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در ســال های اخیــر، اقدامــات بســیاری در رابطــه بــا طراحــی نســخه موبایــل وب ســایت، 
ــای  ــا موبایل ه ــراد ب ــیاری از اف ــروزه، بس ــت. ام ــده اس ــام ش ــا انج ــور م ــا و کش در دنی
خــود در اینترنــت پرســه می زننــد. بنابرایــن اگــر ســایتی داریــد کــه می خواهیــد بــرای 
مخاطبان تــان جالــب باشــد، بدیهــی  اســت کــه بایــد بــه فکــر طراحــی نســخه موبایــل 
آن نیــز باشــید. در ایــن مقالــه، رویکرد هــای مختلــِف طراحــی نســخه موبایــل وب ســایت 
ــرای  ــایت تان ب ــه س ــد ک ــر عالقه مندی ــم. اگ ــه می کنی ــیوه های آن را ارائ ــن ش و بهتری

ــا مــا همــراه باشــید. موبایــل بهینه ســازی شــود، ب

ــاز  ــیو( نی ــرا ) ریسپانس ــایتی واکنش گ ــه وب س ــرا ب چ
ــد؟ داری

درصورتیکــه مطمئــن نیســتید کــه یــاد گرفتــِن موضوعــات مربــوط بــه طراحــی نســخه 
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 وب ســایت های واکنش گــرا، بــه انــدازه ی 15٪ از کل ترافیــک اینترنــت جهانــی 

. ست ا
ــک  ــل ی ــخه موبای ــا نس ــی ب ــری خوب ــه  کارب ــر تجرب ــردم، اگ ــد از م ــدود 61 درص • ح
فروشــگاه اینترنتــی یــا وب ســایت داشــته باشــند، نظــر خوبــی نســبت بــه آن خواهنــد 

داشــت.
• حــدود 60 درصــد از خریــداران، از گوشــی هوشمندشــان در داخــل محــل کار و ٪50 

ــد. ــا محــل کار اســتفاده می کنن ــزل ی ــه من ــد ب ــن رفت و آم ــر، از آن، در حی دیگ
ــای  ــران PC، در دنی ــا کارب ــه ب ــتری را در مقایس ــان بیش ــت ، 50٪ زم ــای تبل • کاربره

ــد. ــرف می کنن ــازی ص مج
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ــارم از کل  ــک چه ــاً ی ــل، تقریب • جســتجوهای انجــام شــده توســط دســتگاه های موبای
ــد. ــکیل می دهن ــی را تش ــتجوهای اینترنت جس

• هــر 100 میلــی ثانیــه تاخیــر در زمــان بارگــذاری ســایت، کاهــش 1 درصــدی مقــدار 
فــروش را در پــی دارد.

ــد.  امــروزه، بیــش از نیمــی از ترافیــک اینترنتــی، از دســتگاه های موبایــل بوجــود می آی
مســلم اســت کــه بــا افزایــش لحظه به لحظــه اســتفاده از گوشــی های هوشــمند و 
ــد،  ــاز دارن ــل نی ــا موبای ــازگار ب ــایت های س ــه وب س ــه ب ــرادی ک ــدادی اف ــا، تع تبلت ه

افزایــش می یابــد.
بــدون یــک وب ســایت واکنش گــرا، شــما بیــش از نیمــی از مشــتریان بالقــوه  خــود را از 
دســت خواهیــد داد. بــه طــور خالصــه، ایــن یعنــی شــما فقــط 50% از مبلغــی را دریافــت 
می کنیــد کــه بایــد هــر روز، هــر مــاه و هــر ســال دریافــت کنیــد. اکنــون بیــش از هــر 
ــتفاده  ــت، اس ــتفاده از اینترن ــرای اس ــود ب ــای خ ــتریان، از موبایل ه ــری، مش ــان دیگ زم

می کننــد.
ــرج  ــراه خ ــِک تلفن هم ــارت الکترونی ــر روی تج ــارد دالر ب ــال 2014، 350 میلی در س
شــد و ایــن عــدد همچنــان در  حــال افزایــش اســت. پیش بینــی می شــود کــه تــا ســال 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــارد دالر برس ــه 625 میلی ــل، ب ــک موبای ــارت الکترونی ــد تج 2020، درآم
ایــن، در ســال 2015، تجــارت الکترونیــک موبایــل، بــه میــزان 30% از کل تجارت هــای 

الکترونیــک در آمریــکا رســید.
ــه  ــد، ب ــل باش ــتگاه های موبای ــا دس ــازگار ب ــه س ــدارد ک ــایتی ن ــما، س ــرکت ش ــر ش اگ
ــرای  ــی ب ــبختانه، راه حل ــد. خوش ــت می دهی ــادی را از دس ــتریان زی ــاد مش ــال زی احتم
ــد  ــایت، می توانی ــل س ــخه موبای ــی نس ــا طراح ــانی ی ــا بروزرس ــود دارد. ب ــر وج ــن ام ای
مشــتریانی کــه می خواهیــد را بدســت آورده و بــه ســایت خــود هدایــت کنیــد. در غیــر 
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ــه  ــد ک ــد دی ــه اول، بای ــد. در وهل ــل می دهی ــای  خــود تحوی ــه رقب ــا را ب اینصــورت، آنه
ــد؟ ــار داری ــی را در اختی ــا و امکانات ــه گزینه ه ــل، چ ــخه موبای ــی نس ــرای طراح ب

ــید،  ــایت می شناس ــل س ــخه موبای ــی نس ــص طراح ــنایان تان، متخص ــان آش ــر در می اگ
ــد  ــد. خــوب اســت بدانی ــدا می کن ــرا هزینه هــای شــما کاهــش پی خوشــحال باشــید زی
ــرای ایجــاد یــک ســایت  ــا مهارت هــای خــاص، ب کــه مجموعــه ای از افــراد متخصــص ب
ــتری  ــه مش ــا ب ــل بازدیدکننده ه ــث تبدی ــه باع ــند ک ــاز می باش ــورد نی ــیو ، م ریسپانس
ــراد  ــز اف ــان نی ــتید و در اطراف ت ــنا نیس ــات آش ــن موضوع ــا ای ــود، ب ــر خ ــوند. اگ ش
متخصــص نداریــد، بــه هیــچ عنــوان نگــران نباشــید. همــکاری بــا یــک شــرکت طراحــی 

ــت. ــما اس ــرای ش ــه ب ــن گزین ــن و مطمئن تری ــایت، بهتری س

طراحــی ســایت بــه روش First Mobile یــا »ابتــدا 
ــت؟ ــا اس ــه معن ــه چ ــل« ب موبای

 UX ــد محبــوب در طراحــی ــه یــک رون ــه روش »ابتــدا موبایــل«، ب طراحــی معــروف ب
ــل شــده   ــری( و انجمن هــای توســعه دهنده گان وب ســایت تبدی ــه ی کارب )طراحــی تجرب
اســت.  حــال الزم اســت بدانیــد کــه »ابتــدا موبایــل«، دقیقــاً بــه چــه معنــا اســت؟ ایــن 
موضــوع، اولیــن بــار در تابســتان ســال 2011، در رویــدادی بــه نــام هفتــه تکنولــوژی یــا 
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 UX در شــیکاگو مطــرح شــد. در آنجــا، یک ســخنرانی در مــورد طراحی ،TechWeek

