نرمافزار اسکچ ( )Sketchچیست؟ چرا از اسکچ استفاده میکنیم؟
نویسنده :نبی عبدی  -تیم تحریریه آکادمی وبکیما
برای پاسخ سوال نرمافزار اسکچ ) (Sketchچیست؟ ابتدا اجازه بدید یک مقدمهای را داشته باشیم.

همانطور که میدانید قسمت فنی هر وبسایت همیشه اهمیت زیادی دارد .ما در روزهایی کامالً رقابتی

زندگی میکنیم که یک طراحی آیندهنگرانه ضروری است .با این حال ،نوع پروژه آنالین شما نیز یک معامله
بزرگ است.
بدیهی است که مخاطبان امروزی وبسایتهایی را که کار با آنها ساده است را برای خرید یا جستجوی
خدمات مختلف به دیگر سایتها ،ترجیح میدهند .تمامی کاربران میخواهند وبسایت شما سریع و کارا
باشد ،اما طراحی وب منحصربهفرد چیزی است که توجه مردم را به خود جلب میکند.
برای به دست آوردن موفقیت ،باید از رقبای خود جلو بزنید و به همین دلیل رابط وبسایت شما باید
منحصربهفرد باشد .خوشبختانه ،این روزها شما میتوانید چندین روش برای ساخت یک طراحی وب تکرار
ً
اخیرا ظاهر شده یکی از آنهاست .در واقع یک استاندارد صنعتی واقعی تلقی
نشدنی پیدا کنید . Sketchکه
میشود .ما در ادامه قصد داریم تمامی نکات مربوط به اسکچ ) (Sketchچیست را به طور کامل بیان کنیم.
با این مقاله از سری مقاالت آموزش  UIو  UXهمراه وبکیما همراه باشید.
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اسکچ ) (Sketchچیست؟
اول از همه باید بگوییم که  Sketchابزاری ساده و کامالً برداری است که به طور گستردهای در طراحی وب
استفاده میشود .بازاریابان ،طراحان و توسعهدهندگان از الگوهای طرح برای طراحی اجزای  UIو UX
استفاده میکنند .این نرمافزار برای برنامههای تلفن همراه ،سایتها ،ماکتها ،رابط های کاربری و نمونه
های اولیه است.

چه کسانی میتوانند با اسکچ ) (Sketchکار کنند؟
بهترین نکته در مورد  Sketchاین است که کامالً خالقانهپسند است .فرقی نمیکند شما یک مبتدی هستید
یا یک طراح وب با تجربه .طراحان اسکچ می گویند که کاربران در هر سطح مهارت میتوانند این ابزار را یاد
بگیرند و به سرعت با آن کار ک نند .با این حال ،باز هم برای استفاده از ابزار  Sketchبدون دردسر به یک
سری مهارت هایی نیاز دارید .در مجموع ،اسکچ یک ابزاری هدفمند است که برای طراحان ساخته شده
است.
الزم به ذکر است که نرمافزار طراحی اسکچ ،تنها توسط سیستمعامل مک ،پشتیبانی میشود و متاسفانه در

ویندوز نمیتوان از آن استفاده نمود .البته یک برنامه تحت وب برای باز کردن فایلهای اسکچ در ویندوز
وجود دارد ،اما امکان ویرایش فایل های اسکچ در ویندوز وجود ندارد .برای دانلود رایگان این نرمافزار
میتوانید به لینک روبرو مراجعه کنید Windows app
همچنین با استفاده از نرمافزار  Adobe XDمیتوانید هم طراحیهایی که با نرمافزار اسکچ طراحی شده را
مشاهده کنید و هم آنها را هرطور که مایل بودید ویرایش کنید! برای اطالعات بیشتر در رابطه با نرمافزار
 ،Adobe XDمقاله Adobe XDچیست را مطالعه کنید.

مزایای استفاده از اسکچ ) (Sketchچیست؟
Sketchاکنون بسیار محبوب است و این محبوبیت ،بدون دلیل نیست .در ادامه مزایای اصلی استفاده از
این ابزار برای نیازهای شخصی یا شرکتی را نام میبریم.
✓ کار با اسکچ و یادگیری آن بسیار آسان است.
✓ یک ویژگی پیشنمایش سریع در آن وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید ببینید که پروژه در دستگاههای
مختلف چگونه به نظر میرسد.
✓ ویژگی  Sketch Cloudدر آن وجود دارد که امکان به اشتراکگذاری و همگامسازی را فراهم میکند.
✓ این ابزار راهنمای زیادی دارد که بارگیری آنها رایگان است.

