایکروسافت ) در عین حال مضر براي سرعت صفحات(خصوصیات قدرتمند ها
فـرض کنیـد   . کننـد مـی ي بعد از آن از ایـن ویژگـی پشـتیبانی    هاو نسخه5توسعه داده شدند و اینترنت اکسپلورر 

:خواهیم براي عنصري در صفحه رنگ پس زمینه در نظر بگیریممی
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background-color: #B8D4FF;

گاهی اوقات شاید الزم باشد که رنـگ پـس زمینـه بعضـی از     اند،براي صفحاتی که به شکل داینامیک طراحی شده
.تغییر کندهر یک ساعت یکبارها بخش

background-color: expression( (new Date()).getHours( )%2 ? "#B8D4FF" : "#F08A00" );

در اصـل بـا اسـتفاده از    . ي جاوا اسکریپت در اینجـا اسـتفاده کـردیم   هاexpressionبینید، ما از میهمانطور که 
. تغییر دادCSSتوان رنگ عناصر را در داخل فایل میدستورات جاوا اسکریپت 

شوند و تنهـا در اینترنـت اکسـپلورر کـاربرد     میي دیگر نادیده گرفته هااین خصوصیات توسط مرورگر
بـه عنـوان مثـال    . را پوشش دادIEهاي مختلف هاي نسخهتوان برخی از کاستیمیبا استفاده از این قابلیت . دارند
هـا  CSS expressionتنها با استفاده از . کنندمینی نپشتیباmin-heightاز دستور IEمرورگر می هاي قدینسخه

را IEایـن مشـکل مرورگـر    حال در مثال بعدي با استفاده از ایـن قابلیـت،  . توان این نقطه ضعف را پوشش دادمی
:کنیممیطرف بر

width: expression( document.body.clientWidth < 600 ? "600px" : "auto" );
min-width: 600px;

پشـتیبانی  CSS Expressionگیرنـد زیـرا از   مـی خط اول دستور را نادیده ها اکثر مرورگر
خـط اول را پـردازش کـرده و از آن اسـتفاده     IEکنند ولی مرورگر میکنند و تنها دستور خط دوم را استفاده مین

.گیردمیه ، خط دوم را نادیدmin-heightکند در حالی که به خاطر عدم پشتیبانی از دستور می

CSS Expression،بـه عنـوان مثـال بـا تغییـر سـایز پنجـره        . شـوند مـی از نو ارزیابی ها با هر تغییري در صفحه
شود تا اطمینان حاصل شود که صفحه به درستی نمایش داده خواهد میاز نو ارزیابی expressionمرورگر، این 

یشود صفحه به درستی نمایش داده شود ولی از طرفـ میست که باعث هاexpressionتعداد دفعات اجراي . شد
به علت تکرار بیش از حد این دستورات، صفحه شما به شدت کند خواهد شد و این مورد براي سایت بسیار مضر 

. است

هاexpressionارزیابی 
حتـی  قـدر زیـاد اسـت کـه    شود گاه اینمیمحاسبه و ارزیابی expressionتعداد دفعاتی که یک دستور 

کـردن  scrollاین دستورات نه تنها بعد از تغییر سایز پنجـره مرورگـر بلکـه در هنگـام     . کنیممیتصورش را هم ن
بـا اضـافه کـردن یـک شـمارنده بـا ایـن        . شـوند مینماي ماوس شما نیز اجرا صفحه و حتی جا به جا کردن مکان

expressionشدتوان از تعداد دفعات اجرا شدن آنها با خبرمیها:

P {
width: expression( setCntr( ), document.body.clientWidth<600 ? "600px" : "auto" );
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min-width: 600px;
border: 1px solid;

}

کردن صفحه و جا به جا کـردن  scrollبا . بار اجرا شد40پاراگراف بود، این کد بیش از 10در صفحه اي که تنها 
در این حالت بر روي یک فیلد متنی نیـز  . بار رسید10000به expressionنماي ماوس تعداد اجرا شدن این مکان 

.کلیک کردیم که اینکارمان باعث شد که اینترنت اکسپلورر کامال از کار بیافتد

راه حل مقابله با این مشکل
تـوان  مـی در اینجـا  . بار اجرا شوندرا طوري نوشت که تنها یکهاCSS expressionتوان میبراي حل این مشکل 

.بار اجرا شوداستفاده کرد تا این کد تنها یکهاevent handlerجاوا اسکریپت و 

Expressionشوندمییی که تنها یکبار اجرا ها
طـول اجـرا شـدنش،    د خـودش را در  توانـ مـی بـار اجـرا شـود،   تنهـا یـک  CSS expressionاگر الزم باشد که یک 

:تغییر رنگ پس زمینه که در اول این بخش توضیح داده شده مثال خوبی است. نویسی کندباز

<style>
P {

background-color: expression( altBgcolor(this) );
}
</style>
<script type="text/javascript">

function altBgcolor(elem) {
elem.style.backgroundColor = (new Date()).getHours( )%2 ? "#F08A00" : "#B8D4FF";

}
</script>

کند و رنگ پس زمینه را مشخص کرده و جاي میرا فراخوانی ()altBgcolorتابع CSS Expressionدر این مثال 
CSS expression ما با استفاده از این . گیردمیقرارexpressionپاراگراف را مشخص 10زمینه رنگ پس

اول،بار10را نخواهد شد و تنها همان حال اگر پنجره مرورگر را بزرگ و کوچک کنیم دیگر این کد اج. ایمکرده
. فراخوانی شده و دیگر اجرا نخواهد شد

هاevent handlerاستفاده از 
ي هـا از شـیوه هـا CSS expressionتـوان بـه جـاي اسـتفاده از     میام که دیدهها در بسیاري از موقعیت

ي مرورگر هاeventاین است که به طور اتوماتیک به هاCSS expressionتنها نکته مثبت . جایگزین استفاده کرد
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بهتر است که طراح یـا  . شودمیشوند که البته این امر نیز خودش باعث بروز مشکل و کند شدن صفحه میمتصل 
بـه  هـا event handlerبه خود بدهد و رفتـار مـورد نظـر خـود را بـا اسـتفاده از       برنامه نویس زحمت بیشتري 

eventتـوان  میبر اساس تغییر سایز صفحه ها به عنوان مثال براي تغییر سایز پاراگراف. مورد نظر متصل کند
:این کد را نوشت 

function setMinWidth( ) {
setCntr( );
var aElements = document.getElementsByTagName("p");
for ( var i = 0; i < aElements.length; i++ ) {

aElements[i].runtimeStyle.width = ( document.body.clientWidth<600 ? "600px" :
"auto" );

}
}
if ( -1 != navigator.userAgent.indexOf("MSIE") ) {

window.onresize = setMinWidth;
}

را در حین تغییر سایز پنجره بـه عهـده دارد و   ها مسئولیت تعیین سایز پاراگراف()setMinWidthدر اینجا تابع 
CSS expressionاین دستورات نیز تنها و تنها زمانی که سایز پنجره مرورگر تغییر کند اجرا خواهد شد و ماننـد  

. شوندمیصفحه اجرا نrefreshکردن و یا scrollیی همچون هاeventبا 

در آزمایشـات مشـخص شـد کـه در بعضـی مواقـع       . اسـتفاده نکنیـد  هاCSS Expressionدر نهایت بهتر است از 
تـا جـایی   . دهنـد میثانیه افزایش 20زمان بارگذاري صفحه را براي کاربر گاها تا هاexpressionاستفاده از این 
.از این دستورات استفاده نکنیدکه امکان دارد 

.استفاده نکنیدهاCSS Expressionاز !

.قرار دهیدexternalي هاخود را در فایلJavaScriptو CSSي هافایل-8

سـریع تـر   inlineو جاوا اسکریپت بـه شـکل   CSSحتما از خود سوال کرده اید که استفاده از دستورات 
کیلوبایت 90معادل میفرض کنید ما صفحه اي داریم که حج. externalاست یا استفاده از دستورات در یک فایل 

حال صفحه دیگري داریم کـه  . نوشته شده استinlineو جاوا اسکریپت آن به شکل CSSدستورات میدارد و تما
کیلوبایـت آن نیـز   40و CSSکیلوبایت از این حجم مربوط به فایل 35کیلوبایت است ولی 90حجم صفحه آن نیز 

در این حالت حجم هر دو صفحه یکسان است ولی در زمان بارگذاري آن . مربوط به دو فایل جاوا اسکریپت است
دلیـل ایـن   . شودمیتر بارگذاري درصد سریع50تا 30به کار برده بین inlineبه شکل اي که دستورات را صفحه



۵۶

درخواسـت  4شـود ولـی در حالـت دوم    مـی ارسـال  HTTPاختالف این است که در حالت اول تنها یک درخواست 
اگـر  . ودشـ میایجاد HTTPشود و این تفاوت به خاطر اتالف وقتی است که براي ارسال هر درخواست میارسال 
باعث ،HTTPتوانند به شکل همزمان دریافت شوند ولی باز هم زمان هدر رفته در زمان درخواست میها چه فایل

. شودمیکند شدن بارگذاري صفحه 

کـاربران  . اي را فراموش کرده ایدبهتر است ولی نکتهinlineکنید که استفاده از دستورات به شکل میاحتماال فکر 
هـاي  فایـل میبعد از اولین بازدید از سایت تما. بینندمیب بیش از یک صفحه از سایت را در هر نوبت اغلها سایت

CSS وJavaScript بر روي مرورگر کاربرcacheدوبـاره دریافـت   هـا  شود و در مراجعات بعدي ایـن فایـل  می
. ارسال نخواهد شدها اي براي دریافت این فایلHTTPشوند و دیگر هیچ درخواست مین

پرcacheخالی و cacheتعداد بازدیدها، 
اگـر  . تر اسـت براي استفاده درست دستورات باید در نظر بگیرید که کدام حالت براي سایت شما مناسب

ي محدودي در ماه دارد و کاربران تنها دفعات محدودي در ماه به آن سـر میزننـد   هاسایتی دارید که تعداد بازدید
استفاده کنید ولی اگر کاربرانی دارید که به دفعات در طول ماه بـه سـایت شـما    inlineکه از دستورات بهتر است

در ایـن حالـت ایـن    . و در فایـل جداگانـه قـرار گیرنـد    externalکنند بهتر است که دستورات به شـکل  میمراجعه 
از هـا  کوتاه است، احتمال حذف فایـل که فاصله مراجعاتگیرند و از آنجائیمیمرورگر قرار cacheدستورات در 

cache شـود زیـرا بخـش    مـی مرورگر کمتر است و به همین خاطر صفحات با سرعت بیشتري براي کاربران باز
.شودمیمرورگر خوانده cacheاعظم صفحات از 

ین اگر صفحات شما به شکلی طراحی شده که دستورات داخل هر صفحه با صفحات دیگر فرق دارد و شـباهتی بـ  
بیشتر استفاده کنید ولی اگر بخش زیادي از دستورات شما در inlineدستورات نیست بهتر است که از دستورات 

. به کار ببریدexternalي خودشان و به شکل هاصفحات مختلف یکسان است بهتر است که دستورات را در فایل

صفحه نخست سایت
را inlineتوانید دستورات میاز این قاعده مستثناست و تنها جایی که ها البته صفحه نخست بسیاري از سایت

کند و سپس وارد میمعموال این صفحات را کاربر تنها یکبار باز . بیشتر به کار ببرید همین صفحات اول است
ل توانید برخی از دستورات را در این صفحه به شکمیبراي افزایش سرعت این صفحه . شودمیصفحات داخلی 

inlineبه کار ببرید .
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post-onload downloadي هااستفاده از متد

برند ولی دستوراتی که مربوط میبه کار inlineدستورات مربوط به صفحه اول را به شکل هابسیاري از سایت
دهند و با استفاده از جاوا اسکریپت بعد از بارگذاري میبه صفحات داخلی است را در داخل یک فایل جداگانه قرار 

شود و به عنوان میدر این حالت اول صفحه به طور کامل بارگذاري . کنندمیبراي کاربر ارسال کامل صفحه،
شده و loadمربوط به صفحات دیگر توسط جاوا اسکریپت JavaScriptو CSSي هامثال بعد از یک ثانیه فایل

. شودمیرسال براي کاربر ا

:براي نمونه به این کد دقت کنید

<script type="text/javascript">
function doOnload( ) {
setTimeout("downloadComponents( )", 1000);
}

window.onload = doOnload;
// Download external components dynamically using JavaScript.
function downloadComponents( ) {
downloadJS("http://stevesouders.com/hpws/testsma.js");
downloadCSS("http://stevesouders.com/hpws/testsm.css");
}

// Download a script dynamically.
function downloadJS(url) {
var elem = document.createElement("script");
elem.src = url;
document.body.appendChild(elem);
}

// Download a stylesheet dynamically.
function downloadCSS(url) {
var elem = document.createElement("link");
elem.rel = "stylesheet";
elem.type = "text/css";
elem.href = url;
document.body.appendChild(elem);
}
</script>

jsو یک فایل CSSشود و لینک مربوط به یک فایل میکامل صفحه این کد فعال loadیک ثانیه بعد از در این مثال 

..شودمیرا به باالي صفحه اضافه 
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.استفاده کنیدexternalي جداگانه قرار دهید و به شکل هارا در فایلJavaScriptو CSSدستورات !

.ي جاوا اسکریپت را کوچک  کنیدهافایل-9

ي نوشته شـده بـا ایـن    هاکد. جاوا اسکریپت زبانی  اسکریپی است که در وب استفاده بسیار زیادي دارد
شوند از این رو از وظـایف طـراح اسـت کـه کـدهاي      میزبان بر روي سیستم کاربر بارگذاري شده و سپس اجرا 

توان متدهاي مختلفی را میریپت سازي جاوا اسکبراي فشرده. مربوط به جاوا اسکریپت را از نظر سایز بهینه کند
حالـت بعـدي   . ي قبلی توضیح داده شـده هابود که در بخشها کردن فایلgzipترین آن همان استفاده کرد که مهم

minifyي جاوا اسکریپت استهاکردن فایل.

Minification
در . کاهش حجم کدي خالی درون کد جهتهافاصلهمیعبارت است از حذف تماminificationسازي یا کوچک

رسد در نتیجه زمان میترین حجم خود شود و کد به کممیي خالی از درون کد خارج هافاصلهمیاین حالت تما
. شودمیتر بارگذاري صفحه کوتاه

Obfuscation
ي جاوا اسکریپت عبارت است از کوچک کردن کد و ادغام توابـع، تغییـر نـام توابـع بـه      هامبهم سازي کد

یابد و اغلب از ایـن شـیوه بـراي    میدر این حالت حجم کد به میزان بیشتري کاهش . ترمعنی ولی کوتاهبیيهانام
که ایـن  البته از آنجائی. شودمیکاهش حجم کد و همچنین سخت کردن پروسه مهندسی معکوس در کدها استفاده 

یابـد و  مـی شود در ضمن خوانایی کد نیز کاهش میپروسه پیچیده تر است، اغلب باعث بروز خطاهایی در کد نیز 
اگر هدف شما مخفی کردن کدتان از دید . رفعا عیب کد در حالتی که کد مبهم سازي شده است، بسیار مشکل است

.کاربران نباشد، باید دید که آیا مبهم سازي کد براي شما نفعی دارد یا خیر

ابزارها
JSminسازي کد وجود دارد ولی معروف ترین ابزار براي کوچکها ي مختلفی براي کوچک سازي کدهاابزار

ي مختلفی در دسترس استهااین برنامه به زبانsource. است که توسط داگالس کراکفورد نوشته شده است
)http://crockford.com/javascript/jsmin(.