موبایــل توســط »جــان بــودا« صــورت گرفــت کــه بــه مخاطبــان حاضــر، نحــوه  نوشــتن 
ــازی  ــا پیاده س ــی داد. ب ــوزش م ــایت را آم ــرای س ــار واکنش گ ــه رفت ــوط ب ــای مرب کده
ــر  ــا ه ــه ب ــت ک ــایت ها گف ــه وب س ــوان ب ــرا، می ت ــکریپِت واکنش گ ــاوا اس ــای ج کده
دســتگاهی منطبــق و ســازگار شــوند. »ابتــدا موبایــل«، یــک اســتراژی قدرتمنــد و روشــی 
ــرای نوشــتن کدهــای ســایت اســت. قطعــاً ســؤال هایی در ذهــن شــما ایجــاد  ــد ب جدی
شــده اســت، از جملــه: اســتراتژی »ابتــدا موبایــل« چیســت؟ چــرا روش »ابتــدا موبایــل« 
ــن ســؤاالت را در ادامــه خواهیــد  ــه ســرعت در حــال محبوب شــدن اســت؟ جــواب  ای ب

خوانــد.
• طراحی به روش »ابتدا موبایل«، یک تغییر الگوی گسترده

بســیاری از شــرکت ها، از مدتــی قبــل، شــروع بــه اســتفاده از رویکــرد »ابتــدا موبایــل« 
کرده انــد. گــوگل، اولین بــار اســتراتژی »ابتــدا موبایــل« را در ســال 2010 بــه کار بــرد و 
آن را معرفــی کــرد. همانطــور کــه خودتــان هــم از نــام آن حــدس زده ایــد، روش »ابتــدا 
ــل از طراحــی  ــه قب ــل وب ســایت اســت ک ــای طراحــی نســخه موبای ــه معن ــل«، ب موبای
وب ســایِت مخصــوص دســکتاپ، یــا هــر دســتگاه دیگــری، انجــام شــود. بــه بیان ســاده تر، 
ــر روی  ــران ب ــز کارب ــه تمرک ــی ک ــل طراحــی شــود. در گذشــته، وقت ــرای موبای ــدا ب ابت
اینترنــت دســکتاپ بــود، طراحــی مخصــوص موبایــل یــک فکــر ثانویه بــود که اجــرای آن 
بهتــر از اجــرا نکــردن آن بــود. امــا امــروزه، افــراِد بیشــتری از دســتگاه های موبایــل خــود 
بــرای خریــد آنالیــن و فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد و بســیاری 
ــه  ــی ب ــد. طراح ــی کرده ان ــل را طراح ــه موبای ــوص ب ــایت های مخص ــرکت ها، س از ش
 UX ــرای طرح ریــزی، طراحــی ــد ب روش »ابتــدا موبایــل«، نیازمنــد یــک رویکــرد جدی
ــت و مشــابه  ــا دســتگاه هایی ماننــد گوشــی، تبل و توســعه اســت کــه باعــث می شــود ت
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ــی،  ــه طــور کل ــا، در خــط اول طراحــی اســتراتژی و پیاده ســازِی ســایت باشــند. ب اینه
ــه ایــن پــی برده انــد کــه اکنــون،  عرصــه ی دیجیتــال متحــول شده اســت و شــرکت ها ب
ــی  ــتری دسترس ــوای بیش ــه محت ــان، ب ــتگاه های موبایل ش ــتفاده از دس ــا اس ــران ب کارب

ــد. ــدا می کنن پی
روش »ابتــدا موبایــل«، تجربــه  کاربــری وب ســایت را متحــول می کنــد و الگــوی طراحــی 
ســایت را عــوض می کنــد. بــه جــای اینکــه کاربــران، نســخه های دســکتاپ وب ســایت ها 
ــر روی دســتگاه های گوشــی هوشــمند  ــل، ب ــا برخــی از تنظیمــات مخصــوص موبای را ب
خــود ببیننــد، اکنــون ســایت هایی را می بیننــد کــه بــه طــور ویــژه، بــرای دســتگاه های 
ــه:  ــود ک ــؤال می ش ــن س ــاد ای ــث ایج ــوارد، باع ــن م ــده  اند. ای ــاخته ش ــان س موبایل ش
ــن وب ســایت ها را می بیننــد؟ جــواب ســاده اســت: آنهــا  ــه ای ــران دســکتاپ، چگون کارب
ــد  ــکتاپ می باش ــوص وب دس ــه مخص ــد ک ــایت را می بینن ــخه هایی از وب س ــوز نس هن
ــه   ــد تجرب ــان، بای ــی طراح ــن یعن ــل، طراحــی شــده  اســت. ای ــه موبای ــه ب ــا توج ــا ب ام
کاربــری ســایت را بــا نیازهــای کاربــران، ســازگار کننــد. خوانــدن و جهت یابــی در متــن، 
ــند  ــترس باش ــل دس ــی قاب ــه راحت ــد ب ــه ها بای ــا و نقش ــد، عکس ه ــان تر باش ــد آس بای
ــر از آن اســتفاده  و همــه ی محتواهــا بایــد بــرای نمایــش بــر روی دســتگاهی کــه  کارب

ــوند. ــم ش ــد، تنظی می کن
• 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 تجربــه  کاربــری وب دســکتاپ، بــرای تعامــالت کاربــر 
بــا ســایت و بــا توجــه بــه اســتفاده از کیبــورد و مــاوس، طراحــی می شــود. بــرای ایجــاد 
چنیــن تجربــه  کاربــری ای، بایــد متــن ، مخاطــب ، رفتــار مــورد هــدف و کانــال ارتباطــی، 
در نظــر گرفتــه شــود. فــرض و گمــان اولیــه ایــن اســت کــه کاربــران، ســاکن می باشــند 
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ــه  ــت ک ــروری اس ــد. ض ــکتاپ می بینن ــزرگ دس ــه  ب ــک صفح ــر روی ی ــر را ب و مرورگ
تجربه هــای کاربــری وب دســکتاپ، بــرای همــه ی کاربــران، از نوجوانــان تــا افــراد مســن، 
ــا را  ــد، متن ه ــران می توانن ــاکن، کارب ــکتاپ س ــر دس ــک کامپیوت ــود. در ی ــی ش طراح
دقیــق و کامــل بخواننــد و متــون طوالنــی را تایــپ کننــد. همچنیــن بــرای بــازی کــردن 
ــازی را بــه  ــا اســتفاده از کیبــورد و مــاوس، کنتــرل ب در اینترنــت، کاربــران می تواننــد ب

