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سایت واکنش گرا ،)Responsive( سایتی است که نسبت به پلتفرم مورد استفاده 
کاربر مانند گوشی هوشمند، تبلت یا کامپیوترهای رومیزی، واکنش نشان داده و طراحی 
خود را متناسب با سایز صفحه نمایش تغییر می دهد. سایت  های واکنش گرا، نقش بسیار 

مهمی در ارتقاء کیفیت و بهینه سازی سایت دارند و می توانند تحول شگفت انگیزی در 
کسب وکار شما ایجاد کنند. با توجه به نفوذ روز افزون گوشی های هوشمند میان مردم، 

اهمیت سایت های واکنش گرا به مراتب بیشتر از گذشته احساس می شود.

طراحی سایت ریسپانسیو چیست؟
امروزه،  بسیاری از افراد، دیگر از کامپیوتر یا لپ تاپ برای جستجو در اینترنت استفاده 

نمی کنند و بیشتر به سراغ تلفن همراه یا تبلت می روند. به همین دلیل هم است که 
می گوییم داشتن یک سایت ریسپانسیو برای هر کسب وکاری، یک ضرورت محسوب 

می شود. سایت واکنش گرا )ریسپانسیو(، به سایتی گفته می شود که متناسب با 
دستگاه هایی که کاربر از آن برای دیدن سایت استفاده می کند، واکنش نشان می دهد. 

به بیان ساده تر، سایت های واکنش گرا  )Responsive(در دستگاه های مختلف مانند 
موبایل، تبلت یا کامپیوتر های رومیزی، به شیوه ای متفاوت و متناسب با اندازه صفحه 

نمایش هرکدام، به نمایش در می آیند. حتماً برای شما نیز پیش آمده است که با لپ تاپ 
وارد یک سایت شده  و از خدمات آن استفاده کرده اید، اما زمانی که با تلفن همراه خود به 

همان سایت مراجعه کردید، سایت را با ظاهری متفاوت و دقیقاً همسان با تبلت یا تلفن 
همراه مشاهده کرده باشید. سایت ریسپانسیو، یکی از به روزترین تکنولوژی هایی است که 

به کمک آن می توانید چنین ویژگی هایی را پیاده سازی کنید.
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طراحی سایت ریسپانسیو با استفاده از فریم ورک ها
فریم ورک )Framework( به معنی چارچوب کاری است. این چارچوب کاری به 
کدنویس ها و طراحان سایت می گوید که چطور باید به طراحی سایت بپردازند و چه 

کارهایی را به چه صورت انجام دهند. برای سایت های واکنش گرا نیز فریم ورک هایی ارائه 
شده اند که یکی از پرکاربردترین آن ها، فریم ورک بوت استرپ است. طراحان بسیاری در 

سراسر جهان از بوت استرپ برای طراحی سایت ریسپانسیو استفاده می کنند. طراحی 
ریسپانسیو با استفاده از بوت استرپ، کار دشواری نیست. فریم ورک بوت استرپ شامل 

کدهای CSS و JS است که با استفاده از این کدها و قواعد بوت استرپ، طراحان 
می توانند سایت را به صورت ریسپانسیو طراحی کنند.

چگونه سایت های ریسپانسیو را شناسایی کنیم؟
برای این که متوجه شوید سایتی، ریسپانسیو است یا خیر، می توانید صفحه مرورگر خود 

را کوچک یا بزرگ کنید. در این صورت اگر سایت مورد نظر، واکنش گرا باشد، اندازه 
تصاویر و اجزاء صفحه مورد نظر تغییر می کند و در عین حال هیچ تغییری در خوانایی 
مطالب و لینک ها به وجود نخواهد آمد. همچنین به اسکرول افقی نیازی نیست. اما در 
سایت های غیرریسپانسیو، حتماً باید به سراغ اسکرول افقی بروید تا بتوانید قسمت های 

دیگر صفحه که با بزرگ کردن آن، پنهان شده اند، مشاهده کنید.

