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های تخصصی  راهکار  دهنده  ارائه  پویای شریف یک شرکت  پرداز  داده   
تحت وب می باشدکه تا کنون خدمات پیچیده ای را به سهولت در اختیار 
مشتریان خود قرار داده است. وجود تعداد بیشماری از پروژه های طراحی 
و برنامه نویسی وب در کارنامه ما نشان از توانمندی و تجربه در طراحی و 
برنامه نویسی سیستم های پیشرفته تحت وب با منطق های تجاری پیچیده 
و حجم زیادی از داده ها و معامالت است. این کوله بار علم و تجربه که 
بر پایه همت استوار است ما را قادر ساخته تا شما را با راه حل های نرم 
افزاری قابل اعتماد و خالقانه همراهی کنیم تا بتوانید پیچیده ترین و غیر 

قابل متصورترین ایده های کاری خود را به انجام برسانید.
اهمیت  و  کیفیت  بر  گواه  مشتریانمان  با  ما  همکاری  طوالنی  زمان  مدت 

رضایتمندی شماست.
طراحی کتابچه برند به شما کمک می کند تا از  عالمت تجاری خود بعد از 
ثبت مراقبت نمائید تا شهرت و اعتبار عالمت تجاری شما که با زحمت و 
مورد  نحو ممکن،  بهترین  به  آمده است،  به دست  هایتان  سرمایه گذاری 

مراقبت و حمایت قرار گیرد.
کتابچه برند یک سند برای کارمندان داخلی و یا نمایندگان شرکت با هدف 
کمک به آن ها برای درک نام تجاری و بطور کلی چگونگی استفاده از آن 
در کارهای تجاری شان است. استفاده اشتباه از لوگو اهداف هویت سازی 
سازمانی را تضعیف کرده و از یکپارچگی آن سازمان کم می کند. در این 
راستا قوانین وضع شده با هدف حفظ یکپارچگی در همه مواردی که باید از 

نام تجاری استفاده کنیم، می بایست بطور کامل رعایت شود. 
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BRANDBook    |    لوگو استانداردX تعریف واحد

تعریف واحد X در لوگوی داده پرداز

اداره،  دولت،  معرف  عنوان  به  مشخص  عالمتی  و  نشانه  معنای  به  لوگو 
یک  از  گرافیک  بازنمای  عبارتی  به  است.  آن  مانند  و  کارخانه   موسسه، 
مارک صنعتی، تجاری یا فرهنگی می باشد. به صورت کلی لوگوها به سه 

دسته تقسیم می شوند:

. زبانی: دسته ای از لوگوها که فقط از عناصر زبانی استفاده میکنند.
ها  نماد  و  شمایلی  عناصر  ترکیب  با  که  لوگوها  از  ای  دسته  شمایلی:   .

طراحی می شوند.
نوشتاری  و  شمایلی  عناصر  تلفیق  از  که  لوگوها  از  ای  دسته  تلفیقی:   .

ساخته شده اند.

واحد X یک معیار قراردادی است که از روابط ریاضی و تناسبات میان اجزای مختلف یک لوگو استخراج می شود.
این واحد تعریف مشخص، معین و استانداردی را در اختیار کاربران قرار می دهد تا در هنگام انجام هرگونه تغییر اندازه ، تناسبات میان 
اجزای تشکیل دهنده لوگو ثابت مانده و هویت آن مخدوش نگردد. بدیهی است تغییر اندازه یک لوگو می بایست بر اساس مقیاس مشخصی 

انجام گرفته و طول و عرض و ارتفاع آن به یک نسبت تغییر یابد تا دچار از ریخت افتادگی نشود.
لوگوی تعریف شده بر مبنای واحد X، امکان در اختیار داشتن اولین و مهمترین مرجع تشخیص و تضمین سالمت بخش هویت دیداری یک 

نام تجاری را فراهم می آورد.

