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استفاده از طراحی منعطف در وب سایت های تجاری

وب سایت هایی که از طراحی منعطف برخوردارند می توانند نسبت به محیطی که کاربران در آن قرار داشته و همچنین 
بسته به ابزار هوشمندی که برای ورود به این وب سایت ها استفاده می کنند واکنش نشان داده و متناسب با این ابزارها 
و اندازه صفحه نمایش آنها مشاهده می شود. این موضوع سبب می شود تا کاربران به آسانی بتوانند از تمام ویژگی های 

وب سایت موردنظرشان استفاده کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. 

شرکت اینترنتی گوگل همواره به طراحان و توسعه دهندگان وب توصیه می کند که 
از دانش روز برای طراحی وب سایت های منعطف استفاده کرده و بدین ترتیب فرآیند 

تعامل مخاطبان با وب سایت ها را ساده سازی کنند. یکی از راه های عمده پیشنهاد شده 
از سوی متخصصان گوگل استفاده از زبان برنامه نویسی HTML برای تمامی پلتفرم های 
مورد نظر و همچنین به کارگیری زبان CSS برای نمایش وب سایت مورد نظر در ابزارهای 

مختلف نظیر گوشی موبایل، تبلت، لپ تاپ و کامپیوترهای شخصی است.  استفاده از یک 
پایگاه کدنویسی 

استفاده از زبان 
 Css media

queries

منعطف بودن 
وب سایت در 
تمامی ابزارها

آمارهای منتشر شده از میزان 
استفاده از وب سایت های منعطف 

در نقاط مختلف دنیا 

چرا استفاده از وب سایت های منعطف؟ 

صرفه جویی در 
هزینه ها

عمکلرد بهتر 
وب سایت های منعطف 
در مرورگرهای مختلف

ساده سازی تعامل 
کاربران با وب سایت

بهبود و توسعه 
عملکرد وب سایت 

منعطف

هدف قراردادن مخاطبان 
بیشتر با استفاده از 
طراحی منعطف روی 
گوشی های هوشمند

نقش سازنده 
وب سایت های منعطف 
در رقابت های تجاری

صرفه جویی در وقت آغاز عصر جدیدی در 
طراحی وب سایت با 

استفاده از طراحی منعطف

 واکنش فوق العاده 
روی ابزارهای مختلف 

بهبود سئو و 
بازاریابی با استفاده از 
وب سایت های منعطف

مردم آمریکا امروزه ازگوشی های هوشمند استفاده 
می کنند که این موضوع بیانگر اهمیت استفاده از 

طراحی منعطف است

میزان مراجعه به سایت های تجاری با استفاده از 
گوشی های هوشمند 

احتمال خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی که از طراحی 
منعطف برای وب سایت شان استفاده می کنند

نکاتی برای استفاده از طراحی منعطف در وب سایت های تجاری
تمرکز روی گوشی های هوشمند

تمرکز روی موبایل به شما کمک می کند تا از طراحی مناسبی برای نمایش وب سایت تان روی گوشی های هوشمند استفاده 
کنید این موضوع به ش��ما کمک می کند تا نوآوری و خالقیت تان را به نمایش بگذارید.  ش��ما را مجبور می کند تا تالش کنید 
تجربه ای آس��ان و س��ریع برای کاربران گوشی های هوشمند فراهم کنید تا محتوای تولید شده توسط شما به سرعت روی این 

گوشی ها بارگذاری شود.  شرکت گوگل همواره بر مناسب سازی وب سایت خود برای گوشی های هوشمند تمرکز می کند. 

3 – ارائه تعریف مشخص از نقاط انفصال
نقطه انفصال درواقع یک پیکسل قرارگرفته در یک محیط قابل دید است که از طریق ابزارهای موجود در مرورگرها 

به رویت کاربران می رسد. 
استفاده از نقاط انفصال سبب می شود تا طراحی های منعطف به صورت پایه ای و اساسی واکنش مناسبی در ابزارهای 

مختلف داشته باشند. 
روی نقاط انفصال اصلی تمرکز کنید. 

2 - از یک طرح ساده استفاده کنید
به هنگام استفاده از زبان HTML سعی کنید تا فرآیند کدنویسی ساده و تمیزی داشته باشید. 

کدهای غیرضروری را که تنها موجب شلوغ شدن صفحه و طرح وب سایت می شوند را پاک کنید. 
المان های شناور و مطلق در فرآیند کدنویسی را حذف کنید. 

از روش تنظیم مجدد در پروسه طراحی وب سایت استفاده کنید. 

4 – از یک طرح منعطف استفاده کنید
سیس��تم شبکه انعطاف پذیر محتوای موجود را در ستون های مختلف سازماندهی کرده و سبب می شود تا با استفاده 

از ابزارها و امکانات مرورگرها مخاطبان قادر به مشاهده این محتواها باشند. 
طراحی های س��یال که با المان های مورد نیاز برای قابل دید س��اختن محتوا ترکیب ش��ده اند موجب منعطف ش��دن 

طراحی وب سایت برای تمامی ابزارها می شود. 

5 – استفاده از تصاویر منعطف
از روش هایی استفاده کنید که تصاویر را به صورت سیال درمی آورند. 

طرح های سیال سبب می شوند تا وب سایت شما به صورت منعطف درآمده و برای نمایش درتمامی ابزارها آماده باشد. 
 