چرا طراحی ریسپانسیو اهمیت زیادی دارد؟
در حال حاضر، طراحی واکنش گرا »عنصر کلیدی« در طراحی وب است. با این وجود، 

اگر یک طراح نباشید، با خود می پرسید این اصطالح اصاًل چه معنی دارد و به چه دردی 
می خورد. خب باید بگوییم که طراحی ریسپانسیو می تواند به شما در حل بسیاری از 
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مشکالت وب سایتتان کمک کند. این نوع طراحی، سایت شما را در تلفن همراه قابل اجرا 
می سازد، نحوه اجرای سایت در انواع دستگاه ها با صفحه نمایش بزرگ و کوچک را بهبود 
می بخشد و مدت زمان حضور بازدیدکنندگان در سایت شما را افزایش می دهد. همچنین 

می تواند به شما در بهبود رتبه خود در موتورهای جستجو کمک کند. از جمله نمونه 
سایت های واکنش گرا می توان به سایت گیفت آس، مدیر وب و کافه ورزش اشاره کرد که 

خودتان می توانید با مقایسه آن ها با سایت های معمولی، متوجه تفاوتشان شوید.

آیا طراحی سایت واکنش گرا همان طراحی روان یا طراحی انطباق پذیر 
است؟

در پاسخ باید بگوییم خیر! طراحی ریسپانسیو با طراحی روان )Fluid( و طراحی 
انطباق پذیر )Adaptive( تفاوت دارد.

طراحی روان دارای قابلیت های طراحی ریسپانسیو و انطباق پذیر است، اما از واحدهای 
ثابتی که به آن ها تکیه کند، استفاده نمی کند. در عوض، بدون توجه به صفحه نمایشی 

که سایت را روی آن مشاهده می کنید، از یک درصد فضای مشابهی استفاده می کند. به 
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همین دلیل، همواره می تواند عرض یک صفحه را پر کند. با این وجود، بسته به اندازه 
صفحه نمایش، می تواند چالش هایی را ایجاد کند. به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید 

یک سایتی را در صفحه نمایش کوچک تری مانند تلفن همراه مشاهده کنید. محتوای 
سایت به احتمال زیاد، به هم می ریزد و به خوبی صفحه نمایش کامپیوتر نخواهد بود. 

از طرفی دیگر، اگر همان سایت را در صفحه نمایشی بسیار بزرگ تر، همانند تلویزیون 
مشاهده کنید، کشیده به نظر خواهد رسید. از مزایای طراحی روان می توان به این امر 

اشاره کرد که کاربرپسند است.
طراحی انطباق پذیر، اندازه صفحه را تشخیص می دهد و سپس طرح استاتیک مناسب را 

از یک کتابخانه برنامه ریزی شده بیرون می کشد. شش اندازه صفحه نمایش وجود دارد که 
یک سایت برای اینکه بتواند انطباق پذیر باشد، باید آن ها را در بین گزینه های خود داشته 

باشد. برای سایت های تازه کار، طراحی انطباق پذیر معموالً ساده ترین روش است.
در مقابل این دو نوع طراحی، طراحی ریسپانسیو قرار دارد که تجربه کاربری بهتری را 
به کاربران خود ارائه می دهد. در طراحی واکنش گرا، یک سایت در هر صفحه نمایشی 

)کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت یا تلفن همراه( قابل مشاهده است. محتوای وب سایت در 
هیچ اندازه صفحه نمایشی تغییر نمی کند و کاربران همان محتوایی که در یک کامپیوتر 

مشاهده می کنند را در یک تلفن همراه و با همان کیفیت مشاهده خواهند کرد.