دســت گیرنــد.
ــل مشــابه را در نظــر  ــام عوام ــز، تم ــل نی ــری موبای ــه  کارب ــرای تجرب ــتراتژی ب ــک اس ی
ــال ارتباطــی. امــا اهمیــت نســبی  می گیــرد. متــن، مخاطــب ، رفتــار مــورد هــدف و کان
ــل، از  ــی موبای ــد. طراح ــر می کن ــری، تغیی ــوای کارب ــاس محت ــر اس ــا، ب ــن عامل ه ای
فضــای نمایشــگِر کمتــری اســتفاده می کنــد. نیازهــای کاربــران در ایــن شــرایط یکســان 
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــر می کن ــرعت تغیی ــه س ــا ب ــگِر آن ه ــوای نمایش ــون محت ــت، چ نیس
ــای  ــه نمایش ه ــر روی صفح ــران ب ــرای کارب ــی ب ــل و طوالن ــای کام ــدن متن ه خوان
کوچــک، ســخت تر اســت. بــدون کیبــورد، قابلیــت آنهــا بــرای تایــپ کــردن کمتــر اســت. 
ــرکات و  ــتر )ح ــاچ و جس ــد ت ــدی مانن ــی جدی ــای تعامل ــل، حالت ه ــتگاه های موبای دس

ــد. ــی می کنن ــی( را معرف ــه ی گوش ــر روی صفح ــاص ب ــاره های خ اش
ــم  ــی خواهی ــال م ــد. ح ــر بگیری ــه را در نظ ــرکت بیم ــک ش ــایت ی ــال، س ــرای مث ب
تفاوت هــای بیــن اســتراتژی تجربــه   کاربــری وب دســکتاپ و اســتراتژی تجربــه  کاربــری 
موبایــل را بررســی کنیــم. یــک شــرکت بیمــه، بــه دنبــال ســاخت تجربــه آنالیــِن خــوب، 
بــرای کاربــران خــود اســت. صفحــه ی نخســت یــک وب ســایت دســکتاپ، ممکــن اســت 
ــد.  ــه ده ــات ارائ ــواع سفارش ــت ان ــران جه ــرای کارب ــای واســطی را ب ــا و کادره دکمه ه
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، 
ــل بهینه ســازی شــده  اســت، ضــروری اســت کــه محتــوای  ــرای موبای در ســایتی کــه ب

ــرای وب موبایــل پیاده ســازی شــود. ــه طــور مجــزا، ب وب دســکتاپ، ب
ــتند،  ــل« هس ــدا موبای ــتراتژی »ابت ــرای اس ــایت ها، پذی ــیاری از س ــر، بس ــال حاض در ح
ــا می خواهیــد بدانیــد کــه چــرا  ــادی طــول کشــیده اســت. آی ــی ایــن امــر مــدت زی ول
اســتراتژی »ابتــدا موبایــل« در حــال تبدیــل بــه یــک اســتراتژی محبــوب اســت؟ زیــرا 
ــواع  ــه ان ــران ب ــرای دسترســی کارب ــی ب ــون واســطه های اصل ــل، اکن دســتگاه های موبای
ــی  ــه از گوش ــرادی ک ــداد اف ــه تع ــت ک ــده  اس ــی ش ــند. پیش بین ــایت ها می باش وب س
موبایــل خــود بــرای ورود بــه ســایت ها اســتفاده می کننــد، تــا ســال آینــده، ســه برابــر 
شــود . هم اکنــون، میــزان فــروش گوشــی های هوشــمند، از فــروش کامپیوترهــای 

شــخصی، پیشــی گرفتــه اســت.
ــران  ــی کارب ــل و راحت ــتگاه های موبای ــر روی دس ــوا ب ــرف محت ــش مص ــر افزای ــالوه ب ع
ــدن  ــل، روی کارآم ــتقبال از وِب موبای ــل اس ــر از دالی ــی دیگ ــا، یک ــتفاده از آن ه در اس
ــدی  ــای جدی ــر، ویژگی ه ــا همدیگ ــه ب ــت ک ــای HTML5 و CSS3 اس تکنولوژی ه
را ارائــه می دهنــد و از فراخوانــِی کدهــای جــاوا اســکریپِت واکنش گــرا، پشــتیبانی 
ــود را  ــدازه  خ ــه ان ــد ک ــایت ها بگوین ــه وب س ــد ب ــعه دهندگان، می توانن ــد. توس می کنن
بــر اســاس نیــاز کاربــران تنظیــم کننــد و محــل قرارگیــری عناصــر در صفحــه نمایشــگر 

ــد. ــازی کنن ــاص، بهینه س ــتگاه های خ ــرای دس ــود را ب خ
ــل  ــک دلی ــان، ی ــتگاه های موبایل ش ــر روی دس ــایت ها ب ــه س ــراد ب ــی اف ــوه  دسترس نح
دیگــر بــرای محبوبیــت بــاالی روش طراحــی ســایت »ابتــدا موبایــل« می باشــد. صفحــه  
ــه  نمایــش محــدود دســتگاه های موبایــل، باعــث تشــویق طراحــان و توســعه دهندگان ب
تمرکــز بــر روی مهم تریــن بخش هــا و قطعــات محتــوا می شــود. از ایــن رو، دســتگاه های 
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موبایــل، بــه کاربــران تجربــه  بهتــری بــرای خریــد کــردن و بــازی کــردن ارائــه می دهنــد.
امــروزه، اســتفاده از اینترنــت بــا ســرعت در حــال رشــد اســت. پیش بینــی می شــود کــه 
ــت  ــک گیگابای ــل، ی ــای ســال 2019 در بســیاری از کشــورها، شــبکه های موبای ــا انته ت
داده را در هــر ثانیــه از طریــق اینترنــت، تحویــل کاربــران بدهــد. ایــن رشــد، 200 برابــر 
ســریع تر از ســرعت اینترنــت فعلــی در آمریــکا اســت. ایــن ســرعِت بــاال، کاربــران را در 
هنــگام حرکــت، قــادر بــه انجــام کارهــای بســیار بیشــتری در زمــان کــم، خواهــد کــرد. 
بــا در نظــر گرفتــن همــه  مــوارد بیــان شــده، روش طراحــی »ابتــدا موبایــل«، در حــال 
ــت. در  ــده گرف ــوان آن را نادی ــت اســت و روشــی اســت کــه نمی ت ــر عرصــه  اینترن تغیی
ــردن  ــن ک ــان، در تعیی ــت مخاطب ــن ماهی ــر و همچنی ــار کارب ــوا، رفت ــن محت نظــر گرفت
بهتریــن اســتراتژی دیجیتــال بــرای بازاریابــی محصــول یــا برنــد، بــه شــما کمــک خواهــد 
ــرای  ــل«، ب ــدا موبای ــد، روش »ابت ــتگاه های جدی ــداوم دس ــدن م ــازار آم ــه ب ــا ب ــرد. ب ک

ایجــاد محصــول یــا برنــد شــما ضــروری خواهــد بــود.
ــه  ــوند، چگون ــی می ش ــل« طراح ــدا موبای ــه روش »ابت ــه ب ــایت هایی ک ــوه  کار س • نح

