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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ماهنامه علمی ، آموزشی

طراحی وب
مدرســـه مجـــازی ایـرانیــــان

ب این شماره
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آموزش ایجاد منوی ریسپانسیو

طراحی بر مبنای گرید های استاندارد

Dublin Core ها و تاثیر آنها بر سئو

جومال 3 در اوج قدرت قدم بر میدارد
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صفحه 1بخش : فهرست موضوعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

در این شماره چه میخوانید ؟

در هــر شــاره از ماهنامــه ، مباحــث متفاوتــی رو مــورد بررســی و 

آمــوزش قــرار میدیــم ، همینطــور در تالشــیم تــا از آخریــن اخبــار 

ــالع  ــا اط ــه ش ــی ب ــای مختلف ــب ه ــم در قال ــود در وب ه موج

رســانی داشــته باشــیم .

ــون  ــوم و فن ــوزش عل ــه ، آم ــن ماهنام ــت ای ــی فعالی ــای اصل مبن

طراحــی وب و ســایر حــوزه هــای وابســته خواهــد بــود . در زیــر 

میتونیــد فهرســت موضوعــات شــاره دوم ماهنامــه طراحــی وب از 

مدرســه مجــازی ایرانیــان رو مطالعــه بفرماییــد :
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فهرست موضوعات

گپ دوستانه و گزارشی از شاره اول ماهنامه

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

محبوبرتین مطالب اخیر

آموزش ایجاد منوی ریسپانسیو

CSS ها در Filter استفاده از

طراحی بر مبنای گرید های استاندارد

فیلم آموزشی طراحی گرافیک

Dublin Core ها و تاثیر آنها بر سئو

با Canonical link element آشنا شوید 

جومال 3 در اوج قدرت قدم بر میدارد

وردپرس را فقط پارسی استفاده کنیم !

فونت آیکن ها را به راحتی انتخاب و دانلود کنید

 Gradient ابزار آنالین تولید کننده

پروژه های مشرتک را حرفه ای مدیریت کنید

ابزار آنالین تبدیل کننده فونت ها به فونت وب

ابزار آنالین تولید متون لورم ایپسوم 

ساخت آنالین اپلیکیشن موبایل

نسخه جدید فایرفاکس با طراحی نو و قابلیت های تازه منترش شد

هر روز کیبورد خود را بشویید !

خونریزی قلبی شاره 2 روی اینرتنت

کدام اپراتور تلفن همراه اینرتنت بهرتی دارد؟

مسابقه طراحی وب

خوشمزه
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صفحه 2بخش : سخن سردبیران ماهنامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

گپ دوستانه و گزارشی از شماره اول ماهنامه

رسدبیران : حسین همت یار ، میرتا رحیمی

سالم به شا مخاطبین عزیز ،

خیلــی زود بــا دومیــن شــاره ماهنامــه مدرســه مجــازی ایرانیــان کــه در شــاره دوم بــه ماهنامــه طراحــی وب تغییــر نــام پیــدا کــرد در خدمت 

شــا هســتیم . در دومیــن گــپ دوســتانه در مــورد مســائل مختلفــی از جملــه گــزارش کوتاهــی از بازخوردهــای شــاره اول ماهنامــه صحبــت 

خواهیــم  کــرد و شــا رو از بخــش هــای جدیــد مطلــع میکنیــم :

قبــل از انتشــار اولیــن شــاره ماهنامــه ، انتظــار اســتقبال بســیار خوبــی رو بــا توجــه بــه اینکــه مدرســه مجــازی ایرانیــان کمــرت از 6 مــاه هســت کــه راه انــدازی شــده نداشــتیم ولــی در 

پــی حایــت هــای بســیاری از دوســتان و همــکاران و از جملــه وب ســایت هــای برتــر ایــران هاننــد ،  پایــگاه خــری وب ســایت هــای ایــران وبنــا ، پایــگاه  خــری فنــاوری اطالعــات 

برســام ،  مرجــع دانلــود ایــران میهــن دانلــود ،  مرجــع دانلــود اســکریپت  هــا پرشــین اســکریپت و  در حــدود 30 وب ســایت خــری و دانلــودی دیگــر ، بــه آمــار و بازخــورد بســیار خوبــی 

رســیدیم کــه از ایــن بابــت از همــه شــا عزیــزان سپاســگزاریم . مســلا حایــت و همراهــی شــا مــا رو بــرای ارتقــاء مباحــث علمــی و تــالش جهــت دســتیابی بــه ایــده هــا و اهــداف 

اصلــی ماهنامــه ، دلگــرم و امیــدوار خواهــد کــرد .

بــا توجــه بــه پیامــک هــا و ایمیــل هــای دریافتــی از برخــی مخاطبیــن عزیــز ، تصمیم گرفتیــم بخش هــای جدیــدی رو به ماهنامــه اضافه کنیــم . یکــی از جدیدترین 

بخــش هــای اضافــه شــده بخــش مســابقه طراحــی وب هســت کــه میتونه بســیار جذاب و دوســت داشــتنی باشــه  و جمعــی از طراحان و کدنویســان رو بــه خودش 

جــذب کنــه  چــون بــه جــز فوایــد علمــی کــه داره ، جوایــز ویــژه نقــدی و غیــر نقــدی هم بــه برنــدگان اهدا میشــه :(

یکــی دیگــه از بخــش هایــی کــه اضافــه شــده بخــش فیلــم آموزشــی هســت کــه از ایــن پــس در هــر شــاره یــک فیلــم آموزشــی گرافیــک یــا کدنویســی  بــه صــورت 

رایــگان در اختیارتــون قــرار میگیــره   . هــدف از ایــن بخــش  اینــه کــه بتونیــم آمــوزش هــای حرفه ای تــری رو در قالبــی جدید و با دسرتســی و درک بهــرتی تقدیمتون 

. کنیم 

بخش دیگری که به این شاره اضافه شده آخرین اخبار از فناوری اطالعات هست که به صورت نسبتا مخترص و مفید در اختیارتون قرار میگیره .

