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آیــا می دانیــد UI یــا رابــط کاربــری چیســت؟ آیــا بــا نمونــه ســازی، مؤلفه هــا، اصــول 
و فرآینــد طراحــی UI آشــنایی داریــد؟ اگــر پاســختان منفــی اســت یــا نمی توانیــد بــا 

قاطعیــت جــواب مثبــت بدهیــد بایــد ایــن مطلــب را مطالعــه کنیــد.
مدت هاســت کــه جملــه معروفــی در دنیــای وب و مخصوصــًا بازاریابــی و فــروش بــر 
ســر زبان هــا افتــاده بــا ایــن مضمــون کــه »محتــوا پادشــاه اســت«. طبیعتــًا اســتفاده 
از صفــت پادشــاه بــرای محتــوا حاکــی از اهمیــت فــراوان آن اســت. در واقــع، چــه 
ــه در  ــزی ک ــوالً چی ــی، معم ــه ای و موبایل ــای رایان ــه در نرم افزاره ــط وب و چ در محی
ــال ارائــه آن بــه مخاطــب و ســپس انجــام بهــره برداری هــای الزم از  نهایــت بــه دنب
آن هســتیم، محتواســت. امــا نکتــه مهمــی کــه عــاوه بــر کیفیــت و تناســب محتــوا 
بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد، نحــوه ارائــه محتواســت. توجــه داشــته باشــید کــه اگــر 
محتــوای مــورد نظــر را بــه خوبــی و بــه گونــه ای ارائــه نکنیــد کــه بــه مــذاق مخاطــب 
هدفتــان خــوش بیایــد، چــه بســا اصــاً خوانــده نشــود و بــه مرحلــه بررســی کلــی و 
جلــب توجــه وی نرســد؛ چــه رســد بــه اینکــه بخواهــد مخاطــب را بــه انجــام عمــل 

مــورد نظــر شــما )تبدیــل( متقاعــد و ترغیــب کنــد. 
ــا نظــر مخاطــب را  ــم ت ــه کنی ــد ارائ ــه بای ــه کرده ایــم را چگون امــا محتوایــی کــه تهی
بــه خــود جلــب کنــد؟ یکــی از مهــم تریــن مباحثــی کــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال بــه 
وجــود آمــده، مبحــث UI( User Interface( یــا رابــط کاربــری اســت. در ایــن مطلــب 
تــاش می کنیــم تــا شــما را بــا ایــن موضــوع مهــم و تاثیرگــذار و مؤلفه هــای مرتبــط 
بــا آن آشــنا کنیــم؛ امــا طبیعتــًا پیــش از هــر چیــزی بایــد ببینیــم کــه رابــط کاربــری 

چیســت.
بیشتر بدانید: 10 روش بهبود تجربه کاربری برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی

 
UI چیست؟

UI شــکل اختصــاری عبــارت User Interface اســت. اجــازه بدهیــد کــه در ابتــدا بــا 
تعریــف Interface شــروع کنیــم. Interface یــا رابــط یــک مکانســیم یــا ســاز و کار 
بــرای تعامــل بیــن دو سیســتم اســت. لــذا User Interface یــک Interface اســت 
کــه بــرای تســهیل و ســاده تــر شــدن تعامــات بیــن سیســتم و کاربــر طراحــی شــده 

اســت.
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به طور کلی دو نوع User Interface وجود دارد:
• Command Line Interface )CLI( یــا رابــط خــط فرمــان کــه فقــط متنــی اســت 

ــد؛ ــتفاده می کنن ــا از آن اس ــًا برنامه نویس ه و عمدت
ــن  ــا در ای ــه م ــی ک ــری گرافیک ــط کارب ــا راب • Graphical User Interface )GUI( ی
مطلــب بــه شــرح و معرفــی آن خواهیــم پرداخــت. مــواردی ماننــد تصاویــر، پنجره هــا، 

ــد. ــای می گیرن ــوان ج ــن عن ــر ای ــا در زی ــا و منوه آیکن ه
در ایــن مطلــب بــه طــور خــاص بــر آن نوعــی از رابــط کاربــری تمرکــز می کنیــم کــه 

.GUI ــر نهایــی مشــاهده می کنــد ســر و کار دارد؛ یعنــی ــا آنچــه کــه کارب ب
 UI برایتــان هویــدا نشــده، قســمت بعــد یعنــی طراحــی UI اگــر هنــوز دقیقــًا معنــی

همــه چیــز را بــرای شــما روشــن خواهــد کــرد.
 

