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  موثر در طراحیده ترفند 

  وب سایت های موفق

  

  نکاتی ارزشمند  در موردهمراه با 

  طراحی سایت

  گزینش رنگ های کاربرپسند

  سهولت گشت و گذار در سایت

  

  

  )SME( کوچک و متوسطهای  شرکت اساتید، دانشجویان ومخصوص 

  

  ت از سری کتب راهنمای بازاریابی در اینترن

  محمود بشاش: شتهنو



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com  
 

۴  

  

  



 

© 2012 – Mahmood Bashash – www.mahmoodbashash.com  
 

۵  

 

  موثر در طراحی وب سایت های موفقده ترفند : نام کتاب

  .)SME( کوچک و متوسطهای  شرکت اساتید، دانشجویان و :مخاطبین

  .رایانه و مفاهیم اولیه وب و اینترنتمبانی بازاریابی،  آشنائی با: نیاز پیش

  اشّشمحمود َب :نویسنده

  میالدی ۲۰۱۲انتشار سال 

  

 SuccessFAگروه تجارت الکترونیک : انتشارات
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  درباره نویسنده

هجری شمسی و دارای  ۱۳۴۶محمود بشاش متولد بهمن ماه سال 

ای خود را  مدرک تحصیلی در رشته برق الکترونیک، زندگی حرفه

روحیه . به عنوان برنامه نویس و مدیر فنی آغاز نموده است

جزو کسانی که جستجوگر و عالقه وافر او به یادگیری، همواره او را 

همین . اند قرار داده است کرده اولین چیزها را آزمایش یا ابداع می

هجری شمسی که حضور  ۱۳۷۵روحیه باعث شد تا در سال 

های بسیار  گذراند و دسترسی به ایمیل با روش اینترنت در ایران روزهای اول خود را می

، او به دنبال راه اندازی یک ابتدائی و گستره محدود برای عده بسیار معدودی فراهم بود

او سپس یک شبکه محلی . سرور میزبان وب در شرکتی که در آن مشغول به کار بود، باشد

کوچک بین شرکت و خانه خود ایجاد نمود که بتواند آن را به عنوان یک نمونه 

آزمایشگاهی از اینترنت واقعی، به مدیران شرکت نشان دهد و عالقه و مجوز آنها را برای 

  .فعالیت در این زمینه جلب کند

او از همان روزها با مفاهیم پایه وب و اینترنت آشنا شد و به تدریج شبکه آزمایشگاهی او 

های اینترانت رایگان ایرانی مطرح شد که عالقمندان  به عنوان یکی از اولین شبکه

 .کنندتوانستند به آن متصل شده و از خدمات اینترنت در مقیاس کوچک، استفاده  می

اولین شرکت ایرانی ارائه کننده خدمات ثبت دامنه و میزبانی وب در ایران توسط او 

شد و سمینارهای او در زمینه اینترنت و تجارت الکترونیک مخاطبان خاص  مدیریت می

  .خود را داشت

های او نیز گسترش یافت و به عنوان مدیرعامل  با رشد اینترنت در جهان و در ایران، فعالیت

های قابل  کت طراحی وب سایت در ایران به فعالیت خود ادامه داد و در این زمینه پروژهشر

دیدگاه و عالقه او در اطالع . قبول زیادی به همراه تیم جوان و صاحب دانش خود اجرا نمود
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رسانی و آموزش به دیگران که شاید بخشی از محبوبیت او مدیون همین روحیه باشد،  

شخصی او به عنوان یکی از وب سایت های محبوب برای کسانی که  باعث شد تا وب سایت

تشنه اطالعات فارسی در زمینه بازاریابی و تجارت الکترونیک بودند تبدیل شود و تقریبا 

او دارای مقاالتی به . های معتبر ایران چاپ شوند ها و مجله های او در روزنامه تمامی مقاله

های معتبر جهانی و با نام او منتشر  ها در وب سایتزبان انگلیسی نیز هست که تمامی آن

اند و در  ها توسط سایر متخصصین، به فارسی ترجمه شده حتی برخی از این مقاله. اند شده

