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Figma فیگما   افزارنرم  نصب  آموزش و  معرفی  یست؟چ 

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

Figma چیست؟ Figma افزار های دیجیتالی است. این نرمسازی برای پروژهابزاری مبتنی بر ابر و نمونه
 .ساخته شده است تا کاربران بتوانند در هر پروژه ای همکاری کنند و در کنار هم کار کنند

صلی آن، توانایی کار با  سازی دیگر دارد، اما تمایز اهای نمونهدر حالی که این ابزار شباهت زیادی به گزینه
پروژهتیم گزینهها در  بهترین  از  این  ها است. فیگما یکی  امروز است. در  به  تا  برای طراحی  های موجود 

چیست را نیز   Figma افزار فیگما را بیان کنیم و پاسخ سوالمطلب قصد داریم تمامی نکات مربوط به نرم
 .به صورت کامل بدهیم. با وبکیما همراه باشید

Figma چیست؟ 

به پاسخ  برای  باید  بیان دیگر  برای طراحی و نمونه Figma چیست بگوییم که Figma به  سازی  ابزاری 
سایت، برنامه یا  توانید از آن برای ایجاد وباست که می UX و UI دیجیتال است. این یک برنامه طراحی

 .های دیگر ادغام شوندژهتوانند در پروتر رابط کاربری استفاده کنید که میهای کوچکمولفه
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 :کندیکی از بزرگان این حوزه، فیگما را اینگونه توصیف می

های بهتری ایجاد، آزمایش و ارسال کنید. فیگما همراه کند تا از ابتدا تا انتها، طرحها کمک میفیگما به تیم"
های برداری به شما و شبکه Arc نظیر مانند ابزارهای طراحی موردعالقه شما به عالوه اختراعات بیبا ویژگی 

 ".های خود را ارائه دهیدکند تا ایدهکمک می 

 ؟ فیگما چیست

Figma   دهد در  ه کاربران امکان میکند و بدرواقع ابزاری مبتنی بر بردار است که در فضای ابری زندگی می
هر مکانی از طریق یک مرورگر کار طراحی خود را انجام دهند. فیگما یک ابزار ظریف است که برای طراحی،  

 .های طراحی سازمانی ساخته شده استنمونه سازی، همکاری و سیستم

شود که  یبانی میدهندگانی پشتتوسط جامعه طراحان و توسعه Figmaمانند بسیاری از ابزارهای دیگر،  
گذارند. الزم به ذکر است  هایی را برای افزایش عملکرد و سرعت بخشیدن به گردش کار به اشتراک می افزونه

 .تواند در جامعه فیگما مشارکت کند و موارد مختلف را به اشتراک بگذاردکه هرکسی می

استفاده   Walgreens و Slack ،Twitter ،Zoom ،Dropbox فیگما توسط برخی از برندهای بزرگ از جمله
توان با استفاده  دهد که این ابزار به اندازه کافی قدرتمند است و میشود. این اسامی به تنهایی نشان میمی

 .ای را انجام داداز آن هر پروژه

   کنند؟ استفاده می  Figma چه کسانی از 

افزار  ر زمینه طراحی گرافیک است، این نرمافزارها دافزار طراحی گرافیک فیگما یکی از قدرتمندترین نرمنرم
افزار به صورت کامال  توانند از این نرمیک نسخه رایگان برای استفاده طراحان قرار داده است که همه می

کنند، حتی  های مختلف گرافیک و طراحی کار میرایگان استفاده کنند، بنابراین به تمامی افرادی که در زمینه
 .العاده را تست کنندشود که حتما یک بار این ابزار فوق د میطراحان سایت، پیشنها 
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به که  افرادی  کلی،  طور  تیمبه  می  صورت  نرمهمکاری  از  بیشتر  میکنند،  استقبال  فیگما  سایر  افزار  کنند. 
پروژهابزارهای طراحی و نمونه برای استفاده در  این ویژگی اصلی  فاقد  این سازی  های همکاری هستند. 

