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سخنی با هنرجویان عزیز

شـرایط در حـال تغییـر دنیـاي کار در مشـاغل گوناگـون، توسـعه فناوري ها و تحقق توسـعه پایدار، ما را بر آن داشـت تـا برنامه هاي 
درسـي و محتـواي کتاب هـاي درسـي را در ادامـه تغییـرات پایه هـاي قبلـي براسـاس نیـاز کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و برنامـه درسـي ملـي جمهـوري اسـالمي ایـران در نظـام جدیـد آموزشـي بازطراحـي و تألیـف کنیم. 
مهم تریـن تغییـر در کتاب ها، آموزش و ارزشـیابي مبتني بر شایسـتگي اسـت. شایسـتگي، توانایـي انجام کار واقعي بطور اسـتاندارد 
و درسـت تعریـف شـده اسـت. توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگـرش مي شـود. در رشـته تحصیلي حرفـه اي شـما، چهار دسـته 

شایسـتگي در نظر گرفته اسـت:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي صفحه آرایي کتاب، طراحي جلد
2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش مبتنـي بر اسـناد باالدسـتي و با مشـارکت متخصصان 
برنامه ریـزي درسـي فنـي و حرفـه اي و خبـرگان دنیـاي کار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـته هاي شـاخه فني و حرفـه اي را 

تدویـن نموده انـد کـه مرجـع اصلـي و راهنمـاي تألیـف کتاب هاي درسـي هر رشـته اسـت. 
ایـن کتـاب ششـمین کتـاب کارگاهـي اسـت که ویژه رشـته فتو-گرافیک تألیف شـده اسـت  شـما در طول دورۀ سـه سـاله شـش 
کتـاب کارگاهـي و بـا شایسـتگي هاي متفـاوت را آموزش خواهید دید. کسـب شایسـتگي هاي این کتـاب براي موفقیت در شـغل و 
حرفـه بـراي آینـده بسـیار ضـروري اسـت. هنرجویان عزیز سـعي نمایید؛ تمـام شایسـتگي هاي آموزش داده شـده در ایـن کتاب را 

کسـب و در فرآیند ارزشـیابي به اثبات رسـانید.
کتـاب درسـي گرافیـک نشـر و مطبوعـات شـامل پنـج پودمـان اسـت و هـر پودمـان داراي یـک یـا چنـد واحـد یادگیري اسـت و 
هـر واحـد یادگیـري از چنـد مرحلـه کاري تشـکیل شـده اسـت. شـما هنرجویـان عزیـز پـس از یادگیـري هـر پودمـان مي توانیـد 
شایسـتگي هاي مربـوط بـه آن را کسـب نماییـد. هنرآمـوز محترم شـما براي هـر پودمان یـک نمره در سـامانه ثبت نمـرات منظور 

مي نمایـد و نمـره قبولـي در هـر پودمـان حداقـل 12 مي باشـد.
همچنیـن عـالوه بـر کتاب درسـي شـما امکان اسـتفاده از سـایر اجزاء بسـته آموزشـي که براي شـما طراحي و تالیف شـده اسـت، 
وجـود دارد. یکـي از ایـن اجزاي بسـته آموزشـي کتاب همراه هنرجو مي باشـد که براي انجـام فعالیت هاي موجود در کتاب درسـي 
بایـد اسـتفاده نماییـد. کتـاب همـراه خـود را مي توانیـد هنـگام آزمـون و فراینـد ارزشـیابي نیز همراه داشـته باشـید. سـایر اجزاي 
 www.tvoccd.oerp.ir بسـته آموزشـي دیگـري نیـز براي شـما در نظر گرفته شـده اسـت که با مراجعه به وبگاه رشـته خـود بـا نشـاني

مي توانیـد از عناوین آن مطلع شـوید.
فعالیت هـاي یادگیـري در ارتبـاط بـا شایسـتگي هاي غیرفنـي از جملـه مدیریت منابـع، اخالق حرفـه اي، حفاظت از محیط زیسـت 
و شایسـتگي هاي یادگیـري مـادام العمـر و فنـاوري اطالعات و ارتباطـات همراه با شایسـتگي هاي فني طراحي و در کتاب درسـي و 
بسـته آموزشـي ارائه شـده اسـت. شـما هنرجویان عزیز کوشـش نماییـد این شایسـتگي ها را در کنار شایسـتگي هاي فنـي آموزش 

ببینیـد، تجربـه کنیـد و آنهـا را در انجـام فعالیت هاي یادگیري بـه کار گیرید.
رعایـت نـکات ایمنـي، بهداشـتي و حفاظتـي از اصـول انجـام کار اسـت لـذا توصیه هـاي هنرآمـوز محترمتـان در خصـوص رعایـت 

مـواردي کـه در کتـاب آمـده اسـت، در انجـام کارهـا جـدي بگیرید.
امیدواریـم بـا تـالش و کوشـش شـما هنرجویان عزیـز و هدایت هنرآمـوزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سـربلندي و اسـتقالل 

کشـور و پیشـرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسـته جوانان برومند میهن اسـالمي برداشـته شـود. 

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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سخني با هنرآموزان گرامی

در راسـتاي تحقـق اهـداف سـند تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش و برنامه درسـي ملي جمهوري اسـالمي ایـران و نیازهاي متغیر 
دنیـاي کار و مشـاغل، برنامه درسـي رشـته فتو-گرافیـک طراحـي و بر اسـاس آن محتواي آموزشـي نیز تالیف گردیـد. کتاب حاضر 
از مجموعـه کتاب هـاي کارگاهـي مـي باشـد که براي سـال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده اسـت این کتاب داراي 5 پودمان اسـت 
کـه هـر پودمـان از یـک یا چند واحد یادگیري تشـکیل شـده اسـت. همچنیـن ارزشـیابي مبتني بـر شایسـتگي از ویژگي هاي این 
کتـاب مي باشـد کـه در پایـان هر پودمان شـیوه ارزشـیابي آورده شـده اسـت. هنرآمـوزان گرامي مي بایسـت براي هـر پودمان یک 
نمـره در سـامانه ثبـت نمـرات بـراي هـر هنرجـو ثبت کننـد. نمره قبولـي در هـر پودمان حداقـل 12 مي باشـد و نمره هـر پودمان 
از دو بخـش تشـکیل مي گـردد کـه شـامل ارزشـیابي پایاني در هر پودمان و ارزشـیابي مسـتمر براي هریـک از پودمان ها اسـت. از 
ویژگي هـاي دیگـر ایـن کتـاب طراحـي فعالیت هاي یادگیـري سـاخت یافته در ارتباط بـا شایسـتگي هاي فني و غیرفنـي از جمله 
مدیریـت منابـع، اخـالق حرفـه اي و مباحـث زیسـت محیطي اسـت. ایـن کتاب جزئي از بسـته آموزشـي تـدارك دیده شـده براي 
هنرجویـان اسـت کـه الزم اسـت از سـایر اجـزاء بسـتۀ آموزشـي مانند کتـاب همراه هنرجـو، نرم افـزار و فیلـم آموزشـي در فرایند 
یادگیـري اسـتفاده شـود. کتـاب همـراه هنرجـو در هنـگام یادگیـري، ارزشـیابي و انجـام کار واقعـي مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. 
شـما می توانیـد برای آشـنایی بیشـتر بـا اجزای بسـته یادگیری، روش هـای تدریس کتاب، شـیوه ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی، 
مشـکالت رایـج در یادگیـری محتـوای کتـاب، بودجه بنـدی زمانـی، نـکات آموزشـی شایسـتگی های غیرفنـی، آمـوزش ایمنـی و 

بهداشـت و دریافـت راهنمـا و پاسـخ فعالیت هـای یادگیـری و تمرین هـا به کتـاب راهنمای هنرآمـوز ایـن درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: عنوان "طراحي گرافیک صفحات وب"   
پودمان دوم:با عنوان " نرم افزار صفحه آرایي)این دیزاین( " 

پودمان سوم: عنوان " صفحه آرایي کتاب " 
پودمان چهارم: عنوان" طراحي جلد کتاب " 

پودمان پنجم: عنوان " طراحي گرافیک غرفه نمایشگاه کتاب" 

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





فصل 2

مقدمه ای بر طراحی وب
فصل 1

قرن بیست و یکم میالدی شاهد آمیختگي روزافزون زندگي انسان با تکنولوژي، فناوري و دسترسي به 
انواع منابع آنالین  و استفاده از فضاي سایبري براي کلیه فعالیت هاي فرهنگي، اقتصادي، آموزشي و 
... است. این وابستگي، جامعۀ جهاني را بر آن داشته است که تمرکز و توجه ویژه اي به فضاي مجازي 

از خود نشان دهد و طراحي وب نقش مهمي در آن دارد.
طراحي وب در حال حاضر یکي از گرایش هاي پرطرفدار در حوزۀ هنر گرافیک مي باشد. 

