طراحی نسخه موبایل سایت
در ســالهای اخیــر ،اقدامــات بســیاری در رابطــه بــا طراحــی نســخه موبایــل وبســایت،
در دنیــا و کشــور مــا انجــام شــده اســت .امــروزه ،بســیاری از افــراد بــا موبایلهــای
خــود در اینترنــت پرســه میزننــد .بنابرایــن اگــر ســایتی داریــد کــه میخواهیــد بــرای
مخاطبانتــان جالــب باشــد ،بدیه ـی اســت کــه بایــد بــه فکــر طراحــی نســخه موبایــل
آن نیــز باشــید .در ایــن مقالــه ،رویکردهــای مختلـ ِ
ـف طراحــی نســخه موبایــل وبســایت
و بهتریــن شــیوههای آن را ارائــه میکنیــم .اگــر عالقهمندیــد کــه ســایتتان بــرای
موبایــل بهینهســازی شــود ،بــا مــا همــراه باشــید.

چــرا بــه وبســایتی واکنشگــرا ( ریسپانســیو) نیــاز
داریــد؟

ـن موضوعــات مربــوط بــه طراحــی نســخه
درصورتیکــه مطمئــن نیســتید کــه یــاد گرفتـ ِ
موبایــل ســایت ،ارزش وقــت گذاشــتن را دارد یــا خیــر ،آمارهــای مربــوط بــه اســتفاده از

موبایــل بــرای دسترســی بــه اینترنــت ،شــما را متقاعــد خواهــد کــرد.
• ترافیــک وبســایتهای واکنشگــرا ،بــه انــدازهی  ٪15از کل ترافیــک اینترنــت جهانــی
ا ست .
• حــدود  61درصــد از مــردم ،اگــر تجربــه کاربــری خوبــی بــا نســخه موبایــل یــک
فروشــگاه اینترنتــی یــا وبســایت داشــته باشــند ،نظــر خوبــی نســبت بــه آن خواهنــد
داشــت.
• حــدود  60درصــد از خریــداران ،از گوشــی هوشمندشــان در داخــل محــل کار و ٪50
دیگــر ،از آن ،در حیــن رفتوآمــد بــه منــزل یــا محــل کار اســتفاده میکننــد.
• کاربرهــای تبلــت ٪50 ،زمــان بیشــتری را در مقایســه بــا کاربــران  ،PCدر دنیــای
مجــازی صــرف میکننــد.
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• جســتجوهای انجــام شــده توســط دســتگاههای موبایــل ،تقریبــاً یــک چهــارم از کل
جســتجوهای اینترنتــی را تشــکیل میدهنــد.
• هــر  100میلــی ثانیــه تاخیــر در زمــان بارگــذاری ســایت ،کاهــش  1درصــدی مقــدار
فــروش را در پــی دارد.
امــروزه ،بیــش از نیمــی از ترافیــک اینترنتــی ،از دســتگاههای موبایــل بوجــود میآیــد.
مســلم اســت کــه بــا افزایــش لحظهبهلحظــه اســتفاده از گوشــیهای هوشــمند و
تبلتهــا ،تعــدادی افــرادی کــه بــه وبســایتهای ســازگار بــا موبایــل نیــاز دارنــد،
افزایــش مییابــد.
بــدون یــک وبســایت واکنشگــرا ،شــما بیــش از نیمــی از مشــتریان بالقــوه خــود را از
دســت خواهیــد داد .بــه طــور خالصــه ،ایــن یعنــی شــما فقــط  %50از مبلغــی را دریافــت
میکنیــد کــه بایــد هــر روز ،هــر مــاه و هــر ســال دریافــت کنیــد .اکنــون بیــش از هــر
زمــان دیگــری ،مشــتریان ،از موبایلهــای خــود بــرای اســتفاده از اینترنــت ،اســتفاده
میکننــد.
ِ
الکترونیــک تلفنهمــراه خــرج
در ســال  350 ،2014میلیــارد دالر بــر روی تجــارت
شــد و ایــن عــدد همچنــان د ر حــال افزایــش اســت .پیشبینــی میشــود کــه تــا ســال
 ،2020درآمــد تجــارت الکترونیــک موبایــل ،بــه  625میلیــارد دالر برســد .عــاوه بــر
ایــن ،در ســال  ،2015تجــارت الکترونیــک موبایــل ،بــه میــزان  %30از کل تجارتهــای
الکترونیــک در آمریــکا رســید.
اگــر شــرکت شــما ،ســایتی نــدارد کــه ســازگار بــا دســتگاههای موبایــل باشــد ،بــه
احتمــال زیــاد مشــتریان زیــادی را از دســت میدهیــد .خوشــبختانه ،راهحلــی بــرای
ایــن امــر وجــود دارد .بــا بروزرســانی یــا طراحــی نســخه موبایــل ســایت ،میتوانیــد
مشــتریانی کــه میخواهیــد را بدســت آورده و بــه ســایت خــود هدایــت کنیــد .در غیــر
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ی خــود تحویــل میدهیــد .در وهلــه اول ،بایــد دیــد کــه
اینصــورت ،آنهــا را بــه رقبــا 
بــرای طراحــی نســخه موبایــل ،چــه گزینههــا و امکاناتــی را در اختیــار داریــد؟
اگــر در میــان آشــنایانتان ،متخصــص طراحــی نســخه موبایــل ســایت میشناســید،
خوشــحال باشــید زیــرا هزینههــای شــما کاهــش پیــدا میکنــد .خــوب اســت بدانیــد
کــه مجموع ـهای از افــراد متخصــص بــا مهارتهــای خــاص ،بــرای ایجــاد یــک ســایت
ریسپانســیو  ،مــورد نیــاز میباشــند کــه باعــث تبدیــل بازدیدکنندههــا بــه مشــتری
شــوند .اگــر خــود ،بــا ایــن موضوعــات آشــنا نیســتید و در اطرافتــان نیــز افــراد
متخصــص نداریــد ،بــه هیــچ عنــوان نگــران نباشــید .همــکاری بــا یــک شــرکت طراحــی
ســایت ،بهتریــن و مطمئنتریــن گزینــه بــرای شــما اســت.