AMP تفاوت طراحی ریسپانسیو و
اول از همه بیایید ببینیم AMP چیست. پروژه AMP که توسط گوگل آغاز شد، در 

تالش بود تا روشی بهینه برای ارائه محتوا به دستگاه های تلفن همراه ایجاد کند.
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 این »صفحات سریع موبایل« از تعدادی تکنیک های بهینه سازی برای ارائه سریع محتوا 
به کاربران استفاده می کنند. AMP روشی کاماًل تخصصی در ایجاد صفحات سریع وب 

است.
حال که معنی  AMPرا متوجه شدید، نوبت به تفاوت AMP با طراحی ریسپانسیو 
می رسد. صفحات سریع موبایل و وب سایت های واکنش گرا، هر دو روی دستگاه تلفن 
همراه به خوبی کار می کنند، اما پروژه AMP و طراحی واکنش گرا، اهداف متفاوتی 

دارند.
طراحی واکنش گرا، روشی برای سازماندهی و طراحی وب سایت به گونه ای است که 

وب سایت مورد نظر در هر دستگاهی، از رایانه رومیزی گرفته تا تلفن همراه، به خوبی 
نمایش داده شود. می توان گفت که طراحی واکنش گرا روی انعطاف پذیری، متمرکز است. 
پروژه AMP، یک چارچوب وب است که برای ارائه سریع مطالب به کاربران تلفن همراه 
طراحی شده است. AMP روی سرعت، متمرکز است. بدین ترتیب، نمی توان این دو را 

یکی دانست!

سایت واکنش گرا چه تأثیری بر بهینه سازی سایت )SEO( دارد؟
در عین حال که استفاده از گوشی های هوشمند برای وب گردی، روز به روز افزایش 
می یابد، سایت های واکنش گرا با ارتقاء کیفیت سایت می توانند به بهینه سازی سایت 

)SEO( و رشد سریع شما در وب کمک بزرگی کنند.
با توجه به نتایج تحقیقات، تعداد کاربران گوشی های هوشمند در ایران، 40 میلیون نفر 

گزارش شده است و پیش بینی می  شود تا کمتر از 4 سال دیگر، این تعداد به 70 میلیون 
نفر هم برسد! پس اگر نمی خواهید این دسته از کاربران سایت خود را از دست بدهید، 

طراحی یک وب سایت ریسپانسیو باید یکی از اصلی ترین اولویت های شما باشد.
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گزارش های اخیر گوگل در مورد سئوی وب سایت  ها نیز نشان دهنده اهمیت باالی 
بهینه سازی سایت برای موبایل و تبلت ها است. اخیراً یکی از موارد بسیار مهم در سئوی 
سایت از دید گوگل، کیفیت نسخه موبایل وب سایت است و همین موضوع نشان دهنده 

آینده  ای روشن برای وب سایت های آنالین می باشد که باید همگی برای دستگاه های 
مختلف بهینه شده باشند.

نقش سایت واکنش گرا در بازاریابی اینترنتی
موضوع بسیار مهم دیگر، ترافیک باالی تبلیغات آنالین در سایت ها و فروشگاه هایی است 
که با فروشگاه ساز ایجاد شده و مشکالت پس از طراحی سایت، خود را نشان می دهند. 

معموالً کمپین های تبلیغاتی و تولید محتوا بعد از طراحی سایت شروع می شوند و حجم 
باالیی از کاربران را به سایت هدایت می کنند. حال نکته مهم اینجا است که بخش 
عمده ای از ترافیک ایجاد شده روی سایت می تواند از طریق تبلت ها یا موبایل های 
هوشمند باشد که به سایت شما هدایت می شوند. حال افرادی را تصور کنید که به 

وب سایت شما مراجعه می کنند و با سایتی مواجه می شوند که واکنش گرا نیست! 
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در این صورت، احتماالً عده ای سایت شما را ترک خواهند کرد که منجر به افزایش 
Bounce Rate یا همان نرخ پرش وب سایت و البته کاهش کیفیت سایت از دیدگاه 

موتور های جستجو می شود.