نشانه گذاري هایپرتکست  زبان  از  استفاده  با  وب  طراحي  مباني  با  دانش آموختگان  فصل،  این  در 
)Hypertext Markup language( HTML و CSS )Cascading Style Sheet( با بیاني بسیار 
وب، تایپوگرافي،  صفحات  سودمند  طراحي  اصول  و  برنامه ریزي  با  همچنین  مي شوند.  آشنا  ساده 

مي شوند. آشنا  مجازي  فضاي  در  تصویر  فرمت هاي  و  رنگ  مباني  صفحه آرایي، 
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شایستگی طراحی صفحات وب

آموزش طراحی صفحات وب و کاربرد گسترده آن

 هنرجویان در این فصل مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:
 تحلیل و بررسی ساختار صفحات وب
 طراحی صفحه وب سایت در نرم افزار

 بارگذاری در اینترنت

1

استاندارد عملکرد

اجرای طرح در نرم افزار HTML5 یا نرم افزارهاي کدنویسي براي وب و همچنین آپلود وب سایت در فضاي 
مجازي اینترنت
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مقدمه ای بر طراحی وب فصل 1     

1ـ1ـ فرايند طراحي وب

زماني که دو رایانه به اینترنت متصل مي شوند، فرایندي ارتباطي بین داده هاي اطالعاتي آغاز مي شود. به تصویر 
برگیرندۀ  در  که  است  رایانه  از  خاصي  نوع  تصویر،  در  آبي رنگ  جعبۀ   )Server( سرور  کنید.  توجه   1 شمارۀ 
فایل هاي صفحات وب مي باشد. رایانۀ شخصي شما در خانه، مدرسه و یا حتي رایانه هاي پیشرفته در یک مرکز 
آموزش رایانه هیچ کدام سرور نیستند؛ زیرا قادر نیستند به طور مستقیم و بدون واسطه به اینترنت متصل شوند. 
اتصال به اینترنت توسط »سرویس خدمات اینترنت« )Internet Service Provider( یا به اختصار ISP انجام 

مي شود )تصویر شمارۀ 1(.

ISP تصویر1-جعبۀ آبی باال نمایندۀ سرور و ارتباط آن با اینترنت
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»طراحي وب« فرایندي است در امتداد نمایش بصري محتوا و داده هاي اطالعاتي بر روي صفحات الکترونیکي 
وب که کاربر به یاري اینترنت و مرورگر )Browser( از آن بهره مي گیرد.

محتویات سایت و عوامل تشکیل دهندۀ هر صفحۀ وب به گونه اي سازمان داده شده اند که براي رایانه قابل فهم 
می باشند. این عمل، توسط زبان کدگذاري شده که در صفحات بعد با آن بیشتر آشنا مي شوید.

همان طور که در تصویر 1 مالحظه مي کنید، مرورگر جهت نمایش صفحات، به دنبال یافتن ارتباط با فایل هاي 
سایت است که در سرور، ذخیره و نگهداري مي شوند. سرور، فایل ها را به مرورگر مي فرستد و مرورگر نیز به نوبۀ 
خود، اطالعات دریافتي را جهت نمایش سایت www.roshd.ir به روي صفحۀ اسکرین، ترجمۀ بصري و پردازش 
می نماید. منظور از ترجمۀ بصري این است که داده هاي اطالعاتي تبدیل به عوامل بصري از جمله تصویر، متن، 

فرم، تیتر، خط و ... مي شوند. این فرایند بسیار سریع و در چند ثانیۀ کوتاه انجام مي گیرد.

تصویر2- طراحی در فضای مجازی و زیر مجموعه های آن
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مقدمه ای بر طراحی وب فصل 1     

به بیان ساده تر، سایتي که طراح، آن را خلق و بر روي رایانۀ شخصي اش ذخیره مي کند، در رایانه هاي دیگر توسط 
کاربران قابل دیدن نیست. اما زماني که طراح، فایل ها را به سرور انتقال مي دهد، سایت، قابلیت دیدن بر روي 
فناوري  از جمله  ویژه اي  برنامه ریزي و خلق صفحات وب، مهارت هاي تخصصي  پیدا مي کند1.  را  کاربران  رایانۀ 
 ،)Information Architecture( اطالعات  معماري   ،IT  )Information Technology( اطالعات 
ناوبري )Navigation(، صفحه بندي، تایپوگرافي را در بر مي گیرد. این عوامل در زیر چتري وسیع به نام »طراحي 
در فضاي مجازي« قرار مي گیرند. طراحي در فضاي مجازي حامل مباني، اصول و استانداردهاي ویژه اي است که در 
راستاي هدف خلق سایت در درجۀ اول و سپس پیام مورد نظر سفارش دهنده یا مالک سایت، حرکت مي کند. در 

تصویر 2 با ارکان مباني طراحي در فضاي مجازي آشنا مي شوید)تصویر شمارۀ 2(.

1. در صفحات بعد با مرورگر و سرور بهتر آشنا مي شوید.

مناسب،  ایدۀ  به  دستیابي  فرایند  »طراحي«  کلي  به طور  چیست؟   )Design( طراحي  مي دانید  آیا 
سامان دهي و پیاده سازي )اجرا( آن با رعایت اصول زیبایي شناسي هنري و در راستاي هدف و پیام 

مشخص است. طراحي در فضاي مجازي وب نیز همین ویژگي کلي را داراست.

نكته

2ـ1ـ آناتومي يك صفحۀ وب

غالباً تصویر عوامل تشکیل دهندۀ یک صفحۀ وب براي کاربر امري ساده به نظر نمي رسد. به بیان دیگر، یک صفحۀ 
وب عالوه بر نماي ظاهري و شکل بصري منعکس شده بر روي پردۀ نمایش، اجزاي تکنیکي پیچیده اي جهت 
پویا نمایي و تعامل در پشت پردۀ خود دارد که کاربر امکان مشاهدۀ آنها را ندارد. یک طراح وب ملزم است به 
تمامي عوامل تشکیل دهندۀ یک صفحه و نحوۀ ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر اشراف کامل داشته باشد. آناتومي 
یک صفحۀ وب با آناتومي بدن انسان بسیار شباهت دارد. هر صفحۀ وب همانند انسان از سه بخش سر، بدن و پا 

تشکیل مي گردد. با این تفاوت که صفحۀ وب داراي سر و بدن بزرگ و پاهایي کوتاه مي باشد )شکل 3(.
همچنین، همانند هر انسان که داراي شکل ظاهري، رفتارهاي ویژه و هویت منحصر به فرد مي باشد، هر صفحۀ 
نمایانگر  که  دارد  اطالعاتي  فرادادۀ  یا   )meta ـ   data( دي تا«  »ِمتا  شکل  به  مخصوصي  ویژگي هاي  نیز  وب 

است. آن  ویژۀ  خصوصیات 
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این داده هاي اطالعاتي در َسر )Head( جاي مي گیرند به گونه اي که قابل مشاهده براي کاربر نیستند )تصویر 4(. به 
 )Interactive( و تعاملي  )Visual( غیر نوشتاري ،)Textual( طور کلي هر صفحۀ وب داراي ارکان نوشتاري
مي باشد )تصویر 5(.این عوامل توسط » زبان برنامه نویسي وب« که قابل درك و خواندن براي رایانه است، انجام 

فعالیت هاي گوناگون را به سیستم دیکته مي کند.