او از محافل معتبر جهانی دارای . اند ها مورد استفاده قرار گرفته سایر وب سایت

. دهند رد تایید بیشتری قرار میهای معتبری است که جنبه علمی دانش او را مو نامه گواهی

عالقه به یادگیری و مطالعه نامحدود، باعث شده است تا همواره دارای اطالعات به روز در 

های متعددی در لیست  زمینه جدیدترین تحوالت دنیای اینترنت باشد و طرح ها و برنامه

 .خود برای تست و اجرا داشته باشد

مینه بازاریابی و تجارت الکترونیک، به مدیران صنایع تواند به عنوان یک مشاور در ز او می

همچنین به عنوان یک . مختلف جهت بهره برداری از اینترنت، نقش مفیدی داشته باشد

وی توانائی الزم . مدرس عالقمند، قادر به مدیریت دوره های آموزشی جذاب و مفید است

های معمولی تا راه اندازی  های مختلف اینترنتی، از طراحی وب سایت جهت مدیریت پروژه

 .ستا پروژه های تجارت الکترونیک  را دارا
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  پیش گفتار نویسنده

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  با تشکر

  محمود بشاش

 ۱۳۹۰زمستان 

زمان و مکان مفهوم . ، هیچ فاصله ای بین شما و مشتری شما وجود نداردوبدر دنیای 

اطی قدیمی جای خود را به روش های نوین خود را از دست می دهند و روش های ارتب

بتدریج نگاه مشتریان بالقوه به شما و محصوالت و خدمات شما  و دهند ارتباطی می

   .دچار تغییر میشود

وب سایت  برندینگ در دنیای مجازی،در همین راستا و از آنجاییکه مهم ترین ابزار 

 میت در طراحی وب سایتپر اهبسیار پاره ای از اصول ظاهرا معمولی اما  ،شماست

 وب در حرکت سایت، نحوه وب نگارش، ساختار آمیزی، تصاویر، تایپ رنگ همانند

جمع بندی در این کتاب را  .... سفید و  اسکریپت، سرعت، فضای و متحرک سایت، فلش

  .و مطرح نموده ایم

در آدرس  Facebookدر " محمود بشاش" می توانید با عضویت در صفحه طرفداران 

http://www.facebook.com/mahmoodb  خیلی سریع تر در جریان تازه

های کتب الکترونیکی اینجانب قرار بگیرید و حتی پاسخ کلیه سئواالت خود را به شکل 

  .  حرفه ای دریافت نمایید
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   :فصول کتاب -

  آمیزی رنگ -

  تصاویر -

  نگارش تایپ -

  سایت وب ساختار -

  سایت وب در حرکت نحوه -

  اسکریپت و متحرک فلش -

  سرعت -

  سفید فضای -

  ها لینک -

   فادهاست سادگی -
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  یزیآم رنگ

 دیکن قه انتخابیسلآن را خوش ... 

ت و محصول شما بد یچرا وب سا. تور رنگی داردیک مانیهر کسی . ن وب استیا

  ا کسل کننده باشد؟یرنگ 

شما در استفاده از رنگ  یین منفعت شما از طراحی وب، توانایدر واقع ، بزرگتر

  .باشد یمنه های باالی چاپ یهزدن به اهداف متعدد، بدون نگرانی از یجهت رس

اری از اهداف خود در طراحی ین، به بسید، و دلنشیاگر درست از رنگ استفاده کن

  .دید رسیصفحات وب خواه

  دیان را حرکت دهیچشمان مشتر

ت خود را به بخشی از صفحات ید کننده ساید نظر بازدیلی مهم است که بتوانیخ

نکه یا اید کننده دارند و یای بازدوب خود که مهم هستند، اطالعات خاصی بر

، جلب د کاال قرار گرفته استیخر دیا کلیغات شما یگوشه ای از صفحه وب که تبل

  .دیکن

١
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  انتخاب مجموعه رنگ

رنگی که مکمل  ۳ک مجموعه رنگی حداکثر یت، یقبل از شروع طراحی وب سا

کار ن یلی طراح خبره ای برای ایست خیالزم ن. دیگر باشند انتخاب کنیکدی

  .ر وجود داردین منظور در آدرس زیلی خوب برای ایک ابزار خی. دیباش

www.colorschemer.com/online  
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د، رنگ غالب صفحات وب خود را یوقتی که مجموعه رنگی خود را انتخاب کرد

