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 تیسا یطراح در اشتباهات

 و شود ساخته دیبا کاربر یبرا شده یطراح تیسا که مطلب نیا نییتب و کاربر به احترام هدف با مقاله نیا در

 یطراح در بار کسالت و فاحش اشتباهات به که است آن بر یسع شود، گرفته نظر در او به احترام و یراحت

 نیا مییبگو و میینما اشاره شما، تیسا دیبازد هنگام در آنها یسراگردان و کاربران یقیعال یب باعث که تیسا

 او ذهن در را شما تیسا یماندگار و برده نیب از شما تیسا به نسبت را توریزیو یوفادار تواند یم اشتباهات

 .دهد کاهش

 کوچک فونت از استفاده .1

 با ها نوشته داشتن دیجد یها تیسا یها تیخاص از یکی. دینکن استفاده یطراح در کوچک یها فونت از هرگز

 و یدرشت سمت به ها تیسا وب دیجد نسل اصوال. باشدیم درشت یمنوها داشتن زین و درشت یها فونت

 .باشد یم ترهایت و منوها متن، یبرا درشت یها قلم داشتن آنها، یها یژگیو از یکی و اند افتهی سوق وضوح

 فونت ای قلم زیسا رییتغ تیقابل .2

 نشان کاربر به را شما احترام که است ییها تیقابل از یکی قلم نوع رییتغ ای و فونت زیسا رییتغ تیقابل دادن قرار

 هستند ها نوشته شدن درشت به لیما که یکسان یبرا ت،یسا یطراح در را فونت زیسا رییتغ تیقابل. دهد یم

 قلم با را محتوا و متن لندیما که یافراد و دارند، فیضع اریبس چشمان که یکسان مسن، کاربران. دهندیم قرار

 .ندیجو بهره و استفاده یخوب به تیقابل نیا از توانند یم بخوانند درشت

 نهیزم پس در کیموز از استفاده .3

 شما تیسا دیبازد و ستندین یراض کار نیا از کاربران از یاریبس. دینکن استفاده هرگز نهیزم پس کیموز از

 جلب را یا قهیسل نوع همه نظر که باشد یا گونه به دیبا شما تیسا یطراح. شد خواهد آور عذاب شانیبرا

 احتماال و کند یم نیتام را خاص یا عده نظر که است یموارد از یکی نهیزم پس در کیموز دادن قرار. دینما

 .شد خواهد آنها به محدود شما تیسا وب یتورهایزیو
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 ادیز یها فلش یطراح .4

 لود هدر ستین نصب فلش برنامه که ها ستمیس یبرخ در یگاه رایز. دینکن یطراح فلش تمام را تیسا هدر

 به یاریبس ضربه کاربر، به آن نشدن داده شینما و است تیسا یها بخش نیمهمتر از ت،یهدرسا. شودینم

 تیسا نیزاید و یمحتوا کل د،یکن یطراح فلش دینبا را خود تیسا هدر نکهیا یبرا عالوه. کند یم وارد تیسا

 ممکن آورد، یم نییپا را تیسا سرعت نکهیا ضمن فلش تمام یها تیسا از استفاده. دینکن یطراح فلش زین را

 دارد امکان که آنجا تا. نشود داده شینما کاربران یبرخ توسط ستمیس یبرخ در فلش نبودن نصب لیدل به است

 .دیده قرار ، نکند وارد شما یاصل نیزایود محتوا به یا ضربه نشود لود اگر که ییجا در و محدود و کم را فلش

 PDF یها لیفا از استفاده .5

 PDF یها لیفا دنید از کاربران. ستین بخش تیرضا چندان تیسا در شینما یبرا PDF یها لیفا از استفاده

 اسکرول دیبا صفحه تمام دنید یبرا و دارند یبزرگ زیسا ها، لیفا نیا. ندارند یخوش دل چندان وب صفحات در

 .باشد ینم آن خواندن به قادر کاربر ، PDF Reader برنامه داشتن بدون نیهمچن و کرد

 مختلف یمرورگرها در نکردن چک .6

 اکسپلولر نترنتیا مرورگر از هنوز انیرانیا از یمین. دیکن امتحان و چک مختلف یمرورگرها در را خود تیسا