یر نام داده و در آدرس تغیshrinksafeاست که اکنون به Dojo Compressorابزار مناسب دیگر نیز 
http://dojotoolkit.org/docs/shrinksafeحال شیوه عملکرد این دوابزار را بر روي یک . در دسترس است

:بینیممیتکه کد 
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YAHOO.util.CustomEvent = function(type, oScope, silent, signature) {
this.type = type;
this.scope = oScope || window;
this.silent = silent;
this.signature = signature || YAHOO.util.CustomEvent.LIST;
this.subscribers = [];
if (!this.silent) {

}

var onsubscribeType = "_YUICEOnSubscribe";
if (type !== onsubscribeType) {
this.subscribeEvent = new YAHOO.util.CustomEvent(onsubscribeType, this, true);

}
};

:کنیممیفشرده JSminحال همین کد را با 

YAHOO.util.CustomEvent=function(type,oScope,silent,signature){this.type=type;this.
scope=oScope||window;this.silent=silent;this.signature=signature||YAHOO.util.CustomEve
nt.LIST;this.subscribers=[];if(!this.silent){}var
onsubscribeType="_YUICEOnSubscribe";if(type!==onsubscribeType){this.subscribeEvent=ne
w YAHOO.util.CustomEvent(onsubscribeType,this,true);}};

dojoحال همین کد را با . از درون کد حذف شده استها ي خالی و کامنتهافاصلهمیبینید تمامیهمانطور که 

compressor کنیممیفشرده:

YAHOO.util.CustomEvent=function(_1,_2,_3,_4){
this.type=_1;
this.scope=_2||window;
this.silent=_3;
this.signature=_4||YAHOO.util.CustomEvent.LIST;
this.subscribers=[];
if(!this.silent){
}
var _5="_YUICEOnSubscribe";
if(_1!==_5){
this.subscribeEvent=new YAHOO.util.CustomEvent(_5,this,true);
}
};

در این حالت کد ما . ده استتر شنیز به عدد تغییر کرده و کوچکها جا اگر دقت کنید، نام متغیردر این
در این لیست ما چند سایت پربازدید . ایم دقت کنیدحال به لیستی که فراهم کرده. اندکی بیشتر کوچک شده است
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dojoو jsminهاي جاوا اسکریپتشان را در حالت عادي، کوچک شده توسط ایم و حجم فایلرا لیست کرده

compressorبه نمایش گذاشته ایم:

سازي در هر دو حالت تقریبا یکسان است و تنها سایت آمـازون اسـت کـه بـا     دول مشخص است که فشردهدر ج
کنیم کـه اگـر   میاز این رو پیشنهاد . درصد کد جاوا اسکریپتش را بیشتر فشرده کند8تواند میمبهم سازي کدش 

سایز بسیار اندك اسـت از طرفـی بـا    نکنید زیرا تفاوت obfuscateکیلوبایت است آنها را 100ي شما زیر هافایل
.توانید مطمئن باشید که کدهاي شما با پیغام خطا مواجه نخواهد شدمیکردن obfuscateاجتناب از 

Gzip کردن وminification

در . هم فشرده کنیمgzipرا با استفاده از ها توانیم همراه با کوچک سازي کد، فایلمیهمانند مثال قبل 
gzipزمانی که از شود که درمیگاها سوال . درصد کاهش خواهد یافت70بیش از ها این حالت حجم فایل

براي توضیح این مطلب جدول دیگري به شما نشان هم بکنیم ؟minifyکنیم آیا الزم است که کدها را میاستفاده 
. کنیمminifyرا ها بهتر است که فایلها دن فایلکرgzipکند حتی با وجود میدهیم که ثابت می

. نیز بکنیمminifyي جاوا اسکریپت را هااند اگر فایلشدهgzipکه صفحات دهد که حتی با اینمیاین جدول نشان 
ي خود را هاشود که حتما فایلمیاز این رو پیشنهاد . درصد دیگر از حجم فایل نهایی بکاهیم20توانیم تا می

minifyکنید.
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CSSکوچک سازي 

نیست و ابزارهایی در اینترنت وجود دارد که javascriptي هاکردن تنها مختص به فایلminifyکوچک سازي و 
هیچگاه به اندازه جاوا اسکریپت CSSسازي در البته میزان فشرده. دهندمیشما را نیز کاهش CSSي هاحجم فایل

.توان اندکی حجم صفحات را کمتر کردمینیست ولی از این طریق هم 

.کنید(minify)ي جاوا اسکریپت خود را کوچک سازي هافایل!

10 -ETagرا تنظیم کنیدها.

شما . استHTTPي هابهترین راه براي افزایش سرعت بارگذاري صفحات کاهش تعداد درخواست
مرورگرها سرعت بارگذاري صفحات وب را به میزان قابل توجهی افزایش Cacheتوانید با استفاده از قابلیت می

headerي موجود در هاEtagقرار داشته باشد، Serverدهید، اما زمانی که سایت شما بر روي بیش از یک 

باعث هاEtagدهیم که چرا حضور این حال توضیح می. گیرندشدن اجزاي صفحه شما را میCacheجلوي 
هاserverیی که بر روي هاتوانید با استفاده از قابلیتکه چطور میشوند و اینمیهاسرعت وب سایتکاهش

.وجود دارد این بخش را بهینه کرده و یا کال حذف کنید

Etag؟چیست

Entity tag همان یاETagکه هستند مکانیزمیهاserverي وب و مرورگر از آن براي تایید اجزاي هاCache

بپردازیم اجازه دهید بررسی کنیم که اجزاي یک صفحه هاEtagقبل از اینکه به جزئیات . کنندشده استفاده می
. شوندمیvalidateشده و Cacheوب چطور 

Expire Header

در مراجعات . کندخود ذخیره میCacheرا در اهکنند آنزمانی که مرورگر اجزاي صفحه را دریافت می
serverاز هاچیزي وجود داشته باشد، به جاي دریافت آن فایلCacheبعدي اگر از اجزاي همان صفحه در 

مرورگر با توجه . کندارسال نمیserverبه HTTPخواند و دیگر درخواست میCacheرا از هامرورگر این فایل
زمانی که یک . شود که فایل موجود قابل استفاده است یا خیرمتوجه میheaderنقضاي موجود در به تاریخ ا

expireقسمتی تحت عنوان headerتواند در بخش در جواب میserverشود، جزء از صفحه درخواست می

headerرا براي مرورگر ارسال کنید که به این شکل است:
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Expires: Thu, 15 Apr 2010 20:00:00 GMT

توانیم با تنظیم این بخش بر روي یک تاخیر دور در آینده، به مرورگر اجازه قبالً توضیح دادیم که می
البته بر . استفاده کندهاخود نگاه دارد و در مراجعات بعدي از همان فایلCacheدهیم که تصاویر را درون 

شدن یک عنصر را تا یک سال آینده expireمدت زمان هاserverپیشنهاد شده است که HTTPاساس مستندات 
تنظیم کنند ولی این تنها یک پیشنهاد است و اگر شما تاریخ انقضاي فایل را بیش از یک سال نیز تعریف کنید، 

. کننداز آن پشتیبانی میهامرورگر

شرطیHTTPي هادرخواست

کند، مرورگر باید میrefreshرسد و یا کاربر صفحه خود را زمانی که تاریخ انقضاي یک فایل فرا می
کار مرورگر براي این. خود در اختیار دارد هنوز معتبر است یا خیرCacheاطمینان حاصل کند که فایلی که در 

براي تایید هامتاسفانه مرورگر. (conditional get request)کند ارسال میHTTPخواست شرطی یک در
به این شکل هاتوانند اقدام کنند ولی با این حال تایید کردن فایلهایی که در اختیار دارند تنها از این طریق میفایل

شود و فایل هنوز زمانی که درخواست ارسال می. را از نو دریافت کنندهافایلخیلی بهتر از این است که تمامی
Not Modified 304از نوع status codeکه کل فایل براي مرورگر ارسال شود تنها یک به جاي اینمعتبر است

. شودبراي مرورگر ارسال می

مرورگر Cacheتواند متوجه شود که فایل موجود بر روي سرور با فایلی که در مرورگر تنها از دو طریق می
:د، یکسانندرقرار دا

 با مقایسهlast-modified date

 با مقایسهentity tagها

Last-Modified Date

.شودبراي مرورگر ارسال میheaderاز طریق سرور در داخل last-modified dateمقدار 
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این فایل براي مرورگر ارسال serverجا مرورگر لوگوي سایت یاهو را درخواست کرده است که توسط در این
خواهد از معتبر بودن فایل خود اطمینان دارد و میCacheدر مراجعه بعدي مرورگر این فایل را درون . شودمی

خواهد که تاریخمیserverاز headerدر if-modified-sinceحاصل کند از این رو با ارسال درخواست 

last-modified dateرا با فایل رويserver مقایسه کند.

کند و مرورگر را براي مرورگر ارسال میNot Modified 304در پاسخ serverیکسان باشد، هازمانی که فایل
بایتی براي 1195خواند و دیگر یک فایل میCacheمتوجه خواهد شد که فایل تغییر نکرده و فایل را از درون 

. شودمرورگر ارسال نمی

Entity tagها

Cacheبا فایل داخل serverکه فایل روي راه دیگري است براي مطمئن شدن از اینهاetagاستفاده از 

به عنوان (یا همان اجزاي صفحه است componentدقیقا معادل Entityدقت کنید که واژه . یکسان است یا خیر
یک رشته کامالً منحصر هاEtag. معرفی شدندHTTP/1.1در هاEtag). و تصاویرCSSي اسکریپت، هامثال فایل

تنها چیزي که در مورد فرمت نوشتاري . شوندبه فرد هستند که به هر یک از اجزاي صفحه اختصاص داده می
Etagباید رعایت شود این است که حتماً باید داخل عالمت نقل قول قرار بگیرندها .Server در پاسخ به

مربوط به فایل را نیز براي مرورگر Etagکند، اي که براي مرورگر ارسال میheaderر در درخواست مرورگ
. کندارسال می
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Etagبه این جهت اختراع شدند تا مکانیزم انعطاف پذیرتري نسبت به هاlast-modified dateها
تغییر کند، این accept-languageو یا user-agentبه عنوان مثال اگر یک جزء صفحه بر اساس . داشته باشند

کند از دستورvalidateاگر مرورگر بخواهد که اجزاي صفحه را سپس،. منعکس خواهد شدEtagتغییر در 
If-None-Match درheaderکند و مقدار استفاده میEtag را برايserverاگر کند،ارسال میEtagبا هم ها

شود و گرداند و فایل دیگر براي کاربر ارسال نمیرا برمیstatus code 304ستور دserverیکسان باشند، 
.استفاده خواهد شدCacheهمان فایل داخل 

.کنندمیایجاد هاEtagمشکالتی که 
هاشوند و این خصیصهیی ساخته میهاشود که آنها بر اساس خصیصهجائی شروع میاز آنهاEtagمشکالت 
به عنوان مثال فایلی توسط مرورگر . کامالً منحصر به فرد باشدserverبر روي هر Etagشوند که این باعث می

شود و ارسال میدیگري براي کاربرServerشود ولی در مراجعه بعدي این فایل از دریافت میserverاز یک 
Cacheکه فایل در متفاوت خواهد بود از این رو با اینهاEtagیکسان هستند ولی هاجا اگر چه فایلدر این

ي بزرگ بر هابسیاري از سایت. شوددرخواست شده و دریافت میServerمرورگر قرار دارد ولی باز هم از 
. کندبروز میهات براي همه این سایتقرار دارند و این مشکالserverروي بیش از یک 

. استinode-size-timestampبه شکل Apache 2.xو Apache 1.3ي هاserverبر روي هاEtagفرمت 
Inodeتوسط هاfilesystemشوند و اطالعاتی همچون نوع فایل، صاحب، گروه و شیوه استفاده میها

ي مختلف هااگر چه ممکن است یک فایل با سایز فایل یکسان بر روي سرور. کننددسترسی را در آن ذخیره می
. فایل متفاوت استيبراهاinodeمقدار serverوجود داشته باشد ولی بر روي هر 

IIS فرمت . مشکل مشابه را داراستهم6و 5نسخهETag بر رويIIS به شکل
Filetimestamp:ChangeNumberاست .ChangeNumber یک شمارنده است که براي ردیابی تغییرات در

. یکسان باشدIISي مختلف هاserverدر ChangeNumberاست که مقدار یدبع. شوداستفاده میIISتنظیمات 

ي مختلف،هاserverشوند براي یک فایل واحد در تولید میIISو Apacheکه توسط ییهاEtagدر نهایت 
دریافت کند در عوض براي یک فایلی که 403در این حالت به جاي اینکه مرورگر یک پاسخ سریع . متفاوت است

براي کاربر ارسال 200کند و درخواست خود در اختیار دارد یک بار دیگر فایل را از نو دریافت میCacheدر 
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قرار داده اید مشکلی نخواهید داشت ولی اگر سایت شما serverاگر شما سایت خود را بر روي تنها یک . شودمی
در اختیار دارند را بارها و بارها دریافت یی که هابر روي بیش از یک سرور قرار داشته باشد، کاربران شما فایل

.خواهند کرد

بـه عبـارتی   . ي شما خواهد شد و پهناي باند شما را بیهوده هدر خواهد دادهاسرورloadاین کار باعث باال رفتن 
درصد احتمال دارد که فـایلی تکـراري را   90سرور مختلف قرار داشته باشد کاربر 10ي شما بر روي هااگر فایل

. ریافت کندد

یی که بر روي هافایل. کنندایجاد میهاproxy serverمشکالتی را در حین استفاده از هاEtagعالوه بر آن 
proxyهاCacheشوند،میEtagي موجود بر روي هایی متفاوت از فایلهاserverهب. اصلی خواهند داشت

یی تکراري هایهوده از سوي مرورگر ارسال خواهد شد و فایلي اضافه و بهاهمین خاطر باز هم درخواست
.شودتوسط کاربر دریافت می

؟استفاده کنیم یا خیرهاEtagآیا از 

شود که پهناي باند باعث میهاEtagاگر سایت شما بر روي چند سرور قرار داشته باشد، وجود 
شاید . ي شما فشار بیشتري را تحمل کنند و صفحاتی کندتر نیز داشته باشیدهابیشتري مصرف کنید و سرور

ام و زمانی دور در آینده را به آن اجزاي صفحه اضافه کردهرا به تمامیهاexpire headerبگوئید که من 
ارسال نخواهد شد ولی متاسفانه زمانی که کاربر HTTPیچ درخواست شرطیام از این رو دیگر هاختصاص داده

توان از می. ي شرطی دوباره ارسال خواهند شدهااین درخواستکلیک کند،refreshیا reloadروي دکمه 
Etagهر . کنیدتوانید کامالً حذفشانبراي مقاصد دیگري استفاده کرد ولی در کل اگر به آنها نیازي ندارید میها

اند که محتویات آن را تغییر اند و پیشنهاد دادهشدههاEtagمتوجه مشکالت IISو Apacheي هادوي سرور
. دهید

توانید کنند که با استفاده از آنها میپشتیبانی میFileEtagبه بعد از دستور 1.3.23آپاچی نسخه 
inodeرا از هاEtagتوانید با استفاده از تنظیماتی بر همین کار را می. برطرف کنیدحذف کرده و مشکل را ها
. یکسان باشدهاسروررا به مقداري ثابت تغییر دهید تا در تمامیهاChangeNumberانجام دهید و IISروي 

تنها . کنیدیکسان شوند و بهتر است که کامالً آنها را حذفهاEtagشود که حال این تغییرات باعث میباز با این
در آپاچی با . دهدرا نیز کاهش میهاheaderحجم هاEtagحذف . کندکفایت میهاLast-Modifiedوجود 

:را حذف کنیدهاEtagتوانید اضافه کردن این دستور به راحتی می

FileETag none

!Etagرا تنظیم و یا کامالً حذف کنیدها.
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تصاویر را بهینه کنید-11

از طرفی این بخش از صفحات وب معموال حجم . اندتصاویر از اجزاي جدایی ناپذیر صفحات وب شده
از این رو تصاویر از جمله مواردي . شونداز حجم صفحه را شامل میاغلب تصاویر حداقل نیمی. باالیی دارند