دو رنگ . نگ اصلی خواهد بودن رنگ، در صفحات وب شما، ریا. دیانتخاب کن

د یه و مکمل رنگ اصلی در صفحات وب خواهند بود، پس بایهای ثانوگر، رنگید

  .دیدر استفاده از آنها، صرفه جوئی کن

  دیخود را بساز) Brand(شناسه تجاری 

اگر  .د قرمز و زردیمک دانلد چه رنگی است؟ حتما بالفاصله می گوئ: ک سؤالی

  !دیستیرون رفتن از خانه نیاد اهل بید، پس زیع جواب ندهیسر

  رنگ کوکاکوال چه رنگی است؟

ن ابزار یبهتر ،د، رنگیدرست متوجه شد

اد ماندن شناسه یجهت شناساندن و به 

ن است که کاری یهدف ا. تجاری شماست

ان شما ناگهان در ید که وقتی مشتریکن

اد ینند، به یببرا جائی رنگ تجاری شما 

افتند و یشرکت و محصوالت شما ب

  .دیشه در ذهنشان، ماندگار باشیهم
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  دیجاد کنیتضاد ا

د در ید، براحتی می توانیت خود انتخاب کرده باشیاگر رنگهای مکمل برای وب سا

د کننده جهت کشف رمز ید که به بازدیصفحات وب خود تضاد رنگ بوجود آور

  .ت شما، کمک خواهد کردیصفحات و اطالعات سا

  :دیوب نگاه کن ن صفحهیبرای مثال به ا

  

چ نقطه شکست برای چشم که یه .گر محو شده اندیکدیهمه بخشهای صفحه در 

آرم با منو مخلوط شده و منو به چشم . ص دهد کجا برود، وجود نداردیبتواند تشخ

  :دینین را ببییر پایحاال تصو. از به تضاد داردین صفحه نیدر واقع، ا. دینمی آ
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ننده به یت چشم بیبا جداسازی رنگها و کنار هم قرار دادن آنها، قادر به هدا

از به فکر ید کننده نیبازد ،نیبنابرا. دیبخشهای مختلف صفحه و اطالعات هست

شتر یرد که چه کار کند، و می تواند بیم بگیعتر می تواند تصمیکمتری دارد و سر

  !بخرد
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  ریتصاو

 هزار کلمه دارد معادل یارزش ،رخوبیک تصوی... 

ادی در وب وجود دارند، چرا از آنها یار زیگان و بسیر رایتصاو

  د؟یت خود استفاده نمی کنیز ساختن وب سایبرای متما

. دید انتخاب کننت شما هماهنگ باشیری که با موضوع و حال و هوای سایتصاو

ری مثل پول، ید از تصاوید، بایت طراحی می کنیک بانک وب سایمثال اگر برای 

  .زها استفاده کردین چیه و ایسرما

ت ینقاط کانونی وب سادر د آنها را ید سعی کنیر، بایبرای استفاده موثر از تصاو

ک صفحه وب، اول محل آرم یمثال من در زمان شروع طراحی . دیخود قرار ده

ت یت و ماموریوضوع سار هماهنگ با میک تصویر آن و سپس یشرکت و تصو

 .انتخاب می کنم) ل بانکامث( ت یسا

بانی یترهای مختلف، پشتید آنها را با تیبا. دیر را روی صفحه رها نکنیولی تصاو

  .دیت خود استفاده کنیترهای مهم وب سایر جهت نوشتن تیمثال از تصو. دیکن

٢
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ت، در یعضوق حق یا از طریگان و یر رایتها، تصاویبعضی وب سا:  ریمنابع تصاو

  :ار شما می گذارند مانندیاخت

www.comstock.com 

www.photodisc.com 

www.ablestock.com 

www.photoessentials.com 

www.freestockphotos.com 

www.corbis.com 

  

ت یر وب سای، از ساید و به راحتیت حقوق مولف توجه داشته باشیبه رعا: توجه

 یت خود کپیر را در وب سایو معروف، تصاو معتبر یت هایها مخصوصا وب سا

   .دینکن
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  پ نگارشیتا

 دیمتون را قابل خواندن و بزرگ انتخاب کن... 