 
UI Design یا طراحی رابط کاربری چیست؟

ــرای  ــی UI ب ــه طراح ــه ب ــت ک ــی اس ــری، مبحث ــط کارب ــی راب ــا طراح UI Design ی
ــی  ــب و زیبای ــر تناس ــردازد و ب ــط وب می پ ــن محی ــا و همچنی ــتگاه ها، نرم افزاره دس
تمرکــز دارد؛ بــا ایــن هــدف کــه امــکان اســتفاده بیشــتر و بهتــری از طــرح و محتــوای 
مــورد نظــر فراهــم شــود و تجربــه کاربــری بهتــری بــرای مخاطب رقــم بخــورد. طراحی 
ــا نــام طراحــی UX )User Experience( یــا  UI بخشــی از مبحــث گســترده تــری ب
تجربــه کاربــری اســت کــه بیشــتر بــر روی رنگ هــا و تایپوگرافــی یــا طــرح نوشــته ها 
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ــکان  ــه ام ــی اســت ک ــه مؤلفه های ــر، UI متشــکل از هم ــارت دیگ ــه عب ــز دارد. ب تمرک
تعامــل کاربــر بــا سیســتم یــا محصــول مــا را فراهــم می کننــد، امــا  UXدســتاورد کلــی 
کاربــر از تجربــه خــود در تعامــل بــا سیســتم یــا محصــول ماســت. بــه طــور خاصــه، 

طراحــی UI معمــوالً ترکیبــی از مــوارد زیــر اســت:
• طرح بصری؛ یعنی حال و هوا و حسی که به دنبال انتقال آن هستیم و

• طراحــی تعامــل؛ یعنــی نحــوه عملکــرد طــرح مــا و تأثیــر آن بــر تعامــل مخاطــب بــا 
طــرح و محتــوا.

بــا ذکــر یــک مثــال می تــوان کامــاً تفــاوت طراحــی UI و UX را درک کــرد. اگــر فــرض 
را بــر ایــن بگیریــم کــه می خواهیــم یــک دکمــه بــه طرحمــان اضافــه کنیــم، طراحــی 
UX روی ایــن تمرکــز می کنــد کــه دکمــه مــورد نظــر را در کجــا قــرار بدهــد تــا کاربــر 
بتوانــد آن را بــه آســانی پیــدا کنــد؛ امــا طراحــی UI بــه ایــن فکــر می کنــد کــه چطــور 
می تــوان دکمــه مزبــور را زیباتــر و جذاب تــر کــرد تــا کاربــر بــه فشــار دادن یــا لمــس 

آن رغبــت پیــدا کنــد.
بیشتر بخوانید: AMP چیست و چه تاثیری در سئوی سایت شما دارد؟

 
چرا به UI نیاز داریم؟

ــد از  ــد بای ــه می کنی ــود ارائ ــب خ ــه مخاط ــه ب ــزی ک ــر چی ــه ه ــت ک ــح اس ــر واض ُپ
لحــاظ بصــری جــذاب و زیبــا باشــد و بــه مــذاق وی خــوش بیایــد. یــک رابــط کاربــری 
مناســب یــک زبــان بصــری واحــد بــه وجــود مــی آورد کــه بــه بهبــود تعامــل کاربــران 
بــا محصــول شــما کمــک خواهــد کــرد. در واقــع، UI یــا رابــط کاربــری فصــل مشــترک 
طراحــی تعامــل )Interaction Design(،  طراحــی بصــری )Visual Design( و 
معمــاری اطاعــات )Information Architecture( بــه شــمار مــی رود و خــواه ناخــواه 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــد را تح ــه می کنی ــود عرض ــب خ ــه مخاط ــه ب ــه ک ــاد آنچ ــه ابع هم
ــام  ــی انج ــو مطلوب ــه نح ــر ب ــل کارب ــب، تعام ــک UI مناس ــاب ی ــد داد. در غی خواه

ــود. ــم ب ــی را شــاهد نخواهی ــده آل ــدان ای ــج چن ــذا نتای نمی شــود و ل
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طراحی UI شامل چه بخش هایی است؟

ایجــاد یــک طــرح خوشــایند و مناســب بــرای UI بــدون اســتفاده از همــه تکنیک هــای 
کاربــردی حوزه هــای زیــر امکان پذیــر نخواهــد بــود:

