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 کاربری رابط  و  تجربه  طراح  به  شدنتبدیل  مراحل   شویم؟  کار UI/UX چگونه

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

گیرد  موضوعی که این روزها بیشتر از حد انتظار موردتوجه طراحان وب قرار می چیست؟ UX و UI تفاوت
های  رود. شما چه میزان اطالعات درباره تفاوتشمار میو برای افراد مبتدی یک موضوع جدید و نامفهوم به  

باهم در ارتباط هستند؟ باید گفت که هرکدام   UX و تجربه کاربری UI دارید؟ آیا رابط کاربری UX و  UI بین
برای بسیاری از افراد مبتدی و نابلد در   UX و UI .از این اصطالحات خاص، معنا و مفهوم متفاوتی دارند

 .یت هنوز مفهوم مشخصی ندارندحوزه طراحی سا

دانند.  های بین رابط کاربری و تجربه کاربری را به خوبی میالبته عده کمی از وبمستران هستند که تفاوت
که هرکدام از این اصطالحات معنای کامالً متفاوتی دارند و به بخش مهمی از طراحی سایت مرتبط ازآنجایی

 .با شما صحبت کنیم UX و UI مقاله با زبانی ساده در مورد تفاوتشوند، ما تصمیم گرفتیم که در این می

هایی وجود دارد،  تر بدانید که میان این دو واژه پرکاربرد چه تفاوتخواهید هر چه سریعبنابراین اگر می
ری ترین نکات در مورد رابط و تجربه کارباین مقاله را با همراهی وبکیما مطالعه کنید. در این مقاله به مهم 

 .پردازیم که افراد مبتدی هم برای طراحی سایت بتوانند از آن استفاده کنندمی
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 های بین رابط کاربری و تجربه کاربری، تفاوتUX و UI تفاوت

ویژه وبمستران را به خود درگیر کرده است، دو موضوع خالقیت و  در دنیای دیجیتال که زندگی همه ما و به
کند.  معنا پیدا می UX و تجربه کاربری  UI د. بعدازآن اصطالحات رابط کاربریگیر تکنیک مورد اهمیت قرار می

کننده را تواند نقش تعییندانید که این دو موضوع تا چه حد برای طراحان سایت مهم است و میحتمًا می
 .ها داشته باشدهای آندر پروژه

UX و UI تفاوت یهای بین رابط کاربری و تجربه کاربر ، تفاوت   

دارند، هنوز برای بسیاری از افراد معنا و   UX و UI البته باید گفت که باوجود اهمیت بسیار زیادی که این
بینید که  تاده است؛ بنابراین زیاد میمفهوم مشخصی از این دو عبارت اختصاری و تخصصی درست جا نیف

ها استفاده  در جای نادرستی از آن UX و UI حتی برخی از طراحان سایت باتجربه بدون توجه به معنای
کنند. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که معنای دقیق این دو عبارت را برای کاربران مشخص کنیم و  می

 و UI طور شفاف و دقیق متوجه تفاوتود دارد. برای اینکه بهوج UX و UI هایی میانبگوییم چه تفاوت 
UX کنیمشوید، ابتدا در مورد هرکدام از این دو عبارت توضیحاتی را ارائه می. 
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 به زبان ساده UX تعریف طراحی 

های مختلف کاربران را به هنگام خرید یک محصول، مطالعه محتوا  رفتارها و احساسات و حالت UX طراحی
های العمل تواند تمامی عکسدهد. تجربه کاربری پیرامون طراحی سایت میو بازدید از سایت، هدف قرار می 

انجام  مخاطبان که شامل حالت اقداماتی که  فیزیکی و روانی و  اعتقادی، مزیت، رفتارهای  های عاطفی، 
در یک مجموعه قرار دهد. درنتیجه طراح سایت باید بتواند کاری کند که کاربران در زمان بازدید  دهند را  می

های مختلف آن  از سایت، احساس خوشایندی داشته باشند و با توجه به فضای سایت بتوانند از بخش
 .بازدید کنند

رین فضا را برای سایت خود  خواهد ترافیک ورودی سایت خود را افزایش دهد، باید بهتطراح سایت اگر می
ها نسبت محصول را بررسی های خاص آنایجاد کند. او با در نظر گرفتن رفتارهای مخاطبان خود و حالت

به آنمی توجه  با  و  به سادهکند  اقدام  و  سازی سایت میها  احساسات  به  که  ببیند  کاربر  که  زمانی  کند. 
شده است، قطعًا دیدگاه سلیقه و عالیق او طراحی  هیجانات او توجه شده است و فضای سایت مطابق با

 .های بیشتری را در سایت بگذراندکند هنگام بازدید ساعتدهد و سعی میخود را نسبت به سایت تغییر می

مهم  از  یکی  کردن  بنابراین  درگیر  و  مخاطب  میل  باب  فضایی  کردن  ایجاد  سایت  طراح  وظایف  ترین 
با محیط سایت و محتو او  باشید، در تفاوتاحساسات  اگر دقت کرده   و UI اهای موجود در آن است. 