الزم است بدانید که بسیاری از کاربران این ابزار را با فتوشاپ مقایسه میکنند زیرا هر دو عملکرد مشابهی
را ارائه میدهند .اما
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تفاوت فتوشاپ و اسکچ)(Sketch
وقتی نوبت به  Sketchمیرسد ،قیمت ابزار به وضوح پایین است .عالوه بر این ،فضای دیسک کمتری نیز
اشغال می کند .مراحل نصب طرح بسیار سریعتر از روشی است که با استفاده از ( PSفتوشاپ) دریافت
میکنید .در نتیجه ،میتوانید  Sketchرا به محض نیاز روی دستگاه خود نصب کنید و بالفاصله طراحی با
آن را شروع کنید.

بررسی سریع ابزار اسکچ)(Sketch

نمایی از نرمافزار اسکچ  -اسکچ چیست؟

یک بوم نامحدود اولین چیزی است که کاربر هنگام شروع به کار با ابزار میبیند .در اسکچ یک نوار ابزار
اساسی وجود دارد که کاربران میتوانند به راحتی آن را شخصیسازی کنند .برای تنظیم آن ،کافیست کلیک
راست کرده و گزینه های الزم را انتخاب کنید .برای تنظیم موارد دلخواه خود ،عناصر مورد نیاز را بکشید و
رها کنید.
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تنظیم نوار ابزار نرم افزار اسکچ

همانطور که انتظار میرفتSketch ،دارای یک  artboardاست .این به معنای نمایش یک صفحه یا

تعامل با آن است .همان ویژگی که قبالً نیز توصیف شده ،سفارشیسازی  artboardنیز آسان است.

عالوه بر این ،برخی از پالگینها به عنوان مثال ،پالگین  Artboard Managerوجود دارد که سفارشیسازی
را سادهتر میکند .میتوان  artboardاسکچ را در ستونها و یا ردیفها قرار داد.

بخشهای مختلف نرمافزارSketch
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الزم به ذکر است که اندازه صفحه نمایش مناسب برای انتخاب در اندرویدios ،و سایت ،وجود دارد.
صفحات  Sketchبرای وضوح و سیستم عاملهای مختلف ارائه میشوند .به عنوان مثال ،درصورتی که در
حال طراحی صفحه هنری برای وب هستید ،باید نتیجه را در یک صفحه ،قرار دهید .برای انجام همان کار
در  iOSیا ، Androidباید یک صفحه دیگر با تنظیمات مناسب درست کنید .خوبی آن ،این است که فایل
Sketchمیتواند حاوی چندین صفحه باشد.
عالوه بر اینSketch ،به راحتی قابل تنظیم است .اگر میخواهید ویژگیها را تغییر دهید ،این کار تنها با
چند کلیک ،میسر میشود.

الگوهای اسکچ
منظور از الگوهای اسکچ) ، (Sketchمجموعهای از طرحهای آماده برای استفاده از این نرمافزار میباشد.
در واقع بسیاری از طراحان هستند که برخی از الگوها را طراحی میکنند و با دیگر طراحان در سراسر دنیا
به اشتراک میگذارند که میتوانید از این طرح ها به صورت رایگان استفاده کنید ،مزایای استفاده از
تمپلیتهای آماده اسکچ را در زیر لیست کردهایم:
✓ افزایش سرعت کار
✓ نمونهسازی عالی
✓ همکاری با سایر کاربران
✓ تغییر پالتهای رنگی
✓ ساخت سبکهای سفارشی
✓ تنظیم تایپوگرافی تنها با چند کلیک
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دالیل استفاده از اسکچ ) (Sketchچیست؟
✓ برخورداری از سیستم مجوزدهی برای استفاده تا یکسال :یکی از راجترین دالیل استفاده از
اسکچ ،این است تنها با یکبار خرید این نرمافزار ،میتوانید به مدت یکسال از آن استفاده نمایید
و دیگر نیازی به تمدید و پرداخت پول به صورت ماهیانه برای استفاده از آن نیست .همچنین در
طول زمانی که وقت دارید ،میتوانید از تمام بهروزرسانیهای آن نیز به صورت رایگان استفاده کنید.
هنگامی که زمان مورد نظر شما به اتمام برسد ،دسترسی شما برای استفاده از این نرمافزار ،قطع
نخواهد شد ،بلکه باز هم میتوانید از آن ،بدون بهروزرسانیهای آن استفاده نمایید.
✓ مبتنی بر بردار :نرمافزار ، Sketchیک نرمافزار مبتنی بر بردار است؛ بدین معنا که شما میتوانید
از تصاویر مختلف با ابعاد متفاوت استفاده کنید بدون اینکه کیفیت تصویر کاهش یابد.
✓ استفاده آسان :با وجود شباهتهای زیادی که اسکچ با فتوشاپ دارد ،اما تفاوت عمده آن با
فتوشاپ ،استفاده آسان از آن است .استفاده آسان از یک نرمافزار موجب افزایش سرعت در
یادگیری آن نیز میشود.
✓ کیفیت باال  :یکی دیگر از دالیل استفاده افراد از این نرمافزار ،کیفیت کارهایی است که از طریق
آن میتوانید ارائه کنید.