اســت؟
ــدازه  دســتگاهی را  ــه ســایت، ان ــث می شــود ک ــل وب ســایت، باع طراحــی نســخه موبای
ــورت  ــه ص ــما ب ــایِت ش ــپس، وب س ــد. س ــخیص ده ــد، تش ــتفاده می کن ــر اس ــه کارب ک
ــدازه  صفحــه نمایــش دســتگاه مــورد نظــر در بیــاورد. ــه ان خــودکار، مقیــاس خــود را ب
ــه زوم   ــاز ب ــدون نی ــا در وب ســایت شــما، ب ــران اجــازه می دهــد ت ــه کارب ایــن گزینــه، ب

ــد. ــی کوچــک، اســکرول کنن ــای متن ــر روی لینک ه ــردن، ب ــپ ک ــردن و ت ک
• تفاوت طراحی واکنش گرا و طراحی ابتدا موبایل در چیست؟

ــه  ــی ب ــید. طراح ــنیده باش ــز ش ــرا« را نی ــی واکنش گ ــالح »طراح ــت، اصط ــن اس ممک
ــی  ــی تفاوت ــوارد یکســانی هســتند. ول ــاً م ــرا تقریب ــل و روش واکنش گ ــدا موبای روش ابت
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ــد. ــد آن را بدانی کلیــدی در بیــن آنهــا وجــود دارد کــه بای
ــکان را می دهــد کــه عــالوه  ــن ام ــه کســب و کارها ای ــل ســایت، ب طراحــی نســخه موبای
بــر ســایت فعلــی خــود، نســخه مخصــوص موبایــل داشــته باشــند. بســیاری از شــرکت ها 
ــن ســایت ها  ــرای هــر دوی ای ــام یکســانی را ب ــن فرمــت اســتفاده می کننــد، ن کــه از ای
ــه  ــایت اضاف ــه آدرس س ــک »m« ب ــه، ی ــم دامن ــل از اس ــی قب ــد، ول ــاب می کنن انتخ

می کننــد.
ــی ســازگار  ــی توانای ــد، ول ــک وب ســایت می ده ــه شــما فقــط ی ــرا، ب طراحــی واکنش گ
شــدن بــا اندازه هــای مختلــف صفحه هــا را دارد. پــس اگــر فــردی از مانیتــور دســکتاپ 
30 اینچــی اســتفاده کنــد و یــا بــا گوشــی هوشــمند 5 اینچــی، وارد ســایت شــود، تجربــه  
کاربــری خوبــی خواهــد داشــت. ایــن حالــت، نیازمنــد داشــتن نســخه ی دومــی از ســایت 
ــا غلــط اســت.  ــا این حــال، نمی تــوان گفــت کــه کــدام روش، صحیــح ی شــما نیســت. ب
ــر اســت کــه از یــک ســایت مخصــوص  ــرای یــک شــرکت، منطقی ت ــات ب بعضــی از اوق
ــران موبایــل اســتفاده کنــد و گاهــی، طراحــی واکنش گــرا منطقی تــر اســت. ــرای کارب ب
ــدازه ی  ــتری از ان ــائل بیش ــایت، مس ــل وب س ــخه موبای ــی نس ــه  طراح ــه در زمین البت
ــذاری ســایت اســت و  ــان بارگ ــا، زم ــه یکــی از آن ه ــد ک ــل وجــود دارن صفحــه ی موبای

ــد. ــر بگیری ــم در نظ ــد آن را ه بای

9   



طراحی نسخه موبایل سایت

www.armanic.com

کاهــش زمــان بارگــذاری وب ســایت با اســتفاده از نســخه 
ــایت موبایل س

ــردن  ــریع ک ــل، س ــایت موبای ــی وب س ــای طراح ــن بخش ه ــش برانگیزتری ــی از چال یک
ــم  ــورد، مه ــن م ــت. ای ــن اس ــتگاه های ممک ــه  دس ــایت، در هم ــذاری وب س ــان بارگ زم
ــا یــک مراجعه کننــده، ســایت  ــرا کــه فقــط نیــم ثانیــه زمــان کافــی اســت ت اســت، زی
ــران،  ــرود. در واقــع، 47 درصــد از کارب ــه ســایت رقیــب شــما ب شــما را تــرک کنــد و ب

ــذاری شــود. ــر از آن، بارگ ــا کمت ــه ی ــه صفحــه  وب ســایت، در 2 ثانی ــد ک انتظــار دارن
ــش  ــان را کاه ــدازه  عکس های ت ــد ان ــایت تان، بای ــریع س ــذاری س ــن بارگ ــرای تضمی ب
دهیــد، کدهــای HTML خــود را ســاده تر کنیــد و چنــد مــورد بهینه ســازی دیگــر نیــز 
انجــام دهیــد. هیــچ کــدام از ایــن کارهــا، ســخت نیســتند ولــی اگــر قبــاًل بــا ایــن عناصــر 
ــی  ــال، نتیجــه  نهای ــا این ح ــند. ب ــر باش ــی زمان ب ــن اســت کم ــید، ممک ــرده باش کار نک
ــریع تری  ــذاری س ــان بارگ ــه زم ــایت هایی را ک ــوگل، س ــت. گ ــوب اس ــیار خ ــا بس آنه
ــز،  ــل نی ــا موبای ــازگاری ب ــن از س ــد. همچنی ــرار می ده ــری ق ــای بهت ــد، در رتبه ه دارن
ــد. پــس وقتــی کــه  ــرای رتبه بنــدی ســایت شــما اســتفاده می کن ــی ب ــوان عامل ــه عن ب
نســخه موبایــل ســایت شــما، ســریع بارگــذاری شــود، می توانیــد مطمئــن شــوید کــه در 

ــد. ــه دســت می آوری ــی ب نتایــج جســتجوی گــوگل، رتبــه ی خوب
ممکــن اســت کــه ایــن رتبه بندی هــا در یــک روز بدســت نیاینــد، ولــی کاربــران شــما، 
بالفاصلــه آنهــا را متوجــه می شــوند. هر چــه باشــد، تفــاوت بزرگــی در بیــن ســایت هایی 
کــه در 10 ثانیــه بارگــذاری می شــوند بــا ســایت هایی کــه بالفاصلــه بارگــذاری می شــوند، 

دارد. وجود 
یکــی از قوی تریــن روش هــا بــرای کاهــش زمــان بارگــذاری نســخه موبایــل ســایت شــما، 
 AMP ــان ــا هم ــل شــتاب داده شــده )accelerated( ی اســتفاده از صفحــات موبای
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ــدن، درک  ــه خوان ــه ب ــده اســت ک ــاده ش ــذاری س ــان کدگ ــک زب ــورد ی ــن م اســت. ای
ــد. همچنیــن  ــه ســریِع وب ســایت شــما از طــرف گــوگل، کمــک می کن کــردن و توصی
ــل،  ــتگاه های موبای ــر روی دس ــه ب ــا بالفاصل ــد ت ــک می کن ــات کم ــه صفح AMP، ب

بارگــذاری شــوند.