تصویر3- مقایسه بدن انسان با آناتومي یک صفحه وب بدنۀ بزرگ تر و پاهاي کوتاه تر است
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مقدمه ای بر طراحی وب فصل 1     

جست وجو در فضاي وب و شناخت آناتومي صفحۀ وب: سایت سازمان آموزش و پرورش، سایت رشد و 
سایت سازمان سنجش را جست وجو کنید و سپس آناتومي هر صفحه را مشخص نمایید.

3ـ1 زبان وب

زبان وب، ابزار برنامه نویسي در فضاي مجازي است. این زبان، ابتدا دستورالعمل ها را به صورت کد هاي نوشتاري، 
تفسیري و استداللي تبدیل می کند به گونه ای که رایانه قابلیت درك و پیروي از آنها را داشته باشد و سپس آنها 

را به صورت منظم و مرحله به مرحله )پلکاني( به اجرا در مي آورد.

کدهاي وب غالباً به طور پلکاني به اجرا در مي آیند و به گونه اي هستند که همیشه آخرین دستورالعمل 
)قانون( بر دیگر دستورالعمل ها ارجح مي شود.

انواع تکنولوژي XML ،JSP ،CSS ،XHTML ،HTML در خدمت برنامه نویسي وب هستند.
 )browser( پردازش و با مرورگر )Server( وب سایت هاي بزرگ غالباً از زباني بهره مي گیرند که از سوي سرور

مبادله مي گردند. از میان زبان هاي رایج وب مي توان از JSP ،Ruby ،ASP ،NET ،PHP یاد کرد.

آیا مي دانید ِسرِور )Server( و مرورگر )Browser(  در فضاي وب چه نقشي بازي مي کنند؟
ِسرِور )Server( متشکل از یک سیستم رایانه ای است که میزباني وب سایت هاي خاصی را به عهده 
مي گیرد. این سیستم با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص مانند آپاچي )Apache( یا »ماکروسافت 
 )Hosting( به یاري اینترنت قابلیت دسترسي به صفحات وب را میزباني ،)Microsoft IIS( »IIS

مي  نماید. 

مررورگر )Browser(، متشکل از اپلیکشیني براي دسترسي و مشاهدۀ وب سایت هاست. کاربري 
اصلي مرورگر ها بر اساس پردازش کردن کدهاي HTML و تبدیل آن  به تصویر، متن، شکل، خط 
اکسپلورر«  از »اینترنت  رایج مرورگر ها مي توان  انواع  از  رایانه است.  نمایش  بر روي صفحۀ   ... و 
)Internet Explorer(، گوگل کروم )Google Chrome(، سافاري )Safari(، موزیال فایرفاکس 

)Mozilla Firefox( و اُپرا )Opra( نام برد.

نكته

نكته

نكته

تمرین
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آشنایي با مرورگر هاي متفاوت: تارنمای www.roshd.ir را بر روي مرورگرهاي مختلف که در رایانۀ 
خود دارید، باز کنید و به تفاوت هاي بین مرورگر ها توجه کنید.

1ـ مشخصات ویژۀ هر مرورگر را بیابید.
2ـ یافته هاي خود را در جدولي دسته بندي و یادداشت نمایید.

تمرین

4ـHTML 1 ركن اصلي صفحۀ وب

این شناسه، ساختار اصلي یک صفحۀ وب را همانند بلوك هاي سازندۀ یک ساختمان تشکیل مي دهد. صفحات 
و  عدد ها  حروف،  شامل    ASCH( دارند.  نام   ASCH که  مي شوند  تشکیل  نوشتاري  سند هاي  نوعي  از  وب 

مي باشد(. ویژه  کاراکترهاي  از  مجموعه اي 
نشانه گذاري هایپرتکست«  »زبان  عالمت گذاري  سیستم  نوعي   )Hypertext Markup language(  HTML
است. هر فایل HTML از مجموعه اي عوامل پویانمایي و متحرك تشکیل مي گردد که قابلیت تعیین عناصر 
موجود در صفحه از جمله تصویر، پاراگراف، متن، لینک، تیتر و نیز محل قرارگیري این عناصر در صفحه را دارد. 
 HTML براي نمایش و طبقه بندي مطالب یک صفحۀ وب به کار مي روند. مؤلفه هاي HTML در واقع کدهاي
در میان دو عالمت> <  )عالمت کوچک تر و بزرگ تر در ریاضي( که اصطالحاً تَگ > tag < نامیده مي شود، قرار 
مي گیرند. هر عنصر از دو تگ آغازین و پایاني تشکیل مي شود که واسطۀ انتقال دادۀ اطالعاتي به مرورگر است. 

هر صفحه وب از 3 تگ اصلي به ترتیب زیر تشکیل مي شود:

>Head < 1ـ
    >title < 2ـ
 >body < 3ـ

HTML مانند محفظه اي براي نگهداري داده ها میان تگ آغازین و پایاني عمل مي کند. 

>HTML< ... >  HTML<
                                                      کد پایاني           کد آغازین

دقت کنید که کد پایاني و کد آغازین همانند هم هستند، با این تفاوت که کد پایاني در ابتدا یک ممیز 
دارد.

نكته
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در حال حاضر آخرین گونۀ HTML همان است که از سال 2014 میالدي وارد بازار وب گردید. HTML، نوعي 
زبان نشانه گذاري است که امکانات بیشتري را براي طراح و نیز امکان تجربه کاربري مناسب در اختیار کاربر قرار مي دهد. 

در جدول زیر با تعدادي > tag< اصلي HTML آشنا مي شویم:

توضیح   <tag >

>  doctype! <نمایندۀ نوع سند مي باشد. 

>html <بیان کنندۀ اینکه سند از نوع HTML است. 

> head<بیان کنندۀ اطالعات در مورد سند است.

>title <نمایندۀ عنوان صفحه است.

>body <نمایندۀ بدنۀ اصلي سند است.

>h6<  تا >h1<نمایندۀ تیتر و سوتیتر )h1 بزرگ ترین تیتر و H6 کوچک ترین سوتیتر مي باشد(.

>p <نمایندۀ پاراگراف مي باشد.

>br <به وجودآورندۀ یک خط صاف در بین مطلب یا پاراگراف است.

>hr <نمایندۀ تغییر مشخص در متن و محتوا مي باشد.

> ........!<کاربر آن را نمی بیند و فقط براي شخص طراح و به عنوان توضیح قابل دید و استفاده است.

با توجه به کادر زیر، تگ هاي »HTML« را مي توانید 
نشانه گذاري  زبان  نوعي  به صورت  که  کنید  مالحظه 
عناصر صفحه عمل  میان  تفاوت  نمایش  و  بیان  براي 
مي کنند. در اینجا به کاربرد و محل قرارگیري تگ هاي 

آغازین و پایاني توجه کنید!

  
> HTML<

> Body<

> H1<  .اینجا محل تیتر اصلي است >/H1<  

> p< .این پاراگراف اول و متن کاربردي صفحه است >/p<

> H2<  .اینجا محل سوتیتر است > /H2<  

> p<  .اینجا پاراگراف دوم قرار مي گیرد > /p<  

>/Body<

>/ HTML<

HTML تصویر7- نمایي ازکدهاي نشانه گذاري
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 HTML طی مراحل زیر یک صفحۀ وب ساده توسط کد هاي
بسازید:

کنید.  باز  را   )Note pad( پَد  نُت  اپلیکشین  ابتدا  1ـ 
دهید. انجام  زیر  جداول  مانند  را  مراحل 

تصویر9

تصویر8- براي باز کردن Notpad به ترتیب باال عمل کنید

تمرین
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2ـ کدهاي زیر را روي آن تایپ کنید:

5 ـ دقت کنید که منوي Save as type → All files  را انتخاب کنید.
6 ـ اکنون مي توانید فایل مورد نظر را در مرورگر خود ببینید، ابتدا روي فایل مورد نظر خود کلیک کنید. 
)فایل مورد نظر با پسوند .html دیده مي شود( تا سند به طور خودکار بر روي مرورگر رایانۀ شما باز گردد. 
7ـ اولین صفحه وب شما بر روي مرورگر ظاهر مي شود همانند آنچه که در تصویر 11 مي توانید مالحظه نمایید.

