سٚا٘ـٙبػی سً٘ دس طشاحی ٚة ػبیت
یىی اص اص َٛثؼیبس ٔ ٚ ٟٓوّیذی دس طشاحی صفحبت ٚة  ،تٛج ٝث ٝاصُ سً٘ ثٙذی صفحبت  ٚاػتفبد ٜاص
سً٘ ٞبی ٔىُٕ  ٚتشویجی ٔطّٛثی اػت و ٝوبسثشاٖ ثتٛا٘ٙذ ثش اػبع اصُ ػِٟٛت  ٚجزاثیت صفح ، ٝثٝ
ٔـبٞذٔ ٜطبِت آٖ ثپشداص٘ذ .ایٗ و ٝچ ٝسٍ٘ی ٔتٙبػت ػبیت ٞبی ٚة اػت  ،پشػـی اػت و ٝوبسؿٙبػبٖ ٚة
 ،خیّی پبػخ جبٔغ  ٚوبّٔی ثشای اٖ اسای٘ ٝىشد ٜا٘ذ  ٚوٓ تش ٔتخصصبت طشاحی ٚة ثٔ ٝؼئّ ٝسٚاٖ ؿٙبػی
سً٘ ٞب دس طشاحی ػبیت  ،تٛج ٝوشد ٜا٘ذ .
أب ثٞ ٝش حبَ یه اصُ وّی ٚجٛد داسد ؤ ٝی ٌٛیذ  :دس سً٘ ثٙذی یه صفح ، ٝثبیذ ث ٝایٗ ٔٛضٛع تٛجٝ
ؿٛد و ٝایٗ سً٘ لشاس اػت دس چ ٝصفح ٝای  ٚثب چٛٔ ٝضٛػی ث ٝوبس سٚد .یؼٙی اصُ تٛج ٝث ٝػّٕىشد ٚ
ٔٛضٛػیت ػبیت  ،دس سً٘ ثٙذی ٔطبِت ٔ ٟٓاػت  .ػبیت ٞبی دِٚتی  ٚث ٝطٛس وُ  ،ػبیت ٞبیی ثب
ثبصدیذوٙٙذ ٜثؼیبس ثبال ٔ ،ؼٕٛال اص سً٘ ػفیذ ثشای صٔی ٝٙصفحبت  ٚسً٘ آثی ثشای ِیٙه ٞبی صفح ٚ ٝسً٘
ثٙفؾ ثشای ِیٙىٟبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜو ٝث ٝػٛٙاٖ  defaultثش٘بٔ ٝفشا٘ت پیج ٘یض ث ٝوبس ٔی سٚد  ،اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ .
ػبیت ٞبیی و ٝثیؾ تش جٙج ٝؿخصی داس٘ذ  ،اص سً٘ ٞبی ٔىُٕ اػتفبدٔ ٜی وٙٙذٔ .ثال سً٘ ػجض پش سً٘ دس
وٙبس ػشٔ ٝای  ،جزاثیت خبصی ث ٝػبیت ٞبیی ثب ٔٛضٛػیت ثبصسٌب٘ی ٔی دٞذ  ٚ .یب دس طشاحی ػبیت ٞبی
وٛدوبٖ  ،اص سً٘ ٞبی خیّی ؿبد اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .
ثٞ ٝش حبَ تٛج ٝث ٝوبسوشد وذ سً٘ ٞب دس طشاحی صفحبت ٚة اص إٞیت ٕٟٔی ثشخٛسداس اػت  .دس ادأ ٝایٗ
ٔطّت  ،فمط لصذ یبدآٚسی ٘ٛع سٚاٖ ؿٙبػی ٞش سً٘ دسٔخبطجبٖ اص دیذ سٚاٖ ؿٙبػبٖ داسیٓ  ٚفؼال دس ٔٛسد
ایٗ و ٝچٛ٘ ٝع سٍ٘ی ثشای چ ٝػبیتی ٔٙبػت اػت  ،صحجت ٕ٘ی وٙیٓ .اٌش چ ٝایٗ تٛضیحبت  ،خٛد ٘یض ثیبٖ
ٌش اػتٙتبجبت خٛثی ٞؼتٙذ وٚ ٝة ٔؼتشٞب سا دس ٌشافیه ػبیت  ،ث ٝخٛثی ٞذایت ٔی وٙذ .