یــک رسی مشــکالتی هــم در شــاره اول ماهنامــه وجــود داشــت مثــل اســتفاده از لینــک هــای خارجــی بــرای مشــاهده کامــل مطالــب و یــا دانلــود برخــی ابــزار هــا 

و ... کــه بــا تکنیــک جدیــدی کــه در ایــن شــاره مــورد اســتفاده قــرار دادیــم ایــن مشــکل هــم حــل شــده و بــرای مشــاهده لینــک هــای خارجــی کافیــه روی مــن 

مــورد نظرتــون در فایــل PDF کلیــک کنیــد تــا در مرورگــر شــا صفحــه هــدف بــاز بشــه . همینطــور میتونیــد فیلــم آموشــی رو در فایــل PDF بــه صــورت آنالیــن 

ــاهده کنید . مش

یــه خواهــش کوچکــی هــم از شــا عزیــزان داریــم ، اونــم اینــه کــه ســواالت و مشــکالت خودتــون رو در مــورد مباحــث آموزشــی موجــود در ماهنامــه ، فقــط از 

طریــق بخــش پرســش و پاســخ بــه آدرس اینرتنتــی ask.iroschool.com مطــرح کنیــد تــا ســایر دوســتان شــا هــم بتونــن از پاســخ هــا و ســواالت اســتفاده کننــد .

صمیانه از همه شا سپاسگزاریم

تعداد دانلود اولین شاره
2000 دانلود مستقیم از وب سایت مدرسه

و حدود 4000 دانلود غیر مستقیم از وب سایت حامیان رسانه ای

+ 6000 دانلود

ارسال پیامک به شاره 3000122033
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

هدف این مدرسه چیست ؟

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

ورود به سایت مدرسه مجازی ایرانیان

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 پیرشفتــه 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 شــا صحبــت کنیــم ، میتــوان گفــت مدرســه مجــازی ایرانیــان بــه جهــت رشــد و آگاه ســازی افــراد به صــورت مجازی فعال شــده 

اســت و چنــد امــر مهــم را نشــانه گیــری کرده اســت :

          آموزش آنالین با شعاِر رویکردی نوین در عرص 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 و تعلیم افراد عالقمند به تکنولوژی های طراحی صفحات وب تا حدی که خودشان بتوانند برای خود 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 شا قرار میدهد :

) user.iroschool.com ( جلسات و دوره های آموزشی حضوری ، آنالین ، خصوصی و ... که در بخش سامانه دانشجویان قرار گرفته است          

Graphic , HTML , CSS , PHP/MYSQL , JQUERY , WORDPRESS , SECURITY , SEO : 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 و یا خرید با قیمت های بسیار پایین و مناسب قرارداده شده است .

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

SCHOOL
مدرسه

Online
مجازی

Iranian
ایرانیان

IR O SCHOOL
مدرسه مجازی ایرانیان
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

پنجمین دوره آموزشی طراحی      
گرافیک وب

همینک ثبت نام کنید

 اگــر بــدون اغــراق بخواهیــم در مــورد ایــن دوره آموزشــی چنــد خطــی صحبــت کنیــم ، بایــد عــرض کنیــم ایــن دوره آموزشــی بــه چند جهت 

حائــز اهمیــت خواهــد بــود . ابتــدا اینکــه کلیــه مباحــث آموزشــی کــه در ایــن دوره لحــاظ شــده اســت در قالــب یــک پــروژه عملــی آموزش 

داده خواهــد شــد بــه عبــارت دیگــر شــا کلیــه ابزارهــا و تکنیــک هــا را در حیــن آمــوزش یــاد خواهیــد گرفــت کــه میتوانــد بســیار مطلــوب 

باشــد . دوم اینکــه در کنــار مباحــث عملــی ، آموزشــی هــای علمــی و مبانــی تئــوری نیــز بــه شــا آمــوزش داده خواهــد شــد تــا هــم از نظــر 

توانایــی عملــی بتوانیــد پــروژه هــای آینــده خــود را تامیــن کنیــد و هــم از نظــر علمــی بتوانیــد تحلیــل هــای صحیحــی را انجــام دهید .

 

در پایــان ایــن دوره آموزشــی ، شــا قــادر خواهیــد بــود ، ســبک هــای مختلــف طراحــی UI را شناســایی و تحلیــل کــرده و بتوانیــد توســط نرم 

افــزار فتوشــاپ و برخــی نــرم افزارهــای کاربــردی ترکیبــی دیگــر ، طراحــی گرافیــک قالــب هــای وب ســایت را بــه بهرتیــن نحو انجــام دهید .

مدرس دوره : حسین همت یار

18 ساعت آموزش حرفه ای در 6 جلسه
زمان رشوع دوره : 24 اردیبهشت ماه 1393

محل برگزاری : تهران ، مدرسه مجازی ایرانیان

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
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صفحه 5 بخش : محبوبترین مطالب اخیرماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار اردیبهشت ماه 21393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

معرفی بخش محبوبترین مطالب اخیر

در ایــن بخــش ســعی میکنیــم شــا رو بــا چنــد نوشــته برتــر مباحــث آموزشــی وب ســایت 

مدرســه مجــازی ایرانیــان ) از دیــدگاه کاربــران ( آشــنا کنیــم و توضیحــات مختــرصی دربــاره 

هــر نوشــته خدمتتــون ارائــه کنیــم . بــرای اینکــه بتونیــد محتــوای کامل آموزشــی هــر مبحث 

رو مطالعــه کنیــد ، کافیــه روی کلیــد مشــاهده ایــن مبحــث کلیــک کــرده تــا  آمــوزش هــدف 

در مرورگــر شــا بــاز بشــه .

