بهترین روش برای طراحی سایت کاربر پسند
در يیبٌ ًّْء اصطالحبت فُی در ارتجبط ثب ایُتزَت ٔ طزاحی طبیت ،یک کهًّ ٔجٕد دارد کّ اس ًّْ يٓى تز اطت
ٔ ثقیّ را تحت تبٔثیز خٕد قزار يی دْذ کّ انجتّ ثزای ْز کظی آػُب اطت .ایٍ کهًّ "قبثم اطتفبدِ" يی ثبػذ .
ثزای اَجبو طزاحی ٔة طبیت" قبثم اطتفبدِ" ثٕدٌ ثّ جٓت ثبسگؼت يؼتزیبٌ ثّ ٔة طبیت ػًب ،ثظیبر يٓى
يی ثبػذ.
اگز ْیچ کض َتٕاَذ اس ٔة طبیت ػًب اطتفبدِ کُذ ،يطًئٍ ثبػیذ سحًت يبَذٌ در ٔة طبیتی کّ يفیذ ٔاقغ
َؼذِ را َیش ثّ خٕد ًَیذُْذ .طزاحی طبیت ػًب ثبیذ ثّ گَّٕ ای ثبػذ کّ يٕرد پظُذ کبرثز ثبػذ .در غیز ایٍ
صٕرت طزيبیّ گذاری ػًب ثبسگؼتی َخٕاْذ داػت .ثّ سثبٌ طبدِ تز ثبیذ ثگٕیى اصالً يٓى َیظت کّ يطبنت ٔ
يحتٕای ٔة طبیت اس چّ َٕػی اطت ٔ درثبرِء چّ چیشی يی ثبػذ ،فقط کبفی اطت طزاحی ٔة طبیت ػًب
ثّ گَّٕ ای ثبػذ کّ کبرثز ٔ ثبسدیذکُُذِ ثّ ػُٕاٌ يحٕر اصهی ٔة طبیت ػًب در َظز گزفتّ ػٕد.
ثٓتزیٍ رٔع ثزای اَجبو ایٍ کبر ،داػتٍ رٔیکزد پیؼگیزاَّ در فزآیُذ طزاحی طبیت ٔ در َظز گزفتٍ ْزگَّٕ
يظبئم ثبنقِٕ قجم اس دیز ػذٌ آٌ يی ثبػذ .در حبنی کّ تؼذاد قبثم تٕجٓی پیؼُٓبدات خبؽ در سيیُّء طزاحی
ٔة طبیت ٔجٕد دارد ايب در ایُجب ثزخی اس َکبت کٕچک ثزای طزاحی طبیتی کّ ثزای ثبسدیذکُُذِ يفیذ ثبػذ را
يی تٕاَیذ اطتفبدِ ًَبییذ.


Html:دارای َظخّ ْب ٔ گَّٕ ْبی يختهفی اطت – کّ ثزخی اس يؼکالت ثبسدیذکُُذگبٌ ٔة طبیت
ػًب ثّ دنیم ػُبصز خبؽ يٕجٕد در ایٍ َظخّ ْبی يتُی  Htmlيی ثبػذ .تُٓب راْی کّ ثزای اَجبو
طزاحی طبیت ػًب آٌ ْى ثّ طٕر کبيم کبرثزپظُذ ٔجٕد دارد ،يحذٔد کزدٌ طزاحی طبیت تبٌ ثّ Html
0.1يی ثبػذ کّ انجتّ اطتفبدِ اس ایٍ ثزَبيّ چُذ طبنی ثیؼتز طٕل ًَی کؼذ؛ تب اکثز خٕاَُذگبٌ ٔة
طبیت ْب قبدر ثّ دطتزطی ثّ فٍ آٔری ٔ تکُٕنٕژی جذیذ ثّ ػهت طخت افشارْبی کبيپیٕتز ْبی قذیًی
ٔ دیگز ػٕايم ثؼَٕذ .
ثٓتزیٍ تٕصیّ ثزای کبرثزپظُذ ثٕدٌ طزاحی ٔة طبیت ،ػذو اطتفبدِ اس َزو افشارْبی ططح  ٔ Betaفٍ
آٔری آَٓب اطت .انجتّ تب سيبَی کّ اس اَتؼبر ایٍ َزو افشارْب حذٔدًا یک طبل گذػتّ ٔ اطتفبدِ اس آٌ
ػًٕيی تز ػٕد.