ــا Visual Design، شــکل دادن  ــی طراحــی بصــری ی • طراحــی بصــری: آرمــان اصل
و بهبــود تجربــه کاربــری بــه کمــک تصاویــر، نقــش و نگارهــا، تایپوگرافــی، اســتفاده 
از فضاهــای خالــی، طــرح بنــدی و رنــگ اســت. بــا اســتفاده از تکنیک هــای طراحــی 
ــر اســاس اصــول زیبایــی شــناختی طراحــی  بصــری می توانیــد محصــول نهایــی را ب
ــد از  ــس داده ان ــه امتحــان خــود را پ ــد شــناخته شــده ای ک ــه کمــک قواع ــد و ب کنی

ــد. ــتفاده نمایی ــور اس ــر مح ــای کارب طرح ه
ــای  ــتفاده از رنگ ه ــل از اس ــی حاص ــودآگاه ذهن ــات ناخ ــل تداعی ــه دلی ــا: ب • رنگ ه
ــه مخاطــب منتقــل می شــود،  ــر عواطــف و معنایــی کــه ب ــر آن هــا ب ــف و تأثی مختل
اســتفاده از رنگ هــای مناســب بــرای هــر پــروژه ای یــک ضــرورت بــه شــمار مــی رود. 
بــه عــاوه، نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت اســتفاده هوشــمندانه 

از رنگ هــای برنــد بــا توجــه بــه طــرح و پیــام مــورد نظــر اســت.
• طراحــی گرافیــک: Graphic Design یــا طراحــی گرافیــک مســئول ترکیــب تصاویــر، 
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 )Motion Graphic( تایپوگرافــی یــا آیتم هــای گرافیکــی متحــرک یــا موشــن گرافیــک
بــه گونــه ای اســت کــه بتواننــد مخاطــب یــا مشــتری را تحــت تأثیــر قــرار بدهنــد. 
طراحــی گرافیــک بــه دنبــال کمــال پیکســلی )Pixel Perfection( اســت؛ یعنــی تمــام 
نقــاط، فضاهــای خالــی و رنگ هــا بایــد بــا اصــول حاکــم بــر برنــد هماهنــگ باشــند. 
ــق  ــت و خل ــی اس ــوزه تخصص ــک ح ــک ی ــی گرافی ــه طراح ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــه  ــن تجرب ــه ای و همچنی ــارت حرف ــتادی و مه ــتلزم اس ــاده مس ــارق الع ــای خ طرح ه
کافــی خواهــد بــود. ضمنــًا اغلــب نمی تــوان مــرز واضحــی را در بیــن طراحــی گرافیــک 

و طراحــی بصــری ترســیم کــرد.
• مــوکاپ )Mockup(: مــوکاپ یــک مــدل کوچک تــر یــا هــم انــدازه بــا طــرح اصلــی 
ــه  ــر تهی ــا اهــداف دیگ ــغ ی ــی طراحــی، تبلی ــرای پیــش نمایــش، ارزیاب ــه ب اســت ک
می شــود. منظــور از طراحــی مــوکاپ، نمایــش ظاهــر نهایــی طــرح بــا جزئیــات بصــری 
آن، ماننــد رنگ هــا و تایپوگرافــی اســت. غالبــًا مــوکاپ بــا Wireframe و پروتوتایــپ 
اشــتباه گرفتــه می شــود، امــا هــر یــک از ایــن مــوارد در واقــع یــک مرحلــه متفــاوت 
از فرآینــد طراحــی محســوب می شــوند. Wireframe یــا َشــمای کلــی یــک روش نــه 
چنــدان دقیــق بــرای ارائــه طــرح اســت کــه ســاختار و طــرح کلــی محصــول نهایــی 
ــا  ــپ ی ــک پروتوتای ــه ی ــتر ب ــاف Wireframe بیش ــوکاپ برخ ــد. م ــان می ده را نش
ــود  ــا آن وج ــل ب ــکان تعام ــا ام ــت، ام ــبیه اس ــی ش ــول نهای ــه از محص ــش نمون پی
ــی UI در  ــی نهای ــری از طراح ــرح واضح ت ــوان ط ــوکاپ می ت ــی م ــا طراح ــدارد. ب ن
ــازمان دهی  ــرای س ــب تری را ب ــر و متناس ــای متنوع ت ــرد و گزینه ه ــاد ک ــن ایج ذه

محتــوا مــد نظــر قــرار داد.
• تایپوگرافــی: تایپوگرافــی یکــی از ســتون های اصلــی بیشــتر انــواع مختلــف طراحــی 
بــه شــمار مــی رود. تایپوگرافــی، هنــر و دانــش کاربــرد و ســازمان دهی فونت هاســت 
و هــدف آن ارائــه متن هــای زیبــا و خوانــا بــه خواننــده اســت. در واقــع، تایپوگرافــی 
یــک الیــه دیگــر از معنــا و مفهــوم را بــه متــن شــما اضافــه می کنــد. یــک تایپوگرافــی 

خــوب بایــد:
o در صفحــات نمایــش مختلــف بــا هــر ابعــاد و انــدازه ای عملکــرد مناســبی داشــته 

باشــد؛
o حروف استفاده شده در آن به راحتی قابل تمیز باشند؛
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o بــه تناســب سلســله مراتبــی محتــوا توجــه شــده باشــد تــا آنچــه کــه ارائــه می شــود 
قابــل هضــم تر شــود.