در شــاره قبلــی ماهنامــه ، دسرتســی بــه لینــک هــا از داخــل فایــل PDF میــر نبــود کــه در 

ایــن شــاره ایــن مشــکل حــل شــده . ممنون میشــیم باز هــم بازخــورد هــای خودتــون رو در 

اختیــار مــا قــرار بدیــد ، مســلا اســتفاده خواهیم کــرد .

18 وکتور فلت موبایل ، تبلت و مانیتور

InkScape با SVG تبدیل تصاویر به فرمت

CSS در Multiple Background

Extras ها در فتوشاپ

 Device در ایــن مطلــب وکتــور هایــی بــه صــورت تخــت و فلــت در طــرح دیوایــس

هــای مختلــف مثــل موبایــل ، انــواع تبلــت ، انــواع کامپیوتــر هــای رومیــزی مثــل لــپ 

تــاپ و … براتــون آمــاده کــرده ایــم کــه میتونیــد از اونها به عنــوان وکتــور در طراحی 

هاتــون و یــا یــک الگــوی خــوب بــرای طراحــی قالــب هــای رسپانســیو اســتفاده کنید 

. در ایــن بســته تعــداد Device 18 بــه شــکل Landscape و Portrate امــاده شــده 

کــه در فرمــت هــای AI و EPS و Graffle و SVG و  PDF قابــل اســتفاده هســت .

توســط نــرم افــزار InkScapeشــا بــه راحتــی میتونیــد تصاویــر در هــر فرمتــی رو بــه 

فایــل SVG تبدیــل کنیــد . در ایــن مقالــه ی آموزشــی نحــوه تبدیــل تصاویــر بــه فایل 

SVG رو آمــوزش دادیــم .

در ایــن جلســه ی آموزشــی بــه شــا نحــوه ترکیــب چنــد تصویــر بــرای پــس زمینــه 

 background آمــوزش داده میشــه و شــا میتونیــد چنــد تصویــر مجــزا رو در یــک

بــه کار بریــد .

در ایــن نوشــته میخــوام در مــورد Extras در فتوشــاپ صحبــت کنیــم زیــرا یکــی از 

ابزارهــای مفیــد و بســیار کاربــری هســت کــه میتونــه بــه شــا کمــک هــای زیــادی 

در طراحــی کنــد  .

مشاهده این مبحث

مشاهده این مبحث

مشاهده این مبحث

مشاهده این مبحث

CSS در Border

مشاهده این مبحث

ــه Border آمــوزش داده  در ایــن جلســه ی آموزشــی متامــی خصوصیــات مربــوط ب

میشــه . پــس از مطالعــه ایــن جلســه ی آموزشــی شــا میتونیــد اشــکال هندســی 

ــد . ــاده کنی ــد مثلــث( رو توســط  Border پی )مانن

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/ndpqj
http://weburl.ir/HSjZN
http://weburl.ir/Qqyax
http://weburl.ir/HuJwF
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صفحه 6بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار اردیبهشت ماه 21393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمیآموزش ایجاد منوی ریسپانسیو
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

حتــا تــا بحــال هنــگام وبگــردی بــا موبایــل و تبلــت ، بــا ســایت هایــی برخــورد کردیــد کــه متامــی عنــارص درون صفحــه متناســب بــا انــدازه ی صفحــه ی موبایــل یــا تبلــت شــا ، منایــش 

داده میشــوند و وبگــردی رو بــرای شــا آســون تــر میکننــد . بــه ایــن ســایت هــا واکنشــگرا یــا responsive گفتــه میشــه .

 Media Query در ایــن مقالــه ، قصــد دارم کدنویســی یــک منــوی ریسپانســیو رو بــه شــا دوســتان آمــوزش بــدم . بــرای ایــن کار مــا از هیــچ فریــم ورکــی اســتفاده منیکنیــم . خودمــون بــا

هــا ایــن کار رو بــه راحتــی انجــام میدیــم . 

اول از همــه بذاریــد بــا منطــق ایــن موضــوع آشــناتون کنــم . مــا بــا اســتفاده از Media Queries میتونیــم تعییــن کنیــم کــه صفحــه ی ومبــون تــو هــر رزولوشــن بــه چــه شــکلی منایــش 

داده بشــه . بــرای منویــی کــه قــراره ایجــاد کنیــم هــم بــه همیــن صــورت عمــل مــی کنیــم . یــک منــو طراحــی مــی کنیــم و بــا اســتفاده از media query و کدهــای css تعییــن مــی کنیــم 

کــه در رزولوشــن هــای بــاال منــو بصــورت عــادی منایــش داده بشــه و در رزولوشــن هــای پاییــن مثــل موبایــل و تبلــت بصــورت ریسپانســیو منایــش داده بشــه . حــاال بایــد ایــن کار رو در 

کــد پیــاده کنیــم .

برای طراحی ریسپانسیو متاتگ های زیر رو در قسمت  head سایت درج می کنیم :

کد html زیر رو جهت ایجاد منو پیاده می کنیم :

حــاال مــا یــک منــو بــدون اســتایل داریــم بــرای زیباتــر کــردن منــو بهــش 

اســتایل هــم میدیــم :

تا اینجا منوی ما بصورت عادی منایش داده میشه :

menu- بــا شناســه ی a اگــر دقــت کــرده باشــید مــا یــک عنــرص

icon در کدمــون قــرار دادیــم :

برای این عنرص استایل زیر رو در نظر میگیریم :

<meta name=”apple-mobile-web-app-capable” content=»yes» >
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0”>

<nav>
            <a href=”#” id=”menu-icon”></a>
            <ul id=”TopMenu”>
               <li><a href=””>خانه</a></li>
               <li><a href=””>مقاالت</a></li>
               <li><a href=””>اخبار</a></li>
               <li><a href=””>فروشگاه</a></li>
               <li><a href=””>مدرسه مجازی ایرانیان</a></li>
            </ul>
</nav>

