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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ماهنامه علمی ، آموزشی

طراحی وب
مدرسه مجازی ایرانیان

ب این شماره
منتخ

ظاهر شدن عناصر صفحه هنگام اسکرول 

مرگ تدریجي وب پارسي

نکات ضروری برای طراحی یک تجربه کاربری موفق

گارد امنیتي وردپرس
آیا کلمه عبورتان محافظتان است ؟
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آموزش آنالین یا جت پر سرعت انتقال اطالعات ؟
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ماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

پنجمین شماره ماهنامه طراحی وب
تقدیم به ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی

1 شهریور:
زادروز ابوعلی سینا 
ــر  ــمند و متفک دانش
بزرگ ایرانـــــــــــی

1034 ســال پیــش در چنیــن روزی ) 1 شــهریور مــاه ( حســین پســر عبــد اهلل بــن ســینا مشــهور بــه ابوعلــی 
ســینا دانشــمند و متفکــر بــزرگ ایرانــی در شــهر بخارا چشــم به جهان گشــود. ابوعلی ســینا از مشــهورترین 

فیلســوفان و دانشــمندان ایرانــی در عصــر طالیــی اســالم بــه حســاب می آیــد.

ابوعلــی ســینا در تاریــخ 1 رمضــان ســال  428 قمــری ، 2  تیــر ســال 416 هجری شمســی در 51  ســالگی در 
شــهر همــدان چشــم از جهــان فروبســت. روز 1 شــهریور در کشــور ایــران بــه یــاد ایــن دانشــمند بــزرگ بــه 

عنــوان روز پزشــک نامگــذاری شــده اســت و آرامــگاه وی در شــهر همــدان واقــع اســت.
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صفحه 2بخش : فهرست موضوعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

در این شماره 
چه میخوانید ؟

ــماره از ماهنامه  در هر ش
متفاوتــی  مباحــث   ،
و  بررســی  مــورد  رو 
ــم ،  ــرار میدی آمــوزش ق
همینطــور در تالشــیم تــا 
از آخریــن اخبــار موجود 
قالــب  در  هــم  وب  در 
ــه شــما  ــی ب هــای مختلف
اطــالع رســانی داشــته 

باشــیم .

1

2

3

4

5

7

8

12

13

15

18

21

23

28

34

35

41

44

44

44

44

45

45

45

45

46

46

47

47

48

49

تقدیمی این شماره

فهرست موضوعات

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

گزیده ای از جدیدترین مطالب سایت

آموزش آنالین یا جت پر سرعت انتقال اطالعات ؟

php  آپلود چندین تصویر بصورت همزمان با

اینفوگرافی آیا کلمه عبورتان محافظتان است ؟

cookie  امنیت فرم تماس با

مرگ تدریجی وب پارسی

ظاهر شدن عناصر صفحه هنگام اسکرول 

نکات ضروری برای طراحی یک تجربه کاربری موفق

چگونه به یک برنامه نویس حرفه ای    php تبدیل شویم

گارد امنیتی وردپرس

ساخت گرید ها در فتوشاپ تنها با چند کلیک

6 راهکار ساده از اصول ایمنی اولیه رنگ شناسی وب ) قسمت دوم (

در دنیای کارآفرینی و استارتاپ ها با شکست چگونه باید روبرو شد؟

فیلمبرداری آنالین از صفحه ی دسکتاپ

دسترسی آسان به کاراکترهای خاص

نرم افزارهای آنالین آفیس

ذخیره سازی آسان فایل ها در Dropbox و ...

ایجاد نظرسنجی چند مرحله ای آنالین

فرم ساز حرفه ای آنالین و رایگان

Favicon ساخت آنالین

دریایی از پترن های متوع و رایگان

مقایسه ی بهترین مرورگرهای اندروید در سال 2014

از لحاظ قانونی فروش اینترنت باالتر از 128 جرم است

 سیستم جدید برای اعالم و پیگیری کیفیت اینترنت راه اندازی شد

ویندوز 9 را تنها با یک کلیک می توان بروزرسانی کرد

حامیان ماهنامه طراحی وب

خوشمزه

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 3بخش : سخن سردبیران ماهنامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

ســالمی بــه گرمــِی گرمــای تابســتان خدمــت شــما مخاطبیــن و همراهــان عزیــز ماهنامــه طراحــی وب ، از اینکــه در حــال مطالعــه پنجمیــن شــماره ماهنامــه 
طراحــی وب هســتید از شــما بســیار سپاســگزاریم .

در هــر شــماره مــا در تالشــیم بــا اضافــه کــردن بخــش هــای جدیــد و افزایــش تعــداد نویســندگان در گــروه تحریریــه ، بتوانیــم تنــوع مباحــث را بیشــتر کــرده 
و در نهایــت بتوانیــم دیــدگاه هــای مختلــف شــما مخاطبیــن عزیــز رو پوشــش دهیــم . در پنجمیــن شــماره ماهنامــه طراحــی وب چنــد بخش جدیــدی اضافه 
شــده اســت . یــک نکتــه بســیار مهــم وجــود داره اینکــه ایــن ماهنامــه میتونــه هــم مباحــث آموزشــی و پیرامــون وب رو در خــودش جــا بــده و هــم میتونــه بــا 

مقــاالت و موضوعــات مختلــف حــرف دل فعــاالن ایــن حــوزه رو بــه گــوش همــه برســونه .

امیدواریــم تــالش هــای مــا و همــکاران عزیزمــون در ایــن ماهنامــه ، بتونــه راه و بســتر صحیحــی بــرای پیشــرفت وب فارســی کــه متاســفانه ســال هاســت 
بــه جهــت هــای مختلفــی و بعضــا ناصحیحــی در حرکــت هســت ، رو ایجــاد و همــوار کنیــم . مطمئنــا  نتیجــه ایــن تــالش هــا زمانــی نمایــان خواهــد شــد کــه 
مخاطبیــن  عزیــز نیــز بــا مــا  در یــک راه قــدم بردارنــد و حامــی مــا باشــند ، کــه مطمئنــا همیــن طــور خواهــد بــود . در صفحــه بعــدی شــما رو بــه مطالعــه 

پنجمیــن شــماره ماهنامــه طراحــی وب دعــوت میکنیــم :(

در زیــر میتوانیــد بــا  گــروه ســردبیری و تحریریــه ماهنامــه طراحــی وب آشــنا شــوید. از کلیــه نویســندگان عزیــز کــه جهــت ارتقــاء مباحــث ایــن ماهنامــه 
تــالش کردنــد بســیار سپاســگزاریم زیــرا بــدون تــالش ایــن عزیــزان ، جمــع آوری ایــن حجــم از مباحــث بســیار دشــوار بــود .

ایــن ماهنامــه متعلــق بــه همــه فعــاالن در حــوزه طراحــی وب بــوده و همــه میتواننــد یکــی از اعضــای تحریریــه ایــن ماهنامــه باشــند . بدیــن جهــت کافیســت 
بــا ایمیــل info@iroschool.com و یــا شــماره تمــاس 02124521768 تمــاس حاصــل نماییــد .

حسین همت یار

امیر خلجی مهر

میترا  رحیمی

سامان وحدت

میثاق جعفری

حسین همت یار

میترا  رحیمی

امید امرایی

یحیی همت یارسعید فرد

گروه تحریریه

شما هم میتوانید یکی از نویسندگان باشید !

سردبیران

نویسندگان
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صفحه 4بخش : معرفی نامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

این مدرسه از چه طریقی آموزش ها رو در اختیار شما قرار میده ؟

هدف این مدرسه چیست ؟

IROSCHOOL.COM

مدرســه مجــازی ایرانیــان ، نامیســت کــه بــا ســنجش فــراوان توســط مــا بــرای ایــن وب ســایت انتخــاب شــد . ایــن نــام بــه تفســیِر مدرســه ایرانــی کــه بــه 
صــورت مجــازی ، آمــوزش هایــی را در ســطوح و اشــکال مختلــف در اختیــار عمــوم قــرار میدهــد و میکوشــد تــا ایــران و ایرانــی را هــر روز پیشــرفته تــر 
، قــوی تــر و تعییــن کننــده تــر از روز پیــش تعلیــم دهــد . ایــن مدرســه در زمینــه آمــوزش علــوم و فنــون طراحــی و برنامــه نویســی صفحــات وب اعــم از 
آمــوزش زبــان هــای برنامــه نویســی و کدنویســی و همچنیــن آمــوزش طراحــی گرافیــک توســط نــرم افزارهــای گرافیکــی پیکســلی و بــرداری فعالیــت دارد .

اگــر بخواهیــم بــدون اغــراق و بــدون افــراط و تفریــط بــا شــما صحبــت کنیــم ، میتــوان گفــت مدرســه مجــازی ایرانیــان به جهــت رشــد و آگاه ســازی افــراد به 
صــورت مجــازی فعــال شــده اســت و چنــد امــر مهــم را نشــانه گیــری کرده اســت :

          آموزش آنالین با شعاِر رویکردی نوین در عصر آموزش مجازی و حضوری که در آن زمان و مکان دیگر محدودیت نیست !
          آموزش مبانی و مباحث اصولی و استاندارد طراحی و برنامه نویسی صفحات وب

          آموزش افراد عالقمند به تکنولوژی های طراحی وب تا حدی که خودشان بتوانند وب سایتی مناسب کسب و کارشان راه اندازی کنند .
          تولید مجموعه فیلم های آموزشی و تکنیک های طراحی و برنامه نویسی وب با تعرفه هایی بسیار پایین

این مدرسه آموزش های مورد نظر را از طریق بخش های زیر در اختیار شما قرار میدهد :

) Lms.iroschool.com ( جلسات و دوره های آموزشی حضوری ، آنالین ، خصوصی و ... که در بخش سامانه دانشجویان قرار گرفته است           
           آموزش های فصلی که به صورت جلسه ای و نوشتاری در سایت قرار میگیرد .

           مقاالت آموزشی که در بخش مقاالت قرار گرفته است .
           فیلم های آموزشی که به صورت کامل تولیدات مدرسین این گروه آموزشی می باشد و برای دانلود قرارداده شده است .

) ask.iroschool.com ( سامانه پرسش و پاسخ که به پاسخ های کوچک و بزرگ ، سخت و آسان شما پاسخ خواهد داد           

SCHOOL
مدرسه

Online
مجازی

Iranian
ایرانیان

IR O SCHOOL
مدرسه مجازی ایرانیان

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 5 بخش : گزیده ای از جدیدترین مطالب سایتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

در ایــن بخــش ، گزیــده ای از جدیدتریــن و بهتریــن مباحثــی کــه طــی یــک معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان
مــاه گذشــته  در وب ســایت مدرســه مجــازی ایرانیــان منتشــر شــده اســت ، 

جهــت مطالعــه و اطــالع شــما قــرار داده شــده اســت .

CSS در Display

رویداد change در جی کوئری

آموزش EyeDropper Tool و Color Sampler Tool در فتوشاپ

رویداد hover در جی کوئری

دریافت داده های فرم

رویداد submit در جی کوئری

php متغییرها در
افزونه امنیتی Stealth Login Page در وردپرس

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 6 بخش : گزیده ای از جدیدترین مطالب سایتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

افزونه ای جهت افزایش سرعت سایت در وردپرس wp-pagenavi  چند استایل زیبا برای

افزونه ی پشتیبانی از طریق چت در وردپرس افزونه جدید فرم ساز پیشرفته در وردپرس

برطرف کردن خطای Cannot modify header information در وردپرس

دانلود PSD الیه باز دفترچه تلفن

php در صفحه php و html ادغام کدهای

دانلود بسته 50 تایی طرح های تذهیب ، اسلیمی

مشاهده نوشته مشاهده نوشته

مشاهده نوشته مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 7بخش : فعالیت های جدید مدرسه مجازی ایرانیانماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

آموزش آنالین یا جت پر سرعت انتقال اطالعات ؟

جهت دریافت اطالعات بیشتر و پاسخ به 
هرگونه سوالــی در رابطه با این موضوع 
، با روابط عمومـــــــــــی مدرسه با شماره 
02124521768 تماس حاصل نماییـد

LMS.IROSchool.com    .... برگزاری دوره های آنالین به زودی

ت- تعامل بین استاد و فراگیران
ــب  ــنتی، موج ــوزش س ــون آم ــی، همچ ــوزش الکترونیک ــل آم راه ح
ــا  ــم مــی شــود ب ــر مفاهی ــرای درک بهت ــر و اســتاد ب ــن فراگی تعامــل بی
ایــن تفــاوت کــه در بحــث بیــن دو فراگیــر، دیگــر اعضــای کالس مــی 
تواننــد بــدون توجــه بــه بحــث، بــه ادامــه آمــوزش بپردازنــد و ناگزیــر 
از شــرکت در بحــث نمــی شــوند. فنــون ارتباطــات و تدریــس در ایــن 
محیــط تعاملهــا را ممکــن مــی ســازد. تعامــل در آمــوزش الکترونیکــی 
در محیــط هایــی ماننــد اتــاق هــای گفتگــو، تابلوهــای اعالنــات، پســت 

الکترونیکــی و غیــره امــکان پذیــر اســت.

ایــن قابلیــت بــه ویــژه زمانــی ارزش دارد که فراگیــران یادگیــری مهارت 
هایــی نظیــر تصمیــم گیــری و رهبــری را تجربــه میکننــد. محیــط عاری 

از تــرس، قــدرت اعتمــاد بــه نفــس و خالقیــت را بــاال خواهــد بــرد.

ج- آموزش به روز
ــم  ــئله مه ــی مس ــدی و آموزش ــای تولی ــرکت ه ــات و ش ــرای موسس ب
تربیــت نیروهــا بــا توجــه بــه پیشــرفت فنــاوری اســت تــا آنهــا را بــرای 

ــه بازارهــای رقابــت و کســب ســود بیشــتر آمــاده کننــد. ورود ب

ــات  ــد صفح ــی توانن ــی م ــران آموزش ــی، مدی ــوزش الکترونیک در آم
ــازار  ــه نیازهــای جامعــه و ب ــا توجــه ب و محتواهــای آموزشــی خــود را ب
کار، لحظــه لحظــه تغییــر دهنــد در حالــی کــه در آمــوزش ســنتی 
مراحــل بازبینــی و تغییــر محتــوا، ماههــا بــه طــول مــی انجامــد. دفعات 
برگــزاری کالس بــرای یــک یــا چنــد بــار نــه هزینــه بــر اســت نــه مــکان 
ــد.  ــی طلب ــژه ای را م ــان وی ــه زم ــت و ن ــد داش ــی الزم خواه اختصاص
یعنــی فراگیــر تــا زمانــی کــه مطلــب را متوجــه شــود مــی توانــد مطالــب 

ــد. آن جلســه آموزشــی را تکــرار و مــرور کن

آمــوزش آنالیــن ، از همــان ابتــدا ، یکــی از مهمتریــن اهــداف مدرســه 
مجــازی ایرانیــان بــود و در تبلیغــات و حتــی نــام این مجموعه مشــخص 
ــرا   ــه اخی ــن مدرس ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــود دارد . ب ــوح وج ــه وض و ب
امــکان برگــزاری دوره هــای آموزشــی آنالیــن را بــر روی بســتر اینترنت 
و اینترانــت فراهــم کــرده اســت ، الزم دانســتیم که اطالعــات مختصری 
را در رابطــه بــا ایــن نــوع آمــوزش در اختیــار شــما قــرار دهیــم و شــما 
رو بیــش از پیــش بــا ایــن نحــوه آمــوزش کــه بســیار کاربــردی و بــدون 
دردســر هســت بــه شــما معرفــی کنیــم . هــدف آمــوزش الکترونیکــی 
ارتقــای دانــش و مهــارت هــای نیــروی انســانی بــا بــه کارگیــری برنامــه 
ای بــه روز و مقــرون بــه صرفــه اســت ، حتــی اگــر کارمنــدان موسســه 
ای وقــت کافــی بــرای حضــور در کالســهای ســنتی را داشــته باشــند. در 

ادامــه بــه برخــی از مزایــای آمــوزش آنالیــن مــی پردازیــم :

الف- آموزش همیشگی برای همه در هرجا
ــوای  ــب و محت ــه مطال ــران ب ــی فراگی ــوزش، دسترس ــوع آم ــن ن در ای
دوره وابســته بــه زمــان و مــکان نیســت، در آمــوزش الکترونیکــی افــراد 
ــری  ــه فراگی ــه ب ــام هفت ــبانه روز و در تم ــاعت از ش ــر س ــد در ه قادرن

ــد. ــان بپردازن ــورد نیازش ــات م اطالع

ب- صرفه جویی در هزینه ها
در آمــوزش الکترونیکــی از هزینــه هــای رفــت و آمــد و هزینــه هــای 
ــری  ــت جلوگی ــالف وق ــته و از ات ــاوران کاس ــاتید و مش ــه اس ــوط ب مرب
ــه  ــد ب ــوع آمــوزش، دوره هــای آموزشــی مــی توانن ــن ن میشــود.در ای
جلســات کوتــاه تــری تقســیم شــده و در عــوض در روزهــا و هفتــه هــای 
بیشــتری ارائــه شــوند. در آمــوزش الکترونیکــی، موسســات، کارمندان 
ــد.  خــود را از دســت نمــی دهنــد و بازدهــی کارکنــان افزایــش مــی یاب

زیــرا بــه رفــت و آمــد در ســاعت پــر ترافیــک نیــاز نیســت.

پ- یادگیری بدون واهمه
دانشــجویانی کــه در یــک دوره آنالیــن ثبــت نــام میکننــد، وارد محیــط 
ــدی  ــوارد جدی ــد در آن م ــه مــی توانن عــاری از ریســکی مــی شــوند ک
ــدون اینکــه خــود را در  را آزمایــش کننــد و مرتکــب اشــتباه شــوند ، ب

ــرار دهنــد. معــرض قضــاوت دیگــران ق
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صفحه 8بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

php  آپلود چندین تصویر بصورت همزمان با

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
آپلــود تصاویــر بصــورت تکــی ، زمانگیــر و خســته کننــده هســت. گاهــی اوقــات پیــش میــاد کــه مجبــور هســتید چندیــن تصویــر رو بصــورت همزمــان آپلود 

کنیــد تــا در زمــان صرفــه جویــی و سیســتم رو کاربــر پســندتر کنیــد.