ویژگیهای نرمافزار اسکچ)(Sketch
در ادامه مقاله آشنایی با نرمافزار  Sketchمیخواهیم کمی با ویژگیهای کلیدی این نرمافزار طراحی  UIو
UXآشنا شویم ،پس همچنان با ادامه مقاله همراه ما باشید.

خلق بهترین محصوالت
با بستر طراحی مورد استفاده بیش از یک میلیون نفر ،از فریلنسرها گرفته تا بزرگترین تیمهای جهان،
ایدههای خود را ایجاد ،نمونهسازی و در نهایت ایدههای خود را به یک طرح زنده تبدیل کنید.

سرعت و زیبایی طرحها با استفاده از اسکچ
با داشتن یک رابط بصری ،ویژگیهای متفکرانه و تمام قدرت یک برنامه محلی ، macOSمیتوانید روی
طراحی محصوالت خارقالعاده متمرکز باشید.

همکاری
اگر بخواهید با چند مشتری و همکار کار کنید ،یا عضو یک تیم در حال رشد باشید ،با استفاده از اسکچ ،به
اشتراک گذاشتن کار ،دریافت بازخورد ،آزمایش ایدهها و توزیع طرحها به توسعهدهندگان ،بسیار آسان
شده است.
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تبدیل ایده به واقعیت
از ویژگیهای اسکچ میتوان به این مورد اشاره نمود که با استفاده از آیکونهای مناسب پیکسل و گرافیک
برداری مقیاسپذیر ،گرفته تا جریانهای کامل کاربر و نمونههای اولیه تعاملی ،میتوان از آن برای طراحی،
ایجاد ،آزمایش و تکرار استفاده نمود.

ایجاد طرح در مقیاس
پایه و اساس سیستم طراحی محصول خود را با اجزای قابل استفاده مجدد ،طراحی کنید .همچنین
طرحهایی ایجاد کنید که به طور خودکار مقیاس میخورند و آنها را متناسب با محتوا قرار دهید .سپس
با یک کلیک آنها را در همه جا بهروز کنید.

توسعه بدون زحمت
شاید بپرسید منظور از توسعه بدون زحمت در اسکچ چیست؟ باید بگوییم که این امکان در این نرمافزار
وجود دارد که اجازه دهید توسعه دهندگان با استفاده از ابزارهای مبتنی بر مرورگر به طور رایگان طرحهای
شما را بازرسی کرده و داراییهای خود را صادر کنند .همه این کارها تنها با یک لینک ،میسر میشود.

سفارشیسازی گردش کار
صدها افزونه و یکپارچهسازی را میتوانید در نرمافزار طراحی اسکچ انتخاب کنید که به شما امکان میدهد
همه کارها را از متحرکسازی تعامالت گرفته تا طراحی با دادههای جدید ،انجام دهید.

فضای کاری مشترک
با یک فضای کاری مشترک ، Cloudهمه افرادی که با آنها کار میکنید ،دسترسی فوری به طرحهای شما
دارند .همین ویژگی اسکچ موجب شده است که دعوت از مشتریان و همکاران خارجی به اسناد جداگانه
نیز آسان باشد.

ارتباط با دیگران
با نظرات در مورد کار خود بازخورد بگیرید ،ایدههای خود را با به اشتراک گذاشتن پیوندهایی به نمونههای
اولیه آزمایش تبدیل کنید و روند طراحی را از مرحله شروع تا ورود به سیستم ادامه دهید.

ویرایش برداری
با مجموعه ای از ابزارهای ویرایش برداری که به همان اندازه که قدرتمند هستند ،بصری نیز هستند ،امکان
شروع به کار در پروژههای بعدی وجود دارد .خواه یک مبتدی مطلق باشید و یا یک حرفهای باتجربه.
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سخن پایانی
اگر ابزاری مبتنی بر بردار میخواهید و سیستمعامل مک دارید ،نرمافزار اسکچ گزینه مناسبی برای شماست.
ما در این مطلب ،سعی کردیم تمام نکات مربوط به نرمافزار اسکچ ) (Sketchرا به همراه ویژگیها و مزایای
استفاده از آن ،بیان کنیم .امیدواریم به شما عزیزان در درک این موضوع کمک کرده باشیم .پیشنهاد میکنیم
مقالههای طراحی  UIچیست؟ و تفاوت  UIو  UXچیست؟ و چگونه  UI/UXکار شویم؟ را نیز مطالعه
بفرمایید.
هر گونه سوالی در رابطه با طراحی  UIو  UXبا نرمافزار اسکچ ) (Sketchدارید ،در پایین همین مقاله و در
بخش نظرات سایت با ما و دیگر کاربران وبکیما در ارتباط باشید و سواالت و نظرات خود را بیان کنید.
ممنون از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید.
منبع :آکادمی وبکیما
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