<a href=”#” id=”menu-icon”></a>

#menu-icon{display: inline-block; width: 40px; height: 40px; background: url(../img/menu.png) center;}

nav{ width: 100%; height: 40px; background-color: #171C20; margin: 0; padding: 0 30px 5px; position: relative;}
nav ul{display: block; width: auto; background-color: #171C20; }
nav ul li{display: inline-block; position: relative;}
nav ul li>a{display: inline-block; font: 12px/27px tahoma; color: #fff; padding: 5px 15px 6px 8px;}
nav ul li>a:hover{color: #FEEF00;}

http://www.iroschool.com
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صفحه 7بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار اردیبهشت ماه 21393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

حاال دلیل ما از گذاشن این آیکون چیه ؟

زمانــی کــه مــا بخوایــم بــا موبایــل یــا تبلــت صفحــه ی وب رو مشــاهده کنیــم ، منــوی اصلــی مخفــی میشــه و ایــن آیکــون منایــان میشــه ، و شــا بــا کلیــک بــر روی ایــن آیکــون میتونیــد 

گزینــه هــای منــو رو بصــورت زیــر منــو و منــوی کشــویی مشــاهده کنیــد . پــس در حالــت عــادی مــا ایــن آیکــون رو نیــاز نداریــم و اون رو hidden مــی کنیــم .

کــد html مــا آمادســت و css مــا هــم بــرای رزولوشــن هــای بــاال آمــاده و قابــل استفادســت . حــاال میخوایــم تعریــف کنیــم زمانــی کــه ایــن صفحــه بــا موبایــل یــا تبلــت بــاز میشــه،  منوی 

مــا از حالــت عــادی خــارج بشــه و بــه حالــت ریسپانســیو تبدیــل بشــه . بــرای ایــن کار از media query زیــر اســتفاده مــی کنیــم :

 css تعریــف مــی کنیــم و میگوییــم اگــر رزولوشــن صفحــه ی منایــش از 1024 پیکســل پاییــن تــر بــود )یعنــی انــواع موبایــل و تبلــت( ، کــد css بــا ایــن مدیــا کوئــری مــا رشطــی رو بــرای

دیگــری رو لــود کــن . بــه کــد زیــر دقــت کنیــد :

حــاال عنــرص a  مــا بــه ایــن شــکل                منایــان میشــه . )میتونیــد بــا اســتفاده از فونــت هــا کــه در ماهنامــه ی نســخه ی اول 

آمــوزش دادیــم ، ایــن آیکــون رو پیــاده کنیــد و دیگــه از تصویــر اســتفاده نکنید(

در کــد بــاال مــا گفتیــم بــرای رزولوشــن هــای کمــرت از 1024 پیکســل ، آیکــون منــوی ریسپانســیو منایــان بشــه و منــوی عــادی مخفــی بشــه . حــاال شــا یــک منــوی ریسپانســیو داریــد کــه 

در موبایــل و تبلــت قابــل مشــاهده هســت .

 

خــب دوســتان مقالــه ی آموزشــی بــه امتــام رســید ، امیــدوارم کــه براتــون مفیــد واقــع شــده باشــه .  میتونیــد 

فایــل هــای ایــن پــروژه رو از طریــق لینــک زیــر دریافــت کنیــد .

در صورتــی کــه ابهــام یــا ســوالی براتــون پیــش اومــد در ســامانه پرســش و پاســخ مدرســه مجــازی ایرانیــان 

مطــرح کنیــد .

موفق و پیروز باشید

حالت ریسپانسیو منو :

حالت عادی منایش منو :

منــوی  منایــش  حالــت 

: ریسپانســیو  در  کشــویی 

#menu-icon{display: hidden; width: 40px; height: 40px; background:  url(“../img/menu.png”) center;}

@media only screen and (max-width : 1024px) {      }

@media only screen and (max-width : 1024px) {
   #menu-icon { display:inline-block;}
   .topMenu nav{position: relative; z-index: 100000; padding-top: 9px;}
nav ul {
display: none; position: absolute; padding: 5px 0; z-index: 100000; border: 5px solid #444; right: 28px; top: 45px; width: 150px;
border-radius: 4px 0 4px 4px;
}
   nav li { text-align: right; width: 120px; padding:0; margin: 0;}
   nav:hover ul , nav:active ul { display: block;}
}

دریافت پروژه
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صفحه 8بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

CSS ها در Filter مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمیاستفاده از
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

همیشــه ایجــاد افکــت هــای درســت و بجــا در وب موجــب زیبایــی و جذابیــت بیشــرت ســایت میشــه. در ایــن مقالــه ی آموزشــی قصــد دارم چنــد افکــت زیبــا بــرای تصاویــر در CSS رو 

بهتــون آمــوزش بــدم . مبحثــی در css وجــود داره کــه تــو ایــن زمینــه میتونــه بــه مــا کمــک کنــه .

CSS ها در Filter
امــروزه بــرای کاهــش حجــم جــی کوئــری هــا در ســایت ، از css3 بســیار اســتفاده میشــه . در گذشــته بــرای ایجــاد بســیاری از افکــت هــا از کدهــای جــی کوئــری اســتفاده میشــد ، امــا بــا 

روی کار آمــدن CSS3 کدهــای جــی کوئــری کــم کــم کمرنــگ شــد و تــا جایــی کــه امــکان داره از CSS3 اســتفاده میشــه چــرا کــه لــود CSS بســیار رسیعــرت از لــود جــی کوئــری انجام میشــه 

و در نهایــت رسعــت بارگــزاری ســایت رو بــاال میــره و ســایت در کمرتیــن زمــان ممکــن لــود میشــه .