یکــی از دغدغــه هــای برنامــه نویــس هــای تــازه کار ، مبهــم بــودن آرایــه هــا در php هســت کــه باعــث میشــه تــا جایــی کــه امــکان داره از آرایــه هــا دوری 
کننــد. امــا بــرای پیــاده کــردن ایــن قابلیــت دیگــه نمیتونــن از آرایــه هــا فاصلــه بگیــرن و بایــد بــا اســتفاده از آرایــه هــا ایــن کار رو انجــام بــدن .

نگران نباشید راهی بهتون پیشنهاد میکنم که بسیار سادست فقط کافیه یکم دقت کنید. در انتهای مقاله هم میتونید پروژه رو دانلود کنید.

پــروژه ی مــا بــه ایــن صــورت هســت کــه یــک دکمــه browser میذاریــم که توســط ایــن browser میتونیــد چندیــن تصویــر رو باهــم select کنیــد و آپلود 
کنیــد. بصــورت اســتاندارد حداکثــر تعــداد تصویــری کــه میتونیــد انتخــاب کنیــد 20 عدد هســت. تصویــری از ایــن فــرم رو در زیــر میتونید مشــاهده کنید:

خــوب میریــم کــه نحــوه ی آپلــود چنــد تصویــر بصــورت همزمــان رو باهــم پیــاده کنیــم. ابتــدا از html پــروژه شــروع میکنیــم. یــک فــرم ســاده ایجــاد 
میکنیــم:

چند نکته رو در رابطه با این فرم خدمتتون عرض کنم:

برای آپلود فایل در فرم ها باید خصوصیت  enctype رو حتما به فرم اختصاص بدید.

Action رو خالــی میذاریــم چــون میخوایــم تــو همیــن صفحــه عملیــات php انجــام بشــه . بــه عبارتــی html و php در یــک صفحــه قــرار داره و 

مــا ایــن دو رو ادغــام کردیــم. نحــوه ی ادغــام html و php  رو میتونیــد از طریــق ایــن مقالــه یــاد بگیریــد ]  کلیــک کنیــد [

1

2

<form action=”” method=”post” enctype=”multipart/form-data”>
        <p><input type=”file” name=”file[]” id=”fileField” multiple=”multiple”></p>
        <p><button type=”submit” name=”submitPhotos”>آپلود فایل ها</button></p>
</form>
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صفحه 9بخش : آموزش  برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

حــاال بــا زدن دکمــه submit بایــد مقادیــر رو دریافــت کنیــم و در پوشــه ای بنــام files ذخیــره کنیــم، همچنیــن مقادیــر رو در دیتابیــس نیــز ذخیــره کنیــم. 
بــرای ایــن منظــور کدهــای ســمت ســرور و  php رو مینویســیم:

ابتــدا بایــد بگیــم اگــر مقــداری بــا نــام  submitPhotos بــه ســمت ســرور ارســال شــده بــود وارد عملیــات بشــه، در غیــر ایــن صــورت هیــچ عملیاتــی انجام 
نــده. ایــن حالــت زمانــی رخ میــده کــه شــما دکمــه submit رو بــا نــام  submitPhotos زده باشــید. بــرای همیــن از isset اســتفاده میکنیــم:

حاال وارد عملیات میشیم. برای اینکه با آرایه کار میکنیم از حلقه ی foreach  استفاده میکنیم.

در ایــن حلقــه $key  ایندکــس محســوب میشــه و بــا اســتفاده از ایــن ایندکــس تــک بــه تــک تصاویــر رو آپلــود میکنیــم و یــا حتــی در دیتابیــس ذخیــره 
میکنیــم. حــاال نــام فایــل و عنــوان فایــل رو در متغییرهــای زیــر ذخیــره میکنیــم:

در ادامه و در همین حلقه فرمت تصویر رو بدست میاریم و در متغییر extension ذخیره میکنیم:

if(isset($_POST[‘submitPhotos’]))
   { 
        foreach ($_FILES[“file”][“ name”] as $key => $value) 
 {
 ...
 }
  }

if(isset($_POST[‘submitPhotos’]))
{ 
    foreach ($_FILES[“file”][“error”] as $key => $error) 
 {
  $image =$_FILES[“file”][“name”][$key];
        $uploadedfile = $_FILES[‘file’][‘tmp_name’][$key];
 }
}

if(isset($_POST[‘submitPhotos’]))
{
...
}

ــر رو انتخــاب کنیــم خصوصیــت multiple رو بهــش  ــوع file رو در نظــر میگیریــم و چــون میخوایــم چندیــن تصوی ــرای فیلــد browser ن ب
اختصــاص میدیــم.

خصوصیــت name رو بــه شــکلی کــه مشــاهده میکنیــد نــام گــذاری میکنیــم یعنــی file][ . چراکــه میخوایــم به شــکل آرایــه مقادیــر رو دریافت 
کنیــم و در دیتابیــس ذخیــره کنیم.

3

4
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صفحه 10بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

حــاال انــدازه ی تصویــر رو بدســت میاریــم . در صــورت نیــاز میتونیــد انــدازه ی تصویــر رو تغییــر بدیــد و تمامــی تصاویــر رو در یــک انــدازه ی مشــخص 
آپلــود کنیــد ، امــا مــا در ایــن مثــال انــدازه ی تصویــر رو تغییــر ندادیــم و بــا انــدازه ی اصلــی تصاویــر رو آپلــود میکنیــم. 

اگر خواستید اندازه ی مشخصی تعیین کنید متغییرهای $newwidth و $newheight رو مقداردهی کنید.
خــوب حــاال بایــد بــرای هــر تصویــر یــک نــام تولیــد کنیــم، چراکــه اگــر تصاویــر هــم نــام آپلــود بشــه مشــکل زا میشــه و بایــد تصویــر همنــام دومــی رو تغییر 
نــام بدیــد و آپلــود کنیــد. بــرای همیــن کال تمامــی تصاویــر رو تغییــر نــام میدیــم و بعــد آپلــود و انجــام میدیــم. بــرای ایــن کار از توابــع موجــود اســتفاده 

: میکنیم

$filename = stripslashes($_FILES[‘file’][‘name’][$key]);
   $lastDotPos = strrpos($filename, ‘.’);
   if ($lastDotPos )
   {
    $extension = substr($filename, $lastDotPos+1); 
   }
   if($extension==”jpg” || $extension==”jpeg” || $extension==”JPG” )
   {
    $uploadedfile = $_FILES[‘file’][‘tmp_name’][$key];
    $src = imagecreatefromjpeg($uploadedfile);
   }
   else if($extension==”png”)
   {
    $uploadedfile = $_FILES[‘file’][‘tmp_name’][$key];
    $src = imagecreatefrompng($uploadedfile);
   }
   else if($extension==”gif”)
   {
    $uploadedfile = $_FILES[‘file’][‘tmp_name’][$key];
    $src = imagecreatefromgif($uploadedfile);
   }

list($width,$height)=getimagesize($uploadedfile);
$tmp=imagecreatetruecolor($width,$height);
$newwidth = $width;
$newheight = $height;
imagecopyresampled($tmp,$src,0,0,0,0,$newwidth,$newheight,$width,$height);

$rand = md5(md5(time()).md5(microtime())).rand(10,25);
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صفحه 11بخش : آموزش  برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

حاال مسیر آپلود تصویر رو مشخص میکنیم و بعد آپلود رو انجام میدیم:

تا اینجا شما میتونید چندین تصویر رو به صورت همزمان در پوشه ی files ذخیره کنید.
در نهایت میتونید در دیتابیس هم ذخیره کنید، برای این کار ابتدا به دیتابیس متصل میشیم:

حاال که به دیتابیس متصل شدیم ، در جدول مورد نظر نام تصاویر رو ذخیره میکنیم:

به همین راحتی :( با این روش شما میتونید چندین تصویر رو همزمان آپلود کنید و در دیتابیس هم تک به تک ذخیره کنید.

میتونید این پروژه رو بطور کامل دانلود و بررسی کنید

امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.
موفق و پاینده باشید.

$filename = “files/”.$CreateName;
imagejpeg($tmp,$filename,100);
imagedestroy($src);
imagedestroy($tmp);

define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);
define(‘DB_NAME’, ‘iroschool’);
define(‘DB_USERNAME’, ‘irouser’);
define(‘DB_PASSWORD’, ‘’);

mysql_connect(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD) or die(‘not Connected because: ‘ . mysql_error());
mysql_select_db(DB_NAME) or die(‘no Select Db BECAUSE: ‘ . mysql_error() );
mysql_query(‘SET NAMES UTF8’);

$Insert = mysql_query(“INSERT INTO `test` ( `filename` ) VALUES ( ‘$CreateName’ ) “);

دانلود پروژه

بــا اســتفاده از توابــع time و microtime میتونیــد مقادیــر منحصــر بــه فــرد و تکرارنشــدنی تولیــد کنیــد. بــرای همیــن بــرای نامگــذاری تصاویــر مناســب 
. هستند

حاال نامی که تولید کردیم رو به فرمت فایل متصل میکنیم.

$CreateName = $rand.”.”.$extension;
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صفحه 12بخش : اینفوگرافیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

طراح اینفوگرافی : میثاق جعفری
مشخصـــات طــــــراح  ) کلیک کنید (
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صفحه 13بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

cookie  امنیت فرم تماس با

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
امنیــت در ســایت یکــی از مهــم تریــن معقولــه هــای برنامــه نویســی محســوب میشــه. بیشــترین راه نفــوذ نفوذگرهــا و هکرهــا بــه ســایت ، فرم هایی هســتند 

کــه در ســایت شــما در اختیــار تمامــی کاربــران قــرار میگیــره. یکــی از ایــن فــرم هــا ، فــرم تمــاس بــا ما هســت.

شــما توســط کــد امنیتــی و فیلتــر کــردن ورودی هــای ارســالی میتونیــد بخشــی از امنیــت ایــن فــرم رو تامیــن کنیــد. امــا آیــا راهــه دیگــه ای بــرای تامیــن 
امنیــت هــم هســت ؟

بلــه راه هــای بســیاری وجــود داره ، در ایــن مقالــه یکــی از تجربیــات خــودم رو در رابطــه بــا یکــی از راه هــای افزایــش امنیــت فــرم هــا در اختیارتــون قــرار 
میــدم. باالخــره هرچقــدر الیــه هــای امنیتــی ســایتتون رو بــاال ببریــد خیالتــون آســوده تــر هســت و هکرهــا هــم بــا مشــکالت بیشــتری روبــرو میشــن و در 

نهایــت از تصمیمشــون صــرف نظــر میکنــن ، البتــه امیــدوارم کــه اینطــور باشــه :(

تصــور کنیــد یــک فــرم تمــاس داریــد و ربــات پیشــرفته ای هــم بــرای ورود اطالعــات از طریــق فــرم برای ســایت شــما تعبیــه کردن؛ اینجاســت کــه بصورت 
غیــر منتظــره در کمتریــن زمــان شــاهد ذخیــره ســازی چنــد هــزار رکــورد در دیتابیــس میشــید، باالخــره از طریق یکــی از دســتورات بــه دیتابیس شــما نفوذ 

. میکنن
یکــی از روش هــای جلوگیــری از ارســال پــی در پــی اطالعــات از طریــق فــرم ، بســتن دسترســی ارســال اطالعــات در هــر چنــد دقیقــه هســت. بــه ایــن 
صــورت کــه زمانــی کــه کاربــر و یــا ربــات اطالعــات اول رو فرســتاد تــا مثــال 5 دقیقــه دسترسیشــو بــرای ارســال دوم ببندیــد. در ایــن حالــت کاربــر مجبــور 
میشــه هــر 5 دقیقــه یکبــار اطالعــات ارســال کنــه و ادامــه ی کار ربــات هــم کال قطــع میشــه چــون نمیتونــه پــی در پــی اطالعــات در دیتابیــس ثبــت کنــه.

خوب حاال به چه صورت باید این کار رو انجام بدیم؟

کار ســاده ایــه، شــما میتونیــد بــا ســت کــردن cookie ایــن کار رو بــه راحتــی انجــام بدیــد. هــر بــار ارســال اطالعــات یــک کوکــی بــه مــدت 5 دقیقــه ســت 
میکنیــم. شــاید یــک انســان بتونــه بــا پــاک کــردن ایــن کوکــی دوبــاره اطالعــات ارســال کنــه امــا یــک ربــات نمیتونــه، هــدف ماهــم در ایــن آمــوزش ربــات 

هــا هســتند چــون بیشــترین هــک هــا توســط ربــات هــای هکــری انجــام میشــه.

خوب حاال بریم سراغ آموزش؛ زمانی که اطالعات فرم به سمت سرور ارسال میشه، ابتدا چک می کنیم که cookie قبال ست شده یا نه؟ 

اگــر کوکــی ســت شــده بــود یعنــی هنــوز 5 دقیقــه نگذشــته و کاربــر قصــد ارســال اطالعــات مجــدد رو داره ، بنابرایــن پیغامــی بــه کاربــر نمایــش میدیــم » در 
هــر 5 دقیقــه تنهــا یکبــار میتوانیــد پیغــام خــود را ارســال نماییــد ».

اگــر کوکــی ســت نشــده بــود، اون رو بــا مــدت زمــان 5 دقیقــه ســت میکنیــم و عملیــات ارســال رو انجــام میدیــم. در مثالــی کــه قــراره براتــون بزنــم اطالعات 
ارســال شــده رو بــا تابعــی کــه خــودم نوشــتم بــه نــام Sanitize فیلتــر هــم میکنیم.

به کد صفحه بعدی دقت کنید:
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صفحه 14بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

به کدزیر دقت کنید:

ــر  ــده رو فیلت ــال ش ــای ارس ــا ورودی ه ــتیم ت ــع نوش ــک تاب ــدا ی ابت
کنیــم و عباراتــی کــه یــک هکــر ممکنــه وارد کنــه حــذف کنیــم و یک 

داده ی تمیــز بــه دیتابیــس ارســال کنیــم.

ــک  ــال رو چ ــدم ارس ــال و ع ــی ارس ــردن کوک ــک ک ــا چ ــپس ب س
میکنیــم. در صورتــی کــه کوکــی قبــال ســت شــده باشــه بــه کاربــر 
ــی  یــک پیغــام نمایــش داده میشــه و ارســال انجــام نمیشــه ، زمان
کــه کوکــی ســت نشــده باشــه بــه صــورت زیــر یــک کوکــی بــا نــام 
StopSubmit ســت میکنیــم و عملیــات ارســال رو انجــام میدیــم:

ایــن کوکــی بــه مــدت 5 دقیقــه یعنــی 300 ثانیــه اعتبــار داره و بعــد 
از 5 دقیقــه منقضــی میشــه و از کار میوفتــه و شــما میتونیــد ارســال 

مجــدد داشــته باشــید.

جــدای از ایــن دو مــورد کــه خدمتتــون آمــوزش دادم حتمــا از کــد 
امنیتــی هــم اســتفاده کنیــد، دقــت داشــته باشــید کدهــای امنیتــی 
کــه بــا session کار میکنــن نفوذناپذیــر تــر از کدهــای امنیتــی دیگه 

. هستند
ــوده  ــد ب ــون مفی ــن آمــوزش برات ــه ای ــدوارم ک خــوب دوســتان امی

باشــه.

میتونید این پروژه رو از لینک دانلود نمایید.

همیشه امن و پاینده باشید.

function sanitize($var)
{
 $var = strip_tags($var);
 $var = htmlentities($var, ENT_COMPAT, ‘UTF-8’);
 $var = stripslashes($var);
 $var = htmlspecialchars($var);
 $var=str_replace(“/”,””,$var);
 $var=str_replace(“\\”,””,$var);
 $var=str_replace(“%”,””,$var);
 $var=str_replace(“$”,””,$var);
 $var=str_replace(“#”,””,$var);
 $var=str_replace(“^”,””,$var);
 $var=str_replace(“~”,””,$var);
 $var=str_replace(“etc”,””,$var);
 $var=str_replace(“passwd”,””,$var);
 $var=str_replace(“<script>”,””,$var);
 $var=str_replace(“<div>”,””,$var);
 $var=str_replace(“while”,”w h i l e”,$var);
 $var=str_replace(“for”,”F o r”,$var);
 return $var;
}
if(isset($_POST[‘txtTitle’]) && isset($_POST[‘txtContent’]))
{
 if(!isset($_COOKIE[“StopSubmit”]))
 {
  setcookie(“StopSubmit”, “yes”, time()+300);
  $Title = sanitize($_POST[‘txtTitle’]);
  $Content = sanitize($_POST[‘txtContent’]);

  if(mysql_query(“INSERT INTO `contact` ( `title`,`content` ) 
VALUES ( ‘$title’,’$content’ ) “))
  {
   echo “پیغام با موفقیت ارسال شد . در اسرع وقت 
;“ به پیغام شما رسیدگی خواهد شد
  }
  else
  {
   echo “، ارسال پیغام با مشکل مواجه شده است 
;”.لطفا مجددا ارسال فرمایید
  }
 }
 else
 {
  echo “ متاسفانه در هر 5 دقیقه تنها می توانید یک پیغام ارسال 
;”.نمایید
 }
}

$Title = sanitize($_POST[‘txtTitle’]);
$Content = sanitize($_POST[‘txtContent’]);

setcookie(“StopSubmit”, “yes”, time()+300);

دانلود پروژه
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مرگ تدریجی وب پارسی

ــورت  ــف بص ــار مختل ــر آث ــوی ب ــادی و معن ــت م ــوق مالکی ــض حق نق
گســترده ای در حــال صــورت گرفتــن اســت کــه وب پارســی نیــز از ایــن 
قاعــده مســتثنی نیســت و شــوربختانه هــر روزه بــه تعــداد تارنماهــا یــا 
بهتــر بگوییــم قــارچ هــای ســمی کــه بســاط “دزدی” را ایــده و کارآفرینی 
ــد و فــروش پوســته و  مــی نامنــد و فعالیــت خــود را در زمینــه ی خری
افزونــه هــای تجــاری بصــورت غیرقانونــی آغاز میکننــد افزوده میشــود 
کــه ایــن امــر بــه شــدت تاثیــرات منفــی را بــر پیشــرفت و توســعه وب 
ــدیدترین  ــه ش ــرفته ک ــورهای پیش ــایر کش ــا س ــه ب ــی در مقایس پارس
مجــازات هــا را در خصــوص نقــض کپــی رایــت بــرای مجرمیــن در نظــر 

گرفتــه انــد بــه همــراه خواهــد داشــت.