سرعت داونلىد :تقزیجبً اکثز يزدو دطتزطی ثّ ایُتزَت دارَذ ايب ایٍ ثذاٌ يؼُی َیظت کّ ًّْء آَٓب
طزػت اتصبل ثّ ایُتزَت ػبٌ ثّ خٕثی يبل ػًبطت! ثُبثزایٍ اقذاو ثّ طبخت ٔ طزاحی طبیتی َکُیذ
کّ ثیغ اس حذ ثشرگ يی ثبػذ .طجق آخزیٍ يطبنؼبت ،طزػت دریبفت ٔ ثبسػذٌ صفحبت یک ٔة طبیت
يًٓتزیٍ ػبيم ثزای افزاد يی ثبػذ.
یک يؼتزی ثبنقِٕ ثؼذ اس حذٔد  01ثبَیّ اس صفحّء ٔة طبیت ػًب خبرج يی ػٕد ٔ یب يًکٍ اطت ثّ
دنیم قطغ ػذٌ ایُتزَت ثبػذ .انجتّ يٓى َیظت کّ يٕضٕع ٔة طبیت درثبرِء چیظت ٔ یب آٌ فزد
ػالقًُذ ثّ آٌ يی ثبػذ یب خیز!



صفحه بندی صفحات :اًْیت صفحّ ثُذی در طزاحی طبیت ػجیّ اًْیت يحتٕای آٌ ٔة طبیت يی
ثبػذ .ایٍ دٔ يٕرد تقزیجبً ثّ ْى ٔصم يی ثبػُذ .ػًب يی تٕاَیذ ػبنی تزیٍ يحتٕا را ثزای ٔة طبیت
خٕد ثُٕیظیذ ،ايب اگز صفحّ ثُذی صفحبت آٌ يطبنت درطت َجٕدِ ٔ درْى ٔ ثزْى ٔ ثی رثط ثبػذْ ،یچ

کض حتی تالػی ثزای دیذٌ ٔ خٕاَذٌ آٌ ًَی کُذ.
افزاد اقذاو ثّ پیذا کزدٌ ٔة طبیت ْبی دیگزی کزدِ کّ حزکت در آٌ آطبٌ ثبػذ .ثُبثزایٍ طؼی کُیذ در
طزاحی ٔة طبیت ،صفحبت يُظى ٔ طبدِ ثبػُذ .اگز صفحبت ػًب ثّ ػُبصز خبصی در آٌ َیبس َذارد پض
اٌ را حذف ًَبییذ .اگز ػًهکزد ٔة طبیت يبَُذ ػًهکزد ثؼذ اس حذف آٌ صفحّ ثٕدًْ ،یٍ کبر را ثزای
صفحبت غیزضزٔری اَجبو دْیذ.


محتىا ًّْ:ء کبرػُبطبٌ طزاحی طبیت ثزایٍ تٕافق اَذ کّ يحتٕا حزف أل در طزاحی ٔة طبیت را
يیشَذ .چیشی کّ گٕگم ثؼذ اس  indexکزدٌ ٔة طبیت ػًب ،دائًبً آٌ را ثزرطی ٔ يؼبْذِ يی ًَبیذ.
يًٓتز اس آٌ،يحتٕا چیشی اطت کّ ثبسدیذکُُذگبٌ ٔة طبیت ػًب دائًًب ثب آٌ يٕاجّ يی ػَٕذ.
ٔة طبیت ػًب َیبس ثّ يحتٕا ٔ اطالػبتی دارد کّ يزثٕط ثّ ػًب ٔ کبرتبٌ ٔ ًْچُیٍ ثبسدیذکُُذگبٌ ثبػذ.
در ْز یک اس صفحبت ٔة طبیتْ ،یجبٌ ٔ تًبيی حض خٕد در يٕرد يطهت را ثیبٌ ًَبییذ .سیزا اگز خٕاَُذِ
ایٍ ْیجبٌ ٔ حض را اس يطبنت ػًب ثّ ًْبٌ ػیِٕ دریبفت ًَبیذ ،اقذاو ثّ ثبسگؼت يجذد ثّ ٔة طبیت
ػًب يی ًَبیذ.



رنگ :رَگٓب يی تٕاَُذ ثخغ يًٓی اس تٕاَبیی ْبی ٔة طبیت ػًب را َؼبٌ دُْذ؛ خیهی ثیؼتز اس آَچّ
تصٕرع را يی کُیذ! رَگٓب قبثهیت ْبی اطتفبدِ اس ٔة طبیت ػًب را ثٓتز َؼبٌ خٕاُْذ داد .در طزاحی
طبیت اطتفبدِء ْى سيبٌ اس ثزخی رَگٓب تزکیت سیجب ٔ خیزِ کُُذِ ای را ایجبد يی ًَبیذ ٔ .انجتّ رَگٓبی
دیگزی ْى ْظتُذ کّ در طزاحی ٔة طبیت تقزیجبً خیهی غى اَگیش ٔ دردَبک ثّ َظز يی رطُذ! در ایٍ
صٕرت ػًب يججٕر يی ػٕیذ قجم اس کهیک کزدٌ ثّ دنیم احظبص طٕسع ٔ فؼبر در چؼى تبٌ ،آٌ ٔة
طبیت را تزک ًَبییذ.

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
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