●یه ثٟتشیٗ سً٘ ٘ذاسیٓ !
دس ٔذیش یت ٘ٛیٗ یه اصُ پزیشفت ٝؿذٚ ٜجٛد داسد و ٝیه ثٟتشیٗ ؿیٔ ٜٛذیشیت دس وبس ٚجٛد ٘ذاسد .تشویت
ٕٞ ٚبٍٙٞی  ٚاػتمشاس یه ٘ظبْ دس سً٘ ثٙذی صفحبت ٚة ٘یض  ،چٙیٗ سٚیىشدی داسد .تجشثٛ٘ ٚ ٝع ػاللٚ ٝ
ٙٞش ٞ web designerؼت و ٝػبیتی سا ثشای ٔب جزاة  ٚػبیتی دیٍش سا ٔ nextی وٙیٓ٘ .ىبتی ؤ ٝیجبیؼت
دس صٔبٖ طشاحی ٌشافیىی ػبیت دس ٘ظش داؿت ٝثبؿیٓ ث ٝؿشح صیش ٞؼتٙذ :
●اثش سٚاٖ ؿٙبػی سً٘
لبثّیت خٛا٘ذٖ ٔت ٖٛصفحبت ػبیت ٔ .ثُ ػبیت ): (www.irna.com

سً٘ ٔتٕٓ سٍٟ٘بی ا٘تخبثی ثشای ثه ٌشا٘ذ ٌ ،شافیه ٞب ِ ،یٙه ٞب ٔ ٚتٔ ( ٖٛثُ ػبیت)
http://www.higrade.ir
ٚجٛد تطجیك سٍ٘ی ثیٗ ٌِٞٛٛب  ٚآسْ ٞبی صفحبت ثب سً٘ ثٙذی ٔتٔ ٚ ٖٛطبِت ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذٔ( ٜثُ ػبیت (
http://www.karvarz.com
ٚج ٝثٛ٘ ٝع ٔخبطت  ٚثبصدیذوٙٙذ ٜثخؾ ٞبی ٔختّف ػبیت .
ػبیتی ٔب٘ٙذ یب ، ٛٞو ٝسٚصا٘ٔ ٝیّیٞ ٖٛب ٔخبطت داسد  ٚاص صذٞب ثخؾ ٔتٛٙع تـىیُ ؿذ ٜاػت  ،ثشای ٞش ثخؾ
خٛد اص یه چیذٔبٖ  ٚسً٘ ثٙذی خبصی دس طشاحی صفحبت اوتی ، ٛاػتفبد ٜوشد ٜاػت ٔ .ثال ثخؾ وٛدوبٖ
یب ٛٞثب ثخؾ ثبصسٌب٘ی اٖ ثؼیبس تفبٚت داسد.
● ۵اصُ ٟٔٓ
ِ . ۱یؼت صیش ٔـخصٞ ٝبیی اص سً٘ ٞب سا وٍٙٞ ٝبْ طشاحی ثبیذ ٔذ٘ظش داؿت ٝثبؿیذ ثیبٖ ٔیىٙذ :
 . ۲سً٘ ٞب اثش صیبدی سٚی احؼبػبت ٔب دس  ۰۹ثب٘ی ٝا َٚدیذٖ ٔیٍزاس٘ذ .
 . ۳اثش سً٘ ٔیتٛا٘ذ ثیٙٙذ ٜسا تشغیت ث ٝخشیذ یه جٙغ اص ؿٕب وٙذ .