طراحــی ســایت بــه روش  First Mobileیــا «ابتــدا
موبایــل» بــه چــه معنــا اســت؟

طراحــی معــروف بــه روش «ابتــدا موبایــل» ،بــه یــک رونــد محبــوب در طراحــی UX
(طراحــی تجرب ـهی کاربــری) و انجمنهــای توســعهدهندهگان وبســایت تبدیــل شــده

اســت .حــال الزم اســت بدانیــد کــه «ابتــدا موبایــل» ،دقیقـاً بــه چــه معنــا اســت؟ ایــن
موضــوع ،اولیــن بــار در تابســتان ســال  ،2011در رویــدادی بــه نــام هفتــه تکنولــوژی یــا

www.armanic.com

3

طراحی نسخه موبایل سایت
 ،TechWeekدر شــیکاگو مطــرح شــد .در آنجــا ،یک ســخنرانی در مــورد طراحی UX
موبایــل توســط «جــان بــودا» صــورت گرفــت کــه بــه مخاطبــان حاضــر ،نحــوه نوشــتن
کدهــای مربــوط بــه رفتــار واکنشگــرای ســایت را آمــوزش مــیداد .بــا پیادهســازی
ِ
اســکریپت واکنشگــرا ،میتــوان بــه وبســایتها گفــت کــه بــا هــر
کدهــای جــاوا
دســتگاهی منطبــق و ســازگار شــوند« .ابتــدا موبایــل» ،یــک اســتراژی قدرتمنــد و روشــی

جدیــد بــرای نوشــتن کدهــای ســایت اســت .قطع ـاً ســؤالهایی در ذهــن شــما ایجــاد
شــده اســت ،از جملــه :اســتراتژی «ابتــدا موبایــل» چیســت؟ چــرا روش «ابتــدا موبایــل»
بــه ســرعت در حــال محبوبشــدن اســت؟ جــواب ایــن ســؤاالت را در ادامــه خواهیــد
خوانــد.
• طراحی به روش «ابتدا موبایل» ،یک تغییر الگوی گسترده
بســیاری از شــرکتها ،از مدتــی قبــل ،شــروع بــه اســتفاده از رویکــرد «ابتــدا موبایــل»
کردهانــد .گــوگل ،اولینبــار اســتراتژی «ابتــدا موبایــل» را در ســال  2010بــه کار بــرد و
آن را معرفــی کــرد .همانطــور کــه خودتــان هــم از نــام آن حــدس زدهایــد ،روش «ابتــدا
موبایــل» ،بــه معنــای طراحــی نســخه موبایــل وبســایت اســت کــه قبــل از طراحــی
وبسـ ِ
ـایت مخصــوص دســکتاپ ،یــا هــر دســتگاه دیگــری ،انجــام شــود .بــه بیان ســادهتر،
ابتــدا بــرای موبایــل طراحــی شــود .در گذشــته ،وقتــی کــه تمرکــز کاربــران بــر روی
اینترنــت دســکتاپ بــود ،طراحــی مخصــوص موبایــل یــک فکــر ثانویه بــود که اجــرای آن
بهتــر از اجــرا نکــردن آن بــود .امــا امــروزه ،افــرا ِد بیشــتری از دســتگاههای موبایــل خــود
بــرای خریــد آنالیــن و فعالیــت در شــبکههای اجتماعــی اســتفاده میکننــد و بســیاری
از شــرکتها ،ســایتهای مخصــوص بــه موبایــل را طراحــی کردهانــد .طراحــی بــه
روش «ابتــدا موبایــل» ،نیازمنــد یــک رویکــرد جدیــد بــرای طرحریــزی ،طراحــی UX
و توســعه اســت کــه باعــث میشــود تــا دســتگاههایی ماننــد گوشــی ،تبلــت و مشــابه
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ـازی ســایت باشــند .بــه طــور کلــی،
اینهــا ،در خــط اول طراحــی اســتراتژی و پیادهسـ ِ
عرص ـهی دیجیتــال متحــول شدهاســت و شــرکتها بــه ایــن پــی بردهانــد کــه اکنــون،
کاربــران بــا اســتفاده از دســتگاههای موبایلشــان ،بــه محتــوای بیشــتری دسترســی
پیــدا میکننــد.
روش «ابتــدا موبایــل» ،تجربـه کاربــری وبســایت را متحــول میکنــد و الگــوی طراحــی
ســایت را عــوض میکنــد .بــه جــای اینکــه کاربــران ،نســخههای دســکتاپ وبســایتها
را بــا برخــی از تنظیمــات مخصــوص موبایــل ،بــر روی دســتگاههای گوشــی هوشــمند
خــود ببیننــد ،اکنــون ســایتهایی را میبیننــد کــه بــه طــور ویــژه ،بــرای دســتگاههای
موبایلشــان ســاخته شــدهاند .ایــن مــوارد ،باعــث ایجــاد ایــن ســؤال میشــود کــه:
کاربــران دســکتاپ ،چگونــه ایــن وبســایتها را میبیننــد؟ جــواب ســاده اســت :آنهــا
هنــوز نســخههایی از وبســایت را میبیننــد کــه مخصــوص وب دســکتاپ میباشــد
امــا بــا توجــه بــه موبایــل ،طراحــی شــد ه اســت .ایــن یعنــی طراحــان ،بایــد تجربــه
کاربــری ســایت را بــا نیازهــای کاربــران ،ســازگار کننــد .خوانــدن و جهتیابــی در متــن،
بایــد آســانتر باشــد ،عکسهــا و نقشــهها بایــد بــه راحتــی قابــل دســترس باشــند
و هم ـهی محتواهــا بایــد بــرای نمایــش بــر روی دســتگاهی کــه کاربــر از آن اســتفاده
میکنــد ،تنظیــم شــوند.
• استراتژی دیجیتال و ارتباط آن با طراحی سایت به روش «ابتدا موبایل»
تعریــف کــردن یــک اســتراتژی دیجیتــال ،بخشــی ضــروری از توســعه موفق یــک محصول
یــا برنــد ،در اینترنــت اســت .یــک تجربـ ه کاربــری وب دســکتاپ ،بــرای تعامــات کاربــر
بــا ســایت و بــا توجــه بــه اســتفاده از کیبــورد و مــاوس ،طراحــی میشــود .بــرای ایجــاد
چنیــن تجربـ ه کاربــریای ،بایــد متـن ،مخاطـب ،رفتــار مــورد هــدف و کانــال ارتباطــی،
در نظــر گرفتــه شــود .فــرض و گمــان اولیــه ایــن اســت کــه کاربــران ،ســاکن میباشــند
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و مرورگــر را بــر روی یــک صفحــ ه بــزرگ دســکتاپ میبیننــد .ضــروری اســت کــه
تجربههــای کاربــری وب دســکتاپ ،بــرای همـهی کاربــران ،از نوجوانــان تــا افــراد مســن،
طراحــی شــود .در یــک کامپیوتــر دســکتاپ ســاکن ،کاربــران میتواننــد ،متنهــا را
دقیــق و کامــل بخواننــد و متــون طوالنــی را تایــپ کننــد .همچنیــن بــرای بــازی کــردن
در اینترنــت ،کاربــران میتواننــد بــا اســتفاده از کیبــورد و مــاوس ،کنتــرل بــازی را بــه
دســت گیرنــد.
یــک اســتراتژی بــرای تجربــ ه کاربــری موبایــل نیــز ،تمــام عوامــل مشــابه را در نظــر
میگیــرد .متــن ،مخاط ـب ،رفتــار مــورد هــدف و کانــال ارتباطــی .امــا اهمیــت نســبی
ایــن عاملهــا ،بــر اســاس محتــوای کاربــری ،تغییــر میکنــد .طراحــی موبایــل ،از
فضــای نمایشــگ ِر کمتــری اســتفاده میکنــد .نیازهــای کاربــران در ایــن شــرایط یکســان
نیســت ،چــون محتــوای نمایشــگ ِر آنهــا بــه ســرعت تغییــر میکنــد .بــرای مثــال،