طراحــی UI مــدرن و امــروزی عــاوه بــر مــوارد یــاد شــده تــا حــد زیــادی بــه طراحــی 
ــای  ــن ها، جلوه ه ــت. انیمیش ــده اس ــته ش ــز وابس ــا Motion Design نی ــرک ی متح
ــوند،  ــاهده می ش ــه مش ــی در صفح ــگام جابجای ــه در هن ــی ک ــری و افکت های بص
ــا  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک ــد داش ــی خواهن ــر کاربران ــمگیری ب ــر چش ــی تأثی همگ

ــد. ــل می کنن ــما تعام ــول ش محص
 

 
نمونه سازی برای UI چه انواعی دارد؟

یکــی از مراحــل مهــم طراحــی UI، نمونــه ســازی اســت. همان طــور کــه قبــاً اشــاره 
شــد، نمونــه اولیــه یــا پروتوتایــپ بــا Wireframe و مــوکاپ متفــاوت اســت. طبیعتــًا 
از آنجایــی کــه تســت اولیــه محصــول نهایــی تنهــا بــا اســتفاده از یــک پروتوتایــپ 
 UI ــه ــا جایــی کــه امــکان دارد ب کارآمــد امکان پذیــر اســت، هــر پروتوتایــپ بایــد ت
نهایــی نزدیــک باشــد و امــکان تعامــل را بــه کاربــر بدهــد. در واقــع بایــد بتوانیــم از 
طریــق پروتوتایــپ، تعامــل بیــن کاربــر و UI را بــه واقــع گرایانــه تریــن شــکل ممکــن 
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ــال  ــطح از کم ــن س ــه ای ــا ب ــه پروتوتایپ ه ــال هم ــن ح ــم. در عی ــازی کنی ــبیه س ش
نمی رســند و مخصوصــًا در مراحــل اولیــه، از نمونــه ســازی هــای دیگــری نیــز اســتفاده 

ــه آن هــا اشــاره ای خواهیــم داشــت: می شــود کــه در اینجــا ب
 UI ــرد ــم از عملک ــک فیل ــپ، ی ــوع از پروتوتای ــن ن ــی: در ای ــازی ویدیوی ــه س • نمون
تهیــه می شــود تــا عملکــرد نهایــی یــا مــورد انتظــار آن بــرای تیــم تولیــد یــا ســفارش 

دهنــده رابــط کاربــری مشــخص شــود.
• نمونــه ســازی بــرای امــکان ســنجی: ایــن نــوع از نمونــه اولیــه بــرای بررســی امــکان 
پذیــری پیــاده ســازی راهکارهــای مــورد انتظــار در رابــط کاربــری تهیــه می شــود. از 
ایــن طریــق، پیــش از تــاش بــرای تولیــد محصــول نهایــی، امکانــات و ریســک های 

فنــی از نظــر عملکــرد، ســازگاری و تناســب بــه بوتــه آزمایــش گذاشــته می شــوند.
• نمونــه ســازی افقــی )Horizontal(: منظــور از نمونــه ســازی افقــی، نمایــش رابــط 
کاربــری در قالــب اســکرین شــات اســت. در ایــن حالــت، فقــط الیــه بیرونــی رابــط 
ــابه(  ــوارد مش ــا و م ــیاق دکمه ه ــبک و س ــی، س ــای گرافیک ــا، آیتم ه ــری )منوه کارب

قابــل مشــاهده خواهــد بــود.
• نمونــه ســازی ســریع: در ایــن نــوع از نمونــه ســازی تــاش می شــود تــا در حداقــل 
زمــان ممکــن بــا بهــره بــرداری از حداکثــر امکانــات موجــود، یــک نمونــه اولیــه تهیــه 

شــود.
• شــبیه ســازی: نمونــه ســازی بــه روش شــبیه ســازی همــان نوعــی از نمونــه ســازی 
اســت کــه یــک UI شــبیه بــه UI نهایــی را تولیــد کــرده و امــکان تعامــل را بــه کاربــر 
ــی را  ــرادات احتمال ــی و ای ــران را ارزیاب ــر کارب ــوان نظ ــت می ت ــن حال ــد. در ای می ده