UX شودترین موضوعی است که به آن اشاره میاین مورد مهم. 

 به زبان ساده UI تعریف طراحی 

ده از ابزارهایی که  با استفا UI اثرگذاری سایت بر مخاطبان است. طراح UI طراحی رابط کاربری یا طراحی
 UI که ما ازتواند روی نحوه دسترسی کاربران به موضوعات سایت تأثیر بگذارد. هنگامیدر اختیار دارد می

تواند مخاطب  ها میکنیم، منظورمان اقداماتی است که انجام درست و صحیح آنیا رابط کاربری صحبت می
توانند محتواهای  راحتی میاس کردید که کاربران بهرا از ارائه خدمات سایت راضی نگه دارد. هرگاه احس

موجود در صفحات مختلف سایت را پیدا کنند و در سایت شما به نتایج موردنظر خود دست پیدا کنند،  
 .ایدآمیزی داشتهعملکرد موفقیت UI یعنی شما در طراحی رابط کاربری یا همان

کنید که اهداف تجربه کاربری تحقیق پیدا کند.  می شرایطی را فراهم   UI واسطه طراحیدر حقیقت شما به 
خواهد در قسمت باالی سایت از بنرهای تبلیغاتی استفاده عنوان مثال یک طراح رابط کاربری زمانی که میبه

کند، با ایجاد کردن فضایی بین بنر و عناصر سایت یکپارچگی ایجاد کند؛ بنابراین تمام تالش  کند سعی می
ها،  ها و عناصر جذابی استفاده کند، همچنین از تصاویر، ماژولاز المان  UI گیرد که در طراحیکار میخود را به

 بندی به بهترین شکل استفاده کند. تا به این جای مقاله حتمًا متوجه تفاوتها و رنگها، دیاگرامجدول
UI و UX  دکنیم حتمًا ادامه مقاله را مطالعه بفرماییاید، اما پیشنهاد میشده. 
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 UI و زیباسازی با رابط کاربری UX ایجاد راه حل با تجربه کاربری

کند شوند، تمرکز میها مواجه میهایی که مخاطبان با آنیا تجربه کاربری روی مشکالت و چالش UX طراح
نظر  نماید. البته این موضوع را باید با درها را برطرف میحل کامل و جامع تمامی مشکالت آنو با ارائه راه

وکار بررسی کرد؛ بنابراین اگر مشکالتی که کاربران با در سایت با آن سروکار گرفتن اهداف مهم پیرامون کسب
 .شودوکار مهیا میدارند، حل شوند، شرایط برای دسترسی به اهداف موردنظر پیرامون کسب

؟ چیست UX و UI تفاوت  

 UX و UI ارائه مثال برای تفاوت

که درک بهتری از تفاوت بین رابط کاربری و تجربه کاربری داشته باشید، مثالی در ارتباط با این برای این
 یی مانند گوگل درایوازنظر کارا Dropbox دانید که سرویس دراپ باکسایم. حتمًا میموضوع مطرح کرده

Google Drive سازی ابری آن به خوبی استفاده کنند و با اطمینان  توانند از فضای ذخیرهاست و کاربران می
که تمایل داشتند سازی نمایند و درصورتیهای خود را در آن محیط ذخیرهکامل از امنیت این فضا، فایل

 .ها با نزدیکان به اشتراک بگذارندتوانند آنمی
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کند، اما توجه دارد که این سرویس دراپ باکس خدمات رایگان و البته محدودی را به کاربران خود ارائه می
وکار وارد نکند. تیمی که طراحی تجربه کاربری دراپ باکس را بر  گونه ضربه را به مدیران کسبعملکرد هیچ

کدارند، تالش میعهده  را  کاربرانی  ترفندهای متفاوت  با  که  آنکنند  به  تعلقه  رایگان  را  ها خدمات  گرفته 
 .ها دریافت کنندترغیب به ادامه فعالیت در دراپ باکس کنند به همین منظور هزینه موردنیاز را از آن

صورت رایگان استفاده  ها بهدانند، مخاطبانی که از محصول آناز این موضوع آگاه هستند و می  طراحان
از بهمی آنکنند، پس  رایگان،  برای ذخیرهپایان رسیدن فضای  به  ها  نیاز دارند،  به فضای بیشتری  سازی 

کنند و قبل از پایان یپایان برسد، صبر مکه فضای رایگان کاربران بههمین دلیل تیم دراپ باکس تا وقتی
یا فراخوان شرایط را برای افزایش بازدهی و جلب  CTA فضای رایگان با استفاده از دکمه دعوت به همکاری

سازی رساند که برای ذخیرهکنند. تیم دراپ باکس با این اقدام، به کاربران این پیام را مینظر کاربر فراهم می
های جدیدترین نسخه دراپ باکس را به کاربر نشان  درنتیجه مزیت  در ادامه به فضای بیشتری نیاز دارید.