بزرگ تریــن 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 صفحــه  کوچــک، عناصــر گرافیکــی ســنگین، فضــای زیــادی 
را می گیرنــد و ممکــن اســت منجــر بــه کنــد شــدن ســرعت  بارگــذاری شــوند و کاربــران 

موبایــل، قطعــاً چنیــن چیــزی را نمی پذیرنــد.
نســخه موبایــل ســایت، بایــد طراحــی ســاده ای داشــته باشــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه 
ــد  ــات مفی ــایت ها، به دســت آوردن اطالع ــه س ــل ب ــران موبای ــر کارب ــه  اکث ــل مراجع دلی
ــم  ــی، فراه ــدف اصل ــن ه ــوند. بنابرای ــایت نمی ش ــدف وارد س ــت و بی ه ــردی اس و کارب
کــردن اطالعــات مــورد نیــاز کاربــران اســت. بــه ایــن معنــا کــه طراحــی ســایت موبایــل، 

تــا حــد ممکــن ســاده باشــد.
ــوز  ــید. هن ــته باش ــت داش ــایتی زش ــما س ــه ش ــود ک ــث نمی ش ــوارد باع ــن م ــه ای البت
هــم می توانیــد نســخه موبایــل ســایت تان را زیبــا کنیــد . کدهــای CSS3، بــه 
ــی را  ــای جذاب ــا گرافیک ه ــد ت ــن اجــازه را می دهن ــل ســایت، ای طراحــان نســخه موبای

ــد. ــاد کنن ــرک ایج ــوارد متح ــد م ــی مانن ــا ویژگی های ب
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ــا در ذهــن   ایــن کد هــا شــما را قــادر بــه داشــتن یــک موبایــل  وِب جــذاب می کننــد. ب
داشــتن ایــن نــوع ســادگی در زمینــه ی طراحــی ســایت موبایــل، می توانیــم شــروع بــه 
تفکــر دربــاره  روش طراحــی موبایــل وب کنیــم کــه دو رویکــرد کلــی بــرای آن وجــود دارد 

و آن را در ادامــه مــی خوانیــم.

دو رویکرد برای ایجاد نسخه موبایل سایت
1. یک موبایل وِب منحصر به فرد و جداگانه بسازید.

ــدازه  ــرای ان ــود را ب ــه خ ــد ک ــی کنی ــوی طراح ــه نح ــود را ب ــود خ ــایت موج 2. وب س
دســتگاه های مختلــف تنظیــم کنــد ) طراحــی واکنش گــرا (.

ــم کــرد. پاســخ  ــاوت، بحــث خواهی ــن دو روِش متف ــورد ای ــات کامــل در م ــا جزئی ــا ب م
ــی  ــدارد، ول ــود ن ــی وج ــوع طراح ــن دو ن ــک از ای ــر ی ــتفاده از ه ــورد اس ــی در م قطع
ــا،  ــن گزینه ه ــه یکــی از ای ــای کســب و کار شــما ممکــن اســت باعــث شــود ک اولویت ه

برای تــان مناســب تر باشــد.

Mobi. رویکرد 1: یک دامنه  مخصوص وب سایت موبایل یا ایجاد یک وب سایت •
وب ســایت های .Mobi، ســایت هایی هســتند کــه به طــور ویــژه بــرای دیده شــدن 
ــوان  ــه ای را می ت ــر دامن ــی، ه ــاظ فن ــده اند. از لح ــی ش ــل طراح ــتگاه های موبای در دس
بــر روی دســتگاه موبایــل مشــاهده کــرد، ولــی ســایت های .Mobi قابلیــت اســتفاده ی 

باالتــری دارنــد.
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ــه ایــن دلیــل ارجحیــت دارد کــه  ــری، یــک ســایت و دامنــه .mobi، ب از دیــدگاه کارب
ــل،  ــتگاه های موبای ــر روی دس ــدن ب ــده ش ــرای دی ــد ب ــایت های .mobi بای ــه  س هم
بهینه ســازی شــده باشــند. از دیــدگاه مرتبــط بــا کســب و کار، مزایــا و معایــب زیــادی در 

ــود دارد. ــرد .mobi وج ــتفاده از رویک اس
ــل  ــوص موبای ــایت مخص ــک وب س ــه ی .mobi، ی ــاد دامن ــدون ایج ــد ب ــه: می توانی نکت
 ”m.domain.com“ ــد ــه مانن ــر دامن ــک زی ــی ی ــه راحت ــد ب ــد. می توانی ــاد کنی ایج

ــد. ــرار دهی ــر روی آن ق ــِل خــود را ب ــا وب موبای ــد ت ایجــاد کنی

Mobi. 1- مزایای ایجاد یک وب سایت
ــِک  ــای کوچ ــه نمایش ه ــر روی صفح ــردن ب ــوب کارک ــرای خ ــاص، ب ــورت خ ــه ص • ب

ــود. ــی می ش ــل طراح موبای
ــریع تر  ــذاری س ــث بارگ ــه باع ــود ک ــتفاده می ش ــد اس ــای بان ــزان پهن ــل می • از حداق

می شــود. ســایت ها 
• ساده و سبک است.

• احتمال باال آمدن آنها در جستجو با موبایل از سایت های .com بیشتر است.
• از آنجایــی کــه در ایــن روش، یــک وب ســایت جداگانــه می ســازید، می توانیــد محتواهــا 
را تنظیــم کنیــد تــا بــا جســتجو توســط موبایــل، نمایــش داده شــوند. ایــن نــوع، غالبــا از 

جســتجوهای دســکتاپی متفــاوت اســت.

Mobi. 2- معایب ایجاد یک وب سایت
ــه ی  ــد )دامن ــه داری ــرف هزین ــت و ص ــداری و مدیری ــرای نگه ــه ب ــایت جداگان • دو س

)mobi. و دامنــه ی موبایــل com. معمولــی
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• باید کارهای سئو و بهینه سازی 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 2: همگام شدن با سایت اصلی یا طراحی وب سایت واکنش گرا

ــه  ــادر ب ــه روش واکنش گــرا، یــک وب ســایت موجــود از قبــل را ق طراحــی وب ســایت ب
تغییــر انــدازه و تنظیــم مجــدد بــه صــورت خــودکار، بــرای دســتگاه های موبایــل می کنــد. 
تکنولوژی هایــی ماننــد CSS3 و HTML5، طراحــی ســایت شــما را بــرای ســازگاری و 
مطابــق شــدن بــا هــر دســتگاهی کــه در آن دیــده می شــود، آســان تر می کنــد، کــه در 
واقــع وب ســایت را بــرای مشــاهده  بهتــر، بــه یــک طــرح و چینــش مخصــوص و مطابــق 

ــا موبایــل تبدیــل می کنــد. ب
طراحــی وب ســایت واکنش گــرا، یــک گزینــه  عالــی اســت و هــر روز بــا افزایــش 
ــانه   ــود. رس ــر می ش ــد، محبوب ت ــی دارن ــت دسترس ــه اینترن ــه ب ــتگاه هایی ک ــوع دس تن
Mashable اعــالم کــرد کــه: ســال قبــل، ســایت بــا بیــش از 2000 دســتگاه موبایــل، 

ــا کــردن ســایت  ــرار گرفتــه اســت. هــدف طراحــی واکنش گــرا، زیب مــورد دسترســی ق
شــما بــر روی همــه  ایــن دســتگاه ها اســت. پــس قطعــاً مزایــا و معایبــی بــرای آن وجــود 

خواهــد داشــت.

