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مقاالت قبلی ما را اگر خوانده باشید، مسلما متوجه این موضوع شده اید که هیچ علمی نقطه صد ندارد. علوم مختلف، چه

نظری، چه فنی، چه انسانی و … همگی شاید از یک نقطه مشخصی شروع بشوند، اما هیچوقت یادگیری آن ها پایانی ندارد.

طراحی سایت هم همین است، یک سری نقاطی برای شروع دارد اما هیچوقت نه یادگیری آن تمام می شود و نه خالقیت

ها در آن به ته خط می رسند. در این مقاله می خواهیم ببینیم که طراحی سایت را از کجا شروع کنیم و در واقع می خواهیم

برای این مفهوم، یک نقطه صفر در نظر بگیریم. البته که نقاط صفر را هم نمی شود برای طراحی سایت به طور دقیق تع�ن

کرد و هیچ کجا ننوشته است که شما حتما باید از یک نقطه خاصی طراحی سایت را شروع کنید، اما به هر حال بد نیست که

دروازه ورود را بهتر بشناسیم.

میخوای بعدا بخونی ؟
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طراحی را سایت از کجا ش�وع کنیم؟

احتماال شما هم جزو کسانی هستید که هم خیلی به طراحی سایت

عالقه دارید و هم اینکه از بازار کار گسترده آن با خبر هستید. پس

برایتان سوال پیش آمده است که طراحی سایت را از کجا شروع کنیم و

برای شروع این کار چه کاری باید انجام بدهید. اول از همه بگذارید باز

هم به شما بگو�م که راه های زیادی برای شروع طراحی سایت است و

هر کسی هم به هر حال از یک راهی طراحی سایت را شروع می کند. اما

ما در این مقاله می خواهیم به مواردی بپردازیم که بهتر است از آن جا

طراحی سایت را شروع کنیم و اینطوری طراحی سایت را هم بهتر یاد

می گیریم و هم اینکه داریم از راه درستش به آن چیزی که می خواهیم

می رسیم. اما این موضوع را هم در نظر داشته باشید که برای یادگیری

طراحی سایت نباید عجله کنید.

اینکه طراحی سایت را از کجا شروع کنیم یک موضوع کامال مرحله به مرحله است و بعد از اینکه این نقاط شروع را به خوبی

پشت سر گذاشتیم، از آن جا به بعد دیگر همه چیز آسان می شود و خودمان می توانیم طراحی سایت را آنطوری که باید

انجام بدهیم. بدون اینکه الزم باشد کسی به ما بگوید که مراحل طراحی سایتمان را چگونه باید طی کنیم. پس در این مقاله

همراه ما باشید تا تمامی پیش نیاز های این کار سخت اما لذتبخش را طی کنیم.

همه چیز در مورد  اینکه طراحی را سایت از کجا ش�وع کنیم؟

قبل از ش�وع طراحی سایت باید چه کار کنیم؟

بیا�د برای اینکه ببینیم طراحی سایت را از کجا شروع کنیم ، همه چیز را از اول مرور کنیم. یعنی اول از همه یک سری

خصوصیاتی را در خودمان پرورش بدهیم و سپس وارد حیطه طراحی سایت بشویم. طراحی سایت از آن دسته کار

ها�ست که به دقت و تمرکز باالیی نیاز دارد و همچنین الزم است که طراح سایت یک فرد خالق باشد. برای اینکه به این

دقت و خالقیت برسیم، الزم است که پشتکار بسیار باالیی داشته باشیم، به کاری که می کنیم عالقه داشته باشیم، حوصله

و وقت زیادی داشته باشیم و سعی کنیم که در هنگام کار، تمام حواس و تمرکزمان را روی کار بگذاریم.

حاال که این ویژگی ها را در خودمان پرورش دادیم، وقت آن می رسد که طراحی سایت را باد بگیریم. در مقاله چگونه

طراحی سایت یاد بگیریم درباره این موضوع به طور کامل صحبت کردیم به شما گفتیم که شما چگونه می توانید اصول

طراحی سایت را یاد بگیرید. اما باز هم باید این موضوع را بدانید که اصل یادگیری طراحی سایت زمانی حاصل می شود

که شما طراحی سایت را شروع می کنید و از آنجا به بعد دیگر نه تنها به اصول طراحی سایت اشراف بیشتری پیدا می

کنید، بلکه به آن ریز جزئیاتی که طراحی سایت دارد و آن ها را در هنگام کار یاد می گیرید دسترسی پیدا می کنید.

