اهمیت رابط کاربری در طراحی سایت
دس تسیاسی اص هْاسد ،اُویت ّ اّلْیت ُویشَ تا هشتشی ّ کاستش است .هخصْصا تشای ایي کَ یک کسة ّ کاس تتْاًذ هْفق
شْد تایذ هشتشیاى ّ کاستشاى ساضی داشتَ تاشذ .کاسی کٌیذ کَ آى ُا تجشتَ خْشی اص تاصدیذ اص سایت شوا داشتَ تاشٌذ
ّ تاص ُن تَ ّب سایت شوا تاص گشدًذً .کاتی کَ دس صیش خْاُین گفت هشتْط تَ ًحٍْ طشاحی ساتظ کاستشی است کَ اص جولَ
عٌاصش هِن دس ًحٍْ صحیح طشاحی سایت هی تاشذ.

اهمیت رابط کاربری در طراحی سایت
.1سادٍ تْدى طشاحی سایت سا حفع کٌیذ ّ ُشگض تا طشاحی پیچیذٍ ساتظ کاستشی ،رُي کاستشاى خْد سا تیش اص حذ دس گیش ّ
هشغْل ًکٌیذ.

.2طشاحی سایت هِن است ،اها فقظ تَ جلٍْ ُای ظاُشی ّ صیثایی هشتْط ًوی شْد .تلککَ تایذ عولکشد هطلْتی داشتَ
تاشذ.

ُ.3ویشَ دستگاٍ ُای کَ کاستشاى اص آى ُا تشای تاصدیذ سایت شوا استفادٍ هی کٌٌذ سا دس ًظش داشتَ تاشیذ .سعی
کٌیذ کَ طشاحی سایت شوا تَ خْتی دس دستگاٍ ُای هعوْل ّ تَ سّص تَ ًوایش دسآیذ .دس غیش ایي صْست کاستشاى صیادی سا
اص دست خْاُیذ داد .صیشا ُوَ کاستشاى ایٌتشًتی اص کاهپیْتشُای سّهیضی ّ یا لپتاپ تشای تاصدیذ اص سایتِا استفادٍ ًوی کٌٌذ.
ُویشَ دس طشاحی ساتظ کاستشی سایت خْد ،سیستن عاهل ُای هختلف ّ سصّلْشي ُای هختلف صفحَ ُای ًوایش سا
دس ًظش داشتَ تاشیذ.

.4سعی کٌیذ تا جایی کَ هوکي است ُوَ فعل ّ اًفعاالت کاستشاى تا سایت سا دس صفحَ اصلی/خاًَ سایت خْد خالصَ
کٌیذ .فعل ّ اًفعاالت یعٌی ُش چیضی کَ کاستش دًثال آى هی گشدد ّ اص طشیق آى تا سایت تعاهل داسد .اص اطالعات گشفتَ تا
خذهات ّ کاالی هْسد ًیاص.

.5سشعت ّ عولکشد سایت شوا تسیاس هِن استُ .ویشَ ّ دس ُوَ هشاحل طشاحی سایت خْد ایي ًکتَ سا دس ًظش
داشتَ تاشیذ .اص آًجایی کَ ّقت طالست پس تایذ تا اعوال الگْسیتن ُای اصْلی ّ سعایت ًکات صحیح ،صهاى تاسگزاسی
سایت سا تَ حذاقل تشساًیذ ّ اص عولکشد هطلْب تواهی قسوت ُای سایت اطویٌاى حاصل کٌیذ.

.6دس طشاحی سایت خْد اص فضاُای هْجْد دس آى تَ تِتشیي شکل هوکي ّ تَ صْست تِیٌَ شذٍ استفادٍ کٌیذ .کاستشاى
صیادی اص طشیق هْتایل ُا تَ ّب سایت شوا هی آیٌذ .پس تشای فضاُای داخل سایت خْد تشًاهَ سیضی کٌیذ ّ اص ُش
پیکسلُْ ،شوٌذاًَ استفادٍ کٌیذ.

.7اًیویشي ُای هْسد استفادٍ خْد سا تَ حذاقل تشساًیذ ّ اص سادٍ تشیي آى ُا استفادٍ ًواییذ.

.8دس صْست اهکاى ،کوتش اص عکس استفادٍ کٌیذ .تا ّقتی کَ هتي تَ خْتی کاس هی کٌذ ّ ّاضح تش اص عکس است ،کاس
عاقالًَ ای است کَ اص عکس ُای کوتشی دس سایت خْد استفادٍ کٌیذ .استفادٍ اص عکس خْب است ،اها عکس ُای کن
حجوی کَ هحتْی هطالة هفیذ تاشذ ّ پیغام سا تَ خْتی ّ سشیعتش تشساًذ ّ الثتَ استفادٍ تَ جا ّ تَ هْقع آى تْصیَ هی
شْد.

.9دس طشاحی سایت خْد ،ساتظ کاستشی طشاحی کٌیذ کَ دس پلتفشم ُای گًْاگْى ثاتت ّ استْاس تاشذ .سایت شوا دس ُش
دستگاُی تایذ تَ یک شکل ّ شوایل تاشذ .تَ عٌْاى هثال ،عولکشد ّ طشاحی سایت شوا دس یک ً ،iPadثایذ تا لپتاپ
تفاّت داشتَ تاشذ.

.11فضای خالی/سفیذ تشای ُش ّب سایتی الصم است .اگش کاستشاى ًتْاًٌذ دس سایت شوا ،تَ چشواًشاى استشاحت تذٌُذ
پس ایي کاس سا دس سایت دیگشی اًجام هی دٌُذ .حتوا دس طشاحی سایت خْد فضای خالی ُن قشاس دُیذ تا تشای کاستشاًتاى
آصاد دٌُذٍ ًثاشذ.

اهیذّاسین ًکاتی کَ دس طشاحی سایت ّ طشاحی ساتظ کاستشی سایت اسائَ شذ ،هفیذ ّاقع شْد.