ــا فعالیــت مارکــت هــای  ــی مرتبــط ب حــال ممکــن اســت پرســش های
ایرانــی در ذهــن خواننــدگان ایــن نوشــته ایجــاد شــود کــه از شــما 
دوســتان گرامــی خواهشــمندیم بــرای بررســی و پاســخ بــه ایــن پرســش 

هــا همــراه مــا باشــید.

ــان و  ــازی ایرانی ــه مج ــای مدرس ــان تارنم ــر همراه ــان ب ــی پای درود ب
ــی وب ــه طراح ــترکان ماهنام مش

پیــش از بیــان هــر موضوعــی از اینکــه زمــان ارزشــمند خــود را بــرای 
مطالعــه ایــن مقاله صــرف میکنید از شــما دوســتان گرامی سپاســگزاریم

آنچــه در این نوشــته مورد بررســی و اندیشــیدن قرار میگیــرد موضوعی 
بســیار پــر اهمیــت اســت کــه میتوانــد نقش اصلــی و بســیار مهمــی را در 

روند توســعه و پیشــرفت وب پارســی داشــته باشــد .

کپی رایت و نقض آن در ایران توسط مارکت ها

همانطــور کــه در دانشــنامه هایــی همچــون ویکــی پدیــا آمــده اســت کپی 
رایــت یــا همــان حــق تکثیــر، مجموعــه ای از حقــوق انحصــاری اســت 
کــه بــه ناشــر یــا پدیــد آورنــده یــک اثــر اصــل و منحصــر بــه فــرد تعلــق 
میگیــرد و حقوقــی از قبیــل نشــر، تکثیــر و الگوبــرداری از اثــر را شــامل 
ــد  ــد میکن ــری را تولی ــک اث ــردی ی ــی ف ــه وقت ــا ک ــن معن ــه ای میشــود ب
قانــون کپــی رایــت شــامل حــال او میشــود کــه متاســفانه در کشــور مــا 
بدلیــل نبــود قوانیــن و ضمانــت اجرایــی مشــخص در ایــن خصــوص، 

پیش گفتار
خــوب یــا بــد ، تشــخیص با شــما ، امــا از دیــدگاه بنــده و صاحــب نظــران در حــوزه کارآفرینــی در وب ایران 
، رشــد قــارچ گونــه مارکــت هــای ایرانــی که محصوالت شــرکت هــای خارجــی اعــم از پوســته ، کامپوننت و 
یــا افزونــه هــا را بــا هزینــه کمتــر و بــدون توجه بــه قوانین کپــی رایــت ، در اختیــار کاربــران ایرانــی میگذارند 
، چیــزی جــز ســبک شــمردن توانایــی متخصصیــن داخلی و خیانــت به آنهــا نیســت . در حقیقت ایــن گونه 
وب ســایت هــا تیشــه بــه ریشــه متخصصیــن  ایرانــــــی و البتــه آینــده وب ایــران میزننــد !  بــه نظــر شــما 
عــال رقــم اینکــه توســط مســئولین محتــرم کشــور ، بارهــا و بارهــا تاکیــد بــر تولیــد و کار آفرینی شــده اســت 

، مدیــران ایــن وب ســایت هــا ، تولیــد و کارآفرینــی را فــدای ســودهای نچنــدان زیــاد خــود نکــرده اند ؟
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ــن  ــده و تامی ــرای آین ــرمایه ای ب ــی را س ــص های ــن تخص ــتن چنی داش
هزینــه هــای زندگــی خــود بــه عنــوان یــک کســب و کار بداننــد، یکــی 
دیگــر از ده هــا دلیلــی اســت کــه منفــی بــودن فعالیــت ایــن مارکــت هــا 

را اثبــات میکنــد.

چگونگی تهیه ی فایل ها توسط مارکت های ایرانی

همانطــور کــه متوجــه شــدید ایــن افــراد ســودجو تنهــا بــه دنبــال ســود 
بیشــتر در فــروش هســتند و از آنجــا کــه ایــن فایــل هــا بایــد بصــورت 
اورجینــال از مارکــت هــای خارجــی هماننــد ســایت تــم فارســت 
خریــداری شــوند اکثــر مارکــت هــای ایرانــی ایــن فایــل هــا را بصــورت 
رایــگان و نــال شــده از ســایتهای وارز دریافــت میکننــد که طبیعتــًا چنین 
ــتفاده از  ــی اس ــه در پ ــتند ک ــرب هس ــای مخ ــه کده ــوده ب ــی آل فایلهای
چنیــن فایلهایــی شــاهد ویروســی شــدن و هــک شــدن تارنماهــای ایرانی 

خواهیــم بــود.

حــال در ایــن میــان تعــدادی از مارکــت هــای ایرانــی اشــاره بــه قانونــی 
بــودن فعالیــت خــود و خریــد فایــل هــای اورجینــال همــراه بــا الیســنس 
را دارنــد کــه جالــب اســت بدانیــد صحبــت ایشــان مربــوط به الیســنس 
هــای تــک نفــره میشــود کــه بــا مثالی ســاده تصمیــم داریــم ایــن موضوع 

را بــرای شــما دوســتان گرامــی شــفاف ســازی کنیــم.

داریــم کــه هزینــه ایــن پوســته همانطــور کــه در اولیــن ناحیــه ی ســتون 
 Regular License( ســمت راســت بــرای الیســنس هــای تــک نفــره
ــر  ــه اگ ــد ک ــی باش ــت 58 دالر م ــده اس ــخص ش ــم( مش ــوز منظ – مج
قیمــت دالر را 3000 تومــان در نظــر بگیریــم هزینــه ایــن پوســته بــرای 
ــان  ــر( 174.000 توم ــک نف ــن )ی ــده در قوانی ــخص ش ــتفاده ی مش اس
ــا داشــتن  ــی اســت کــه مارکــت هــای ایرانــی ب مــی باشــد، ایــن در حال
ــه فــروش یــک فایــل  الیســنس هــای یکنفــره بارهــا و بارهــا نســبت ب
ــنس  ــت الیس ــم فارس ــایت ت ــان س ــر در هم ــال اگ ــد،  ح ــدام میکنن اق
ــاب  ــد انتخ ــرای خری ــترده( را ب ــوز گس )Extended License – مج
کنیــم متوجــه خواهــــــــیم شــد کــه در ایــن الیســنس کــه کاربــر حــق

پوستـــه ای را در این نشانیبرای نمونه در سایت تم فارست قصد خرید

چگونگی پیدایش مارکت های ایرانی

بــا گذشــت زمــان همــه روزه شــاهد پیشــرفت، تکامــل و گســتردگی وب 
در دهکــده ی جهانــی بــوده ایــم کــه کشــور مــا نیــز بــا در نظــر گرفتــن 
افزایــش تعــداد تارنماهــا و رشــد آنهــا ســهم قابــل توجهــی را بــه خــود 
ــری  ــتن و بکارگی ــرای داش ــا ب ــن رو نیازه ــت، از ای ــاص داده اس اختص
ــی  ــای ایران ــراِن تارنماه ــب مدی ــوژی وب از جان ــای تکنول ــن ه آخری
احســاس میشــود کــه در ایــن میــان بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده 
افــرادی فرصــت طلــب و طمــع کار کــه میتــوان آنهــا را بــی اســتعداد و 
“متقلــب” معرفــی کــرد فعالیــت خــود را بصــورت غیرقانونــی در جهــت 
کســب درآمــد از طریــق فــروش طــرح هــای دیگــران آغــاز میکننــد.

مثبت یا منفی بودن فعالیت مارکت های ایرانی

ــت  ــکل مثب ــن ش ــی را بدی ــای ایران ــت ه ــت مارک ــانیکه فعالی ــا کس تنه
ــاده ای  ــا افت ــش پ ــان پی ــع کار و طراح ــران طم ــد مدی ــی میکنن ارزیاب
هســتند کــه بدلیــل عــدم وجــود اســتعداد و توانایــی در آنهــا، پیشــرفت 
روزمــره ی وب را پایانــی بــرای فعالیــت خــود میداننــد و ســعی دارنــد 
ــد و  ــب درآم ــده ی کس ــه آن را ای ــی ک ــگاه های ــن فروش ــاد چنی ــا ایج ب
کارآفرینــی از طریــق فــروش طــرح هــا و دســترنج دیگــران میداننــد بــه 
بقــای خــود بیافزاینــد کــه شــرم و ننــگ آور تــر از نامگــزاری “  ایــده و 
کارآفرینــی ”  بــر روی چنیــن طرحــی آن اســت کــه مدیــران ایــن مارکت 
هــا همــواره در تََوهــم اشــتغال زایــی بــه ســر مــی برنــد و بــه ایجــاد چنین 

فضاهــای ناســالمی افتخــار میکننــد.

در ســوی دیگــر نگاهــی بــر منفــی بــودن فعالیــت مارکــت هــای ایرانــی 
خواهیــم داشــت کــه از اولیــن و مهمتریــن دالیــل آن میتــوان بــه عــدم 
پیشــرفت وب پارســی و مــرگ تدریجــی آن اشــاره کــرد چــرا کــه 
ــی الزمــه ی فعالیــت هــر طــراح و توســعه دهنــده ی وب  پشــتوانه مال
هســت کــه در صــورت عــدم حمایــت از طــرح هــای داخلــی در آینــده 
ای نــه چنــدان دور مــا تنهــا “مصــرف کننــده” و شــاهد پســرفت در ایــن 
حــوزه خواهیــم بــود. از بیــن رفتــن حقــوق افــرادی کــه تــازه وارد ایــن 
عرصــه شــده انــد و زمــان و هزینــه ی زیــادی را نیــز بــرای فراگرفتــن 
تخصــص هــای مختلــف صــرف کــرده انــد  تــا در آینــده بتواننــد عــالوه 
بــر بــروز اســتعدادهای خــود و کمــک بــه بهبــود وضعیــت وب پارســی،
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نویسنده مقاله  : امیر خلجی مهر
وب سایـت نویسنده  ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ــطه ای در  ــای واس ــایت ه ــورها، س ــایر کش ــد از س ــرای خری ــود ب  موج
ایــران وجــود دارنــد کــه بــا دریافــت کارمــزدی ناچیــز میتواننــد شــما رو 
در چنیــن خریــد هایــی یــاری دهنــد و شــما دوســتان گرامــی در کمتریــن 
زمــان )چنــد دقیقــه( بــه فایــل هــای مــورد نظــر خــود بصــورت قانونــی 
دسترســی داشــته باشــید کــه در همیــن راســتا نیــز بــزودی اقدامــات و 
ایجــاد شــرایطی بــرای ســهولت در خریــد کابــران ایرانــی ایجــاد خواهــد 
شــد کــه در هفتــه هــای آینــده از تارنمــای مدرســه مجــازی ایرانیــان آن 

را بــه اطــالع شــما دوســتان گرامــی خواهیــم رســاند.

سخن پایانی

کپــی رایــت در ایــران ایجــاد نمــی شــود بلکــه از فــردی بــه فــرد دیگــر 
منتقــل مــی شــود!

دوســت گرامــی بــا یکــی شــدن غیــر ممکــن هــا ممکــن مــی شــود، شــما 
نیــز بــه انــدازه و ســهم خــود در ایــن مســیر گامــی را بــرای فردایــی بهتــر 
ــا دوســتان  ــه را مفیــد ارزیابــی میکنیــد آنــرا ب برداریــد و اگــر ایــن مقال
ــن  ــا ای ــه ب ــنهادی در رابط ــه پیش ــد و چنانچ ــتراک بگذاری ــه اش ــود ب خ
ــا  ــا م ــد آن را توســط شــماره پیامــک 3000122033  ب موضــوع داری

در میــان بگذاریــد.

وب پارســی هــم اکنــون نیازمنــد یــاری 
): هســت  ســبزتان 

شاد و پیروز باشید

ــر  ــه 2900 دالر تغیی ــته از 58 دالر ب ــت پوس ــز دارد قیم ــروش را نی  ف
ــه  ــان متوج ــه توم ــت دالر ب ــاده در قیم ــی س ــا ضرب ــه ب ــد ک ــدا میکن پی
خواهیــم شــد هزینــه ی ایــن پوســته بــرای فــروش 8,700,000 تومــان 
میباشــد، آیــا شــما فــروش دســترنج دیگــران را رفتــاری غیــر حرفــه ای 

و غیــر انســانی نمیدانیــد؟ قضــاوت بــا خودتــان!

باال بودن قیمت دالر و تحریم ها

پیــش از پاســخ و بررســی ایــن پرســش کــه آیــا تحریــم هــا و یا بــاال بودن 
قیمــت دالر میتوانــد دلیلــی بــر فعالیــت چنیــن تارنماهایــی باشــد، بایــد 
بگوییــم جــدای از هــر مســئله ای بــه دور از انصــاف و اخالقیــات انســانی 
هســت کــه بخواهیــم بــه خاطر وجــود چنیــن شــرایطی حقــوق و زحمات 
شــخصی را پایمــال کنیــم و تنهــا کافیســت بــرای درک هرچــه بهتــر ایــن 
موضــوع خودمــان را جــای افــرادی قــرار دهیــم کــه طــرح هــای آنــان 
کــه پشــوانه مالــی و تامیــن کننــده ی هزینــه هایشــان هســت را در چنین 

مارکــت هایــی بــه فــروش میگذارنــد.

ــی مشــخص شــده در مارکــت هــای  ــد واحــد پول ــه میدانی همانطــور ک
خارجــی بــرای خریــد فایــل هــای اورجینــال و الیســنس دار، دالر مــی 
ــدادی از  ــران تع ــت دالر در ای ــودن قیم ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک باش
ــته ی  ــرای پوس ــی را ب ــه 174,000 تومان ــال هزین ــرای مث ــران ب کارب
صحیفــه بــاال میداننــد کــه در پاســخ بــه ایــن دوســتان بایــد گفــت : تــا 
حــدی بزرگنمایــی اســت اگــر بخواهیــم طــرح هــای ایرانــی را بــا طــرح 
هایــی کــه در ســایت تــم فارســت وجــود دارنــد از نظــر کیفیــت و کارایــی 
مقایســه کنیــم چــرا کــه طــرح هایــی کــه در ایــن ســایت وجــود دارنــد 
ــتند و  ــی هس ــای ایران ــته ه ــر از پوس ــف ت ــر و منعط ــیار قدرتمندت بس
ایــن در حالــی هســت کــه اگــر تصمیــم بــه طراحــی چنیــن پوســته هــای 
قدرتمنــدی توســط طراحــان داخلــی را داشــته باشــیم، هزینــه ی نهایــی 
ده هــا برابــر قیمــت ایــن پوســته هــا برایمــان تمــام خواهــد شــد و اگــر 
واقــع بیــن باشــیم هزینــه ی 174،000 تومانــی در ایــران تنهــا هزینه ی 

پارســی ســازی اختصاصــی پوســته هــای وردپــرس مــی باشــد.

در رابطــه بــا موضــوع تحریــم کاربــران ایرانــی نیــز بایــد بگوییــم کــه این 
مســئله نیــز تنهــا و تنهــا بهانــه ی کوچکــی هســت بــرای عــدم خریــد 
فایــل هــای الیســنس دار بصــورت قانونــی، چــرا کــه عــالوه بر روشــهای
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مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ظاهر شدن عناصر صفحه هنگام اسکرول 

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
یکــی از پرطرفــدار تریــن افکــت هایــی کــه امــروزه در صفحــات وب پیــاده میشــه، ظاهــر شــدن عناصــر بــه هنــگام اســکرول صفحــه هســت. در ایــن مقالــه 

میخــوام نحــوه ی پیــاده ســازی ایــن افکــت هــا در صفحــه ی وب رو خدمتتــون آمــوزش بــدم. 

کار بسیار بسیار ساده ای هست، کافیه یک css و یک  js رو در صفحتون لود کنید و به هر عنصر یک کالس خاص اختصاص بدید. 

آماده اید تا یک پروژه ی کوچیک و باهم انجام بدیم؟

در پوشــه ای کــه دانلــود کردیــد دو تــا فایــل وجــود داره، animate.css و  wow.js. ایــن فایــل رو همــراه بــا پوشــه هــای css و js در پوشــه ی اصلــی 
خودتــون کپــی کنیــد. ســاختار مــا بــه شــکل زیــر خواهــد بــود:

Animate.css افکــت هــای خاصــی رو در عناصــر بوجــود میــاره، wow.js عناصــر رو پنهــان میکنــه تــا زمانــی کــه صفحــه در ابتــدا لــود شــد و یا اســکرول 

خــورد بــا افکتــی کــه animate.css بــه اونهــا میــده ظاهــر بشــن.

خوب از html شروع میکنیم. یک صفحه ایجاد کنید و نام این صفحه رو index.html قرار بدید.
فایل animate.css رو در عنصر head و فایل wow.js رو انتهای صفحه فراخوانی کنید:

ــر  ــی عناص ــا روی تمام ــم ت ــتفاده کردی ــر اس ــد زی از ک
موجــود در صفحــه wow.js  اعمــال بشــه:

خوب ابتدا فایل های مورد نیاز رو از این لینک دانلود کنید .

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Iroschool.com - animate.css</title>
        <meta name=”viewport” content=”initial-scale=1.0”>
        <meta charset=”utf-8”>
        <!--[if lt IE 9]>
        <script src=”http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js”></script>
        <![endif]-->
        <link rel=”stylesheet” href=”css/animate.css”>
    </head>
    <body>

    </body>
    <script src=”js/wow.min.js”></script>
 <script>
 new WOW().init();
 </script>
</html>

<script>
 new WOW().init();
</script>
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مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

تــا اینجــا شــما 80 درصــد راه رو اومدیــد، بــرای تکمیــل راهتــون بایــد بــه عناصرتــون کالس هــای خــاص اختصــاص بدیــد. حــاال یــک باکــس در نظــر 
میگیریــم کــه قــراره بــا افکــت در صفحــه ظاهــر بشــه. چــون ابتــدای صفحــه قــرار داره بــدون اســکرول بــا افکــت نمایــان میشــه. اگــر تعــداد عناصــر بیشــتر 
باشــه و مجبــور باشــیم بــا اســکرول اونهــارو ببینیــم، عناصــر پنهــان میشــن و هنگامــی کــه اســکرول بــه پاییــن حرکــت کــرد عناصــر تــک بــه تــک بــا افکــت 

ظاهــر میشــن.