  5X در نظر گرفته شده است. بر این اساس ارتفاع ارتفاع لوگوتایپ X طول یک خانه مربعی درلوگو تایپ داده پرداز به عنوان یک واحد
در نظر گرفته می شود. و عرض لوگو تایپ 8X +  X/ 4 در نظر گرفته شده است
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BRANDBook    |    نقشه معماری لوگو

در تصویر زیر نقشه معماری لوگو تایپ داده پرداز را مشاهده خواهید کرد. در نقشه معماری، شما جایگاه اجزای لوگو در 
دو محور X و Y را نسبت به هم مشاهده می کنید. 

فاصله میان اجزای لوگو نیز جز یکی از مهمترین مواردی است که باید در بحث استاندارد سازی به آن توجه کرد. در این 
تصویر تمام فاصله ها به دلیل مشخص شدن، همواره به صورت یکسان و یکپارچه در ابعاد مختلف و در همه جا مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، دو جز اصلی لوگو تایپ داده پرداز بر روی محور X و Y قرار گرفته است 
تا مقیاس ها و اندازه های آن به درستی مشخص شود.

BRANDBook    |    کاربرد مجاز لوگو و پترن

پترن داده پرداز برای استفاده در طرح ها

برای تاثیر گذاری بیشتر باید فضای خالی در اطراف لوگو در نظر گرفته 
شود که این فاصله بین یک واحد X تا 2 واحد X در نظر گرفته میشود.

تکرار لوگو با رعایت فاصله استاندارد تعریف شده در پیرامون آن مجاز 
است. این تکرار یکسان، در اصل یک بافت یکنواخت را بوجود می آورد 
که در برخی اقالم تبلیغاتی از جمله لفاف ها، کاغذهای کادو، آستر بدرقه، 

سر رسیدها و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
در زیر دو نوع رنگی و سیاه و سفید این پترن را مشاهده می کنید.

حداکثر فضای مجاز اطراف لوگو

 فضای خالی مجاز اطراف لوگو تایپ



نونه کاربرد مجاز لوگو در اقالم تبلیغاتی

انواع  در  گفته شده،  مراحل  از طی  تواند پس  می  یک سازمان  لوگوی 
تبلیغاتی نظیر شکل زیر، به صورت استاندارد مورد استفاده قرار  اقالم 

گیرد.

BRANDBook    |    کاربرد مجاز لوگوی رنگی و تک رنگ

رنگ  تک  لوگوی  از  نیست  استفاده  قابل  رنگی  لوگوی  که  مواقعی  در 
است  یکسان  نیز  نمونه  این  برای  قوانین  و  قواعد   . شود  می  استفاده 
باید بدون در نظر گرفتن فضاهای  نیز  لوگو  این  و منفی  نمونه مثبت  و 

اطراف آن مورد استفاده قرار بگیرد.
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 BRANDBook    |    واریاسیون و رنگ بندی لوگو و رنگ های فرعی

رنگ های فرعی 
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رنگ ها همواره در استاندارد سازی یک لوگو بسیار با اهمیت هستند. 
معموال رنگ های انتخاب شده در لوگو به عنوان رنگ های سازمانی یک 
نام  آن  بصری  تبیین هویت  و  گیری  در شکل  مهمی  نقش  تجاری  نام 
تجاری دارند. بنابراین باید دقت داشت که در تمام مواردی که از لوگو و 
رنگها استفاده می شود باید یکسان باشند. در زیر استانداردهای رنگی 

نام تجاری جیرینگ را مشاهده می کنید.

رنگ های فرعی در عین هماهنگی با رنگ های اصلی، دارای همنشینی 
مطلوب با آنها بوده، تنوع و جذابیت بیشتری را در ابعاد مختلف تبلیغات 
از جمله مواد چاپی، تبلیغات محیطی و تبلیغات دیجیتالی برای نام تجاری 
برای  زیر  شده  تعریف  های  رنگ  درجه  کنند.  می  ایجاد  سازمان  یک 
استفاده در طراحی های تبلیغاتی در نظر گرفته شده و دارای همنشینی با 

رنگ های اصلی لوگوی داده پرداز  می باشند.



