رابطهء طراحی وب سایت با شناسایی مخاطبان هدفمند
عرادی ٔة ضبیت خالقبَّ،يطهًبً يٕجت جهت تٕجّ ثبزدیذکُُذگبٌ خٕاْذ غذ ،ايب ایٍ اير ثّ تُٓبیی تبثیر
زیبدی ثر تؿًیى گیری افراد ثرای خریذ از ٔة ضبیت غًب َخٕاْذ داغت.زیرا گبْی ٔة ضبیت ْب در تػخیؽ
يخبعت ْذفًُذ خٕد دچبر اغتجبِ يی غَٕذ .ثُبثرایٍ قجم از غرٔع ٔ تؿًیى گیری ثرای عرادی ضبیت ٔ کبر ثر
رٔی يػخؿّ ْبی عرادی ٔة ضبیت ثّ ؾٕرت خبؼ تٕضظ عراحَ ،یبز ضرٔری ثرای تجسیّ ٔ تذهیم يخبعجبٌ
ٔة ضبیت يی ثبغذ ٔ کطبَی کّ تالظ ثرای ایجبد ارتجبط از عریق ٔة ضبیت يی کُُذ َیس ثبیذ يٕرد غُبضبیی
قرار ثگیرَذ.
ال ٔاضخ اضت کّ ثب ضبخت ٔ عرادی ٔة ضبیت تبٌ يی خٕاْیذ َبو ٔة ضبیت خٕد را در ایُترَت ثجت
انجتّ کبي ً
ًَٕدِ ٔ در ایٍ فضبی يجبزی دضٕر داغتّ ثبغیذ .ثب ایٍ کبر قؿذ داریذ تٕجّ يخبعت ٔ ثبزدیذکُُذگبٌ را ثّ
خذيبت ٔ ضرٔیص ْبی خٕد جهت ًَٕدِ تب ثذاَُذ غًب چّ َٕع ضرٔیطی ثّ آَٓب ارائّ يی ًَبییذ.ثُبثرایٍ درک
ثبزدیذکُُذِ از ایُکّ ْذف از عرادی ٔة ضبیت غًب ٔ تالظ ثرای رضبَذٌ پیبو ٔة ضبیت غًب کّ در چّ يٕردی
اضت ٔ چّ چیسی ارائّ يی کُذ ،جسء يطئٕنیت ْبی غًب خٕاْذ ثٕد.
پص از پیذا کردٌ گرْٔی از افراد کّ ثیػتر تًبیم ثّ ثبزدیذ از ٔة ضبیت غًب را دارَذ ،يردهّء يٓى ثعذی ثرای
عرادی ٔة ضبیت ،تعریف ثخع ثبقی يبَذِ از تٕضعّء ٔة ضبیت غًب يی ثبغذ .در ایٍ ثخع ثب ضٕاالتی
يبَُذ ایٍ ضٕاالت يٕاجّ خٕاْیذ ثٕد :چّ کطبَی يغبنت ٔة ضبیت را يغبنعّ خٕاُْذ کرد؟ چّ َٕع گرافیک ٔ یب
يٕضیقی ثبعث ایجبد دص تقذیر در يخبعت خٕاْذ غذ؟ چّ َٕع کهًّ کهیذی ثبعث ایجبد يخبعت ثیػتری در
ٔة ضبیت يی غٕد؟
درک ایٍ يطئهّ ثطیبر پر اًْیت يی ثبغذ کّ ُْگبيی يخبعت ْذفًُذ ٔة ضبیت خٕد را غُبضبیی کردیذ،
دیگر ثب تًبيی افراد ًَی تٕاَیذ ثّ ٔضیهّء ٔة ضبیت خٕد ارتجبط ثرقرار ًَبییذ .ایٍ ثذاٌ يعُی اضت کّ اگر
يخبعجبٌ ْذفًُذ ٔة ضبیت غًب ثبَٕاٌ ْطتُذ ،ثُبثرایٍ يغبنت ٔة ضبیت غًب يُبضت ٔ يٕرد اضتفبدِء
آقبیبٌ َخٕاْذ ثٕد .ثُبثرایٍ عراح ٔة ضبیت ثبیذ تب تجسیّ ٔ تذهیم کبيم ٔ در َظر گرفتٍ تًبيی جٕاَت يثجت ٔ
يُفی ثرای اثتکبر در عرادی ضبیت ٔ گرفتٍ َتیجّء َٓبیی يُتظر ثًبَذ.