1- مزایای طراحی واکنش گرا
ــایت  ــد س ــت چن ــای مدیری ــه ج ــف، ب ــتگاه های مختل ــرای دس ــایت ب ــک س ــود ی • وج

ــف. ــتگاه های مختل ــرای دس ب
ــگان  ــرای طراحــی وب ســایت واکنش گــرا در وردپــرس به طــور رای • تم هــای بســیاری ب

و یــا بــا هزینــه بســیار پائیــن، وجــود دارنــد.
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ــرای  ــوگل ب ــده توســط گ ــه ش ــرا، روش توصی ــه روش واکنش گ ــایت ب • طراحــی وب س
طراحــی نســخه موبایــل ســایت اســت.

2- معایب طراحی واکنش گرا
• ســایت هایی کــه طراحــی وب ســایت موبایــل واکنش گــرا دارنــد، ممکــن اســت 

بارگــذاری کندتــری از ســایت های .mobi داشــته باشــند.
ــگر،  ــه نمایش ــدد صفح ــم مج ــگام تنظی ــوالً در هن ــایت، معم ــود در س ــات موج • تبلیغ

ــوند. ــکل می ش ــار مش دچ
• معماری اطالعات و قابلیت کارکرد سایت، ممکن است دچار ایراداتی شود.

در نهایت:
ــد  ــزرگ و همانن ــردی ب ــرا، نب ــل واکنش گ ــایت .mobi در مقاب ــی وب س ــرد طراح نب
رقابــت بیــن کوکاکــوال در مقابــل پپســی، انرجایــزر در مقابــل دوراســل و مــک در برابــر 

PC اســت.
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کدام روش برای شما مناسب تر است؟
ــی  ــت طراح ــداری و مدیری ــدارد. نگه ــود ن ــؤال وج ــن س ــرای ای ــخصی ب ــواب مش ج
ــا  ــد. ب ــر و کار داری ــایت س ــک وب س ــا ی ــط ب ــرا شــما فق ــان تر اســت. زی ــرا، آس واکنش گ
این حــال، ســاختن ســایت هایی کــه مخصــوص بــه دســتگاه های موبایــل طراحــی 
ــش کــردن ویژگی هــای  ــرای آزمای ــا اســت کــه شــما شانســی ب ــن معن ــه ای شــده اند، ب
ــد  ــل را خواهی ــرداری موبای ــای عکس ب ــد GPS و دوربین ه ــل، مانن ــوص موبای مخص

داشــت.
معمــوالً چنیــن کارکردهایــی در برنامه هــای عــادی طراحــی ســایت وجــود ندارنــد، ولــی 
ــه ایجــاد  ــد منجــر ب ــوع تجربه هــا در نســخه موبایــل ســایت، می توان پیاده ســازی ایــن ن
ــد  ــی و جــذاب شــود. بعضــی از متخصصــان پیشــنهاد می دهن ســایت های بســیار تعامل
ــر اســت طراحــی  ــد، بهت ــی دارن ــر موبایل کــه کســب و کارهایی کــه تعــداد کمتــری کارب
وب ســایت واکنش گــرا را انتخــاب کننــد. در حالیکــه کســب و کارهایی کــه تعــداد زیــادی 
ــه  ــوص ب ــایت های مخص ــد س ــد، بای ــتری دارن ــه  بیش ــا بودج ــد و ی ــل دارن ــر موبای کارب

ــا خودتــان اســت. موبایــل را ایجــاد کننــد. در نهایــت می تــوان گفــت کــه تصمیــم ب

ــای  ــا برنامه ه ــه ب ــیو، در مقایس ــایت های ریسپانس وب س
ــن ها( ــردی )اپلیکیش کارب

ممکــن اســتبا خــود فکــر کنیــد کــه: طراحــی اپلیکیشــن  چــه جایــی در ایــن بحــث دارد؟ 
ــوارد  ــا، م ــک از آن ه ــی هــر ی ــی هســتند ول ــا عال ــن برنامه ه ــه: ای ــن اســت ک پاســخ ای

اســتفاده خاصــی دارنــد. 
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ــاده  ــن، کار فوق الع ــده  اپلیکیش ــه ای ــا ب ــه  م ــردن هم ــد ک ــا عالقه من ــل، ب ــرکت اپ ش
ــد،  ــادی دارن ــای زی ــن ها مزای ــه اپلیکیش ــال ک ــن ح ــام داد. در عی ــگفت انگیزی انج ش

نمی تــوان گفــت کــه بــرای تمامــی کســب و کارها، مناســب می باشــند.
برنامه هــای کاربــردی، نرم افزارهایــی هســتند کــه بایــد بــه زبــان اصلــِی )محلــی( پلتفــرِم 
انتخابــی، ماننــد آیفــون اپــل یــا اندرویــد گــوگل، نوشــته شــوند. مزایــای جالبــی بــرای 
ایجــاد اپلیکیشــن ها وجــود دارد، ولــی بــرای اکثــر کســب و کارهای کوچــک تــا متوســط، 

ایــن کار مقــرون بــه صرفــه نیســت و ارزش طراحــی نــدارد.

1- مزایای استفاده از اپلیکیشن
• از آنجایــی کــه کــِد شــما مخصــوص یــک پلتفــرم نوشــته می شــود، احتمــال عملکــرد 

بهتــِر آن، وجــود دارد.
• توزیــع یــک برنامــه در اپ اســتورها، می توانــد باعــث افزایــش توجــه و اطــالع دیگــران 

. د شو
ــد  ــد، مانن ــتفاده کنن ــل اس ــتگاه های موبای ــای دس ــد از کارکرده ــا می توانن • برنامه ه

دوربین هــا یــا شتاب ســنج های ســاخته شــده در موبایل هــا

2- معایب استفاده از اپلیکیشن
• توسعه و مدیریت آن، گران است.

• کاربــر بایــد کارهــای بیشــتری را انجــام دهــد تــا بتوانــد بــا ســایت تعامــل داشــته باشــد 
) بایــد اپ اســتوِر برنامــه  مخصــوص بــه پلتفــرم را دانلــود کنــد، خــود برنامــه را دانلــود 

کنــد و یــا برنامــه را ارتقــا دهــد(
• باید برای تبلیغ اپلیکیشن در اپ استورها، هزینه هایی پرداخت شود.