باکسی که مد نظرمون هست رو به شکل زیر ایجاد میکنیم:

یک DIV کامال ساده ، حاال با css اون رو تبدیل به یک باکس آبی رنگ میکنیم:

اگــر خاطرتــون باشــه گفتــم wow.js بــرای ایــن منظــور در نظــر گرفتــه شــده کــه عنصــر رو پنهــان کنــه و بــا افکــت اون رو نمایــش بــده پــس کالس wow رو 
بــه همــه ی عناصــر اختصــاص بدید:

برا اعمال افکت شما میتونید یکی از افکت های animate.css رو به عنصر اختصاص بدید.

خوب با توجه به افکت هایی که دیدید، ما میخوایم باکسمون از سمت چپ به راست نمایان بشه پس از bounceInLeft استفاده میکنیم:

تــا اینجــا عنصــر مــا پنهــان هســت و زمانــی کــه صفحــه لــود میشــه بــا افکــت bounceInLeft ظاهــر میشــه و اگــر به اســکرول نیاز باشــه بــا اســکرول صفحه 
ظاهر میشــه.

عالوه بر این کالس ها شما میتونید خصوصیاتی رو برای عنصرتون در نظر بگیرید، این خصوصیات شامل موارد زیر میشه:

<div>  Iroschool.com </div>

div{margin: 60px 0; width: 200px; height: 300px; padding: 25px; color: #fff; background-color: #4484F1;}

<div class=”wow”>  Iroschool.com </div>

<div class=”wow bounceInLeft”>  Iroschool.com </div>

برای مشاهده لیست کامل افکت ها با دموی آنالین به این لینک مراجعه کنید.

i r o s c h o o l . c o m انتشار شهریور ماه 51393

http://lms.iroschool.com/?r=teachers
http://daneden.github.io/animate.css/
http://www.iroschool.com/


صفحه 20بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (
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data-wow-duration: این خاصیت مدت زمان اجرای افکت رو مشخص میکنه مثال افکت عنصر طی 0.2 ثانیه اجرا بشه.

data-wow-delay: این خاصیت مدت زمان تاخیر در اجرای افکت رو مشخص میکنه، مثال بعد از 0.5 ثانیه یا بعد از 1 ثانیه افکت اجرا بشه.

data-wow-iteration: این خاصیت تعداد دفعات تکرار افکت رو مشخص میکنه، مثال عنصر 2 بار پنهان بشه و با افکت ظاهر بشه.

data-wow-offset : ایــن خصوصیــت رو بــا مثــال خدمتتــون توضیــح میــدم. فــرض کنیــد ایــن خصوصیــت رو بــه عنصرتــون اختصــاص دادیــد؛ مرورگر 

شــما 900 پیکســل ارتفــاع داره، بــرای ایــن خصوصیــت مقــدار 850 رو در نظــر میگیریــد، 850 پیکســل از پاییــن مرورگــر شــما محاســبه میکنــه تا بــاال، 50 
پیکســل میمونــه تــا ارتفــاع مرورگــر شــمارو پــر کنه.

عنصــر نمایــش داده نمیشــه تــا زمانــی کــه اســکرول 50 پیکســل بــه طــرف پاییــن کشــیده بشــه یعنــی 50 پیکســل بــه ســمت پاییــن طــی کنــه. بعــد از ایــن 
عنصــر شــما بــا افکــت مــورد نظــر نمایــش داده میشــه.

پس این خاصیت هارو هم به باکسمون اضافه میکنیم:

حــاال باکــس مــا در زمــان لــود صفحــه بــا افکــت نمایــان میشــه، هرچقــدر تعــداد باکــس هــارو بیشــتر کنیــد بــا اســکرول صفحــه زیبایــی افکــت هــا بیشــتر 
مشــخص میشــه.

دوستان نظر خودتون رو در رابطه با این آموزش به شماره 3000122033 ارسال کنید:
مفید بود عدد 100

مفید نبود عدد 200

امیدوارم که این آموزش مورد پسندتون قرار گرفته باشه.
موفق و پاینده باشید.

میتونید پروژه ی کامل این آموزش رو از طریق این لینک دانلود کنید و بررسی کنید.

<div data-wow-iteration=”1” data-wow-delay=”0.3s” data-wow-duration=”0.9s” class=”wow bounceInLeft”>  Iroschool.com </div >
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صفحه 21بخش : آموزش تجربه کاربریماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

نویسنده مقالــه  : امید امرایــی
وب سایـت نویسنده  ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

نکات ضروری برای طراحی یک تجربه کاربری موفق

یــه ســوال اساســی کــه پشــت طراحــی تجربــه کاربــری 
نهفتــه اســت

ــا وب ســایتی طراحــی بشــه بایــد یــه ســوال  قبــل از اینکــه محصــول ی
اساســی از خودتــون بپرســید. شــما چــه مشــکلی از کاربــر رو قــراره حــل 
کنیــد؟ در نهایــت طراحــی تجربــه کاربــری همــش اینــه کــه بــرای اون 
مشــکل یــه راه حــل پیــدا کنیــد. اینــکار بایــد بــه کاربــر احســاس قــدرت 
ــدن رو  ــده، مثــال باعــث بشــه کاری کــه قبــال نمــی تونســتن انجــام ب ب

حــاال انجــام بــدن.

همه ابزار هایی که من استفاده می کنم همین خاصیت رو دارن:

ــزی رو  ــه چی ــه دیگ ــی ده ک ــاس رو م ــن احس ــن ای ــه م Evernote ب

ــم ــی کن ــوش نم فرام
Buffer باعــث مــی شــه فکــر کنــم همــه چیــز طبــق برنامــه و منظــم 

انجــام مــی شــه
دیجــی کاال باعــث مــی شــه احســاس کنــم هــر چــی بخــوام رو مــی تونــم 

م بخر
ــاس  ــن احس ــه م ــه ب ــه رو دارن ک ــن فرضی ــا ای ــرویس ه ــن س ــه ای هم
ــرده باشــن. در  ــد ک ــی تولی ــه محصول ــط ی ــه اینکــه فق ــدن، ن ــدرت ب ق
واقــع کمــک مــی کنــن کــه مــن فکــر کنــم االن آدم خیلــی خــاص تــری 

هســتم.

بلــه! درســت حــدس زدید. تجربــه کاربــری کارش رو از اســاس تفکرات 
شــرکت یــا ســازمان شــروع می کنــه. منظــورم اینــه کــه طراحــی رو باید 

از باالتریــن ســطوح اون ســازمان شــروع کرد.

ــط  ــک راب ــه ی ــت ک ــن اس ــط همی ــری فق ــه کارب ــا تجرب ــی ه ــرای خیل ب
کاربــری خــوب و قابــل پیمایــش طراحــی کننــد. امــا در واقــع ایــن اصــل 

ماجــرای تجربــه کاربــری نیســت. 

ــه  ــز دردان ــه عزی ــری ب ــه کارب ــود، تجرب ــمان نب ــال حواس ــا اص ــی م وقت
جامعــه تجــاری تبدیــل شــد. بایــد از بیزینس هایــی مثل Apple  تشــکر 
ویــژه داشــته باشــیم کــه باعــث شــدن دنیــا توجهــش بــه ســمت طراحی 

خــوب جلــب بشــه.
در مجمــوع مــا بــه ایــن حقیقــت دســت پیــدا کردیــم کــه صــرف اضافــه 
ــازار  ــول ب ــن محص ــه بهتری ــول آن را ب ــه محص ــه ی ــات ب ــردن امکان ک
تبدیــل نمــی کنــه بلکــه بایــد بتونــه »تجربــه« بهتــری رو عرضــه کنــه. 
تجربــه محصــول یعنــی احساســی کــه مــا بــه واســطه در دســت گرفتــن 
محصــول پیــدا مــی کنیــم. متاســفانه بــا اینکــه اغلــب کســب و کار هــا بــه 
اهمیــت تجربــه کابــری پــی بــردن، امــا کار رو از یــه نقطه اشــتباه شــروع 

. میکنن

شروع کار بر اساس پیش فرض های غلط
ــه  ــر تجرب ــت تاثی ــه تح ــی ک ــازمان های ــا س ــا و س ــرکت ه ــی از ش بعض
کاربــری قــرار گرفتــن از مــن مــی پرســن کــه چــی مــی تونــه باعــث بهتــر 
ــرای  شــدن محصــول اونهــا بشــه. امــا متاســفانه ایــن نقطــه درســتی ب

شــروع نیســت.

مســئله اینــه کــه ایــن روش هنــوزم خــودش به جــای اینکــه کاربــر محور 
باشــه، شــرکت محــوره )یــا ســازمان محــور(. میگــن: »مــا یــه محصولی 
داریــم و مــی خواییــم یــه کاری کنیــم کــه خــوب بــه نظــر برســه و مشــتر 
ــات  ــه کاری کنــن کــه همیــن امکان یهــا بخرنــش«. یعنــی مــی خــوان ی

فعلــی محصولشــون جــذاب بــه نظــر برســه .
ایــن رویکــرد شــما باعــث مــی شــه کــه یــک ســری تغییــرات ســطحی 
ایجــاد کنیــد. مثــال ممکنــه روی کاربــرد پذیــری وب ســایتتون کار کنیــد 
یــا ظاهــرش رو بهتــر کنیــد، امــا وقتــی تــوی محتــوا پاســخ مناســبی بــه 

ســواالت کاربرانتــون نمــی دیــد، در واقــع بــازم شکســت مــی خــوره.
طراحــی تجربــه کاربــری بایــد یــه قــدم بیادعقــب تر و یه ســوال اساســی 

ــرح کنه. رو مط
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صفحه 22بخش : آموزش تجربه کاربریماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

نویسنده مقالــه  : امید امرایــی
وب سایـت نویسنده  ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

اگــر میخواییــم اصــول تجربــه کاربــری اعمــال کنیــم، بایــد بریــم باالتــر 
ــول و  ــن محص ــه داره ای ــم ک ــگاه کنی ــازمانی ن ــه س ــاس ب ــه و اس و از پای
ــد  ــه داری ــد ک ــز کنی ــن تمرک ــد روی ای ــه. بای ــی کن ــه م ــات رو ارائ خدم
کــدوم مشــکل کاربــر رو حــل مــی کنید؟ تــا وقتــی ایــن کارو انجــام ندید، 
هرچقــدر هــم کــه روی ایــن موضــوع هزینــه کنیــد در واقــع فقــط وقــت 

خودتــون روتلــف کردیــد.
ــری  ــه کارب ــه تجرب ــری در زمین ــاالت دیگ ــدی مق ــای بع ــماره ه در ش

ــید ــق باش ــرد . موف ــد ک ــه خواهی مطالع

طراحی از باالترین سطوح سازمان

ــد  ــی تونی ــازمانی رو م ــر س ــاص، کمت ــای خ ــتارتاپ ه ــی اس ــز بعض بج
پیــدا کنیــد کــه افــرادی بــا ســابقه و تفکــر طراحــی رو تــوی هیــات مدیره 

خودشــون داشــته باشــن.

منظــور مــن صرفــا فقــط طــراح گرافیســت یــا وب ســایت نیســت، بلکه 
طــراح ســرویس یــا همــون کســیه کــه نحــوه تولیــد و ارائــه خدمــت رو 

بــرای ســرویس دهــی بهتــر طراحــی مــی کنــه.

ایــن یعنــی مــا تــوی قــرن 21 ام هنــوز با کمبــود مهــارت روبرو هســتیم. 
یــک زمانــی همیــن کــه محصولــی تولیــد کــرده بودیــد کافــی بــود و چون 
کاربــرا بهــش نیــاز داشــتن مــی خریــدن، امــا امــروز کاربــرا فقــط یــک 

کلیــک تــا خریــد محصــول یــا خدماتشــون فاصلــه داریــد.

ــر پاســخ  ــاز اونهــا بهت ــه نی ــه ب ــی رو می خــرن ک ــن اون محصول ــر ای بناب
مــی ده. خــب ایــن یعنــی بایــد تــوی ســازمان شــما کســانی باشــن کــه از 
قــدرت نفــوذ کافــی بــرای ســرو ســامان دادن بــه محصــول و خدمــات 

برخــوردار باشــن. یکــی از ایــن خدمــات وب ســایت شماســت.

این حرفا چه ارتباطی به وب سایت دارن

در اغلــب مــوارد مــا وب ســایت رو بــا این نگــرش ایجــاد راه انــدازی می 
کنیــم کــه »مــا یــه پیامــی بــرای کاربــر داریــم، حــاال چطــور متقاعــدش 
کنیــم کــه ایــن پیــام رو ببینــه و بخونــه«. حتــی وقتــی کــه خیلــی فکــر می 
کنیــم »کاربــر محــور« هســتیم، بــازم دنبــال متقاعــد کــردن کاربــر بــرای 
اســتفاده محتــوا و امکاناتــی هســتیم کــه فکــر فــرض کردیــم بهــش نیــاز 

دارن.

ــم عقــب و از خودمــون  ــدم بیایی ــه ق ــه ی ــه ک ــاق مــی افت ــم اتف ــی ک خیل
بپرســیم کــه هــدف نهایــی کاربــر کاربــر چیــه؟ یــا چــه مشــکلی رو مــی 
ــر  ــه کارب خــواد حــل کنــه؟ بنــدرت اتفــاق مــی افتــه کــه مــا بخواییــم ب

ــم. ــدی رو بدی ــاس قدرتمن ــون احس هم
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صفحه 23بخش : مقاالت آزادماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم مقاله  : سامان وحدت
وب سایـت مترجم  ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

چگونه به یک برنامه نویس حرفه ای    php تبدیل شویم 
قسمت اول : حلقه مفقود شده Bruno Skvorc  : نویسنده

حلقه مفقود شده 
ــه ســطح پشــیرفته و بیشــتر از  ــد ب ــه یــک نفــر مبتــدی مــی توان چگون
آن برســد ؟  اگــر شــخصی چیــزی  بیشــتر از اصــول اولیــه نمــی دانــد ، 
چگونــه مــی توانــد مهــارت هــای خــود را بــه حــدی افزایــش دهــد کــه 
تمریــن هــا و تجربیــات بــد گذشــته را پشــت ســر گذاشــته و تمرینــات 
پیشــرفته تــر را بــه ســمت بهبــود دادن مهــارت هــای خــودش شــروع 
کنــد؟ ایــن ســوالی اســت  کــه مــن اکثــرا از برنامــه نویســان مبتــدی مــی 
پرســم . بــه منظــور تبدیــل شــدن بــه یــک برنامــه نویــس حرفــه ای ، 

ابتــدا بایــد بــه یــک برنامــه نویــس مبتــدی تبدیــل شــد.
در اینجــا مــن یــک لیســت  را معرفــی مــی کنــم ، یــک مســیر بــرای یک 

. php برنامــه نویســی مبتــدی و تــازه کار بــرای تســلط پیــدا  کردن بــر

               اسپاگتی را رها کن !!

ــه  ــی ب ــتفاده از کالس در برنامه نویس ــد اس ــر می کنن ــراد فک ــی از اف خیل
معنــی  کــد نویســی بــه شــیوه شــئ گــرا اســت ، و اســتفاده از توابــع نیــز 
بــه معنــی برنامه نویســی رویــه ای . درواقــع ایــن تفکــر اشــتباه اســت ،    
کــد رویــه ای شــیوه ای از کــد نویســی هســت کــه در آن از کالس هــا و آب 
جکــت هــا اســتفاده نمی شــود و کــد نویســی شــئ گــرا کــدی اســت کــه 
ــا حــد ممکــن از کالس و آب جکــت اســتفاده می کنیــد. شــما در آن  ت

توصیــه مــن ایــن اســت کــه به طــور کامــل کــد نویســی رویــه ای را رهــا 
ــی  ــد نویس ــد از ک ــه می توانی ــی ک ــا جای ــود ت ــی خ ــد نویس ــد . در ک کنی
بــه شــیوه شــئ گرایــی اســتفاده کنیــد، کالس نویســی کنیــد ، از کپســول 
ســازی های منطقــی اســتفاده کنیــد و بــه ویژگی هــا دنیــای واقعــی 
ــاکالس نویســی  فکــر کنیــد. ســود عملکــرد کــد رویــه ای در مقایســه ب
ــی کــه کــد نویســی oop دارای قابلیت هــا اســتفاده مجــدد  آن هــم زمان
ــروژه شــما می باشــد بســیار ناچیــز اســت . بحــث  ــرای پ ــری ب و ارث ب
مشــترک برنامــه نویســان علیــه ایــن مطلــب ایــن موضــوع اســت کــه 
»  WordPress  به صــورت رویــه ای کــد نویســی شــده اســت » و ایــن 
موضــوع موجــب خشــم  توســعه دهنــگان WordPress می شــود 
ــه  آن هــا دیگــر به عنــوان یــک توســعه دهنده  ــرا  در ایــن صــورت ب زی
ــک  ــه کم ــه ب ــد ک ــرادی می مانن ــد  اف ــه همانن ــد بلک ــگاه نمی کنن php ن

ــدند . ــت ش Instagram گرافیس

افراط
ــد  ــاز ک ــازه کار )در آغ ــدی و ت ــان مبت ــه نویس ــر نام ــان php  ب در زب
نویســی( بــا متغیرهــا ، دســتورات include و پــردازش فــرم هــا آشــنا 
مــی شــوند . آنهــا ســاختار هــای منطقــی ســاده را یــاد مــی گیرنــد . آنهــا  
بــا کمــک آمــوزش هــا یــاد مــی گیرنــد کــه چگونــه ایمیــل بفرســتند و 
حتــی شــاید بــا نمونــه کدهــای شــئ گرایــی کار کننــد بــدون اینکــه آنــرا 
درک کننــد . آنهــا شــروع بــه کار بــا وردپــرس مــی کننــد و کالس هــای 
ــا ایــن ســطح از دانــش برنامــه نویســی  css  را ویرایــش مــی کننــد . ب
بدنبــال کار مــی گردنــد و متاســفانه معموال شکســت مــی خورنــد و کاری 

پیــدا نمــی کننــد.
حرفــه ای هــا کســانی  هســتند  کــه جــای  بخــش هــای خــوب زندگــی 
ــا  ــد . آنه ــی داده ان ــه نویس ــای برنام ــروژه ه ــیاری از پ ــه بس ــود را ب خ
برنامــه هــای تجــاری مختلفــی را  کار کــرده انــد کــه اکثــرا تحــت فریــم 
ورک نوشــته شــدند ، آنهــا پایــگاه هــای داده مختلفــی را  بــه صــوت کار 
آمــد بــا php کار کــرده انــد ، آنهــا در کنفرانــس هــا شــرکت مــی کننــد ) 
و گاهــی ســخنرانی مــی کنند( .آنهــا الگوهــای طراحی مختلفــی را مطالعه 
کردنــد و بــه راحتــی مــی تواننــد یــک پــروژه کامــل را خــود   از نمــودار تا 

بــه اجــرا رســیدن مهندســی کننــد.