تصویر میزان استفاده از تصاویر در در این . هستند که حتماً باید مورد توجه قرار گیرند و حجمشان کاهش یابد
از حجم همانطور که در تصویر نمایان است تقریبا نیمی. ي مطرح دنیا آورده شده استهابرخی از سایت

.دهندصفحات را تصاویر تشکیل می

زش را اراگر تصاویر خود را بهینه نکنید مقداري داده بی. ي مختلفی براي کاهش حجم تصاویر وجود داردهاراه
بر روي وب هیچ ارزشی هاکنید در حالی که این دادهکه در تصاویر ذخیره شده است براي کاربران ارسال می

. کنندندارند و تنها زمان بارگذاري صفحه را طوالنی می

ي تصویري رایج براي وبهافرمت

سازي هر کدام را شیوه بهینهوي رایج تصاویر را بشناسیم هابراي بهینه سازي تصاویر نخست باید فرمت
. کنیماست که هر کدام را به طور مجزا بررسی میJPEGو GIF, PNGبراي وب جي رایهافرمت. بگیریمفرا
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GIFفرمت تصویري 

GIF مخفف عبارتGraphic Interchange Formatاین فرمت تصویري از شفافیت پشتیبانی . است
تواند کامال مات باشد یا کامال است به عبارتی یک پیکسل یا میbinaryکند ولی مدل پشتیبانی آن به شکل می

ي نیمه شفاف را اصطالحا هاپیکسل. شودنمیي نیمه شفاف در این فرمت تصویري پشتیبانی هاپیکسل. شفاف
کند این فرمت تصویري از تصاویر متحرك هم پشتیبانی می. گویندمیAlpha transparencyي داراي هاپیکسل
به نمایش در هاتوان چند تصویر را در یک تصویر قرار داد که با یک فاصله زمانی هر کدام از این فریمو می

توانید این معنی است که میاین بدان . کنداین فرمت تصویري تصاویر را بدون افت کیفیت ذخیره می.  خواهند آمد
این فرمت از یک الگوریتم . تصاویر را باز کرده و دوباره ذخیره کنید بدون اینکه کیفیت آنها افت داشته باشد

به عبارتی اگر تصویر . کندمیrenderرا به شکل افقی هاکه پیکسلLZWکند به نام سازي استفاده میفشرده
کند و اگر در اگر این الگو در عرض تکرار شود حجم کمتري پیدا می. استشما حاوي یک الگوي تکرار شدنی 

.تر خواهد شدیمطول تکرار شود با اینکه سایز هر دو تصویر یکسان است ولی تصویر دوم حج

کنند و اگر تصویر شما بیش از این تعداد رنگ را داشته باشد،رنگ را پشتیبانی می256تنها GIFتصاویر 
LZWسازي الگوریتم فشرده. شوندجایگزین میرنگ وجود دارد،256ي دیگر که در این هاافه با رنگي اضهارنگ

کرد که امتیاز آن نیز در یی را براي طراحان ایجاد میهامتعلق به شرکت خاص بود و استفاده از آن محدودیت
بر این PNG8البته تصاویر . توان بدون مشکل از این فرمت تصویري استفاده کردمنقضی شد و می2004سال 

.فرمت تصویري ارجحیت دارند

ي متحركهاGIFبهینه سازي 

تـوان بـا اسـتفاده از ابـزاري،     تنهـا مـی  . تـوان انجـام داد  کار خاصی نمیGIFبراي بهینه سازي تصاویر 
ي هاتواند فریمکار این ابزار این است که می. نام داردGifsicleاین ابزار . ا بهینه کردتصاویر متحرك این فرمت ر

تغییر نکرده است و هایی از تصویر در بین فریمهاموجود در تصویر متحرك را بررسی کند و ببیند که چه بخش
. کاهش پیدا کندکند تا حجم فایل متحركي مشترك را از تصاویر بعدي حذف میهاسپس این بخش

:براي استفاده از این برنامه باید از این دستور استفاده کنیم

gifsicle -O2 src.gif > dest.gif
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JPEGفرمت تصویري 

است که نام سازمانی است که این فرمت را Joint Photographic Expert Groupاین نام مخفف عبارت 
این . براي ذخیره سازي تصاویر استوفاین فرمت یک فرمت شناخته شده و بسیار معر. توسعه داده است

یی را که چشم انسان به آنها حساسیت ندارد را از صفحه حذف هارنگتمامیفرمت با استفاده از الگوریتمی
ذخیره کردن تصویر با این فرمت با . یابداي کاهش میصویر به میزان قابل مالحظهکنند و به این طریق سایز تمی

درصد 100حتی اگر میزان کیفیت تصویر را در هنگام ذخیره سازي بر روي . کاهش کیفیت تصویر همراه است
د در هر نوبت اگر یک تصویر را چند بار باز کرده و ذخیره کنی. هم قرار دهید باز هم کاهش کیفیت خواهید داشت

براي ویرایش یک تصویر بهتر است که اول تصویر را با فرمتی که . قدري از کیفیت تصویر کاهش پیدا خواهد کرد
البته . ذخیره کنیدJPEGدهد ذخیره کنید و زمانی که تغییرات را نهایی کردید آن را با فرمت کیفیت را کاهش نمی

همراه نیست مانندتغییراتی نیز وجود دارد که با کاهش کیفیت 

چرخاندن تصویر
بریدن بخشی از تصویر
معکوس کردن تصویر به شکل عمودي و افقی
 تغییر بارگذاري تصویر ازbaseline بهprogressiveو بالعکس
 ویرایشmetadataدر تصویر

. کنداین فرمت تصویري از شفافیت پشتیبانی نمی

JPEGبهینه سازي تصاویر 

این بخش حاوي اطالعاتی است . شودنامیده میmetadataاین فرمت تصویري حاوي اطالعاتی است که 
:همچون

هاکامنت
مانند نرم افزار فوتوشاپ(کنند ي گرافیکی در تصویر ذخیره میهااطالعاتی که برنامه(
ي هادادهEXIFشوددر آن ذخیره میکه مدل دوربین و زمان تصویر برداري و برخی از اطالعات دیگر.

بر روي وب هااز تصویر با کاهش کیفیت همراه نیست و از طرفی این دادههاخوشبختانه حذف این بخش از داده
را از تصویر هاتوانیم این دادهبا استفاده از ابزارهایی رایگان به راحتی می. و براي تصاویر وب کاربردي ندارند

. استفاده کنیمjpegtranتوانیم از نرم افزار میهابراي حذف این داده. هش دهیمحذف کنیم و حجم تصویر را کا

کند و باید این دستور را وارد کنیداین ابزار از خط فرمان کار می
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jpegtran -copy none -optimize src.jpg > dest.jpg

دستورات موجود در این یک خط فرمان از این قرار است

-copy none

گوید که هیچ داده اي متایی نباید در تصویر وجود داشته باشدتور میاین دس

-optimize

کندرا که براي فشرده سازي تصویر استفاده میشود، بهینه میHuffmanاین دستور جدول 

Src.jpg

آدرس تصویر مبدا

Dest.jpg

.شودتصویر بهینه شده با این نام و در مسیر مشخص شده ذخیره می

در اصل صاحب هابرخی از این داده. ي مربوط به تصاویر خود را حذف کنیدهاباشید که تنها دادهدقت داشته 
تواند در آینده براي حذف کپی رایت تصاویر می. آیدکند و کپی رایت تصویر به حساب میتصویر را مشخص می
.ل کنیداطمینان حاصهااز مجانی بودن تصویر قبل از حذف داده. شما مشکل ساز شود

.استفاده کنیدExifToolتوانید از ابزار به عنوان مثال می. البته ابزارهاي دیگري با امکانات بیشتري نیز وجود دارد

ذخیره کنیدprogressiveبا حجم باال را به شکل JPEGتصاویر 

شدن اول به شکل loadاین تصاویر در زمان . ذخیره کردprogressiveرا میتوان به شکل JPEGتصاویر 
هزار تصویر انجام 10با آزمایشی که بر روي بیش از . شوندتر میشوند و کم کم با کیفیتکیفیت بارگذاري میبی

progressiveکیلوبایت حجم دارند اگر به شکل 10شده است، به این نتیجه رسیدیم که تصاویري که باالي 

نباشند کم حجم تر progressiveکیلوبایت اگر 10اویر زیر تص. ذخیره شوند ، حجم فایل کمتري خواهند داشت
:دهدتصویري که در ادامه شاهد خواهید بود به خوبی این مورد را نشان می. خواهند بود
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را نشان progressiveو baselineتفاوت سایز فایل در حالت Yدهد و محور سایز فایل را نشان میXمحور 
که هر چقدر سایز تصویر بزرگتر باشد بهتر است که تصاویر در حالت کامال مشخص است . دهدمی

progressiveکیلوبایت را بر روي نمودار نشان 30یی با حجم نهایت هاالبته این نمودار تنها فایل. ذخیره شوند
.ي  باالتر نیز صادق استهاداده است ولی این قانون براي تصاویر با سایز

PNGفرمت تصویري 

و  GIFیـی کـه در فرمـت    هااین فرمت را براي جبران کاستی. استPortable Network Graphicاین نام مخفف 
. مشکالت حق امتیاز، خلق کردند

و True colorتصاویر . شوندچندین نوع مختلف دارند که در کل به دو شاخه تقسیم میPNGتصاویر 
نیز Truecolor PNGاز تصاویر . شودمحسوب میgifکه نوع دوم به عنوان جایگزینpaletteتصاویر 

کند البته این این فرمت تصویري از شفافیت نیز پشتیبانی می. استفاده کنیدJPEGتوانید به جاي تصاویر می
البته این فرمت . شوندي نیمه شفاف نیز پشتیبانی میهااست و تصاویر با پیکسلgifتر از پشتیبانی کامل

کار و اضافه کردن تصاویر متحرك به این البته کارهایی براي این. کنداویر متحرك پشتیبانی نمیتصویري از تص
این فرمت تصویري کیفیت تصویر را . کندکار نمیهامرورگربر روي تمامیهافرمت انجام شده ولی این تکنیک

، این GIFهمانند تصاویر . خواهد کرداگر بارها هم ویرایش شوند، کیفیتشان افت نهادهد و تصویرکاهش نمی
به شکل افقی تکرار شوند، حجم کمتري هاکند و اگر رنگمیrenderفرمت تصویري نیز تصاویر را به شکل افقی 

.را اشغال خواهند کرد

paletteرنگ هستند و همان 256که محدود به PNG8اول تصاویر . با سه حالت وجود دارندPNGتصاویر 

PNGمدل دوم . شوندنامیده میPNG24 است که همانtruecolor PNGشود ولی شفافیت را در محسوب می
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را نیز در خود هابوده منتها شفافیت پیکسلtruecolor PNGاست که همانند PNG32و در آخر خود ندارد
.ذخیره کرده است

JPEGو GIFناسبی براي تصاویر توانند جایگزین مي بسیاري دارند و میهااستفادهPNGتصاویر 

سازي را پشتیبانی هستند و تنها متحركGIFجایگزین بسیار مناسبی براي تصاویر PNGتصاویر . باشند
تا جایی . دهنددر اختیار شما قرار میGIFکنند ولی همیشه تصاویري با کیفیت بهتر و حجم کمتري از فرمت نمی

ي هااستفاده کنید به جز مواقعی که تصویر بسیار کوچک است و رنگGIFبه جاي PNGتوانید از تصاویر که می
هاCSS Spriteالبته اگر در طراحی خود از . کوچک تر استGIFدر اینجا حجم تصاویر . در خود داردبسیار کمی
.ذخیره کنیدPNGکنید، باز بهتر است که تصاویر را با فرمت استفاده می

ارجحیت دارد ولی اگر JPEGي بسیاري دارند، معموال فرمت هاکه رنگسازي تصاویريبراي فشرده
ذخیره کنید و فایلی با کیفیت و کم حجم PNGتوانید آن را با فرمت رنگ دارد می256بیش از تصویر شما کمی

. داشته باشید

PNGمشکالت اینترنت اکسپلورر در نمایش تصاویر داراي شفافیت با فرمت 

آیدپیش می6نسخه IEداراي شفافیت در PNGدو حالت در شیوه نمایش تصاویر 

ي نیمه شفاف در هاپیکسلتمامیPNG8 به شکل کامالً شفاف نمایش داده 6در اینترنت اکسپلورر
. شوندمی

ي نیمه شفاف در هاپیکسلتمامیPNG32 با رنگ خاکستري نمایش داده 6در اینترنت اکسپلورر
.ندشومی

شما در این حالت در اینترنت اکسپلورر به PNGتوان مورد مفیدي به حساب آورد زیرا تصاویر را میمورد اول
از GIFشود که هر جا که امکان دارد به جاي شوند به همین خاطر پیشنهاد مینمایش داده میGIFشکل تصاویر 

.استفاده کنیدPNGتصاویر 

حل کرد که همیشه با کاهش شدید AlphaImageLoaderستفاده از توان با ارا تنها میمورد دوم
performance سایت خود مواجه خواهید شد و یا اینکه مجبورید ازVML استفاده کنید و استفاده ازVML نیز

PNG8به همین خاطر بهتر است تا جایی که میتوانید از . با اضافه شدن حجم کدهاي شما همراه خواهد بود

.نیداستفاده ک
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:توجه

را با PNG8توانند تصاویر نمیphotoshopهاي معروف ویرایش تصویر از جمله متاسفانه برنامه
binaryبا شفافیت GIFرا همانند تصاویر PNGي نیمه شفاف ذخیره کنند و در این حالت تصاویر هاپیکسل

ذخیره کنید که قادر fireworksتوانید تصاویر را با استفاده از نرم افزار براي حل این مشکل می. کنندذخیره می
توانید از عالوه بر این نرم افزار می. ي نیمه شفاف نیز هستهابا پیکسلPNG8به ذخیره سازي تصاویر 

PNG truecolorتوانند تصاویر میهااین ابزار. یداستفاده کنpngnqو یا pngquantي مجانی همانند هابرنامه

.تبدیل کنیدpalette PNGرا به 

PNGچالندن تصاویر 

که این فرمت تصویري قابل توسعه از آنجائی. کنندذخیره میchunksاطالعاتی را داخل PNGتصاویر 
یی را درون آن ذخیره هاي جدیدي بسازید و دادههاchunksتوانید با استفاده از این قابلیت،دادن است شما می

البته بر روي وب اصال به این . گیرندچیزي متوجه نشوند، آن را نادیده میهاchunksیی که از هابرنامه. کنید
chunksیکی از مزایاي حذف این . توانیم به آسانی آنها را حذف کنیماحتیاجی نداریم و میهاchunksاین ها

chunksي هازیرا درون داده. شودي مختلف یکسان میهابر روي مرورگرPNGاست که شیوه نمایش تصاویر 

شود و از شود که در هر مرورگري این اطالعات به یک شکل تفسیر میذخیره میgammaاطالعاتی در مورد 
ي هاتواند شیوه نمایش فایلخش از دیتا میحذف این ب. شودیی در شیوه نمایش میهااین رو باعث بروز تفاوت

PNGي مختلف را یکسان کندهادر مرورگر .