 نشوند، داده شینما یخوب به مرورگرها نیا در شما شده یطراح صفحات اگر و کنند یم استفاده 9 و 7 ورژن

 مختلف ورژن با IE مرورگر در خود یها صفحه تست یبرا. داد دیخواه دست از را خود یتورهایزیو از یمین شما

 .دیینما استفاده IE tester از دیتوان یم

 شده دیبازد قبال که ییها نکیل رنگ ندادن رییتغ .7

 آنها از یکی یوقت که دیکن یطراح را خود یها نکیل یطور. دیده رییتغ را خود شده دیبازد یها نکیل رنگ

 را ها کدام و است دهید را ها نکیل کدام شود مطمئن کاربر تا ابدی رییتغ آن رنگ شود، یم کیکل یکاربر توسط

 که ستین نیا یبرا وقت صرف به مجبور او و کندیم یریکاربرجلوگ انداختن اشتباه از کار، نیا. است دهیند هنوز

 .است دهیند را کدام و است دهید قبال را( مقاله کدام نکیل مثال) نکیل کدام ندیبب
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 کنواختی یها فونت از استفاده .8

 یسع. کند یم خسته و آزار را چشم کسان،ی فونت. دیکن استفاده کاربر چشم تنوع یبرا گوناگون یها فونت از

 یریجلوگ توریزیو چشم یخستگ از تا دیده رییتغ را آن زیسا د،یکن یم استفاده فونت نوع کی از اگر یحت دیکن

 .دینما

 نهیزم پس در آزار چشم و یمشک رنگ از استفاده .9

 را چشم نورکم، و شب نور در رنگ نیا رایز. دیکن اجتناب یمشک مثل رهیت اریبس یها رنگ با نهیزم پس از

 .دینما تیزیو را شما تیسا دوباره بود نخواهد لیما کاربر و کند یم تیاذ

 Title و alt از استفاده .11

 تگ داخل متن القل نشد، لود یلیدل هر به شما عکس اگر رایز دیکن استفاده Alt تگ از حتما ها عکس یبرا

 هم و شماست تیسا یمحتوا تنوع نشاندهنده زین گوناگون یها تلیتا از استفاده. شود داده شینما توریزیو یبرا

 در نقص ینوع آنها از نکردن استفاده. باشد یم ارزش یدارا جستجو یموتورها یبرا هم و کاربران یبرا

 .باشدیم شما یطراح یسیکدنو

 414 یخطا وجود .11

 دیکن یسع. شوند یم آزرده شوند، مواجه 181 یخطا با و کنند کیکل را شما تیسا در ینکیل نکهیا از کاربران

 خود تیسا داخل در صفحه آن نکیل از دیا نکرده آپلود آنرا و دیا نکرده یطراح کامل را یا صفحه یوقت تا

 تیسا به نسبت را خود اعتماد یصفحات نیچن دنید با و هستند حساس اریبس یرانیا کاربران. دینکن استفاده

 .گردد یم کاسته زین شما اعتبار از و دهند یم دست از شما

 تودرتو یها متن از نکردن استفاده .12

 د،ینما یم مشاهده که یتیسا وب صفحه با ندارد دوست او.  ستین کتاب خواننده کی ،ینترنتیا کاربر دیبدان دیبا

 وب صفحه دارد دوست او. شود است ممکن هینشر کی در مقاله کی ای کتاب کی با که باشد شده یرفتار همان
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 آنها به نتوان کتاب کی سرهم پشت و یطوالن یها متن در ممکن که باشد ییها تیخالق و ها تیجذاب یدارا

 ریز از استفاده ترفند ای ،یطوالن یها متن یبرا مطلب ادامه نکیل گذاشتن ترفند بهتر نیبنابرا. افتی دست

 کاربر تا دیینما هیتعب خود تیسا در نیا هیشب ییزهایچ و گریکدی از متن کی موضوعات شدن مجزا یبرا ترها،یت

