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چگونه نیازهایتان را به طراح وب سایت تان بگویید
صحبت کردن با یک طراح وب سایت می تواند یکی از سخت ترین قسمت های کار طراحی وب سایت تان باشد
چرا که وقتی صحبت از جزییات طراحی سایت به میان می آید ،شما و طراح وب سایت تان به یک زبان مشترک
صحبت نمی کنید .این مقاله به شما خواهد گفت چطور ایده هایتان را به طراح وب سایت تان منتقل کنید.
بسیار خوب ،شما تصمیم گرفته اید تا از یک طراح حرفه ای در طراحی وب سایت تان کمک بگیرید .شما وقت
کافی صرف کرده اید تا فرد مورد نظر یا شرکت طراحی سایتی را پیدا کنید که معتقد هستید سایتی بینظیر و
خارق العاده ای را برایتان خواهد ساخت که دنیای تجارت و اینترنت تا به حال نظیر آن را ندیده است.
ولی بعد چه؟ توضیح طرحی که در ذهن دارید به طراح سایت تان ،می تواند روندی فوق العاده مایوس کننده
باشد .شما متوجه خواهید شد که تبدیل ایده هایتان به کلمات گفتاری و نوشتاری ،کاری بسیار مشکل می باشد.
عمال در بیشتر حاالت ،این مشکل ،بزرگترین مانعی است که میان شما و سود نهایی قرار دارد .مهم نیست طراح
وب سایت تان به چه میزان مهارت دارد ،چنانچه نتوانید با زبان صحیحی با طراح وب سایت تان تعامل برقرار
کنید ،طراح سایت تان قادر نخواهد بود تا از استعدادهای خود در طراحی استفاده کند.
دو حالت ممکن است برای شما اتفاق افتد:
 .4شما می دانید چه مطالبی را می خواهید در وب سایت قرار دهید ولی نمی دانید به چه روشی آنها را به
بازدید کنندگانتان نشان دهید.
 .5شما می دانید چه مطالبی را می خواهید در وب سایت تان قرار دهید ،و طرح آن را نیز در ذهنتان
دارید ،ولی نمی دانید چطور آن را پیاده سازی کنید.
در هر دو حالت ،شما نیاز به توضیح آنچه در ذهنتان هست به طراح وب سایت تان دارید .اگرچه اکثر مردم
ممکن است با خواندن دو حالت فوق ،فکر کنند که حالت دوم ،شرایط بهتری می باشد نسبت به شرایط اول،
ولی تجربه واقعی نشان می دهد عکس این موضوع صحیح است .دادن آزادی کامل به طراح وب سایت و نظارت
شما تنها بر مطالب سایت ،معموال بهترین کاری می باشد که می توانید انجام دهید .شما متوجه خواهید شد که
توضیح کلی از وب سایت تان ،مثال اینکه سایت تان در مورد فروش محصوالت است یا یک سایت شخصی و
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تفریحی ،بسیار راحتتر از آن خواهد بود که از وی بخواهید رنگهای طرح را معتدل تر کند یا آنکه جسمی غیر
قابل تعریف ،در هدر سایت تان قرار دهد.
راه حل این مشکل چیست؟
در عمل برای هر دو حالت ،پیشنهاد من به شما این است که از یک روش استفاده کنید ولی قدری آن را اصالح
کنید .چنانچه وب سایتی را میشناسید که همه آنچه را که شما می خواهید دارد ،یا شبیه به آنچه که شما می
خواهید می باشد ،در اینصورت اطمینان حاصل کنید که آدرس آن سایت را حتما به طراح وب سایت تان ارائه
دهید .با اینکار به طراح وب سایت تان خواهید گفت چه چیزی در ذهن دارید .شما و طراح وب سایت تان به
یک چیز نگاه خواهید کرد ولی از دو زاویه متفاوت .درنتیجه بهتر است که به طراح وب سایت تان در صورت
امکان ،بیش از یک وب سایت را بعنوان نمونه نشان دهید .هرچه وب سایت های بیشتری بیابید که مشابه آن
چیزی هستند که شما می خواهید ،طراح وب سایت تان بهتر می تواند بفهمد که شما چه چیزی می خواهید .