 . ۴سً٘ ٞب سفتبس ٔب سا دس ثشاثش یه ٔٛضٛع فمط تـذیذ ٕ٘یىٙٙذ ،ثّى ٝاثش خٛد سا وبٔال دس سفتبس ٔب ٘ـبٖ
ٔیذٙٞذ .
* اثش ٌزاسی سً٘ دس فشٞ ًٙٞبی ٔختّف ٌ٘ٛبٌ ٖٛاػت !
ٞ . ۵ش سً٘ ث ٝتٟٙبیی یه پیبْ ٔخصٛف ث ٝچـٓ ثیٙٙذٔ ٜیفشػتذ.ث ٝلٔ َٛه ِٞٛبٖ ،سػبٕ٘ٞ ٝبٖ پیبْ اػت .
●سٚاٖ ؿٙبػی سً٘ ٞب
ث ٝطٛس وُ  ،سً٘ ٞب داسای خصیصٞ ٝبی خبصی ٞؼتٙذ و ٝدس صیش ث ٝثخـی اص ایٗ ِٔٛفٞ ٝبی ٔٛجٛد دس سً٘
ٞب اؿبس ٜؿذ ٜاػت :
▪ػفیذ :
اؿبس ٜداسد ث ٝصذالت  ،پبویضٌی  ،صٕیٕیت ٔ ،الیٕت ٔ ٚؼبصش ثٛد ٖ چیضی  .ػفیذ ثٟتشیٗ سً٘ ثشای ثه
ٌشا٘ذ ٞبی ٚة اػت  .دس تجبست ػفیذ سً٘ خؼتٍی ٌیش  ٚا٘شطی ثخؾ اػت .

▪ػیب: ٜ
اؿبس ٜداسد ث ٝظشافت  ،لذست  ،دِیشی  ،ؿٟبٔت  ،فشیجٙذٌی  ،ؿیطبٖ ٟٔ ،بست  ٚثبػتبٖ ٔ .ـىی ثشای سً٘ ٔتٗ
سٚی یه پغ صٔی ٝٙسٚؿٗ ایذ ٜآَ اػت .ایٗ سً٘ ثؼٛٙاٖ سً٘ پغ صٔی ٝٙچـٓ سا خؼتٔ ٝیىٙذ .
▪لشٔض :
تٛا٘بیی ٞ ،یجبٖ  ،احؼبػبت ؿذیذ  ،ػشػت  ،خطش  ٚتٟبجٓ  .ایٗ سً٘ اص ثیٙٙذ ٜتٛج ٝث ٝخٛد سا طّت ٔیىٙذ .
دس تجبست ثٕؼٙی ٚاْ  ٚثذٞی اػت  .ایٗ سً٘ ؿذیذ تشیٗ سً٘ احؼبع اػت  ٚضشثبٖ لّت  ٚتٙفغ سا تؼشیغ
ٔیىٙذ .
▪آثی :
أٙیت  ،اػتٕبد ٔ ،ؼیِٛیت پزیشی  ،ػشٔب  ،ایٕبٖ ٚ ،فبداسی ٚ ،اثؼتٍی ٚجب ٚ ٜجالَ .آثی دٔٚیٗ سً٘ ػٛاْ
پؼٙذ اػت  .دس تجبست ثٕؼٙبی ضٕب٘ت ٔبِی اػت .
▪ػجض :
تٙذسػتی  ،فشاٚا٘ی  ،حبصّخیضی  ،آصادی  ،ؿفب  ٚثٟجٛدی  ،طجیؼت  ،پیـشفت  ،حؼبدت  ٚخ٘ٛؼشدی  .دس
تجبست ثیبٍ٘ش ٔمبْ  ٚثشٚت اػت .ایٗ سً٘ دس چـٓ ٞب ساحت تش اص  ٕٝٞدیذٔ ٜیـٛد .