17



طراحی نسخه موبایل سایت

www.armanic.com

                         
چــه کســب و کارهایی از داشــتن اپلیکیشــن ها ســود 

می برنــد؟
ــی  ــد، آن های ــود می برن ــردی س ــای کارب ــه از برنامه ه ــش از هم ــه بی ــب و کارهایی ک کس
ــه  ــب و کارهایی ک ــد کس ــد. مانن ــی دارن ــوای خاص ــل محت ــه تحوی ــاز ب ــه نی ــتند ک هس
 HD می خواهنــد بــرای عضوهــای خــود از طریــق برنامه هــای خــاص، ویدئو هــای
ــن  پخــش کننــد )ماننــد Netflix، HBO GO، Hulu plus و غیــره(. همچنیــن ای
برنامه هــا، بــرای کاربردهــای ویــژه هــم عالــی هســتند، ماننــد برنامــه ای کــه بــه کاربــران 

ــد. ــدا کنن ــود را پی ــه خ ــتوران ب ــن رس ــا نزدیک تری ــد ت ــک می کن کم

نکات کاربردی برای طراحی نسخه موبایل سایت
ــتون در  ــک س ــای دارای ی ــد: طراحی ه ــاب کنی ــتونه را انتخ ــک س ــای ی • طراحی ه
صفحــه نمایش هــای کوچک تــر، قابلیــت مدیریــت بیشــتری دارنــد و راحت تــر از حالــت 

ــل می شــوند. ــه عمــودی تبدی ــی ب افق
• بــه نحــوه  قــراردادن محتــوای خــود فکــر کنیــد: مشــخص کنیــد کــه محتواهــای شــما 
چگونــه در ســایت قــرار می گیرنــد. آیــا ترتیــب خودشــان را در تبدیــل از دســکتاپ بــه 

ــل، مجــدداً تنظیــم می کننــد؟ موبای
ــل  ــی موبای ــاف، طراح ــری قابل انعط ــد: ناوب ــاب کنی ــاف انتخ ــری قابل انعط ــک ناوب • ی
ــوی  ــاف، من ــری قابل انعط ــال در ناوب ــرای مث ــی دارد. ب ــه م ــز نگ ــان و تمی ــما را آس ش

ــرد. ــس ک ــدن، لم ــرای گشوده ش ــوان ب ــما را می ت ــایت ش س
• تبدیــل کلیک هــای مــاوس بــه تپ کــردن بــا انگشــت ها را در نظــر بگیریــد: 
ــد  ــرل و اداره کنن ــی را کنت ــا طراحی های ــد ت ــازه  می دهن ــران اج ــه کارب ــا، ب کامپیوتر ه
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کــه در آنهــا کلیــک کــردِن دقیــق، مــورد نیــاز اســت. ولــی از آنجایــی کــه موبایل هــا، از 
تپ کــردن بــا انگشــت ها اســتفاده می کننــد، کاربــران نیازمنــد دکمه هایــی هســتند کــه 
ــاز هســتند. )هــاور  ــورد نی ــرای آیتم هــای هــاور هــم م ــوارد، ب ــن م ــر باشــند. ای بزرگ ت
یــا hover کــردن، عملــی اســت کــه در آن مــاوس را بــر روی یــک آیتــم خــاص قــرار 

ــوند(. ــاز می ش ــر ب ــم مورد نظ ــای آیت ــردن گزینه ه ــک ک ــدون کلی ــد و ب می دهی
• نشــانگرهای بصــری را از یــاد نبریــد: در حالیکه بســیاری از مرورگرهای دســکتاپ، دارای 
ــذاری  ــد نشــانه های بارگ ــی مانن ــه صــورت درون نشــانگرهای پیشــروی ســاخته شــده ب
هســتند، ایــن مــوارد چنــدان در مرورگرهــای موبایــل رایــج نمی باشــند. بهتــر اســت کــه 
بازخــورد )feedback( بصــری مخصــوص خودتــان را، بــه عنــوان بخشــی از طراحــی 
موبایــل، ارائــه دهیــد. وقتــی کــه یــک کاربــر، یــک دکمــه را تــپ می کنــد، کاری کنیــد 
کــه آن دکمــه، تغییــر ظاهــر دهــد تــا نشــان دهیــد کــه عمــل تــپ بــر روی آن دکمــه 
ــذاری  ــان دادن بارگ ــرای نش ــده را ب ــای چرخن ــن آیکون ه ــت. همچنی ــام شده اس انج

ســایت امتحــان کنیــد.
ــادی  ــیار زی ــت های بس ــد: تس ــش کنی ــادی آزمای ــتگاه های زی ــر روی دس ــی را ب • طراح
ــه شــما  ــد کــه ب ــادی وجــود دارن ــد. ابزارهــای آزمایشــی و برابرســازهای زی انجــام دهی
ــه  ــه چ ــف، ب ــتگاه های مختل ــر روی دس ــایت تان ب ــه س ــد ک ــا ببینی ــد ت ــک می کنن کم

ــود. ــده می ش ــکل دی ش
• ســایت خــود را مفیــد نگــه داریــد: اکثــر کاربــران موبایــل، بــه دنبــال ســایت های پــر 
ــه  ــد آن را ســریع ب ــال اطالعــات هســتند و می خواهن ــه دنب ــا ب ــرق نیســتند. آنه زرق و ب
دســت بیاورنــد. همــه چیــز را ســاده نگــه داریــد و بــه فکــر تولیــد محتــوا بــه صــورت 

ــرای نســخه موبایــل ســایت خــود باشــید. حرفــه ای، ب
• ســایت خــود را منســجم کنیــد: بــا اینکــه ممکــن اســت بخواهیــد کــه چینــش طراحــی 
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ــا ویرایــش  ــرای موبایــل اضافــه ی خــود را تغییــر دهیــد و شــاید حتــی محتواهایــی را ب
کنیــد، هویــت و پیــام اصلــی شــما بایــد در همــه  دســتگاه ها، 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.
• ورودی هــای متنــی را در کم تریــن حالــت ممکــن نگــه  داریــد: بــا اینکــه پیشــرفت های 
ــتگاه های  ــایت در دس ــف س ــای مختل ــا در فرم ه ــازی درج متن ه ــرای آسان س ــادی ب زی
موبایــل، انجــام شده اســت، هنــوز ایــن فرم هــا، از مــوارد اذیت کننــده هســتند. کاربــران 

خــود را فقــط زمانــی مجبــور بــه وارد کــردن متــن کنیــد کــه واقعــاً ضــروری باشــد.

عوامل موفقیت وب سایت های دارای نسخه موبایل
ــای  ــه  لینک ه ــد هم ــران می توانن ــا کارب ــات: آی ــام صفح ــب تم ــس مناس ــکان لم • ام

ــد؟ ــپ کنن ــی ت ــادگی و راحت ــه س ــما را ب ــایت ش ــود در س موج
ــا افــراد می تواننــد از انگشــت شســت خــود  ــه صــورت عمــودی: آی • اســکرول کــردن ب

بــرای خوانــدن تمــام محتــوای صفحــه  اســتفاده کننــد؟
• گرافیک های اضافی: آیا می توانید عکس ها یا ویدئوهای اضافی را حذف کنید؟

• فیلدهــای بــزرگ در فرم هــا: آیــا کاربــران می تواننــد بــا انگشــت  شســت خــود فیلد هــا 
را تــپ و انتخــاب کننــد؟

• درخواســت حداقــل اطالعــات مورد نیــاز در فرم هــا: آیــا واقعــاً بــه همــه  مــواردی کــه 
در فــرم درخواســت کرده ایــد، نیــاز داریــد؟
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• کدنویسی مدرن: آیا از زبان HTML5 استفاده می کنید؟

ــود را  ــایت خ ــل وب س ــخه ی موبای ــد نس ــه می توانی چگون
مشــاهده و بررســی کنیــد؟

