
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 زیبا طراحی کنیم؟ یتیساوبچگىنه 
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 2صفحٌ 

کد از زنان  يا ندت از قبل است. تر راحتبسیار  Frontendیا  UIطراحی  نخصَصا   ،یتسا ٍبدر حال حاضر طراحی 
 زیبا، یتسا ٍبیک  یراحت بٌ تَاند ین یيرکس ىزٍرنا گذشتٌ است. UIدستی ٍ نحدٍدیت در طراحی  یسینَ
 ٍ قَی را فقط در عرض چند دقیقٌ بسازد. یسپانسیَر 

دقیق داشتٌ  یزیر  برنانٌکافی است کٌ شها یک  فقط خَشبختانٌ اصَل طراحی سایت بسیار خیلی سخت نیست،
طراحی  قطعا  اساسی شها  يای یتاٍلَاز  یکی انا تنًا نباید زیبایی باشد، یتسا ٍبشها از ایجاد یک  يدف باشید.
 است. یتتانسا ٍب

 

 یتسا وباصىل اولیه طراحی داستان آمىزش 
 تر یقدقرا  يا آندر شش نرحلٌ  سپس ،ديیو ینرا بٌ شها آنَزش  یتسا ٍبدر این نقالٌ نا اصَل اٍلیٌ طراحی یک 

 .کنیو ینبررسی 

 کامل مشخص کنید طىر بهطرح خىد را 

ٍاضح انتظارات خَد را از  کانل   طَر بٌاین طرح شها باید  در بٌ یک طرح کانل نیاز دارید. شها قبل از شرٍع ير کاری،
نرتبط است در  یتتانسا ٍب ظاير بٌبخشی از ايداف خَد کٌ  نیدتَا نی ینيهچن نشخص کنید. یتتانسا ٍبطاير 

 این بخش ذکر کنید.

 زیر پاسخ ديید: سؤال 5 بٌ درک بًتر این بخش، برای

 سایت شها شخصی است یا تجاری؟ یاآ 
  ؟چگَنٌ بلٌ، اگر آٍردید، بٌ دستپَلی  یتتانسا ٍباز  حال تابٌآیا شها 
  شها بٌ تبلیغات ٍابستٌ است؟ یتسا ٍبآیا 
 سایت شها چقدر ترافیک دارد؟ 

این طرح  یزیير چٍاضح ٍ فارغ از  کانل   طَر بٌن نعناست کٌ بدا ینا خالی کنید. کاغذٍ افکار خَد را بر رٍی  يا یدىا
در ينگام طراحی این  یراز  است، یتسا ٍب یطراح رایرٍش يَشهندانٌ ب یک ینا خَد تکهیل کنید. يای یدىارا با 

تیهی در حال  صَرت بٌاگر  ینيهچن .کنید یننانرتبط را حذف یا ٍیرایش  یيا قسهتٍ  کنید ینطرح را بررسی 
 طراحان دیگر نیز کهک بگیرید. يای یدىااست از  بًتر يستید، یتسا ٍبطراحی 
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 داشتٌ باشید. یفیتباکاضافی را حذف کنید تا یک طرح کانل ٍ  یيا قسهتدر پایان طرح خَد را بخَانید ٍ 
طرح چشو اندازى  ینا اضافی باشد. یيا صفحٌٍ  بار یدسا ،UIدارای یک طراحی  تَاند ین یطَرکل بٌشها  یتسا ٍب
 است. یتتانسا ٍببٌ  شها

 هىیت بصری ایجاد کنید یتتانسا وببرای 

 جا گیرد، یتتانسا ٍبکٌ قرار است چٌ چیزی در  یدا شدىنتَجٌ  کانل  ایدى ٍ طرح خَد را کانل کردید ٍ  کٌ یينگان
 اگر .خَرد ینشها باید بررسی کنید کٌ چٌ فَنت ٍ تایپَگرافی بٌ درد کار شها  نثال یبرا نگاى بصری بٌ آن است. زنان

از اندازى ٍ فَنت لَگَ ٍ برند استفادى کنید تا یک  یدبا یا برند يستید، نجهَعٌشها در حال طراحی سایت یک 
 يهخَانی بین سایت ٍ برند ایجاد شَد.

اگر شها در حال طراحی سایت یک برند یا نجهَعٌ  بازيو يهچنین شها باید در نَرد انتخاب رنگ نیز کهی فکر کنید.
بٌ  يا رنگغیر این صَرت تعادل بین  در برای برند( استفادى کنید. شدى یفتعر  یيا رنگ) یسازنان رنگاز يستید باید 

 .شَد یناز این لحاظ دچار ضعف  یتسا ٍبٍ  آید ینهٍجَد 

یک حس ٍ یک نعنی  ديندى نشانرنگ  ير نَضَعی کٌ باید بٌ آن تَجٌ داشتٌ باشید )احساس( است. ترین یاصل
رنگ  عنَان بٌرنگ سبز  انا ،شَد ینتًاجهی یا يیجانی استفادى  رنگ یک عنَان بٌرنگ قرنز  نعهَل  نثال  یبرا است،
باید دقت کافی را بٌ خرج ديید تا  يا رنگاستفادى از  یبرا .گردد یناستفادى  زیست یطنحبٌ نشانٌ  نعهَل  آرام ٍ 

 یک يَیت بصری قَی ایجاد نهایید.