BRANDBook    |    کاربرد های غیر مجاز لوگوBRANDBook    |    لوگو در پس زمینه های مختلف

استفاده اشتباه از لوگو اهداف هویت سازی سازمانی را تضعیف کرده و 
از یکپارچگی آن سازمان کم می کند . در این ارتباط قوانین وضع شده 

می بایست بطور کامل رعایت شود.
در زیر به چند نمونه از استفاده اشتباه لوگو اشاره شده است.

انتخاب رنگ پس زمینه لوگو باید به گونه ای باشد که باعث ناخوانایی 
آن نشده و هویت لوگو را مخدوش نکند. به همین جهت می بایست از 
به  لوگو  از  استفاده  شود.  استفاده  لوگو  خود  در  شده  استفاده  رنگهای 
صورت نگاتیو یا پزتیو در پس زمینه هایی با رنگ تخت که پیشنهاد شده 

اند نیز مجاز می باشند.
در زیر به تفکیک موارد مجاز و غیر مجاز چند تصویر نمونه نمایش داده 

شده است.

همانطور که در باال اشاره شد، مواردی که باعث ناخوانایی و عدم حفظ 
یکپارچگی استفاده از لوگو است همانند رنگهای نزدیک به رنگ لوگو و 
یا ایجاد پترن لوگوی شرکت بدون خوانایی مورد نیاز، نباید مورد استفاده 
قرار گیرد. برخی از این موارد  در ذیل به صورت نمونه نمایش داده شده 

است.

موارد مجاز :

موارد غیر مجاز :
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BRANDBook    |    فونت های استاندارد فارسی و انگلیسی

فونت میترا
آ ا ـا    بـ ب ـبـ ـب    پـ پ ـپـ ـپ    تـ ت ـتـ ـت    ثـ ث ـثـ ـث    جـ ج ـجـ ـج    چـ چ ـچـ ـچ    حـ ح ـحـ ـح    خـ خ ـخـ ـخ        د ـد    
ذ ـذ    ر ـر    ز ـز    ژ ـژ    سـ س ـسـ ـس     شـ ش ـشـ ـش    صـ ص ـصـ ـص        ضـ ض ـضـ ـض     طـ ط ـطـ ـط       ظـ ظ ـظـ 
ـظ    عـ ع ـعـ ـع    غـ غ ـغـ ـغ    فـ ف ـفـ ـف    قـ ق ـقـ ـق     کـ ک ـکـ ـک    گـ گ ـگـ ـگ    لـ ل ـلـ ـل       مـ م ـمـ ـم     نـ ن 

ـنـ ـن    و  ـو     هـ ه ـهـ ـه    یـ ی ـیـ ـی

فونت میترا بولد
آ ا ـا    بـ ب ـبـ ـب    پـ پ ـپـ ـپ    تـ ت ـتـ ـت    ثـ ث ـثـ ـث    جـ ج ـجـ ـج    چـ چ ـچـ ـچ    حـ ح ـحـ ـح    خـ 
خ ـخـ ـخ      د ـد    ذ ـذ    ر ـر    ز ـز    ژ ـژ    سـ س ـسـ ـس    شـ ش ـشـ ـش    صـ ص ـصـ ـص       ضـ ض 
ـضـ ـض    طـ ط ـطـ ـط       ظـ ظ ـظـ ـظ    عـ ع ـعـ ـع    غـ غ ـغـ ـغ    فـ ف ـفـ ـف    قـ ق ـقـ ـق     کـ ک ـکـ 

ـک    گـ گ ـگـ ـگ    لـ ل ـلـ ـل    مـ م ـمـ ـم     نـ ن ـنـ ـن    و  ـو     هـ ه ـهـ ـه    یـ ی ـیـ ـی

Arial
    Aa    Bb    Cc    Dd    Ee    Ff    Gg    Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn    Oo    Pp    Qq    Rr
 Ss    Tt    Uu    Vv    Ww    Xx    Yy    Zz