خوانــدن متنهــای کامــل و طوالنــی بــرای کاربــران بــر روی صفحــه نمایشهــای
کوچــک ،ســختتر اســت .بــدون کیبــورد ،قابلیــت آنهــا بــرای تایــپ کــردن کمتــر اســت.
دســتگاههای موبایــل ،حالتهــای تعاملــی جدیــدی ماننــد تــاچ و جســتر (حــرکات و
اشــارههای خــاص بــر روی صفحــهی گوشــی) را معرفــی میکننــد.
بــرای مثــال ،ســایت یــک شــرکت بیمــه را در نظــر بگیریــد .حــال مــی خواهیــم
ـه کاربــری وب دســکتاپ و اســتراتژی تجربـ ه کاربــری
تفاوتهــای بیــن اســتراتژی تجربـ 
ـن خــوب،
موبایــل را بررســی کنیــم .یــک شــرکت بیمــه ،بــه دنبــال ســاخت تجربــه آنالیـ ِ

بــرای کاربــران خــود اســت .صفحـهی نخســت یــک وبســایت دســکتاپ ،ممکــن اســت
دکمههــا و کادرهــای واســطی را بــرای کاربــران جهــت انــواع سفارشــات ارائــه دهــد.
ولــی اگــر شــرکت بیمــه بخواهــد کــه یــک نســخه مخصــوص بــه موبایــل بســازد ،تمرکــز
طــراح ،بایــد بــر روی نمایشــگر محــدود و کوچــک کاربــران باشــد .ممکــن اســت کاربرهــا،
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ســایت شــرکت بیمــه را در حــال حرکــت و فعالیــت اســتفاده کننــد .بــه همیــن دلیــل،
در ســایتی کــه بــرای موبایــل بهینهســازی شــده اســت ،ضــروری اســت کــه محتــوای
وب دســکتاپ ،بــه طــور مجــزا ،بــرای وب موبایــل پیادهســازی شــود.
در حــال حاضــر ،بســیاری از ســایتها ،پذیــرای اســتراتژی «ابتــدا موبایــل» هســتند،
ولــی ایــن امــر مــدت زیــادی طــول کشــیده اســت .آیــا میخواهیــد بدانیــد کــه چــرا
اســتراتژی «ابتــدا موبایــل» در حــال تبدیــل بــه یــک اســتراتژی محبــوب اســت؟ زیــرا
دســتگاههای موبایــل ،اکنــون واســطههای اصلــی بــرای دسترســی کاربــران بــه انــواع
وبســایتها میباشــند .پیشبینــی شــده اســت کــه تعــداد افــرادی کــه از گوشــی
موبایــل خــود بــرای ورود بــه ســایتها اســتفاده میکننــد ،تــا ســال آینــده ،ســه برابــر
شــود  .هماکنــون ،میــزان فــروش گوشــیهای هوشــمند ،از فــروش کامپیوترهــای
شــخصی ،پیشــی گرفتــه اســت.
عــاوه بــر افزایــش مصــرف محتــوا بــر روی دســتگاههای موبایــل و راحتــی کاربــران
در اســتفاده از آنهــا ،یکــی دیگــر از دالیــل اســتقبال از وبِ موبایــل ،روی کارآمــدن
تکنولوژیهــای  HTML5و  CSS3اســت کــه بــا همدیگــر ،ویژگیهــای جدیــدی
ِ
اســکریپت واکنشگــرا ،پشــتیبانی
فراخوانــی کدهــای جــاوا
را ارائــه میدهنــد و از
ِ
میکننــد .توســعهدهندگان ،میتواننــد بــه وبســایتها بگوینــد کــه انــداز ه خــود را

بــر اســاس نیــاز کاربــران تنظیــم کننــد و محــل قرارگیــری عناصــر در صفحــه نمایشــگر
خــود را بــرای دســتگاههای خــاص ،بهینهســازی کننــد.
نحــو ه دسترســی افــراد بــه ســایتها بــر روی دســتگاههای موبایلشــان ،یــک دلیــل
دیگــر بــرای محبوبیــت بــاالی روش طراحــی ســایت «ابتــدا موبایــل» میباشــد .صفحـه
نمایــش محــدود دســتگاههای موبایــل ،باعــث تشــویق طراحــان و توســعهدهندگان بــه
تمرکــز بــر روی مهمتریــن بخشهــا و قطعــات محتــوا میشــود .از ایــن رو ،دســتگاههای
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موبایــل ،بــه کاربــران تجربـه بهتــری بــرای خریــد کــردن و بــازی کــردن ارائــه میدهنــد.
امــروزه ،اســتفاده از اینترنــت بــا ســرعت در حــال رشــد اســت .پیشبینــی میشــود کــه
تــا انتهــای ســال  2019در بســیاری از کشــورها ،شــبکههای موبایــل ،یــک گیگابایــت
داده را در هــر ثانیــه از طریــق اینترنــت ،تحویــل کاربــران بدهــد .ایــن رشــد 200 ،برابــر
ســریعتر از ســرعت اینترنــت فعلــی در آمریــکا اســت .ایــن سـ ِ
ـرعت بــاال ،کاربــران را در
هنــگام حرکــت ،قــادر بــه انجــام کارهــای بســیار بیشــتری در زمــان کــم ،خواهــد کــرد.
بــا در نظــر گرفتــن هم ـ ه مــوارد بیــان شــده ،روش طراحــی «ابتــدا موبایــل» ،در حــال
تغییــر عرص ـ ه اینترنــت اســت و روشــی اســت کــه نمیتــوان آن را نادیــده گرفــت .در
نظــر گرفتــن محتــوا ،رفتــار کاربــر و همچنیــن ماهیــت مخاطبــان ،در تعییــن کــردن
بهتریــن اســتراتژی دیجیتــال بــرای بازاریابــی محصــول یــا برنــد ،بــه شــما کمــک خواهــد
کــرد .بــا بــه بــازار آمــدن مــداوم دســتگاههای جدیــد ،روش «ابتــدا موبایــل» ،بــرای
ایجــاد محصــول یــا برنــد شــما ضــروری خواهــد بــود.
• نحــوه کار ســایتهایی کــه بــه روش «ابتــدا موبایــل» طراحــی میشــوند ،چگونــه
اســت؟
طراحــی نســخه موبایــل وبســایت ،باعــث میشــود کــه ســایت ،انــداز ه دســتگاهی را
ِ
ســایت شــما بــه صــورت
کــه کاربــر اســتفاده میکنــد ،تشــخیص دهــد .ســپس ،وب
خــودکار ،مقیــاس خــود را بــه انــداز ه صفحــه نمایــش دســتگاه مــورد نظــر در بیــاورد.
ایــن گزینــه ،بــه کاربــران اجــازه میدهــد تــا در وبســایت شــما ،بــدون نیــاز بــه زوم
کــردن و تــپ کــردن ،بــر روی لینکهــای متنــی کوچــک ،اســکرول کننــد.
• تفاوت طراحی واکنشگرا و طراحی ابتدا موبایل در چیست؟
ممکــن اســت ،اصطــاح «طراحــی واکنشگــرا» را نیــز شــنیده باشــید .طراحــی بــه