 .ها شودجویی در وقت طراحان و اجرای روان پروژهتواند باعث صرفهتنهایی می ویژگی به

 به چه صورت است؟ Figma گذاریقیمت

های رایگان و پولی های همکاری برتر، برنامهدهید و همچنین ویژگیفیگما بسته به حجم کاری که انجام می
 .دارد

 ا افزار فیگمجداول قیمت نرم

  Fifma  یجزئیات کامل قیمت گذار 

توانند  توانند از نسخه رایگان آن استفاده کنند. به این صورت که میمی Figma افراد برای شروع کار خود با
 .مهلتی که دارند، استفاده نمایند روز  30از حداکثر دو ویرایشگر و سه پروژه در 

حرفه با افزاد  کار  برای  باید  پروژه Figma ای  انجام  نسخهو  نامحدود،  پروندههای  نامحدود،  های های 
 .شخصی و مجوزهای کاربر و ... به صورت ماهیانه، مبلغی را پرداخت نمایند

این نرمسازمان از  برای استفاده  به صو های مختلف نیز  های خصوصی،  ای، پالگینرت حرفهافزار طراحی 
 .مدیریت پالگین، ورود به سیستم و امنیت پیشرفته و ... باید به صورت ماهیانه، مبلغی را پرداخت کنند

دهد های کمتری را برای پرداخت ساالنه در مقابل ماهانه ارائه می، قیمتFigma البته الزم به ذکر است که
 .های دانشجویی نیز استو دارای قیمت
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 چیست؟ Figma مزایای استفاده از

نظیری  های طراحی موردعالقه شما به عالوه اختراعات بیفیگما همراه با ویژگی :سریع و قدرتمند ✓
ابزار های خود را به واقعیت، تبدیل  کند تا ایده های برداری، به شما کمک میو شبکه Arc مانند 

گونه اظهار  این Figma افزار طراحیدرباره نرمکنید. برایان هاگرتی، مدیر ارشد طراحی در توییتر  
ها روز هستند. به اشتراک گذاشتن طرحها همیشه بهفیگما سریع است. پرونده" :نظر کرده است

 "در سازمان آسان است، بنابراین همکاری آسان است
تشکیل استفاده کنید و تیم   Figma توانید ازی خود میتر در پروژهبرای پیشرفت سریع :همکاری ✓

به کاربران خود این امکان را  Figma افزار فیگمادهید تا کارها با سرعت بیشتری پیش رود. نرم
های دهد که در هر کجا که باشند با دیگر افراد، همکاری خود را آغاز کنند. بدین منظور که پروندهمی

ذاشت تا در دسترس دیگر  افزار به اشتراک گتوان از طریق این نرمهای اولیه را میطراحی و نمونه
 .همکاران نیز قرار بگیرد

یک سیستم  Figma ها و امکاناتتوانید با استفاده از قابلیتمی :پذیرایجاد سیستم طراحی مقیاس ✓
تر بتوانید  پذیر که برای سازمان شما، قابل دسترسی باشد، ایجاد نمایید تا راحتطراحی مقیاس

 .مدیریت کارها را به دست بگیرید
، ما  Figma با" :کنداینگونه بیان می Figma افزاردرباره نرم Uber ی نگوین، مهندس طراحی درلیل ✓

توانیم با دو کلیک، نمونه جدیدی از سیستم طراحی خود را برای هر طراح، در این شرکت  اساسًا می
 ".مستقر کنیم

فیگما اهم ✓ درباره  انگلیس  رئیس بخش طراحی در مخابرات  اظهار نظر  چنین مت گوتشالک،  ینگوه 
توانند برای دستیابی به یک هدف مشترک از نزدیک  ، همه افراد میFigma با استفاده از :کرده است

های جدید کرده و نسبت تر محصوالت و ویژگیها را قادر به ارسال سریعافزار، تیمکار کنند. این نرم
 .به تصمیمات خود اطمینان بیشتری دارند

افزار به کاربران  این است که این نرم Figma یکی از بهترین مزایای استفاده از :گذاری آساناشتراک ✓
های مختلف را به اشتراک بگذارند. این امکان به این دهد تا به راحتی بتوانند فایلخود اجازه می

توانند با  ف میگذاری در یک قاب از صفحه ایجاد شده و افراد مختلصورت است که پیوند اشتراک 
ای از فیگما را بر روی مرورگر سیستم خود باز کرده و آن را دانلود نمایند.  کلیک بر روی آن، نسخه

را می  امکان  این  کاربران  به این ویژگی به  با دیگران  به راحتی  نیاز است  را که  دهد که هر آنچه 
 .اشتراک بگذارند
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 های فیگما چیست؟ویژگی

پذیر است. این  ابزاری برای طراحی برداری و بسیار مقیاس Figma :اری استافزار بردفیگما یک نرم ✓
های گسترده تیمی، کاربرد دارد. طراحی مبتنی بر های فردی و همچنین تالشموضوع برای پروژه

جویی در کار شما شود و  تواند در هنگام کار باعث صرفهمرورگر به اندازه کافی هوشمند است که می 
ادامه کار خود را    توانید به محض وصل شدنای اتصال به اینترنت قطع شود، میحتی اگر لحظه