Arial bold  
    Aa    Bb    Cc    Dd    Ee    Ff    Gg    Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn    Oo    Pp    Qq
 Rr    Ss    Tt    Uu    Vv    Ww    Xx    Yy    Zz

Arial Italic   
    Aa    Bb    Cc    Dd    Ee    Ff    Gg    Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn    Oo    Pp    Qq    Rr
 Ss    Tt    Uu    Vv    Ww    Xx    Yy    Zz
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از  نیاز در شرکت،  از نوشته در بخش های مختلف مورد  برای استفاده 
فونت های استاندارد ارائه شده استفاده می شود و استفاده از فونت های 

دیگر غیر مجاز است.

BRANDBook    |    فونت های استاندارد فارسی و انگلیسی

فونت یکان
آ ا ـا    بـ ب ـبـ ـب    پـ پ ـپـ ـپ    تـ ت ـتـ ـت    ثـ ث ـثـ ـث    جـ ج ـجـ ـج    چـ چ ـچـ ـچ    حـ ح ـحـ ـح    خـ خ ـخـ ـخ        د 
ـد    ذ ـذ    ر ـر    ز ـز    ژ ـژ    سـ س ـسـ ـس     شـ ش ـشـ ـش    صـ ص ـصـ ـص        ضـ ض ـضـ ـض     طـ ط ـطـ ـط       
ظـ ظ ـظـ ـظ    عـ ع ـعـ ـع    غـ غ ـغـ ـغ    فـ ف ـفـ ـف    قـ ق ـقـ ـق     کـ ک ـکـ ـک    گـ گ ـگـ ـگ    لـ ل ـلـ ـل       مـ م ـمـ 

ـم     نـ ن ـنـ ـن    و  ـو     هـ ه ـهـ ـه    یـ ی ـیـ ـی

فونت یکان بولد
آ ا ـا    بـ ب ـبـ ـب    پـ پ ـپـ ـپ    تـ ت ـتـ ـت    ثـ ث ـثـ ـث    جـ ج ـجـ ـج    چـ چ ـچـ ـچ    حـ ح ـحـ ـح    خـ خ ـخـ ـخ      د 
ـد    ذ ـذ    ر ـر    ز ـز    ژ ـژ    سـ س ـسـ ـس    شـ ش ـشـ ـش    صـ ص ـصـ ـص       ضـ ض ـضـ ـض    طـ ط ـطـ ـط       
ظـ ظ ـظـ ـظ    عـ ع ـعـ ـع    غـ غ ـغـ ـغ    فـ ف ـفـ ـف    قـ ق ـقـ ـق     کـ ک ـکـ ـک    گـ گ ـگـ ـگ    لـ ل ـلـ ـل    مـ م ـمـ 

ـم     نـ ن ـنـ ـن    و  ـو     هـ ه ـهـ ـه    یـ ی ـیـ ـی

Corbel
    Aa    Bb    Cc    Dd    Ee    Ff    Gg    Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn    Oo    Pp    Qq    Rr    Ss    Tt    Uu    Vv

 Ww    Xx    Yy    Zz

Corbel bold  
    Aa    Bb    Cc    Dd    Ee    Ff    Gg    Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn    Oo    Pp    Qq    Rr    Ss    Tt    Uu

 Vv    Ww    Xx    Yy    Zz

نمونه فونت های استاندارد جهت استفاده در وب سایت و کارهای 
تبلیغاتی و  چاپی مجاز شرکت داده پرداز

Corbel Italic 
    Aa    Bb    Cc    Dd    Ee    Ff    Gg    Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn    Oo    Pp    Qq    Rr    Ss    Tt    Uu    Vv

 Ww    Xx    Yy    Zz
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سربرگ به نوعی هویت مکاتبات اداری یک سازمان محصوب می شود، 
در نتیجه پیروی از استاندارد های جانمایی لوگو در سربرگ بسیار حائز 

امیت می باشد.
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فرمت مدنظر در ابعاد و اندازه تعریف شده زیر باید باشد:

     1.  ابعاد لوگو: 94 در 75 پیکسل
     2.  رنگ های استفاده شده باید طبق کد رنگ های برند بوک باشد: 

     3.  فونت فارسی ایمیل طبق برند بوک باید B Mitra و سایز 12 باشد.
     4.  فونت انگلیسی ایمیل طبق برند بوک باید Arial و سایز 10 باشد.