روش ابتــدا موبایــل و روش واکنشگــرا تقریب ـاً مــوارد یکســانی هســتند .ولــی تفاوتــی
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کلیــدی در بیــن آنهــا وجــود دارد کــه بایــد آن را بدانیــد.
طراحــی نســخه موبایــل ســایت ،بــه کس ـبوکارها ایــن امــکان را میدهــد کــه عــاوه
بــر ســایت فعلــی خــود ،نســخه مخصــوص موبایــل داشــته باشــند .بســیاری از شــرکتها
کــه از ایــن فرمــت اســتفاده میکننــد ،نــام یکســانی را بــرای هــر دوی ایــن ســایتها
انتخــاب میکننــد ،ولــی قبــل از اســم دامنــه ،یــک « »mبــه آدرس ســایت اضافــه
میکننــد.
طراحــی واکنشگــرا ،بــه شــما فقــط یــک وبســایت میدهــد ،ولــی توانایــی ســازگار
شــدن بــا اندازههــای مختلــف صفحههــا را دارد .پــس اگــر فــردی از مانیتــور دســکتاپ
 30اینچــی اســتفاده کنــد و یــا بــا گوشــی هوشــمند  5اینچــی ،وارد ســایت شــود ،تجربـه
کاربــری خوبــی خواهــد داشــت .ایــن حالــت ،نیازمنــد داشــتن نســخهی دومــی از ســایت
شــما نیســت .بــا اینحــال ،نمیتــوان گفــت کــه کــدام روش ،صحیــح یــا غلــط اســت.
بعضــی از اوقــات بــرای یــک شــرکت ،منطقیتــر اســت کــه از یــک ســایت مخصــوص
بــرای کاربــران موبایــل اســتفاده کنــد و گاهــی ،طراحــی واکنشگــرا منطقیتــر اســت.
البتــه در زمینــه طراحــی نســخه موبایــل وبســایت ،مســائل بیشــتری از انــدازهی
صفح ـهی موبایــل وجــود دارنــد کــه یکــی از آنهــا ،زمــان بارگــذاری ســایت اســت و
بایــد آن را هــم در نظــر بگیریــد.
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کاهــش زمــان بارگــذاری وبســایت با اســتفاده از نســخه
موبایل ســایت

یکــی از چالــش برانگیزتریــن بخشهــای طراحــی وبســایت موبایــل ،ســریع کــردن
زمــان بارگــذاری وبســایت ،در همــ ه دســتگاههای ممکــن اســت .ایــن مــورد ،مهــم

اســت ،زیــرا کــه فقــط نیــم ثانیــه زمــان کافــی اســت تــا یــک مراجعهکننــده ،ســایت
شــما را تــرک کنــد و بــه ســایت رقیــب شــما بــرود .در واقــع 47 ،درصــد از کاربــران،
انتظــار دارنــد کــه صفح ـه وبســایت ،در  2ثانیــه یــا کمتــر از آن ،بارگــذاری شــود.
بــرای تضمیــن بارگــذاری ســریع ســایتتان ،بایــد انــداز ه عکسهایتــان را کاهــش
دهیــد ،کدهــای  HTMLخــود را ســادهتر کنیــد و چنــد مــورد بهینهســازی دیگــر نیــز

انجــام دهیــد .هیــچ کــدام از ایــن کارهــا ،ســخت نیســتند ولــی اگــر قبـ ً
ا بــا ایــن عناصــر
کار نکــرده باشــید ،ممکــن اســت کمــی زمانبــر باشــند .بــا اینحــال ،نتیجــه نهایــی
آنهــا بســیار خــوب اســت .گــوگل ،ســایتهایی را کــه زمــان بارگــذاری ســریعتری
دارنــد ،در رتبههــای بهتــری قــرار میدهــد .همچنیــن از ســازگاری بــا موبایــل نیــز،
بــه عنــوان عاملــی بــرای رتبهبنــدی ســایت شــما اســتفاده میکنــد .پــس وقتــی کــه
نســخه موبایــل ســایت شــما ،ســریع بارگــذاری شــود ،میتوانیــد مطمئــن شــوید کــه در
نتایــج جســتجوی گــوگل ،رتب ـهی خوبــی بــه دســت میآوریــد.
ممکــن اســت کــه ایــن رتبهبندیهــا در یــک روز بدســت نیاینــد ،ولــی کاربــران شــما،
بالفاصلــه آنهــا را متوجــه میشــوند .هرچــه باشــد ،تفــاوت بزرگــی در بیــن ســایتهایی
کــه در  10ثانیــه بارگــذاری میشــوند بــا ســایتهایی کــه بالفاصلــه بارگــذاری میشــوند،
وجود دارد.
یکــی از قویتریــن روشهــا بــرای کاهــش زمــان بارگــذاری نســخه موبایــل ســایت شــما،
اســتفاده از صفحــات موبایــل شــتاب داده شــده ( )acceleratedیــا همــان AMP
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اســت .ایــن مــورد یــک زبــان کدگــذاری ســاده شــده اســت کــه بــه خوانــدن ،درک
ـریع وبســایت شــما از طــرف گــوگل ،کمــک میکنــد .همچنیــن
کــردن و توصیــه سـ ِ
 ،AMPبــه صفحــات کمــک میکنــد تــا بالفاصلــه بــر روی دســتگاههای موبایــل،

بارگــذاری شــوند.

بزرگتریــن قانــون طراحــی نســخه موبایــل ســایت :آن را
ســاده نگــه دارید

الزم نیســت کــه نســخه موبایــل ســایت شــما ماننــد ســایت اصلــی ،ظاهــری پــر زرق و
بــرق داشــته باشــد .در یــک صفحـ ه کوچــک ،عناصــر گرافیکــی ســنگین ،فضــای زیــادی
ت بارگــذاری شــوند و کاربــران
را میگیرنــد و ممکــن اســت منجــر بــه کنــد شــدن ســرع 
موبایــل ،قطع ـاً چنیــن چیــزی را نمیپذیرنــد.

