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خَة هٌبست است. ” ارائِ“ضَد چِ تعذاد اسالیذ ثزای یک  هعوَال سَال هی استفادُ خیلی زیاد از اسالیذ: .1

 ٍ ثیص ٍ کن دیگز ثعضی کِ حبلی در ًذارًذ، ًیبسی آى ثِ ّب ارائِ ثزخی -جَاة دادى ثِ ایي سؤال آسبى ًیست 

 .دارًذ ًیبس آى ثِ دقیقِ یک درّز پیَستِ

ی صحٌِ ثبضیذ ًِ ًوبیص  اهب ثِ طَر کلی اس ًطبى دادى ثیص اس یک اسالیذ در ّز سِ دقیقِ پزّیش کٌیذ. ضوب ثبیذ ستبرُ

ّای کلیذی را تقَیت   ّا بایذ پیام ّا بگَیٌذ، بلکِ آى اسالیذّا ًبایذ اطالعات جذیذ را بِ هخاطباسالیذّب. 

 .کٌٌذ ّبی هْن کوک ًوی ثِ تقَیت ًکتِّب  . پس تعذاد اسالیذّب را کن کٌیذ اگز آىکٌٌذ

کلوِ گٌجبًذُ است.  1۱۱ضَد کِ یک سخٌزاى در یک اسالیذ ثیص اس  گبّی دیذُ هی استفادُ از کلوات زیاد: .2

ّبی  کس ًتَاًذ هطبلت اسالیذ را ثخَاًذ، ٍ الجتِ ثعذ اس هذتی کسی ثِ حزف ضَد ّیج ای کِ ثبعث هی هسئلِ

 .سخٌزاى ّن گَش ًخَاّذ داد

سطز ّن اهکبى پذیز  6}ضبیذ تب سطز 3کلوِ استفبدُ ًکٌیذ، ٍ ثزای ّز اسالیذ ثیص اس  4ب ت 3ای ّز سطز ثیص اس ثز

ّبی ضوب  ّب هستقل ثبضٌذ ٍ ثیٌٌذُ ًیبسی ثِ حزف ای استفبدُ ًطَد کِ آى گًَِ کِ اس اسالیذّب ثِ  ی دیگز ایي . ًکتِثبضذ{

 .ایذ احتوبال ضوب اس اطالعبت ثیص اس حذ در اسالیذّبی خَدتبى استفبدُ کزدًُذاضتِ ثبضذ، اگز چٌیي اتفبقی ثیبفتذ 

: ضوب هوکي است فکز کٌیذ کِ چَى هبیکزٍسبفت پبٍرپَیٌت را ثَجَد استفادُ از اًیویشي غیر ضرٍری .3

 رٍثزت. ًیست طَر ایي. کٌٌذ استفبدُ آى اهکبًبت ی ّوِ اس  ّبست کِ  آٍردُ ثٌبثزایي حبال ًَثت سخٌزاى

 :گَیذ ثبرُ هی ٍسبفت ثَدُ در ایيهبیکز در پبٍرپَیٌت پزٍصُ اًذکبر دست کِ کسی  گبسکیٌس

ّبی استفبدُ  ضَد ثب اثشارّبی هذرى ثزای ارائِ سخٌزاًی رغن تبثیزات گزافیکی هؤثزی کِ ایي رٍسّب ثِ آسبًی هی علی

 .ثبسگزدًذ داضتٌذ ثبالتزی ضفبفیت کِ گذضتِ قذیوی هختصز ًسجتب ّبی فزم ثِ ثبیذ اهزٍسی ّبی ارائِ  کزد.

حق ثب اٍست. اًیویطي ٍ گزافیک اگز ثِ هٌظَر یک ّذف هطخص ثِ کبر گزفتِ ضًَذ کِ کوکی در یبدآٍری پیبم اصلی 

 .ضَد ثِ ایي صَرت ًیست چِ دیذُ هی درصذ هَاقع آى ۹۹ثِ هخبطجبى ثبضذ خَة است. اهب در 

خَاّیذ ارائِ کٌیذ تقَیت  ضذ اسالیذّب ثبیذ پیبهی را کِ ضوب هیطَر کِ گفتِ  : ّوبىاز گرافیک کناستفادُ   .4

 .ّبیی ثزای اًجبم ایي هقصَد ّستٌذ ای، ٍ تصبٍیز رٍش ّب، ًوَدارّبی دایزُ کٌٌذ؛ گزاف
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ی خَدتبى را پز اس گزاف ثکٌیذ، ضوب ثبیذ آگبّبًِ یک تعبدل ثیي کلوبت ٍ گزافیک ثزقزار  الجتِ هٌظَر ایي ًیست کِ ارائِ

ّب رٍثزٍ ضذیذ اس  ی خَدتبى ًگبُ کٌیذ، هثال ّز ٍقت ثب سٌگیٌی هتي ذ. ضوب ثبیذ اس ایي طزیق ثِ پبٍرپَیٌت ارائِکٌی

 .خَدتبى ثپزسیذ کِ آیب ثْتز ًیست ایي هطلت را اس طزیق عکس ٍ گزاف ًطبى ثذّن

ز چیشی کِ ّبست: سبدگی، سبدگی ٍ سبدگی. ّ ی کلیذی یک گزافیک خَة ایي سِ ًکتِ پیچیذگی بصری: .5

ّبی آخز سبلي ّن قبثل هطبّذُ ثبضذ. ثٌبثزایي ّز هتي کَچک،  اسالیذّبی ضوب ثبیذ ًطبى ثذٌّذ ثبیذ تب ردیف

 ّب ّن ثَد ثبیذ حذف ضًَذ.  تزیي ثخص اگز جشء ضزٍری
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