يٓى َیطت عراح ٔة ضبیت چّ َٕع عرادی ضبیتی در َظر گرفتّ اضت فقظ يٓى اضت کّ آَٓب ثتٕاَُذ ثب تجسیّ
ٔ تذهیم ،يخبعجبٌ ْذفًُذ را تعییٍ ًَبیُذ .ثُبثرایٍ ضرٔری اضت کّ عرادی ضبیت ثّ گَّٕ ای ثبغذ کّ در
اثتذای اير ثب يجتذیبٌ ،ارتجبط ایجبد ًَبیذ .اگر عرادی ٔة ضبیت ثّ ؾٕرت تعبيهی ثبغذ ،ثبعث ایجبد غتبة أنیّ
در ثبزدیذکُُذِ خٕاْذ غذ .تعبيم در عرادی ٔة ضبیت فقظ زيبَی يًکٍ خٕاْذ ثٕد کّ غًب َیبز ٔ دیذگبِ ْبی
يخبعت ْذفًُذ خٕد در یک ٔة ضبیت را درک ًَٕدِ ثبغیذ .
پص ثب عذِ ای از يخبعجبٌ خٕد يؿبدجّ داغتّ ٔ ثّ ثررضی آَٓب ثپردازیذ .ایٍ اير ثّ اَتخبة دیذگبِ يُبضت از
يخبعت ،کًک زیبدی خٕاْذ کرد.ایٍ اير در پبیبٌ پرٔژِ درش خٕثی از يٕضٕعبت ٔ خغبْب در عرادی ٔة ضبیت
ثّ غًب خٕاْذ داد .ثّ یبد داغتّ ثبغیذ در َٓبیت کطبَی کّ عرادی ضبیت غًب را تؿٕیت ٔ قجٕل يی کُُذ،
کطبَی ْطتُذ کّ غًب در دبل تالظ ثرای ثرقراری ارتجبط ثب آَٓب ْطتیذ ٔ انجتّ َّ کطبَی کّ ثبیذ ثّ غًب
يجهغی پرداخت ًَبیُذ.
-تقطیى ثُذی در ثبزاریبثی ایُترَتی در عرادی ٔة ضبیت يٕرد َظر َیس ثّ غًب کًک زیبدی خٕاْذ کرد:

●گرِٔ ضُی:
تعریف يػخؽ ٔ ٔاضذی از ایُکّ يغبنت ٔ يذؿٕالت ٔ یب خذيبت ٔة ضبیت غًب ثرای چّ گرِٔ ضُی ارائّ يی
غٕد ،داغتّ ثبغیذ.
●يیساٌ تذؿیالت:
اگر چّ ْذف غًب کٕدکبٌ دثطتبَی ٔ یب داَع آيٕزاٌ در کبنج ٔ یب درفّ ای ْب ثبغذ؛ ضٕاثق تذؿیهی آَٓب در
َتیجّ گیری دقیق ،ؾذیخ ٔ غفبف ثرای ثّ کبرگیری َٕع زثبٌ ٔ ادثیبتُْ ،گبو عرادی ٔة ضبیت کًک زیبدی
خٕاْذ کرد.
●داَع فُی:
اگر ثب ثرخی خذيبت فُی ضرٔکبر داریذ ،ثبیذ ثّ ثررضی ایٍ يٕضٕع ثپردازیذ کّ کبرثراٌ ٔاقعی غًب چّ َٕع
داَع فُی ثبیذ داغتّ ثبغُذ .ایٍ اير ثبعث آَبنیس َقبط قٕت ٔتٕاَبیی ْبی غًب غذِ ٔ در ایٍ اير کًک غبیبَی
ثّ غًب خٕاْذ غذ.
●جٓت گیری گرافیکی:
قضبٔت ٔ ثررضی رائقّء يػتریبٌ ثّ غًب کًک خٕاْذ کرد تب جٓت گیری ؾذیذی در عرادی گرافیکی ٔة
ضبیت خٕد داغتّ تب يُجر ثّ ْذایت ترافیک ثّ ٔة ضبیت غًب ٔ ثبال ثردٌ فرٔظ در آٌ غٕد.
ثُبثرایٍ ُْگبيی کّ عراح ٔة ضبیت ٔ  developerثب يغبنعّ ثر رٔی يخبعجیٍ ْذفًُذ ثّ تػریخ غفبف تًبيی
ایٍ جُجّ ْبی عرادی ضبیت ثپردازَذ ،تًبيی يٕارد دیگر يبَُذ رزٔنٕغٍ ؾفذّء ًَبیع ،قبنت گرافیکی ،زيبٌ ٔ
ضرعت ثبرگساری ،زثبٌ ٔ غیرِ در عرادی ضبیت ،ثّ ضٕٓنت اَجبو خٕاْذ گرفت .ثب درک َیبز ْبی يخبعجبٌ ٔة
ضبیت ایٍ اير ثرای عرادبٌ ُْ ،گبيی عرادی ضبیت ٔ دم ضٕاالت پیع آيذِ در عٕل يرادم يختهف عرادی
ٔة ضبیتَ ،طجتبً آضبٌ خٕاْذ غذ.
پرداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكترَٔیك ٔ فرٔظ يجبزي
ْى اكٌُٕ ثراي يػبٔرِ رايگبٌ تًبش دبؾم فريبئیذ:
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