اکثــر برنامه هــای طراحــی نســخه موبایــل وب ســایت، دیــدن نــوع نمایــش محتواهــا را بــر 
ــد.  ــرای آن در نظــر گرفته ان ــی را ب ــد و امکانات ــل، آســان کرده ان روی دســتگاه های موبای
یعنــی شــما می توانیــد قبــل از انتشــار ســایت خــود، آن را بــرای موبایــل سفارشی ســازی 
ــی بهینه ســازی شــده  ــد Wix، قالب های ــد. برخــی از نرم افزارهــای پیشــرفته تر مانن کنی
ــرای  ــچ کاری ب ــن یعنــی الزم نیســت کــه شــما هی ــد. ای ــه می دهن ــل ارائ ــرای موبای را ب
بهینه ســازی محتــوای خــود انجــام دهیــد. خــود پلتفــرم، ایــن کار را بــرای شــما انجــام 
می دهــد. عــالوه بــر ایــن، شــما می توانیــد از یــک رابــط بصــری ویرایــش کننــده  موبایــل 
Wix، در هنــگام نیــاز بــه هــر نــوع ویرایشــی، اســتفاده کنیــد. ایــن ابــزار بــه شــما اجــازه  

ــک  ــل، ی ــده  موبای ــد. ویرایش کنن ــه را می ده ــتایل ها و پیش زمین ــا، اس ــر رنگ ه تغیی
ــایت  ــازی وب س ــازی و بهینه س ــرای سفارشی س ــه ب ــت ک ــل اس ــاس کام ــا مقی ــزار ب اب

شــما طراحــی شــده اســت و باعــث می شــود کــه 100 درصــد، کاربرپســند باشــد.

ــش  ــود را آزمای ــایت خ ــل وب س ــخه موبای ــه نس چگون
ــد؟ کنی

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 
ــی  ــما معرف ــه ش ــا را ب ــه از آنه ــد نمون ــه چن ــد. در ادام ــا می باش ــتگاهی، زیب ــر دس ه

می کنیــم:
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• MobiReady: یــک ابــزار آزمایــش، کــه میــزان بهینــه بــودن ســایت شــما را بــرای 
ــش  ــتانداردها، آزمای ــیوه ها و اس ــن ش ــن بهتری ــر گرفت ــا در نظ ــل، ب ــتگاه های موبای دس
ــا 5 امتیــاز می گیــرد و یــک تجزیــه و تحلیــل کامــل را از ســایت  می کنــد. شــما از 1 ت

ــد. ــت می کنی ــود دریاف خ
• The Responsinator: یــک ابــزار رایــگان بــرای آزمایــش طراحــی واکنش گــرای 

ســایت شــما، در بیــن دســتگاه های موبایــل محبــوب
ــما  ــایت ش ــه س ــد ک ــان می ده ــوگل، نش ــرکت گ ــزار از ش ــن اب • GoMoMeer: ای
ــا  ــگان ب ــده می شــود و یــک گــزارش رای ــه چــه شــکل دی در یــک گوشــی هوشــمند، ب
ــه  ــر ســایت تان ارائ ــاره  بهینه ســازی بهت ــه شــما درب توصیه هــای شخصی ســازی شــده ب

می دهــد.
ــر روی  ــود را ب ــایت خ ــا وب س ــد ت ــازه می ده ــما اج ــه ش ــزار، ب ــن اب • Screenfly: ای
ــود را  ــایت خ ــا آدرس س ــت ت ــی اس ــط کاف ــد. فق ــاهده کنی ــی مش ــتگاه های متنوع دس

بنویســید.
ــه  ــزار ب ــن اب ــوب. ای ــل محب ــک برابرســاز موبای • Mobile Phone Emaluator: ی
شــما اجــازه می دهــد تــا ســایت خــود را بــر روی تعــداد زیــادی از دســتگاه های موبایــل، 

آزمایــش کنیــد.
• iPad Peek: ایــن ابــزار، همانطــور کــه از نامــش مشــخص اســت، بــه شــما اجــازه 
ــون  ــا آیف ــد ی ــتگاه های آیپ ــر روی دس ــود را ب ــایت خ ــدن س ــوه  دیده ش ــا نح ــد ت می ده

مشــاهده کنیــد.
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نتیجه گیری
انتخــاب یــک طــراح حرفــه ای بــرای طراحــی نســخه موبایــل ســایت، کار ســختی اســت. 
ــا  ــد. ب ــته باش ــود داش ــن کار وج ــرای ای ــادی ب ــای زی ــه گزینه ه ــی ک ــاً وقت مخصوص
ــن  ــردن ای ــر ک ــرای راحت ت ــا را ب ــد آنه ــه می توانی ــت ک ــه اس ــن نکت ــال، چندی این ح
انتخــاب، در نظــر بگیریــد. بــرای گرفتــن تصمیــم درســت، بایــد مــواردی ماننــد بودجــه 
ــوزه  ــد و ح ــر بگیری ــود را در نظ ــب و کار خ ــداف کس ــایت و اه ــداف وب س ــر، اه مورد نظ
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 واکنش گــرا کفایــت 

ــت. ــب تر اس ــن ها مناس ــتفاده از اپلیکیش ــم اس ــی ه ــد. گاه می کن
ــی  ــداف آنالین ــه اه ــه چ ــدر اســت، ب ــان چق ــه بودجه ت ــد ک ــد بدانی ــه اول، بای در مرحل
ــن  ــد. همچنی ــد دهی ــب و کارتان را رش ــد کس ــه می خواهی ــید و چگون ــد برس می خواهی
ــما در  ــر ش ــال، اگ ــرای مث ــت. ب ــم اس ــیار مه ــان، بس ــوزه کاری ت ــی از ح ــناخت کاف ش
ــان  ــد، وب سایت های ش ــه بع ــال 1390 ب ــان، از س ــه رقبای ت ــد ک ــوزه ای کار می کنی ح
ــرای شــما، ماننــد یــک  ــد، طراحــی نســخه موبایــل وب ســایت ب را به روز رســانی نکرده ان
ــان  ــن رتبه ت ــد و ســبب کاربرپســند شــدِن ســایت شــما و باال رفت معجــزه عمــل می کن
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در نتایــج جســتجوی گــوگل خواهــد شــد. ولــی اگــر شــما یکــی از آخریــن شــرکت ها در 
حــوزه کاری خــود هســتید و می خواهیــد نســخه موبایــل وب ســایت خــود را راه انــدازی 
ــه  ــا ب ــن کار، م ــرای ای ــید. ب ــته باش ــش داش ــختی در پی ــت کار س ــن اس ــد، ممک کنی
شــما پیشــنهاد می کنیــم کــه در ایــن زمینــه، مشــاوره بــا متخصصــان را از یــاد نبریــد. 
ــایت  ــک وب س ــدازی ی ــد، راه ان ــه بیافت ــی ک ــر اتفاق ــه ه ــد ک ــوش نکنی ــن فرام همچنی

ــل، همیشــه باعــث جــذب مشــتریان بیشــتر می شــود. ــران موبای ــرای کارب مناســب ب
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