
 ّب سايت تايذ اس آى خْدداري كٌيذ كارُايي كَ در طزاحي

در  حال گشت ّ گذار است كَ تزاي اكثز افزادي كَ در ًكاتي اس آًچَ در سيز آهذٍ است يك ليست كْچك
ُستيذ ّ يا هي  ايٌتزًت ُستٌذ رًجش آّر ّ خستَ كٌٌذٍ است تٌاتزايي اگز در حال طزاحي ّب سايت

 :ًواييذ. سعي كٌيذ آًِا را رفع كٌيذ خْاُيذ ّب سايت خْد را تِيٌَ ساسي كٌيذ حتوًا تَ ايي ًكات تْجَ

 ن خيلي سيادگزافيكِاي تا حج  
 تعذاد تاال گزافيكِاي تا حجن فْقالعادٍ كن ّ  
 تعذاد سيادي اًيوشي  
 تزچسثِاي چشوك سى ّ هاًٌذ آى  
 َآًچَ ّجْد ًذارد ّ در حال ساخت است اشارٍ هي كٌذ ًشاًَ ُا ّ ليٌكِايي در سايت كَ ت.  
 اًتخاب رًگ ًا هٌاسة  
 اشكاالت اهاليي ّ دستْري  
 ٍهتٌِاي خيلي كْتا  
 ٌِاي خيلي تلٌذهت  
 شًْذ صذاُايي كَ تَ طْر اتْهاتيك اجزا هي  
 ( .صفحَ عكس يا فايلي ختن ًوي شًْذ ليٌكِاي شكستَ )ليٌكِايي كَ تَ ُيچ  
 هختلف فضاُاي خالي خيلي سياد تيي قسوتِاي  
 هختلف فضاُاي خالي خيلي كْچك تيي قسوتِاي  
 جولَ هثاًل استفادٍ اس اختصارات تي هْرد در u تزاي you.  
 صفحَ را اشغال هي كٌٌذ فزيوِايي كَ تَ طْر افقي يك تكَ اس.  
 السم يك صفحَ طْالًي تذّى پاراگزافِاي  
 تعذاد سيادي banner ُاي تثليغاتي  
 سزعت پاييي server يا صفحَ طْالًي ّ حجين  

يي تجزتيات ّ ُز كسي هوكي است عقيذٍ اي داشتَ تاشذ تٌاتزا ايي ليست هي تْاًذ اداهَ داشتَ تاشذ
ايٌتزًتي تِتزيي راٌُواي تزاي شواست كَ تشخيص دُيذ چَ اعوالي در  خْد شوا در گشت گذار
خستگي ّ رًجش تاسديذ كٌٌذگاى سخي آخز ايٌكَ ُويشَ سعي كٌيذ تاسديذ  طزاحي ّب سايت سثة

 را راضي ًگَ داريذ تا هْفقيت شوا تضويي شْد كٌٌذگاى سايت خْد

 yadbegir.comمنبع: 

 (ىراسگانخاصفهان )باطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد سایت فناوری اطالعات و ارت

http://ict.khuisf.ac.ir 
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