چرا باید روی طراحی ریسپانسیو سرمایه گذاری کنید؟
ما در یک جامعه چند صفحه ای زندگی می کنیم! صفحه نمایش هایی با اندازه های 

مختلف! به همین دلیل هم سایت شما باید در دستگاهی با هر صفحه نمایشی قابل 
مشاهده باشد، زیرا شما نمی دانید که افراد مختلف از چه دستگاهی برای مشاهده 

وب سایت شما استفاده خواهند کرد. آمار وب سایت واکنش گرا نشان می دهد که این 
طراحی می تواند خود را هم برای بازدیدکنندگان کامپیوتر و هم بازدیدکنندگان تلفن 

همراه، قابل انعطاف سازد.
عالوه بر این، در اوایل سال 2015، گوگل اعالم کرد واکنش گرا بودن سایت ها به یک 

عامل رتبه بندی در الگوریتم های موتور جستجو تبدیل خواهد شد. این بدان معنی است 
که سایت هایی که واکنش گرا نیستند، به طور بالقوه جایگاه خود را در نتایج موتورهای 
جستجو را از دست خواهند داد، زیرا آن ها نمی توانند تجربه خوبی را برای کاربران رقم 

بزنند.
به طور خالصه، اگر بخواهیم دلیل اهمیت سرمایه گذاری روی قابلیت واکنش گرا بودن را 

بیان کنیم، می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم:
1. صرفه جویی در هزینه ها

2. انعطاف پذیری
3. بهبود تجربه کاربری

4. بهینه سازی سایت برای موتور جستجو
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5. سهولت مدیریت

مزایای سایت واکنش گرا
 

1. پویایی سایت
مهم ترین مزیت وب سایت های واکنش گرا نسبت به وب سایت های قدیمی و معمولی، 
نمایش کلیه اجزای سایت در قالبی کوچک تر به بازدیدکننده وب سایت است. شاید 

در ابتدا، این موضوع از دید شما خیلی مسئله مهمی نباشد و تصور کنید که مخاطب 
می تواند با بزرگ یا کوچک کردن وب سایت در گوشی یا تبلت خود، آن را مشاهده کند، 

اما موضوع فقط به اینجا ختم نمی شود. 
هنگامی که یک بازدیدکننده به وب سایت شما مراجعه می کند، هرچقدر که سریع تر 
بتواند به خدمات شما دسترسی پیدا کند، احتمال استفاده از آن خدمات هم بیشتر 

خواهد بود. در سایت های واکنش گرا )ریسپانسیو(، شما دقیقاً سایت را با سایز و قالب 
دستگاه بازدیدکننده خواهید دید.

 به عنوان مثال، اگر بازدیدکننده وب سایت شما با یک تبلت 7 اینچی، وب سایت را 
مشاهده کند، سایت شما دقیقاً متناسب با یک نمایشگر 7 اینچی نمایش داده می شود و 
به همان نسبت هم منوها، محصوالت، مقاالت و هر مورد دیگری که در سایت شما وجود 

داشته باشد، کوچک تر شده و در قالبی جدید دیده می شوند.

2. انعطاف پذیری فوق العاده سایت واکنش گرا
هنگام پیاده سازی یک سایت واکنش گرا )ریسپانسیو( می توانید بخشی از سایت را با 

توجه به نظر خودتان در گوشی های موبایل نمایش ندهید و به جای آن موارد دیگری 
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را قرار دهید. به عنوان مثال، اگر یک نرم افزار اندروید یا IOS برای سایت خود طراحی 
کرده  باشید، می توانید وب سایت را متناسب با نسخه های تبلت یا موبایل نمایش دهید و 

کاربران را به نصب نرم افزار تشویق کنید.

