
 

 

 

 یریتصو یها جلوه از استفاده تا تیسا ذیتازد شیاافس

 ارائِ تِ هقالِ يیا در کِ. است تیسا ذیتازد شیافسا یترا یاساس ٍ ِیپا يیقَاً از یکی تیسا در یریتصَ یّا جلَُ از استفادُ

پرداخت نیخَاّ آى تا راتطِ در یًکات  

 

تیسا در یریتصو یها جلوه از استفاده, تیسا ذیتازد شیافسا  

یخال ذیسف یفضا  

 حفظ در یهْو ًقش ت،یسا در هَجَد یخال یفضاّا کَچک، ٍ یا حرفِ ریغ یکارّا ٍ کسة از یاریتس ًادرست تصَر خالف تر

 یترا یهٌفعت آًکِ یجا تِ ریتصَ کی تا یخال یفضا کردى پر اٍقات یگاّ ٍ دارد یریتصَ یّا جلَُ تا هتَى یّواٌّگ ٍ تعادل

شَد یه تیسا یختگیّور تِ تاعث تاشذ داشتِ شوا  

 



 

 

تیفیک تا یرهایتصو از استفاده  

 داشتِ هعکَس ی جِیًت است هوکي آى، حذ از شیت استفادُ اها دارد، تیسا ذیتازد شیافسا در یهْو ًقش کیگراف چٌذ ّر

 یترا هکول ًقش ّا جلَُ يیا تلکِ ست،یً ریتصاٍ تا صفحات کردى پر تیسا در یریتصَ یّا جلَُ از استفادُ یاصل ّذف. تاشذ

دارًذ تیسا . 

 یه هختلف یعکسْا تا تیسا کردى پر از تْتر ،(پررًگ) هٌاسة رًگ ٍ تاال ٍضَح کٌتراست، تا هٌاسة عکس عذد دٍ ای کی

 کردى ذایپ. دٌّذ یه ًشاى تر ختِیر ّن تِ را صفحات ای ٍ شًَذیه ةیترک ٌِیزه تا یراحت تِ ای ًاهٌاسة، ٍ رًگ کن ریتصاٍ. تاشذ

 را کارتراى تیرضا اهر يیا کِ تخشذ یه تیاّو هحتَا تِ ت،یسا ٍب در گرفتي قرار تا اها تاشذ ریٍقتگ است هوکي هٌاسة ریتصاٍ

داشت خَاّذ یپ در . 

کیگراف از استفاده  

 تیسا در یریتصَ یّا جلَُ از استفادُ یخَت تِ تَاًذیه یهتٌ یّا جلَُ ٍ یپَگرافیتا درست اصَل یریگ کار تِ هثثت اثرات

دارد شوا تیسا ًَع تِ یتستگ اهر يیا کِ تْتر؛ یحت ای ٍ تاشذ؛ .  

 عملکرد ته توانذ یم یکیگراف یعناصرها از استفاده است، یسنت و فیظر شما تیسا یطراح اگر مثال عنوان ته

تثخشذ یمناسث چارچوب و فرم ت،یسا صفحات . 

مطالة تا ریتصاو تودن مرتثط  

 ٍ هطالة اىیه یپراکٌذگ رایز. دارد یهْو اریتس ًقش کارتر تَجِ جلة در تاشذ تیسا یهحتَا تا هرتثط کِ یریتصاٍ دادى قرار

 .شَد یه Bounce Rate شیافسا تاعث تیسا در استفادُ هَرد ریتصاٍ

 



 

 

 تا را یریتصَ یّا جلَُ ٍ یخال یفضاّا ّا، هتي ذیتا ن،یدّ اًتقال یدرست تِ را تیسا یاصل امیپ ٍ هفَْم نیتتَاً کِ آى یترا

 .نییًوا یطراح را صفحات آى اساس تر ٍ ة،یترک ّن تا دقت