 .کند که به مدیریت امور خود در این فضا ادامه دهددهد و از او دعوت میمی

 عملکرد تیم تجربه کاربری و رابط کاربری در دراپ باکس 

باشد. ممکن  دراپ باکس میای از عملکرد کامالً صحیح و تأثیرگذار تیم طراحی تجربه کاربری  این مثال نمونه
ها در این میان چه نقشی ایفا کردند؟ در پاسخ به این سؤال باید  است سؤال کنید که تیم رابط کاربری آن

شده توسط تیم  وکار در دراپ باکس مطرحبگوییم که تمامی راهکارهایی که برای دستیابی به اهداف کسب 
ها را بر عهده داشته سازی و اجرایی کردن آنولیت پیادهشده و تیم رابط کاربری مسئتجربه کاربری طراحی

آمیز تیم رابط کاربری دراپ باکس موردتوجه کاربران  واسطه عملکرد موفقیتیا دکمه فراخوان به CTA .است
 .شوید UX و UI راحتی متوجه تفاوتگرفت. این هم مثال واضحی بود تا اینکه بهقرار می

 اوت رابط و تجربه کاربری مثال شیشه سس در رابطه با تف

ی مثالی در رابطه با تفاوت طراحی تجربه کاربری و رابط کاربر   
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از شیشه شده  که  بار هم  یک  باالخره  ما  ساندوهمه  روی  ریختن سس  برای  استفاده های سس  یچمان 
ایم! حال به تصویر باال با دقت نگاه کنید، به نظر شما ریختن سس روی ساندویچ یا پیتزا توسط کدام کرده

طور که در  توجه شده است و همان UI تر است؟ در شیشه اول فقط به زیبایی بصری یعنیشیشه راحت
فرسا است و درنهایت ممکن است  ت شدت سخت و طاق کنید استفاده از این محصول بهتصویر مشاهده می

 !عطایش را به لقایش ببخشید

اما به شیشه سس دوم با دقت نگاه کنید، در این محصول عالوه بر زیبایی بصری بحث تجربه کاربر هم در  
توانید استفاده کنید و حتی تا آخرین قطره سس سادگی میشده است، شما از این محصول بهنظر گرفته

 .شده استد، چرا؟ چون تجربه کاربر و سهولت استفاده در این محصول در نظر گرفتهروهم هدر نمیآن

 مسیر کاربر نقطه تمرکز تجربه کاربری و محصول پایانی هدف رابط کاربری 

خورد، مسیر کاربر است که موردتوجه تجربه کاربری قرار  به چشم می UX و UI یکی از مواردی که در تفاوت
هایی هستند دهد. مخاطبان سایت همان مهرهنی که رابط کاربری به آن اهمیت میگیرد و محصول پایامی

تواند پیش از  می UX کند. طراح تجربه کاربری یاها را از پیش تعیین می که تجربه کاربری مسیر بازی آن
لیل و ورود کاربر به سایت مسیرهای حرکت او، و حتی مراحل رسیدن به اهداف او را تعیین کند. او با تح 

 .ها را در هر مرحله تحت نظر داشته باشدتواند عملکرد آنهای مختلف و تفکرات کاربران میبررسی جنبه

شوند واسطه بررسی و ارزیابی مسیر حرکت کاربران از زمانی که وارد سایت مییا تجربه کاربری به UX طراح
که چرا کاربر ناگهان محصول را رها    تواند تشخیص دهدخواهند سایت را ترک کنند، میتا زمانی که می

تواند  کند. همچنین او میشود و نسبت به خرید آن اقدام میکند و یا به سمت محصول جدید جذب میمی
موردتوجه کاربران قرار نگرفته است و درنهایت کاربر برای رسیدن به محصول  CTA بررسی کند که چرا دکمه

 زمان نیاز دارد؟ به چه مدت

ط طرفی  میاز  صفحات  چیدمان  نحوه  روی  را  خود  تمرکز  تمام  کاربری  رابط  که  راح  دارد  سعی  و  گذارد 
 ها را جذب فضای سایت کند. طراح رابط کاربری یااحساسات کاربران سایت را تحت تأثیر قرار دهد و آن