مرتفــع کــرد.
• نمونــه ســازی بــه روش اســتوری بــورد )Storyboard(: در روش اســتوری بــود، UI را 

در قالــب تصاویــر متوالــی بــه ســبک یــک داســتان معرفــی می کنیــم.
ــپ  ــاف پروتوتای ــر خ ــودی ب ــپ عم ــودی )Vertical(: پروتوتای ــازی عم ــه س • نمون
ــری را  ــط کارب ــد، back end راب ــان می ده ــری را نش ــط کارب ــر محی ــه ظاه ــی ک افق
ــت  ــا و تس ــود کده ــر روی بهب ــتر ب ــوان بیش ــق می ت ــن طری ــد. از ای ــش می ده نمای
مؤلفه هــای اصلــی طــرح در مراحــل اولیــه تمرکــز کــرد تــا یــک مــدل کارآمــد )هرچنــد 

ناتمــام( بــرای ارزیابــی کارکردهــای اصلــی وجــود داشــته باشــد.
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در ادامــه انــواع نمونــه ســازی می تــوان Wireframe و مــوکاپ را نیــز ذکــر کــرد کــه 
قبــاً آن هــا را توضیــح داده ایــم.

 
ابزارهای نمونه سازی

ــایت(  ــا س ــزار ی ــاً نرم اف ــزی )مث ــه چی ــرای چ ــر را ب ــورد نظ ــه UI م ــه اینک ــته ب بس
طراحــی می کنیــد می توانیــد از ابزارهــای گوناگونــی کمــک بگیریــد کــه در اینجــا بــه 

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــورد از آن ه ــد م چن
InVision •

Frame Box •
Pidoco •

CogTool •
Wirefy •
Sketch •

Adobe XD •
Justinmind •

Keynote •
Google slides •

 
UI اصول طراحی

یــک طــراح خــوب در هنــگام نمونــه ســازی و طراحــی رابــط کاربــری از 6 اصــل طراحی 
UI پیــروی می کنــد:

• ســاختارمندی: ایــن اصــل بــا کلیــت معمــاری رابط کاربــری در ارتبــاط اســت و اعتقاد 
دارد کــه طــرح بایــد واضــح، هماهنــگ و قابــل درک بــوده و مــوارد مرتبــط را در کنــار 
هــم و مــوارد بــی ربــط را از هــم جــدا کنــد؛ بــه گونــه ای کــه ســاختار قابــل قبولــی بــر 

تمامیــت مــدل UI حکم فرمــا شــود.
ــای  ــام فعالیت ه ــهیل انج ــازی و تس ــاده س ــث س ــد باع ــی UI بای ــادگی: طراح • س
مختلــف بــرای کاربــر شــود، بــه گونــه ای کــه مخاطــب بــا محیــط کاربــری احســاس 

ــد. غریبگــی نکن
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• نمایانــی: طراحــی بایــد بــه گونــه ای انجــام شــود کــه همــه گزینه هــا و مؤلفه هــای 
مــورد نیــاز کاربــر بــدون وجــود هیــچ عامــل مزاحــم و بــا اســتفاده ای آشــکار بــوده 
ــه  ــی ک ــراری و گزینه های ــات تک ــچ اطاع ــند. هی ــته باش ــرار داش ــترس وی ق و در دس

دلیــل موجهــی بــرای وجودشــان متصــور نیســت در طراحــی UI جایــی ندارنــد.
ــی کــه انجــام می دهــد و هــر  ــا هــر عمل ــر بایــد متناســب ب • واکنــش پذیــری: کارب
ــا UI روی می دهــد، واکنــش و پیام هــای مناســبی  ــه در ســطح سیســتم ی ــی ک اتفاق

را دریافــت کنــد. 
ــد و  ــر باش ــاف پذی ــد انعط ــی بای ــری: طراح ــا خطاپذی ــس )Tolerance( ی • تولران
امــکان لغــو و تکــرار عمــل قبلــی )undo و redo( را مهیــا کنــد تــا از اشــتباه و اســتفاده 

نامطلــوب جلوگیــری شــود.
ــورد  ــی م ــی و خارج ــای داخل ــوان مؤلفه ه ــد بت ــری: بای ــت پذی ــاح و بازیاف • اص

ــرد.  ــتفاده ک ــا اس ــددًا از آن ه ــاح و مج ــی را اص ــتفاده در طراح اس
 

 
UI تکنیک های

امــا چطــور می توانیــم اصــول طراحــی UI کــه در بــاال بــه آن هــا اشــاره شــد را محقــق 
کنیــم؟ در ایــن راســتا بایــد بــه ســراغ اســتفاده از برخــی از تاکتیک هــای ســاده و در 