ــه در 10000  ــتند ک ــارت هس ــن مه ــی دارای ای ــه نویس ــگان برنام نخب
ــا  ــد . آنه ــرورش دهن ــکل پ ــن ش ــه بهتری ــود را ب ــارت خ ــاعت مه س
ســورس هــای php  خــود را بــا افزونــه هــا و کــد هــای خودشــان تکمیــل 
مــی کننــد .  آنهــا بــاگ هــا  و مشــکالت ســورس را تنهــا بــا یــک نــگاه 
ســریع بــه ســـــــــورس کــــد پیدا مــی کننــد ، آنها اکثــر پروژه هــا را رد 
مــی کننــد غیــر از پروژهــای ســخت و پیچیــده و راه حــل هــای جایگزین 
خالقانــه ای برایشــان   پیــدا مــی کننــد کــه حتــی مــردم عــادی  از وجــود 
آن مشــکالت بــی خبــر هســتند . آنهــا در مــورد زبــان برنامــه نویســی 
کــه کار مــی کننــد مطالبــی مــی نویســند )کتــاب ، بــالگ ، آمــوزش( ، در 
کنفرانــس هــای بســیاری صحبــت مــی کننــد ، حتــی ممکــن اســت برای  

خــود کتابخانــه هــا و فریــم ورک هــای خصوصــی php  بنویســند .

خــب بــه نظــر شــما بــا  ایــن توصیفــات ، چــه افــرادی  برنامــه نویســان 
متوســط هســتند ؟
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مترجم مقاله  : سامان وحدت
وب سایـت مترجم  ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

                 یاد بگیرید محیط کار php  خود را                
                 راه اندازی کنید

ــارت  ــک مه ــود ی ــط کار   php  ، خ ــدازی محی ــما درراه ان ــی ش توانای
ــک  ــدازی ی ــما درراه ان ــه ش ــا ب ــارت نه تنه ــن مه ــت . ای ــاارزش اس ب
محیــط کاری خــوب و مناســب کمــک می کنــد بلکــه ، شــمارا در ســاخت 

ــد. ــاری می ده ــان ی ــو رس کدت ــاژول از س م

ــدوز  ــما وین ــی ش ــکتاپ فعل ــر دس ــد )اگ ــا کنی ــدوز را ره ــرای کار وین ب
اســت ، یــک ماشــین  مجــازی نصــب کنیــد و بــر روی آن سیســتم عامل 
ــدوز   ــودن وین ــد(  case insensitivity ب ــدازی کنی ــس را راه ان لینوک
ــر  ــن بهت ــس بنابرای ــای server  و . . .  پ ــر محیط ه ــا اکث ــکل ب ، مش
اســت بــر روی سیســتمی کار توســعه php  خــود را ادامــه دهیــد کــه بــه 

ــد . ــر باش ــما نزدیک ت ــتگاه کاری ش ایس

ــد ،  ــش کنی ــا آزمای ــد ت ــک می کن ــما کم ــه  ش ــازی ب ــتم عامل مج سیس
ــاره  ــد و دوب ــد آن را پاک کنی ــما می توانی ــتباه رخ داد ش ــزی اش ــر چی اگ

ــا یــک   rollback انجــام دهیــد . امتحــان کیــد ی

ــد  ــه می خواهی ــدر ک ــد هرچق ــه می توانی ــی کلم ــای واقع ــه معن ــما ب ش
آزمایــش کنیــد  بــدون تــرس از خــراب کــردن سیســتم در حــال اجــرا .

ابــزار تســلط بــر کار مهــم بــوده امــا  بیشــتر از آن داشــتن یــک  میــز کار 
خــوب مهــم  اســت .

آزمایــش و کار کــردن بــا سیســتمی کــه خودتــان آن را راه انــدازی 
ــی  ــرور واقع ــک س ــای ی ــا تفاوت ه ــد ب ــک می کن ــما کم ــه ش ــد ب کرده ای
ــا  ــد ی ــتفاده کنی ــا Nginx اس ــه از Apache ی ــان چ ــوید ) چن ــنا ش آش
ــه دســت آوردن  ــه شــما در ب Appserver به هرحــال ایــن برنامه هــا ب

ــد( ــک می کن ــی کم ــرورهای واقع ــات از س اطالع

لطفــًا ایــن برداشــت را نداشــته باشــید کــه WordPress بی فایــده 
اســت ، WordPress بهتریــن ابــزار بــرای وبــالگ نویســی اســت 
، وب ســایت ها ســاده و پروژه هــای یــک روزه کــه شــما نیــازی  بــه 
 )WordPress( ــزار ــن اب ــد. ای ــدازی آن نداری ــرای راه ان ــاد ب ــان زی زم
ــاز  ــه نی ــرادی اســت  ک ــرای کارهــای ســبک و اف یــک وســیله ســریع ب
ــز از شــما  ــا اســتاد WordPress شــدن هرگ ــد ، ام ــادی ندارن ــی زی فن
ــخ  ــک ن ــا ی ــه تنه ــازد  بلک ــه ای php  نمی س ــس حرف ــک برنامه نوی ی
ــبی را  ــی مناس ــول طراح ــچ اص ــما هی ــه ش ــه ب ــت ک ــد اس ــپاگتی ک از اس

نمی دهــد.  آمــوزش 
ــه یــک مفهــوم از دنیــای واقعــی  از چیزهــای کوچــک شــروع کنیــد . ب
فکــر کنیــد ، و ســعی کنیــد آن را در کــد نویســی شــئ گرایــی پیاده ســازی 
ــروع  ــه ش ــن زمین ــی در ای ــاده برنامه نویس ــای س ــد. از آموزش ه کنی
ــر روی  ــه ســمت آموزش هــای پیشــرفته تر حرکــت کنیــد . ب کنیــد و ب
کالس هــا و کالس نویســی کارکنیــد تــا به صــورت کامــل کد نویســی شــئ 
گرایــی را متوجــه شــوید و تــا قبــل از آن ذهن خــود را درگیــر چهارچوب 
framework هــا  و عبــارت گیج کننــده ای هماننــد   Model و  View و    

Controller نکنیــد . بــدون داشــتن یک پایــه ی محکــم در شــئ گرایــی  

تمــام این هــا بــرای شــما نامفهــوم و انتزاعــی هســتند.

               تشریح پروژه های موجود

ــعی  ــد و س ــل کنی ــی و تحلی ــد را بررس ــه می بینی ــدی ک ــو رس ک ــر س ه
ــه  ســو رس کدهــای  ــال ب ــرای مث ــد .  ب ــاد بگیری ــد چیــزی از آن ی کنی
php  کــه بــر روی Github قــرار دارنــد نگاهــی بــی اندازیــد  و آن هــا را 

clone کنیــد ، بــر روی سیســتم لــو کال خــود نصــب کنیــد و بــا کدهــای 

ــد  ــه خــط آن را بررســی کنی ــل ، خــط ب ــه فای ــل ب ــد. فای ــروژه کارکنی پ
ــه  ــوید برنام ــه ش ــاًل متوج ــه کام ــد ک ــه دهی ــی ادام ــا جای ــن کار را ت ای
چــه کاری انجــام می دهــد. بــه دنبــال پروژه هایــی بگردیــد کــه نظــرات 
ــی  ــه به خوب ــا اینک ــد ی ــت کرده ان ــران  دریاف ــددی از کارب ــوب و متع خ
ــروژه ی  ــتند و پ ــبی هس ــاختار مناس ــده اند ، دارای س ــازی ش مستندس
ــی  ــود(. پروژه های ــته می ش ــت نوش ــرای آن آپدی ــند ) ب ــال می باش فع
کــه آخریــن آپدیــت آن هــا در ســال 2008 بــوده اســت گزینــه مناســبی 
ــا از ورژن 5.5  ــن پروژه ه ــرا ای ــرای برنامــه نویســان php  نیســت زی ب
ــه  ــود ک ــب می ش ــوع موج ــن موض ــد و ای ــتیبانی نمی کنن ــر پش و جدیدت
برنامه نویــس از امکانــات نســخه های جدیــد php  کــه طرفــداران 

بســیاری دارد نتوانــد اســتفاده کنــد .
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 آن هــا بــرای یــک دلیــل مشــخص نام گــذاری شــده اند ، همــه برنامــه 
نویســان آن هــا را دوســت دارنــد ، ایــن اســتانداردها بــه کــد هــر 
ــد . ــتر می ده ــی بیش ــدد و خوانای ــتفاده مج ــت اس ــس قابلی برنامه نوی
ــه روز خــود  php اســت  ــی و همچنیــن ب ــع خــوب و ابتدای یکــی از مناب
ــر  ــا باخب ــا از جدیدترین ه ــد ت ــتفاده کن ــایت pnp.net(.  از آن اس )س
شــوید و تمرینــات جدیــد را دنبــال کنیــد ، اصــول OOP اولیــه ، امنیــت 
، اســتقرار ، اســتاندارد در کــد نویســی کــه قبــاًل بــه آن اشــاره کــردم و 

بیشــتر.

               فریم ورک های متعددی را تست کنید ، 
               یکی را انتخاب کنید

بــرای یــک مدت زمــان طوالنــی بــرای  php  فریــم ورک هــای بســیاری 
ایجــاد شــد )همانند جــاوا اســکریپت( . انتخــاب فریــم ورک یک تصمیم 
ــه  ــم ب ــما تصمی ــار ش ــن ب ــرای اولی ــه ب ــژه هنگامی ک ــت به وی ــوار اس دش

ــد . ــن کار می گیری ای

فریــم ورک هــا متعــددی را انتخــاب کنیــد ، پیشــنهاد خــود مــن 
Phalcon اســت کــه بــا توجــه بــه کیفیــت و اســتحکام آن گزینــه خوبــی 

اســت. درواقــع  Phalcon به جــای اســتفاده از php بــر اســاس و پایــه 
زبــان c نوشته شــده اســت )ایــن موجــب می شــود کــه از هــر فریــم ورک 
ــر را  ــای دیگ ــم ورک ه ــود فری ــن و ج ــا ای ــد(. ب ــریع تر باش ــری س دیگ
نیــز تســت کنیــد . وقتــی شــما آن هــا را تســت می کنیــد ، شــما هــر بــار 

ــد. ــاد می گیری ــدی ی ــای جدی ــکالت و چیزه مش

ــما آن را  ــه ش ــودش را دارد ک ــاص خ ــای خ ــم ورک ویژگی ه ــر فری ه
دوســت داریــد و همچنیــن نــکات منفــی کــه شــما از آن متنفــر خواهیــد 
شــد . امــا از همــه مهم تــر شــما از طــرز فکــر دیگــران مطلــع می شــوید 
)به خصــوص توســعه دهندگان فریــم ورک(. شــما کاربردهــا و روش های 
جدیــد را یــاد می گیریــد و یــک تمریــن خــوب ســاخت پــروژه خودتــان 

در فریــم ورک هــا مختلفــی کــه می شناســید اســت .

ــدی از  ــوب و کارآم ــی خ ــه ارزیاب ــد ک ــک می کن ــما کم ــه ش ــن کار ب ای
یــک php framework  بخصــوص و ســرعت در توســعه و شــناخت 

عملکــرد آن داشــته باشــید.

5

                 کد نویسی های ساده را تمرین کنید

وقتــی کــد خودتــان را می نویســید ، ســعی کنیــد تــا جــای ممکــن آن را 
مستندســازی کنیــد و توضیحــات خــط بــه خــط دز آن بنویســید ، بــه 
ــد .  ــاختار بدهی ــه آن س ــت ب ــا دق ــید و ب ــو بنویس ــی آن را تودرت زیبای
بعــد از ســاخت  یــک کالس , پــروژه یــا کتابخانــه از ابــزار مناســب بــرای 
 ApiGen  یــا PHPDocumentor   مستندســازی اســتفاده کنیــد مثــل

تــا مســتندات را بســازید و آن هــا را تکمیــل کنیــد .

multi-  ــا یــک ادیتــور ــاارزش اســت ، کار ب یــک ide  خــوب بســیار ب
platform  زمانــی کار آیــی خــود را به خوبــی نشــان می دهــد کــه شــما 

ــن  ــد در ای ــوییچ کنی ــف س ــتم عامل های مختل ــن سیس ــد مابی بخواهی
هنــگام بــرای یادگیــری کار بــا ادیتــور شــما دیگــر نیــازی نیســت هــر بار 

مســتندات ادیتــور را مــرور کنیــد .

ــر روی  ــد و ب ــه کنی ــک آپ تهی ــک ب ــود ی ــات ide  خ ــًا از تنظیم حتم
ســرورهای ابــری اینترنتــی ماننــد Google Drive قــرار دهیــد بــا  ایــن 
کار هــر زمــان کــه بخواهیــد یــک نصــب جدیــد از نرم افــزار را داشــته 
باشــید تنهــا الزم اســت تنظیمــات جدیــد را بــه برنامــه import کنیــد .

ــد آن را  ــما نمی توانی ــر ش ــد ، اگ ــی می باش ــک ide  عال  PHPStorm ی
تهیــه کنیــد یــا بــرای یــک برنامــه ســو رس بــاز الیســنس رایــگان آن را 
تهیــه کنیــد Netbeans نیــز گزینــه ی خوبــی اســت . هــردو ایــن ادیتور 

هــا multi-platform هســتند .

اســتفاده کــردن از تمرین هــا درکــد نویســی ، در کــد شــما یــک حالــت 
ســازگار و مناســب جهــت کــد نویســی ایجــاد می کنــد و بــه  دیگــران  این 
ــد . ســبک خــود را  ــد شــمارا بخوانن ــه به آســانی ک اجــازه را می دهــد ک
در کــد نویســی بیابیــد و بــه آن پایبنــد باشــید ، شــما بــا ایــن کار هــم بــه 

خودتــان کمــک می کنیــد هــم دیگــران.

 )PSR )PSR-0, PSR-1, PSR-2, PSR-3 ســعی کنیــد از اســتاندارد
تــا جایــی کــه می توانیــد بــا دقــت پیــروی کنیــد .
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 یــک نرم افــزار دفترچــه تلفــن ســاده بســازید و ســپس آن را در 
ــان  ــدازآن هم ــد .  و بع ــازی کنی ــم ورک پیاده س ــک فری ــوب ی چهارچ
  MariaDB ــال ــرای مث ــد )ب ــد کارکنی ــس جدی ــک دیتابی ــا ی ــروژه را ب پ

به جــای Mongo( . مشــغول و فعــال باشــید !

               برای خود دوست / مربی پیدا کنید

ــه  ــید ک ــته باش ــی کســی را داش ــی آســان تر می شــود وقت ــری خیل یادگی
بــا او کارکنیــد . دوســتی را پیــدا کنیــد کــه عالقه مندی هــای شــمارا بــه 
ــراد خوش شانســی باشــید  ــذارد . شــاید شــما یکــی از اف اشــتراک می گ
ــاید  ــد . ش ــتراک می گذاری ــه اش ــود را ب ــوغ خ ــود نب ــت خ ــا دوس ــه ب ک
ــا دانشــگاه خوددوســتی داشــته باشــید کــه او هــم  شــما در مدرســه و ی
بــرای وارد شــدن بــه ایــن ماجــرا نیــاز بــه یــک همــراه داشــته باشــد . 
شــما حتــی می توانیــد بــرای خــود یــک مربــی متخصــص پیــدا کنیــد . 
ــا  ــد ، دکتره ــت کم نگیری ــکار را دس ــار و هم ــک همی ــتن ی ــچ گاه داش هی

نمونــه ی خوبــی بــرای ایــن مثــال هســتند .

نتیجه  گیری
هنگامی کــه شــما تمامــی دقــت و توجــه خــود را بــر روی ایــن مطالــب 
ــما  ــی ش ــید ، وقت ــبی از آن برس ــه درک مناس ــتر ب ــا بیش ــد ت ــرار دهی ق
متوجــه بشــوید ایــن دقیقــًا چیــزی هســت کــه می خواهیــد و پیگیــر آن 
بشــوید ، شــما در مســیر تبدیل شــدن بــه یــک برنامه نویــس حرفــه ای 
ــدن  ــلیم نش ــز تس ــاط، هرگ ــم و انضب ــظ نظ ــد . حف php  قرارگرفته ای

)حتــی اگــر دیگــران در اطــراف شــما تســلیم شــوند( و انجــام تمرینــات 
مســتمر، بهتریــن  روش بــرای موفقیــت شماســت.
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              بخوانید

نــکات و راهنمایــی دیگــران را دســت کم نگیریــد ، تــا جایــی کــه 
می توانیــد مطالعــه کنیــد . اگــر شــما پیگیرایــن کار باشــید ، ایــن کار وقت 
ــرای  ــبی را ب ــوب و مناس ــای خ ــالگ ه ــرد . وب ــما نمی گی ــادی از ش زی
ــایت  ــن  وب س ــر روی ای ــای  ب ــوزش ه ــد . آم ــدا کنی ــردن پی ــال ک دنب
ــود  ــای موج ــؤال و جواب ه ــد . س )www.sitepoint.com( را بخوانی
 Forums  . را نیــز بخوانیــد StackOverflow بــر روی وب ســایت
ــد  ــرکت کنی ــا ش ــد و در بحث ه ــایت SitePoint را بخوانی ــای وب س ه
ــال  ــوب را در Google+ دنب ــع خ ــوید و مناب ــو ش ــا عض . در خبرنامه ه
کنیــد . از کتاب هــای مبتــدی آمــوزش php دوری کنیــد . آن هــا از رده 
خارج شــده اند و منسوخ شــده اند درواقــع در همــان لحظــه انتشــار 
ــروز  ــه ب ــردی ک ــای ف ــای آن  آموزش ه ــد . به ج ــارج بوده ان از رده خ
هســتند و در تمــام اینترنــت پیــدا می شــوند را دنبــال کنیــد و بخوانیــد  
حتــی اگــر موضــوع مطلــب چیــزی باشــد کــه شــما در حــال حاضــر از 
آن مطلــع هســتید ســعی کنیــد آن را مطالعــه کنیــد ، شــما ممکــن اســت 
ــدی  ــای جدی ــه دیدگاه ه ــا ب ــد و ی ــاد بگیری ــدی از آن ی ــای جدی چیزه

دســت پیــدا کنیــد.

