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 (Responsive) سایت واکنش گرا یا ریسپانسیى وب

 

 ریسپانسیى یا گرا واکنش سایت وب تعریف

شَد کٌ در آن تصاٍیر ٍ  بٌ سایتی گفتٌ نی (Responcive) سایت ریسپانسَی یا ٍاکنش گرا
سایت را  کٌ یا ٍب طَری گیرند، بٌ نهایش، در جای خَد قرار نی يا با تَجٌ با اندازى صفحٌ نتن
يای نتفاٍت  يای يَشهند، با چیدنان تَانید در رزیَلیشن يای نختلف کانپیَتر ٍ انَاع گَشی نی

 .ببینید

سعٌ  ترین نیازيای سایت وافزٍدن فنّاٍری ریسپانسَی یکی از نً يای انرٍزی است، چراکٌ با َت
يا  شک بیشتر کاربران با نَبایل از سایت يای يَشهند بی نًایت سریع در فنّاٍری ٍ دستگاى بی

 .افزاید بازدید کردى کٌ این نَضَع بر ايهیت ریسپانسیَ نی

با استفادى از کديای  ديندگان ٍب، فنّاٍری ٍاکنش گرایی یا ریسپانسَی تَسط طراحان ٍ تَسعٌ
تر، ریسپانسیَ بَدن سایت بٌ نعنای  در کالنی سادى .شَد ٍیژى ٍ پیشرفتٌ بٌ قالب سایت اضافٌ نی

 .است …تاپ ٍ يای نَبایل، تبلت، لپ بزرگ ٍ کَچک شدن سایت نسبت بٌ دستگاى
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 ریسپانسیى یا گرا واکنش سایت وب طراحی روش از استفاده اهمیت

ی نهایشگريا  سایت در يهٌ تر گفتٌ شد طراحی ریسپانسیَ رايی ست تا یا ٍب طَر کٌ پیش يهان
سایت شها ٍ  تَاند باعث باال رفتن بازدید ٍب خَبی دیدى شَد کٌ این نسئلٌ درنتیجٌ نی بٌ

 .سازی سئَ ٍ افزایش رنک سایت شها است درنًایت رٍشی برای بًینٌ

انَاع کانپیَتريای رٍنیزی ٍ ) کنید کٌ کاربران دسکتاپ طَر بٌ نَضَع نگاى تَان این نی
ی انکانات آن استفادى  سایت را ببیند ٍ از يهٌ اغلب دٍست دارند تهانی نطالب یک ٍب (تاپ لپ

شدى باشد ٍ خیلی  چیز خالصٌ ديند يهٌ يای يَشهند ترجیح نی کٌ کاربران گَشی کنند، درصَرتی
ٌ باشند ی انکانات سایت دسترسی سریع بٌ يهٌ  .داشت

ترتیب اگر شها نیازيای کاربران نختلف را شناسایی کردى باشید ٍ بر اساس آن سایت خَد را  این بٌ
 .تَاند بازدید شهارا باال ببرد صَرت ریسپانسیَ طراحی کردى باشید، این رٍش طراحی نی بٌ

  

  

 گىگل نتایج در گرا واکنش صىرت به سایت طراحی تأثیر

َگل بٌ کٌ  درصَرتی .صَرت ٍاکنش گرا را تَصیٌ کردى است يا بٌ سایت ی طراحی ٍبصَرت رسه گ
َگل در ردى بعد نسبت بٌ رقبا جای دارد، طراحی  ٍب سایتی از این قابلیت پشتیبانی نکند ازنظر گ

جای طراحی سایت نَبایل در کنار سایت اصلی،  یک سایت ٍاکنش گرا برای یک پایگاى اینترنتی بٌ
َگل ای ن نزیت را دارد ٍ يو برای سایت این نزیت را دارد کٌ رنک صفحات آن رٍی یک يو برای گ

َگل  شَد ٍ این نَضَع برای رتبٌ تجهیع نی (URL)آدرس اینترنتی بندی در نتایج جستجَی گ
 .بسیار نًو است

گذاری ٍ تعانل با نحتَایی کٌ در یک سایت ٍ یک آدرس  يهچنین لینک ديی، بٌ اشتراک
َگل بٌ این نَضَع نیز بسیار ايهیت  قرار دارد برای کاربران راحت (URL)اینترنتی تر است ٍ گ

 .ديد نی
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نیز در یک سایت  (سئَ) سازی سایت برای نَتَريای جستجَ نطهئنًا ندیریت نحتَا ٍ اجرای بًینٌ
 .يا برای دٍ سایت است تر از انجام آن تر ٍ اقتصادی آسان

  

 سایت َدن یک ٍببررسی کردن ریسپانسیَ یا ٍاکنش گرا ب

بررسی  Mobile Friendly اگر نایل يستید تا سایت خَد را ازنظر ننطبق بَدن با استاندارديای
 .کنید، از طریق لینک زیر آن را بررسی کنید

http://responsivedesignchecker.comHYPERLINK 
esignchecker.com/""http://responsived/ 
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