به طور خاص طراحی سایت را از کجا ش�وع کنیم ؟

درست است که گفتیم هرکسی می تواند طراحی سایت را از جای خاصی شروع کند، اما روشی که ما می خواهیم به شما

معرفی کنیم یکی از آن دسته روش هایی هستش که هم ثابت شده است که جواب می دهد، هم اینکه روشی است که

تمامی منابع مورد نیاز برای کار را در اختیار ما قرار می دهد. شما اول از همه طراحی سایت را باید با فهمیدن “منطق

کدنویسی” شروع کنید. پس برای اینکه منطق کد نویسی را یاد بگیرید، باید از یک زبان ساده برای کدنویسی شروع کنید

که این زبان چیزی جز Hypertext Markup Language یا همان HTML نیست. شروع کار کردن با HTML می تواند

نسبت به کد دید بازتری به شما بدهد. چرا؟ چون این زبان، یک زبان برنامه نویسی نیست و صرفا یک زبان برای ساختن

صفحات سایت یادگیری آن هم کامال ساده می باشد.

HTML در واقع آن نقطه شروع رسمی طراحی سایت است و تقریبا همه هم این موضوع را می دانند. نه اینکه با زبان

های دیگر و یک سری از زبان های برنامه نویسی نشود این کار را انجام داد، موضوع اینجاست که زبان های دیگر خیلی

پیچیده تر هستند و شما برای فهمیدن کدنویسی در آن ها، مجبور هستید که بدانید اصال کدنویسی دقیقا چگونه است و

قرار نیست که کدنویسی را با پیچیده ترین زبان ها یاد بگیرید. پس از همین زبان فرامتن مارک آپ شروع می کنیم و در

آینده خودتان بهتر متوجه خواهید شد که دوست دارید به سراغ کدام زبان های برنامه نویسی بروید.

دانستن تفاوت ب�ن طراحی سایت و توسعه سایت

برای اینکه بفهمیم طراحی سایت را از کجا شروع کنیم باید یکم به تفاوت کلمات با یکدیگر نیز توجه کنیم. زمانی که شما

HTML را یاد می گیرید دیگه باید تصمیم خودتان را بگیرید که قرار است یک طراح سایت بشوید و یا اینکه قرار است

توسعه دهنده سایت بشوید. درست است که در ایران، طراحی سایت به طور کلی معنی پروسه ساخت یک سایت را گرفته

است، اما این را باید بدانیم که طراحی سایت، به طور خاص به معنی طراحی UI/UX است و در واقع به اصطالح همان

Web Design است. اما توسعه سایت در واقع همان کدنویسی سایت و نوشتن کد های اجرایی یک سایت است و به

زبان ساده، همان برنامه نویسی سایت یا Web Development است.

حاال اینکه شما بخواهید یک طراح سایت بشوید و یا توسعه دهنده سایت بشوید کال دو دنیای متفاوت است. در طراحی

سایت شما باید یادگیری با ابزار های طراحی را یاد بگیرید و در توسعه سایت شما باید وارد مباحث زبان های برنامه

نویسی مختلف بشوید. حاال در اینجا می خواهیم بیشتر از هر چیز آن مراحل اولیه را مورد بررسی قرار بدهیم و یک سری

راه ها برای یادگیری هرکدام از این رشته های مربوط با علوم وب را به شما ارائه دهیم. فرقی ندارد که شما در نهایت

بخواهید کدام راه را انتخاب کنید، با شروع از این نقاط، می توانید پایه های موفقیت هر دو راه را به خوبی پی ریزی کنید.

W3schools و … با HTML، CSS یادگی�ی

اگر بخواهیم بدانیم طراحی سایت را از کجا شروع کنیم باید یک منبع خوبی هم برای یادگیری دانش خودمان داشته

باشیم. یک منبعی که هم نقش یاد دهنده را داشته باشد و هم اینکه یک آزمایشگاهی برای تمرین یادگیری های ما باشد.

این دانشگاه چیزی جز یک سایت به نام W3Schools نیست. یک جای عالی برای شروع طراحی سایت و یادگیری تمامی

زبان های مخصوص آن که در نهایت منجر به این می شود که شما به یک طراح سایت جونیور تبدیل بشوید و بتوانید تا

حدی امور طراحی سایت را پیش ببرید. در این سایت شما نه تنها می توانید کد ها، تگ ها، سینتکس ها و … HTML را

یاد بگیرید، بلکه می توانید کد های زبان CSS را هم یاد بگیرید، نسبت به جاوا اسکریپت اشراف پیدا کنید و خالصه هر

کاری که برای طراحی سایت الزم است را انجام بدهید.