عیــن حــال ســودمند برویــم.
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ــری  ــط کارب ــک راب ــک تکنی ــًا منظــور از ی ــه دقیق ــم ک ــد بدانی ــزی بای ــل از هــر چی قب
ــه از  ــک مجموع ــک UI ی ــک ورودی( چیســت. تکنی ــا تکنی ــل ی ــک تعام ــا UI )تکنی ی
ــا  ــد ت ــک می کن ــران کم ــه کارب ــه ب ــت ک ــخت افزاری اس ــزاری و س ــای نرم اف مؤلفه ه
بتواننــد کاری را بــه انجــام برســانند. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه مــواردی ماننــد 
کلیــک بــر یــک دکمــه، انجــام یــک حرکــت بــا مــاوس یــا بیــان یــک دســتور صوتــی 

اشــاره کــرد.
ده هــا تکنیــک مؤثــر مختلــف در طراحــی UI وجــود دارد کــه مــا در اینجــا بــه طــور 

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــده ترین آن ه ــه شناخته ش ــه ب خاص

• سبک و سیاق تعامل: مانند پر کردن فرم یا انتخاب یک آیتم از منو.
ــه  ــی ب ــف راهکارهای ــرای توصی ــن الگوهــا راهــی را ب ــل: ای ــی تعام ــای طراح • الگوه
منظــور حــل مشــکات رایــج در کاربردپذیــری یــا اســتفاده از مؤلفه هــای مختلــف در 
یــک زمینــه خــاص فراهــم می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن یــک روش رســمی بــه 

منظــور ارائــه راه حــل بــرای مشــکات رایــج طراحــی اســت.
• ساختارها و تمهیدات سازمان ده:

ــر  ــف ب ــی مغــز در تشــخیص مؤلفه هــای مختل ــر توانای ــی ب o ســاختار سلســله مراتب
اســاس تفاوت هــای فیزیکــی، ماننــد انــدازه، رنــگ، کنتراســت و تــوازن آن هــا مبتنــی 

اســت.
o ســاختار زنجیــره ای کــه کاربــر از طریــق آن وارد مســیر مشــخصی می شــود و اقدامات 

مــورد نظــر را یــک بــه یــک بــه انجــام می رســاند.
ــط  ــود در راب ــی خ ــت و جابجای ــوع حرک ــد ن ــر می توان ــه کارب ــاختار ماتریســی ک o س
کاربــری را بــر اســاس ترتیــب الفبایــی، زمانــی، موضوعــی یــا مــوارد مشــابه انتخــاب 

کنــد.
• مدل های سازمان دهی محتوا:

o مدل تک صفحه ای
o مــدل مســطح یــا تخــت کــه در آن همــه صفحــات بــه شــکل هــم ســطح و برابــر در 

نظــر گرفتــه می شــوند و در سلســله مراتــب یکســانی قــرار می گیرنــد.
ــت  ــق فهرس ــا از طری ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــران ای ــه کارب ــه ب ــتی ک ــدل لیس o م

10

https://modireweb.com


رابط کاربری چیست؛ با  اصول و فرآیند طراحی UI آشنا شوید

www.modireweb.com

صفحــات کــه در هــر صفحــه موجــود اســت بــه صفحــه مــورد نظــر دسترســی پیــدا 
کننــد.

ــه صفحــات  ــرای دسترســی ب ــک راه ب ــه فقــط ی ــی محــض ک o مــدل سلســله مراتب
ــت. ــی اس ــه اصل ــق صفح ــم از طری ــد و آن ه ــم می کن ــه فراه زیرمجموع

o مــدل سلســله مراتبــی همــگام کــه روش هــای مختلفــی را بــرای دسترســی بــه محتوا 
در اختیــار کاربــر قــرار می دهــد؛ امــا در عیــن حــال بــه گونــه ای وی را در یــک مســیر 

مشــخص هدایــت می کنــد کــه اعمــال مــورد انتظــار را انجــام بدهــد.
• تکنیــک تصویرســازی کــه بــر خروجــی کار تأکیــد دارد و بــه دنبــال ســازمان دهی و 
ســاختار بخشــیدن بــه داده هــای عــددی و غیــر عــددی اســت بــه نحــوی کــه واضــح 

