یک راهنمای ساده ترای ترکیة رنگ ها در طراحی صفحات وب
اًتخاب سًگ ُای هٌاسة دس طشادی ّب سایت تسیاس هِن است ّ ًثایذ تَ آى تی تْجَ تاضیذ .اًتخاب سًگ ُای ًاجْس ّ ًاهتٌاسة ُواًٌذ یک
ّب سایت تی هذتْا هی تْاًذ کسل کٌٌذٍ تاضذ ضایذ ّب سایتی طشادی کشدٍ تاضیذ کَ سشػت تاالیی داسد ایي خیلی خْب است اها اگش دس ُویي
ّب سایت اص سًگ ُای ًاهٌاسة دس کٌاس یکذیگش استفادٍ کشدٍ تاضیذ آًگاٍ غفذات ضوا تَ ُواى اًذاصٍ یک ّب سایت کن سشػت کسل کٌٌذٍ
ُستٌذ! تٌاتشایي اص قذست سًگ ُا دس هْفقیت ّب سایت خْد غافل ًطْیذ.
دتی تا ّجْد ُضاساى سًگی کَ دس اختیاس ضوا قشاس داسًذ پیذا کشدى دّ سًگ کَ قشاس دادى آًِا دس کٌاس یکذیگش تشکیة چطن ًْاصی تیافشیٌذ
کاس آساًی ًیست.
ّقتی کَ قشاس است اص سًگ ُا دس کٌاس یکذیگش استفادٍ کٌیذ ّ دس ػیي دال آسایص دسستی ُن داضتَ تاضیذ یا تَ اغطالح ُاسهًْی سًگ ُا سا
سػایت کٌیذ هی تْاًیذ ضص الگْ کَ دس اداهَ تَ آًِا تیطتش خْاُین پشداخت استفادٍ ًواییذ.
تکفام ،آًالْگ ،هکول ،هکول ضکستَ ،سَ تایی ّ دس ًِایت آسایص چِاستایی
آسایص سًگ تکفام

الگْی آسایص سًگ تکفام
ُواًطْس کَ اص ًام آى هطخع است دس ایي آسایص اص یک سًگ تَ ػٌْاى سًگ پایَ استفادٍ هی ضْد ّ تشای سایَ ُاُ ،الَ ُا ّ افکت ُا اص
هطتقات ُویي سًگ استفادٍ هی ضْد.
آسایص سًگ تکفام ادساسی اص یکپاسچگی ّ ّقاس القا هی کٌذ .اها ایي آسایص سًگ ًَ خیلی قذستوٌذ ّ ًَ خیلی تشجستَ است تا تتْاًیذ تا ایي تا
استفادٍ اص ایي آسایص سًگ سّی قسوتی خاظ اص غفذَ تاکیذ داضتَ تاضیذ ّ .دلیل آى ُن ّاضخ است چْى ایي آسایص سًگ کٌتشاست کوی
داسد.
دس اداهَ چٌذ طشح اص ایي آسایص سًگ اسائَ هی ضْد.

آسایص سًگ آًالْگ

الگْی آسایص سًگ آًالْگ
آسایص سًگ آًالْگ هؼوْالً اص سًگ ُایی ساختَ ضذٍ است کَ دس چشر سًگ  ۲۳سًگَ هاًٌذ تاال دقیقا کٌاس یکذیگش قشاس گشفتَ اًذ .اها ًقطَ
ضؼف ایي آسایص ُن کوثْد کٌٌتشاست است.
تشای ایٌکَ اص ایي آسایص سًگ تَ غْست هْثشی استفادٍ کٌیذ تایذ یک سًگ اغلی اًتخاب کٌیذ ّ سًگ دّم سا تَ ػٌْاى پطتیثاى سًگ اّل
اًتخاب کٌیذ ّ سًگ سْم سا تشای ایجاد توایض استفادٍ کٌیذ .تَ ایي تشتیة ّب سایت ضوا طشدی ادساسی خْاُذ داضت .دس ایي سّش تِتش است
سؼی ًکٌیذ کَ تشکیثی اص سًگ ُای سشد ّ گشم سا تا ُن استفادٍ کٌیذ.
دس اداهَ تؼذادی طشح ّب سایت تا ایي آسایص سًگ اسائَ هی گشدد:

آسایص سًگ هکول

یک الگْ اص سًگ ُای هکول
تا استفادٍ اص آسایص سًگ هکول هی تْاًیذ کٌتشاست هٌاسثی دس طشادی ّب سایت خْد ایجاد ًواییذ .دس ایي آسایص سًگ اص سًگ ُای هقاتل
یکذیگش دس دایشٍ تاال استفادٍ هی ضْد ّ هؼوْال اص دّ سًگ استفادٍ هی ضْد ایي سًگ ُا سًگ ُای هتااد ُستٌذ ّ ّقتی کٌاس یکذیگش قشاس
هی گیشًذ تَ تِتشیي ضکل دیذٍ هی ضًْذ تیطتشیي تااد سا هی تْاًیذ تیي سًگ ُای سیاٍ ّ سفیذ تثیٌیذ چٌذ سًگ دیگش کَ تا یکذیگش هتااد
ُستٌذ ػثاستٌذ اص :آتی دس تشاتش ًاسًجی ،سثض دس تشاتش قشهض ،تٌفص دس تشاتش صسد ّ…