               اگر کاری در دست ندارید ، برای
               خود کار بتراشید

همیشــه کاری بــرای انجــام دادن وجــود دارد . هیچوقــت ایــن جملــه را 
نگوییــد » پــروژه ای بــرای انجــام دادن نــدارم« و یــا بدتــر از آن » حوصله 
ام ســر رفتــه اســت » . اگــر شــما پــروژه فعالــی بــرای کار نداریــد ، بــرای 
خــود پــروژه خلــق کنیــد.  آیــا از ابــزاری اســتفاده مــی کنیــد کــه هــرروز 
موجــب شکســت شــما می شــود و یــا قابلیت هــای الزم را نــدارد؟ پــس 
یکــی بهتــر از آن را بســازید . آیــا ایــده جدیــدی بــرای ســاخت نرم افزار 
نداریــد؟ یــک نرم افــزار موجــود را بازســازی کنیــد . ســعی کنیــد بــرای 
ــه  ــد ک ــز جدی ــردن یک چی ــق ک ــک Facebook بنویســید . خل خــود ی
شــما به خوبــی بــا آشــنا هســتید و تنهــا بــرای یــک تمریــن . آنچــه مهــم 
اســت ایــن اســت کــه هرگــز متوقــف نشــوید . 10000 ســاعت کار مفید 
ــه  ــد! ب ــرار دهی ــم  ق ــار ه ــما آن را در کن ــه ش ــر اینک ــدارد مگ ــود ن وج

کارتــان ادامــه دهیــد ، خودتــان را عالقه منــد و مشــغول نگه داریــد .

6

بخــش هــای بعــدی ایــن مقالــه ، در 
ــی وب  ــه طراح ــماره ماهنام ــمین ش شش
منتشــر خواهــد شــد . نظــرات خــود را بــا 
شــماره پیامــک 3000122033 بــا ما در 

ــد . ــان بگذاری می

7
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پرسش و پاسخ
مدرسین مدرسه مجازی ایرانیان آماده پاسخ گویی به شما هستند

HTTP://ASK.IROSCHOOL.COM

سوالی دارید ؟

دانشجـــــوی عزیــز ، دربخــش پرســش و پاســخ مدرســه مجــازی ایرانیــان ، کلیــه 
ســواالت شــما در زمینــه هــای مختلــف در محوریــت موضوعــی طراحــی وب اعــم 
از گرافیــک ، کدنویســی HTML , CSS , jQuery و ... پاســخ داده خواهــد شــد . 

کافیســت در کمتــر از 10 ثانیــه ثبــت نــام کــرده و ســوال خــود را بپرســید !
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مدرس این مبحث آموزشی : سعید فردگارد امنیتی وردپرس
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (

وردپــرس بــه عنــوان یــک سیســتم مدیریــت محتــوا محبــوب کــه روز بــه روز داره بــه تعــداد کاربرانــش در زمینه هــای مختلــف اضافــه می شــه ، هــر روز 
هــم نســبت بــه قبــل بیشــتر مــورد توجــه و حملــه هکــران قــرار می گیــره و امــروزه زیــاد شــاهد هــک شــدن ســایت های وردپرســی هســتیم  .

واقعیــت امــر ایــن هســت کــه هســته ی خــود وردپــرس هیــچ بــاگ یــا مشــکل امنیتــی ای نــداره کــه دلیــل هــک شــدن ســایت ها باشــه و در اصــل خــود مــا 
هســتیم کــه ایــن مشــکل رو در وردپــرس بــه وجــود میاریــم . اگــر هــم مشــکلی وجــود داشــته باشــه خیلــی زود توســط تیــم وردپــرس رفــع میشــه .

متاســفانه بــا اینکــه زیــاد بــه ایــن مســائل تاکیــد میشــه ولــی بــاز هــم تعــداد زیــادی از ســایت های وردپرســی در روز هــک میشــن و اینکــه حــاال بایــد چیــکار 
کــرد .

وردپرس چه جوری هک میشه ؟؟

در حالت کلی وردپرس از دو طریق هک میشه ،

                       از طریق باگ یا مشکل امنیتی ای که در سایت وردپرسی شما به وجود اومده و دسترسی ای که هکر از اون راه پیدا می کنه .

                      از طریق مشکل امنیتی که در سرویس میزبان سایت شما وجود داره .

در مــورد اول شــخص هکــر توســط راه هــای مختلــف نفــوذ بــه وســیله ی باگــی کــه مطمئنــا دلیلــش خودتــون هســتید بــه ســایت شــما دسترســی پیــدا می کنه 
و در مــورد دوم هــم معمــوال کاری از دســت مــا برنمیــاد و وظیفــه ی متخصصــان شــبکه اون ســرویس میزبانــی هســت تــا بــه ایــن موضــوع رســیدگی کننــد . 

پــس در همیــن ابتــدا در انتخــاب ســرویس میزبانــی ســایت خــود دقــت کنیــد . از شــرکت های معتبــر و معــروف خریــد کنیــد .

و حاال شما با رعایت یک سری نکات و انجام دادن کارهایی می تونید احتمال هک شدن سایتتون از راه اول رو به مرز 0% برسونید .

چیکار ؟؟

همیشه بروز باشید
بــروز بــودن بــه ایــن معنــی هســتش کــه شــما همیشــه از باالتریــن نســخه ی وردپــرس و افزونه هــای اون اســتفاده کنیــد پــس هــر موقــع نســخه ی جدیــدی از 

وردپــرس یــا افزونه هــای اون اومــد بروزرســانی کنیــد .

از افزونه های قدیمی استفاده نکنید و فقط از مخزن وردپرس دانلود کنید
وقتــی قــرار هســت از افزونــه ای بــرای کارتــون در ســایت اســتفاده کنیــد حتمــا بــه آخریــن تاریخــی کــه افزونــه آپدیــت شــده توجــه کنیــد کــه جدیــد باشــه 
و تمامــی افزونه هــای وردپــرس رو فقــط وفقــط از مخــزن رســمی وردپــرس دانلــود کنیــد . هیــچ تضمینــی بــرای ســالم بــودن کــد افزونه هایــی کــه ســایر 

ســایت ها بــرای دانلــود میزارنــد وجــود نــداره .
این مسئله برای پوسته های وردپرس هم صادق هست.

یعنــی قبــل از نصــب هــر پوســته ای روی ســایتتون فایل هــای اون رو چــک کنیــد کــه کدهــای مخــرب در اون وجود نداشــته باشــه ، اگــر تخصصــش رو ندارید 
حتمــا از منابــع معتبر و رســمی پوســته دانلــود و اســتفاده کنید .

1
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نام کاربری مناسبی انتخاب کنید
ســعی کنیــد نــام کاربــری مدیــر را چیــزی انتخــاب کنیــد کــه بــه راحتــی قابــل حــدس زدن نباشــد. مــواردی مثــل admin - modir - administrator و 

... را انتخــاب نکنیــد.

 رمز عبور مناسب انتخاب کنید
ســعی کنیــد در رمــز عبــور خــود از حــروف نامتعــارف و کاراکترهــای جانبــی اســتفاده کنیــد. حداالمــکان از password generator هــای قدرتمنــد بــرای 

اینــکار اســتفاده ببرید.

سطح دسترسی پوشه های وردپرس
در امنیــت وردپــرس الزمــه کــه دسترســی هیــچ فایــل و پوشــه ای بیشــتر از انــدازه ی مــورد نیــازش نباشــه ، از ایــن جهــت ســطح دسترســی ها رو بــه ایــن 

صــورت تعییــن می کنیــد .

سطح دسترسی فایل های داخل دایرکتوری هارو روی 644 قرار بدید .

WP-config.php فایل
یکــی از مهم تریــن قســمت های وردپــرس فایــل کانفیــگ اون هســت کــه اکثــر افــراد بعــد از وارد کــردن اطالعــات دیتابیــس دیگــه هیــچ کاری بــا اون ندارنــد 

. امــا در ایــن فایــل تنظیمــات مهمــی وجــود داره کــه خیلــی می تونــه بــه شــما کمــک کنــه .

1 (  کلید رمز وردپرس

کلیدهــای رمــز در وردپــرس باعــث میشــن کــه دسترســی هکــر بــه رمزهــای عبــور شــما ســخت بشــه و عمــل کــرک پســورد بــه درســتی انجــام نشــه ، الزم 
نیســت شــما ایــن کلید هــارو حفــظ کنیــد پــس اون هــارو بــه ســخترین صــورت ممکــن خودتــون قــرار بدیــد یــا از ایــن لینــک اســتفاده کنیــد ، و کلید هــارو در 

قســمت put your unique phrase here قــرار بدیــد .

define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘put your unique phrase here’);

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (
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2 (  در پایگاه داده، پیشوند )_prefix( پیشفرض )wp_( را تغییر دهید
در هــک هــدف اول خیلــی از نفوذگــران ، پایــگاه داده یــا همــان دیتابیــس وردپــرس هســتش کــه یکــی از اصلــی تریــن و مهــم تریــن راه هــای محافظــت از 
پایــگاه داده در برابــر اســکریپت هــای خــودکار، تزریــق sql و ســایر کدهــای مخــرب تغییــر نــام پیشــوند جــداول وردپــرس اســت کــه بصــورت پیــش فرض 

_wp بــوده و بــرای تمــام نفوذگــران آشــکار و قابــل حــدث زدن اســت ، شــما بــا تغییــر دادن ایــن پیشــوند ایــن امــکان رو از بیــن خواهیــد بــرد .

 Change DB Prefix ــه ی ــد از افزون ــر هســت ، همچنیــن شــما می تونی ــر از Php My Admin در کنتــرل پنــل هاســتتون امــکان پذی ــن تغیی انجــام ای
اســتفاده کنیــد بــرای تغییــر  کــه کار شــما رو راحــت میکنــه.

wp-config.php 3 ( دسترسی فایل
بعد از نصب وردپرس دسترسی فایل کانفیگ رو حتما روی ۴۴۴ قرار بدید تا نشه به اطالعات دیتابیس شما به سادگی دسترسی داشت .

4 ( غیر فعال کردن دسترسی ویرایش فایل های php در پیشخوان
وردپــرس بــه صــورت پیشــفرض ایــن امــکان رو میــده کــه شــما بتونیــد فایل هــای php پالگین هــا یــا پوســته هارو ویرایــش کنیــد ،  در ایــن صــورت کرکــر 
اگــر بــه پیشــخوان ســایت شــما دسترســی پیــدا کنــه میتونــه ســایتتون رو Deface کنــه ، شــما می تونیــد بــا قــرار دادن ایــن کــد در فایــل wp-config  ایــن 

امــکان رو از پیشــخوان وردپــرس برداریــد .

5 ( غیر فعال کردن دسترسی به بارگزاری پوسته و افزونه
بــا بســتن دسترســی ایــن قســمت دیگــر شــخص هکــر نمی تونــه حتــی بــا دسترســی بــه پیشــخوان وردپــرس شــما پوســته یــا افزونــه مخــرب خــودش رو 

آپلــود کنــه ، کــد رو در کانفیــگ قــرار بدیــد  .

define(‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true);

define(‘DISALLOW_FILE_MODS’, true);

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
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6 ( مخفی کردن نگارش وردپرس شما
همیشــه نــگارش و نســخه ی ســایت وردپــرس شــما توســط مرورگرهــا و در ســورس ســایت قابــل شناســایی هســتش و ممکــن اســت نــگارش خاصــی از 
وردپــرس دارای مشــکل امنیتــی باشــد و هکــر بــا اســتفاده از ایــن شــما رو مــورد حملــه قــرار بدهــد ، بــا قــرار دادن کــد زیــر در کانفیگ نــگارش وردپرســتون 

رو از دیــد مخفــی کنیــد 

htaccess فایل

 wp-includes  1 (  امنیت پوشه
با قرار دادن کد زیر در فایل htaccess امنیت دایرکتوری wp-includes رو باالتر ببرید .

wp-config.php  2 (  امنیت فایل
با قرار دادن کد زیر در فایل htaccess امنیت فایل کانفیگ رو باال ببرید و ازش محافظت کنید .

htaccess  3 (  امنیت فایل
با کدی مشابه کد قبل میتونید از خود فایل اچ تی اکسس محافظت کنید .

جلوگیری از ایندکس شدن فایل های مهم
فرضــا شــما از یــک پوســته یــا پالگیــن مخــرب و مشــکل دار در ســایتتون اســتفاده کــرده باشــید ، اکثــر هکرهــا بــا جســتجو در گــوگل و مشــاهده نتایــج ایــن 
مــورد رو پیــدا کــرده و ســایت شــما رو مــورد حملــه قــرار میدهنــد . بــا قــرار دادن ایــن کــد در فایــل robots.txt جلــوی ایندکــس شــدن ایــن پوشــه هارو 

بگیریــد .

function remove_generator_bv3() {
return ‘’;
}
add_filter(‘the_generator’, ‘remove_generator_bv3’);

# Block the include-only files.
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F,L]
RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]
RewriteRule ^wp-includes/[^/]+\.php$ - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+\.php - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F,L]

<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>

<Files .htaccess>
   order allow,deny
   deny from all
</Files>
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مخفی کردن پیغام خطای ورود به وردپرس

اگــر تــا بحــال رمــز یــا شناســه ورود بــه وردپــرس را اشــتباه وارد کــرده باشــید، حتمــًا بــا خطاهایــی از قبیل: خطا: شناســه معتبــر نیســت. رمزتــان را فراموش 
کرده ایــد؟ یــا رمــز وارد شــده بــرای نام کاربــری  **  نادرســت اســت. رمــز خــود را فرامــوش کرده ایــد؟ ، مواجــه شــده ایــد !

اگــر هکــری بــه ســراغ شــما بیایــد، همیــن خطاهــا مــی تواننــد کمــک کننــد تــا هکــر نابــکار، بــه راحتــی به خواســته شــوم خــود یعنــی بدســت آوردن شناســه 
و رمــز شــما، برســد.

بــرای مثــال اگــر شناســه ورورد شــما admin باشــد، و هکــر همیــن شناســه را وارد کنــد و رمــز را اشــتباه بزنــد، بــا خطــای رمــز وارد شــده بــرای نام کاربــری 
admin  نادرســت اســت. رمــز خــود را فرامــوش کرده ایــد؟ مواجــه مــی شــود. پــس بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه شناســه ورود وردپــرس شــما همــان 

admin هســت و حــال تمرکــز خــود را بــرای بدســت آوردن رمــز شــما جمــع مــی کنــد.

با قرار دادن این کد در فایل functions.php پوسته این خطا رو از بین ببرید .

محدود کردن تعداد دفعات ورود
در حالــت پیشــفرض هــر شــخصی میتونــه بــه تعــداد نامحــدود ســعی کنــه کــه به پیشــخوان ســایت شــما وارد بشــه و ســعی در بدســت آوردن پســورد شــما 

بــه صــورت آزمــون و خطــا بکنــه ، بــرای جلوگیــری از ایــن عمــل از افزونــه ی login-lockdown اســتفاده کنیــد ،

جلوگیری از ثبت نام کاربران
اگــر بــه تنهایــی مدیــر وردپــرس ســایت خــود هســتید و چندیــن نویســنده نداریــن یــا از قابلیــت پســت مهمــان اســتفاده نمــی کنیــد ، بــه قســمت تنظیمــات 

همگانــی وردپــرس خــود برویــد و در گزینــه عضویــت تیــک بــرای ایــن کــه هــر کــس بتوانــد عضــو شــود رو برداریــد.

FTP استفاده از اکانت
اگــر در ســایتتون از FTP اســتفاده می کنیــد حتمــا نــام کاربــری و کلمــه  عبــور مناســب بــرای اون انتخــاب کنیــد و دسترســی اکانــت رو بــه یــک دایرکتــوری که 

مــورد نیازتــون هســت محــدود کنیــد ، چــرا کــه هکــر بــا دسترســی بــه اکانــت FTP بــه کل ســایت شــما دسترســی خواهــد داشــت .

Disallow: /wp-content/plugins
Disallow: /wp-content/cache
Disallow: /wp-content/themes

add_filter(‘login_errors’,create_function(‘$a’, “return null;”));

http://wordpress.org/extend/plugins/login-lockdown/
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wp-admin  پسورد گذاشتن روی دایرکتوری
ایــن کار بــا وجــود ســادگی نقــش خیلــی مهمــی در امنیــت رو دارا هســتش ، بــا اینــکار شــما دســت هکــر رو واســه ی بســیاری از کارا محــدود میکنیــد و یــا می 

بندیــد و تــا حــدود زیــادی از راه هــای هــک از طریــق ایــن دایرکتــوری پــچ خواهــد شــد .

 بــرای اینــکار وارد Cpanel  هاســتتون بشــید و از قســمت Security  و بخــش Password protect Directories دایرکتــوی wp-admin رو انتخــاب 
کنیــد و پســورد مــورد نظرتــون رو تنظیــم و ذخیــره کنیــد .

استفاده از افزونه های امنیتی و دیوار آتش
در مخــزن وردپــرس تعــداد بســیار زیــادی افزونــه ی امنیتــی وجــود داره ولــی اســتفاده از تمامــی افزونه هــای امنیتــی بــه معنــی داشــتن امنیــت باالتر نیســت 

، هــر کــدام از افزونه هــا امکانــات و تنظیمــات خاصــی رو در اختیــار مــا قــرار میدهنــد ،  در بیــن ایــن افزونه هــا اســتفاده از پالگین هــای

از طرف تیم وردپرس به کاربرانش توصیه میشه .