استفاده pngcrushبراي اینکار ما از ابزار . اندي مختلفی وجود دارد که رایگانهاابزارهاchunkبراي حذف 
:خود را بهینه کنیدPNGتوانید با اجراي این دستور فایل شما می. کنیممی

pngcrush -rem alla -brute -reduce src.png dest.png

:کنیمحال دستورات داخل این یک خط فرمان را بررسی می

-rem alla

.کندکند را حذف میاي که شفافیت را مدیریت میchunkبه غیر از هاchunksاین دستور تمامی

-brute

زمان بر است و البته انجام این کار کمی. انجام میدهدPNGمتد براي بهینه کردن تصویر 100این دستور بیش از 
.کندشود ولی انجام آن به کاهش حجم تصویر کمک میاغلب تفاوت محسوسی حاصل نمی
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-reduce

.دهدراه در صورت امکان کاهش میpaletteي داخل هااین دستور تعداد رنگ

Src.png

فایل مرجع

Dest.jpg

.شودمسیر با این نام ذخیره میتصویر بهینه شده در این 

که از آن استفاده کردیم، ابزاري. وجود داردPNGي دیگري نیز براي بهینه سازي تصاویر  هاالبته ابزار
اگر وقت بیشتري براي بهینه سازي . کنداي را بین سرعت اجراي بهینه سازي و نتیجه حاصله برقرار میموازنه

ي دیگري نیز استفاده کنید و حجم تصاویر را تا جایی که امکان دارد هاید از ابزارتوانتصاویر در اختیار دارید می
"ي دیگر موجود به قرار ذیل اندهاابزار. کاهش دهید

PNGOUT

آن بسته استsourceفقط براي ویندوز عرضه شده است و 

OptiPNG

رمان نیز باید با آن کار کردشود و از خط في مختلف اجرا میهامجانی بوده و بر روي سیستم عامل

PngOptimizer

. آن باز است و محیط آن گرافیکی و خط فرمان استsourceبراي ویندوز عرضه شده و 

. براي ویندوز استbatchاست که البته یک فایل PNGslimابزار دیگري که در دسترس شما قرار دارد ابزار 
. کندرا با صدها تنظیمات متفاوت اجرا میPNGOUTدهد این است که برنامه کاري که این نرم افزار انجام می

PNGslimپس باید بدانید که اجراي . هاي موجود در لیست ما استترین برنامهیکی از کندPNGOUTالبته برنامه 

.منتظر بمانیدهاگاهی براي بهینه سازي یک تصویر باید ساعت. تواند زمان زیادي را بگیردمی

توانید کم تصاویر را تا جایی که می. قابل استفاده نیستندوبي داخل تصاویر بر رويهابسیاري از داده! 

.حجم کنید
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سومفصل 

صفحات وبطراحیراهنماي 
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:مقدمه
دهد که سایت شما براي میاستانداردهاي وب اهمیت بسیار باالیی دارند و رعایت آنها به شما این اطمینان را 

. در دسترس باشداند و یا در آینده ارائه خواهند شد، ي مختلف و حتی ابزارهایی که هنوز ساخته نشدههاابزار
در مورد موضوعاتی همچون فصلر ادامه این د. شوندمیدر طراحی وب به چندین بخش تقسیم هااستاندارد

Usability, Accessibilityبحث خواهیم کرد .

کاربردپذیري 
عبارت است از سهولت استفاده از سایت براي کاربران و قابل استفاده بودن آن usabilityپذیري یا همان کاربرد

مطمئن باشید که طرح شما براي کاربران قابل توانید میبا رعایت نکات کاربردپذیري . براي کاربران مختلف
.استفاده است و آنها براي دست یابی به امکانات سایت با مشکلی مواجه نخواهند شد

سایت شما . یکی از مهمترین مواردي که براي موضوع کاربرد پذیري مطرح است، سهولت استفاده از سایت است
ي هاقسمتمی تما. ستفاده از سایت مجبور به فکر کردن نباشداي طراحی شود که کاربر در زمان اباید به گونه

شوند و از سویی اي وب محسوب طراحان به این خاطر که کاربران حرفه. سایت باید کامالً گویا و شفاف باشد
در حین طراحی به مدت زیادي بر روي طرح خود کار کرده اند، این تصور را دارند که کاربران نیز با اولین 

.توانند اجزاي آن را به خوبی تشخیص دهندمید با طرح برخور

همه چیز مشخص شده و . زمانی که طرح به خوبی طراحی شده باشد، کاربر براي استفاده از آن فکر نخواهد کرد
. در جاي خود قرار گرفته است
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. خش باید قدري فکر کندولی اگر طرح به شکل منطقی و درستی طراحی نشده باشد، کاربر براي استفاده از هر ب
شود و ممکن است نتواند میاین فکر کردن باعث از دست رفتن اعتماد به نفس کاربر در ادامه استفاده از سایت 

کنید، میدر تصویري که مشاهده . اطالعاتی را که در پی آن است را پیدا کند و از این رو سایت را ترك کند
. و کاربر باید براي استفاده از اجزاي سایت، فکر کندساختار سایت به درستی تنظیم نشده است 

باید ساختار سایت به شکلی . شود که توجه و زمان کاربر محدود استمیدر طراحی جدید همیشه در نظر گرفته 
از این رو پاکیزه و خلوت بودن . باشد که کاربر در کمترین زمان ممکن بتواند اطالعاتی را که نیاز دارد را بیابد

. طرح اهمیت بسیار زیادي دارد

یی که هابه عنوان مثال دکمه. نداردها پیروي کنیمبراي اینکه کاربر را به فکر کردن وادار نکنیم باید از برخی استا
کند که میقابل کلیک کردن هستند اغلب شکلی کامالً مشخص دارند و متن داخل دکمه نیز کامال شما را متقاعد 

دکمه قابل کلیک کردن است ولی اگر دکمه را به شکلی طراحی کنیم که شباهتی به دکمه نداشته باشد و یا متن 
باعث نارضایتی کاربر و تلف شدن هانباشد، کاربر باید لحظاتی تامل کند و همین درنگ کردنداخل آن گویا

. شودمیزمان 
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:مورادي هست که کاربران هیچ عالقه اي به آنها ندارند از جمله

؟کجاي سایت قرار دارم
؟از کجا باید شروع کنم
؟فالن بخش در کجاي سایت قرار دارد
؟مهم تر استهادیگر بخشکدام بخش از صفحه از
؟چرا نام این بخش را اینگونه انتخاب کرده اند

کاربران تنها به دنبال داده هستند و اگر نتوانند داده خود را به راحتی در سایت شما بیابند، سایت را ترك !

.سایت را ساده و گویا طراحی کنید.نگذارید کاربران فکر کنند. خواهند کرد

شیوه استفاده کاربران از وب 
به عنوان مثال ما انتظار داریم که . بینندمیکاربران به شیوه اي متفاوت از چیزي که انتظار داریم صفحات را 

کاربران صفحات را به دقت و از باال تا پایین و بخش به بخش بخوانند ولی در حقیقت کاربران صفحات را خیلی 
بعضی از کاربران بر روي اولین . خوانندمییی که برایشان جذاب است را هاکنند و فقط بخشمیسریع اسکن 

. کنندمیکلیک لینکی که جذبشان کند،

ما توقع داریم کاربر سایت با الگویی مشابه تصویر سمت چپ . افتدمیکه ،این تصویر کامالً گویاي اتفاقی است
.خوانندمیسایت ما را بخواند ولی در حقیقت کاربر بر اساس الگوي سمت راست مطالب سایت را 
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حال حقایقی وجود دارد که شاید دانستنشان برایتان جالب باشد

: حقیقت اول 

.کنندمیاسکن آنها راخوانند بلکه میکاربران صفحات سایت را ن
یکی از دالیل اینکار این . کنندمیخوانند و تنها آنها را اسکن میکاربران اغلب مطالب سایت را اگر طوالنی باشند، ن

ترند و اگر متن داخل صفحه از چند پاراگراف ي طوالنی بر روي کاغذ راحتهااست که کاربران با خواندن متن
.حال دالیل دیگر اسکن کردن مطالب بدین قرار است. گیرندمیتن آن را پرینت بیشتر باشد به جاي خواندن م

اغلب کاربران سعی دارند با استفاده از وب در وقت صرفه جویی کنند به همین . ما معموالً عجله داریم
کاربران وب همانند کوسه هستند که مدام باید در حال حرکت باشند و ساکن . خاطر اغلب عجله دارند

.شودمین به مرگشان ختم بود

دانیم که به همه محتواي صفحه نیازي نداریم و به میما . دانیم که الزم نیست همه چیز را بخوانیممی
.دنبال بخشی هستیم که براي ما جذاب تر است تا فقط آن بخش را بخوانیم

و با نگاه کردن به خوانیممیما روزنامه و مجله را هم به همین شکل . ما در اینکار تخصص داریم
ي هارا اسکن میکنیم و بخشهاتنها تیتر. خوانیممییی را که به دنبالش هستیم را هافقط بخشهاتیتر

. خوانیممیجذاب را 

:حقیقت دوم

.کنیم که برایمان قانع کننده باشدمیتنها چیزي را انتخاب . ما به دنبال انتخاب برتر نیستم
ي داخل صفحه را ارزیابی کنند و بهترین هاکنیم، انتظار داریم که کاربران لینکمیزمانی که صفحه اي را طراحی 

گزینه را انتخاب کنند ولی در حقیقت کاربران بر روي اولین لینکی که ببینند و به نظرشان لینک خوبی بیاید، کلیک 
.  کنندمی

و کندمیي اندکی را ارزیابی هاکه محدودیت زمانی دارد معموال انتخابتحقیقات نشان داده که انسان در شرایطی 
. کندمیي معدود یکی را انتخاب هااز بین این انتخاب

:حال دالیل اینکه ما به دنبال بهترین انتخاب نیستیم بدین قرار است

است، قانع سازي همیشه کاري سخت و زمان بريهمیشه بهینه سازي کار:ما اغلب عجله داریم
. تر استراحت
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،اگر در انتخاب لینک اشتباه کنیم هیچ :ضرري متوجهمان نیستاگر در انتخاب اشتباه داشته باشیم
ضرري متوجه ما نیست و تنها باید دو کلیک دیگر انجام دهیم و به صفحه قبل برگشته و گزینه دیگري 

.را انتخاب کنیم

زمانی که ساختار سایت مناسب نیست و با سایت :کندمیکمکی به ما نهاینکسبک و سنگین کردن ل
.هیچ کمکی به ما نخواهد کردهاوقت گذاشتن جهت سبک و سنگین کردن لینک. شلوغی مواجه هستیم

حدس زدن همیشه سریعتر است و چون داراي عنصر شانس است براي .حدس زدن شیرین تر است
.که با حدس زدن انتخاب کنندداز این رو کاربران دوست دارن. استتر کاربران لذت بخش

:حقیقت سوم

ما تنها سعی میکنیم به شکلی از آنها استفاده کنیم . شیوه کار کرد اشیا و اقالم براي ما مهم نیست
اینکه در مورد کنند بدون میاستفاده هاموردي که باید همیشه به یاد داشته باشید این است که مردم از ابزار

خواهند شیوه کارکرد را بدانند و در میتنها افراد اندکی هستند که . چیزي بدانندهاشیوه کارکرد همان ابزار
طا شیوه کار کرد آن ابزار را خ-کنند سریعا کار با ابزار را شروع کنند و با آزمونمیعوض مردم عادي سعی 

. بگیرندفرا

کنند براي ورود به سایت باید آدرس کامل سایت را میکاربرانی هستند که فکر مثال خیلی بارز براي این مسئله
کلیک کنند و سپس در صفحه نتایج بر روي searchدر نوار جستجوي گوگل یا یاهو وارد کنند و بر روي دکمه 

. اولین نتیجه کلیک کنند

:افتدمیچرا این اتفاق 

شیوه توانیم از یک ابزار استفاده کنیم،میتا زمانی که : نداردي براي ما اهمیتی هاشیوه کارکرد ابزار
ما نیست بلکه از عدم توجه ما ناشی یاین ناشی از کم هوش. کارکرد آن ابزار براي ما اهمیتی ندارد

. شودمی

مه زمانی که بتوانیم از یک ابزار استفاده کنیم، همان شیوه را براي به کارگیري ابزار براي همیشه ادا

هر چند ممکن است این شیوه (گیریم میزمانی که براي شیوه کار کردن با ابزاري را فرا :دهیممی
کنیم و شیوه استفاده را عوض میولی براي همیشه از همان شیوه استفاده )استفاده نادرست باشد

. کنیم حتی اگر شیوه بهتري نیز بیابیممین
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از این رو باید سعی کنید سایت را به شکلی طراحی کنید که اجزاي صفحه بتواند به طور کامل توجه کاربر را به 
.دهدمیکاربر باید درك کند که هر کدام از اجزاي سایت دقیقاً چه کاري انجام . خود جلب کند

طراحی سایت به سبک طراحی بیلبورد
بینند از این رو میاستفاده از سایت عجله دارند و به دقت اجزاي صفحه را نحال که فهمیدیم کاربران همیشه در 

باید سایت را به شکلی طراحی کنیم که همه چیز واضح و روشن باشد و کاربر به سرعت بتوانند اجزاي مهم 
. صفحه را تشخیص دهد

:حال چند کار است که باید حتماً در حین طراحی انجام دهیم

را براي هر صفحه در نظر بگیریدمی بی منظساختار سلسله مرات.
ي طراحی پیروي کنیدهااز عرف.
صفحه را به اجزاي مشخص و مجزا تقسیم کنید.
 هستندمشخص کنید که چه اجزایی از صفحه قابل کلیک کردن.
شلوغی صفحه را کاهش دهید.

ساختار سلسله مراتبی منظمی را براي هر صفحه در نظر بگیرید
توان استفاده کرد تا اجزاي صفحه به خوبی از هم تفکیک شوند این است که ارتباط بین مییی که هایکی از راه

اینکه چه اجزایی از صفحه به هم ربط دارند و چه اجزایی . اجزاي مختلف صفحه را به روشنی مشخص کنید
.شرط داشته باشدیک صفحه با ساختار بصري مرتب باید سه . آیندمیي دیگر به حساب هاجزئی از بخش

ي مهم باید بزرگتر و هابراي مثال تیتر: هر بخشی که مهم تر است باید برجسته تر نمایش داده شود
.مطالب مهم تر باید در باالي صفحه باشند. با فونت ضخیم نمایش داده شوند و یا رنگشان متفاوت باشد
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 براي مثال :نیز باید به هم مرتبط باشندمطالبی که از نظر مفهومی با هم مرتبط اند از نظر بصري
اند باید با شکل گروهی نمایش داده شوند و یا در بخشی از صفحه در کنار هم مطالبی که با هم مرتبط

.نمایش داده شوند

 باید کامال مشخص باشند و ارتباط هر بخش با زیرمجموعه گیرند،میعناصري که درون هم قرار

وان مثال تیتر فصل کتاب همیشه در باالي صفحات کتاب قرار دارد و کتاب به عن:خودش مشخص باشد
.نیز حاوي تیتر مطلب و محتواي مربوط به آن تیتر است که در زیر آن قرار میگیرد

ارتباط . کنیممیالبته ما با این قوانین آشنا هستیم و هر روزه در روزنامه و مجله آنها را مشاهده 
اگر این . تري دارندي بزرگهامال مشخص است و مهمترین مطالب معموال تیترکاهاتصاویر با متن

تواند به سرعت ساختار صفحه ما را درك کند و میقوانین را به درستی در طراحی رعایت کنیم، کاربر 
به آسانی محتواي مورد نیاز خود را از بین محتواي موجود در صفحه بیابد

کنندمیي موجود، به شما کمک هاعرف
ایم که در هنگام خواندن از همان دروان آموخته. ي رایج خو بگیریمهاما از کودکی یاد گرفته ایم که به عرف

را اسکن هاتنها تیتر. خوانیممیدر هنگام خواندن روزنامه همه مطالب را ن. روزنامه باید به چه شکل عمل کنیم
دانیم متنی که با فونتی متفاوت در نزدیکی میهمیشه . نیمخوامیتر است کنیم و آن مطلبی که برایمان جذابمی
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به . وجود داردهادر وب هم از همین عرف. توضیحی در مورد همان تصویر استیک تصویر نوشته شده است،
.دانند که آیکون سبد خرید همیشه براي ورود به بخش فروشگاه در سایت استمیعنوان مثال کاربران وب 

نتیجه فکر یک طراح خالق است که مورد توجه کاربران قرار گرفته و از آن استقبال شده هاهمیشه این عرف
. را به کار گرفته اند و آن تکنیک به یک عرف در طراحی تبدیل شده استهاسپس طراحان دیگر نیز همان. است

.افتدمیاتفاقات خیلی سریع این پروسه اغلب زمان بر است ولی از آنجائیکه اینترنت محیطی بسیار پویاست، این 

:البته دو مورد مهم است که باید به آن توجه داشته باشید

کاربران با راحتی در طراحی استفاده کنید،هازمانی که از این عرف. بسیار پر استفاده اندهااین عرف
اند و با آنها آشنا ي دیگر دیده هارا در سایتهاکنند زیرا این تکنیکمیبیشتري از سایت شما استفاده 

شوند و به راحتی میاز این رو کاربران با حرکت از یک سایت به سایت دیگر با مشکلی مواجه ن. هستند
شوید و میبه عنوان مثال زمانی که وارد یک سایت . ي مختلف استفاده کنندهاتوانند از سایتمی

زمینه متفاوت دارد و زمانی که ماوس بینید که رنگ پس میرا در باالي سایت هامجموعه اي از لینک
حتما متوجه خواهید شد که این بخش از سایت، دهد،میگیرد، تغییر رنگ میبرروي آنها قرار 

navigationسایت است .