توجه : به تغییر اندازۀ مطالب دقت کنید که توسط تگ هاي مختلف مشخص شده است.

3ـ سپس منوي File را باز کنید و Save as را انتخاب کنید، سند را ذخیره نمایید.
4ـ سند خود را با نام firstpage.html ذخیره )Save( کنید.

 توجه : دقت کنید که حتماً فایل را با پسوند .html ذخیره کنید.

تصویر10

HTML تصویر11-خلق یک صفحه وب توسط
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طراحي اتودهاي اوليه

آموزش طراحی صفحات وب و کاربرد گسترده آن

1 ـ قدم اول در طراحي یک صفحۀ وب؛
2 ـ آماده سازي وایرفریم؛

3 ـ انتقال عناصر بصري و ارکان نوشتاري به صفحه وب؛
4 ـ انواع تصویر در فضاي مجازي؛

5 ـ رزولوشن تصویر؛
6 ـ ابعاد تصویر؛

7 ـ  تایپوگرافی در فضای مجازی
8 ـ انتخاب و کاربرد رنگ؛

یادآوري: رنگ هاي RGB؛

9ـ رنگ هاي ِهگز Hex؛
10ـ پالت رنگي وب؛

11ـ طراحي صفحۀ وب توسط نرم افزار فتوشاپ؛
12ـ مراحل اسالیس کردن صفحۀ وب

1ـ قدم اول در طراحي يك صفحۀ وب

جهت طراحي یک صفحۀ وب همانند خلق هر اثر گرافیکي دیگري که تاکنون خلق کرده اید، نیازمند به طراحی 
نام  به  و وب سایت شامل طرح هایي  اپلیکیشن  از  مجازي  فضاي  در  اولیه  اتود هاي  اولیه هستند. طراحي  اتود 
»وایرفریم« )wireframe( است. »وایرفریم« مرحلۀ بسیار مهمي در فرایند طراحي را به خود اختصاص مي دهد؛ 
زیرا قادر است امکان دسته بندي و درجه بندي اطالعات را بر اساس اهمیت موضوع و نیز خلق صفحه آرایي بهینه 

جهت استفاده آسان کاربر فراهم کند. به بیان دیگر وایرفریم گرید صفحه را مشخص می کند.
»وایرفریم« غالباً طرح خطي ساده همانند نقشۀ یک ساختمان و به رنگ سیاه و سفید است. در حال حاضر 
طراحان وب بدون تهیۀ »وایرفریم« وارد مراحل بعدي طراحي از جمله طراحي نرم افزاري )همانند فتوشاپ و 

.)12 )تصویر  نمي شوند  کدنویسي  یا  و   ))Dreamweaver(»ویور »دریم 
در تصویر 12 شما با انواع نمونه هاي وایرفریم صفحات وب اپلیکیشن آشنا مي شوید.
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تصوير12- دو نمونه »وايرفريم« در باال نمونه »وايرفريم« يک صفحه وب سايت و تصوير پايین »وايرفريم« اپلیكیشن
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2ـ آماده سازي وايرفريم

براي تهیۀ »وایرفریم« مي توان از نرم افزار فتوشاپ استفاده کرد. نرم افزار فتوشاپ را باز کرده و به ترتیب زیر 
مي کنیم:  عمل 

1ـ به منوي فایل رفته و سند جدیدي را باز مي کنیم.
2ـ زماني که پنجره »new« باز مي شود، ابعاد صفحه را بر اساس اندازه هاي زیر تنظیم مي کنیم:

براي اطالعات بیشتر به تصویر 13 مراجعه کنید.

ابعاد صفحه: 768ـ 1024

رزولوشن: 150

RGB :مد رنگ

تصویر13
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اندازه هاي استاندارد صفحۀ وب

1024ـ1280 پیکسل800-600 پیکسل   

768ـ1366 پیکسل768ـ1024 پیکسل

1080ـ1920 پیکسل800-1280 پیکسل   

طراح، ابعاد صفحۀ وب را بر اساس نیاز و در نظر گرفتن قوانین کنسرسیوم جهاني وب باید از میان 
اندازه هاي استاندارد انتخاب کند.

انتخاب اندازه هاي استاندارد بزرگ تر، امکان تغییر ابعاد را در هنگام استفاده از ابزار الکترونیکي مختلف 
مانند: موبایل، تبلت، رایانۀ میزي و لب تاپ بدون به هم ریختگي طرح فراهم مي کند.

3ـ موقعیت ابعاد Header – Body – Footer را مشخص مي کنیم.

نكته

نكته

ابعاد طولي  انتخاب  اما  است،  استاندارد  اندازه  هاي  با  و مطابق  ثابت   )width( ابعاد عرضي  انتخاب 
تغییر کند. از لحاظ میزان محتوا،  نیاز صفحۀ وب  و  بر اساس میل طراح  )height( مي تواند 

نكته

تصویر14
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4- در این مرحله، طراحي اولیۀ صفحه را بر روي »وایرفریم« مشخص مي کنیم. ارکاني که باید بر روي صفحه 
مشخص شوند عبارت اند از: 

تمامي این عوامل بصري فقط به صورت خط ساده دیده مي شوند مثاًل لوگو یا تصویر به صورت کادر ساده با یک 
ضربدر در میان آن دیده مي شود. 

5- در اینجا وارد مرحلۀ آخر یعني بررسي و آزمایش جایگیري عناصر مي شویم. در این مرحله امکان تغییر و 
تصحیح طراحي وجود دارد.

6- پس از آزمایش و تأیید جاي گیري عناصر در صفحه، بر اساس استانداردهاي کنسرسیوم جهاني وب )w3( و 
 JPG وایرفریم« خود را به صورت یک صفحۀ یکپارچه« ،)user friendly( »در ارتباط با »استفادۀ آسان کاربر

یا  PNG ذخیره مي کنیم.

راحتي  به  که  به گونه ای  کنید  انتخاب  موجود  مونیتور هاي  استانداردهاي  با  مطابق  را  سایت  اندازۀ صفحۀ  1ـ 
قابلیت کوچک و بزرگ شدن درصفحۀ نمایش سایر وسایل الکترونیکي را به راحتي داشته باشد. در این حالت 
آن  نام  از  که  همان طور  مي کنیم.  انتخاب  صفحات  لي آوت  براي  را   )Fluid layout( شناور«  »صفحه آرایي 
را  نوع طراحي  این  مي شوند.  تبدیل  یکدیگر  به  راحتي  به  و  سیال هستند  شناور،  به حالت  پیداست، صفحات 

مي گویند.  )Responsive( »واکنش گرا« 

1ـ لوگو )نشانه(؛
2ـ هویت سایت – نام سایت؛

.)Navigation( 3ـ منو صفحه یا ناوبري
Header

Bodyمحل قرارگیري متن و تصویر )کلیۀ عناصر نوشتاري و تصویري(.

ـ نقشۀ سایت، مالکیت، کپي رایت؛
سایت هاي  همانند  شخص«  سوم  »سایت هاي  با  ارتباطي  نشانه هاي  ـ 
شبکه هاي اجتماعي که مالکیت آن متفاوت بوده اما امکان لینک و ارتباط        
)widget(  »با آنها از طریق سایت دیگر مهیا است که به آنها »ویدجت

گفته مي شود. 

Footer

در اینجا چکیده اي کوتاه از این استاندارد ها را با هم مرور مي کنیم:

 دقت داشته باشیم که »وایرفریم« فقط یک الگو و یا گرید سادۀ بصري نیست، بلکه وظیفه اي فراتر از آن 
بر عهده دارد و آن مطابقت طراحي با استانداردهاي جهاني W3 است.