پشتیبان گیری
همیشــه یادتــون باشــه کــه بــه صــورت مرتــب از پایــگاه داده ســایتتون پشــتیبان ) بــکاپ ( بگیریــد ، هــر اتفاقــی بــرای ســایتتون بیافتــد در صــورت داشــتن 

بــکاپ شــما بــه ســادگی می تونیــد بــدون نگرانــی همــه چیــز رو بازیابــی کنیــد .

حرف آخر
درصــد باالیــی از ســایت های وردپــرس کــه هــک میشــن مشکالتشــون بــه میزبــان سایتشــون برمیگــرده و شــما اگــر از انتخــاب میزبــان ســایت خودتــون 
مطمئــن هســتید بعــد از نصــب وردپــرس بــا مقــداری وقــت گذاشــتن و انجــام نکاتــی که گفتــه شــد می تونید یک بــار برای همیشــه وب ســایت وردپرســی تون 

رو از خطــر هکــر و هــک شــدن در امــان نگــه  داریــد و احتمــال هــک شــدن رو بــه مقــدار تقریبــی صفــر درصــد برســونید .

موفق باشید

http://wordpress.org/plugins/better-wp-security
http://wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall
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مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یارساخت گرید ها در فتوشاپ تنها با چند کلیک
مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

در شــماره هــای قبلــی ماهنامــه ، در مــورد گریــد بنــدی و اهمیــت اســتفاده از گریــد هــا صحبــت کردیــم . در ایــن مقالــه میخوایــم روشــی ســاده و پر ســرعت 
رو بــرای ایجــاد همــان گریــد هــا  بــه شــما آمــوزش بدیــم . مســلما تــا بــه االن بــه اهمیــت بــاالی گریــد هــا و نحــوه اســتفاده صحیــح از آنهــا پــی بردیــد و بــی 
شــک تــا االن از ســمپل گریــد هــای آمــاده ای از جملــه گریــد 960 کــه قبــال معرفــی کــردم اســتفاده کردیــد . وب ســایت هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه ایــن 
امــکان رو بــه شــما میــده کــه بتونیــد گریــد مــورد نظــر خودتــون رو تنظیــم و اســتفاده کنیــن امــا اگــر ایــن امــکان در فتوشــاپ و در کنــار ابزارهــا بــود خیلــی 

میتونســت مفیــد تــر باشــه و ســرعت کار مــا رو بــاال ببــره .

خوشحال باشید چون چنین امکانی وجود داره . برای آشنایی بیشتر با من همراه باشین :

پالگین GuideGuide برای فتوشاپ
ایــن پالگیــن توســط جعبــه ابــزاری کــه در اختیــار شــما قــرار میــده ، ایــن امــکان رو فراهــم میکنــه کــه بتونیــد خطــوط عمــودی و افقــی و در حقیقــت گریــد 
بنــدی خودتــون رو تنظیــم و همــون موقــع روی فایــل اصلــی اعمــال کنیــن . شــما در ایــن جعبــه ابــزار امکان تعییــن ، تعــداد خطوط عمــودی ، تعــداد خطوط 

افقــی ، فاصلــه بیــن خطــوط  و... رو داریــد .

در ایــن پالگیــن شــما میتونیــد بــا 7 واحــد انــدازه گیــری مثــل ، px , in , cm , mm , pt , pica , % فاصلــه بیــن خطــوط راهنمــا رو تعییــن کنیــد . همینطــور 
توســط چنــد کلیــد کــه در زیــر ایــن جعبــه ابــزار تعبیــه شــده امــکان اضافــه کــردن خطــوط تکــی بــا تنظیمــات تعییــن شــده در جهــت هــای بــاال ، پاییــن ، 

راســت و چــپ ایجــاد کــرد .

شــما تنهــا بــا یــک کلیــک میتونیــد کلیــه خطــوط راهنمایــی کــه ایجــاد کردیــد رو بــه یــک بــاره حــذف کنیــد همینطــور میتونیــد گرید بنــدی کــه ایجــاد کردید 
رو ذخیــره کنیــد و در مراتــب بعــدی هــم از اون اســتفاده کنیــن .

ایــن پالگیــن توســط وب ســایت http://guideguide.me طراحــی و ارائــه شــده اســت 
ــرای فتوشــاپ CS5 و  ــن پالگیــن تنهــا ب ــه ای ــه ک ــه وجــود داره این ــی ک . متاســفانه مشــکل بزرگ
نســخه هایــی پایینتــر قابــل نصب هســت و نســخه هــای جدیــد فتوشــاپ از جملــه CS6 و CC رو 

پشــتیبانی نمیکنــه . البتــه مــن خــودم روی CS6 تســت کــردم نصــب شــد :(

توســط لینــک زیــر میتونیــد ایــن پالگیــن رو دانلــود و نصــب کنیــن . یــک نکتــه هــم در مــورد 
 Adobe Extension  ــزار ــرم اف ــودن ن ــب ب ــت نص ــم اهمی ــود داره اون ــن وج ــن پالگی ــب ای نص

ــت . ــتم شماس ــر روی سیس Manager  ب

ــم  ــده فیل ــای آین ــره . در روزه ــرار بگی ــما ق ــتفاده ش ــورد اس ــی م ــه آموزش ــن مقال ــد وارم ای امی
ــرد . ــرار میگی ــایت ق ــا در وب س ــد ه ــتفاده از گری ــوه اس ــا نح ــه ب ــدی در رابط ــی جدی آموزش

شاد و سربلند باشید

Composer دانلود افزونه
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صفحه 35بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

قسمت دوم

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار6 راهکار ساده از اصول ایمنی اولیه رنگ شناسی وب 

سالم به همه شما دوستان و طرفداران ماهنامه طراحی وب ،

اگــر شــماره قبلــی ماهنامــه رو مطالعــه کــرده باشــید ، 3 مــورد از راهکارهــای ســاده از اصــول ایمنــی اولیــه رنــگ شناســی در وب رو توضــح دادیــم و در ایــن 
شــماره نیــز بــه ادامــه همــان بحــث مــی پردازیــم . از شــما دعــوت میکنــم بــا مــا همــراه باشــید .

اگر شک کردید ، آبی رو انتخاب کنید 

اگــر هنــگام طراحــی وبســایتتان دچــار شــک و تردیــد شــدین کــه از چــه رنگــی بــه عنــوان رنــگ هایالیــت اســتفاده کنیــن ، آبــی رو انتخــاب کنیــن . جــدا آبی 
رنگــی هســت کــه کار کــردن باهــاش راحــت تــره و معمــوال ایــن رنــگ انعطــاف پذیــری بیشــتری داره و در ضمــن تنــوع بیشــتری از وبســایت هــای طراحــی 

شــده رو پوشــش میــده .

اســتفاده از رنــگ هایــی مثــل بنفــش یــا زرد شــاید بتونــه لــذت بخــش باشــه ولــی همانقــدر که میتونــه لــذت بخــش باشــه ، در صورتی که در مســیر درســتی 
اســتفاده نشــه بــه ســرعت رنــگ رو میســوزونه و طراحــی رو از بیــن میبره .

بــه بیــان دیگــه شــما هــر کاری رو کــه دلتــون بخــواد میتونیــد بــا رنگــی مثــل آبــی انجــام بدیــن در حالــی کــه خیلــی مرتکــب اشــتباه نشــین ... اگــر بــا ایــن 
مشــکل روبــرو هســتین کــه از کجــا آمــوزش در مــورد اســتفاده رنــگ هــا رو شــروع کنیــن و یــا چــه رنگــی رو بــرای ایــن کار انتخــاب کنیــن ، کافیــه بــه رنــگ 
  190 hue 235 تــا آبــی بــا hue اطالعاتــی بــه دســت آوردیــد ، وقتــی کــه از رنــج رنــگ آبــی بــا  Hue آبــی اعتمــاد کنیــن . بــا توجــه بــه اینکــه در مــورد

رنــگ آبــی خودتــون رو انتخــاب میکنیــن میتونــه خاطرتــون از رنگــی کــه اســتفاده میکنیــن جمــع باشــه . 

در مثالــی کــه مــن براتــون آوردم از رنــگ آبــی بــا hue 205 اســتفاده کــردم . موقعــی کــه شــکتون بیشــتر شــد کــه از چــه رنــگ هایالیتــی اســتفاده کنیــن 
اون رنــگ رو بــه وبســایتتون اضافــه کنیــن و در صــورت لــزوم بقیــه رنــگ هــا رو تغییــر بدیــن . اگــر رنــگ هایالیــت رو بــرای دکمــه هــا یــا هــر فضــای متنــی 

در بــاالی وبســایت اســتفاده میکنیــن ، رنــگ متنتــون رو تغییــر بدیــن همونطــور کــه مــی بینیــن مــن رنــگ متنــم رو در ایــن مثــال بــه ســفید تغییــر دادم  .
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صفحه 36بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار

به رنگ هایالیتتون تنوع بدین

بــرای اینکــه طراحــی زیبــا تــری داشــته باشــید بــه رنــگ هایالیتتــون تنــوع بدین و ســعی کنیــد غیــر از اون یــک رنــگ از رنگ هــای مشــابه خودش اســتفاده 
کنیــن . بــه روش هــای مختلف ! 
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صفحه 37بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار

اســکرول بــار رو رهــا کنیــد تــا رنــگ هــای کنــاری رو انتخــاب کنــه . مــن چنــد نمونــه بــرای شــما آمــاده کــردم تــا روش هــای مختلــف رو در اســتفاده از یــک 
رنــگ مشــابه کــه بــه کمــک رنــگ هایالیــت بیــاد رو ببینید ! 

افکت های هاور 

Border  ها 

متونی که روی رنگ هایالیت استفاده میشن

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 38بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار گریدیینت

Shadow  ها 

دیدین که در همه رنگ ها نه فقط رنگ آبی میشه به رنگ هایالیت تنوع داد .

از رنگ های گوشه راست ، باال دوری کنین !!

قســمت بــاال و راســت کــه ازیــن بــه بعــد بــا لفــظ گوشــه راســت صــداش میزنیــم ، در واقــع میشــه بهــش نــام ســرزمین رنــگ هــای بــا اکتــان بــاال رو داد . 
ایــن قســمت بیشــتر رنــگ هــای ماشــین هــای فرمــول 1 رو پوشــش میــده . وقتــی ایــن رنــگ هــا بــه چشــم میــان واقعــا جــذاب و فــوق العــاده هســتند ولــی 
معمــوال تجربــه بســیار بســیار زیــادی نیــازه تــا ازون هــا بــه درســتی اســتفاده بشــه . بــدون اون تجربــه هــا ممکنــه اتفاقــات بــدی بیفتــه پــس بهتــره فعــال 

بیخیــال اســتفاده از اون قســمت بشــیم . 

اگــر بــه خاطــر داشــته باشــین یــک جــا در آمــوزش قبلــی وقتــی کــه پالــت رنــگ رو اجــرا کردیــد ازتــون خواســتم کــه در وســط پالــت رنــگ کلیــک کنیــد . در 
واقــع بــه همیــن خاطــر بــود . بــرای اطمینــان از ایــن کــه از اون منطقــه یعنــی گوشــه راســت بــه انــدازه کافــی دور شــده باشــید
حاال دقت کنین . بدون تغییر مکان انتخاب شده روی پالت رنگ مقدار Hue رو تغییر میدم که مقدار این تغییر زیاد هست : 
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صفحه 39بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار زیبا بود ، نه ؟ 
حاال میخوام حوزه رنگ رو به گوشه راست ببرم . تغییر رو مشاهده کنین !!

دیدین که با این رنگ چقدر چشم اذیت میشه ... سعی کنید فعال ازین گوشه راست دوری کنین .

اگر بخوایم مروری داشته باشیم بر اونچه که یاد گرفتیم باید بگیم که : 
مــا کار کــردن بــا Brightness  و Saturation رو یــاد گرفتیــم . در واقــع روشــنایی و اشــباع دو پارامتــری هســتند کــه شــما در یکــی از قســمت هــا تغییــر 
میدادیــن . اگــر پالــت رنــگ رو بــاز کنیــن زیــر مقــدار H  کــه جانشــین کلمــه Hue  شــده و بــه طــور مفصــل در شــماره قبلــی در مــورد اون توضیــح دادیــم ، 

دو مقــدار دیگــه بــا حــرف هــای B  و S وجــود دارنــد کــه جانشــین کلمــه هــای Brightness  و Saturation  شــدند .

شــما بــا تغییــر اســکرول بــار کنــار کــه در واقــع اصــل و ماهیــت رنــگ رو تغییــر میدیــن ، تغییــر مقــدار hue  رو مشــاهده میکنیــن و بــا تغییــر مــکان مــوس 
روی فضــای رنگــی کــه در اختیــار داریــن مقــدار B  و S   رو تغییــر میدیــن . پــس تنــوع دادن در رنــگ رو کــه در ایــن شــماره یــاد گرفتیــم بــا تغییــر در مقــدار 

B و S انجــام میشــه . 
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صفحه 40بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار

میــزان اشــباع یــا Saturation رو میشــه بــا کلمــه وضــوح هــم توضیــح داد . در واقــع میــزان ســفیدی کــه بــا رنــگ مــا مخلــوط شــده . ســفید کمتــر ، اشــباع 
بیشــتر رو بــرای مــا خواهــد داشــت. اگــر در پالــت رنــگ در قســمت هــای ســمت راســت کلیــک کنیــد و در جهــت چــپ شــروع بــه حرکــت کنیــد متوجــه 
کاهــش مقــدار S خواهیــد شــد . در واقــع شــما بــا حرکــت در جهــت چــپ در پالــت رنــگ میــزان ســفیدی رو افزایــش میدیــن و قاعدتــا اشــباع کمتــری رو 
خواهیــد داشــت . پــس اگــر بخوایــم بــه جمــع بنــدی برســیم ســمت راســت پالــت رنگ اشــباع بیشــتر و ســمت چــپ اون اشــباع کمتــری رو خواهد داشــت . 

میزان روشنایی یا Brightness در واقع میزان مخلوط شدن سیاهی با رنگ ماست .

ســیاهی کمتــر ، روشــنایی بیشــتر رو منجــر میشــه .اگــر در پالــت رنــگ در قســمت هــای پایینــی اون کلیــک کنیــد و جهــت حرکــت رو اینبــار بــه جــای از 
راســت بــه چــپ از پاییــن بــه بــاال انتخــاب کنیــن متوجــه میشــین کــه بــا حرکــت بــه ســمت بــاال و در نتیجــه کاهــش میــزان ســیاهی ، روشــنایی بیشــتری 
خواهیــد داشــت . اگــر بخوایــم بــه یــک جمــع بنــدی برســیم ، ســمت پاییــن پالــت دارای روشــنایی کمتــر و قســمت هــای باالیــی اون روشــنایی بیشــتری 

دارنــد . 

Tones تهیه
وقتــی کــه رنــگ خاکســتری رو بــه رنگتــون اضافــه کنیــد در واقــع شــما یــک Tone درســت کردیــن . اگــر بــه ســمتی حرکــت کنیــد کــه اشــباع و روشــنایی 
کاهــش پیــدا کننــد در واقــع ســفیدی و ســیاهی افزایــش پیــدا میکننــد و بــه بیانــی رنــگ خاکســتری تولیــد شــده رو بــه رنگمــون اضافــه کردیــم . تشــخیص 
جهــت حرکــت رو بــه خودتــون واگــذار میکنــم ! بــر ایــن اســاس هــر زمانــی کــه روشــنایی و اشــباع کمتــر از 100 درصــد باشــند یــک Tone  یــا نــوا و آهنــگ 

تولیــد شــده .

شــاید مفهــوم نــوا و آهنــگ بــرای شــما عجیــب باشــه . بــرای توضیــح بیشــتر کلمــه Tone از ترکیــب رنگ هــا میــاد ، جایی کــه یک نقاشــی خــاص رنگارنگ 
رو آمــاده کردیــن و وقتــی کــه شــروع میکنیــن بــه گرفتــن رنــگ ازون تــا جایــی کــه نقاشــی شــما بــه یک نقاشــی ســیاه ســفید یــک روز ســرد زمســتونی تبدیل 
شــه ، و بیشــترین رنگــی کــه تــوی چشــم میــاد رنــگ خاکســتری هســت ، اونجــا جایــی هســت کــه نــوا هــا و آهنــگ ها شــروع بــه ریختــن میکننــد . بــه بیانی 

روح رو از نقاشــی اولیــه گرفتیم .

یک طرح رنگی تک رنگ 
شــما بــا افزایــش رنــگ ســفید در رنگتــون یــاد گرفتیــن چطــور زمینــه روشــن یــا هایالیــت رنگتــون رو ایجــاد کنیــن . بــا افزایــش رنــگ ســیاه یــاد گرفتیــن 
چطــور بــرای رنگتــون ســایه ایجــاد کنیــن و همینطــور درســت کــردن آهنــگ رو بــرای رنگتــون ایجــاد کردیــن . بــا اســتفاده از ایــن چیز هــا شــما میتونین فقط 

بــا یــک رنــگ بــرای مثــال رنــگ آبــی ، و بــا تنــوع دادن بــه اون بــا روش هایــی کــه گفتــه شــد یــک طــرح رنگــی تــک رنــگ رو آمــاده کنیــن .

خــب ، ایــن مقالــه در همینجــا بــه پایــان رســید . امیــدوارم مباحــث مفیــدی رو مطــرح کــرده باشــیم و شــما هــم اســتفاده کــرده باشــید . لطفــا انتقــادات و 
پیشــنهادات خودتــون رو بــا شــماره پیامــک 30001220 بــه اطــالع مــا برســونید . همیشــه رنگارنــگ و شــاد باشــید

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 41بخش : مقاالت آزادماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

نویسنده مقاله : سهیل عباسی 
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده  ) کلیــک کنیــــد (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

در دنیای کارآفرینی و استارتاپ ها با شکست چگونه باید روبرو شد؟

ــل  ــه دالی ــد ب ــتباه را حاضرن ــک راه اش ــه ی ــتند ک ــانی هس ــا کس ــن ه  ای
مختلــف از قبیــل تــرس از شکســت، نداشــتن راه حــل جایگزیــن، جــو 
اطرافیــان و جامعــه، و … ادامــه دهنــد و چشــم شــان را بــر روی واقعیت 
هــا مــی بندنــد، سرشــان را در بــرف فــرو مــی برنــد، تــا اینکــه ناگهــان 

شکســتی غیرقابــل جبــران پیــش آیــد.