 .انجام دهید
سیستم ✓ روی  بر  مختلفعاملاجرا  ویژگی  :های  از  روی  یکی  بر  که  است  این  فیگما  های 

میعاملسیستم افراد  است.  استفاده  قابل  لینوکس  و  مک  ویندوز،  از  اعم  مختلف  توانند  های 
گذاری کرده و از  های متنوع، اشتراکعاملهای مختلف و با سیستما در سیستمهای فیگما رفایل

 .ها استفاده نمایندآن
آسان ✓ ویژگی :همکاری  بارزترین  که  بپرسید  با می  چیست؟ Figma  اگر  آسان  همکاری  به  توانیم 

ره کنیم. اما منظور از همکاری آسان چیست؟ از آنجایی که فیگما، مبتنی  افزار، اشااستفاده از این نرم
از راه دور نیز با هم همکاری داشته باشند. کند، اعضای یک تیم میبر مرورگر کار می توانند حتی 

هستند، توسط دیگر افراد دیده   Figma افرادی که در حال مشاهده و یا ویرایش یک فایل از طریق
نماهایی توان از مکانبه ذکر است که برای پیگیری انجام وظایف توسط هر فرد میشوند. الزم  می

 .که به نام اعضای تیم است، استفاده نمود
های طراحی فراهم آورده فیگما این امکان را برای کاربران و تیم :مدیریت پروژه توسط مدیر پروژه ✓

است که در حین انجام یک کار توسط یکی از اعضای گروه، رئیس نیز بر کار او نظارت داشته باشد  
از اعضا، کار خود را به اشتباه انجام می تواند  دهد، میو به محض اینکه متوجه شود که هر یک 

 .یردادامه کار را به دست بگ
با یکدیگر   Slack چنین اعضای یک تیم در فیگما با استفاده از ابزاری به نامهم :ارتباط تیمی با فیگما ✓

برقرار می ایجاد میارتباط  پروژه، تغییری  فایل  این صورت که هر فردی که در  به  این کنند.  کند، 
شود و تمامی تغییرات بررسی  اند نیز اعمال میهایی که در پرونده تعبیه شدهتغییرات در دیگر نمونه

 .خواهند شد
توان از نظرات این است که می Figma های استفاده ازیکی دیگر از ویژگی :امکان دریافت نظرات ✓

توانند با استفاده از این قابلیت درباره کار خود، بحث کنند و  سایرین، استفاده کرد. افراد تیم می
 .نظرات را بر روی پروژه خود اعمال کنند
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 چیست؟ Figma های طراحیویژگی 

های طراحی قدرتمندی را  تنها پلتفرمی است که ویژگی Figma .باید بر اساس شرایط خود، طراحی کنید
 .گردهم آورده است

 طراحی آسان برای وب 

Figma  افزارها هایی را خواهید دید که در دیگر نرمبرای آینده وب ساخته شده است. به همین دلیل ویژگی
به   Arc توانید با استفاده از ابزارافزار جود دارد که میهای قوس فوری در این نرمدارد. قابلیت طرحوجود ن

 .ای را طراحی کنیدهای تماشا یا نمودارهای دایرهها، صفحهراحتی ساعت

 بندی خودکار طراحی پاسخگو با طرح 

افزار وجود دارد که کان در این نرمچیست؟ باید بگوییم که این ام Figma بندی خودکار درمنظور از طرح
چنین امکان تغییر سایز اندازه متن نیز به صورت  توانند به صورت خودکار، مرتب شوند. هم ها میلیست

 ، جهت و فاصلهpadding کند؛ بدین منظور که تنظیماتخودکار وجود دارد. طراحی از توسعه صحبت می
Auto Layout دهندگان تا حد زیادی آسان  و این مزیت، کار را برای توسعه  شوندمستقیمًا به کد تبدیل می

 .کرده است

 های فیگماPlugins کار با

 اهای فیگمبخش دانلود و مدیریت پالگین
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توانید برای تمامی موارد اعم از قابلیت دسترسی به رنگ، نمودارها،  از انجام کارهای تکراری بپرهیزید. می
پالگین  از   ... و  تصاویر  هم  Figma هاینمادها،  نمایید.  میاستفاده  یک سازمان  مشتریان  توانند  چنین 

 .یجاد و توزیع نمایندهای خصوصی را در شرکت، اافزونه

چیست و چه کاربردی دارد، اینگونه   Figma درباره اینکه StitchFix الن بلدنر، رئیس طراحی محصول در
 :اظهار نظر کرده است