     5.  بین سمت کارشناس و مشخصات شرکت یک فاصله باشد.

نام کارشناس
سمت کارشناس

آدرس: به صورت کامل باید آدرس درج شود.
تلفن: تلفن های شرکت به همراه پیش کد شهر تهران به همراه داخلی کارشناس

فکس: شماره فکس شرکت به همراه پیش کد شهر و داخلی مدنظر 
وب سایت: وب سایت شرکت )داده پرداز آبی باشد(

ایمیل: ایمیل کارشناس )ابتدای ایمیل آبی باشد(
تاریخ و ساعت: روز، ماه، سال، ساعت دقیقه )به صورت 24 ساعته(

محمدرضا اسماعیل طهرانی
کارشناس کنترل پروژه

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، ابتدای خیابان توانیر)شهید عباس پور(
کوچه امید، پالک 6، ساختمان داده پرداز، واحد 1 

تلفن: 02188659468-70  داخلی 122
فکس:  02188659468  داخلی 124

www.dadehpardaz.com :وب سایت 
m.tehrani@dadehpardaz.com :ایمیل

Name
Expert
Address:
Tel:
Fax:
website:
Email: 
Date and Time:

MohamadRezaEsmaielTehrani
Control Project Expert
Address: Unit 1, No 6, Omid Close, 
Tavanirst,VanakSQ,Tehran, Iran
Tel: 02188659468-70 Enter 122
Fax: 02188659468 - Enter 124
website:www.dadehpardaz.com
Email: m.tehrani@dadehpardaz.com
Date and Time: 10/14/2013 3:07 PM(1392 Mehr22)

BRANDBook    |    فرمت امضای ایمیل فارسی و انگلیسی

فرمت خام فارسی امضا 

نمونه تکمیل شده فارسی این الگو برای یک کارشناس به صورت زیر است:

فرمت خام و نمونه تکمیل شده انگلیسی این الگو برای یک کارشناس به صورت زیر است:

CMYK

C
M
Y
K

WEB HEX:  # 00aeef WEB HEX:   # c6c8ca 

CMYK

C
M
Y
K

RGB

R
G
B

RGB

R
G
B

100
0
0
0

0
0
0
25

0
174
239

198
200
202



BRANDBook    |     کارت ویزیت

در طراحی کارت ویزیت افست اگر رنگ دقیق خاصی را در نظر 
البته  دارید باید شماره رنگ آن را از کتاب رنگها انتخاب نمایید. 
ای  پرده  افست رنگ چاپ شده چند  ویزیت  کارت  از چاپ  پس 
تغییر پیدا می کند و ممکن است کمی تیره تر شود که در صورت 

انتخاب شیت اختصاصی، رنگها دقیق تر چاپ می شود.
افست  کارهای  به  نسبت  رنگها  دیجیتال  ویزیت  کارت  چاپ  در 
بسیار به رنگ مانیتور نزدیکتر می باشد و همین موضوع  موجب 

باال رفتن کیفیت چاپ در چاپ دیجیتال شده است.
فرمتی که فایل می بایست فایل طرح کارت ویزیت داشته باشد 
حتما  بایست  می  نیز  آن  رنگ  است.  کورلی  یا  و   Jpg ، Tiff
RGB کد رنگ تغییر کرده و نمی  CMYK باشد زیرا در حالت 

