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همان طراح گرافیست  UI چیست؟ آیا یک طراح UI طراحی
 خودمان است؟

به چشمم خورد زمانی بود که مشغول جستجو در لیست  UX وUI نخستین باری که واژگان طراحی
های بزرگ و معتبر بازرگانی ایران بودم، آن روزها جویای کار بودم درخواست همکاری یکی از شرکت

در  احی گرافیکطر ام بیشتر در پی نیازمندیالتحصیل رشته گرافیک بودهکه فارغو ازآنجایی
های موردنیاز شرکت مربوط به این های مختلف بودم تا اینکه برای اولین بار در لیست حرفهشرکت

! برایم بسیار واژگان عجیب و ناآشنایی بودند! اولش فکر UX و طراح UI دو واژه برخوردم! طراح
صورت جداگانه دیده بههای دیگر طراح گرافیک را هم اند اما در گزینهکردم همان طراحی گرافیک

توانستند باشند؟ برای اینکه بدانم آیا به رشته ای میبودم، پس این دو واژه مربوط به چه حرفه
باره داده بودند های مختلف که توضیحاتی دراینشوند یا نه اندکی در سایتام مربوط میتحصیلی

واند جالب باشد ورود به این تبه جستجو پرداختم! خوشم آمد و با خودم فکر کردم که چقدر می
ام مرتبط با این مباحث و در زمره طراحی و ارتباط تصویری بوده هم برای من که رشتهحیطه آن

نفس الزم و پایین بودن تجربه کاری الزم برای کار کردن در است، اما خب من به علت عدم اعتمادبه
قطعًا کار کردن در چنین جایی نیازمند  های قدرتمند و بزرگ ایران بود وشرکت مزبور که جزء شرکت

تان بوده، حتی اقدام به پر کردن درخواست همکاری هم ننمودم اما مهارت باالیی در حرفه تخصصی
باره بردارم، های مختلف دست از جستجو درایناین عاملی نشد تا باوجود مشغول شدن در شرکت

بیشتر بدانم و دریابم که فرق  UX و UI من همچنان دوست داشتم و دارم تا در رابطه با طراحی
 شود با یک طراح گرافیست در چیست؟که به آن طراح رابط کاربری اطالق می UI طراح یک

 
افزار به گرافیست آید. در صنعت نرمحساب میطراحی رابط کاربری زیرمجموعه طراحی گرافیکی به

(. ولی این فقط یک اختالف لفظی ست و عمالً تفاوتی Visual designerگویند طراح دیداری )می
بین گرافیست و طراح دیداری وجود ندارد. دلیل این اختالف این است که در این صنعت کلمه 

ها را تفکیک و گونه آنگیرد و ما اینهای بیشتری مورداستفاده قرار میبرای نقش« طراح»
زنیم اغلب مردم به طراح دیداری یا همان ف میکنیم. وقتی در مورد طراحی حرشناسایی میقابل

تر است. طراحان دیداری کارشان این است فهمکنند و دلیلش این است که قابلگرافیست فکر می
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و کارهایی از ین دست بپردازند. این  طراحی لوگو که رنگ و تصاویر مناسب را انتخاب کرده و یا به
 گویند.می« هنر»نوع طراحی همان چیزی است که بیشتر مردم به آن 

 

هنر باشد، طراحی رابط کاربری یک علم است. طراح رابط کاربری با خودش فکر  طراحی دیداری اگر
کند که اگر یک فرم ارسال شد چه اتفاقی باید بیفتد؟ خطاها را چگونه باید به کاربر نمایش داد؟ می

 شود؟ دکمه ارسال فرم کجا باشد بهتر است؟العات فرم به یک صفحه جدید ارسال میآیا اط

افزار باید افزار باید خوشگل باشد. رابط کاربری خوب یعنی کار با نرمطراحی دیداری خوب یعنی نرم
شود . نمونه یک رابط کاربری خوب هم میApple شودساده باشد. نمونه طراحی دیداری خوب می