UIبا استفاده از ابزارهای طراحی ، UI تمامی راهکارهای طراح تجربه کاربری UX سازی  پیاده  را روی سایت
های بصری، دیدنی  های طراح تجربه کاربری از المانحلکند. طراح رابط کاربری جهت اجرایی کردن راهمی

بهتر است ببینیم  UX و UI کند. پس از مطالعه موضوعاتی پیرامون تفاوتو موشن گرافیک نیز استفاده می
 د یا خیر؟ کننکه آیا تجربه کاربری و رابط کاربری یکدیگر را کامل می
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  مسئله مکمل بودن تجربه کاربری و رابط کاربری

کنند، صورت مستقل کار نمیکامالً مشخص است که این دو عبارت اختصاری به UX و UI با توجه به تفاوت
ها  کنند، آنتوانند مکمل هم باشند. تجربه کاربری و رابط کاربری هر دو هدف مشترکی را دنبال میبلکه می

کند ه کاربران نسبت به سایت احساس و تجربه خوبی داشته باشند. تجربه کاربری تعیین می خواهند کمی
که رابط کاربری مسیر عبور کاربر  که کاربر برای رسیدن به اهداف خود باید چه مسیری را طی کند. درصورتی

که بازدیدکننده    دهنددست هم میبهبخشد. همه این عوامل دست کند و به آن جذابیت میرا زیباسازی می
 .ترین مشکلی به موضوعات موردنظر خود در سایت دسترسی داشته باشدسایت بدون کوچک 

یمسئله مکمل بودن تجربه کاربری و رابط کاربر   

عنوان یک طراح رابط کاربری اگر زیباترین  ای که این دو مفهوم دارند بشوید، شما بهویژه   باید متوجه اهمیت
رابط کاربری را طراحی کرده باشید و تجربه کاربری شما نقص داشته باشد، کاربران پس از ورود به سایت و 

ند که به رفتارها و  کنها تصور میشوند، چراکه آنبازدید از صفحات مختلف با مشکالت متعددی مواجه می
آن باگذشت مدتنیازهای  درنتیجه  با  زمان کوتاهی ممکن است کسبها توجهی نشده است.  وکار شما 

 .مشکالتی مواجه شود

گوییم تجربه کاربری و رابط کاربری مکمل یکدیگر هستند، تأثیرپذیری این دو مفهوم  یکی از دالیلی که می
خواهید یک محصول عالی و بدون طراحی یک محصول دارید و می  از یکدیگر است؛ بنابراین اگر تصمیم به

 .نقص را ارائه کنید، باید برای زمان و هزینه موردنیاز آن ارزش قائل شوید
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 کنید؟ای برداشت میچه نکته  UXو UI گیری: از تفاوتنتیجه 

ترین نکات و درباره مهم توضیحات الزم را دادیم  UX و UI طور کامالً تخصصی درباره تفاوتدر این مقاله به
هایی که  هم پاسخ دادیم. با توجه به تفاوت چیست  UXو  UIتفاوت  پیرامون آن صحبت کردیم و به سوال

ها  شود، در حال حاضر دنیای دیجیتال به وجود هردوی آنبین تجربه کاربری و رابط کاربری مشاهده می
ترین زمان بیشترین بازدیدکننده را جذب  اند در کوتاهبینید که توانستههای موفقی را مینیاز دارد. اگر سایت

اول گوگل قرار داشته باشند، شک نکنید که از بهترین طراحان تجربه و رابط کاربری   کنند و همواره در صفحه
 .اندبرخوردار بوده

می  شما  از  مقاله  پایان  در  تفاوتاکنون  درباره  خود  پیشنهادات  و  نظرات  که  سایر   UX و UI خواهیم  و 
تراک بگذارید تا سایر کاربران  موضوعات مرتبط با آن را در بخش نظرات و در پایین همین مقاله با ما به اش

 (; های شما استفاده کنند. ممنون از اینکه مثل همیشه تا انتهای مقاله همراه ما بودیدهم از دانسته

 منبع: آکادمی وبکیما

 

 آموزش پروژه محور طراحی تجربه و رابط کاربری  | UXو  UIدوره جامع آموزش

 در دوره جامع طراحی تجربه کاربری و طراحی رابط کاربری یا همان
UI و UXطراحی از صفرتاصد ، UI و UX   وب سایت ها و اپلیکیشن

ها را به صورت پروژه محور یاد می گیرید و با گذراندن این دوره 
کنید و هم می   اندازی  راه  را  کار خودتان  هم می توانید کسب و 

آپ های ایران و حتی جهان مشغول به    توانید در بهترین استارت
کار شوید، هم می توانید به صورت فریلنسری به کسب درآمد ریالی 

 …دو حتی دالری بپردازی

 UXو  UIره برو به دو
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