نكته

تاکنون چندین بار در مورد کنسرسیوم سازمان جهاني وب )W3(، صحبت به میان آمد. این ارگان، استانداردهایي 
را براي طراحي و اجرا در فضاي مجازي تعیین کرده است و از طراحان خواسته تا از آنها پیروي کنند.
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2ـ در زمان جایگیري عناصر بصري، از باالي صفحه شروع مي کنیم، ابتدا مهم ترین رکن صفحه یعني نشانه، نام 
و هویت سایت را در باال ترین نقطۀ صفحه قرار مي دهیم، سپس شعار تبلیغاتي و در مرحلۀ سوم، منوی صفحه. 

به طور کلي توصیه شده است که این سه بخش در 400 پیکسل باالي صفحه قرار گیرند. 
3ـ استفاده از فضاي منفي مناسب: در زمان طراحي بین ارکان بصري صفحه، الزم است از فضاي منفي به خوبی 
استفاده نماییم. رعایت نکردن این نکته باعث مي شود که کاربر تمرکز خود را بر روي محتواي صفحه تا حدود 

20 درصد از دست بدهد.

3ـ انتقال عناصر بصري و اركان نوشتاري به صفحه وب 

در این مرحله، »وایرفریم« را به صورت یک الیه و گرید در زیر دست خود داریم. به کمک این الیه مي توانیم 
عوامل بصري را با دقت کامل در صفحه جاي گذاري کنیم.

ارکان نوشتاري شامل متن، تایپوگرافي، تیتر، سوتیتر و اعداد می باشد.

عناصر  شویم.  آشنا  مجازي  فضاي  در  نوشتاري  ارکان  و  بصري  عوامل  انواع  با  است  الزم  اینجا  در 
نشانه، عکس،  لوگوتایپ، مونوگرام،  از:  عبارت اند  مي گیرند،  قرار  تصویر  زیرمجموعۀ  در  که  تصویري 

تصویري.  آیکون هاي  انواع  و  جدول  نمودار،  دیاگرام،  تصویرسازي، 

تصویر15- در این شکل 400 پیکسل باالي صفحه شامل ارکان لوگو نماد تبلیغاتي و منو صفحه مي باشد.

نكته
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4ـ انواع تصوير در فضاي مجازي

تصویر در فضاي مجازي به دو گونه اصلي دیده مي شود:
1ـ تصویرهاي بیت مپ )Bitmap( که از کنار هم قرار گرفتن اجزاي بسیار ریزي به پیکسل نام )pixel( تشکیل 
مي شود. تصاویر در فضاي مجازي با 3 فرمت JPEG و GIF و PNG ذخیره و استفاده مي شوند. استفاده از این 

فرمت ها، زمان بارگذاري )Download( را کوتاه کرده و قابلیت نمایش بر روي مرورگر را آسان مي کند. 
2ـ تصویرهاي رّسامي شدۀ وکتور )Vector( غالباً در نرم افزارهایي مانند ایالستریتور )Illustrator( یا کورل 
ِدراو )Corel Draw( ترسیم مي شوند. تصاویر ِوکتور، شکل هاي هندسي تشکیل شده از خط، سطح، بعد، رنگ و 
فرم هستند و وابسته به رزولوشن )وضوح تصویري( نیستند. انواع لوگوتایپ، نشانه، دیاگرام و جدول از این دسته 
 JPEG هستند. هنگام استفاده از فایل وکتور در وب، ابتدا باید از آن، یک خروجي با فرمت هاي بیت مپ از جمله

و GIF و PNG، گرفته شود.

5 ـ  رزولوشن تصوير

نمایندۀ وضوح تصویري مي باشد و یکي دیگر از شاخص هایي است که براي استفادۀ تصویر در فضاي وب باید در 
نظر گرفته شود. وضوح تصویري یا رزولوشن نمایانگر تعداد پیکسلي است که بر روي صفحۀ نمایش به تصویر در 
مي آید. تصاویري که براي رسانه هاي چاپي استفاده مي شوند، باید داراي رزولوشن dpi 300 باشند؛ اما در فضاي 
مجازي، با توجه به سرعت بارگیري صفحات، نیاز است که وزن صفحه و عناصر بصري تا حد امکان کم باشد. لذا 

وضوح تصویر بین 72 تا dpi 150 تنظیم مي شود.

6 ـ  ابعاد تصوير 

انتخاب تصویر با اندازۀ مناسب یکي از عواملي است که باید توسط طراح به دقت در نظر گرفته شود. زماني که 

AS ذخیره مي گردد،  یا  و   AI به صورت  غالباً  و  ایالستریتور خلق مي شود  دقت کنید، سندي که در   
از فرمت هاي بیت مپ در وب مورد استفاده قرار گیرد. نمي تواند بدون خروجي و تبدیل شدن به یکي 

ـ رسانه هاي چاپي شامل انواع جراید، نشریات، کتاب ها و به طور کلي هرآنچه که از طریق چاپ بر روي 
صفحه به نمایش درآید، می باشد.

ـ Dpi واحد اندازه گیري وضوح تصویر در فضاي مجازي است.

نكته

نكته
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در »وایر فریم«، کادري براي تصویر با اندازۀ مشخص در نظر گرفته مي شود، باید ابعاد طولي و عرضي تصویر 
انتخاب  بر عکس،  و  تصویر  باعث کشیدگي  کادر،  از  تصویر کوچک تر  انتخاب  داده شود.  آن مطابقت  با  دقیقاً 
تصویر بزرگ تر باعث فشردگي آن مي شود. بنابراین، تصویر از حالت اصلي خود خارج مي شود. همچنین استفاده 
از تصاویر بزرگ تر از اندازۀ مورد نیاز، باعث ازدیاد وزن بصري صفحه شده و در بارگیري و انتقال، مشکل ایجاد 

مي کند )تصویر 16(. 

7ـ  تايپوگرافي در فضاي مجازي 

یکي از مهم ترین ارکان طراحي در فضاي مجازي، تایپوگرافي است. انتخاب فونت باید بر اساس محتواي سایت 
باشد و از فونت هایي باید استفاده کرد که قابلیت نمایش مناسب بر روي صفحۀ مانیتور را داشته باشند. همچنین 
توصیه مي شود که از فونت هاي تزئیني با ظرافت زیاد )همانند خط نستعلیق استفاده نشود و بلکه بر عکس از 
فونت هاي ضخیم )یا اصطالحاً گوشتدار(( همانند یکان و ترافیک و .... استفاده کنیم. در زبان التین »تایمز رومن« 
)Times Roman( ـ هلِوتیکا )Helvetica( ـ اِریال )Arial(ـ ورِدنا )Verdana( از جمله فونت هایي هستند که 

استفاده از آنها توصیه مي شود.

1- در حال حاضر گوگل ،حدود 600 نوع فونت جدید جهت استفاده در فضای مجازی ایجاد کرده 
است که در اختیار طراحان وب قرار دارد. برای اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید : 

www.googlefonts.com

2- الزم است در استفاده از فونت به کنتراست الزم بین زمینه و نوشته و همچنین اندازۀ مناسب فونت 
توجه شود تا فرایندخواندن براي کاربران آسان تر شود.

تصویر16-  این تصویر ابعادي کوچکتر از کادر در نظر گرفته شده دارد، به همین دلیل دچار کشیدگي شده است.