ت خوشگل و هنری، یک سایتی است که بفروشد، نه یهدف شما طراحی وب سا

کی از یحتی اگر  .فونتهای کوچک، به سختی قابل خواندن هستند درسته؟

 .دیرا بخواند، از آنها استفاده نکن ان شما نتواند آنیمشتر

  ر قابل خواندنیکوچک و غ

  بزرگ و قابل خواندن

د یشما می خواه .دیافتیک تله است که به راحتی ممکن است در آن بین یا

د که استفاده از فونتهای رنگ یصفحات شما جذاب و با کالس باشند و فکر می کن

د چه می شود؟ یی زنحدس م. ا کوچک می تواند به شما کمک کندیروشن 

تی به نظر شما نمی دهد، برای آنها توانائی خواندن صفحات شما مهم یمشتری اهم

  .تر است

طراحان را از  یبرخ بدد و عادتهای یستین است که احتماال طراح نیشانس شما ا

رقابل خواندن یهای غ تین عادت بد خود را که وب ساید ایطراحان با. دیندار

٣
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 ،تیق وب سایبگذارند مخصوصا وقتی که می خواهند از طر طراحی می کنند کنار

   .بفروشند

د که یا شما تاجر شده ایباتر است؟ کدام صفحه بهتر می فروشد؟ آیکدام صفحه ز

  د؟یا بفروشید یائیبا به نظر بیز

 ۲نمونه صفحه وب  ۱نمونه صفحه وب 

  !دیر را بخوانیام زیلطفا پ  

اندازه ا ید؟ آید بخوانیتوان یا راحت میآ

ن رنگ پس یحروف و رنگ آنها و همچن

کنند که راحت تر  ینه به شما کمک نمیزم

  د؟یبخوان

د، کمتر ید بخوانیشما هرچه راحت تر بتوان

د یخر یشتر روید و بیاز به فکر کردن دارین

  .د شدیمتمرکز خواه

  !دیر را بخوانیام زیلطفا پ     

و رنگ آنها و  ا اندازه حروفيد؟ آيد بخوانيتوان یا راحت ميآ
کنند که راحت تر  ینه به شما کمک نمين رنگ پس زميهمچن
  د؟يبخوان

از به فکر کردن يد، کمتر نيد بخوانيشما هرچه راحت تر بتوان
  .د شديد متمرکز خواهيخر یشتر رويد و بيدار
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  تیساختار وب سا 

  دیت خود را سازمان دهی کنیواحدهای اطالعاتی وب سا... 

نها ابزار یا. . . ریپ، تصاویم، تاینگها صحبت کرده اما در مورد ر

ن واحدهای ید ایهستند، حاال با شماجاد شاهکار یطراحی و نقاشی شما جهت ا

صفحه وب خود را روی کاغذ به . دیکی و اطالعاتی را سازمان دهی کنیگراف

د و آنها یتی محول کنیبه هر بخش مامور. دیهای چهارگوش رسم کن صورت بخش

  .دین مرتب کنیت ترین به کم اهمیت تریبا اهم را از

  

  

  

  

  

  

۴
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  ۱ه یناح

  ۲ه یناح  ۳ه یناح

  ۴ه یناح

  

  .دیش در صفحات وب خود داریقسمت عمده اطالعاتی جهت نما چهارمثال شما 

  صفحه یانتها - 4      اصلی متن -۳     یاصل یمنو -۲     آرم -۱

  

ه منوی ید شبیا باشد و بنر شما نباغاتی شمیه بنرهای تبلید شبیآرم شما نبا

د از هم جدا باشند یهر بخش اطالعات با. بیترتن ید و به همیت شما به نظر آیسا

د و تفاوت یص دهیگر تشخیکدیبه طوری که مشتری به راحتی بتواند آنها را از 

  .ردیم بگیع تر تصمیآنها را درک کند تا بتواند سر
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  تینحوه حرکت در وب سا

 دید و ثابت نگاه داریکن یدرست طراح آن را... 