 را در نظر بگیرید یبند طرح

باید بٌ این فکر کنید کٌ  الن نرحلٌ بسیار راحت است. ینا درست ٍ قَی انجام دادى باشید، کانل  اٍل را اگر نرحلٌ 
رقیب یا  يای یتسااز  شَد ین یشنًادپ بررسی کنید؛ دقت بٌشها باید  اکنَن ير الهان را در کدام قسهت قرار ديید.

لزم را داشتٌ  یاستانداردياباید  ديید ینقرار  ینَردبررسفرانَش نکنید سایتی کٌ شها  انا نشابٌ استفادى کنید.
 پ باشید.

 ،یگرد عبارت بٌ دٍست دارند در ابتدا از چٌ الهانی بازدید کنند. يا آنشها خَدتان را جای کاربران بگذارید ٍ ببینید کٌ 
ان خَد بازخَرد باید از کاربر شها ،يا ینااز يهٌ  پس باید بررسی کنید کٌ چٌ الهانی در چٌ قسهتی قرار بگیرید. شها

 برای برقراری ارتباط ٍجَد دارد.زیادی  یيا افزٍنٌٍردپرس  در بگیرید.

درصد فرٍش  تَاند ینآن  ییجا جابٌان یا هلرنگ یک ا ییرتغ انجام ديید. دقت بٌير صفحٌ را  یبند طرحشها باید 
یا این صفحٌ کار خَد را بٌ بًترین خَدتان بپرسید کٌ آ از ،کار یناانجام بًتر  یبرا چند برابر کو یا زیاد کند. شهارا

( دکهٌ تهاس با نا یا Call To Actionشها ) CTAنثال در صفحٌ تهاس با نا دکهٌ  یبرا یا نٌ. ديد ینشکل انجام 
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باید بٌ نحَی عهل کنید کٌ آن دکهٌ در دید عهَم کاربران باشد ٍ کاربران برای ارسال پیام اقدام  یننابراب ارسال است،
 کنند.

 احساس کردید الهانی اضافی است، اگر بًبَد بخشد، شهاراباید کیفیت صفحٌ  کنید ینی کٌ بٌ صفحٌ اضافٌ ير الهان
زنان  باگذشت بپريیزید. یرضرٍریغ یيا الهاناست در ابتدای طراحی از  بًتر .یدکن پاک را يا آن تردید یب تَانید ین
 صفحٌ را ٍیرایش کنید. تَانید ین

 جزئیات تىجه کنیدبه 

 یتسا ٍباست نَاردی در  نهکن بپردازید ٍ جزئیات را بررسی کنید.بٌ کنجکاٍی  تَانید ین از انجام نراحل بال،بعد 
باید بدانید  انا دیگر؛ یيا الهانٍ  ننَيا ،يا دکهٌ نثل نشکلی نداشتٌ باشند، ظاير بٌ شها ٍجَد داشتٌ باشد کٌ

 .شَد ینباعث از دست رفتن اعتبار برند شها  يا آننشکلی در طراحی  ینتر  کَچک

شها باید بًترین  يدف .کند ینتا حد زیادی بٌ اصلح طراحی شها کهک  کار ینا ير الهان اختصاصی تَجٌ کنید.بٌ 
دیگر ٍقتی برای انجام اشتبايات رایج نثل  شها .کنید ینآن انرژی ٍ ٍقت زیادی صرف  برای یراز  نتیجٌ باشد،
 بد ندارید. یيا فَنت استفادى از

 آن یگذار  اشتراکنمىنه اولیه و ساخت 

 با دیگران بٌ اشتراک بگذارید. تَانید ینخَد را  یتسا ٍباٍلیٌ  نهَنٌ اٍلیٌ بخش نًهی از طراحی است. یساز  نهَنٌ
 افزار نرم نثل  آن را در لَکال ياست )  تَانید ین ینيهچن در قالب تصَیر بٌ اشتراک بگذارید. تَانید یناٍلیٌ را  نهَنٌ

Xampp) اجرا کنید. 

اٍلیٌ  نهَنٌ برای نشتری خَد در حال طراحی سایت يستید، اگر ايداف ٍ ایدى پرٍژى است. بازگَکنندىاٍلیٌ نهَنٌ 
 خَبی را دریافت کند. یبازخَرديااشد کٌ ب یطَر  بٌاٍلیٌ باید  نهَنٌ قدرت شها است. بازگَکنندى

 .رٍند ینهبٌ سراغ نهَنٌ اٍلیٌ  نعهَل   سبک ٍ کَچک، یيا پرٍژىیاد داشتٌ باشید در بٌ 

 

بندی: جمع  

 ؟.ٍبسایتی زیبا طراحی کنیوید کٌ چگَنٌ فرا گرفتید.انیدٍاریو الن بدان را ایک ٍبسایت زیبرٍش برای طراحی  5این آنَزش ر د
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