نســخه موبایــل ســایت ،بایــد طراحــی ســادهای داشــته باشــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه
دلیــل مراجعــ ه اکثــر کاربــران موبایــل بــه ســایتها ،بهدســت آوردن اطالعــات مفیــد
و کاربــردی اســت و بیهــدف وارد ســایت نمیشــوند .بنابرایــن هــدف اصلــی ،فراهــم
کــردن اطالعــات مــورد نیــاز کاربــران اســت .بــه ایــن معنــا کــه طراحــی ســایت موبایــل،
تــا حــد ممکــن ســاده باشــد.
البتــه ایــن مــوارد باعــث نمیشــود کــه شــما ســایتی زشــت داشــته باشــید .هنــوز
هــم میتوانیــد نســخه موبایــل ســایتتان را زیبــا کنیــد  .کدهــای  ،CSS3بــه
طراحــان نســخه موبایــل ســایت ،ایــن اجــازه را میدهنــد تــا گرافیکهــای جذابــی را
بــا ویژگیهایــی ماننــد مــوارد متحــرک ایجــاد کننــد.
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ایــن کدهــا شــما را قــادر بــه داشــتن یــک موبایــلوبِ جــذاب میکننــد .بــا در ذهــن
داشــتن ایــن نــوع ســادگی در زمین ـهی طراحــی ســایت موبایــل ،میتوانیــم شــروع بــه
تفکــر دربــاره روش طراحــی موبایـلوب کنیــم کــه دو رویکــرد کلــی بــرای آن وجــود دارد
و آن را در ادامــه مــی خوانیــم.

دو رویکرد برای ایجاد نسخه موبایل سایت
 .1یک موبایلوبِ منحصربهفرد و جداگانه بسازید.

 .2وبســایت موجــود خــود را بــه نحــوی طراحــی کنیــد کــه خــود را بــرای انــدازه
دســتگاههای مختلــف تنظیــم کنــد ( طراحــی واکنشگــرا ).
روش متفــاوت ،بحــث خواهیــم کــرد .پاســخ
مــا بــا جزئیــات کامــل در مــورد ایــن دو ِ

قطعــی در مــورد اســتفاده از هــر یــک از ایــن دو نــوع طراحــی وجــود نــدارد ،ولــی

اولویتهــای کس ـبوکار شــما ممکــن اســت باعــث شــود کــه یکــی از ایــن گزینههــا،
برایتــان مناســبتر باشــد.
• رویکرد  :1یک دامنه مخصوص وبسایت موبایل یا ایجاد یک وبسایت Mobi.
وبســایتهای  ،Mobi.ســایتهایی هســتند کــه بهطــور ویــژه بــرای دیدهشــدن
در دســتگاههای موبایــل طراحــی شــدهاند .از لحــاظ فنــی ،هــر دامنــهای را میتــوان
بــر روی دســتگاه موبایــل مشــاهده کــرد ،ولــی ســایتهای  Mobi.قابلیــت اســتفادهی
باالتــری دارنــد.
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از دیــدگاه کاربــری ،یــک ســایت و دامنــه  ،mobi.بــه ایــن دلیــل ارجحیــت دارد کــه
همــه ســایتهای  mobi.بایــد بــرای دیــده شــدن بــر روی دســتگاههای موبایــل،
بهینهســازی شــده باشــند .از دیــدگاه مرتبــط بــا کسـبوکار ،مزایــا و معایــب زیــادی در
اســتفاده از رویکــرد  mobi.وجــود دارد.
نکتــه :میتوانیــد بــدون ایجــاد دامنــهی  ،mobi.یــک وبســایت مخصــوص موبایــل
ایجــاد کنیــد .میتوانیــد بــه راحتــی یــک زیــر دامنــه ماننــد “”m.domain.com
ـل خــود را بــر روی آن قــرار دهیــد.
ایجــاد کنیــد تــا وبموبایـ ِ

 -1مزایای ایجاد یک وبسایت Mobi.

ِ
کوچــک
• بــه صــورت خــاص ،بــرای خــوب کارکــردن بــر روی صفحــه نمایشهــای
موبایــل طراحــی میشــود.
• از حداقــل میــزان پهنــای بانــد اســتفاده میشــود کــه باعــث بارگــذاری ســریعتر
ســایتها میشــود.
• ساده و سبک است.
• احتمال باال آمدن آنها در جستجو با موبایل از سایتهای  com.بیشتر است.
• از آنجایــی کــه در ایــن روش ،یــک وبســایت جداگانــه میســازید ،میتوانیــد محتواهــا
را تنظیــم کنیــد تــا بــا جســتجو توســط موبایــل ،نمایــش داده شــوند .ایــن نــوع ،غالبــا از
جســتجوهای دســکتاپی متفــاوت اســت.

 -2معایب ایجاد یک وبسایت Mobi.

• دو ســایت جداگانــه بــرای نگهــداری و مدیریــت و صــرف هزینــه داریــد (دامنــهی
معمولــی  com.و دامنــهی موبایــل )mobi.
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• باید کارهای سئو و بهینهسازی دامنه  mobi.را از ابتدا شروع کنید.
• داشــتن دو دامنــه بــه معنــای بــاال رفتــن احتمــال وجــود محتواهــای تکــراری اســت
کــه جریمــه شــدن توســط گــوگل را در پــی خواهــد داشــت.
• رویکرد  :2همگام شدن با سایت اصلی یا طراحی وبسایت واکنشگرا
طراحــی وبســایت بــه روش واکنشگــرا ،یــک وبســایت موجــود از قبــل را قــادر بــه
تغییــر انــدازه و تنظیــم مجــدد بــه صــورت خــودکار ،بــرای دســتگاههای موبایــل میکنــد.
تکنولوژیهایــی ماننــد  CSS3و  ،HTML5طراحــی ســایت شــما را بــرای ســازگاری و
مطابــق شــدن بــا هــر دســتگاهی کــه در آن دیــده میشــود ،آســانتر میکنــد ،کــه در
واقــع وبســایت را بــرای مشــاهد ه بهتــر ،بــه یــک طــرح و چینــش مخصــوص و مطابــق
بــا موبایــل تبدیــل میکنــد.
طراحــی وبســایت واکنشگــرا ،یــک گزینــه عالــی اســت و هــر روز بــا افزایــش
تنــوع دســتگاههایی کــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد ،محبوبتــر میشــود .رســانه
 Mashableاعــام کــرد کــه :ســال قبــل ،ســایت بــا بیــش از  2000دســتگاه موبایــل،
مــورد دسترســی قــرار گرفتــه اســت .هــدف طراحــی واکنشگــرا ،زیبــا کــردن ســایت

شــما بــر روی همـه ایــن دســتگاهها اســت .پــس قطعـاً مزایــا و معایبــی بــرای آن وجــود
خواهــد داشــت.