ادی در آن ین موضوعاتی است که در طی سالها، اشتباهات زیکی از مهم ترین یا

ر ییتغگر یک جا به جای دید از یت نبایش در سایمایپساختار . شود ده میید

د آنقدر محکم شکل گرفته باشد که مشتری یبلکه با ر شکل دهد،ییمکان و تغ

 .ن، به آن مراجعه کندبتواند در هر زما

  

۵

Series of movements and pauses, called saccades (ave. 
100 msec) and fixations (ave. 250 msec) Eyes follow a 
scanpath 

How the Eyes Move  
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د و عادت یرید، شما با نحوه خواندن روزنامه خو می گیوقتی شما روزنامه می خوان

د آنها یحاال تصور کن. ره استیتر، متن، فهرست و غیروزنامه شامل سرت. دیمی کن

دا یمی از وقت خود را صرف پیشما ن. طرح و ساختار روزنامه را هر روز عوض کنند

د کرد، به جای تمرکز در خواندن یر مکان داده اند خواهییئی که تغها تمیکردن آ

  .مطالب روزنامه
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ز کردن صفحات شما یمشتری وقت آنال. ن شکل هستندیقا به همیصفحات وب دق

ن معنی است که شما فروش ید، به این کار کنیاگر آنها را مجبور به ا. را ندارد

افتن اطالعات یدوست ندارند مجبور به د داد چون آنها یشتری را از دست خواهیب

  .ت شما باشندیدر سا
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  پتیفلش متحرک و اسکر

 استفاده شودبه جا و به اندازه ار خوب، اگر یک ابزار بسی... 

ار مؤثر است ولی یت شما بسیت به وب سایاستفاده از فلش در اضافه کردن جذاب

  .د وابسته به آن باشدیت شما نبایوب سا

ز می تواند جهت جلب نظر مشتری به بخش مهمی از صفحات ینمانند رنگ، فلش 

ک یب گرافیت باالی فلش در ترکرسرعت بارگذاری و قد. شما مورد استفاده باشد

 .ار عالی است، اگر درست استفاده شوندیو متن متحرک، بس

  !هرگز. . .  ؟صفحات ورودی فلش

ار یک فلش بسیی د و منتظر بارگذاریم، وارد صفحه ای می شویده ایهمه ما د

  .شد دیتی نخواهد داشت، خواهیچ خاصیتا هیت که نهایم معرفی سایحج

ک دموی یسونی شرکت ا ید، آیمی رو MP3ک دستگاه ید یوقتی شما برای خر

آنها می ! ش می دهد؟ هرگز یقه ای معرفی شرکت را به شما نمایمتحرک دو دق

آنها . دیگری داریاطالعاتی د ن اطالعاتی منابعیابی به چنیدانند که شما برای دست

  .محصول تمرکز می کنند روشفقط بر ف

۶
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  !هرگز. . .  ؟استفاده از منوهای فلش

وتر دارند و بله، درست یبله درست است، همه نرم افزار پخش فلش را در کامپ

  :دیر را فراموش نکنیگان است ولی لطفا موارد زین ابزار کامال رایاست ا
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ا او منتظر یآ. ندیوتر خود ببیان شما فلش را نتواند در کامپیمشترکی از ید یشا -۱