این روش بسیار راحتتر و پر بازده تر از روشی است که شما سعی در بیان خواسته هایتان به روش فنی دارید.
این احتمال نیز وجود دارد که نتوانید وب سایتی را بیابید که شامل همه آن مشخصه هایی باشد که شما نیاز
دارید .به هر حال ،اگر چنین وب سایتی وجود می داشت ،دیگر نیازی به تولد وب سایت شما وجود نداشت .در
این حالت ،از چندین وب سایت بجای یک وب سایت برای بیان ویژگی هایی که می خواهید سایت تان داشته
باشد استفاده نمایید .بررسی در این مورد و یافتن وب سایت یا سایت هایی که مشابه خواسته های شما هستند،
بعدا کمک بزرگی در بیان آنچه در ذهن دارید به طراح وب سایت تان می کند تا وی را در مسیر صحیح هدایت
کنید.
خواسته های خود را بگویید و به پاسخها گوش فرا دهید
با توجه به اینکه این شما هستید که می بایست نیازهای خود را به طراح وب سایت بیان کند ،پس خود را عادت
دهید در برخی از اوقات به سخنان او نیز گوش فرا دهید .وقتی وی از اصطالحات فنی استفاده می کند ،معنی
آنرا از وی بپرسید .وقتی جلسه ای را با وی به اتمام می رسانید ،مطمئن باشید که همه چیز را هر دو طرف
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بخوبی متوجه شده اند .بیاد داشته باشید که هنگامیکه طراح وب سایتی از درجه حرارت یک رنگ حرف میزند،
در مورد پیش بینی دمای هوای روز آینده حرف نمی زند .بیاد داشته باشید که شما از طراح وب سایت استفاده
می کنید چون نیاز به سایتی حرفه ای دارید و خودتان نمی توانید آنرا بسازید .درنتیجه ،وقتی طراح وب سایت
تان به شما می گوید چیزی که می خواهید کار نخواهد کرد یا بهترین راه رسیدن به هدفتان نمی باشد ،به حرف
وی اعتماد داشته باشید .به هر حال شما بخاطر مهارت طراح وب سایت به وی پول می دهید .سعی نکنید به
وی بگویید چطور کارش را انجام دهد.
بسیار نرمال خواهد که بخواهید طراح سایت تان در هر مرحله پیش از انجام هر مرحله از شما اجازه بگیرد
بطوریکه بتوانید به وی بگویید هدف مرحله قبلی هنوز تمام نشده است .همچنین ،چنانچه واقعا از بخشی از
طراحی خوشتان نمی آید و می خواهید که تغییر کند ،خیلی فوری به طراحان بگویید .نگذارید همه چیز تمام
شود و سپس تصمیم بگیرید که بگویید از فالن چیز خوشتان نمی آید.
جمله آخر در مورد قیمت
شما با آنچه که در طراحی وب سایت نیاز به انجام است موافقت کرده اید و طراح وب سایت شما نیز قیمتی را به
شما داده است .تغییرات کوچک و باگ ها نیز در این قیمت در نظر گرفته شده اند .ولی ،تغییرات بزرگ دیگر یا
اصالحات در طراحی در این قیمت در نظر گرفته نشده اند .اطمینان حاصل کنید قراردادتان چه چیزی را شامل
می شود ،و نیز پس از ارائه کامل سایت ،چه میزان تغییرات پس از آن رایگان می باشد.

همراه 86455154514 :
تلفن 8544 0967618 :
آدرس  :مشهد  ،بلوار امامت  ،امامت  ، 14پالک ، 96واحد 5
پست الکترونیک Info@arasoft.ir :
سایت www.AraSoft.ir :