را هاکنند این عرفمیبسیاري از طراحان سعی :کنندمیکوتاهی ،هاطراحان در استفاده از این عرف
گیرند تا کاري متفاوت و جدید انجام میکنند که حقوق میبشکنند و کاري جدید انجام دهند زیرا احساس 
کنند تا متدهاي نامتعارف میي آماده و تایید شده سعی هادهند و از این رو به جاي استفاده از این عرف

. جدید را ابداع کنند

ستفاده کنید اول باید اطمینان حاصل کنید که شیوه جدید به اي جدید در طراحی ااگر مایلید که از شیوه
.کندمیاي به سهولت استفاده از صفحه کمک اندازه کافی مناسب و کاربردي است و به اندازه

صفحه را به اجزاي مختلف و کامال مشخص تقسیم کنید
اجزاي مختلف را شناسایی کنند تقسیم بندي اجزاي صفحه به ،کاربران باید بتوانند تنها با یک نگاه به صفحه

دهد میتحقیقات نشان . اند را به راحتی بیاببندکند که به سرعت بتوانند مطالبی را که به دنبالشمیکاربران کمک 
کنند و دیگر به میکه کاربران به سرعت در مورد مهمترین بخش صفحه تصمیم گیري میکنند و آن را انتخاب 

. کنندمیدامه صفحه توجه نا
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ي قابل کلیک صفحه را مشخص کنیدهابخش
از این رو . مهمترین کار مربوط به کاربران در اینترنت پیدا کردن صفحه مناسب و کلیک کردن بر روي لینک است

بیابد دهی کنید که کاربر بتواند به راحتی آن رااهمیت بسیاري دارد که بخش قابل کلیک صفحه را به شکلی سبک
. و برروي آن کلیک کند

در این سایت دکمه جستجو اصال شبیه . را نام بردdrkoop.comسایت يتوان نوار جستجومیمثال معروف را 
. به دکمه نیست

استفاده شده است و نزدیکترین متن searchالبته دقت داشته باشید که در متن زیر این نوار جستجو از کلمه 
ي رایج براي نمایش لینک است ولی از هاش کوچک کنار متن نیز یکی از عرفنزدیک به نوار است و از طرفی فل

. کند که این متن قابل کلیک شدن نیستمیاین را تداعی دهد،میجهت مخالف متن را نشان ش،که این فلآنجائی
شودمیاین مشکالت برطرف قرار دهیم که به متن اشاره کند،ش را قبل از متناگر فل.

شلوغی صفحه را کاهش دهید
شلوغی بصري صفحه شود،میکند و باعث ناکارآمدي سایت مییکی از مورادي که بیشتري مشکل را ایجاد 

:شودمیاین شلوغی به دو دسته تقسیم . است

به قدري بد انتخاب شده است که هاو نام بخشبرخی از صفحات به قدري شلوغ هستند:شلوغی صفحه
زمانی که هر بخشی از صفحه . توان به راحتی بخش مورد نظر را پیدا کرده و از آن استفاده کردمین

. تواند بخش مورد نظرش را بیابدمیقصد داشته باشد که توجه کاربر را جلب کند، عمال کاربر ن

بعضی اوقات نیز اجزاي صفحه شلوغ نیستند ولی به تعداد زیادي المنت گرافیکی در : وغی پس زمینهشل
طرح وجود دارد که مجموع این تصاویر گرافیکی که در قالب سایت کار شده است، توجه کاربر را از 

فاده کنید شود که تصاویر گرافیکی را زمانی استمیبه همین خاطر توصیه . کندمیاصل موضوع منحرف 
به کارگیري تصاویر گرافیکی به شکل بی هدف تنها صفحه شما را . که ارزشی را به صفحه اضافه کند

.کندمیشلوغ 
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متون اضافه را حذف کنید
دهد که عمال استفاده زیادي ندارند و کاربران میدر اغلب صفحات وب حجم عظیمی از صفحه را متونی تشکیل 

خوانند میي قبلی توضیح دادیم کاربران متون صفحه را به طور کامل نهار که در بخشهمانطو. خوانندمیآنها را ن
. یابدمیزمانی که متن طوالنی باشد احتمال خوانده شدن متن توسط کاربران کاهش . کنندمیو تنها آن را اسکن 

از متن صفحه را کم میکنید نییکی از کارهایی که باید براي بهینه کردن متن صفحه انجام دهید این است که سعی 
گاهی اوقات اینکار شدنی نیست ولی میتوان جمالت اضافه . کنید و منظورتان را با همان نیمه باقی مانده برسانید

خالصه کردن متن داخل صفحه مزایایی . را کم کرد و متن داخل صفحه را تا جایی که امکان دارد خالصه کرد
:ر استها بدین قرادارد که برخی از آن

 یابدمیشلوغی صفحه کاهش.
 آیدمیمتن با ارزش صفحه در این حالت بیشتر به چشم.
یابند که بدون اسکرول کردن محتواي مناسب صفحه میشود و کاربران این مجال را میتر صفحه کوتاه

. را در یک نگاه بببینند

الصه کنیم بلکه منظور این است که البته منظور من این نیست که همه مقاالت مفصل و کامل را باید خ
توان منظوري را در قالب یک جمله رساند، بهتر است که از همان یک جمله استفاده صفحاتی را که در آن می

.جهت حجم مطالب داخل صفحه افزایش نیابدشود و بی

گویی پرهیز کنیدآمداز نوشتن جمالت خوش
دهند این است که در صفحه اول متنی را براي خوش آمد گویی مییکی از اعمالی که معموال صاحبان سایت انجام 

در ضمن چون صفحه اول سایت معموال اطالعاتی مخصوص به خود ندارد و تنها مطالب . نویسندمیبه کاربران 
یی از صفحه اول را با هادهند، طراحان اغلب دوست دارند که بخشمیي دیگر را در صفحه اول نمایش هابخش

آنجائیکه کاربران براي پیدا کردن مطلب مورد نظر خود عجله دارند اغلب از . گونه مطالب پر کنندایناز استفاده 
. دهندمیکند و کاربران نیز اهمیتی به آنها نمیتنها صفحه را شلوغ هااینگونه متن. خوانندمیرا نهااین متن

راهنماي استفاده از سایت باید حذف شود
کاربران تا وقتی . همین بخش راهنماي سایت استمملو است از مطالب بی ارزش و طوالنی،یکی از منابعی که 

حتی . خوانندمیرا نسایتبارها براي استفاده از سایت تالش نکنند و شکست نخورند، مطالب بخش راهنماي
اگر مطالب این بخش طوالنی باشید خیلی بعید است که کاربر زمانی هم که تصمیم بگیرند این بخش را بخوانند،

. بتواند مطلب مورد نظر خود را بیابد
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هدف شما باید این باشد که از قرار دادن راهنماي استفاده در سایت پرهیز کنید و هر چیز را به شکلی طراحی 
ترین حجم ممکن نگه زمانی هم که به راهنما احتیاج داشتید آن را در کم. ودش کامال گویا و واضح باشدکنید که خ

چنین مواجه کلیک کنید با صفحه اي اینsite surveyزمانی که بر روي Verizonبه عنوان مثال در سایت . دارید
.خواهید شد

فحات طوري طراحی شوند که استفاده از آن به آسانی به جاي این همه متن توضیحی و راهنما بهتر است که ص
. ممکن باشد و هر بخشی به میزان کافی گویا باشد

navigationشیوه صحیح طراحی بخش 

سایت را باید به شکلی طراحی کنید که کاربر به راحتی بتواند موقعیت خود در سایت را navigationبخش 
شوید نخست به باالي میزمانی که وارد فروشگاه . در نظر بگیریددریابد به عنوان مثال شما یک فروشگاه را

ي مختلف فروشگاه را پیدا کنیدهاکنید تا بخشمیدیوارها نگاه 

کنید تا بخش مورد نظرتان را پیدا میشوید و در اینجا به تابلوي باالي هر راهرو نگاه میtoolsحال وارد بخش 
.شوید تا اجناس مورد نیازتان را پیدا کنیدمیسپس وارد راهروي مورد نظر . کنید
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بر روي هر قفسه . نگاه کنید تا کاالي مورد نظر را بیابیدهاتوانید به قفسهمیبعد از پیدا کردن بخش مورد نظرتان 
.یی قرار گرفته تا راحت تر بتوانید اقالم را بیابیدهانیز نام

. ها کافی است که به عقب برگردید و راهروي دیگري را امتحان کنیداگر در انتخاب راهرو اشتباه کرده باشید تن
. یی بین محیط وب و محیط واقعی وجود داردهاهمین مکانیزم نیز بر روي وب وجود دارد ولی اختالف

Navigationدر وب
هاي بسیاري دارند ولی در بعضی قسمتهاکردن و یافتن چیزي در وب و دنیاي واقعی شباهتجستجو

مراحلی که شما براي یافتن چیزي . توضیحاتی خواهیم دادهاشود که در مورد این تفاوتمییی نیز دیده هاتفاوت
:کنید تقریبا اینگونه استمیطی 

 در دنیاي واقعی ممکن است شما دنبال یک کتاب خاص یا :کنید چیزي را بیابیدمیشما معموال سعی
افزار مناسب و ارزان قیمت نت ممکن است به دنبال یک نرمیک لوح فشرده صوتی باشید و در اینتر

. دیباش

 تفاوتی که :گیرید که اول از کسی سوال کنید یا نخست به گشت و گذار بپردازیدمیشما تصمیم
ها دنیاي واقعی و دنیاي اینترنت دارید در این است که در دنیاي واقعی کسانی هستند که بتوانید از آن

سوال کنید ولی در اینترنت کسی وجود ندارد که در همان لحظه بتواند جواب شما را بدهد در عوض در 
توانید از آن براي یافتن جواب سوال خود استفاده میاینترنت نوار جستجو در سایت وجود دارد که 

سخ لیستی دریافت کنید و در پامیخواهید جستجو شود را در فیلد وارد میشما عبارتی را که . کنید
. کنید که حاوي صفحاتی است که اطالعات مورد نظر شما را در خود دارندمی
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این کاربران از بدو ورود به سایت . نامندمیار جستجو دالح کاربران دوستطبرخی از کاربران را به اص
بل این کاربران در مقا. گردند و دوست دارند اول کار، چیزي را جستجو کنندمیبه دنبال بخش جستجو 

ي هاافراد دیگري هستند که دوست دارند اول در سایت به گشت و گذار بپردازند و با آزمودن لینک
خواهند بیابند و اگر موفق نشدند در آخر کار به نوار جستجوي سایت مراجعه میچیزي را که مختلف،

.نامندمیار گشت و گذار دکاربران دوست،این کاربران را. کنندمی

 اگر بخواهید در سایت به گشت و گذار بپردازید باید از بخشnavigationوقتی . استفاده کنید
بخواهید در سایت به گشت و گذار بپردازید براي یافتن مسیر و پیدا کردن محتواي مورد نظر خود باید 

.بیابیدیی که در سایت براي شما قرار داده شده است راه خود را هانشانهnavigationاز بخش 

ي هادسترسی یابید و یا برعکس، به دسته بنديهاتوانید به زیر شاخهمیهابا استفاده از این نشانه
.تر وارد شوید و محتواي مورد نیاز خود را بیابیدکلی

گردید و میال محتوایی بدر زمانی که به دن:در نهایت اگر نتوانید چیزي را که به دنبالش بودید بیابید
کنید میکنید زیرا فکر میرسید که سایت را ترك میامیدي یابید در نهایت به مرحله اي از نامیرا نآن 

.پیدا کردن آن محتوا در سایت شدنی نیست و یا این محتوا اصال در آن سایت وجود ندارد

یی هاولی تفاوتوجود داردي زیادي هاهمانطور که دیدید بین جستجو در وب و جستجو در دنیاي واقعی شباهت
و صفحات در هاشما تنها با لینک. که در وب دیگر شما درکی از محیط نخواهید داشتاز جمله اینهست،نیز 

:دالیل اصلی این تفاوت بدین قرارند. تماس هستید

شوید به راحتی متوجه وسعت فروشگاه خواهید شد میزمانی که شما وارد فروشگاه : عدم درك از حجم
ي وب شما هیچ درکی از بزرگی یا کوچکی سایتی که به آن وارد شده اید نخواهید داشت ولی بر رو
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در محیط واقعی . )هزار صفحه دارد20صفحه یا 1000صفحه ،50اصال مشخص نخواهد بود که سایت (
توانیم با توجه به وسعت محیط تخمین بزنیم میي یک محیط را نبینیم ولی هاحتی اگر ما تمامی بخش

توانیم بفهیم که چه مقدار از محتواي میتوان وسعت سایت را تخمین زد از این رو نمیولی در اینترنت ن
.سایت را دیده ایم و آیا ادامه دادن جستجو منطقی است یا خیر

ما شاید در وب در مورد باال و پایین . در وب چپ و راست و جهت معنی ندارد:عدم درك از سو و جهت
این باال و پایین منظور حرکت در یک نمودار سلسه مراتبی است و جهت در وب صحبت کنیم ولی

. معنایی ندارد
کنیم و اطالعاتی در مورد محیط به خاطر میدر دنیاي فیزیکی ما در محیط حرکت .عدم درك مکان

فروشگاه به عنوان مثال اگر در . کنیممیسپاریم و در مراجعات بعدي مستقیما به همان بخش مراجعه می
به دنیال میخ و چکش میگردید و یکبار مکان آن را پیدا کرده اید براي بار بعدي مستقیما به همان بخش 

.کنیدمیمراجعه 

زمانی که . و صفحات سر و کار داریدهااما در وب شما اصال با محیط فیزیکی تماس ندارید و تنها با لینک
کنید و در کسري از میید به بخش میخ و چکش در فروشگاه آنالین وارد شوید تنها بر روي لینک کلیک هبخوا

شوید به همین خاطر هیچ درکی از محیط نخواهید داشت و در مراجعات بعدي میثانیه به بخش مورد نظر منتقل 
به . ي بخش مورد نظرتان کنیدباید سعی کنید موقعیت فعلی خود در سایت را بیابید و شروع به حرکت به سو

40تا 30کردن صفحه اهمیت بسیار زیادي دارد و دلیل اینکه چرا bookmarkهمین خاطر است که در وب 
.مرورگر است نیز به همین دلیل استbackي وب بر روي دکمه هادرصد کلیک

در وبnavigationمزایاي استفاده از 
کنید تا چیزي را که در جستجویش هستیم را بیابیم میکه به ما کمک این است navigationدو هدف اصلی بخش 
:موارد دیگر عبارتند از. کند که در کدام بخش سایت قرار گرفته ایممیو از سویی مشخص 

 به عنوان یک اصل همه ما :دهد تا به آن تکیه کنیممیاین بخش حداقل چیزي در اختیارمان قرار
اي در درست مانند این است که نقشهnavigationبخش . از احساس گم شدن نفرت داریمهاانسان
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دهد تا با راحتی بیشتري به دنبال محتواي مورد میدستمان قرار گرفته باشد و به ما اعتماد به نفس 
.نظرمان بگردیم