 UX خواهم تیم من به جای تکرار بی فکر کار شلوغ، وقت خود را برای حل مشکالت سطح باالیمن می"
 ".ن کار کمک می کندبگذارند. فیگما به آنها در انجام ای

 StitchFix الن بلدنر، رئیس طراحی محصول در

 

 Figma سازی اولیه درهای نمونهویژگی 

های اولیه، زنده  های خود را در نمونهدر هنگام طراحی، حتما یک نمونه اولیه داشته باشید و برعکس. ایده
 .ه ایجاد کنیدکنید. مفاهیم را زودتر و بیشتر آزمایش کنید. طرح بهتری برای توسع

 ی واقعی های اولیه مانند تجربهایجاد نمونه

قابلیتمی از  استفاده  با  سادگی  به  عناصر توانید  فیگما،  و  UI های  تعامالت  و  کرده  متصل  هم  به  را 
 .های خود را انتخاب کنیدانیمیشن

 Figma انجام همه کارها در

چیست؟ این عنوان به این معناست که دیگر نیازی به استفاده از  Figma منظور از انجام همه کارها در
اولیه،  نرم نمونه  ساخت  طراحی،  از  اعم  کارها  تمامی  نیست.  طراحی  یک  انجام  برای  مختلف  افزارهای 

 .پذیر استآوری بازخوردها با استفاده از فیگما، امکانگذاری و جمعاشتراک 

های طراحی،  وانید بین پرونده طراحی خود و نمونه اولیه طراحی خود جابجا شوید و تمامی ویرایشتمی
 .بالفاصله در نمونه اولیه آن ظاهر خواهد شد

 :را اینگونه بیان کرده است Figma افزارنظر خود درباره نرم Bulb بث هورن، محقق ارشد در

یم. ما به طور مداوم در حال ساخت، آزمایش و تکرار هستیم. دهما یک فرایند طراحی واقعا سریع انجام می"
 ".انگیز استبه این راحتی و سرعت برای ما بسیار شگفت Figma آوری نمونه اولیه درتوانایی جمع

 Bulb بث هورن، محقق ارشد در
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 افزار فیگمادانلود و نصب نرم 

 اافزار فیگمدانلود و نصب نرم 

سایت اصلی  افزار فیگما اصال کار سختی را در پیش ندارید! فقط کافیست به وببرای دانلود و نصب نرم
و نصب کنید،  افزار فیگما را دانلود  فیگما مراجعه کنید و با توجه به سیستم عامل خود، جدیدترین نسخه نرم

افزار باید یک حساب رایگان هم در سایت اصلی فیگما ایجاد کنید که با داشتن یک ایمیل  برای نصب نرم
توانید این کار را انجام دهید، توجه داشته باشید که مراحل نصب هیچ کار سختی ندارد و به سادگی می

 .ا مراحل نصب انجام شودفقط باید بعد از دانلود فیگما، آن را اجرا کنید و صبر کنید ت

 برو به سایت اصلی فیگما

 سخن پایانی 

ابزاری مبتنی بر ابر می  خواهید یک تیم طراحی را برای یک پروژه هدایت کنید، فیگما خواهید و میاگر 
نرم این  برای شماست.  مناسبی  لطگزینه  به  رویافزار  بر  ابری  کاربری  رابط  و کار می PC و Mac ف  کند 

افزار  دارد. ما در این مطلب، سعی کردیم تمام نکات مربوط به نرم Adobe XD و Sketch عملکردی مشابه
پاسخفیگما و دیدگاه تا  کنیم، همچنین تالش کردیم  بیان  را نیز  بزرگان  از سخن   Figma  های مختلفی 

 .اف بدهیم. امیدواریم به شما عزیزان در درک این موضوع، کمک کرده باشیمرا به صورت کامل و شف  چیست

 ،چیست؟  UIطراحی  ،چیست Adobe XD  ،چیست؟  (Sketch)اسکچ  هایکنیم مقالههمچنین توصیه می
 .را نیز مطالعه بفرمایید کار شویم؟  UI/UXچگونه و چیست؟  UXو  UIتفاوت

توانید در پایین همین مقاله و در بخش نظرات سایت افزار فیگما دارید میهرگونه سوالی در رابطه با نرم
تا ما در سریع کنید  بیان  را  نظر خود  از ترین زمان ممکن پاسخسوال و  باشیم. ممنون  گوی شما عزیزان 

 .همراهی شما تا انتهای این مقاله

 منبع: آکادمی وبکیما 
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