 و اندروید که بهتراست از این لیست حذف گردند!( Google Docs جزلبته بهگوگل )ا

ظاهر به اپلیکیشن یا وب سایتی باشد بهمی User Interface که مخفف کلمه UI رابط کاربری
نمایند بر روی نحوه ارائه محصول کار می UI گردد که کاربر با آن در ارتباط است، طراحاناطالق می

سایت، عملکرد، کارایی، سهولت و ...( بر روی تجربه کلی کاربر )ظاهر وب UX حانکه طرادرحالی
 باشد.نظارت دارند و در حقیقت رابط کاربری بخشی از تجربه کاری می

ها( با طراحان رابط کاربری متفاوت هستند، اما واقعیت بااینکه گفتیم طراحان دیداری )گرافیست
اید طراحی دیداری را هم بداند. علتش این است که معموالً ب UI این است که معموالً یک طراح

کنند تا کار هر دو را انجام دهد؛ بنابراین اولین مهارتی که ها یک نفر را استخدام میاغلب شرکت
و  Photoshop طراح رابط کاربری نیاز دارد این است که بتواند با ابزارهای گرافیکی مثل
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اصالً منظور این نیست که برای طراحی فوری فتوشاپ را بازکنید. کار کند. البته  Illustrator یا
 ( را یاد بگیرید.Sketchبهتراست قبلش طراحی اسکچ )

دانیم، اما این هم از آن دست یکی نمی UI را با طراح front-end نویسبااینکه عمالً برنامه
های باید مهارت UI طراح شود. معموالً کاراهایی است که اغلب توسط طراح رابط کاربری انجام می

 داشته باشد. Javascript و گاهی هم HTML، CSS هایکد نویسی الزم را هم برای زبان

ها افزارهای مختلف و کاربرد آنمهارت دیگری هم که به آن نیاز دارید این است که نسبت به نرم
های سایت است، خیلی خوب است که سبکآشنایی کافی داشته باشید. اگر تمرکزتان روی وب

هایی مثل تخت، مثال بهتر است به مزایا و معایب سبکعنوانمختلف طراحی را بشناسید. به
 بعدی و... آشنایی کافی داشته باشید.، سهرئالیسم

 

  

 تفاوت بین رابط کاربری و تجربه کاربری

UI رابط کاربری( و( UX مخفف )صورت اشتباه هایی هستند که ممکن است به)تجربه کاربری
ای زیرمجموعه UI ها کامالً معناهایی متفاوتی دارند و در حقیقتمورداستفاده قرار گیرند. آن

 باشد.می UX از

UI تر به آن اشاره شد مخففطور که پیشهمان User Interface  و به معنای رابط کاربری است
ها، شود که شامل تصاویر، متنشود گفته مینمایش داده میکه به هر چیزی که در صفحه
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 User مخفف UX باشد.ها میها، جداول، ویدئوها و همچنین رنگ و مکان آنها، ماژولدیاگرام
Experience تر ازباشد که بسیار وسیعمی UI باشد و به تجربه و احساس کاربر زمانی که از می

 User شود. در حقیقت کل یک محصول تجربه کاربری یانماید گفته میمحصول شما استفاده می
Experience باشد و هر بخش از آنمیUser Interface شود.یا رابط کاربری نامیده می 

، طراحی وب های(، تکنولوژیUXسایت نیازمند آشنایی باتجربه کاربری )طراحی رابط کاربری وب
. به همین خاطر برای باشدهای مدیریت محتوا مینویسی و ساختار سیستمهای برنامهمحدودیت

 تنهایی کافی نیست.سایت، آشنایی با گرافیک بهطراحی رابط کاربری یک وب

کلید و مانیتور که تان و صفحهای چون ماوس رایانههای کاربریدرواقع رابط کاربری مانند واسطه
ارتباطی ست  کنند، پلیتان قرار دارد عمل میمانند ُپلی بین شما و آنچه در حافظه سیستم رایانه

 میان شما و یا مخاطبانتان با محصولی که قصد ارائه و معرفی آن رادارید.
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