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ست صرفاً تا چند سال قبل براي طراحی گرافيک سايت ها يا رابط کاربري سايت ها، قوانين خاصی وجود نداشت و طراحان گرافي
.با سليقه خود، ظاهر سايت ها را می ساختند

شامل را معرفی کرد که « طراحی مواد»يا Material Designمدتی پيش گوگل سري قوانين جديدي در طراحی با نام 
اين رويکرد طراحی، ديدگاه هاي تازه اي در مورد . مجموعه ای از راهنمايی ها برای طراحان وب و توسعه دهندگان است

ن هاي رابط کاربري، انيميشن ها و تعامل با کاربر را معرفی ميکند و يک پايه مناسب براي طراحی نرم افزارها و اپليکيش
.گوگل استمتريال ديزاينتوصيه ما براي طراحی گرافيک سايت، استفاده از قوانين. کاربرپسندتر است



چيست؟متريال ديزاين
:طراحی متريال را در دو بخش خالصه کردبه طور کلی ميتوان

مواد و عناصر طراحی-
حرکت ها و انيميشن ها-

اء اين مواد زمينه طراحی ما را فراهم ميکنند به طوري که سطوح و لبه هاي اشي: مواد و عناصرطراحی در متريال ديزاين
.  براي ما نشانه هايی بصري را ايجاد ميکنندطراحی متريال در

را اين حرکت ها از طريق به جريان در آوردن اجزاي اپليکيشن، بافت طراحی: حرکت ها و انیمیشن ها درمتريال ديزاين
هيچ .فراهم ميکنند و با توجه به اينکه انيميشن ها در همه جا وجود دارند، هيچ گاه کاربر احساس توقف در محتوا نمی کند

.ناوبري گيج کننده در اين نوع طراحی وجود نداردمانعی مانند تناقض در طراحی يا منوهاي



خب براي . يک فروشگاه اينترنتی داراي صفحاتی براي ارائۀ محصوالت و خدماتی است که قرار است به مشتري ها فروخته شود
ه طرز کار سبد خريد هم به اين صورت است ک. تحقق اين هدف معموالً اين دسته از سايت ها نياز به سبد خريد دارند

ن صفحات که با جابجا شدن بيخريدار محصول يا محصوالت خود نظر خود را با يک کلیک به سبد خريد اضافه می کند 
.فهرست محصوالت خريداري شده از بين نمی رود

نترنتی است يک فروشگاه اينترنتی داراي روشی براي دريافت مبلغ از مشتري است که اين روش معموالً استفاده از درگاه هاي اي
اين . ندمشتری با استفاده از کارت های بانکی اقدام به پرداخت مبلغ سفارش خود می ک. که بانک ها ارائه می کنند

.پرداخت هم بايد هم از طرف مدير فروشگاه و هم از طرف خود خريدار قابل پيگيري باشد



با استفاده حاال چه به صورت دستی. فروشگاه اينترنتی بايد دارای يک روش جهت رساندن کاال به دست مشتری باشد
وري يا بين از پست مبادرت به ارسال کاال کرد، يا از روش هاي ديگر مثل باربري يا بستن قرارداد با شرکت هاي حمل و نقل کش

حتی در خيلی از مواقع فروشگاه هاي اينترنتی براي تسهيل کار خود، از سرويس هاي واسط و. المللی اين کار صورت گيرد
البته بايد . نندسايت هاي تبليغاتیِ واسط استفاده می کنند که کار ثبت سفارش و ارسال کاال را براي آنها ساده تر از قبل می ک

.دريافت می کنند هم توجه داشتکارمزدي که اين گونه سرويس هابه



ند و آنها را يک سايت فروشگاهی معموالً داراي تبليغات کم وسعت يا وسيع است که بتواند مشتري هاي خود را جذب سايت ک
.که اين کار بايد با يک رويه و همچنين راهبرد از پيش تعيين شده انجام گيرد. ترغيب به خريد کند

ايد مشتري نب. سايت فروشگاهی بايد دارای خدمات مشاوره قبل از خريد و همچنین خدمات پس از فروش هم باشد
ند پاسخ مشتري بايد هميشه بتوا. اين احساس را بکند که پس از خريد کاال ديگر دستش از زمين و آسمان کوتاه شده است

.سواالت و مشکالت خود را دريافت کند



د بود که فروشگاهی موفق تر خواهبا توجه به رقابت تنگاتنگی که در اين عرصه بين فروشگاه هاي اينترنتی وجود دارد، 
ندازي يک اگر شما هم قصد راه ا. بتوانید برجستگی های خاصی را در اين ويژگی ها نسبت به رقبا برای خود ايجاد کند

.فروشگاه اينترنتی را داريد، بهتر است در ساخت و راه اندازيِ فروشگاه خود به اين مشخصات توجه داشته باشيد



دي يکی از مهارت هاي بسيار محبوب امروزه می باشد که اغلب افراد به کمک خالقيت هاي فرساخت سايتوطراحی سايت
يید و وقتی يک طرح يا ايده در ذهن شما شکل می گیرد می بايست مهارت الزم را کسب نما. آن را کسب می نمايند 

.تا انتها آن را اجرا نمايید



با تشکر از حسن توجه شما