نكته
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8 ـ  انتخاب و كاربرد رنگ

کاربرد رنگ در طراحي وب بسیار حائز اهمیت است. عالوه بر آنچه که تاکنون در حوزۀ مباني رنگ فرا گرفته اید،
علم  در  عمیقي  ریشۀ  مجازي  فضاي  در  رنگ  رنگي(  اشباع  و  متضاد  و  مکمل  رنگ هاي  خلوص،  )کنتراست، 
نهفته اي مي باشد  ارزش هاي  تبلیغاتي دارد. رنگ در ذات خود داراي  برندسازي  روان شناسي و هویت سازي و 
که قادر است بر روي بینندۀ خود به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه تأثیر گذاشته و نیز احساسات گوناگوني را در وي 
برانگیزد. همچنین رنگ مي تواند فرد را مشتاق یا بي نیاز به واکنش ها و عملکرد هاي مختلف نماید. براي مثال 
او را مشتاق و یا بي تفاوت نسبت به خرید محصولي نماید. طراحان وب از این توانایي منحصر به فرد رنگ، در 
راستاي هدف و پیام سایت به خوبي بهره مي گیرند. براي مثال بازدید از وب سایت مواد غذایي با رنگ هاي اشتها 
برانگیز مي تواند کاربر را دعوت به خرید و سفارش بیشتر نماید. عالوه بر ده ها مثال دیگر، استفاده از رنگ نارنجي 
به کاربر حس آشنایي و خرید با صرفه را مي دهد؛ بدین معنا که اگر کاربر، از سایتي قصد خرید آنالین را داشته 
نارنجي در آن سایت ارجح باشد، ناخودآگاه احساس مي نماید که خرید مناسب و با صرفه اي را  باشد و رنگ 
انجام مي دهد و در نتیجه احساس رضایت مندي و اطمینان مي نماید. یکي از نرم افزارهایي که مي تواند شما را در 

انتخاب رنگ کمک نماید، اَُدبي کالِر سي سي )Adobe color cc( مي باشد.

تصویر17- نرم افزار ادوبي کالر سي سي که ابزاري مناسب براي انتخاب رنگ است.
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جدول زیر مي تواند تا حدي شما را در انتخاب رنگ یاري نماید.

مفهومرنگ

هیجان، عشق، اشتیاق، نفرت، خون، طعم، حرارت، تحرك، جنبش، تحریک ذائقه؛قرمز

دوستي، آشنایي، انرژي، باصرفه، فعال، شادي، خورشید، خالقیت، مهرباني، تحریک ذائقه؛نارنجي

انرژي، شادي، اعالم خطر، ورزش؛زرد

طبیعت، محیط زیست، رشد و نمو، ثروت، علم، رفاه؛سبز

آسمان، دریا، رشد عقلي، هوش، ارتباط و پیام رساني، اطمینان، آرامش؛آبي
رنگ آبي طبق آمار هاي جهاني وب، مورد پسند عامۀ مردم جهان مي باشد و با هیچ فرهنگي مغایرت ندارد.

گل، عطر، تجمل، رنگ سلطنتي، رمانتیک، راز و نیاز؛بنفش

پاکي، نور، سبکي، خلوص، تقوا. همچنین رنگ سفید بهترین رنگ براي پس زمینه مي باشد.سفید

قدرت، جالل، شکوه، توانایي، جامعیت.سیاه

تصویر18
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این رنگ که اصطالحاً رنگ مادر نامیده مي شود باید در طراحي سایت استفاده شده و مباني روان شناسي رنگ 
در آن به دقت مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که انتخاب رنگ باید متناسب با مفاهیمي که منتقل مي کند 
صورت گیرد. براي مثال رنگ سبز، رنگ مناسبي براي بانک، بیمه و منابع طبیعي است و رنگ آبي براي حوزۀ 
ارتباطات مناسب است، چنانچه  در بیشتر سایت هاي اجتماعي از رنگ آبي استفاده مي شود. همچنین بهتر است 
براي طراحي سایت، رنگ هاي دیگري به عنوان رنگ دوم و سوم در نظر گرفته شود. بیشتر کردن تعداد رنگ 
مي تواند براي کاربر گیج کننده باشد و در شناخت و تشخیص وي در ارتباط با هویت سایت مشکل ایجاد کند.

دقت داشته باشید، هر سایت یا اپلیکیشني غالباً یک رنگ اصلي )primary( دارد که متناسب با رنگ 
هویت سازماني )corporate Identity( و برندینگ )Branding( آن است.

طبق استانداردهاي جهاني وب، رنگ سفید و به طور کلي رنگ هاي بسیار روشن براي پس زمینۀ سایت 
به چشم، فضاي تنفس  توصیه شده است؛ زیرا خوانایي متن را براي کاربر افزایش داده و اصطالحاً 

مي دهد.

نكته

نكته

RGB رنگ هاي
افزایشي  از گروه رنگ هاي  الکترونیک دیده مي شوند،  رنگ هایي که بر روي صفحۀ نمایش وسایل 
)Additive Color( هستند که براساس درصد رنگي میان نورهاي قرمز، سبز و آبي تشکیل مي شوند. به 
این گروه رنگي، رنگ هاي RGB مي گویند. این گروه رنگي در نرم افزارهایي مانند فتوشاپ، ایالستریتور، 

اَفتر اِفکت )after Effect( و فلش )Flash( که تصاویر به صورت پیکسل است، دیده مي شود. 

یادآوري
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)Hex( 9ـ  رنگ هاي هگز

»هگزا دسیمال« )Hexa Decimal( یا اصطالحاً هگز )Hex( واحد سنجش رنگ در وب است که توسط کدهاي 
رنگي مشخص مي شود. رنگ هاي »هگز« از 6 عدد یا حرف تشکیل مي شوند و با عالمت # آغاز مي شوند. هر 
جفت از این اعداد یا حروف، به ترتیب از چپ به راست نمایانگر میزان شدت رنگ )Intensity( قرمز، سبز و 

آبي مي باشد. 
ارزش درجۀ رنگي در واحد »هگز« از »OO« که نمایندۀ کمترین شدت رنگي است تا »FF« که نمایانگر 
باالترین شدت رنگي است، دیده مي شود؛ براي مثال رنگ سفید از ترکیب سه رنگ اصلي با باالترین 

شدت خود به وجود مي آید. 
برعکس، رنگ سیاه از ترکیب این سه رنگ با پایین ترین درجۀ خود، ساخته مي شود.

تصویر19
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# OO OO OO
رنگ سیاه

# FF FF FF
رنگ سفید

# XX XX XX
کدهاي رنگي هگز به ترتیب از 
چپ به راست قرمز، سبز، آبي

تصویر20

تصویر21- رنگ هگز که با حروف اعداد نمایش داده مي شود.
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10ـ پالت رنگي وب

پالت رنگي وب مجموعاً داراي 216 رنگ است. این ها رنگ هایي هستند که بر روي تمامي مرورگرها، قابلیت 
نمایش یکساني دارند؛ به همین دلیل به آنها رنگ هاي اَمن وب )Web Safe Colors( مي گویند. توصیه مي شود 
انتخاب نمایید تا دچار ناهماهنگي رنگي در  رنگ انتخابي براي سایت خود را از میان پالت رنگ هاي اَمن وب 

مرورگر هاي مختلف نشوید زیرا ناهماهنگي رنگي، تأثیر منفي بر هویت سازي سایت دارد. 

تصویر22-رنگ هگز که با حروف اعداد نمایش داده مي شود.
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11ـ طراحي صفحۀ وب توسط نرم افزار فتوشاپ

حال که با فرمت عناصر بصري، انتخاب رنگ و فونت مناسب و به طور کلي مباني طراحي در فضاي مجازي تا 
حدي آشنا شده اید، مي توانید اولین صفحۀ وب را در فتوشاپ ایجاد کنید.

1ـ ابتدا به »وایرفریم« خود برگردید و آن را به عنوان یک الیه با وضوح )opacity( حدود 10% تا 
20% در فتوشاپ باز کنید. این عمل کمک مي کند که عناصر بصري را بدون خطا در جایگاه مناسب 

خود قرار دهید.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر23

تصویر24
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2ـ در مرحلۀ بعد، عناصر بصري انتخابي خود شامل لوگو )نشانه(، متن، تصویر، جدول، لینک 
یا دکمه هاي منو )Menu Button( را با فرمت مناسب وارد صفحه نمایید. 

انجام  به  را در »فتوشاپ«  مادر  یا صفحۀ   )Home page( اینجا شما طراحي یک صفحه  3ـ در 
رسانده اید. صفحۀ مادر یا صفحۀ خانه )Home page(، صفحه اي است که تمام صفحات داخلي 

لینک متصل مي شوند. به آن  سایت 
4ـ مرحلۀ بعدي کار شما، در ارتباط با بریدن قطعات صفحه و تبدیل آنها به HTML است. ما براي 

این کار از ابزار اِسالیس )Slice( استفاده مي کنیم.