در CSS3 مــا 10 نــوع فیلــرت داریــم کــه هــر کــدوم یــک افکــت رو روی تصاویــر پیــاده مــی کنــه . نکتــه ی مهمــی کــه در ایــن فیلــرت هــا وجــود داره اینه کــه متامــی مرورگرها ایــن فیلرتهارو 

پشــتیبانی منیکننــد و شــا میتونیــد برخــی از ایــن فیلرتهــارو بصــورت svg اســتفاده کنید تــا مرورگرهای اصلــی مثل فایرفاکــس از آنها پشــتیبانی کنند . 

10 نوع فیلرتی که در CSS وجود داره به رشح زیر هست :

در ایــن مقالــه ی آموزشــی بــا توجــه بــه پشــتیبانی مرورگرهــا بــه آمــوزش 4 فیلــرت میپردازیــم . اول از همــه url)( رو بهتــون توضیــح میــدم چــون یکــی از 

فیلرتهــای مهــم هســت و بــرای هــک فایرفاکــس بایــد از ایــن فیلــرت اســتفاده کنیــم .

)(URL فیلرت
ــرت دلخــواه رو  ــه فیل ــورد نظرمــون هســت ک ــل SVG م ــک فای ــم . منظــور از لین ــک اســتفاده مــی کنی ــک لین ــی ی ــرای فراخوان ــرت ب ــن فیل از ای

تــوش تعریــف کردیــم و میخوایــم روی تصویرمــون اعــال کنیــم تــا فایرفاکــس هــم ایــن افکــت رو بخونــه ، در واقــع بــرای فهمونــدن فیلــرت بــه 

فایرفاکــس از url اســتفاده مــی کنیــم . بــه کدهــای زیــر دقــت کنیــد تــا نحــوه ی اســتفاده از ایــن فیلــرت رو بیاموزیــد :

به عنوان مثال ما یک فایل svg به نام filters.svg داریم که فیلرت زیر رو توش تعریف کردیم :

ایــن فیلــرت افکــت Blur رو روی تصویــر اعــال مــی کنــه                        در فایــل svg بــه عنــوان یــک شناســه 

عمــل مــی کنــه کــه فیلــرت مــورد نظر مــارو مشــخص میکنه . چــون ممکنــه ما چندیــن فیلــرت رو بصــورت همزمان 

در فایــل svg تعریــف کنیــم . بــرای شناســایی هــر فیلــرت بایــد یــک id بــه هــر کــدوم اختصــاص بدیــم . حــاال برای 

اینکــه بتونیــم ایــن فیلــرت رو درون css اســتفاده کنیــم . بــه شــکل زیــر عمــل مــی کنیــم :

درون url آدرس فایــل svg رو مینویســیم ســپس شناســه ی فیلــرت رو بصــورت #IdName فراخوانــی مــی کنیــم .  در مثــال بــاال id برابــر بــود بــا blur در کــد css هــم در انتهــای آدرس فایــل 

بــا #blur فیلــرت مــورد نظــر رو شناســایی میکنیم .

)(Blur فیلرت
از این فیلرت برای تار کردن و Blur کردن تصویر استفاده میشه .

: )(Blur قاعده دستوری

webkit قابل پشتیبانی در مرورگرهای Blur

blur()
brightness()
contrast()
url()
drop-shadow()
grayscale()
hue-rotate()
invert()
opacity()
sepia()

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”>
    <filter id=”blur”>
      <feGaussianBlur stdDeviation=”2”/>  
    </filter>
</svg>

id=”blur”

img {filter: url(‘filters.svg#blur’)}

filter: blur(2px)

-webkit-filter: blur(2px)

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/Znpps
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

Blur قابل پشتیبانی در فایرفاکس ورژن های جدید

filters.svg ذخیره کد زیر در فایل

: CSS فراخوانی در

Blur قابل پشتیبانی در فایرفاکس های قدیمی 

+IE9 قابل پشتیبانی در Blur

دستور کلی :

)(Drop-shadow فیلرت

از این فیلرت برای ایجاد سایه در تصویر استفاده میشه :

: )(Drop-shadow قاعده دستوری

webkit قابل پشتیبانی در مرورگرهای Drop-shadow

Drop-shadow قابل پشتیبانی در فایرفاکس ورژن های جدید

filters.svg ذخیره کد زیر در فایل

: CSS فراخوانی در

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”>
    <filter id=”blur”>
      <feGaussianBlur stdDeviation=”2”/>  
    </filter>
</svg>

filter: url(‘filters.svg#blur’)

-moz-filter: blur(2px)

filter: drop-shadow(16px 16px 10px black) 

-webkit-filter: drop-shadow(5px 5px 2px black) 

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”>
<filter id=”shadow”>
  <feGaussianBlur in=”SourceAlpha” stdDeviation=”2”/>
  <feOffset dx=”5” dy=”5” result=”offsetblur”/>
  <feFlood flood-color=”#000000”/>
  <feComposite in2=”offsetblur” operator=”in”/>
  <feMerge>
    <feMergeNode/>
    <feMergeNode in=”SourceGraphic”/>
  </feMerge>
</filter> 
</svg>

filter: url(‘filters.svg#shadow’) 

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(strength=1) , progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=0, mirror=0)

img {-webkit-filter: blur(2px); -moz-filter: blur(2px); -ms-filter: blur(2px); filter: url(‘filters.svg#blur’);
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(strength=1) , progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=0, mirror=0)}

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/Znpps
http://www.iroschool.com
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

Drop-shadow قابل پشتیبانی در فایرفاکس های قدیمی

+IE9 قابل پشتیبانی در Drop-shadow

دستور کلی :

-moz-filter: drop-shadow(5px 5px 2px black) 

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=’black’, Direction=135, Strength=6)

img{-webkit-filter: drop-shadow(5px 5px 2px black); -moz-filter: drop-shadow(5px 5px 2px black);
-ms-filter: drop-shadow(5px 5px 2px black);
filter: url(‘filters.svg#shadow’);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=’black’, Direction=135, Strength=6)}

)(Opacity فیلرت

از این فیلرت برای تعیین میزان شفافیت تصویر استفاده میشه .

webkit قابل پشتیبانی در فایرفاکس و مرورگرهای ، )(Opacity قاعده دستوری

+IE8 قابل پشتیبانی در Opacity

دستور کلی :

بــه دلیــل اینکــه فیلرتهــای دیگــه توســط مرورگرهــای اصلــی بــه خوبــی پشــتیبانی منیشــه ، از آمــوزش آن هــا میپرهیزیــم بــا ایــن تفاســیر دوســتان عزیــز آمــوزش مــا بــه امتــام میرســه . 