ت شما را ترک کند ینکه سایا امکان ایبارگذاری و نصب فلش خواهد شد؟ آ

  ست؟ین

ت شما یگر سایک صفحه دیک صفحه به یمنوی شما تنها راه پرش مشتری از  -۲

تری شما ان دردسر ساز باشد چه؟ مشین میاگر منوی فلش شما در ا. است

 .سهولت استفاده می خواهد، نه فلش های خوشگل
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بسیاری از دستگاه های موبایل و مخصوصا  -۳

iPad  وiPhone  از امکاناتFlash 

بخش های  هیچکدام ازپشتیبانی نمی کنند و 

فلش در وب سایت شما در این دستگاه ها، 

   .نمایش داده نخواهند شد

  پتیاسکر

ج تر از یار رایدر صفحات وب بس) JavaScript(وا جا یپت هایاستفاده از اسکر

نسبت به  یشتریار بیپت ها قدمت بسین اسکریدرواقع ا. استفاده از فلش است

  .فلش دارند

ا اصطالحا در سمت یشوند  یمرورگر، اجرا م یپت ها توسط نرم افزارهایاسکر

نرم افزار  ل، کامال وابسته به امکاناتین دلیبه هم. شوند ید کننده اجرا میبازد

جه گرفت که یتوان نت یپس م. کند یهستند که آن صفحه وب را باز م یمرورگر

جاد یپت ها این اسکریا یاز اجرا یج مختلفیمختلف ممکن است نتا یمرورگرها

ک ی یجه اجرایمثال ممکن است نت. درست است یریجه گین نتیقا ایدق. کنند

پت یهمان اسکر یجه اجرایتبا ن Internet Explorerپت در نرم افزار یاسکر
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 یها ن، آن صفحه خاص به شکلیبنا بر ا. متفاوت باشد FireFoxدر نرم افزار 

  .ده خواهد شدیدر هر مرورگر د یمختلف

طراحان وب  یبرا یادیز یجاد دردسرهایست و باعث این ین موضوع جالبیا

ام کنند که در تم یبرنامه ساز یپت را طورید اسکریآنها با. شود یت میسا

 ین کار آسانیک شکل رفتار کند و ایا، به یمورد استفاده در دن یمرورگرها

  .ستین

د چرا که ممکن یار دقت کنیپت ها بسید در استفاده از اسکریکن ین، سعیبنا بر ا

را  یعمل نکرده و شما مشتر یان، به خوبیاز مشتر یبرخ یاست صفحات شما برا

  .دیاز دست ده
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  سرعت

 دیع کنیز را سرید و همه چیرا مدنظر قرار ده کننده دیبازد... 

ن سال، مالحظات یتها طی چندین چالشهای طراحی وب سایکی از مهم تری

  .ت بوده استیسرعت باال آمدن سامالحظات طراحی در مقابل 

ت یت من خواهد فروخت چون سایت آنها بهتر از سایند سایلی از مردم می گویخ

هر چند امروزه با بودن خطوط . د درست باشدن می توانیا. تر است عیآنها سر

اد ین تر با سرعت زیدن صفحات سنگیشتری قادر به دیان بیمشتر ،پرسرعت

ک که به کندی یم پر از گرافیجاد صفحات عظیج وجه ایبه ه ی، ولهستند

  .ه نمی شودید، توصنبارگذاری شو

نه، یزمهای طراحی مثل رنگ های پس  کیو ابزارها و تکن ان برهایکسری می

وجود دارند که به طراحان کمک می کنند  DHTML و استفاده از جداول

سک از دست دادن سرعت بارگذاری، طراحی یل تری را بدون رفصصفحات م

ر کمک یشما را در کاهش اندازه تصاو توانند کی قوی میینرم افزارهای گراف. کنند

  .کنند

٧
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ان شما یاگر اکثر مشتر. دیشد مخاطب خود را در نظر داشته بایبه هر حال شما با

د صفحات بازتر یدست شما در تول هخطوط پرسرعت استفاده می کنند آنگا از

شتر صفحات قرار ید، هدف را سرعت بیستین موضوع مطمئن نیاگر از ا. است

ن یانتان، ایسرعت دسترسی مشترش یافزانان کامل از ید و تا زمان اطمیده

  .دیر ندهییاستراتژی را تغ
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  دیسف یفضا

 د امکان اشتباه کمتر استیسف یدر فضا... 

