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 «واکنشگرا  سایت وب طراح اصول مهمترین» 

 

، خیلی خوشحال هستم که باز هم به واسطه این فایل ارزشمند که به صورت رایگان در خدمت تو دوست  سالم دوست من

خوبم قرار گرفته میتونم مسئله دیگه ای رو با تو دوست عزیز در میون بذارم و کمک کنم تا بتونی در زمینه طراحی وب 

 نمهمتریین فایل سعی کردم اصولی رو تحت عنوان سایت های رسپانسیو و واکنشگرا اصولی و حرفه ای عمل کنی . توی ا

 خدمت تو دوست خوبم بگم امیدوارم این فایل ارزشمند برای شما کار آمد باشه . واکنشگرا سایت وب طراح اصول

 

 طراحی رسپانسیو یا واکنشگرا چیست ؟

از ستت ت افزار های مت رقه م ل موبایل و تتلت نزدیک به صتت ر بود ولی در حال حارتتر شتترای  در گذشتتته میزان استتت اد  

هاشتتون رو چک کنن و یا به   و یا تتلت ایمیلخیلی تغییر کرد  و خیلی از کاربران ترجیح میدن خیلی ستتریا از طریم موبایل 

سایتی باید به این موروع یعنی رسپانسیو بودن وب  سایت دسترسی پیدا کنن . به همین علت دیگه هر وب  ص حات وب 

 سایت اهمیت بسیار زیادی بد  . 

 

 

 

www.irtanin.com www.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان فارسی



 

3 
 

 

 

بستتیار کارآمد برای بهینه ستتازی وب ستتایت در یا واکنشتتگرا یک راهرار  Responsive طراحی وبستتایت

 افزار های م تلف م ل موبایل و تتلت :س ت 

 در طراحی. استتت نمایش صتت حه هایمحدودیت متر و اینچ و فارغ ازی ثابت صتت حه، فاقد میلیاین نوع طراحی فاقد انداز 

های دیگر قدیمی شتتد ، چراکه هموار  گ ت (mobile) همرا  یا (desktop) های رومیزیبرای دستتتگا  فق  پیرستتل واحد

سایت را دارند. بنابراین  شتری توانایی باز کردن یک وب شتر و بی صوص  می وامبی سی را درخ سا صل ا در این ب ش چند ا

 ورناش وبسایت با مقابله جای به و به شما دوستا و همراهان دوست داشتی آکادمی آی تی بگم  سایت واکنشگراطراحی وب

(fluid web) یم. برای ح ظ سادگی کار، بر چیدمانبه استقتال آن بر (layout) کنیم تمرکز می. 

 اما الزم که چند نرته رو  در این مورد خدمت شما دوستان عزیز بگم :

 جریان (flow) 

زمانی که شما در ابزاری م ل موبایل که عرض اون نستت به ص حه کمتر هست وب سایت رو میتینید خوب طتیعتا 

ستون اختار جا میشد  توی موبایل هر  3ارت اع وب سایت بسیار بیشتر میشه م ال اگر توی یک دریف در دسرتاپ 

شغال کردن بیشت سطر باید قرار بگیر  و اینرار یعنی ا ر فضای عمودی باید باعث بشه همه محتویات ستون در یک 

بعدشتتون به پایین تر هل داد  بشتتن نه اینره به علت رعایت نرردن اصتتول طراحی رستتپانستتیو محتویات روی هم 

شما به  flowبی تن به این کار  شاید درک این  یعادت کرد (point) طراحی با پیرسل و پوینتیا جریان میگن . اگر 

 .هشعادت کنی به راحتی قابل درک می اون، اما وقتی به هباشقابلیت کمی برات س ت 
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 واحدهای نستی (Relative units) 

به جای استتت اد  از واحد های ثابت م ل پیرستتل و ... بهتر  از واحد های نستتتی م ل درصتتد  استتت اد  کنیم تا وب 

منظورمون کل عرض مرورگر توی هر  %011ستتتایت رو نستتتتت به تغییرات عرض ستتتازگارتر کنه . م ال وقتی میگیم 

 800pxفرقی نمیرنه ولی وقتی میگیم  1900pxباشتتته جه  400pxستتت ت افزاریه حاال چه عرض اون ستتت ت افزار 

ص حه نمایش اونها از  س ت افزار هایی که  سررول   800pxدیگه توی  شرل بر می وریم و ا ست قطعا به م کمتر ه

د میگن و به طراحی با واح Static Unitو...  px , pointافقی خواهیم داشتتتت . به طراحی با مقیاا های ثابت م ل 