توانید کد رنگ دقیقی را چاپ نمایید.
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همانطور که در قبل اشاره شد، با استاندارد سازی 
لوگو و نمادهای گرافیکی می توانید از آن در انواع 
اقالم تبلیغاتی به خوبی بهره ببرید. اندازه لوگو و 
داده شده  نمایش  خرید  بسته  در  تبلیغاتی  شعار 
تنها  لیوانی  زیر  از هدایا همانند  برخی  . در  است 
از تایپوگرافی اسم شرکت استفاده شده است که 
باتوجه به اینکه تایپو گرافی هم قسمتی از لوگو ی 
کاربرد  بودن  مجاز  موارد  رعایت  با  است  شرکت 
لوگو میتوان از آن استفاده کرد در زیر کاربرد تایپو 
گرافی لوگو در هدایای تبلیغاتی نمایش داده شده 
است که به همراه سایر اطالعات مربوط به شرکت 

جهت تبلیغ مورد استفاده قرار می گیرد. 

BRANDBook    |    اقالم تبلیغاتی پرچم و بج
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BRANDBook    |    اقالم تبلیغاتی پرچم و بج

پرچم  هستند.  تجاری  مارک  یا  و  سازمانی  هویت  نماینده  همواره  پرچم ها 
شرکت داده پرداز با لوگو و شعار تبلیغاتی در شکل زیر نشان داده شده است.  
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BRANDBook    |    اقالم تبلیغاتی نمونه بج

بج یک نشان کوچک است که پرسنل به عنوان نماینده  شرکت آن را بر روی 
آن  از  و خارجی  داخلی  رویدادهای  در  نموده جهت شرکت  لباس خود نصب 

استفاده می نمایند. 
اندازه لوگو، متن و سایز بج باید به صورت یکسان طراحی شود. شرح کاربرد 

و اندازه بج در تصویر زیر نمایش داده شده است.
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BRANDBook    |    پوستر و تبلیغات در حوزه وب

در  پرداز  داده  لوگوی  گیری  قرار  استاندارد  و  پوستر  طراحی  نحوه 
طرح های چاپی از گو شه های پوستر با فاصله ضریب واحد x است.

 2x 9x

 9x
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BRANDBook    |    اقالم تبلیغاتی و نمونه شعار

یا  سازمان  دربـاره  اسـت  عبارتی  تبلیغاتی  شعار 
مزیـتهای  و  ها  ویـژگی  درباره  که  مـحصولی خاص، 
تبلیـغات  کلیه  در  عبارت  این  گردد.  می  مطرح  آن 
سازمان تکرار می شود و همچـنین در ذهـن مخاطـب 

ماندگار خواهـد  شـد.
در  سازمانی  شعار  از  جا  به  و  صحیح  استفاده  نحوه 
جهت جلب توجه مخاطبین یکی از مهمترین مواردی 
است که باید بسیار به آن دقت شود. در این راستا از 
اقالم  انواع  در  زیر  به صورت  سازمانی شرکت  شعار 

تبلیغاتی استفاده خواهد شد.
و  تبلیغاتی  اقالم  همه  در  که  داشت  توجه  باید  البته 
شعار  از  نباید  باشد،  مخاطب  دید  در  که  هرجایی  یا 
را در یک  آینده سازمان  و  سازمانی که همان دیدگاه 
جمله ساده بیان میکند، استفاده کرد. بنابراین در این 
زمینه باید بسیار دقت داشت که فضا و شرایط یکسان 

و مناسب از آن استفاده شود.
و  فارسی  فونت  دو  با  پرداز  داده  تبلیغاتی  شعار 
انگلیسی  طراحی شده است که در صورت نیاز، هردو 
و یا به صورت تکی با همان قوانین استاندارد مربوط 
قابل  غیره  و  رنگی  همانند طیف  پرداز  داده  لوگوی  به 

استفاده می باشد. 
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BRANDBook    |    وب سایت داده پرداز

لوگو یکی از اجزاء مهم تشکیل دهنده یک وب سایت است که 
معموال باید گویای نوع فعالیت و خدمات وب سایت شرکت باشد.
پس از نشانه گذاری مرزهای وب سایت به قسمت Header وب 
سایت می رسیم که یکی از مهمترین اجزاء تشکیل دهنده هر وب 
سایت است. شعار تبلیغاتی ، لوگو و تصاویر تبلیغاتی وب سایت 
در این قسمت قرار خواهد گرفت .با اندازه گذاری دقیق اجزاء و 
همچنین چینش دقیق اجزاء در صفحه وب سایت پویایی خواهیم 

داشت.
با رعایت  و   X با استاندارد واحد  لوگو  در وب سایت داده پرداز 

تمامی قوانین مربوط به لوگو در سایت جانمایی شده است.