هرگز، و . ت تر خوانده می شودحد، بهتر و رایا سفینه روشن یمتن روی پس زم

ره ینه تیمتن کوچک با رنگهای روشن را روی پس زم !منظورم واقعا هرگز است

ره یا تا به حال روزنامه با رنگ تیآ .ستید چون به راحتی قابل خواندن نیقرار نده

کی یا گرافیحالتهای استثناء مثل استفاده از حروف بزرگ  د؟یده ایو متن روشن د

  .ز وجود دارندینه و متن نین پس زمیجاد تضاد بیبرای ا

  :دینین مثال را ببیا

٨
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  نک هایل

 دیدر ساخت آنها دقت کن... 

ش فرض ید حالت پیها با نکیند که رنگ لیلی از حرفه ای ها به شما می گویخ

نک ین نوع لیان به ایچرا که مشتر ر آن خط داشته باشندیآبی و زعنی یمرورگرها 

ری یاگر شما پول و زمان جهت به کارگ .ستمیلی موافق نیاما من خ .عادت دارند

د یت خود خرج کرده ایک هارمونی رنگ و ساختار وب سایک طراح جهت خلق ی

  د؟یها خراب کن نکیش فرض لیده از رنگهای پد آن را با استفایچرا با

ن صورت یدر ا. دیها استفاده کن نکیک رنگ برای تمام لیشنهاد می کنم از یپمن 

 .ج نخواهد شدیکنواخت خواهند بود و مشتری گیصفحات شما 

ن از ید و همچنیانتخاب نکن کسانی ،ها را با رنگ متن نکیچوقت رنگ لیه: توجه 

  .دیتفاده نکنلی روشن اسیهای خ رنگ

ر خط، مشتری یست، بدون زیها کار خوبی ن نکیر لیحذف خط ز ها نکیر لیخط ز

د موس خود یآنها با. ص دهدینک تشخینمی تواند به راحتی و سرعت، متن را از ل

٩
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ن موضوع عذاب آور یها کجا هستند و ا نکیرا حرکت دهند تا متوجه شوند که ل

 .است
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  استفاده یسادگ

 دیکن یان طراحیاستفاده راحت مشتر یبرات را یسا... 

ت خود را توسط گروه های مختلف ید و سایست هزاران دالر خرج کنیالزم ن

د یشما می توان .دی، امکان سنجی کن)Usability( مردم، از نظر سهولت استفاده

  .دین کار را در خانه و با منابع محدود انجام دهیا

اتی است تا متوجه یار حیت شما بسیسات استفاده برای یا قابلیتست سهولت و 

  .ستیا نید، خوب است یا د آنچه ساختهیشو

گر اجازه می دهند آنچه طراحی شده یک نفر دیا معموال به ین طراحان دنیبهتر

 .دناست را تست کن

ت می شود ممکن یک سایر طراحی یادی درگیمدت ز ،ک طراحیکه یاز آنجائ

ت استفاده یا ازقابلیشم پوشی کند و است ناخودآگاه از کاستی های موجود چ

  .ردیت، فاصله بگیبودن وب سا

د یبخواه اواز. ت شما کار کندیقه با وب ساید که چند دقیه خود بخواهیاز همسا

ت یدر وب سا اوبه نحوه استفاده، حرکت موس و گردش . ز را تست کندیهمه چ

١٠ 
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، به آنها قبل از تست .دید را خوب گوش دهید و هر چه می گویخود دقت کن

م خودشان ید براساس تصمیاجازه دهو  دیت خود ندهیادی از وب سایاطالعات ز

رت یت شما، حیری آنها در استفاده از سایادگینحوه  .ت شما گردش کنندیدر سا

ت خود، جهت اصالح بخش ید کننده در وب سایاز رفتار بازد .ز خواهد بودیانگ

 .دیریت خود، کمک بگیمشکل ساز سا یها

  

  

  

  

  

  

 