و قابــل درک بــوده و از لحــاظ بصــری بــرای کاربــر جذابیــت داشــته باشــند.
ــف و  ــت های مختل ــام تس ــتمر، انج ــی مس ــق و بررس ــا تحقی ــوآوری: ب ــق و ن • تحقی
ــده را  ــی ش ــواره UI طراح ــد هم ــکاری می توانی ــد و ابت ــای جدی ــتفاده از مؤلفه ه اس
ــره  ــا به ــوان از آن ه ــه می ت ــه ای ک ــوارد نوآوران ــه م ــد. از جمل ــر کنی ــر و کارآمدت بهت
ــی،  ــه، پویانمای ــدون دکم ــری ب ــط کارب ــی، راب ــای تعامل ــد از: الیه ه ــت عبارت ان گرف
رنگ هــای روشــن و جــذاب، محتــوای تصویــری باکیفیــت، صفحه هــای چندقســمتی 

و مــوارد مشــابه.
پــر واضــح اســت کــه فهرســت تکنیک هــای طراحــی UI بــه همین جــا ختــم 
نمی شــود، امــا بیشــتر آن هــا را می تــوان در گروه هــای بــاال جــای داد. حــال کــه بــه 
طــور خاصــه بــا تکنیک هــای طراحــی UI آشــنا شــدید بــه ســراغ فرآینــد طراحــی آن 

می رویــم.
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UI فرآیند طراحی
فرآینــد طراحــی UI را می تــوان بــه مراحــل و فازهــای مختلفــی تقســیم بنــدی کــرد 

ــم: ــاره می کنی ــته بندی ها اش ــن دس ــن ای ــی از رایج تری ــه یک ــا ب ــا در اینج ــه م ک
1. گــردآوری و تعییــن ویژگی هــای الزم: در ایــن مرحلــه، یــک فهرســت از ویژگی هایــی 
را تهیــه می کنیــم کــه بــرای تحقــق هــدف مــورد نظــر از طراحــی UI و پاســخگویی بــه 

نیازهــای بالقــوه کاربــران ضروری هســتند.
2. آنالیــز کاربــر و عمــل: در ایــن مرحلــه، نحــوه انجــام اعمــال مختلفــی کــه توســط 
ــا شــود  ــث تســهیل آن ه ــد باع ــا بای ــوه انجــام می شــوند و طراحــی م ــران بالق کارب
را بــه زیــر ذره بیــن می بریــم. ایــن مرحلــه هــم راســتا بــا تحقیقاتــی اســت کــه بــه 

ــرد. ــام می گی ــی UX انج ــد طراح ــی از فرآین ــوان بخش عن
3. معمــاری اطاعــات )IA(: ایــن مرحلــه، طراحــی و توســعه فرآینــد و جریــان ارائــه 
 ،UI ــا ــل ب ــه، ســبک و ســیاق تعام ــن مرحل ــرد. در طــول ای ــر می گی ــات را در ب اطاع
الگــوی طراحــی و تکنیــک تصویرســازی را انتخــاب می کنیــم. بســیاری از تکنیک هــای 

طراحــی کــه قبــاً ذکــر کردیــم در طــول ایــن مرحلــه شــکل می گیرنــد.
 ،wireframe ،4. نمونــه ســازی: ایــن مرحله شــامل فرآیند تهیــه و توســعه پروتوتایــپ

مــوکاپ و هــر نــوع دیگــری از انــواع مختلــف نمونه هــای اولیــه خواهــد بــود.
ــه  ــی ک ــا ویژگی های ــه ی ــای اولی ــه، نمونه ه ــن مرحل ــری: در ای ــی کاربردپذی 5. بررس
معمــوالً نمی تــوان آن هــا را مســتقیمًا بــه کمــک کاربــران بــه بوتــه آزمایــش گذاشــت 

ــم.  ــن می بری ــر ذره بی ــه زی را ب
ــران از  ــزان اســتقبال کارب ــه کمــک تســت طراحــی UI، می ــری: ب 6. تســت کاربردپذی
ــری از  ــت کاربردپذی ــول تس ــوالً در ط ــم. معم ــی می کنی ــری را ارزیاب ــط کارب ــرح راب ط
ــا قســمت هایی کــه  ــد ت ــا فعالیت هایــی را انجــام بدهن ــران خواســته می شــود ت کارب
ــدارد  ــی وجــود ن ــی وضــوح کاف ــه هــر دلیل ــا ب در آن هــا دچــار مشــکل می شــوند ی

مشــخص شــود.
ــی  ــه طراح ــه، مرحل ــن مرحل ــی(: ای ــری گرافیک ــط کارب ــی GUI )راب ــی نهای 7. طراح
ــه  ــه صــورت گرافیکــی اســت. در ایــن مرحل ــری ب ــط کارب ــی راب ســبک و ســیاق نهای
نــوع تعامــل بصــری را بــا اســتفاده از تایپوگرافــی و اســتفاده از تصاویــر و آیتم هــای 

ــانیم. ــرانجام می رس ــه س ــی UI را ب ــم و طراح ــی می کنی ــف نهای ــی مختل گرافیک
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8. امــور مربــوط بــه نظــارت و نگهــداری: پــس از اتمــام طراحــی بایــد عملکــرد طــرح 
زیــر نظــر گرفتــه شــود تــا در صــورت نیــاز تغییــرات مقتضــی را در آن اعمــال کنیــم.

