
 های ضروری برای طراحان داخلی لیکیشناپ

 د نکنابزارهایی که طراحی را برای شما آسانتر می

دن را متوقف کردم ، من اضافه کرشی. چند سال پدیدار ازین یداخل یراحهای کمی برای کار طاپلیکیشن راینادرست است ز یمقاله کم نینوان اع

با  و را متوقف کردمراه  نیبهتر کشفبرای  یمنابع خارجدر  کردن جستجوچرا که  بود هوشمندانه یتالشکار  نیکردم. ا یسازو شروع به ساده

 .م ایجاد کردماره شغلاد یراه را برا نی، بهترکار خودموکسبنگاه کردن به 

 یهاها و اشتراکبا برنامهرا روند کار خود  به جای اینکهشود تجارت شما هموارتر شود. ی، باعث مآنچه که واقعاً مهم است یو تمرکز بر رو یسادگ

کنید تا کار را انجام استفاده  هاباید از آنکه  یا، نه برنامهانجام شود دیکه با دیانجام ده ییتوجه خود را به کارها دیتوانی، مسردرگم کنید مختلف

 دهید.

 .استگفته شده  یداخل یطراح کار یاجرا یمورد عالقه من برا یهااز برنامه یبرخ نجایدر ا

Pinterest  :نیدهد ایبه شما امکان مپینترست است. و  یبصر انتقال کار نیانجام ا یراه برا نی، بهتردیرا منتقل کنای دهیا دیخواهیم یوقت 

با من از این طریق خود را و سلیقه که سبک دارم  یانیمشترو ، کنمم استفاده میانیمشتر یبراطرح  جادیا یکار برا نی. من از ادیکار را انجام ده

 .م دارمکارودر کسب ین استفاده راشتریب اپلیکیشن نیااز ، ستیموجود در ل یهاتمام برنامه نیاز ب. گذارندیم انیدر م

Evernote : .نیشده و از چند رهیذختوانند یها مها ، نشانکدهی، اهادیها، رسادداشتی، تمام مقاالتاین اپلیکیشن هم کمی شبیه پینترست است 

 ی/ طراح سیتجربه نوت بوک دست نو کیدهد یفرض به شما امکان م شیپ یژگیو. هستندباشند و همه آنها قابل جستجو  یدستگاه قابل دسترس

 دینقطه مف کیها در ها و نقشهادداشتی، پروژه ، الهام بخشیاسناد مشتر رهیذخ یبرا یروش عال کی Evernote. دیکن جادیخود ا iPadرا در 

 است.

iHandy Level: اما دارم گیریوسیله برای اندازه کی. من معموالً در جعبه ابزار طراح خود وقتی وارد بازار شد من را متعجب کرد یکی نیا ،

 به من کمک کرده است. مورد نیدر چند اپلیکیشن نیکنم. ایرا با خود حمل نمها تمام ابزار شهیهم

Magic Plan: جادیا پالن کیکند و یم یریگشما اندازه یو برنامه برا دیریگی، شما از اتاق خود عکس ماست ییبرنامه جادو کیواقعا  نیا 

 کارم که یزمانکه  عادت کردم یزریل با متر یری، اما من به اندازه گاوقات از آن استفاده کنم شتریاست که دوست دارم ب یابرنامه نیکند. ایم

 .هستمن  است که در گوشیهایی اپلیکیشناز  یکی نیاستفاده کنم. ا Magic Planاز  آیدیم ادمیمعموالً شود میتمام 

Color Capture: مور استفاده  نیامجدهد. من در درجه اول از رنگ بنیمور مطابقت م نیامجبرنامه آن را با رنگ بن نیو ا دیریعکس بگ کی

 ستین یبدان معن نیکنم. اما ایها را انتخاب نمرنگ قیطر نیده بودم. من از اکرداشتم اما هرگز استفاده ن یاست که مدت یابرنامه نی، اما اکنمیم

 یهانسخه دیتوانیم نیروش است. همچن هم یک نی، ادیرنگ انتخاب کن کی دیخواهی! اگر متوانید رنگ را از این طریق انتخاب کنیدشما ن که

Sherwin Williams ای Pantone دیرا امتحان کن. 

 های مورد عالقه خود را که در لیست من نبود به اشتراک بگذارید. در کامنت، اپلیکیشن