 با نگاه به بخش :کند تا بفهمیم در یک بخش خاص چه قرار داردمیبه ما کمکnavigation سایت
این بخش محتوا را در جلوي . توانیم متوجه شویم که در یک زیر شاخه دقیقا چه چیزهایی وجود داردمی

. دهدمیچشمان ما قرار 
 اگر این بخش از سایت کارش را به دستی .کند تا شیوه استفاده از سایت را بیاموزیممیبه ما کمک

ي در اختیار شما هاهد که از کجا باید شروع کنید و گزینهانجام دهد و به روشنی براي شما شرح د
البته این مورد بسیار خوب . چیست در اصل در حال آموزش دادن شیوه استفاده از سایت به شماست

.است چون کاربران دوست ندارند راهنماي استفاده از سایت را به شکل متن بخوانند
 شود شاید از میهر زمانی که کاربر به سایت وارد .نیمکند تا طراحان سایت را باور کمیبه ما کمک

اگر به navigationبخش . خواهم یا خیرمیدانند که من چه میخود بپرسد که آیا طراحان سایت دقیقا 
.تواند اثر مثبتی بر روي کاربران بگذاردمیدرستی طراحی شود 

در وبnavigationدر طراحی هاعرف
خاص خود را navigationسیستم ) حتی کتاب و مجله(هاو حتی ساختمانهاو خیابانهادر محیط واقعی، شهر

هستند و به عنوان مثال در کتاب، فهرست و شماره صفحات و تایتل هاهمان تابلوهاعرفدر خیابان،. دارند
استفاده هاز عرفاهازمانی که در طراحی این بخش. آیندمیبه حساب navigationي هاعرفهاو فصلهابخش

را در هابه عنوان مثال ما انتظار داریم که بخش تابلوي اسم خیابان. کنیم، کاربران به راحتی آنها را خواهند یافت
کنیم و هیچگاه در نزدیکی زمین به دنبال میباالي یک ستون فلزي ببینیم و براي دیدنش همیشه به باال نگاه 

.تابلوي خیابان نیستیم

بینیم و در مجله ما انتظار داریم که میي مختلف را بر روي ستون راهروها هاي بزرگ ما نام بخشهااهدر فروشگ
فهرست مطالب را در صفحات اول مجله ببینیم و براي یافتن صفحه به شماره صفحات در پایین صفحات یا باال و 

.گوشه صفحات دقت کنیم
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شکسته شود و به عنوان مثال فهرست مطالب در صفحات آخر هاحال فرض کنید که در مجله، یکی از این عرف
در وب نیز همین وضعیت navigationبخش . معموال براي شما آزار دهنده خواهد بودهااین هنجار شکنی. بیاید

ي جدیدي هادر وب از صنعت چاپ ایده گرفته شده است ولی به مرور زمان عرفهابخشی از این عرف. را دارد
. اندشدهنیز ایجاد

persistentشود که طراحان این بخش را میصفحات تکرار می سایت در تماnavigationبخشی از 

navigationصفحات ساکن می کند و در تمامیکه از نظر ظاهري هیچ تفاوتی نجائیاین بخش از آن. نامندمی
قبلی قرار دارد و سایت را ترك نکرده است و از کند که همچنان در همان سایت میاست به کاربر این حس را القا 

گیرد و دیگر الزم نیست هر بار شیوه میبار استفاده از آن را فراطرفی چون این بخش ثابت است، کاربر تنها یک
. کار کردن با آن را از نو فرا بگیرد

.ویژگی را داشته باشد5باید navigationاین 
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نام سایت-1
صفحه اول سایتراهی براي بازگشت به-2
راهی براي جستجو کردن-3
ي مختلف سایتهابخش-4
ي مفیدهابرخی لینک-5

را با طرحی متفاوت استفاده کنیم و یا حتی از این بخش استفاده navigationتوانیم بخش میالبته در دو جا 
.نکنیم

وظایف صفحه اول با دیگر . صفحه اول سایت شباهتی به صفحات دیگر ندارد: صفحه اول سایت
توانیم میحال در ادامه خواهید دید که با توجه به شرایط صفحه اول . متفاوت استهاصفحه

navigationاي متفاوت براي این بخش در نظر بگیریم.

زم نیست که بخش ال. فرم وجود داردندر صفحاتی که احتیاج به پر کرد: هافرمnavigation را داشته
در این صفحات ما تنها . ممکن است این بخش در این صفحات، حواس کاربر را منحرف کند. باشیم

توانیم تنها یک نسخه میخواهیم که کاربر بر روي پر کردن صفحات تمرکز داشته باشد از این رو می
یک لینک به داشته باشیم که حاوي لوگوي سایت،را در این صفحات navigationساده شده از بخش 

. ي مفید دیگر باشدهاصفحه اول و برخی لینک

نکاتی در مورد لوگوي سایت
اي ي زنجیرههازمانی که شما وارد فروشگاه. لوگوي سایت در اصل همانند نام یک مکان یا یک ساختمان است

دانید که در چه مکانی میشوید، نام فروشگاه در سردر قرار گرفته است و تا زمانی که درون فروشگاه هستید می
ي مختلف ماهیت فیزیکی ندارد از این رو باید در هر صفحه به ها، حرکت در بخشهاولی در سایت. قرار دارید

.کاربر اطالع دهید که در چه صفحه اي قرار دارد
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ي انگلیسی و سمت راست براي هایم که اغلب لوگوي سایت را در باال و در سمت چپ براي سایتما انتظار دار
دهنده کل سایت است باید در جایی قرار بگیرد که کل که لوگوي سایت نشاناز آنجائی. ي فارسی ببینیمهاسایت

حتواي سایت را در خود دارد و گیرد یا فریمی کل ممیسایت را در بر بگیرد از این رو یا در باالي صفحه قرار 
.لوگو نیز در باالي این فریم است

ي خاصی استفاده شود که هاو فونتهاباید از رنگ. در ضمن لوگوي سایت نیز باید شرایطی مناسب را دارا باشد
.ي بزرگ و کوچک کامال متمایز باشد و به خوبی براي کاربر قابل تشخیص باشدهادر سایت

سایتي مختلف هابخش
ي داخل این بخش به هالینک. نامندمیprimary navigationرا معموال هاي مختلف سایت و دسته بنديهابخش
.شودمیي اصلی سایت و مطالب کلی منتهی هادسته

قرار گیرد، زیر هاگیرند تا زمانی که ماوس را بر روي این لینکمیها فضایی را در نظر navigationاغلب 
. ي آن دسته خاص نیز به نمایش در آیندهاشاخه
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ي مفید کمکیهالینک
ي اصلی سایت هایی به برخی از مطالب است که در شاخههاي کمکی بخشی از سایت است که حاوي لینکهالینک

. شودمیاین بخش حاوي راهنماي استفاده از سایت است و یا نقشه سایت و سبد خرید را شامل . گنجندمین
. گیرندمییی به صفحات تماس با ما و درباره ما معموال در همین بخش قرار هااین لینکعالوه بر

جي بیشتر از این مقدار کاربر را گیهاشود زیرا لینکمیي این بخش معموال به چهار یا پنج لینک محدود هالینک
.نکنند و مزاحم کاربر نباشندشوند که زیاد جلب توجه میبه سبکی طراحی هاکند و از طرفی این لینکمی

لینک بازگشت به صفحه اول
لینک بازگشت به صفحه اول نیز اهمیت بسیار زیادي دارد زیرا با وجود این لینک کاربر احساس اطمینان بیشتري 

. تواند به صفحه اول سایت بازگرددمیخواهد کرد و خواهد دانست که اگر درسایت گم شود تنها با یک کلیک 

کنند ولی بسیاري از کاربران از این قابلیت میغلب، طراحان لوگوي سایت را نیز به صفحه اول سایت لینک البته ا
بهتر است که عالوه بر اینکه لوگوي سایت را . دانند که لوگوي سایت نیز کلیک شدنی استمیاطالع هستند و نبی

ي کمکی قرار دهید و هایا در میان لینکnavigationبه شکل لینک در آورده اید، لینکی به صفحه اول را در بخش 
حتی . کلمه صفحه اول سایت را نیز بنویسید تا کاربران بتوانند با استفاده از آن به صفحه اول سایت بازگردند

که نشان دهنده صفحه اول سایت باشد اضافه کنید و یا کلمه صفحه اول سایت را به می توانید به لوگو نیز، آرمی
.ریز در زیر لوگوي صفحات داخلی بگنجانید تا کاربر بداند که این لوگو، کلیک شدنی استشکل بسیار

نوار جستجو در سایت
ي قبلی هم توضیح دادیم برخی از کاربران به محض ورود به سایت به دنبال بخش هاهمانطور که در بخش

گردند و اصال برایشان مهم نیست که سایت شما کوچک است و یا مطالبش خیلی خوب میجستجوي سایت 
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صفحات و در مکانی مناسب قرار می از این رو الزم است که بخش جستجوي سایت در تما. بندي شده استدسته
.بگیرد تا کاربر به راحتی بتواند این بخش از سایت را بیابد

. گردندمیل یکی از این سه الگو این قبیل کاربران در سایت به دنبا

کار را براي کاربر . و یا جستجو را استفاده کنیدsearchدقت داشته باشید که براي بخش جستجو حتما کلمه 
کند از قرار ذیل میبرخی از اقدامات که کار را براي کاربر سخت . کنیدنمتعارف استفاده سخت نکنید و از کلمات نا

:است

سعی کنید تنها از همان کلمه جستجو یا :کلمات فانتزيsearchبرخی عبارات چون . استفاده کنید
البته کاربر در نهایت متوجه خواهد . یافتن سریع و این قبیل کلمات استفاده نکنیدجستجوي سریع، یافتن،

.شد ولی اینکار شما باعث خواهد شد که کاربر اندکی مکث کند تا متوجه منظور شما شود
هر کس که تنها چند روز از . از نوشتن راهنما براي بخش جستجو اجتناب کنید:ي استفادهراهنما

این راهنما . داند که چطور باید از بخش جستجو استفاده کندمیاینترنت استفاده کرده باشد به خوبی 
.کند و وقتش را میگیردمیتنها کاربر را گیج هانوشتن

دهید باید به روشنی مشخص میرا در اختیار کاربر قرار ییهاخاباگر در زمان جستجو انت:هاانتخاب
.کنید که کاربر در حال جستجوي بخش خاصی از سایت است

یی که احتیاجی به دادن انتخاب به کاربر نیست از همان جستجوي هابه یاد داشته باشید که در زمان
هر چقدر بتوانید این . قرار دهید که الزم باشدساده استفاده کنید و تنها زمانی انتخاب در اختیار کاربر

. تر نگه دارید کاربر با آسایش و راحتی بیشتري از آن استفاده خواهد کردبخش را ساده
اي را باید سعی کنید بخش جستجو را به شکلی طراحی کنید که حتی در صورتی که کاربر هیچ گزینه

یکی از دالیل موفقیت سایت آمازون نیز . نمایش داده شودانتخاب نکرده باشد باز هم نتایجی براي کاربر 
اقالمی که در سایت حاوي می در این سایت اگر شما نام یک کتاب را جستجو کنید تما. همین بوده است

گذارد ولی اگر جستجو را محدود به کتاب کنید تنها نتایج مینام آن کتاب باشد را براي شما به نمایش 
.دهدمیشما نشان مربوط به کتاب را به
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ي بعديهاي دوم، سوم و زیر شاخههازیر شاخه
کنند و به محض اینکه وارد مرحله سوم و میرا به خوبی طراحی navigationاغلب طراحان تنها دو مرحله اول 

قابل استفاده نیستند و به خوبی طراحی نشده اندهاشویم دیگر این بخشمیچهارم 

اند ولی بعد بینی کردهبندي مطالب سایت معموال این چهار مرحله را پیشطراحان براي دستهجاست که جالب این
کنند که میشاید طراحان فکر . اندي بعدي اصال به شکل متمایز و مرتب طراحی نشدههااز مرحله دوم ، بخش

کنند میبعدي را استفاده نيهاکنند و زیر شاخهمیاستفاده navigationکاربران اغلب از همان دو مرحله اول 
navigationي اول و دوم هااي که از مرحلهولی در حقیقت مشخص شده است که کاربران به همان اندازه

نیز هاکنند از این رو طراحی این بخشمیکنند به همان اندازه هم از مرحله سوم و چهارم استفاده میاستفاده 
. ضروري است

. عدم طراحی صحیح مراحل سوم و چهارم، کمبود فضا در صفحات باشدالبته شاید یکی از دالیل 

نام صفحات وب
تنها ،نام صفحات در وب اهمیت بسیار دارد زیرا وقتی کاربر شک کند که در صفحه درستی قرار گرفته است یا نه

. کافیست به نام صفحه دقت کند تا متوجه شود که در کدام صفحه قرار گرفته است

:را باید در مورد نام صفحات بدانیدچهار چیز 

هر صفحه اي نیز همانطور که هر خیابانی داراي نامی است،:هر کدام از صفحات باید نامی داشت باشد
.به نام احتیاج دارد
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ایم و آن را متمایز آوردهnavigationخوب ما نام صفحه را در بخش « کنند که میطراحان گاهی فکر 
توانیم این عنصر را از صفحه حذف کنید و میایم پس دیگر نیازي به نام صفحه نیست و نیز نشان داده

البته مسلما این کافی نیست و باید براي هر صفحه نامی در نظر بگیرید و . »در فضا صرفه جویی کنیم
.آن را در صفحه در جایی مناسب به نمایش در آورید

گر نام صفحه باید در جایی قرار بگیرد که نمایان:نام باید در جاي مناسب در صفحه قرار بگیرد
. محتواي زیر مجموعه خود باشد و در باالي فریمی قرار بگیرد که محتوا را در خود قرار گرفته است

شما باید از رنگ متفاوت، سایز متن و محل مناسب استفاده :نام صفحه باید مشخص  و واضح باشد
در اغلب اوقات این . ي دیگر صفحه نمایش داده شودهامتمایز از متنکنید تا نام صفحه به شکلی کامال

.ترین سایز فونت را در صفحه داراستبخش بزرگ
همیشه باید متن داخل لینک و .نام صفحه باید با لینکی که به صفحه  منتهی شده است، یکسان باشد

صوالت کلیک کردیم باید نام به عنوان مثال وقتی بر روي عبارت مح. تیتر نام صفحه یکسان باشد
این نکته بسیار ظریف است ولی اگر نام صفحه و . شویم دقیقا محصوالت باشدمیاي که واردش صفحه

کاربر باید چند صدم ثانیه فکر کند تا متوجه شود که شود یکی نباشد،میمتن لینکی که به صفحه منتهی 
.چرا نام داخل لینک و نام صفحه یکسان نیست

البته گاهی اوقات به خاطر محدودیت فضا شاید مجبور باشید که نام صفحه را تغییر بدهید ولی باید 
سعی کنید تا جایی که امکان دارد نام صفحه را نزدیک به متن داخل لینک منتهی به صفحه نگه دارید و 

. اید دلیل این تغییر باید براي کاربر روشن باشداگر نام را تغییر داده
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حضور کاربر را مشخص کنیدمکان
باید همانند . شدگی در سایت نفرت دارندهمانطور که قبالً توضیح دادیم، کاربران از گم شدن و احساس گم

ي مترو مکان قرار گرفتن شخص را مشخص کنید تا آن شخص بتواند درکی هاي بزرگ و ایستگاههافروشگاه
.صحیح از محیط داشته باشد

اغلب اینکار در . دهیممیي مربوط به بخش مربوطه انجام هابا استفاده از تغییر رنگ لینککار رادر وب ما این
.گیردمیانجام هاو منوnavigationبخش 

طور همان. ي زنانه و زیر شاخه مربوط به شلوار قرار داردهاکاربر در شاخه لباس،به عنوان مثال در این تصویر
رنگ متن و تغییر رنگ پس زمینه مکانی را که کاربر در آن قرار گرفته است را که مشخص است، طراح با تغییر 

