ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺩﺭ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺳﺎﻳﺕ
ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻗﻮی و ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﮐﻨﺎر آﻧﮑﮫ ﺑﮫ طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎﻓﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ روی اﻣﻮر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﮫ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎھﺮاﻧﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ در واﻗﻊ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺧﺎص و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮان داﺋﻤﯽ اﺳﺖ .در اداﻣﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎری ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺳﻤﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﯽ ،وب ﺳﺎﯾﺖ و در
واﻗﻊ ﺣﯿﻄﮫ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﻊ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻄﺮح و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻠﮫ ھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ طﯽ ﮐﺮده و
ﺑﮫ آراﻣﺸﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﮫ ﯾﮏ  :ﭼﮑﯿﺪه!
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﯿﻄﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد و در واﻗﻊ
ﻣﺮز ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓﺗﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﮏ ﺗﮏ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده
و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎب را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﮫ دو  :ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ  !! ..ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎب و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﺠﻠﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ!...
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ در ﻣﻮرد ﻧﺎوﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻔﺤﺎت ،ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﮭﺎ و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه
ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻔﺎف از وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ،در طﺮاﺣﯽ ﻣﺎھﺮاﻧﮫ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﮫ راه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺻﺮف وﻗﺖ ،ھﺰﯾﻨﮫ و اﻧﺮژی در ﻓﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی طﯽ
ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﮫ  :طﺮاﺣﯽ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن دﻗﯿﻖ ﺣﯿﻄﮫ ﮐﺎری و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﮫ راه ،ﺑﮫ ﺳﺮاغ طﺮاﺣﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻋﮑﺲ ھﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ
ﺗﮑﺴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،رﻧﮕﺒﻨﺪی و ﺻﻔﺤﮫ آراﯾﯽ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ ﻓﺎز ﻗﺎﻟﺐ و
اﻟﮕﻮی طﺮاﺣﯽ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﮭﺎر  :ﺗﻮﺳﻌﮫ ،راه ﻧﺪازی و ﻧﮕﮭﺪاری
دﻗﺖ ﮐﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮی طﺮاﺣﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻤﺎ ھﻨﻮز ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ طﺮاح ﺣﺮﻓﮫ ای
ﺑﺎﯾﺪ در طﻮل زﻣﺎن ،اﻟﮕﻮ ،ﺻﻔﺤﮫ آراﯾﯽ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻤﻠﮑﺮد وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎری در
ﭼﺮﺧﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ،اﺟﺮا و ﻧﮕﮭﺪاری ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