در زماني که از ابزار اِسالیس )چاقو( براي تهیۀ صفحۀ وب استفاده مي شود، صفحه، ساختاري مانند 
جدول پیدا مي کند و هر قسمت بریده شدۀ صفحه، تبدیل به یک خانه از آن جدول مي گردد؛ بنابراین 

صفحه باید بسیار ساده و خالصه باشد و از افزودن عناصر بصري بیهوده جداً پرهیز شود.

تصویر25

نكته
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12ـ  مراحل ِاساليس كردن صفحۀ وب

1ـ در جعبۀ ابزار فتوشاپ )Tool box(، اِسالیس )چاقو( را انتخاب کنید.
2ـ در منوي view حتماً »اِسنپ« )snap( و سپس »Snap to Layers« را انتخاب کنید.

3ـ حال تمام اجزاي صفحه شامل Header و Body و Footer را با ابزار اِسالیس )چاقو( با دقت کامل 
دور بري کنید. 

4ـ ذخیره کردن قطعات بریده شده و اکسپورت کردن آنها به فایل هاي HTML مرحلۀ بعد را تشکیل مي دهد 
که باید به این ترتیب انجام گیرد: 

File → Save For Web

تصویر26
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5ـ در پنجرۀ ذخیره سازي فایل، در باالي صفحۀ سمت راست این گونه تغییرات را باید ایجاد نماییم:

Preset → JPEG High

تصویر27
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6ـ مثلث کوچک گوشۀ سمت راست 
 Optimized را کلیک کرده و گزینۀ
انتخاب  را  مایزومنو(  )اُپتي   Menu

کنید.

باز  نهایي  ذخیره سازي  پنجرۀ  وقتي  7ـ 
صفحه،  پایین  در  که  کنید  دقت  شد، 
را   HTML & Images فرمت   حتماً 
در  را  فایل ها  نهایت   در  و  دهید  تغییر 

کنید. ذخیره  مناسب  جاي 

Optimized Menu

تصویر28

تصویر29- فرمت تصویر را باید همانند تصویر مشخص کنید.
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9ـ وقتي فایل HTML را باز مي کنید صفحۀ شما در مرورگر باز خواهد شد. در اینجا اولین صفحۀ وب 
شما به صورت زنده و آنالین بر روي مرورگر رایانه قابل مالحظه است. در اینجا صفحۀ وب بر روي مرورگر 

»سافاري« )Safari( دیده مي شود.

8ـ فایل ذخیره شده به صورت یک صفحۀ HTML ذخیره مي گردد. 

تصویر30

تصویر31- صفحه HTML که در مرورگر سافاري باز شده است.
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همان طور که قباًل گفته شد، صفحۀ بوجود آمده صفحۀ )Home page( است. اگر بخواهید یک سایت 
را به طور کامل طراحي کنید، براي هر صفحه باید جداگانه مراحل یاد شده را از ابتدا تا انتها انجام 

دهید و سپس فایل ها را در یک پوشۀ اصلي )root folder( ذخیره کنید.

طراحي صفحات داخلي وب سایت
در اینجا با استفاده از »وایرفریم« و الگوبرداري از شیوۀ طراحي صفحۀ خانه )Home page(، صفحات 
داخلي سایت از جمله دربارۀ ما، ارتباط کاري را طراحي کنید. )روش اجرایي کار دقیقاً همانند صفحۀ 

خانه است و فقط محتواي صفحات داخلي متفاوت خواهد بود(..

1ـ بخش باالي صفحۀ وب که شامل لوگو، منوي صفحه و شمارۀ صفحه مي باشد، عیناً کپي )Copy( و در 
صفحات دیگر Paste مي شود. فقط هر صفحه را جداگانه در منو مشخص کنید.

2ـ به گرید و صفحه آرایي صفحۀ خود )Home page( دقت کنید و مطابق با آن، صفحات بعد را طراحي 
کنید.

3ـ پالت رنگي را که براي صفحۀ )Home page( انتخاب کرده اید در تمام صفحات داخلي نیز عیناً رعایت 
کنید.

پذيرش سفارش

 هنرجویان در این فصل مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:
1ـ3ـ هدف سایت؛

2ـ3ـ شناخت مخاطب هدف؛ 
3ـ3ـ شناخت رقبا و سایت هاي مشابه؛

تمرین: شناخت هدف، مخاطب و رقباي چند سایت موفق
4ـ3ـ تهیۀ طرح اولیه )پروپوزال(؛

5ـ3ـ عقد قرارداد؛
6ـ3ـ ارائه طرح به مشتري و شروع مراحل اجرایي کار.

نكته

راهنمایی

تمرین
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حال که طراحي و ساخت اولیۀ یک صفحۀ وب را فرا گرفته اید، براي پذیرش سفارش از مشتري آماده شده اید. 
الزم به یادآوري است که طراحي وب، فرایند بسیار گسترده اي بوده و از جمع آوري اطالعات، طراحي و راه اندازي 
بر روي شبکه، بسیار فراتر است. طراحي وب، چند بعدي و چند رسانه اي است که از همکاري و تعامل میان هنر، 

تکنولوژي و فناوري اطالعات در کنار یکدیگر تولید مي شود.

1ـ  هدف سايت

2ـ  شناخت مخاطب هدف

3ـ  شناخت رقبا و سايت هاي مشابه

هنگامي که از طرف مشتري، سفارشي به شما پیشنهاد مي شود، شناخت شاخصه هاي اصلي طراحي وب الزامي 
است. این شاخصه ها همانند یک هرم است که در رأس آن، هدف سایت قرار مي گیرد. منظور از هدف سایت، 
دریافتن دلیل و قصد تولید آن است. طراح باید براي همۀ پرسش ها و سواالت پاسخ روشني داشته باشد؛ از جمله 
اینکه این سایت چرا و با چه قصدي تولید شده است؟ آیا سایت، تجاري و جهت فروش کاال ایجاد شده است؟ 
آیا سایتي آموزشي است؟ مخاطبین سایت چه ویژگي هاي دارند؟ یافتن جواب پرسش هایي از این نوع، روشنگر 

هدف سایت و مسیر کار طراح بوده و نحوۀ بیان بصري و کاربرد تکنولوژي الزم را روشن مي کند.
در این مرحله، طراح موظف است خط مشي و نقطه نظرات سفارش دهنده )مشتري( را کاماًل رعایت نماید.

نکتۀ دیگري که الزم است در مورد آن اطالعات کاملي داشته باشید، شناخت مخاطب هدف است. مخاطبین 
فضاي مجازي به طور کلي در دو گروه جاي مي گیرند: 

1ـ مخاطبین متخصص: مخاطبیني هستند که با فناوري و رایانه آشنا بوده و تخصص هاي الزم جهت کار با 
آن را دارند.

2ـ مخاطبین غیرحرفه اي: مخاطبیني هستند که با فناوري وب  غریبه بوده و براي اولین بار با سیستم، ارتباط 
برقرار مي کنند. )کودکان و سالمندان غالباً در این گروه قرار مي گیرند.(

 )User Center Design( »این تقسیم بندي عامل مهمي براي طراح به منظور کاربري و »طراحي کاربر محور
است. عالوه بر دسته بندي کلي باال، مي توان مخاطبین سایت را مطابق با شاخصه هاي دیگري، در گروه هاي فرعي 
کوچک تر قرار داد. مجموع این عوامل را شناخت »دموگرافي« )Demography( مخاطب مي نامند که شامل 

گروه سني، نژاد، مذهب، جنسیت، تحصیالت، موقعیت جغرافیایي، اقتصادي و ... مي باشد.