 میگن. Relative Units های نستی م ل درصد

 

 

 مقادیر بیشینه (Max) و کمینه (Min) 

 دستتتگا  یک ، م ال رویباشتته  Full Widthبگیر  یعنی ی عرض صتت حه را که محتوا همه هخیلی خوب بعضتتی وقت ها

حه نمایش تلویزیونتان را بگیرد معموال کار معقولی نیست. این است که ص  عرض کل محتوا همان اینره اما. همرا 

پیرسل به این معناست که محتوا کامال  ۰۱۱۱ی و عرض بیشینه۰۱۱٪. م الً پهنای دآمیبه کمک  maxو  minمقادیر 

 .بشه پیرسل  ۰۱۱۱کند، اما نتاید بیشتر از ص حه را پر می
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 نقاط شرست (Breakpoints) 

  اشدب داشته ستون سه دسرتاپ یص حه در م ال کند، تغییر دهد در نقاط معینینقاط شرست به چیدمان امران می

شتر .ستون یک فق  همرا  یص حه در ولی صیات بی صو ست به دیگری تغییر تواند از یک نقطهمی CSS خ شر ی 

ستگی به محتوا دارد. اگر یک جم شرند باید یک نقطهکند. معموال مران قرارگیری یک نقطه ب رله ب شرست ا افه ی 

کار برید چراکه ممرن است کارتان خیلی سریا به هم ری ته شود و تش یص کنید. بایستی این نقاط را با احتیاط به

  .گذارد س ت شوداینره چه چیزی بر دیگری اثر می
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 عناصر تودرتو (Nested objects) 

المان  بندی این، بنابراین دسته س تیه م صوصا توی طرایح ی نستیکار  همکنترل تعداد زیادی عنصر وابسته به 

. این استتت که واحدهای که دارای یک والد هستتتن کار رو به مراتس ستتاد  تر و منظم تر میرنه   در یک م موعه ها

 نستتتی باشتتن و می واید خواهیدنمی که توانند به کمک بیایند. این واحدها برای محتویاتیها میپیرستتل م لثابت 

 کارآمد هستن . هادکمه و لوگو ثابت باشن م ل

 
 

 اول نس ه موبایل رو طراحی کنیم یا دسرتاپ رو ؟ 

ا اما اگر ب. اول نستت ه موبایلش ای اد بشتته یا نستت ه دستترتاپش که یک پروژ   زیادی ندار  از نظر ترنیری ت اوت 

. کندمی کمک هاگیریتصتتتمیم در شتتتما به که زیادی دارید هایمحدودیت نستتت ه موبایل کار رو شتتتروع کنید 

 ی برای تو بهتر  .کدام یر کنن، پس امتحان کن و بتینآغاز میرو  مزمان هر دو ه هاخیلی
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 های وبیی فونتمقایسه (Webfonts) های سیستمبا فونت (System fonts) 

شما اگر از فونت های وبی م ل  رحه که  سایت زیتاتری دارید تا از  dinarیا   yekanخوب این وا ست اد  کنید وب  ا

ستمی م ل  سی ستاندارد  ست اد  از فونت های وبی  Tahomaفونت های ا ست اد  کنید و این هم بدیهیه که ا و ... ا

شنا  شتر آ شه و ح مش بر  باالتر .اگه می وای با فونت ها وبی  بی شما دیر تر لود ب سایت  ص حه وب  شه  باعث می

 it.ir-http://webfont.academyمه اونها رو یر ا بتینی و است اد  کنی به این آدرا سر بزن : بشی و ه

 

 
 

 

 

 تصاویر Bitmap در برابر Vector 

استتتت اد  میرنی و نمی وای خیلی افرت و ستتتایه و ... به آیرون ها و .. ستتتایتت بدی قطعا وکتور  flatاگر در طراحی از روش 

و ... استتت اد  میشتتن . گذشتتته از این مورد بستتیار مهم  pngو  jpgگزینه بهتریه م ل فونت آیرون ها که به جای تصتتاویر 

در ستتایتت هستتت . همه  bitmapم تصتتاویر مستتئله ای هستتت که هیچ وقت نتاید فراموش کنی  اون خم ب ینه ستتازی تما

 تصاویر رو با روش های م تل ی که بلد هستی  بهینه کن .
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اگر این موارد و سایر موارد آموزشی آکادمی آی تی برای شما دوست عزیز سودمند بود  لط ا وب سایت ما رو به سایر 

 academy-it.irدوستانتون هم معرفی کنید . 

 

 با تشرر  . عارفی نیا                                                                                                                                
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