 -1مزایای طراحی واکنشگرا

• وجــود یــک ســایت بــرای دســتگاههای مختلــف ،بــه جــای مدیریــت چنــد ســایت

بــرای دســتگاههای مختلــف.
• تمهــای بســیاری بــرای طراحــی وبســایت واکنشگــرا در وردپــرس بهطــور رایــگان
و یــا بــا هزینــه بســیار پائیــن ،وجــود دارنــد.
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• طراحــی وبســایت بــه روش واکنشگــرا ،روش توصیــه شــده توســط گــوگل بــرای
طراحــی نســخه موبایــل ســایت اســت.

 -2معایب طراحی واکنشگرا

• ســایتهایی کــه طراحــی وبســایت موبایــل واکنشگــرا دارنــد ،ممکــن اســت
بارگــذاری کندتــری از ســایتهای  mobi.داشــته باشــند.

• تبلیغــات موجــود در ســایت ،معمــوالً در هنــگام تنظیــم مجــدد صفحــه نمایشــگر،
دچــار مشــکل میشــوند.
• معماری اطالعات و قابلیت کارکرد سایت ،ممکن است دچار ایراداتی شود.
در نهایت:
نبــرد طراحــی وبســایت  mobi.در مقابــل واکنشگــرا ،نبــردی بــزرگ و هماننــد
رقابــت بیــن کوکاکــوال در مقابــل پپســی ،انرجایــزر در مقابــل دوراســل و مــک در برابــر
 PCاســت.
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کدام روش برای شما مناسبتر است؟

جــواب مشــخصی بــرای ایــن ســؤال وجــود نــدارد .نگهــداری و مدیریــت طراحــی
واکنشگــرا ،آســانتر اســت .زیــرا شــما فقــط بــا یــک وبســایت ســروکار داریــد .بــا
اینحــال ،ســاختن ســایتهایی کــه مخصــوص بــه دســتگاههای موبایــل طراحــی
شــدهاند ،بــه ایــن معنــا اســت کــه شــما شانســی بــرای آزمایــش کــردن ویژگیهــای
مخصــوص موبایــل ،ماننــد  GPSو دوربینهــای عکسبــرداری موبایــل را خواهیــد
داشــت.

معمــوالً چنیــن کارکردهایــی در برنامههــای عــادی طراحــی ســایت وجــود ندارنــد ،ولــی

پیادهســازی ایــن نــوع تجربههــا در نســخه موبایــل ســایت ،میتوانــد منجــر بــه ایجــاد
ســایتهای بســیار تعاملــی و جــذاب شــود .بعضــی از متخصصــان پیشــنهاد میدهنــد
کــه کس ـبوکارهایی کــه تعــداد کمتــری کاربــر موبایلــی دارنــد ،بهتــر اســت طراحــی
وبســایت واکنشگــرا را انتخــاب کننــد .درحالیکــه کس ـبوکارهایی کــه تعــداد زیــادی
کاربــر موبایــل دارنــد و یــا بودجــ ه بیشــتری دارنــد ،بایــد ســایتهای مخصــوص بــه
موبایــل را ایجــاد کننــد .در نهایــت میتــوان گفــت کــه تصمیــم بــا خودتــان اســت.

وبســایتهای ریسپانســیو ،در مقایســه بــا برنامههــای
کاربــردی (اپلیکیشــنها)

ن چــه جایــی در ایــن بحــث دارد؟
ممکــن اســتبا خــود فکــر کنیــد کــه :طراحــی اپلیکیشـ 

پاســخ ایــن اســت کــه :ایــن برنامههــا عالــی هســتند ولــی هــر یــک از آنهــا ،مــوارد
اســتفاده خاصــی دارنــد.
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شــرکت اپــل ،بــا عالقهمنــد کــردن همــه مــا بــه ایــد ه اپلیکیشــن ،کار فوقالعــاده
شــگفتانگیزی انجــام داد .درعیــن حــال کــه اپلیکیشــنها مزایــای زیــادی دارنــد،
نمیتــوان گفــت کــه بــرای تمامــی کســبوکارها ،مناســب میباشــند.
ـی (محلــی) پلتفــر ِم
برنامههــای کاربــردی ،نرمافزارهایــی هســتند کــه بایــد بــه زبــان اصلـ ِ

انتخابــی ،ماننــد آیفــون اپــل یــا اندرویــد گــوگل ،نوشــته شــوند .مزایــای جالبــی بــرای
ایجــاد اپلیکیشـنها وجــود دارد ،ولــی بــرای اکثــر کسـبوکارهای کوچــک تــا متوســط،
ایــن کار مقــرون بــه صرفــه نیســت و ارزش طراحــی نــدارد.

 -1مزایای استفاده از اپلیکیشن

• از آنجایــی کــه کـ ِد شــما مخصــوص یــک پلتفــرم نوشــته میشــود ،احتمــال عملکــرد

بهتـ ِر آن ،وجــود دارد.
• توزیــع یــک برنامــه در اپاســتورها ،میتوانــد باعــث افزایــش توجــه و اطــاع دیگــران
شو د .
• برنامههــا میتواننــد از کارکردهــای دســتگاههای موبایــل اســتفاده کننــد ،ماننــد
دوربینهــا یــا شتابســنجهای ســاخته شــده در موبایلهــا

 -2معایب استفاده از اپلیکیشن

• توسعه و مدیریت آن ،گران است.

• کاربــر بایــد کارهــای بیشــتری را انجــام دهــد تــا بتوانــد بــا ســایت تعامــل داشــته باشــد
( بایــد اپاســتو ِر برنام ـ ه مخصــوص بــه پلتفــرم را دانلــود کنــد ،خــود برنامــه را دانلــود
کنــد و یــا برنامــه را ارتقــا دهــد)
• باید برای تبلیغ اپلیکیشن در اپاستورها ،هزینههایی پرداخت شود.
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چــه کســبوکارهایی از داشــتن اپلیکیشــنها ســود
میبرنــد؟

کســبوکارهایی کــه بیــش از همــه از برنامههــای کاربــردی ســود میبرنــد ،آنهایــی
هســتند کــه نیــاز بــه تحویــل محتــوای خاصــی دارنــد .ماننــد کســبوکارهایی کــه
میخواهنــد بــرای عضوهــای خــود از طریــق برنامههــای خــاص ،ویدئوهــای HD
پخــش کننــد (ماننــد  Netflix، HBO GO، Hulu plusو غیــره) .همچنیــن ایــن
برنامههــا ،بــرای کاربردهــای ویــژه هــم عالــی هســتند ،ماننــد برنامـهای کــه بــه کاربــران
کمــک میکنــد تــا نزدیکتریــن رســتوران بــه خــود را پیــدا کننــد.