3. صرفه جویی در هزینه و زمان طراحی
پیش از این که ویژگی واکنش گرا بودن سایت، وارد عرصه شود، باید هزینه های 

جداگانه ای را برای هر صفحه نمایشی صرف می کردید تا به عنوان مثال، سایت شما هم 
روی کامپیوتر و هم روی تلفن همراه نمایش داده شود. خب ... این مسئله، نه تنها هزینه 

زیادی الزم داشت، بلکه زمان زیادی هم از شما می گرفت. بدین ترتیب بود که طراحی 
واکنش گرا، پا به میدان گذاشت تا در وقت و هزینه ها صرفه جویی شود و دیگر نیازی 
نباشد با ورود هر دستگاه جدیدی به بازار، مجبور باشید قالب جداگانه ای را برای آن، 

طراحی کنید.
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4. سبقت کردن از رقبا
واکنش گرا بودن سایت را هنوز خیلی از افراد نادیده می گیرند. به همین دلیل هم 

است که خیلی از مخاطبین خود را از دست می دهند! شما اگر سایتی داشته باشید که 
واکنش گرا است، مخاطبین بیشتری را از همه انواع دستگاه های هوشمند با هر اندازه 

صفحه نمایشی به خود جذب خواهید کرد. بدین ترتیب هم از رقبای خود جلو می زنید و 
می توانید به موفقیت دست یابید.

5. افزایش ترافیک سایت و در نتیجه افزایش فروش
بی شک شما نیز به دنبال کاربران بیشتر و در نهایت فروش بیشتر هستید. امروزه، 

کاربرانی که از تلفن همراه خود برای جستجو در اینترنت استفاده می کنند، بسیار زیاد 
است. پس اگر سایت شما روی تلفن همراه قابل مشاهده نباشد، چطور می خواهید 

ترافیک بیشتر و در نتیجه فروش بیشتری داشته باشید؟ اگر سایت شما روی تلفن همراه 
یا لپ تاپ یا هر دستگاه دیگری قابل مشاهده نباشد، مطمئن باشید که کاربران زیادی 

را از دست خواهید داد. بدین ترتیب، بهتر است در زمان سفارش طراحی سایت خود، به 
واکنش گرا بودن آن نیز دقت کنید.

معایب طراحی واکنش گرا
درست است که طراحی سایت واکنش گرا، مزایای زیادی دارد، اما معایبی هم دارد که 

بهتر است آن ها را بشناسید.

1. سرعت بارگذاری
یکی از معایب طراحی ریسپانسیو، کاهش سرعت بارگذاری وب سایت است. طبق 

مطالعات، 40 درصد از کاربران تلفن همراه، اگر سایت پس از گذشت 3 ثانیه بارگذاری 
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نشود، سایت را ترک خواهند کرد. بنابراین نرخ پرش سایت باال خواهد رفت. می توان 
گفت که این کاهش در سرعت بارگذاری سایت، به دلیل تطبیق دادن تصاویر وب سایت 

با اندازه های مختلف صفحه نمایش است. همین مسئله می تواند باعث پایین آمدن سرعت 
بارگذاری و در نتیجه نرخ پرش باال شود.

 
2. سازگاری مرورگرهای وب

باید به خاطر داشته باشید که هنوز HTML5 توسط تمامی مرورگرها پشتیبانی 
نمی شود: مخصوصاً در تلفن های هوشمند قدیمی. اگر مخاطب صاحب دستگاه های جدید 

نباشد، ممکن است طراحی واکنش گرا بهترین راه حل شما نباشد.

سخن آخر
تنوع تبلت ها و موبایل هایی که روانه بازار می شوند، بسیار زیاد است و عماًل بدون داشتن 

یک سایت واکنش گرا نمی توانید رضایت همه مخاطبان سایت رو جلب کنید. طراحی 
سایت های واکنش گرا به یک ضرورت تبدیل شده و اگر وب سایتی دارای این تکنولوژی 
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نباشد، قطعاً بخش قابل توجهی از کاربران خودش را از دست می  دهد. بدین ترتیب، 
بهتر است در زمان سفارش طراحی سایت خود، گزینه ریسپانسیو بودن آن را نیز در 

نظر بگیرید. به این مسئله هم فکر نکنید که باید بابت این مزیت، هزینه اضافی پرداخت 
کنید، ما در آرمانیک بدون دریافت هرینه اضافی، تمامی پروژه های طراحی سایت خود را 

به صورت ریسپانسیو تحویل می دهیم.
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