ــی  ــر م ــاال و باالت ــت را ب ــه ی شکس ــت، هزین ــرس از شکس ــن ت همی
بــرد. چــرا کــه اگــر تــرس از شکســت نباشــد، آنــگاه مــی تــوان راه هــای 
مختلــف را بــا هزینــه هــای کــم امتحــان کــرد و اگــر ایــن راه هــا جــواب 
ــرد و  ــاب ک ــی کار انتخ ــل ابتدای ــان مراح ــر را در هم ــد، راه دیگ ندادن

ــه موفقیــت رســید. ــا ب ــن کار را انجــام داد ت آنقــدر ای

ــول ادیســون: مــن هیچــگاه شکســت نخــورده ام فقــط 1000راه  ــه ق ب
ــه هدفــم مناســب نیســتند. ــرای رســیدن ب پیــدا کــرده ام کــه ب

ــی  ــروزی اســت. خیل ــل پی ــه شکســت، پ ــم ک بارهــا و بارهــا شــنیده ای
از معلــم هــا و مربــی هــا بــه مــا گفتــه انــد کــه از شکســت نترســید و نــا 
امیــد نشــوید. امــا وقتــی شکســت اتفــاق مــی افتــد تمامــی ایــن حــرف 
هــا رنــگ مــی بــازد و ناامیــدی آن چنــان راه را بــر انســان مــی بنــدد کــه 

دیگــر هیــچ نصیحــت و حرفــی کمکــی نخواهــد کــرد.

ــی  ــه م ــت ک ــرد اس ــوِد ف ــن، خ ــی، ای ــتر از هرکس ــت، بیش ــن حال در ای
توانــد بــه خــود کمــک کنــد. بــا نگاهــی بــه زندگینامــه ی افــراد موفــق 
مــی توانــد شکســت هــای آن هــا را در مراحــل مختلــف زندگی شــخصی 
ــا کاری شــان دیــد. شکســت هایــی کــه رگــه هایــی از اثراتــش حتــی  ی
ــت. در  ــخیص اس ــل تش ــان قاب ــی آن ــا، در زندگ ــال ه ــذر س ــس از گ پ
واقــع اگــر از آن هــا بپرســید، آن هــا خواهنــد گفــت کــه ایــن شکســت ها 
بــوده اســت کــه شخصیتشــان را ســاخته اســت، چشمانشــان را بــه روی 
واقعیــت هــا و چیزهایــی کــه پیشــتر نمــی دیدند بــاز کــرده اســت و از آن 

هــا چیــزی درســت کــرده کــه امــروز هســتند.

داســتان شکســت هــا و موفقیــت هــای ایــن افــراد بســیار آموزنده اســت 
و بــه مــن و شــما، ایــن اطمینــان و قــوت قلــب را مــی دهــد کــه تســلیم 
ــا،  ــه ه ــن تجرب ــد داد. ای ــه خواه ــت نتیج ــن از شکس ــدن، آموخت نش
همــان چیزیســت کــه وقتــی شکســت اتفــاق افتــد، بیشــتر و بهتــر از هــر 
نصیحتــی، مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا بارقــه هــای امیــد را در میان 

خاکســتر شکســت، هماننــد ققنــوس، بــاز یابیــم و از نــو شــروع کنیــم .

ــت  ــد موفقی ــن از آن، کلی ــت و آموخت ــرش شکس پذی
اســت

یکــی از نــکات بســیار مهــم در ایــن بحــث ایــن اســت کــه بتوانیــم هرچه 
ــتین  ــا نخس ــم. ام ــم و بیاموزی ــان درس بگیری ــت هایم ــتر از شکس بیش
گام بــرای ایــن کار، پذیــرش شکســت اســت. چــه بســا کســب و کارهــا، 
طــرح هــا و پــروژه هــای متعــددی در پیرامونمــان مــی تــوان دیــد کــه 
بــا ایــن کــه مختصــات و مشــخصات شکســت دارنــد امــا نمــی خواهنــد 

واقعیــت را بپذیرنــد. 
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صفحه 42بخش : مقاالت آزادماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

نویسنده مقاله : سهیل عباسی 
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده  ) کلیــک کنیــــد (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

معنای جدید شکست در دنیای کارآفرینی و استارتاپ ها

ــت از آن  ــت و غفل ــم اس ــیار مه ــر بس ــن ام ــه ای ــه ب ــا، توج ــتارتاپ ه ــای اس در دنی
ــد آورد. ــار خواه ــه ب ــی ب ــی و زمان ــاد مال ــای زی ــه ه هزین

بســیاری از اســتارتاپ هــا را در کشــور مــی تــوان دیــد کــه در واقعیــت، مشــخصات 
ــه  ــر کاری، ب ــوز از نظ ــا هن ــت ام ــده اس ــارج ش ــتارتاپ خ ــک اس ــب ی ــا از قال آن ه
پیشــرفت چندانــی نرســیده انــد. بــرای مثــال، کســب و کارهایــی هســتند کــه پــس 
از گذشــت ۵ یــا ۶ ســال فعالیــت، توســط بنیانگذارانشــان هنــوز اســتارتاپ تلقــی مــی 

شــوند!

امــا بایــد توجــه کــرد کــه یک اســتارتاپ قــرار نیســت تــا ابــد اســتارتاپ بمانــد و باید 
در طــول یــک بــازه ی حداکثــر ۲ ســاله و بــه انــدازه ایــی کــه ســرمایه اش کفــاف مــی 

دهــد، وضعیــت خــود را مشــخص کند.

در ایــن مــدت یــا بــه صــورت انفجــاری رشــد خواهــد کــرد و پتانســیل هــای آن بــه 
وضــوح مشــخص خواهــد شــد و در نتیجــه دور هــای دیگــری از ســرمایه گــذاری را 

جــذب خواهــد کــرد یــا اینکــه تغییــر مســیر مــی دهــد، یــا منحــل مــی شــود.

ــدارد، بلکــه آن یــک  ــای اســتیو بلنــک: اســتارتاپ 1۰ ســاله وجــود ن ــه قــول آق ب
ــت. ــال شکس ــت + ۸ س ــاله اس ــتارتاپ ۲ س اس

در ایــن زمــان کوتــاه، بســیار مهــم اســت کــه یــک بنیانگــذار، همــه راه هــای ممکــن 
کــه فکــر مــی کنــد بــه موفقیــت و رشــد انفجــاری منجــر مــی رســد را امتحــان کنــد. 
بنابرایــن، او بایــد چنــان شــهامتی داشــته باشــد تــا در دنیــای تاریــِک ناشــناخته هــا 
گام بــرداد، از افتــادن در چالــه هــا هــراس بــه خــود راه ندهــد، و هرجــا بــا بــن بســت 

روبــرو شــد، راهــش را تغییــر دهــد.

این طرز فکر، یکی از پایه های مهم متدلوژی معروف لین استارتاپ است.
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صفحه 43بخش : تبلیغاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

شبکه کاریابی وردپرس
اطالعات شغلِی جامع و ارتباطی مطمئن

هم اکنون شما هم به جمع ما بپیوندید

WPJOB.IR

WPJOB

متخصصین رزومه های خود را ثبت میکنند
کارفرما ها شغل های خود را ثبت میکنند

متخصصین و کارفرما ها با هم ارتباط برقرار میکنند
پروژه ها سریعتر انجام و شغل ها به بهترین نحو ممکن انتخاب میشود

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 44بخش :معرفی ابزار های مفید وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

فیلمبرداری آنالین از صفحه ی دسکتاپ

دسترسی آسان به کاراکترهای خاص

نرم افزارهای آنالین آفیس

ــن از  ــورت آنالی ــد بص ــتفاده از اون بتونی ــا اس ــه ب ــزاری ک ــم اب ــر میکن فک
سیســتمون فیلمبــرداری کنیــد ، مفیــد باشــه. بــا اســتفاده از این ســایت شــما 
ــده رو  ــط ش ــم ضب ــد فیل ــد و بع ــرداری کنی ــم ب ــکتاپتون فیل ــد از دس میتونی

ــه اشــتراک بگذاریــد. ــا ب ــود کنیــد و ی دانل

ــما  ــه ش ــده ک ــرار می ــما ق ــار ش ــاص رو در اختی ــای خ ــایت کاراکتره ــن س ای
ــایتتون  ــب س ــی در مطال ــا حت ــل word و ی ــد و در فای ــی کنی ــد کپ میتونی
اســتفاده کنیــد . بعــد از اینکــه وارد ســایت شــدید بــا دابــل کلیــک روی هــر 

ــد. ــی کنی ــاب و کپ ــر رو انتخ ــد اون کاراکت ــون میتونی آیک

بــا اســتفاده از ایــن ســایت شــما نــرم افزارهــای Office رو بصــورت آنالیــن 
در اختیــار داریــد . بــه عنــوان مثــال word online رو انتخــاب مــی کنیــد 
و متــن خودتــون رو تایــپ مــی کنیــد و در نهایــت میتونیــد داکیومنتتــون رو 

دانلــود کنیــد.

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ذخیره سازی آسان فایل ها در Dropbox و ...

 dropbox , google بــا اســتفاده از ایــن ســایت میتونیــد فایــل هاتــون و در
drive , sky drive ذخیــره کنیــد ، کافیــه لینــک فایــل رو وارد کنیــد و روی 

گزینــه ی مــورد نظــر کلیــک کنیــد، فایلــی کــه وارد کردیــد در مــکان مــورد 
نظــر ذخیــره میشــه.

ورود به این سایت
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ایجاد نظرسنجی چند مرحله ای آنالین

فرم ساز حرفه ای آنالین و رایگان

Favicon ساخت آنالین

بعضــی از مواقــع مــا نیــاز داریم از کاربــران خودمــون در موضوعــات مختلفی 
نظــر ســنجی کنیــم . ایــن نظــر ســنجی میتونــه بــه صــورت آنالیــن و توســط 
ــگان  ــرویس رای ــن س ــای ای ــی ه ــه . از ویژگ ــام بش polldaddy.com  انج

بــودن و چنــد مرحلــه ای بــودن نظرســنجی هاســت .

زمانــی کــه مــا از وب ســاتی های اســتاتیک اســتفاده میکنیــم ، یکــی از دفدفه 
هــای اصلــی مــا فــرم تمــاس و یــا فــرم هــای مختلفــی هســت کــه باید داشــته 
باشــیم . وب ســایت phpform.org ایــن امــکان رو بــرای شــما  بــه صورت 

رایــگان فراهم کــرده .

ــت  ــی هس ــای مهم ــانه ه ــی از نش ــا یک ــایت م ــرض وب س ــش ف ــن پی آیک
کــه هــر وب ســایت بایــد داشــته باشــه . ایــن آیکــن رو توســط وب ســایت 
 PNG میتونیدایجــاد کنیــد . فقــط کافیــه فایــل favicon-generator.org

بهــش بدیــد و ico  و کــد متــای مربوطــه رو دریافــت کنیــد .

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

دریایی از پترن های متوع و رایگان

وب ســایت subtlepatterns.com  مملــو از پتــرن هــای متنــوع و البتــه 
رایــگان هســت . همینطــور ایــن وب ســایت پالگیــن مخصــوص فتوشــاپ رو 
هــم در اختیــار شــما قــرار داده تــا بــه راحتــی بتونیــد از پتــرن هــای ایــن وب 

ســایت اســتفاده کنیــد .

ورود به این سایت
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مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مقایسه ی بهترین مرورگرهای اندروید در سال 2014

از لحاظ قانونی فروش اینترنت باالتر از 128 جرم است

منبع خبر : گویا آی تی
دیگــر  و  اندرویــد  سیســتم عامل  برنامه هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
سیســتم عامل ها مرورگــر آن هــا می باشــد. آمارهــا نشــان می دهــد بســیاری 
از کاربــران بــه مرورگــر اصلــی اندرویــد خــود اکتفــا نمی کننــد و مرورگرهــای 

ــد. ــرار می دهن ــتفاده ق ــورد اس ــری را م دیگ
بــرای سیســتم عامل اندوریــد، مروگرهــای مختلفــی در فروشــگاه هــا قــرار 
دارد و صادقانــه بایــد بگویــم کــه ممکــن اســت در ایــن کــه کــدام را اســتفاده 
کنیــم گیــج شــویم و بــه دنبــال نام هــای بزرگــی همچــون فایرفاکــس و کــروم 
برویــم، امــا آیــا مرورگرهــای دیگــر نمی تواننــد بــرای کاربــران مفید باشــند؟ 
ــای  ــن مرورگره ــن بهتری ــه بی ــه ی همه جانب ــک مقایس ــمت ی ــن قس در ای

سیســتم عامــل اندرویــد در ســال 2014 خواهیــم داشــت. 

منبع خبر :  پایگاه خبری فناوری اطالعات برسام
بــه گــزارش پایــگاه خبــری فنــاوری اطالعــات برســام و بــه نقــل از ایســنا، 
احمــد نخجوانــی در ارتبــاط بــا درصــد افزایــش مشــترکان ADSL در یــک 
ــه به طــور  ــای آن اســت ک ــا گوی ــرد: بررســی آماره ــار ک ســال گذشــته اظه
متوســط مصــرف هــر کاربــر در طــول ســال گذشــته حــدود دو برابــر شــده 
ــی دو  ــر مصرف ــر کارب ــق ه ــور دقی ــه به ط ــت ک ــوان گف ــه نمی ت ــت. البت اس
ــرف  ــزان مص ــورت ADSL می ــر پ ــه ازای ه ــا ب ــت، ام ــته اس ــری داش براب

ــر شــده اســت. پهنــای بانــد دو براب

 وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر ایــن روزهــا توقعــات کاربــران از نظــر کیفیــت 
ــه  ــی ب ــت دسترس ــه قدم ــه این ک ــه ب ــا توج ــه و ب ــاال رفت ــیار ب ــت بس اینترن

اینترنــت بیشــتر شــده توقــع کاربــران هــم باالتــر رفتــه اســت.
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مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

 سیستم جدید برای اعالم و پیگیری کیفیت اینترنت راه اندازی شد

ویندوز 9 را تنها با یک کلیک می توان بروزرسانی کرد

منبع خبر :پایگاه خبری فناوری اطالعات برسام
 معــاون شــرکت ارتباطــات زیرســاخت از راه انــدازی یــک سیســتم جدیــد 
بــرای اعــالم و پیگیــری خرابــی هــای زیرســاختی کشــور در حــوزه اینترنــت 
ــه  ــا ب ــت: ب ــر داد و گف ــبکه خب ــی ش ــاختارهای فعل ــالح س ــدف اص ــا ه ب
ــش  ــی و کاه ــالم خراب ــرعت اع ــش س ــاهد افزای ــتم ش ــن سیس ــری ای کارگی
زمــان رفــع آن خواهیــم بــود کــه ارتقــای کیفیــت را بــرای کاربــران نهایــی بــه 
همــراه خواهــد داشــت. ه گــزارش پایــگاه خبــری فنــاوری اطالعــات برســام 
ــای در  ــه همکاریه ــاره ب ــا اش ــی ب ــن کریم ــل از ICTPRESS ، حس ــه نق و ب
حــال انجــام میــان شــرکت ارتباطــات زیرســاخت و شــرکتهای ارائــه دهنــده 
اینترنــت بــرای رفــع مشــکالت اینترنــت توضیحاتــی داد کــه میتوانیــد در 

ادامــه نوشــته ان را مطالعــه کنیــد .

منبع خبر :  زومیت
ــاد  ــال زی ــه احتم ــد، ب ــت خواندی ــز در زومی ــن نی ــش از ای ــه پی ــور ک همانط
مایکروســافت در واپســین روزهــای ســپتامبر نســخه ی آزمایشــی وینــدوز 
9 را منتشــر خواهــد کــرد. شــایعات زیــادی همچــون حــذف منــوی چــارم 
و اضافــه شــدن منــوی اســتارت بصــورت ســنتی در آن مطــرح شــده اســت. 
امــروز شــایعات و اخبــار جدیــدی از ایــن محصــول بــه گــوش رســیده کــه در 
ــد  ــر می رس ــنیده ها به نظ ــن ش ــاس آخری ــم. براس ــی می کنی ــه بررس ادام
ــازار خواهــد شــد.  ــه ی ب وینــدوز ۹ به همــراه ویژگی هــای دیگــری نیــز روان
ــافت  ــده، مایکروس ــر ش ــط Neowin منتش ــه توس ــی ک ــاس اطالعات براس
ــق  ــانی ها از طری ــتقیم بروزرس ــت مس ــرای دریاف ــی را ب ــدی اختصاص کلی

ــت. ــده اس ــتم عامل گنجان ــن سیس ــک روی آن در ای کلی
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

حامیان ماهنامه طراحی وب
از شما متشکریم    

اگر شما هم تمایل دارید یکی از حامیان ماهنامه طراحی وب باشید ، 
درنگ نکنید !

INFO@IROSCHOOL.COM
02124521768

ماندگـــــار وب
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 ایــن بســته هــا بیشــتر جنبــه آموزشــی داشــته و قــرار نیســت بــه چشــم بخــش دانلــود بــه ایــن بخــش نــگاه کنیــم ، پــس هــر بســته ای هرچنــد کوچــک 
هــم فوایــد تجربــی و آموزشــی داره و نبایــد ازش ســاده رد بشــیم . مــا در هــر شــماره از ماهنامــه یــک بســته خوشــمزه بــه عنــوان هدیــه و بــه جهــت 
حســن انتخــاب شــما براتــون آمــاده کــرده و در اختیارتــون قــرار میدیــم . در انتخــاب هدیــه هــا ســعی میکنیــم عمــوم مخاطبیــن عزیــز رو مــد نظــر 

قــرار بدیــم و بــرای هــر تخصصــی ، بســته ای کاربــردی ارائــه کنیــم .

حاال با خوشمزه های این شماره آشنا بشید :

Radio Button به سبک منوی کشویی

اسالیدر های حرفه ای

افکت های بسیار زیبا برای هاور تصاویر

بیش از 3000 آیکن فلت مینیامل

پرچم سه بعدی 125 کشور جهان

بیش از 300 وب املنت  منو ، دکمه و ...

45 آیکن وکتور جذاب

دانلود رایگان خوشمزه

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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