چگونه سایت خود را در مرورگرهای مختلف تست کنم؟
خٕغثختاَّ یا يتاضفاَّ تیػتریٍ يػکم ًَایع ضایت در يٕرد ایُترَت اکطپهٕرر تٕدِ ٔ ْطت .در ٔاقع يرٔرگرْای
يختهف از يٕتٕرْای رَذر گَٕاگَٕی ترای ًَاظ کذْای ضایت اضتفادِ يی کُُذ کّ اؾطالحاً َ layout engineاو دارد .
یکی از چیسْایی کّ رٍْ غًا را در زياٌ راِ اَذازی یا طراحی یک ضایت جذیذ تّ خٕد يػغٕل يیکُذ آٌ اضت کّ آیا
کارتراٌ ضایت در ضیطتى عايهٓای يختهف ،يرٔرگرْای يختهف ٔ رزٔنٕغُٓای يختهف ضایت را تّ درضتی يی تیُُذ؟
خٕغثختاَّ یا يتاضفاَّ تیػتریٍ يػکم ًَایع ضایت در يٕرد ایُترَت اکطپهٕرر تٕدِ ٔ ْطت .در ٔاقع يرٔرگرْای
يختهف از يٕتٕرْای رَذر گَٕاگَٕی ترای ًَاظ کذْای ضایت اضتفادِ يی کُُذ کّ اؾطالحاً َ layout engineاو دارد.

يثالً يرٔرگر کرٔو ٔ ضافاری از يٕتٕر ، webkitيرٔرگر فایرفاکص از يٕتٕر  ٔ geckoيرٔرگر ایُترَت اکطپهٕرر از يٕتٕر trident
ترای ًَایع اضتفادِ يیکُذ .آَچّ يٕجة خٕغثختی ایٍ اضت کّ اگر ضایت غًا در يرٔرگر فایرفاکص یا کرٔو يػکهی
َذارد تّ احتًال تطیار تطیار تاال در يرٔرگر ایُترَت اکطپهٕرر َطخّ  ٨یا ْ ٩یچگَّٕ دردضری در ًَایع َخٕاْذ داغت.
ايا در يٕرد ایُترَت اکطپهٕرر  ٔ ٧یا تذتر از آٌ َطخّ غػى ایُترَت اکطپهٕرر قطعیتی ٔجٕد َذارد .در ٔاقع يًکٍ اضت
يجثٕر غٕ یذ ترای اؾالح کردٌ ًَایع ضایت در اکطپهٕرر کذ اختؿاؾی ترای آٌ در َظر تگیریذ .يثالً در  headerضایت
يػخؽ کُیذ کّ اگر اکطپهٕرر  ٧ ٔ ۶تٕد ایٍ کذ  style.cssنٕد غٕد.
اگر ضایت غًا طراحی تا عرـ ثاتت  fixed widthدارد يعًٕالً َگراَی در يٕرد ًَایع آٌ در رزٔنٕغُٓای يختهف َیطت
ايا اگر طراحی ضایت غًا تا عرـ ضیال  fluid widthؾٕرت گرفتّ تا ًْیػّ يتُاضة تا رزٔنٕغٍ يرٔرگر ؾفحّ را پر
کُذ يًکٍ اضت تا يرٔرگر اکطپهٕرر ٔ تّ خؿٕؼ َطخّ ْای  ٧ ٔ ۶يػکم داغتّ تاغذ .خٕغثختاَّ َطخّ ْای ْػتى
ٔ َٓى اکطپهٕرر ْ universalطتُذ ٔ تا تخًیٍ تطیار تاالیی يحتٕای ضایت غًا را عیُاً ياَُذ فایرفاکص ٔ کرٔو ًَایع
يی دُْذ.
طراحی تر پایّ  html-5در حال ًّْ گیر غذٌ اضت ايا ُْٕز ًَی تٕاَیذ اطًیُاٌ داغتّ تاغیذ کارتر غًا حتًاً يرٔرگر
يُاضثی کّ  ٠١١درؾذ ایٍ اضتاَذارد را پٕغع دْذ را در اختیار دارد .يرٔرگرْای تر پایّ ٔب کیت ياَُذ ضافاری ٔ کرٔو
يذتٓاضت کّ اضتاَذارد  html-5راحًایت کايم يی کُُذ ايا فایرفاکص از َطخّ  ٔ ۵اکطپهٕرر از َطخّ  ٩حًایت کايم از
ایٍ اضتاَذارد دارَذ ٔ تُاترایٍ تخع ٔضیعی از کارتراَی کّ يرٔرگر خٕد را تّ طٕر اتٕياتیک تّ رٔز ًَی کُُذ تا يحتٕای تا
ایٍ اضتاَذارد دچار يػکم خٕاُْذ تٕد.

يػکم فَٕتٓا را جذی تگیریذ! فَٕتٓایی کّ در ٔیُذٔز ترای اضتاَذارد ًَایع اضتفادِ يی غَٕذ در ضیطتى ْای عايم
دیگر تا يعادنٓایی تعریف غذِ جایگسیٍ يی غَٕذ کّ در يٕرد زتاٌ اَگهیطی غثاْت خٕتی دارَذ ايا در يٕرد زتاٌ فارضی
يًکٍ اضت کايالً تا آَچّ غًا يذ َظرتاٌ اضت يتفأت تاغذ .پص در تعریف أنٕیتٓای font familyدر قانة خٕد دقت
کافی کُیذ .
خٕغثختاَّ اکٌُٕ تیػتر کارتراٌ ٔیُذٔز دارَذ ٔ َگراَی از ایٍ تاتت زیاد تاال َیطت .در ٔاقع تّ طٕر کهی تیػتر تازدیذْایی
کّ تا نیُٕکص از ضایت غًا يیػٕد يتعهق تّ رٔتٕتٓای يٕتٕرْای جطتجٕ اضت ٔ َّ کارتراٌ ٔاقعی نیُٕکص
چگونه سایت خود را در شرایط مختلف تست کنم؟
ترای ایٍ کار ضرٔیطٓای يختهفی ٔجٕد دارد کّ ْر یک يسایایی خاؼ خٕد دارَذ ايا اغهة آَٓا ضرٔیطٓای پٕنی ْطتُذ
کّ جس ترای طراحاٌ حرفّ ای ضایت يقرٌٔ تّ ؾرفّ َیطتُذ .یک ضرٔیص رضایتثخع ٔ رایگاٌ ترای ایٍ کار
ضایت BrowserShotsاضت  .در ایٍ ضایت يیتٕاَیذ ضایت خٕد را در يرٔرگرْای يختهف تا َطخّ ْای گَٕاگٌٕ ٔ تر رٔی
ضیطتى عايهٓای يتفأت تطت کُیذ .ایٍ ضایت عکص ًَایع ضایت غًا در يرٔرگرْای يختهف را تّ غًا َػاٌ
خٕاْذ داد.
پرداخت ارائّ دُْذِ راِ كارْاي تجارت انكترَٔیك ٔ فرٔظ يجازي
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