متوجه آن انباید به خوبی متمایز شوند در غیر این صورت کاربرهادقت کنید که این لینک. مشخص کرده است
. کنندمیشوند و تنها صفحه را شلوغ مین

breadcrumb
breadcrumb نسل و گرتل گرفته شده است که این دو کودك هااین نام از داستان( یا بخش راهنماي خرده نانی

ریختند تا بعد بتوانند با یافتن همان خرده میکردند و در مسیر میبراي یافتن راه و بازگشتن به خانه، نان را خرد 
یی براي بازگشت به هادهند و لینکمیفحه نمایش گیري شما را در صمعموال محل قرار) به خانه باز گردندهانان

معموال عبارتی همچون . سازندمیتر سایت را براي شما ممکن ي جزئیهاتر یا وارد شدن به بخشي کلیهابخش
. شودمیدر کنار این بخش دیده » شما در اینجا قرار دارید«

دانند میشوند و دقیقا نمیاغلب کاربران از طریق جستجو به صفحات وارد . بسیار مفیدندهااین بخش در سایت
کند تا مسیر خود را میي خرده نانی به آنها کمک هااند ولی این راهنماکه در کدام بخش از سایت قرار گرفته

. بیابند
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ي بسیار عمیقی هابنديداشتند و دستهمیي عظیهاشد که دادهمییی دیده هادر گذشته این بخش تنها در سایت
.نیز براي سایت خود تعریف کرده بودند

ي مختلف زیادي بودند و در اصل چند سایت در یک سایت قرار داشت هایی که داراي بخشهاهمچنین در سایت
. ي مختلف زیادي استهاکه داراي سایتCnetمانند سایت . شداز این بخش استفاده می

یی که محتوایشان را به هاشود و حتی سایتمیي بسیاري دیده هاي اخیر این بخش در سایتهاسالالبته در
. کنندمیاند نیز از این بخش استفاده بندي کردهخوبی دسته

اصلی سایت شود و همچنان نمایش navigationتواند جایگزین میالبته به یاد داشته باشید که این بخش ن
navigationزیرا . در اولویت است و حتما باید در سایت گنجانده شودهابه همراه یک مرحله از زیر شاخه

bredcrumb ها به اندازه کافی گویا نیستند و به اندازهnavigationالبته . ها در جلوي چشم کاربران قرار ندارند
که واند بسیار مفید باشد و از آنجائیتمیمنظور این نیست که این بخش اصال ارزش ندارد بلکه برعکس این بخش 

. آوردمیکند، حضورش خللی را در طرح سایت به وجود نمیرا نیز اشغال می فضاي بسیار ک

:ها در نظر بگیریدbreadcrumbنکاتی را باید در هنگام طراحی 

و براي کاربران خواهید این بخش استفاده زیادي داشته باشد میاگر :آنها را در باالي صفحه قرار دهید
درست همانند شماره . مفید واقع شود باید آنها را در باالي صفحه و در باالي همه چیز قرار دهید

گیرند شما نیز باید سعی کنید که این بخش را در جایی میصفحات کتاب که در باالي صفحات قرار 
زمانی که این دو بخش . اصلی صفحه متمایز باشدnavigationنزدیک به باالي صفحه قرار دهید تا از 

اصلی سایت navigationرود که کدام یک از این دو مینزدیک به هم باشد، کاربر باز به فکر فرو 
.خواهند بود
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تحقیقات نشان داده :استفاده کنید) با توجه به زبان سایت(تر تر یا بزرگاز عالمت کوچکهابین لینک
ي راست به چپ بهترین گزینه هاتر براي زبانر براي زبان انگلیسی و عالمت کوچکتکه عالمت بزرگ

. استbredcrumbبراي نمایش بخش 

تر ترند و بیشتر گویاتر و بزرگتوانند در اینجا استفاده شوند ولی عالمت کوچکمیهم / و : البته عالمت 
.کنندمیاند و جلوه حرکت رو به جلو را تداعی مورد استفاده قرار گرفته

به یاد داشته باشید که این بخش تنها یک بخش کمکی است و باید :از متن با سایز کوچک استفاده کنید
باعث سردرگمی کاربر ،متمایز کردن زیاد از حد این بخش. تنها به همان اندازه در چشم کاربر باشد

.شودمی
اغلب کاربران با :ار دارید استفاده کنیداز عبارت شما اینجا قرbreadcrumb آشنا هستند ولی نوشتن

.تواند به کاربران کمک کندمیمتن کمکی براي گویاتر نشان دادن این بخش 
سعی کنید که آخرین گزینه لیست را با فونت :آخرین گزینه لیست را با فونت ضخیم نمایش دهید

.نام صفحه اي است که کاربر در آن قرار داردضخیم نشان دهید که این گزینه همان
ي هابرخی از طراحان از گزینه:از این بخش به جاي نام صفحات استفاده نکنیدbreadcrumb به

طور شاید به نظر برسد که این شیوه موثر است اما در حقیقت این. کنندمیجاي نام صفحات استفاده 
. نیست
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ي راست به چپ ما انتظار داریم که نام صفحه را در باال و سمت راست هازبانشاید به این دلیل که براي 
آخرین گزینه معموال در وسط یا حتی نزدیک به چپ صفحه نمایش داده breadcrumbببینم ولی در 

.خواهد شد

Tabها در طراحی صفحات وب
هایی در کنار کتاب قرار tabي مختلف،هادر برخی از کتب قدیمی براي جدا کردن محتواي کتاب به بخش

.توانستید خیلی سریع به بخش مورد نظر دست یابیدمیگرفت که با استفاده از آنها می

توان ارتباط بین بخش مربوطه و محتواي مربوط میدر طراحی استفاده بسیاري دارند و با استفاده از آنها هاتب
navigationها براي ساخت بخش tabي وب از این هاسایتاز این رو . به بخش را به خوبی به نمایش گذاشت

.استفاده کردند
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:آیندمیي بزرگ به حساب هادر سایتnavigationها بهترین گزینه براي طراحی بخش tabبه چند دلیل 

Tabتا به حال کسی را ندیدیم که به :بسیار گویا هستندهاtab ها نگاه کند و درك نکند که این بخش به
ایم در دنیاي ها استفاده کردهtabاز آنجاییکه در دنیاي واقعی از . چه منظور در صفحه قرار گرفته است

. وب نیز با آنها آشنایی داریم
 ي باالي صفحه را هابارها شده است که کاربر لینک:آید که کاربر این بخش را نبیندمیکمتر پیش

بسیار در چشم هستند، کاربر به خاطر بزرگی و تفاوت رنگ این هاکه تبندیده است ولی از آنجائی
.بیندمیبخش خیلی راحت این بخش را در صفحه 

Tabطراحان همیشه دغدغه دارند که صفحات را به شکلی جذاب طراحی کنند:ها زیبا هستند .tab ها را
.به اشکال بسیار زیبایی طراحی کردCSSتوان با استفاده از گرافیک و می

Tab همیشه در طراحی :کنندمیها حسی از فضاي فیزیکی را القاtab ها، آنها را طوري طراحی
ست ولی بسیار اثر گذار است و ايتکنیک ساده. گیردمیها دیگر قرار tabفعال بر روي tabکنند که می

.کندمیکاربر خیلی راحت با آن ارتباط برقرار 
ها به بهترین tabبوده است و از هااند سایت آمازون یکی از اولیناستفاده کردهtabیی که از هادر بین سایت

. شکل استفاده برده است

:ي سایت آمازون سه ویژگی کلیدي داشته اند که بدین قرار استهاتب

Tabبه درستی طراحی کنید که تب این بخش را باید :ها باید به درستی به تصویر کشیده شده باشند
البته باید دقت داشته باشید که تب فعال باید با رنگی متفاوت نمایش . قرار بگیردهاقابل بقیه تبمفعال در 

.داده شود و ارتباطش را با صفحه زیر به خوبی به نمایش بگذارد
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از یک رنگ براي ،سعی کنید براي هر بخشی:ي مختلف استفاده کنیدهااز رنگهادر تبtab ها
بدین شکل ارتباطی . ي دیگر نیز استفاده کنیدهاو از آن رنگ نیز در همان شاخه در قسمت. استفاده کنید

.بین رنگ تب و رنگ استفاده شده در صفحه به وجود خواهد آمد

 زمانی . شود، تب مربوط به آن بخش باید متمایز شده باشدمیدر هر صفحه و بخشی که کاربر وارد
ها اثر خود را tabفعال باشد در غیر این صورت tabشود باید یک میکه کاربر وارد صفحه اول سایت 

بهتـر اسـت   . آیند و کاربر نیز باید اندکی فکر کند تا متوجه موضوع شودمیدهند و به چشم نمیاز دست 
.فعال باشدtabکه حتی در صفحه اول سایت نیز یک 

حال به مثـال سـایت آمـازون دقـت     . اي فعال نیستtabبه عنوان مثال در این سایت در صفحه اول هیچ 
:کنید
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گویی فعال است و زیر آمدبه خوشمربوطtabدر سایت آمازون حتی براي صفحه اول نیز 
.کنیدمیي آن را مشاهده هامجموعه

توانید سایتی زیبا براي کاربران طراحی کنید و کاربران نیز به آسانی میهابا استفاده از این تکنیک
. توانند از طرح شما بهره ببرند و دیگر مجبور نخواهند بود براي استفاده از هر بخش اندکی فکر کنندمی
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ضمائم
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لیست کنترل کیفیت طراحی

کنند تا در میبه شما کمک هاcheck listاین . براي کنترل کیفیت همیشه بهترین راه استفاده از لیست کنترل است
که طراحی از آنجائی. ي مختلف را بیابید و برطرف کنیدهاي طرحهاکمترین زمان بتوانید ایرادات و کاستی

استفاده نکنید، ممکن است ایراداتی در هااینترفیس معموال کاري طوالنی و با جزئیات زیاد است اگر از این لیست
توانید ذهن خود را نظم دهید میchecklistبا . ایداید یا آن را در ذهن نداشتهطرح باقی بماند که به آن توجه نکرده

:نکات مهم را در طرح کنترل کنیدمیو تما

:این سند لیستی از موارد مهم براي کنترل به تفکیک موضوع آورده شده استدر

موارد مربوط به بهینه سازي سایت براي موتورهاي جستجو

آیا صفحه شما حاوي اطالعات مناسب است ؟- 1
خواهند در گوگل میگاها افراد . ستیکی از مواردي که باید مد نظر داشته باشید محتواي سایت شما

محتواي با کیفیت براي سایت . رتبه را داشته باشند ولی سایت آنها حاوي هیچ محتوایی نیستباالترین
.خود فراهم کنید

آیا کلمات کلیدي مناسب را براي متن خود انتخاب کرده اید ؟- 2
توانید با میکلمات کلیدي مناسب را . یافتن کلمات کلیدي مناسب براي نوشتن مطلب اهمیت فراوانی دارد

. انتخاب کنیدadwords keyword toolچون ي همهااستفاده از ابزار

استفاده کرده اید ؟semanticآیا در هنگام کد نویسی صفحه از کدنویسی - 3
تا H1ي هارا داخل تگهاتیتر. را به شکل درست به کار ببریدهاباید همیشه تگHTMLدر کدنویسی 

H6از این طریق موتورهاي جستجو درك . قرار داده و هر بخشی را در تگ مربوط به خود قرار دهید
.بهتري از محتواي صفحه خواهند داشت
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؟اندیی که به کار گرفته اید، منطقیهاآیا محتواي صفحات و تکنیک- 4
. کنند مطالبی را در صفحه بگنجانند که اصال ربطی به موضوع اصلی مقاله نداردمیگاهاً طراحان سعی 

و یا کلمات کلیدي غیر مرتبط . تنها هدفشان این است که کلمات کلیدي خاص را در صفحه جاسازي کنند
نیز ازهااین ترفند!ترندي جستجو از شما باهوشهاموتور. دهندمیقرار هاmetatagزیادي را در 

شود و سایت شما به خاطر تخلف جریمه خواهد شد و از لیست جستجو حذف میسوي آنها شناسایی 
.شویدمی

آیا آدرس صفحه شما کاربر پسند است ؟- 5
باید ساده و قابل هاآدرس. یکی از موارد مهم این است که باید آدرس صفحات را کاربر پسند تنظیم کنید

ي طوالنی و مملو از پارامتر پرهیز کنید ؟هاز به کار گیري آدرسا. حفظ کردن و همچنین کوتاه باشد

تیتر صفحه شما به درستی انتخاب شده است ؟- 6
متن داخل این تگ باید به درستی . گیرد بسیار مهم استمیقرار titleتیتر صفحه که در داخل تگ 

.صفحه شما در موتورهاي جستجو داردنانتخاب شود زیرا بیشتري تاثیر را در فهرست شد

قرار داده اید ؟keyword metatagآیا کلمات کلیدي را داخل - 7
از دید گوگل ارزش چندانی ندارد و این موتور جستجو keywordقرار دادن کلمات کلیدي داخل متاتگ 

محتواي . دهندمیي جستجوي دیگر به این بخش توجه نشان هادهد ولی موتورمیاهمیتی به این متاتگ ن
از قرار دادن یک متاتگ ثابت براي همه . این متاتگ را کوتاه و مرتبط با محتواي صفحه تنظیم کنید

.صفحات به شدت پرهیز کنید

در نظر گرفته اید ؟description metatagآیا براي مطالب خود - 8
انی ندارد و تنها متن داخل این این متاتگ نیز در باال رفتن موقعیت سایت شما در صفحه نتایج تاثیر چند

اگر این متن را به . گیردمیمتاتگ در صفحه نتایج به عنوان توضیح در زیر لینک صفحه شما قرار 
درستی تنظیم کنید، شانس بیشتري دارید که کاربران بر روي لینک شما کلیک کنند و وارد سایت شما 

.شوند
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داده اید ؟آیا کلمات کلیدي را در آدرس صفحه قرار - 9
سعی کنید کلمات کلیدي متن . ي جستجو با اهمیت استهاکلمات کلیدي داخل آدرس صفحه از دید موتور

البته تا جایی که امکان دارد از وارد کردن کلمات کلیدي فارسی در . را داخل آدرس صفحه نیز قرار دهید
حه شما را بسیار طوالنی آدرس صفحه پرهیز کنید زیرا این آدرس تبدیل به کد شده و آدرس صف

.کندمی

آیا کلمات کلیدي مورد نظر را در متن صفحه تکرار کرده اید ؟-10
یکی از موارد مهم در باال بردن ارزش یک صفحه براي یک کلمه کلیدي خاص، تکرار کردن آن کلمه در 

. چند بار تکرار کنیدالبته در تکرار کلمه باید احتیاط به خرج دهید و کلمه مورد نظر را تنها. صفحه است
.به حساب خواهد آمدspamي جستجو هاتکرار بیش از حد یک کلمه از دید موتور

سایت خود را به درستی طراحی کرده اید ؟navigationآیا بخش -11
توانند صفحات میي جستجو از طریق این بخش هاموتور. اهمیت بسیار زیادي داردnavigationبخش 

استفاده کرده باشید و این استفاده به JavaScriptاگر در طراحی این بخش از . یابندداخلی سایت شما ب
ي جستجو در فهرست هاشکلی باشد که در نبود جاوا اسکریپت نشود از این بخش استفاد کرد، موتور

.بخش را ساده و مرتبط نگاه داریداین . کردن محتواي سایت شما با مشکل جدي مواجه خواهند شد

به مطالب داخل سایت خود لینک داده اید ؟آیا-12
لینک دادن  از داخل یک مطلب به کند،مییکی از مواردي که به فهرست شدن سریعتر سایت شما کمک 

کند تا مطالب مرتبط به هم را در سایت میاین کار به موتورهاي جستجو کمک . مطلب مرتبط دیگر است
سعی کنید به مطالب . رودمیشدن صفحه مورد نظرتان باال شما بهتر بیابند و شانس شما براي فهرست