امیــدوارم کــه آمــوزش مفیــدی براتــون بــوده باشــه . در صــورت متایــل میتونیــد فایــل ایــن پــروژه رو از طریــق لینــک زیــر دریافــت کنیــد و در دمــو تصاویــر رو مشــاهده کنیــد :

در صورتی که ابهام یا سوالی براتون پیش اومد در سامانه پرسش و پاسخ مدرسه مجازی ایرانیان مطرح کنید .

موفق و پیروز باشید . 

opacity : 0.5

-ms-filter: “progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=50)”; filter: alpha(opacity=50)

img{opacity : 0.5; -ms-filter: “progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=50)”; filter: alpha(opacity=50);}

دریافت پروژه

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/Znpps
http://weburl.ir/skXeH
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

پرسش و پاسخ
مدرسین مدرسه مجازی ایرانیان آماده پاسخ گویی به شا هستند

HTTP://ASK.IROSCHOOL.COM

سوالی دارید ؟

دانشجـــــوی عزیــز ، دربخــش پرســش و پاســخ مدرســه مجــازی ایرانیــان ، 

ــی  ــت موضوع ــف در محوری ــای مختل ــه ه ــا در زمین ــواالت ش ــه س کلی

ــی HTML , CSS , jQuery و ...  ــک ، کدنویس ــم از گرافی ــی وب اع طراح

پاســخ داده خواهــد شــد . کافیســت در کمــرت از 10 ثانیــه ثبــت نــام کــرده و 

ســوال خــود را بپرســید !

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://ask.iroschool.com
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یارطراحی بر مبنای گرید های استاندارد

مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

طراحــی اســتاندارد همیشــه جــزء توجهــات ویــژه طراحــان گرافیــک و برنامــه نویســان بــوده و هســت ، از طرفــی ایجــاد ســهولت در اســتفاده از ابزارهــای مختلــف بــرای پیــاده ســازی این 

اســتاندارد هــا هــم بســیار حائــز اهمیت هســت . 

 Grid Base Design همونطــور کــه میدونیــد مــا در طراحــی گرافیــک صفحــات وب اســتاندارد هایــی رو  میبایســت رعایــــــــــــت کنیم  . یکــی از مهمرتیِن ایــن اســتاندارد ها کــه نامــش

) طراحــی بــر اســاس شــبکه بنــدی هــای منظــم و اســتاندارد ( هســت کــه  عــرض هــای اســتانداردی ماننــد 960 پیکســل ،  978 پیکســل ، 1218 پیکســل و یــا 1378 پیکســل دارنــد .

در طراحــی هــر چقــدر اجــزاء طــرح اعــم از لوگــو ، منــو هــا ، متــون ، جعبــه هــای مختلــف ، کلیــد هــا و ... در ســطر و ســتون هــای منظــم قــرار گرفتــه باشــند ، اصطالحــاً گفتــه میشــه 

طراحــِی متیــزی انجــام شــده ، از طرفــی پــس از کدنویســی و پیــاده ســازی ســایت نیــز  ، بخــش هــای مختلــف ســایت بســیار مرتــب و منظــم در کنــار هــم قــرار گرفتــه اند وچشــم مخاطب 

بــرای دیــدن بهــرت بخــش هــای مختلــف راحــت تــر خواهــد بــود   . همچنیــن  طراحــی انجــام شــده  بــرای کدنویســی هایــی بــا عــرض هــای ثابــت و حتــی واکنشــگرا ) Responsive ( قابــل 

اســتفاده هســت پــس مســلا بهــرته کــه مبنــای طراحــی مــا بــر پایــه گریــد هــا باشــه و البتــه کار طراحــی و چیدمــان اجــزاء طــرح رو هــم بســیار راحــت تــر میکنــه . 

الزم میدونم برای مفهوم سازی بهرت به تصویر زیر دقت کنین :

اگــر کمــی توجــه داشــته باشــید متوجــه میشــید کــه در تصویــر ســمت چــپ دقیقــا هــان اجزایــی بــه کار رفتــه کــه در تصویــر ســمت راســت وجــود داره ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه در 

طراحــی طــرح تصویــری ســمت چــپ از گریــد  اســتفاده شــده کــه همــه اجــزای طــرح رو بــه صــورت منظــم و مرتــب در ســتون هــای مســاوی و متقــارن در کنــار هــم قــرار داده . ایــن 

نظــم و ترتیــب در طراحــی صفحــات وب بــا اجــزای بســیار متعــدد ، فقــط در ســایه اســتفاده از گریــد هــا میــر میشــه . ایــن گریــد هــا رو هــم خودتــون میتونیــد بســازید و هــم میتونیــد 

از گریــد هــای آمــاده و حرفــه ای و البتــه اســتاندارد اســتفاده کنیــد کــه بســیار زیــاد در زمــان شــا رصفــه جویــی میشــه :(