یکي دیگر از فاکتورهایي که طراح باید آن را مد نظر بگیرد، آشنایي با رقبا و سایت هاي مشابه است. این شناسایي 
کمک مي کند که طراح با انتخاب بیاني خالق و متفاوت و غیر تکراري نسبت به رقبا، تأثیر ویژۀ خود را بر روي 

مخاطب هدف بگذارد و به این ترتیب سفارش  دهنده را در ارائۀ پیام به مخاطبین خود یاري کند.
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چند سایت موفق را انتخاب کنید و سعي کنید هدف، مخاطب و رقباي آن را تشخیص دهید.
فعالیت 
کارگاهی

4ـ تهيۀ پروپوزال

هدف از تهیه پروپوزال )پیشنهاد کار( بیان ابعاد کّمي و کیفي پروژه، تکنولوژي کاربردي، زمان بندي و هزینۀ 
طراحي و اجراست. براي تهیۀ یک پیشنهاد باید کلیۀ اطالعات در مورد هدف، مخاطب،  رقبا، سهم بازار )به معناي 
وضعیت و موقعیت تبلیغاتي( و همچنین زمان بندي اجرایي کار )طراحي و اجرا( را مشخص نموده و پس از تحلیل 
و نتیجه گیري از این داده ها، براي سفارش دهنده، یک طرح اولیه )پروپوزال( آماده مي کنیم. در ارتباط با یافتن 
قیمت مناسب براي طراحي و اجراي یک پروژه، مي توان به سایت »انجمن طراحان گرافیک ایران« مراجعه کرده 

و تعرفۀ قیمت ها را رعایت نمود1.

1. آدرس سایت انجمن صنفي طراحان گرافیک ایران: www.graphiciran.com . الزم به ذکر است که این قیمت ها براي طراحان حرفه اي و 
با سابقه مي باشد. این تعرفه راهنمایي است جهت آشنایي با دستمزد هاي طراحان باسابقۀ وب و گرافیک که در آیندۀ نزدیک شما هم عضوي از 

آن جامعه خواهید شد.

 5 ـ  عقد قرارداد

پس از توافق اولیه با مشتري، فرم قراردادي که نمایانگر تعهدات متقابل سفارش دهنده و سفارش گیرنده شامل 
مبلغ مورد توافق، زمان بندي پروژه و ... است، بین طراح و مشتري به امضا مي رسد. این قرارداد طرفین را متعهد 
به پیروي از مفاد آن مي کند. غالباً مبلغي به عنوان پیش پرداخت )تا حدود 30% از کل هزینه( در زمان عقد 
قرارداد توسط سفارش دهنده به طراح پرداخت مي شود. در تصویر شمارۀ 30 مي توانید با یک نمونه از قرارداد هاي 
نمونۀ  قرارداد،  این  به  توجه  با  آشنا شوید. )شما مي توانید  ایران«  گرافیک  »انجمن طراحان  توسط  ارائه شده 

ساده اي از آن را براي خود تهیه کنید.(

در نهایت توجه داشته باشید که رضایت مشتري بسیار مهم است. بنابراین تمام توان خود را در ارائۀ 
کار هنرمندانه در زمان بندي مشخص به کار گیرید.

نكته
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6 ـ ارائه طرح به مشتري و مراحل اجرايي كار

ارائۀ طرح به مشتري غالباً طبق زمان بندي مورد توافق در قرارداد انجام مي شود. زماني که طراح، دیزاین یک 
وب سایت را سفارش مي گیرد، باید پروژه را بر اساس یک پالن بندي دقیق راهبري نماید و طرح را طي چندین 

مرحله به مشتري ارائه دهد.
)Mock up( »1ـ فاز 1 تهیۀ » ماك آپ

» ماکاپ« شبیه سازي کامل طرح اولیه است به کار نهایي و آنچه که در نهایت توسط کاربر بر روي شبکه دیده 
مي شود؛ با این تفاوت که هیچ یک از عوامل تعاملي صفحه فعال نیستند و صفحه فقط جنبۀ نمایشي دارد. براي 

مثال لینک ها و دکمه هاي منو فعال نبوده و همانند یک تصویر دو بعدي عمل مي کنند.

براي اینکه سفارش دهنده حق انتخاب بیشتري داشته باشد، حداقل 3 و حداکثر 5 » ماك آپ« با طرح و نقوش 
متفاوت تهیه کنید. دقت داشته باشید که ارائۀ طرح در تعداد زیاد باعث سردرگمي و گیجي مشتري شده و 

انتخاب را براي او دشوار مي کند.
1ـ توضیح نوشتاري طرح 

در زمان ارائۀ هر طرح، بهتر است یک صفحۀ مکتوب شامل توضیح کامل طرح و علت انتخاب عناصر بصري 
کاربردي را ارائه کنید. از آنجا که کارهاي مشتري با طرح برخورد مي نماید و علت رد یا قبول طرح را به طور 
اصولي مشخص نمي کند، ارائه صفحۀ توضیحي به مشتري آگاهي بیشتري مي دهد و او را در انتخاب اثر مورد نظر 

یاري نموده و از این طریق، امکان رد یا قبول بدون استدالل طرح تا حد زیادي از بین مي رود.
2ـ مرحلۀ دوم: » ماك آپ« صفحات داخلي

پس از ارائۀ طرح مرحلۀ یک به مشتري و اصالح طرح  بر اساس نقطه نظرات او، صفحات داخلي را هماهنگ با 
طرح تأیید شده، طراحي و » ماك آپ« مرحلۀ دوم تهیه مي شود.

سایر صفحات  زیرا  مي شود؛  تهیه   )Home page( خانه  از صفحۀ  فقط  »ماك آپ«  مرحله  این  در 
وب سایت، پس از انتخاب صفحۀ مادر به پیروي از آن به طور مشابه در نحوۀ به کارگیري عوامل بصري 
طراحي مي شوند. این همگوني و مشابهت که به آن کانسیستنسي )consistency( گفته مي شود، 
شامل شباهت در پالت رنگي، گرید، تایپوگرافي و ... است، که موجب خلق یک یونیفورم مشترك میان 
صفحات مي گردد. یکي از  مهم ترین ارکان مباني طراحي وب، هم خانواده کردن صفحات  با یکدیگر 
است که باعث مي شود کاربر احساس کند صفحات یک سایت، پیوندي همانند والدین و فرزند دارند. 
اصطالح والدین )parent( و فرزند )child( در وب و کد نویسي رایج بوده و نمایانگر ارتباط و پیروي 

اجزاي کوچک تر از اجزاي بزرگ تر و یا صفحات داخلي از صفحۀ اصلي است.

نكته



53

مقدمه ای بر طراحی وب فصل 1     

3ـ مرحلۀ سوم: اجراي نهایي
در اين مرحله طرح هاي فاز دوم را در صورت نياز و بر اساس نقطه نظرات مشتري و اصول علمي طراحي وب 

اصالح كرده و سپس وارد مرحلة اجراي نهايي مي شويم.
4ـ مرحلۀ چهارم: تست و آزمایش

پس از اجراي نهايي، صفحات بايد مورد آزمايش قرار گيرند )به خصوص در زمينة عوامل تعاملي صفحه، همانند 
لينك ها و دكمه هاي منو و ارتباط صفحات با يكديگر و با صفحة مادر( و در صورت وجود هر مشكلي، رفع نقص 

گردد.
5  ـ مرحلۀ پنجم: انتقال بر روي شبكه 

انتقال و جاي گيري طرح در فضاي ميزبان )Hosting( و راه اندازي بر روي شبكه، بخش پاياني پروژه محسوب 
مي شود. 

در اين مرحله و پس از اتمام كار، تسويه حساب و درخواست مابقي دستمزد از مشتري انجام مي شود.

هر طرح را به طور جداگانه بر روي كاغذ مناسب با كيفيت باال پرينت گرفته و مرحلة دوم »ماك آپ« را به 
مشتري ارائه مي دهيم.

نكته
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     1- شناخت نرم افزار هاي مرتبط 
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     3- آشنایي با صفحه آرایي 

     4- مهارت در انتقال طرح به رایانه و اجراي طرح مورد نظر
     5- ارائه طرح به صورت پرینت یا CD با توجه به فرمت نهایي
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4- میز کار و صندلي مناسب 

    معیار شایستگی:
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                 1پذیرش سفارش1

                 1آماده سازي و مقدمات پروژه2

                 2طراحی اتود هاي اولیه3

 1ارائه طرح به مشتری4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت منابع، صرفه جویي، تفکیک ضایعات، استفاده از ابزار و وسایل ایمن

شایستگی های تفکر، داشتن درك درستی از سیستم سازمانی
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