
 

 

 

 ایجاد یک اثر هنری در دنیای وب از طریق ساخت سایت

 

س یایدن وب، یمجاز یایدن س اریب ست یعیو ست یهنر یگالر کی واقع در. ا  نوع در هم تیسا وب طراحان. ندارد یورود نهءیهز که ا

ستند متفاوت یهنرمندان خود ست به طراحان نیا یها تیسا وب یها یطراح یتمام هنرمندان، همهء مثل. ه  نوع. کند ینم کار یدر

 قطعهء هر در اگر دارند؛ عالقه یآب رنگ به واقعاً نقاشان از یبرخ دیکن فرض مثالً. است دهنده آزار واقعاً ها تیسا وب از یبعض ساخت

 را هنرمند آن هنر دنید حوصتتءهء و لیتما واقع در. کرد نخواهد کیتحر را ما چشتتم آنها آثار گرید کنند، استتتفاده رنگ نیا از یهنر

 .داشت مینخواه

سعه کی عنوان به. بود خواهد صورت نیهم به زین تیسا ساخت صل نانیاطم دیبا ت،یسا وب دهندهء تو  شما "هنر" که دییفرما حا

شتر از کی هر یبرا شد یم متفاوت انیم شتباهات از دیبا نیهمچن. با صوالت از افراد توجه شدن منحرف باعث که جیرا ا  خدمات و مح

ستند یادیز یها زیچ. دیینما اجتناب شود، یم سب از نانیاطم یبرا و تیسا وب یطراح هنگام که ه  کامل تیسا وب کی بودن منا

 .باشند مشخص روشن و واضح ،یدرست به دیبا ،یمشتر یبرا

 

 :میپرداز یم تیسا ساخت یها کیتکن نیتر مزاحم از مورد 5 به مقاله نیا در حال

 هستند دهنده آزار چشم یبرا که ییها رنگ از استفاده -1

 ابمج را آنها که شماست فهءیوظ نیا دارند، خود تیسا یطراح در کمان نیرنگ یرنگها یتمام از استفاده به اصرار شما انیمشتر اگر

ست تیسا ساخت در کار نیا که دیینما شد ینم در س که ییها رنگ. با شن اریب ستند، رهیت حد از شیب ای و رو  ارک شبردیپ یبرا ه

 .باشند ینم مناسب اصالً انیمشتر

 استفادهء. نرود کار به آن در رنگ 3 از شیب که باشد یصورت به آن تیسا یطراح دیبا باشد، رکیس کی صاحب شما یمشتر اگر یحت

 .باشد ینم تیسا ساخت در یمناسب کیتکن واقعاً رنگ سه از شیب

 

 

 



 

 

 تیسا ساخت در نهیزم پس یها یقیموس از استفاده -2

 و ختءفم صفحات در کیکء هر با آن از بدتر. شود تکرار مداوم صدا، کی تیسا وب کی کل سرتاسر در که ستین نیا از بدتر زیچ چیه

س آن د،یجد صفحهء شدن باز  اهدخو نندهیب مطءق یدلخور باعث زین تیسا وب در کامل آهنگ کی تکرار. شود پخش ابتدا از یقیمو

 .شد

 

 ییامال اشتباهات -3

 چیه. دیوش مطمئن خود تیسا وب یمحتوا از دیتوان یم "ییامال یبررس" دکمهء کی یریگ کار به با و وتریکامپ کی از استفاده با شما

شتباه از بدتر زیچ شانه زبان، دستور بودن ا  به و یبارگزار هر از قبل. ستین تیسا ساخت در نادرست تءفظ ای و نادرست یها یگذار ن

سان روز شتر اگر یحت. دیکن چک نفره چند را متنها یتمام بار نیچند ،یمتن هر یر  هب کرده، فراهم خودش تیسا وب یبرا یمتن یم

 .دیینما یبررس مجدداً را آن و نکرده اکتفا آن بودن درست

 

 فونت اندازهء -4

ستفاده بزرگ حروف از وب یمحتوا یتمام در تیسا یطراح در اگر . کنند یم دایپ تیسا آن به یبد یءیخ احساس افراد باشد، شده ا

سد یم نظر به ست زدن ادیفر حال در تیسا وب آن ر  تیسا وب متن یتمام که یصورت به کوچک زیسا با حروف بردن کار به اما. ا

 .دیهست کردن نجوا حال در شما که کنند یم احساس افراد باشد، کوچک حروف

ستفاده روش نیبهتر شانه با یمعمول زیسا از ا شد یم تیسا ساخت در موقع به یگذار ن ستفاده با بیترت نیا به. با  فونت و زیسا از ا

 .برد خواهد لذت شما تیسا با ارتباط یبرقرار از و کرده یراحت احساس نندهیب ت،یسا وب متون در نرمال

 

 

 

 

 



 

 

 ندوزیو یها pop up و زن چشمک یها نکیل از استفاده -5

سته یها لیمیا افتیدر مانند تیسا وب در ها تمیآ نیا ست صندوق در ناخوا ست یپ  هب که یقیطر از را هودهیب اطالعات واقع در. شما

ستفاده از. رساند یم نندهیب به د،یایب یمهم اطالعات شما نظر  توجه جءب یبرا زن چشمک یها نکیل و یندوزیو یها pop up از ا

 .دینما یم جادیا مزاحمت دکنندهیبازد یبرا فقط روش نیا رایز. دیینما یخوددار جداً تان تیسا وب یطراح در مخاطب

 