طشاداى ّب سایت تخاطش کٌتشاست یا توایض صیادی کَ ایي سًگ ُا دس کٌاس یکذیگش تَ ًوایص هی گزاسًذ اص یکی اص ایي سًگ ُا تَ ػٌْاى
پطت صهیٌَ استفادٍ هی کٌٌذ ّ هذتْیات غفذَ سا تَ سًگ هکول ًوایص هی دٌُذ .دس ایي آسایص سًگ ًثایذ اص سًگ ُای غیش اضثاع استفادٍ
ًواییذ ،چْى کٌتشاست کلی ّب سایت کاُص هی یاتذ ّ دس ًتیجَ آى تاثیش گزاسی کَ هذ ًظش ضواست داغل ًخْاُذ ضذ.
دس اداهَ ّب سایت ُایی تا اسایص سًگ هکول هی تیٌیذ.

آسایص سًگ هکول ضکستَ

آگش کٌتشاست آسایص سًگ دّ سًگ هکول تشای طشح ضوا خیلی صیاد است هی تْاًیذ اص آسایص هکول ضکستَ استفادٍ کٌیذ کَ تَ جای دّ سًگ
اص سَ سًگ استفادٍ ضذٍ است.
تشای ضشّع هی تْاًیذ اص یک سًگ ضشّع کٌیذ ّ سپس چشر سًگ سا تَ سَ قسوت هساّی تقسین کٌیذ سًگ هْسد ًظش ضوا دس یکی اص ایي
سَ ًادیَ قشاس هی گیشد ّ دّ سًگ تؼذ سا اص دّ ًادیَ تاقی هاًذٍ اًتخاب ًواییذ .یا اگش تخْاُین تَ سادٍ تشیي ضکل تگْین هی تْاًیذ اص الگْی
Yاًگلیسی تشای تؼییي سًگ ُا استفادٍ ًواییذ.

دس اداهَ ًوًَْ ُایی اص اسایص سًگ هکول سَ تایی سا هطاُذٍ هی فشهاییذ.

آسایص سًگ سَ تایی ّ چِاستایی

آسایص سًگ سَ تایی
ُواًطْس کَ اص ًام آى هطخع است ایي آسایص سَ سًگ کَ تا صاّیَ  ۲۳۱دسجَ اص یکذیگش فشاس گشفتَ اًذ استفادٍ هی کٌذ .دس ضکل تاال ایي
ًقاط تا سَ هثلث هتساّی الساقیي ًوایص دادٍ ضذٍ است .دس چشر سًگ  ۲۳هشدلَ ای تاال ُواًطْس کَ هطاُذٍ هی کٌیذ دتی اگش سًگ ُای
غیش اضثاع استفادٍ کٌیذ هی تْاًیذ سًگ ُا سا ًسثت تَ ُن تَ غْستی تشجستَ ًوایص دُیذ.

الگْی سًگ چِاستایی
دس ایي اسایص ُن ُواًطْس کَ اص ًام آى پیذاست هی تْاًیذ اص تشکیة چِاس سًگ استفادٍ کٌیذ .کَ تا چِاس هثلث ُواًٌذ ضکل تاال ًوایص دادٍ ضذٍ
است .تشای ایٌکَ آسایص هتفاّتی ایجاد ًواییذ هی تْاًیذ چشر سًگ سا تچشخاًیذ.
ُش دّ آسایص سًگ سَ تایی ّ چِاستایی تَ گًَْ ای ُستٌذ کَ تفسیش آًِا سادت ًیست ،تیطتش ّب سایت ُایی کَ اص آسایص سًگ چِاس سًگ
استفادٍ هی کٌٌذ اص ایي الگْ استفادٍ هی کٌٌذ اها تطخیع آى کاس سادٍ ای ًیست کَ تخْاُین دس ایٌجا ًوًَْ ای تشای ضوا رکش کٌین.
خْب داال ًْتت ضواست کَ ّب سایت ُای هؼتثش دًیا ساچک کٌیذ ّ سؼی کٌیذ تطخیع دُیذ اص چَ الگْ ّ آسایص سًگی استفادٍ کشدٍ اًذ .ایي
توشیي دس آیٌذٍ ًضدیک تَ ضوا کوک هی کٌذ تا تْجَ تَ صهیٌَ آى ّب سایت تِتشیي آسایص سًگ سا اًتخاب کٌیذ.
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