نکات کاربردی برای طراحی نسخه موبایل سایت

• طراحیهــای یــک ســتونه را انتخــاب کنیــد :طراحیهــای دارای یــک ســتون در

صفحــه نمایشهــای کوچکتــر ،قابلیــت مدیریــت بیشــتری دارنــد و راحتتــر از حالــت
افقــی بــه عمــودی تبدیــل میشــوند.
• بــه نحــوه قــراردادن محتــوای خــود فکــر کنیــد :مشــخص کنیــد کــه محتواهــای شــما
چگونــه در ســایت قــرار میگیرنــد .آیــا ترتیــب خودشــان را در تبدیــل از دســکتاپ بــه
موبایــل ،مجــددا ً تنظیــم میکننــد؟

• یــک ناوبــری قابلانعطــاف انتخــاب کنیــد :ناوبــری قابلانعطــاف ،طراحــی موبایــل
شــما را آســان و تمیــز نگــه مــیدارد .بــرای مثــال در ناوبــری قابلانعطــاف ،منــوی
ســایت شــما را میتــوان بــرای گشودهشــدن ،لمــس کــرد.
• تبدیــل کلیکهــای مــاوس بــه تپکــردن بــا انگشــتها را در نظــر بگیریــد:
کامپیوترهــا ،بــه کاربــران اجــازه میدهنــد تــا طراحیهایــی را کنتــرل و اداره کننــد
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ـردن دقیــق ،مــورد نیــاز اســت .ولــی از آنجایــی کــه موبایلهــا ،از
کــه در آنهــا کلیــک کـ ِ
تپکــردن بــا انگش ـتها اســتفاده میکننــد ،کاربــران نیازمنــد دکمههایــی هســتند کــه
بزرگتــر باشــند .ایــن مــوارد ،بــرای آیتمهــای هــاور هــم مــورد نیــاز هســتند( .هــاور
یــا  hoverکــردن ،عملــی اســت کــه در آن مــاوس را بــر روی یــک آیتــم خــاص قــرار
میدهیــد و بــدون کلیــک کــردن گزینههــای آیتــم موردنظــر بــاز میشــوند).
• نشــانگرهای بصــری را از یــاد نبریــد :درحالیکه بســیاری از مرورگرهای دســکتاپ ،دارای
نشــانگرهای پیشــروی ســاخته شــده بــه صــورت درونــی ماننــد نشــانههای بارگــذاری
هســتند ،ایــن مــوارد چنــدان در مرورگرهــای موبایــل رایــج نمیباشــند .بهتــر اســت کــه
بازخــورد ( )feedbackبصــری مخصــوص خودتــان را ،بــه عنــوان بخشــی از طراحــی
موبایــل ،ارائــه دهیــد .وقتــی کــه یــک کاربــر ،یــک دکمــه را تــپ میکنــد ،کاری کنیــد
کــه آن دکمــه ،تغییــر ظاهــر دهــد تــا نشــان دهیــد کــه عمــل تــپ بــر روی آن دکمــه
انجــام شدهاســت .همچنیــن آیکونهــای چرخنــده را بــرای نشــان دادن بارگــذاری
ســایت امتحــان کنیــد.
• طراحــی را بــرروی دســتگاههای زیــادی آزمایــش کنیــد :تســتهای بســیار زیــادی
انجــام دهیــد .ابزارهــای آزمایشــی و برابرســازهای زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه شــما
کمــک میکننــد تــا ببینیــد کــه ســایتتان بــر روی دســتگاههای مختلــف ،بــه چــه
شــکل دیــده میشــود.
• ســایت خــود را مفیــد نگــه داریــد :اکثــر کاربــران موبایــل ،بــه دنبــال ســایتهای پــر
زرقوبــرق نیســتند .آنهــا بــه دنبــال اطالعــات هســتند و میخواهنــد آن را ســریع بــه
دســت بیاورنــد .همــه چیــز را ســاده نگــه داریــد و بــه فکــر تولیــد محتــوا بــه صــورت
حرف ـهای ،بــرای نســخه موبایــل ســایت خــود باشــید.
• ســایت خــود را منســجم کنیــد :بــا اینکــه ممکــن اســت بخواهیــد کــه چینــش طراحــی
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خــود را تغییــر دهیــد و شــاید حتــی محتواهایــی را بــرای موبایــل اضافــه یــا ویرایــش
کنیــد ،هویــت و پیــام اصلــی شــما بایــد در هم ـه دســتگاهها ،منســجم باشــد .طراحــی
نســخه موبایــل ســایت شــما ،نبایــد بــه طــور کلــی از ســایت اصلــی ،متفــاوت باشــد.
• مخاطبــان خــود را بشناســید :زمانــی را بــرای بررســی تجربــه کاربــری مخاطبــان اصلــی
خــود صــرف کنیــد و مــواردی کــه آنهــا در ســایت شــما بــه دنبالــش هســتند را در نظــر

بگیریــد .هــدف کاربــران در هنــگام اســتفاده از موبایــل ،احتمــاالً از هــدف آنهــا بــر روی
دســکتاپ متفــاوت اســت.
• ورودیهــای متنــی را در کمتریــن حالــت ممکــن نگـ ه داریــد :بــا اینکــه پیشــرفتهای
زیــادی بــرای آسانســازی درج متنهــا در فرمهــای مختلــف ســایت در دســتگاههای
موبایــل ،انجــام شدهاســت ،هنــوز ایــن فرمهــا ،از مــوارد اذیتکننــده هســتند .کاربــران
خــود را فقــط زمانــی مجبــور بــه وارد کــردن متــن کنیــد کــه واقعـاً ضــروری باشــد.

عوامل موفقیت وبسایتهای دارای نسخه موبایل

• امــکان لمــس مناســب تمــام صفحــات :آیــا کاربــران میتواننــد همــه لینکهــای
موجــود در ســایت شــما را بــه ســادگی و راحتــی تــپ کننــد؟
• اســکرول کــردن بــه صــورت عمــودی :آیــا افــراد میتواننــد از انگشــت شســت خــود
بــرای خوانــدن تمــام محتــوای صفح ـه اســتفاده کننــد؟
• گرافیکهای اضافی :آیا میتوانید عکسها یا ویدئوهای اضافی را حذف کنید؟
• فیلدهــای بــزرگ در فرمهــا :آیــا کاربــران میتواننــد بــا انگشـت شســت خــود فیلدهــا
را تــپ و انتخــاب کننــد؟

• درخواســت حداقــل اطالعــات موردنیــاز در فرمهــا :آیــا واقع ـاً بــه هم ـه مــواردی کــه