خب حاال ببینیم با این گرید ها چه سایت هایی تا به حال طراحی شده :

http://drupal.org  وب سایت پروژه دروپال

) 12 col ( استفاده از گرید 12 ستونه

http://www.sonymusic.com وب سایت سونی موزیک

) 16 col ( استفاده از گرید 16 ستونه

 http://fedoraproject.org  وب سایت پروژه فدورا

) 16 col ( استفاده از گرید 16 ستونه

http://www.iroschool.com
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یار

مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

همونطــور کــه دیدیــد طراحــی ایــن وب ســایت هــا طبــق گریــد هــای اســتاندارد 960 پیکســل و با ســتون هــای 12 و 16 انجام شــده و نظم بســیار خاصی 

رو بــه اجــزای مختلــف وب ســایت داده  اســت . در زیــر میتونیــد گریــد های مختلــف از 960 رو مشــاهده کنید :

در پایــان امیــدوارم کــه از ایــن آمــوزش نهایــت اســتفاده رو بــرده باشــید . بســته 

آمــاده و اســتاندارد گریــد هــای مختلــف رو میتونیــد از وب ســایت  هــای زیــر 

دانلــود و اســتفاده کنیــد :

دانلود گرید 960 : 

دانلود گرید های 978 و 1218و 1378 : 

براتون آرزوی موفقیت دارم

همیشه استاندارد باشید :(

http://960.gs
http://978.gs

http://pulseapp.com وب سایت معروف

) 16 col ( استفاده از گرید 16 ستونه

http://tapbots.com وب سایت معروف

) 12 col ( استفاده از گرید 12 ستونه

http://qatar.vcu.edu وب سایت معروف

) 12 col ( استفاده از گرید 12 ستونه

گرید 24 ستونهگرید 16 ستونه

گرید 12 ستونه

http://www.iroschool.com
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i r o s c h o o l . c o m انتشار اردیبهشت ماه 21393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یار

مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

ایــن فیلــم کــه مــدت هــا پیــش در بخــش فیلــم هــای آموزشــی وب ســایت مدرســه مجــازی ایرانیــان بــرای خریــد دانشــجویان عزیــز قــرار گرفتــه بــود در حــال حاضــر بــه صــورت رایــگان در اختیــار شــما 

مخاطبیــن عزیــز ماهنامــه طراحــی وب قــرار میگیــرد .  امیــد اســت پــس از مشــاهده ایــن فیلــم آموزشــی ، بتوانیــد از مباحــث گفتــه شــده در آمــوزش بــه نحــو صحیــح اســتفاده نماییــد :

سیاســت مــا در تولیــد فیلــم هــای آموزشــی بدیــن شــکل خواهــد بــود کــه دانشــجوی بیننــده بــه صــورت علمــی و عملــی در قالــب یــک پــروژه کوچــک ، بــا پروســه طراحــی موضــوع مربوطــه آشــنا خواهد 

شــد و آنقــدر بــا کارکــرد گزینــه هــای مختلــف و خلــق جلــوه هــای مختلــف دســت و پنجــه نــرم خواهــد کــرد کــه کامــا ملکــه ذهنشــان خواهــد شــد ، زیــرا اعتقــاد داریــم آمــوزش هــای گزینــه ای ) آموزش 

هایــی کــه تنهــا گزینــه هــای نــرم افــزار هــا و بخــش هــا بــه صــورت تئــوری و تنهــا یــک مثــال عملــی توضیــح داده خواهــد شــد ( دارای بــار مثبتــی نبــوده و تنهــا مخاطــب بیننــده را ســردرگم خواهــد کرد .

مشخصات این فیلم آموزشی

Progressbar موضوع : آموزش طراحی گرافیک
تولید کننده : مدرسه مجازی ایرانیان

مدرس : حسین همت یار
MP4 : فرمت

HD : کیفیت
زمان : 39:07 دقیقه

حجم فایل : 150 مگابایت
Adobe Photoshop : نرم افزار الزمه

قیمت : رایگان ) مخاطبین ماهنامه (

چه چیزی در این فیلم آموزش میبینید

نحوه استفاده از Shape ها و تنظیمات ساختاری آن ها
Pattern Overaly نحوه استفاده از

Gradient Overaly نحوه استفاده از
Color Overaly نحوه استفاده از
Drop Shadow نحوه استفاده از
Inner Shadow نحوه استفاده از

Outer Glow نحوه استفاده از
Inner Glow نحوه استفاده از

Bevel and Emboss نحوه استفاده از
Strock نحوه استفاده از

آمــوزش اســتفاده از پنجــره Layer Style یــا همــان تنظیمــات 
Blending Options در فتوشاپ

طراحی دکمه گرافیکی و ...

دانلود و مشاهده فیلم

فیلــم آموزشــی در زیــر بــرای شــما قابــل مشــاهده هســت . 
دقــت نماییــد در حالــت نمایــش بــه دلیــل اینکــه فایــل فیلــم 
از وب ســرور مدرســه مجــازی ایرانیــان خوانــده خواهــد شــد 

میبایســت بــه اینترنــت متصــل باشــید .

ــر  ــک زی ــد از لین ــز میتوانی ــم نی ــود فیل ــرای دانل ــن ب همچنی
ــد : ــتفاده نمایی اس

Progressbar فیلم آموزشی طراحی گرافیک

دانلود فیلم آموزشی

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/Znpps


http://iroschool.com/download/video/progressbar-iroschool.com.mp4
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

همیشــه مبحــث ســئو بــرای صاحبــان ســایت بســیار جــذاب و هیجــان انگیــز بــوده و هســت . بــا توجــه بــه اینکــه ســئوی بــاال میتونــه عامــل موفقیــت کســب و کار صاحبان ســایت باشــه ، توجــه خاصی بــه این مبحث میشــه 

. چــرا کــه بــا ســئوی بــاال موتورهــای جســتجوگر اهمیــت بیشــرتی به ســایت شــا میدهنــد   .