 6x

BRANDBook    |    استانداردهای حوزه وب

روانشناسی رنگ و انتخاب صحیح رنگ ها در طراحی قالب
روش های انتخاب رنگ برای طراحی وب

رنگ در طراحی وب و امکانات پنجره های انتخاب رنگ
نرم افزارها و سایت های جانبی برای انتخاب و تنظیم کردن رنگ ها

انواع رنگ های جامد )Solid( ، شیب رنگ )Gradient( و نحوه ی ایجاد و استفاده از آنها

رنگ در طراحی وب

    نحوه ی صحیح ذخیره سازی و بهینه سازی تصاویر برای استفاده در وب
    انواع پسوندهای ذخیره سازی تصویر برای استفاده در وب

    نحوه صحیح استفاده از تصاویر ، پترن ها و رنگ ها بعنوان پس زمینه ی قالب گرافیکی وب سایت
    مفهوم شفاف بودن )Transparent( و استفاده از تصاویر شفاف در طراحی

    سایز مناسب و استاندارد متون در قالب گرافیکی و وب

تصاویر در طراحی وب
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BRANDBook    |   استاندارد قانون کپی رایت، فارسی

در قسمت فوتر سایت های فارسی و انگلیسی زبان جهت یکسان سازی نمادهای استفاده شده، از الگوهای زیر در نمونه پروژه های 
فارسی و انگلیسی زبان استفاده میکنیم. در صورت امکان الگوی طراحی شده با ترکیب رنگی اصلی پیاده سازی می شود و در غیر این 

صورت تنها از رنگ های استاندارد تعریف شده  بکار برده می شود. 
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BRANDBook    |    استاندارد قانون کپی رایت، انگلیسی



در هر وب سایتی از یک مجموعه آیکون استفاده میشود. این مجموعه اصوال 
از تناسب رنگی، ابعاد و محتویات خاصی برخورداند. این موضوع برای حفظ 
یکپارچگی در سایت بسیار مهم است. تصور کنید در صورت وجود نداشتن 
از آیکونهای متفاوت استفاده  این استاندارد در قسمت های مختلف سایت، 
یکسان هستند  محتویات  دارای  ها  قسمت  از  برخی  حالیکه  در  خواهد شد. 
و باید دارای یک نماد باشند تا کاربر در هنگام مراجعه با استفاده از همین 

آیکون ها به راحتی بتواند مسیر مدنظر خود را پیدا کند.

نمونه نمایش آیکن ها در وب سایت داده پرداز

BRANDBook    |    استاندارد آیکن در وب سایت
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BRANDBook    |   نسخه موبایل وب سایت

در حال حاضر مردم بیش از گذشته وقت خود را با موبایل می گذرانند، در نتیجه 
بهینه سازی وب سایت برای موبایل یک نیاز ضروری برای هر شرکتی می باشد. 

باید ساده و روان باشد تا  برای پیاده سازی این گونه سایت ها محتوای سایت 
به راحتی خوانده شود و حرکت در این صفحات به راحتی انجام شود. همچنین از 
فونت های معمولی به جای فونت های فانتزی استفاده می شود زیرا این فونتها در 

تلفن همراه قابل دسترس نمی باشند.
در زیر نحوه نمایش سایت داده پرداز در گوشی موبایل قابل مالحظه است.

تمام اندازه های نمایش داده شده باید در طراحی لحاظ شود تا شاهد یک نمای 
استاندارد و یکنواخت از این نسخه سایت باشیم. 
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