اصول طراحی سایت کارآمد
اهزّسٍ تَ دلیل استفادٍ رّس افشّى اس ّب سایت ُا ّ افشایش سطح آگاُی کارتزاى ،چیشی تیشتز اس ظاُز سیثا هْرد اًتظار
کارتزاى هی تاشذ .طزاحی سایت ُا تایذ تَ شکل کارتزدی تز ،تا عولکزدی تِتز ّ جذاب تز تاشذ ،تَ ًحْی کَ تتْاًیذ تا در
ًظز گزفتي اًتظارات هخاطثاى ،اطالعات ارسشوٌذی را تَ هْتْر ُای جستجْ ّ کارتزاى ارائَ ًواییذ .اها هتأسفاًَ ُز ّب
سایتی ایي کار را تَ درستی اًجام ًوی دُذ .تزای جلْگیزی اس رخ دادى ایي اشتثاُات در یک ًگاٍ کلی ،تَ تزرسی اصْل
طزاحی سایت کارآهذ ّ ًاکارا هی پزداسین

اصول طراحی سایت کارآمد
ُذف کلیذی ُز سایتی ارائَ اطالعات است ،تَ عثارت دیگز ،یک سایت خْب تایذ اطالعات ضزّری را تا رّشی هؤثز ّ تا
دستیاتی آساى ارائَ دُذ ،کَ الثتَ ایي کار تا یک سیستن هسیز یاتی هؤثز ،تذّى ًیاس تَ جستجْی طْالًی هذت در ّب
سایت ّ صفحات هختلف اهکاى پذیز خْاُذ تْدُ .ستَ اصلی فزآیٌذ طزاحی سایت ،تایذ تصوین گیزی کٌٌذ کَ کارتزاى چَ
.چیشی را اًتظار دارًذ در سایت تیاتٌذ

یکی اس اصْل طزاحی ّب سایت استفادٍ هتعادل اس جلٍْ ُای تصْیزی است کَ تاعث افشایش جذاتیت سایت شذٍ ّ هی
.تْاًذ تفکزی اس تزًذ شوا را در کل سایت تَ ًوایش تگذارد
طراحی سایت ناکارا
ّب سایت ُای ًاهٌاسة تَ جای تْجَ تَ کارایی ،توایل تَ استفادٍ اس اًیویشي ُای هتحزک دارًذ کَ تَ کثزت ُن دیذٍ
هی شًْذ .در حالی کَ کارتزاى هوکي است اس ایي جلٍْ ُای تصْیزی سیثا لذت تثزًذ ،اها ُویشَ تا کوثْد سزعت لْد
شذى سایت هْاجَ ُستٌذ ّ ُوْارٍ تزای دستیاتی تَ اطالعاتشاى هتحول دردسز ُای سیادی خْاٌُذ شذ .ایي سایت
ُا تَ هسیز یاتی فکز ًوی کٌٌذ ّ حتی کارتزاى ًِایی را ُن در ًظز ًوی گیزًذ ّ ُوْارٍ ّب سایت ُای سیادی قزتاًی
طزاحی ًا کارا هی شًْذ .جستجْی کارتزاى هیاى صفحات پز اس اطالعات تَ هذت طْالًی تزای یافتي جْاب سْال ُای خْد
.تا ایي ُوَ رقاتتی کَ در دًیای هجاسی ّجْد دارد ،هی تْاًذ ّب سایت شوا را تَ دام تیٌذاسد

طزاحی سایت ضعیف در تِتزیي ّضعیت هی تْاًذ خشن تز اًگیش ّ ًاهٌاسة تاشذ ّ در تذ تزیي ّضعیت هی تْاًذ در
تصوین گیزی ُای تاسدیذ کٌٌذگاى سایتتاى تأثیزات هٌفی داشتَ تاشذ ّ تاعث تزک آًِا اس ّب سایت شوا ّ گشتي تَ
.دًثال سایت دیگز شْد

پس سعی کٌیذ در راتطَ تا اصْل طزاحی سایت کارآهذ آگاُی کاهل داشتَ تاشیذ ،در ایي صْرت هی تْاًیذ تَ کارتزاى
خْد خذهات ارسًذٍ ای را ارائَ کٌیذ.