این سایت به طور خاص برای یادگیری طراحی سایت است و یکی از بهترین نقاط شروع برای کار شما می باشد. جایی که

شما بدون اینکه نیازی باشد در کالسی شرکت کنید و زحمت زیادی به خودتان بدهید، می توانید پایه های طراحی سایت

را یاد بگیرید و خودتان طراحی سایت را شروع کنید. این سایت به شما کمک می کند که منطق کد ها را متوجه بشوید و

بدانید که هر دستور کدنویسی قرار است چه کاری را انجام بدهد و اگر هم دستوری اجرا نمی شود، اشکال کار از کجاست.

در مرحله بعدی، شما باید یادگیری با پنل های طراحی سایت را نیز یاد بگیرید و کمی وارد دنیای CMS ها بشوید.

کا� با وردپرس و مشتقات آن، ش�وعی برای طراحی سایت

یکی از بهترین راه ها برای اینکه بدانیم طراحی سایت را از کجا شروع کنیم این است که CMS ها یا سیستم های مدیریت

محتوا را بشناسیم. اما بد نیست که برای این کار بیشتر تمرکزمان را روی محبوب ترین و بهترین سیستم مدیریت محتوا

یعنی WordPress بگذاریم. وردپرس بهترین سیستم مدیریت محتواست که بیش از 50 درصد سایت های دنیا از آن

استفاده می کنند و همه چیز نیز در این سیستم سر جای خودش است. خوبی این سیستم مدیریت محتوا این است که

هم برنامه نویس های حرفه ای و عاشق پیچیدگی می توانند با آن ارتباط برقرار کنند، هم مدیران سایتی که به دنبال یک

پنل ساده هستند که کار هایشان را به راحتی پیش ببرند. برای اینکه طراحی سایت را شروع کنیم، بد نیست که کار کردن

با این سیستم مدیریت محتوا را یاد بگیریم.

وردپرس دنیای بزرگی دارد و بخش های مختلفی هم دارد و این اجازه را به ما می دهد که با کمی کمک از خود پنل،

طراحی سایت را هم یاد بگیریم. هرچند که وردپرس صرفا یک پنل برای مدیریت محتوا به ما می دهد، اینطور نیست که

دست ما را در کد نویسی باز نگذارد. همچنین این سیستم به هر حال در خیلی از سایت های ایرانی پیاده سازی شده

است و هرچقدر هم که بخواهیم به کدنویسی پیچیده سایت رو بیاوریم، منطقی نیست که کار کردن با این پنل را بلد

نباشیم. پس در نتیجه به هر حال الزم است که یادگیری این سیستم را در اولویت قرار بدهیم.

سخن پایانی
در این مقاله تالش کردیم که به شما بگو�م که طراحی سایت را از کجا شروع کنیم و باور کنید که ما تنها و تنها درباره نقطه

صفر صحبت کردیم. طراحی سایت هیچ پایانی برایش تع�ن نشده است و شما می توانید خالقیت های خودتان را وارد آن

کنید، روش های جدید ابداع کنید و از انواع امکانات مختلف برای طراحی سایت استفاده کنید. در تکنولوژی امروز، این

موضوع را می دانیم که چقد منابع مختلفی برای این کار در دسترس ما می باشد و همچنان هم دارد به این منابع روز به روز

اضافه هم می شود. تنها چیزی که ما باید بدانیم این است که آموزش طراحی سایت و روش های جدید آن هیچوقت

متوقف نمی شود و حتی اگر یک طراح سایت سنیور هم شدیم، نباید یادگیری را متوقف کنیم. ممنون که در این مقاله همراه

ما بودید و امیدواریم که از روش هایی که گفتیم به خوبی بتوانید استفاده کنید.
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https://tabaneshahr.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://tabaneshahr.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://tabaneshahr.com/contact-us1/
https://tabaneshahr.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989123628295&text&app_absent=0
https://tabaneshahr.com/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/
https://tabaneshahr.com/contact-us1/
https://tabaneshahr.com/
https://tabaneshahr.com/
https://tabaneshahr.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://tabaneshahr.com/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1/
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