بیشــتر بدانیــد: تســت A/B چیســت و چگونــه می تــوان بــرای افزایــش فــروش از آن 
ــتفاده کرد؟ اس

 
UI 10 باید و نباید در طراحی

در پایــان بــه عنــوان ُحســن ختــام بــه 10 مــورد از بایــد و نبایدهایــی اشــاره می کنیــم 
کــه بایــد در طراحــی UI )و همچنیــن UX( مــد نظــر قــرار بدهیــد:

• فضــا و تجربــه مشــابهی را بــرای کاربــران دســتگاه های مختلــف ایجــاد کنیــد. بــه 
عبــارت دیگــر، کاربــر بــا اســتفاده از هــر دســتگاهی )اعــم از موبایــل یــا لــپ تــاپ یــا 

هــر دســتگاه دیگــری( بایــد بــا فضــای مشــابهی روبــرو شــود.
ــی در  ــد و جابجای ــی بپرهیزی ــه پیچیدگ ــه امــکان دارد از ایجــاد هرگون ــی ک ــا جای • ت

ــد. ــر کنی ــاده ت ــف UI را س ــمت های مختل ــان قس می
• مهــم تریــن مؤلفــه موجــود در صفحــه را بــه عنــوان نقطــه تمرکــز طراحــی در نظــر 
بگیریــد؛ بــه گونــه ای کــه توجــه کاربــر در هنــگام مــرور کلــی صفحــه بــه آن معطــوف 

شــود.
• چند مورد مهم را در یک صفحه قرار ندهید.

• از عملکــرد صحیــح همــه مؤلفه هــای تعاملــی، از جملــه دکمه هــا و لینک هــا 
ــد. ــل کنی ــان حاص اطمین

ــودکار از  ــکرول خ ــا اس ــو ی ــودکار ویدئ ــش خ ــد. پخ ــلب نکنی ــر س ــرل را از کارب • کنت
ــد. ــوش نمی آی ــران خ ــذاق کارب ــه م ــه ب ــت ک ــواردی اس ــه م جمل

• اجازه ندهید که طراحی بر خوانایی محتوا تأثیر منفی بگذارد.
• مــرور کلــی محتــوا را بــرای کاربــر تســهیل کنیــد. در این راســتا اســتفاده از ســرنخ های 
بصــری ماننــد عناویــن، بخش هــا و جدول هــای مجــزا، تصاویــر و دکمه هــای 

ــد. ــاز باش ــد کارس ــف می توان مختل
• از مؤلفه هایــی کــه توجیــه خاصــی بــرای وجودشــان قابــل تصــور نیســت اســتفاده 

نکنیــد. بــه بیــان دیگــر، از شــلوغ کــردن بــی مــورد UI بپرهیزیــد.
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ــط  ــرای اســتفاده از راب ــا ب ــور شــود ت ــر مجب ــه کارب ــد ک ــه ســمتی نبری • طراحــی را ب
کاربــری منتظــر بمانــد. بــا توجــه بــه میــزان انــدک صبــر و تحمــل کاربــران امــروزی، 
ســنگین کــردن UI بــا اســتفاده از مؤلفه هایــی کــه هــر چنــد جالــب و جــذاب هســتند 

امــا بارگــذاری آن هــا طــول می کشــد بــه نفــع شــما نخواهــد بــود.
 

 
حرف آخر

دقــت و توجــه بیشــتر در طراحــی UI یــا رابــط کاربــری بــه تســهیل و افزایــش هــر 
چــه بیشــتر و بهتــر درک و هضــم محتــوا و در نهایــت انجــام عمــل مــورد نظــر از ســوی 
ــه  ــب ذکــر شــد ب ــه آنچــه کــه در ایــن مطل مخاطــب کمــک خواهــد کــرد. توجــه ب
همــراه مطالعــه، بررســی، تجربــه و امتحــان کــردن طرح هــای مختلــف UI می توانــد 

در ایــن مســیر بــه شــما کمــک کنــد.
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