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شما با جستجو در اینترنت میتوانید امکانات زیاد و جالبی را به وبسایت خود اضافه کنید.به طور مثال عبارت فارسی 

))ابزارهای رایگان وب(( و یا ))کدهای رایگان وب((را در گوگل جستجو کنید.این وبسایت کدهای مورد نیاز را برای 

اسبی در صفحه وب خود قرار دهید.کدهای نظیر نمایش شما تولید می کنند.شما باید این کد را در بخش من

Loading  فرم تماس برای وبسایت یکی از امکانات این وبسایت ها به شمار می رود.همچنین کدهای مورد نیاز برای

و... در این گونه وبسایت  ساعت فلش،  کدهای آمار و اطالعات، ایجاد لینک باکس سفارشی، سیستم تبادل بنر، با ما

 های فارسی زبان نیز وجود دارد.

 میدوارم مورد استفاده قرار بگیرد.در این مقاله چند نرم افزار معرفی میشه که ا

 

 Easy Button & Menu Makerنرم افزار            

 .طراحی کنیدبا استفاده از این نرم افزار شما می توانید دکمه و منوهای زیبایی برای سایت خود 

 

 معرفی نرم افزارهای مفید در طراحی سایت
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 Crystal Buttonنرم افزار            

این نرم افزار با همین اسم .با استفاده از این نرم افزار شما می توانید دکمه های شفاف برای سایت خود ایجاد کنید

 .یک وبسایت هم دارد که میتوان به صورت آمنالین از آن استفاده نمود

 

 CoffeeCup Web From Builderنرم افزار            

نرم افزاری بسیار قدرتمند که فرم های تماس بسیار زیبا با امکانات بسیار برای شما ایجاد میکند.البته برای ساختن 

فرم تماسی که امکان ارسال مستقیم پیام را به ایمیل داشته باشد،شما باید از هاستی استفاده کنید که از بانک 

 پشتیبانی کند. Phpو  MySQLاطالعاتی 
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 Ulead Gif Animatorنرم افزار           

 برای وب سایت. Gifنرم افزاری بسیار قدرتمند برای ایجاد تصاویر متحرک با فرمت 
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 Free Colored ScrollBarsنرم افزار            

متناسب با زمینه وبسایت را دارند و شاید تا به حال به وبسایت هایی برخورد کرده باشید که نوار پیمایش آنها رنگ 

 به صورت سفارشی طراحی شده اند.این نرم افزار کد مورد نیاز شما را تولید میکند

 

 گردآوری: نیلوفر معماریان محمدی

 پخش اختصاصی: اسکریپت دات کام 