. مرتبط در سایت خود لینک دهید

ي شما مناسب است ؟هاآیا متن داخل لینک-13
بردن عباراتی همچون اینجا کلیک کنید و یا این مقاله از به کار. باشدمیي شما باید مفهوهامتن داخل لینک

به این شکل به گوگل کمک . را بخوانید پرهیز کنید و به جاي آن تیتر مقاله را داخل تگ لینک قرار دهید
.کنید تا درك بهتري از صفحه مقصد به دست بیاوردمی
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دارد ؟altآیا تصاویر داخل صفحه شما -14
است altاین متن . ند متن داخل تصاویر را ببینند و یا تصاویر را درك کنندتوانمیموتورهاي جستجو ن

متن داخل این خصوصیت . دهدمیکه اطالعات مربوط به تصویر را در اختیار موتورهاي جستجو قرار 
.را به درستی و با دقت بنویسید تا موقعیت بهتري در موتورهاي جستجو به دست آورید

مپ ساخته اید ؟تآیا براي سایت خود سای-15
کند تا مطالب مورد نظرشان را میي جستجو کمک هامپ یا همان نقشه سایت به کاربران و موتورسایت

از این رو داشتن این بخش در سایت . به آسانی بیابند و ساختار سایت شما را به شکل بهتري درك کنند
.اهمیت ویژه اي دارد

ساخته اید؟XML Sitemapآیا براي سایت خود -16
شدنشان را است که آدرس کلیه صفحات شما و میزان به روزXMLاین فایل یک فایل متنی با فرمت 

این پروتوکل نخست توسط گوگل ارائه شد و سپس توسط یاهو و مایکروسافت نیز . شودمیشامل 
س از ساخت این پ. سازندمیابزارهاي زیادي وجود دارند که این بخش را براي سایت شما . استفاد شد

.بخش باید آن را به موتورهاي جستجو معرفی کنید

کنید ؟میاستفاده robots.txtآیا از فایل -17
با استفاده . گوید که اجازه دسترسی به کدام قسمت از سایت را دارندمیاین فایل به موتورهاي جستجو 

توانید براي موتورهاي جستجو تعیین کنید که حق دسترسی و فهرست کردن چه مطالبی میاز این فایل 
محتوا و بدون استفاده خود شدن مطالب بیتوانید از فهرستمیبا استفاده از این فایل . را ندارند

.جلوگیري کنید

لینک نگه داشته اید ؟200ي سایت خود را زیر هاتعداد لینک-18
لینک نگه دارید ولی اکنون 100ي خروجی از یک صفحه را زیر هاود که لینکگوگل پیشنهاد کرده ب

مقدار بیش از این ممکن است ارزش صفحه شما را کاهش . لینک را در یک صفحه داشت200توان تا می
.دهد
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براي سایت خود لینک جمع آوري کرده اید ؟-19
تري مندر باشد از دید گوگل شما سایت ارزشتشود بیشمییی که به سایت شما داده هاهر چقدر لینک

ي دیگر لینک به دست آورید و به سایت خود لینک هاتوانید سعی کنید از سایتمیتا جایی که . دارید
. دهدمیاینکار ارزش سایت شما را نزد گوگل افزایش . دهید

ي شکسته سایت خود را کنترل کرده اید ؟هالینک-20
. به صفحه قبلی لینک داده شده استهاصفحه شما، همچنان از دیگر سایتگاها بعد از تغییر آدرس

حتما آدرس دهید،میاي را تغییر اگر آدرس صفحه. شودمی404کار باعث دریافت یک پیغام خطاي این
. کنیدredirect 301قبلی را به آدرس جدید 

سایتperformanceموارد مربوط به 

را تا حد امکان کاهش داده اید ؟HTTPي هادرخواست- 1
هر . استHTTPهاي ترین فاکتورها براي افزایش سرعت بارگذاري سایت، کاهش درخواستیکی از مهم

هاي مختلفی با تکنیک. ها کمتر شود صفحات شما با سرعت بیشتري باز خواهد شدچقدر این درخواست
CSSکردن محتوا و یا استفاده از cacheاز جمله  Spriteها را کاهش توان تعداد این درخواستمیها

. داد

کنید ؟میاستفاده هاCDNاز - 2
ها را در جایی نزدیک به محل اگر فایل. ها از طریق اینترنت همیشه با تاخیر همراه استدرخواست فایل

با استفاده از . یابدمیرود زیرا این تاخیر کاهش میزندگی کاربر قرار دهید، سرعت دریافت فایل باالتر 
هاي مختلف قرار هاي مختلف و بر روي سرورها خود را در کشورتوانید فایلمیCDNي هاسرویس

. براي او ارسال خواهد شدServerدهید و به نسبت درخواست کاربر همیشه فایل از نزدیک ترین 

در نظر گرفته اید ؟expire headerي استاتیک، هابراي فایل- 3
حال در مراجعه بعدي . دهدمیخود قرار cacheکند آن را درون میزمانی که مرورگر فایلی را دریافت 

این پرسش و پاسخ . ست یا خیردارد تغییر کرده اcacheپرسد که آیا فایلی که درون میاز سایت 
کند میسوال نserverمشخص کنید دیگر مرورگر از expire headerاست ولی اگر براي فایل برزمان

. کندمیو به تاریخ انقضاي مشخص شده براي فایل دقت 
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فشرده کرده اید ؟Gzipآیا صفحات را با فرمت - 4
از . یابدمیدرصد کاهش 70حجم صفحات تقریبا . فشرده کنیدGzipدر صورتی که صفحات را با فرمت 

یابد از طرفی میکند و زمان بارگذاري صفحات کاهش میتري را دریافت این طریق کاربر فایل کوچک
. کنیدGzipهمیشه سعی کنید صفحات را . شودمیاستفاده serverپهناي باند کمتري نیز از سوي 

5 -DNS Lookupاید ؟را کاهش دادهها
سرور مربوط IPسیستم شما باید نخست آدرس شود،میدرخواست serverهر زمانی که فایلی از یک 

ي بیشتري پراکنده باشد هاهاي شما بر روي سروربر است و هر چقدر فایلاین فرآیند زمان. را پیدا کند
ي معدودي هارا تنها بر روي سرورهافایل. شودمیصرف هازمان بیشتري براي یافتن آدرس سرور

. قرار دهید

را در باالي سند قرار داده اید ؟CSSي هافایل- 6
را باید در باالي سند خود قرار دهید در غیر این صورت مرورگرها تا دریافت کامل فایل CSSي هافایل
CSSسعی کنید همیشه . این مورد براي کاربران مناسب نیست. دهندمیصفحه شما را به کاربر نشان ن
. را در باالي صفحه قرار دهیدCSSي هافایل

را در پایین سند قرار داده اید ؟javascriptي هافایل- 7
مرورگرهاي وب تا زمانی که فایل جاوا اسکریپت به طور کامل دانلود نشده و اجرا نشده باشد نه صفحه 

کنند از این رو اگر میدریافت serverدهند و نه فایل دیگري را به طور همزمان از میرا به کاربر نشان 
را در هااین فایل. شودمیرند، صفحه دیرتر براي کاربر نمایش داده در باالي سند قرار بگیهااین فایل

.زیر صفحه خود قرار دهید

استفاده نکنید هاCSS Expressionاز - 8
افتد این میاي که اتفاق eventشود زیرا با هر میباعث کندي صفحه هاExpressionاستفاده از 

با . از جاوا اسکریپت استفاده کنیدهاexpressionبه جاي استفاده از این . شوندمیدستورات بارها اجرا 
خاص محدود کنید و از اجرا شدن eventتوانید اجرا شدن کد را به یک میاستفاده ازجاوا اسکریپت 

.بیهوده دستورات جلوگیري کنید
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قرار داده اید ؟externalي هارا در فایلJSو CSSي هافایل- 9
cacheرا هاتوانند فایلمیهامرورگر. ي خارجی قرار دهیدهارا در فایلJSو CSSي هازمانی که فایل

شوند و زمان بارگذاري صفحات میدریافت نهااز این طریق در مراجعات بعدي دیگر این فایل. کنند
تر است چون دیگر براي سریعinlineبه شکل JSو CSSي هاالبته استفاده از فایل. شودمیسریع تر 

استفاده inlineشود ولی اگر دستورات میاي ارسال نHTTPدستورات هیچ درخواست inlineدریافت 
بخشی inlineشوند با هر بار بازدید از صفحه کلیه دستورات باید از اول دریافت شوند چون دستورات 

. آیندمیاز کد صفحه به حساب 

کرده اید ؟minifyرا CSSو javascriptي هافایل-10
را حذف کنید هاي خالی موجود در این فایلهاتوانید کلیه فاصلهمیي آنالین هابا استفاده از برخی ابزار

درصد 30سکریپت نیز گاها تا درصد صرفه جویی سایز و براي جاوا ا15اغلب تا CSSکه براي 
را تا جایی که امکان دارد هاتوانید حجم فایلمیاز این طریق . شودمیجویی در اندازه فایل حاصل صرفه

. کوچک کنید

را تنظیم کرده اید ؟هاEtagآیا -11
Etagرا شناسایی کنند و اگر فایل را در هاکنند که فایلمیبه مرورگرها کمک هاcache خود در اختیار
ي هابر روي سرورهاetagالبته مشکل اینجاست که این . درخواست نکنندserverدیگر آن را از ،دارند

را به طور کامل هاetagتوانید میبراي حل این مشکل . شوندمیمختلف به شکلی مختلف نمایش داده 
. حذف کنیدهاetagشوند را از درون مییی که باعث بروز مشکل هاحذف کنید و یا بخش

کرده اید ؟تصاویر را بهینه-12
توانید میحجم کردن تصاویر شوند، با بهینه و کممیدرصد از حجم صفحات را شامل 50تصاویر تقریباً 

ي مختلفی براي بهینه کردن تصاویر وجود دارد از طرفی با داشتن هاابزار. حجم صفحات را کاهش دهید
ترین تصویري انتخاب کنید تا کمفرمت مناسب را براي هر توانید میي تصویري هاشناخت از فرمت

.حجم را براي فایل مورد نظر داشته باشید
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ي طراحیهاموارد مربوط به استاندارد

استفاده شده است و آیا این دستور اولین خط کد شماست ؟Doctypeآیا - 1
. نمایش داده شودهاسند خود را مشخص کنید تا صفحه شما بر اساس استانداردdoctypeهمیشه باید 

شود و میي قدیمی نمایش داده هااگر این دستور را وارد نکنید، صفحه شما بر اساس استاندارد
عالوه بر این اگر . گیر استشان همیشه دردسر ساز و وقتیی در طرح بروز خواهد کرد که رفعهاباگ

گیرد و صفحه را بر مینادیده این این دستور را کال ie6این خط اولین خط کد شما نباشد مرورگر 
.به نمایش خواهد گذاشتمیي قدیهااساس استاندارد

است ؟tabelessآیا طرح کامال - 2
Tableهاست که استفاده از شوند و سالمیدیگر براي طراحی کلی صفحه استفاده نهاtable براي

تنها زمانی استفاده کنید که قصد نمایش اطالعات هاtableاز . طراحی کلی صفحه منسوخ شده است
صفحات هاdivبه این IDو اختصاص کالس  و divدر حالت کلی باید با استفاده از . جدولی را دارید

. دهی کنیدبندي و سبکخود را دسته

استفاده شده است ؟reset.cssآیا از فایل - 3
این . گیرندمیي مختلف مقادیر پیش فرضی براي یک سري از خصوصیات هر تگ در نظر هامرورگر

توان میreset CSSبا استفاده از دستورات . شودمیدر شیوه نمایش باعث بروز مشکالتی هاتفاوت
اي استایل پیش فرض در نظر گرفته شده براي عناصر مختلف صفحه را حذف کرد تا بتوان صفحه

تهیه کرده eric meyerرا آقاي reset CSSترین دستورات معروف. ایجاد کردهارورگریکسان در م
.است

شود ؟میآیا طرح در سایز مناسب به شکل درستی دیده - 4
سایت شما باید در این . گیرندمیدر نظر 768در 1024ترین سایز مانیتور را در حال حاضر کوچک

از سویی باید شرایطی را فراهم . در زیر صفحه نمایش داده شودscrollسایز به درستی و بدون نمایش 
.کنید که کاربرانی که مانیتورهاي بزرگتري در اختیار دارند نیز بتوانند سایت شما را به درستی ببینند

توان در اینترنت اکسپلورر بزرگتر کرد ؟میآیا متن صفحه را - 5
اینترنت کنند ولی میروي صفحه پشتیبانی کردن برzoomاگر چه مرورگرهاي جدید از قابلیت 

مشخص شده است را تغییر pixelیی که سایزشان با هادهد که متنمیاکسپلورر به کاربران اجازه ن
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در این حالت . مشخص شده باشدemبهتر است سایز متن در صفحه با درصد و یا مقیاس . سایز دهند
. در صورت لزوم افزایش دهندتوانند سایز متن رامیهم IEکاربران مرورگر 

کرده اید ؟validateرا HTMLو CSSآیا - 6
Validateي هاکردن فایلCSS وHTMLي شما هااز ملزومات نیست ولی اگر فایلvalidate شوند با

گاها همین مشکالت موجود در . توانید مشکالت طرح را برطرف کنیدمیاطمینان خاطر بیشتري 
سعی کنید همیشه . ش در نیایدشود تا صفحه شما به شکل دلخواه به نمایمیست که باعث هافایل

.کنیدvalidateت را صفحا

شود ؟میآیا طرح شما در مرورگرهاي مختلف یکسان دیده - 7
درصد طرح در 100البته شباهت . طرح باید در مرورگرهاي مختلف تقریبا یکسان دیده شود

مرورگرهاي مختلف الزامی نیست ولی باید شرایطی را فراهم کنید که محتواي سایت شما در 
اول طرح را . مرورگرهاي مختلف به شکل درست نمایش داده شود و براي کاربر قابل استفاده باشد

آن را ببینید و مشکالتش IEهمچون میي قدیهاي جدید طراحی کنید و سپس در مرورگرهابراي مرورگر
.را رفع کنید

اید ؟کردهclearرا floatاید آیا در همه جا عناصر بعد از استفاده کردهCSSدر floatاگر از قابلیت - 8
شده را نادیده floatکنید، عناصر بعد از عنصر مورد نظر دیگر عنصر میfloatزمانی که عنصري را 

البته . از بروز مشکل جلوگیري کنیدclearباید با استفاده از دستور . کنندمیگیرند و جایش را اشغال می
IEمشکالتی دارند و همیشه 7و 6ي هانسخهboxرا به شکل هاclear دهند ولی میشده نمایش

.توان مشکل را برطرف کردمیبه عنصر مورد نظر layoutی نیز وجود دارد که با اختصاص یهاباگ

از جاوا اسکریپت استفاده کرده اید ؟navigationآیا در - 9
از جاوااسکریپت استفاده کنید و این بخش بدون حضور جاوا navigationدر صورتی که براي بخش 

کاربرانی که این بخش را در . شودمیرو باسکریپت فعال نباشد، سایت شما با مشکالت مختلفی رو
توانند این بخش میي جستجو نیز نهامرورگر خود فعال ندارند، قادر به دیدن این بخش نیستند و موتور

.از سایت شما را ببینند
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قابل استفاده است ؟CSSآیا سایت بدون وجود تصویر و یا در صورت عدم وجود -10
محتواي متنی صفحات CSSنشدن تصاویر و یا loadسایت باید به شکلی طراحی شود که در صورت 

یی که تصاویر پس زمینه در نظر گرفته شده، هاباید سعی شود براي همه بخش. کامال قابل استفاده باشد
صفحه را نیز بهتر directionرنگ پس زمینه با رنگی مشابه تصویر نیز در نظر گرفته شود و در ضمن 

.محتواي صفحه قابل خواندن باشدCSSمشخص کنیم تا در صورت عدم وجود HTMLاست داخل فایل 
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