اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و
اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﭼﻮن
ﻣﺪﯾﺮان ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﻓﻮﻧﺖ
اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،آن اﺳﺖ
ً
ﻣﮑﺮرا ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻪ اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮن داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ را
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺰاران اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  2و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮﻧﺖ و
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻧﺪازه ﻣﺘﻮن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ را آﺳﻮده ﺗﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻨﮓ ﻫﺎ از ﻓﻮﻧﺖ  Serifو ﺑﺮای ﻣﺘﻮن داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ از  Sans-Serifاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی Sans-Serif
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن در ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  Arial، Tahomaدر ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ در اﮐﺜﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد
دارﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد .ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﺰرگ و ﻧﻪ
زﯾﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻧﺨﻮرﻧﺪ.

ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای وب ﺳﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن را دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎده و ﺟﺬاب وﻟﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ را ﻓﺪای
ﺟﺬاب ﺑﻮدن آن ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زود ﺑﺎزﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻮاس ﮐﺎرﺑﺮان را ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
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ﻣﺘﻮن ،ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﻄﺎﻟﺐ و زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،از ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺮح داده و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ و درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺐ
داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ "ﮐﻮﭼﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ" ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  10ﺗﺎ  12ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺰرگ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﭘﺎﻦ آﻣﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد
ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻟﻮد ﺷﺪن ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮت ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدی و ﺳﺌﻮی آن دﯾﺪ.
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻦ ﻟﻮد ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪر دادن زﻣﺎن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻪ
آن ﭼﻪ ﻧﯿﺎز دارد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﺮک وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ،ﭼﺸﻤﮏ زن و ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﺸﻤﮏ زن در ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزار دﻫﻨﺪه و ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ رو ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻞ
ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎن دادن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﻣﺪرن
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﺪ ،آزار دﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻃﻮری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
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ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن وﻗﺖ ،از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ،ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از آن دور ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ
از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد
ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ .آن ﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ را ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺪون ﭼﺸﻤﮏ زدن
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و ﯾﺎ ﺗﺤﺮک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ وب
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻠﯿﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺪ  -1 :ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻤﺎ ﺟﺬاب و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ  -2ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ دو ﺧﻂ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺪ.

ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ وب ﮐﻮ وب ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢ وب ﮐﻮ وب
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