▪ل ٜٟٛای :
تبثیش ٌزاسی ٔ ،تب٘ت  ،تٛاٍ٘شی ٔبِی  ٚوٕه وٙٙذ ٜثٛدٖ  .ل ٜٟٛای سً٘ وش ٜخبوی ٔبػت  ٚدس طجیؼت ثؼیبس
فشاٚاٖ اػت .
▪خبوؼتشی :
صٕیٕیت صیبد  ،اػتجبس ٘ ٚفٛر  ٚػّٕی ثٛدٖ  .دس تجبست ثٕؼٙبی ػٙت ٌشایی اػت .
▪صٛستی :
ٔالیٕت  ،ؿیشیٙی  ،ظشافت  ٚص٘بٍ٘ی  ،خٛة ثٛدٖ  ،ثی ٌٙبٞی  ٚپشٚسؽ وٛدن .
▪ثٙفؾ :

ٚلبس ٔ ،ؼٛٙیت  ،ؿبٞب٘ ٝثٛدٖ  ،ػیؾ ٘ ٚؼٕت  ،داسایی  ،اػتجبس ٘ ٚفٛر  ،ػٌٛٛاسی ٟٔ ٚبست  .دس تجبست ثضسي
٘ـبٖ دادٖ اػت  .ثٙفؾ طشفذاسی اص ػجه ٞبی ٙٞشٔٙذا٘ ٝاػت .
▪٘بس٘جی :
ػشص٘ذٌی  ٚؿٛخی ِ ،زت  ٚخٛؿٍزسا٘ی  ،تؼبدَ ٌشٔبیی  ،تـٛیك وشدٖ  ،چبالوی ٘ ٚیش ، ٚتحُٕ  ٚثّٙذ
ٕٞتی .
▪صسد :
٘ٛس خٛسؿیذ ٌ ،شٔی  ،خٛؿی ٘ ،بٔشدی  ،تشػٛیی  ٚحؼبدت  .دس تجبست دسخٛاػت اص ٘ٛع سٚؿٙفىشا٘ ٝاػت ٚ
ثشای تبویذ ٘یض خٛة اػت  .صسد ثبػث افضایؾ تٕشوض ؿذ ، ٜػٛخت  ٚػبص سا صیبد ٔیىٙذ  ٚػخت تشیٗ سً٘
ثشای چـٓ ٞبػت .
▪طالیی :
٘ـبٍ٘ش ٌشاٖ ثٛدٖ  ٚپشػتیظ اػت .
▪٘مش ٜای :
ػشٔب  ،ػّٕی ثٛدٖ  ٚاػتجبس  ٚپشػتیظ اػت .
پغ ٚلتی ٔیخٛاٞیذ سٍ٘ی ا٘تخبة وٙیذ ثبیذ دسثبس ٜثبصاس ٟ٘بیی وبس خٛد ثب٘ذیـیذ  .چ ٝاحؼبػبتی سا ٔیخٛاٞیذ
ثشاٍ٘یخت ٝوٙیذ ؟ ا َٚوٕی دسثبس ٜچـٓ ا٘ذاص احؼبػی ٞذفتبٖ فىش وٙیذ ٘ ٚیض پیبٔی و ٝاص سا ٜدیذ ٔیخٛاٞیذ
ٔٙتمُ وٙیذ .
ثؼذ سً٘ خٛد سا ا٘تخبة وٙیذ ! تٛج ٝداؿت ٝثبؿیذ وٌ ٝشافیه صفحبت ٚة  ،أشٚص٘ ٜمؾ صیبدی سا دس اسایٝ
دوتشیٗ سفتبس ػبصٔب٘ی اِىتش٘ٚیىی ٔشاوض سػب٘ ٝای غشة ثٔ ٝخبطجبٖ دس اختیبس داس٘ذ ، LOGO ٚ
ٞ TIZER ،BANNERب  ،فٛق اِؼبد ٜدس تحىیٓ ٔفبٞیٓ ثٔ ٝخبطجبٖ ٚثی ٔٛثش ٞؼتٙذ.

