وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺮاﺣﺎن وب ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎران وب ) ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ( در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ وب
ﺳﺎﯾﺖ

ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وب و ﻃﺮاح و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه  front- endﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ .دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد
ً
ذاﺗﺎ ﻣﻌﻤﺎر ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وب
ﻃﺮاﺣﺎن وب ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﯾﺖ را ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن وب ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﻤﺎر و
آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و راﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ،دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی اداری و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎزی ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وب اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر وب ،ﺑﺮای آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر و ﺑﺎزی ،ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ  .ﻣﻌﻤﺎری ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺎﯾﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻫﺎی وب ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.ﻫﻤﻪ ﻣﺎ دﯾﺪی ﮐﻠﯽ از ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻌﻤﺎر و آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻫﺎ دارﯾﻢ .آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ،CADدر ﻫﺎ ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و دﯾﻮار ﻫﺎ را روی
ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ :

ﮐﺎر را ﺟﻮری اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آن را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ!
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ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ،ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری وب ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻠﻮﺗﺮ ،ﺻﺒﻮر ﺑﻮدن و ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد
ﻣﻘﯿﺎس و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر وب ﺑﺰرگ ،اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از روش ﻃﺮاﺣﺎن وب ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

ﺳﻮال ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران وب ﺑﺰرگ و ﺣﺮﻓﻪ ای از ﺧﻮدﺷﺎن در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ
ﮐﺎرﺑﺮان روی ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ؟ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﯿﺮه؟
آﯾﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎء ﻣﺪل و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد را دارد؟
آﯾﺎ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﯽ ﻋﯿﺐ دارد؟
ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻋﻨﺎﺻﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎﯾﺖ در ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﮐﺎرﺑﺮان از ﭼﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻮال ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻ را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
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ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﭘﺮوژه ی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻌﻤﺎر وب ﺧﻮب  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﯾﺎ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی روش ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮرژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﯿﺪ  .از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺟﺐ ﺧﺎک روی اﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺤﻮه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از آن را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎ ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن زﻣﺎن ﻫﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن ﻋﻼﻗﻪ واﻗﻌﯽ را در
ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و روی ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎر
آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ر ا ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز روش اﻧﺠﺎم اﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﯾﺮاد ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎ در
ﭘﺮوژه اﺧﯿﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺸﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎر از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺗﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺮدد .ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب .ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺒﺎ و
دﻟﻨﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﻣﻌﻤﺎری
ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر وب را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﺎ ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺟﻮری ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،ﺗﻐﺮ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎل و ﻣﻌﻠﻖ دارد .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ،
ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮرژی ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺎ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﻪ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼﺷﻤﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ  .اﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺰرگ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ در دﻧﯿﺎی وب اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ،اﻟﮕﻮ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮرژی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﻨﻨﺪ و درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،داﻧﺶ و ﻓﻦ آوری ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
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وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮه ﻃﺮاﺣﺎن وب ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﻌﻤﺎر
اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮی
اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﯿﻦ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﻠﻦ را ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﭘﺮوژه
اراﺋﻪ ﭘﯿﺶ ﻃﺮح ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮح
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺎﻻ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ وب )ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آزاد ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﺮی ﻟﻨﺴﺮ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ ( ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﺶ داد .ﻟﯿﺴﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه از ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﻤﺎر
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺮات ﻻزم در ﺣﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی
ﭘﯿﺮوی از اﻧﻮاع ﮐﺪ ﻫﺎی ﺑﻪ روز ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی وب  ،دﺳﺘﻮرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ وب
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ
در ﻣﻮرد اﻫﺪاف  ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ وب ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اراﺋﻪ ﭘﯿﺶ ﻃﺮح ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم اﻣﮑﺎﻧﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺮور ﮔﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ
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ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ

ﻃﺮاﺣﺎن وب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ دارﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ در واﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه )ﺑﺼﺮی( وب ﺳﺎﯾﺖ را داراﺳﺖ  .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰرگ و اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ودﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ آن .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ رادارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺴﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﻤﺎﻧﺪ و واﻗﻌﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی و ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ واﺻﻠﯽ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاح وب ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وب اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺷﻤﺎﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را در وب ﺳﺎﯾﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ از
ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری )ﺳﺎﺧﺘﺎر) وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎﺳﺖ و درک اﻫﻤﯿﺖ آن ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وب و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﮔﺎن  FROND- ENDﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﻤﺎران وب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﺎن وب را ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺠﺎری
اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ در واﻗﻊ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎزی ﮐﺮدن ،ﮐﺎر ﺑﺮ روی
ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ.
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