 .دیننما را یطوالن متن کی خواندن از کسالت احساس

 :تو در تو یها متن از استفاده یترفندها

 خود متن یبرا ها subhead همان ای یفرع یها عنوان از استفاده

 ارجاعات ستیل از استفاده

 شده تیال یها یها دواژهیکل از استفاده

 کوچک یها پاراگراف از استفاده

 مطالب میتنظ در معکوس هرم از استفاده

 متون در ساده نگارش و نوشتار از استفاده

 ها یآگه از استفاده .13

 مثل تورهایزیو و کاربران. دهدیم آزار را کاربران ماند یم وب صفحه در غاتیتبل هیشب که یزیچ هر از استفاده

 که یزیچ هر ای و فلش همان ای متحرک ریتصو هر از آنها. زارندیب یونیزیتلو یها یآگه از ونیزیتلو یها نندهیب

 که ییبجا المان و متن هر از نیهمچن متاسفانه کاربران. کنندیم اجتناب و زارندیب دهد، را یغاتیتبل یآگه یمعن

 یفرمها المان نیا نکهیا از کردن حاصل نانیاطم ای دنید ای و خواندن بدون است، شده یطراح یآگه کی هیشب

 اما دیا کرده یطراح شما که یالمان ای متن اگر نیبنابرا. ندینما یم اجتناب د،یمف مطلب کی ای است یآگه جیرا

 خواهد هدر به شما زحمات و گردندینم مطلع آن اتیجزئ از کاربر باشد دیمف هم چقدر هر است، یآگه هیشب

 .نمود اجتناب یآگه کی مشابه یها یطراح از بهترآنست نیبنابرا. رفت
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 اشاره ریز موارد به توانیم ندارد یتیجذاب کاربر یبرا و رسدیم یغاتیتبل جیرا یآگه بنظر که یها یطراح جمله از

 :نمود

 رایز کندینم زن چشمک بنر کی کسیف را خود چشمان کاربر که مفهوم نیا به: زن چشمک یبنرها از استفاده

 .است یآگه کی نیا کرده ثابت او به تجربه

 یاگه کی با گشته اثبات کاربر به تجربه به زین نیا رایز است پلوغ و شلوغ که ییها شنیمیان از استفاده

 .روبروست

 بسته کاربر توسط شوند لود کامل منوها نیا آنکه از قبل رایز حساس و جهنده یمنوها ای pop-up استفاده

 .گردندیم

 دیجد پنجره در صفحه هر شدن باز .14

 از پر را خود تیسا کاربر شینما صفحه ای نیاسکر ستین الزم. نگردد باز دیجد پنجره در تانیها نکیل بهتراست

 تیزیو حال در و بردیم عقب به را او را پنجره کدام نداند استفاده هنگام کاربر و دیبگردان شده باز یها پنجره

 نیا به کنند باز دیجد پنجره در را نکیل اگر کندیم تصور نکهیا لیبدل تهایسا طراحان از یا عده! بود پنجره کدام

 در حالت نیا از دهندیم حیترج ماند، خواهد یباق صفحه در و نرود دست از خودشان تیسا پنجره بیترت

 قرار مدنظر را کاربر یراحت خود، تیسا یطراح در خوب طراح کی کهییآنجا از اما. ندینما استفاده خود یطراح

 .نگرداند فراهم را توریزیو یسرگردان موجبات تا گردند باز پنجره همان در نکیل است بهتر پس دهدیم

 انتظار از شیب یسادگ .15

 کاربر به احترام دیباش مواظب. رودیسرم آدم حوصله است راحت و کنواختی و ساده زیچ همه یوقت اوقات یگاه

 ز،ین نکیل کی بازکردن یبرا را خود مغز یحت نباشد الزم گرید کاربر که نرود شیپ تیسا کی یطراح در آنجا تا

 و تیسا در شنیمیان کی حد از شیب تکرار ای صفحات، حد از شیب بودن یتکرار از ینترنتیا کاربران! ندازدیکارب

. بزند را اول حرف شما یها یطراح در دیبا شهیهم یتازگ و تیخالق. گردندیم کسل ز،ین دست از ییزهایچ... ای
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 صفحه نیا در و اوست انتظار در صفحه، آن در یزیچ چه بداند دینبا صفحه کی به زدن سر هنگام کاربر مثال

 .کرد خواهد ریمتح را او که دارد وجود یتمیآ چه