در فــرم درخواســت کردهایــد ،نیــاز داریــد؟

www.armanic.com

۲۰

طراحی نسخه موبایل سایت
• کدنویسی مدرن :آیا از زبان  HTML5استفاده میکنید؟

چگونــه میتوانیــد نســخهی موبایــل وبســایت خــود را
مشــاهده و بررســی کنیــد؟

اکثــر برنامههــای طراحــی نســخه موبایــل وبســایت ،دیــدن نــوع نمایــش محتواهــا را بــر
روی دســتگاههای موبایــل ،آســان کردهانــد و امکاناتــی را بــرای آن در نظــر گرفتهانــد.
یعنــی شــما میتوانیــد قبــل از انتشــار ســایت خــود ،آن را بــرای موبایــل سفارشیســازی

کنیــد .برخــی از نرمافزارهــای پیشــرفتهتر ماننــد  ،Wixقالبهایــی بهینهســازی شــده
را بــرای موبایــل ارائــه میدهنــد .ایــن یعنــی الزم نیســت کــه شــما هی ـچکاری بــرای
بهینهســازی محتــوای خــود انجــام دهیــد .خــود پلتفــرم ،ایــن کار را بــرای شــما انجــام
میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،شــما میتوانیــد از یــک رابــط بصــری ویرایــش کننــد ه موبایــل
 ،Wixدر هنــگام نیــاز بــه هــر نــوع ویرایشــی ،اســتفاده کنیــد .ایــن ابــزار بــه شــما اجــازه
تغییــر رنگهــا ،اســتایلها و پیشزمینــه را میدهــد .ویرایشکننــده موبایــل ،یــک
ابــزار بــا مقیــاس کامــل اســت کــه بــرای سفارشیســازی و بهینهســازی وبســایت
شــما طراحــی شــده اســت و باعــث میشــود کــه  100درصــد ،کاربرپســند باشــد.

چگونــه نســخه موبایــل وبســایت خــود را آزمایــش
کنیــد؟

تعــداد زیــادی ابــزار رایــگان بــرای آزمــودن طراحــی موبایــل وجــود دارد تــا بــا اســتفاده
از آنهــا بتوانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســایت شــما ،در هنــگام اســتفاده از طریــق

هــر دســتگاهی ،زیبــا میباشــد .در ادامــه چنــد نمونــه از آنهــا را بــه شــما معرفــی
میکنیــم:
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•  :MobiReadyیــک ابــزار آزمایــش ،کــه میــزان بهینــه بــودن ســایت شــما را بــرای
دســتگاههای موبایــل ،بــا در نظــر گرفتــن بهتریــن شــیوهها و اســتانداردها ،آزمایــش
میکنــد .شــما از  1تــا  5امتیــاز میگیــرد و یــک تجزیــه و تحلیــل کامــل را از ســایت
خــود دریافــت میکنیــد.
•  :The Responsinatorیــک ابــزار رایــگان بــرای آزمایــش طراحــی واکنشگــرای
ســایت شــما ،در بیــن دســتگاههای موبایــل محبــوب
•  :GoMoMeerایــن ابــزار از شــرکت گــوگل ،نشــان میدهــد کــه ســایت شــما
در یــک گوشــی هوشــمند ،بــه چــه شــکل دیــده میشــود و یــک گــزارش رایــگان بــا
توصیههــای شخصیســازی شــده بــه شــما دربــار ه بهینهســازی بهتــر ســایتتان ارائــه
میدهــد.
•  :Screenflyایــن ابــزار ،بــه شــما اجــازه میدهــد تــا وبســایت خــود را بــرروی
دســتگاههای متنوعــی مشــاهده کنیــد .فقــط کافــی اســت تــا آدرس ســایت خــود را
بنویســید.
•  :Mobile Phone Emaluatorیــک برابرســاز موبایــل محبــوب .ایــن ابــزار بــه
شــما اجــازه میدهــد تــا ســایت خــود را بـرروی تعــداد زیــادی از دســتگاههای موبایــل،
آزمایــش کنیــد.
•  :iPad Peekایــن ابــزار ،همانطــور کــه از نامــش مشــخص اســت ،بــه شــما اجــازه
میدهــد تــا نحــوه دیدهشــدن ســایت خــود را بــرروی دســتگاههای آیپــد یــا آیفــون
مشــاهده کنیــد.
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نتیجهگیری

انتخــاب یــک طــراح حرفـهای بــرای طراحــی نســخه موبایــل ســایت ،کار ســختی اســت.
مخصوصــاً وقتــی کــه گزینههــای زیــادی بــرای ایــن کار وجــود داشــته باشــد .بــا
اینحــال ،چندیــن نکتــه اســت کــه میتوانیــد آنهــا را بــرای راحتتــر کــردن ایــن
انتخــاب ،در نظــر بگیریــد .بــرای گرفتــن تصمیــم درســت ،بایــد مــواردی ماننــد بودجــه
بوکار خــود را در نظــر بگیریــد و حــوزه
موردنظــر ،اهــداف وبســایت و اهــداف کســ 
کاری خــود را هــم بــه خوبــی بشناســید .همانطــور کــه در ایــن مطلــب بیــان شــد ،گاهــی
اوقــات نیــازی بــه طراحــی نســخه موبایــل ســایت نیســت و طراحــی واکنشگــرا کفایــت
میکنــد .گاهــی هــم اســتفاده از اپلیکیشــنها مناســبتر اســت.
در مرحلــه اول ،بایــد بدانیــد کــه بودجهتــان چقــدر اســت ،بــه چــه اهــداف آنالینــی
میخواهیــد برســید و چگونــه میخواهیــد کســبوکارتان را رشــد دهیــد .همچنیــن
شــناخت کافــی از حــوزه کاریتــان ،بســیار مهــم اســت .بــرای مثــال ،اگــر شــما در
حــوزهای کار میکنیــد کــه رقبایتــان ،از ســال  1390بــه بعــد ،وبسایتهایشــان
را بهروزرســانی نکردهانــد ،طراحــی نســخه موبایــل وبســایت بــرای شــما ،ماننــد یــک
شــدن ســایت شــما و باالرفتــن رتبهتــان
معجــزه عمــل میکنــد و ســبب کاربرپســند
ِ

www.armanic.com

۲۳

طراحی نسخه موبایل سایت
در نتایــج جســتجوی گــوگل خواهــد شــد .ولــی اگــر شــما یکــی از آخریــن شــرکتها در
حــوزه کاری خــود هســتید و میخواهیــد نســخه موبایــل وبســایت خــود را راهانــدازی
کنیــد ،ممکــن اســت کار ســختی در پیــش داشــته باشــید .بــرای ایــن کار ،مــا بــه
شــما پیشــنهاد میکنیــم کــه در ایــن زمینــه ،مشــاوره بــا متخصصــان را از یــاد نبریــد.
همچنیــن فرامــوش نکنیــد کــه هــر اتفاقــی کــه بیافتــد ،راهانــدازی یــک وبســایت
مناســب بــرای کاربــران موبایــل ،همیشــه باعــث جــذب مشــتریان بیشــتر میشــود.
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