ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺳﺎﯾﺖ

اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وردﭘﺮﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

وردﭘﺮس ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢدردﺳﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺬاب ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای
ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد .راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی وردﭘﺮس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و وﺑﻼگﻫﺎ را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ وردﭘﺮس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  36.4درﺻﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه روی وب ﻗﺮار دارﻧﺪ از وردﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ وردﭘﺮس ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﺼﺐ ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺪی اﺳﺖ ،ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﮑﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﺪون اﻏﺮاق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ وردﭘﺮس ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﻫﺮ اﻧﺪازهای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ وردﭘﺮس ﯾﮏ
وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ وردﭘﺮس ﻃﺮاﺣﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ وردﭘﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وردﭘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻏﻨﯽ و ﻋﻈﯿﻢ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دو ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اول آﻧﮑﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺼﺮی
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و دوم آﻧﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎده در آﯾﻨﺪه را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ اﮔﺮ از
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع درﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در اداﻣﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺧﺮاب ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب  Genesisﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی وردﭘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻨﺴﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪای را
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﺑﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ،HTML5
واﮐﻨﺶﮔﺮا ﺑﻮدن ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﺠﺖﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﺌﻮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﮏ ﺷﺪن ،ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی آﺳﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﮑﺴﺎن از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Opt-inﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ واژه  Opt-inﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی دو ﻃﺮف ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ً ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻠﺸﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺟﻤﻊآوری و ﺑﺮای آنﻫﺎ روزاﻧﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ دﮐﻤﻪای ﺑﻪﻧﺎم
 Subscribeرا ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی آن و درج اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد از اﺧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ  Opt-outﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ دﮐﻤﻪ ﻟﻐﻮ اﺷﺘﺮاک  Unsubscribeدر ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﺷﺎره دارد .دﮐﻤﻪای
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن اﺷﺘﺮاک ﺧﻮد را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ اﯾﻤﯿﻠﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع روی ﺳﺎﯾﺖ در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﮔﯿﻦ
وردﭘﺮﺳﯽ  Ninjaﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮمﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ،
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺣﺖﺗﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
واﮐﻨﺶﮔﺮا ﺑﻮدن ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﭘﺎپآپ ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ  ،wpmlاراﺋﻪ ﭘﺎپآپﻫﺎی زﯾﺎد ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ...اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﭘﺎپآپ را روی ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.

ﻋﺪم ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ رﺧﻨﻪ در ﭘﻼﮔﯿﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ از وﺟﻮد آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد
و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺘﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﻓﻪای ،ﻫﺮ ﻃﺮاح وردﭘﺮس ﺑﺎ ﺗﯿﻤﯽ از
ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻀﺎی آن ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻢﮔﺎم ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ روز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ روﻧﺪﻫﺎی روز
ﺑﺎزار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﺲ داد و در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار
دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

• اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺛﺮﮔﺬاری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت
ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻓﺰوﻧﻪ  Preusﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  Pruesﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ در ﺳﺮﺑﺮگ ﻗﺎﻟﺐ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻦﻫﺎ در وردﭘﺮس ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی وردﭘﺮس ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺑﺰارکﻫﺎی وردﭘﺮس ،ﭘﻨﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ واﮐﻨﺶﮔﺮا و ...اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را اﻏﻠﺐ در ﺳﺮﺑﺮگﻫﺎ و ﺟﺬب ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺰوﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد  Hemingwayاﺳﺖ .ﻣﻨﻄﺒﻖﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮑﯽ از روﻧﺪﻫﺎی واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ در روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی راﯾﺞ و ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

• ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎل
ﮔﻮﮔﻞ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺼﺮی ﻫﻢﮔﺮا را در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻃﺮاﺣﯽ
ﻣﺘﺮﯾﺎل روی اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﮑﻮ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ـ اول ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اراﺋﻪ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ادﻏﺎم اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز اﺳﺖ .اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎل ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ
درﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺮار دارد .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪﻧﺎم Material Design Lite
اراﺋﻪ ﮐﺮد.

• ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرت ـ ﻣﺤﻮر
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺼﺮی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺳﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ وب ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺼﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

• ﻃﺮاﺣﯽ واﮐﻨﺶﮔﺮا
اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره دارد .اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺪرن از ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻤﯽ در ﺳﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ـ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

• در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺳﺎده
در دﻧﯿﺎی وب ﻣﺒﺤﺚ  Bounce Rateﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن در آن ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارد دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺎوﺑﺮی درﺳﺖ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

• ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدن دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و درﺳﺖ از ﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖ را ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﺎیﻻﯾﺖ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺷﯿﮏﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

• درک اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی دارﻧﺪ .در روزﮔﺎر ﻗﺪﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ در ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آن روزﮔﺎر ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی وب ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ ﺧﻮب ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ دور ﺷﻮد .اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.

• ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﮑﺮدن ﻓﺮمﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار

ﻫﯿﭻﮐﺲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ آﻓﻼﯾﻦ ﻓﺮمﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ارﺳﺎل روزﻣﻪ ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع و
اﻗﺴﺎم ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ورودی در آن ﻗﺮار دارد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻓﺮمﻫﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬرواژه ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ،ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

• آﻣﺎده ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎی 404
ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺷﺎﺧﺺﮔﺬاری ﺷﺪه ﭘﺎک ﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﺎن ﮐﻠﯿﮏ روی ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎﯾﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪ  404ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ
ﺧﺮج دﻫﯿﺪ و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎی ﺳﺮور ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد.

ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ روﻧﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از
ﻓﻀﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻓﺮمﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻄﺎی  404ﺑﻮدﻧﺪ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﯾﮑﺴﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮﺑﻨﺎی ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ اﺻﻮﻟﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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