ما در مدرسه مجازی ایرانیان و ماهنامه هایی که ارائه می کنیم سعی بر این داریم که مباحثی کاربردی در رابطه با سئو در اختیار شا دوستان قرار بدیم .

همونطور که اطالع دارید عوامل مختلفی سئوی سایت شارو تحت تاثیر قرار میده ، در این مقاله ی آموزشی قصد دارم به تگ هایی اشاره کنم که شاید تاکنون به آنها توجهی نداشتید.

Dublin Core Metadata Initiative یــا DCMI  متاتــگ هایــی هســتند کــه بــه آن هــا  Meta Data هــم گفتــه میشــه ، چــون شــامل 15 تــگ کاربــردی هســت کــه هــر کــدوم از تــگ هــا توصیــف کننــده بخشــی از ســایت 

شــا هســتند . ایــن سیســتم از اطالعــات متــا بــرای معرفــی بهــرت محتویــات صفحــات وب شــا اســتفاده میکنــه. اگــر بــا متاتــگ هــای description ، Keywords و ... آشــنا باشــید ، اینطــور باید گفت کــه Dublin Core نســخه 

ی کامــل شــده ی ایــن متاتــگ هاســت کــه بصــورت کامــل متامــی بخــش هــای ســایت شــارو بــه موتورهــای جســتجوگر معرفــی میکنه .

اگــر بخوایــم در رابطــه بــا ارزش ایــن متاتــگ هــا در موتورهــای جســتجوگر صحبــت کنیــم ، بایــد اینطــور توصیــف کنیــم کــه گــوگل در اوایــل ظهــور Dublin Core یــا DC اهمیــت بســیار زیــادی بــه ایــن متاتــگ هــا میــداد 

امــا کــم کــم از ارزش ایــن متاتــگ هــا کــم شــد چــرا کــه گــوگل بطــور کل از ارزش متامــی متاتــگ هــا کــم کــرد، امــا هنــوز هــم اســتفاده از Dublin coreدر جســتجوگر گــوگل بــی تاثیــر نخواهــد بــود چــرا کــه اســتفاده از ایــن 

متاتــگ هــا نشــان دهنــده ی ایــن موضــوع هســت کــه شــا در تالشــید تــا هرچــه بهــرت صفحــات ســایتتون رو بــه موتورهــای جســتجوگر معرفــی کنیــد . در بیــن متامــی موتورهــای جســتجو ، جســتجوگر Bing و اســپایدرهای 

ایــن جســتجوگر اهمیــت بســیار زیــادی بــه Dublin Core هــا میدهنــد . 

چطور میتونیم از  Dublin Core استفاده کنیم؟

Dublin Core 15 تگ داره که هر کدوم یه بخشی از سایت شارو توصیف می کنه ، از بین متامی این تگ ها ما چند تگ که کاربردی هست رو به شا معرفی می کنیم  . 

تگ  Title یا عنوان 

در این تگ نام سایت رو مینویسید که نشان دهنده محتویات سایتتون هست :

تگ subject یا موضوع 

تگ موضوع میتونه شامل کلمه یا عبارت کلیدی صفحه باشه که مرتبط با محتویات درون سایت شاست :

تگ  description یا توضیحات

در این متاتگ توضیح کلی در رابطه با عملکرد سایت مینویسید :

تگ  type یا نوع

این متاتگ نوع سایت شارو مشخص میکنه  ، که می تونه شامل  image , sound , text  و  simulation باشه :

در انتخاب نوع سایت دقت داشته باشید چون اگر اشتباه این مورد رو قرار بدید به سایت خودتون رضر وارد کردید .

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمیDublin Core ها و تاثیر آنها بر سئو
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

<meta name=”dc.title” CONTENT=”iranian Online School”>

<meta name=”dc.subject” CONTENT=”Online Learning”>

<meta name=”dc.description” CONTENT=”iroschool is a useful site that helps to Other Users learn Web Technologies”>

<meta name=”dc.type” scheme=”DCMIType” content=”text”>

http://www.iroschool.com
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

تگ source یا منبع 

این متاتگ مشخص می کنه که منابعی که سایت شا از اون تغذیه می کنه چه سایت هایی هستند ، بهرتین گزینه استفاده از سایت خودتون هست :

تگ  creatorیا ایجاد کننده 

در این متاتگ شا مشخص می کنید که ایجاد کننده مطالب سایت شا چه کسی هست :

ایــن تــگ هــارو شــا بایــد در head متامــی صفحــات ســایتتون لحــاظ کنیــد تــا نتیجــه ی مطلــوب رو بگیریــد . ممکنــه ایجــاد صحیــح ایــن تــگ هــا براتــون ســخت باشــه ، بــرای همیــن میتونیــد از ابزارهــای آنالین هم اســتفاده 

 . کنید 

خوب دوستان در اینجا آموزشمون به امتام میرسه ، امیدوارم مفید واقع شده باشه . 

موفق و پیروز باشید

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

<meta name=”dc.source” CONTENT=”http://www.iroschool.com”>

<meta name=”dc.creator” CONTENT=”Administrator”>

http://webposible.com/utilidades/dublincore-metadata-gen/index.php?lang=en
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

یکــی از عوامــل منفــی کــه در ســئوی ســایت شــا تاثیــر گــذار هســت ، URL هــای متعــدد بــا محتــوای یکســان هســت . در ســال 2009 موتورهــای جســتجوگر متــا لینکــی رو بــه نــام  Canonicalمعرفــی کردنــد. اســتفاده از 

  canonical در صفحــات ســایت شــا کمــک بســیار زیــادی بــه موتــور جســتجو مــی کنــه تــا بتونــه نســخه اصلــی صفحــات رو بــرای ایندکــس از بیــن صفحــات تکــراری ســایت تشــخیص بــده. در اصــل وقتــی تــگ canonical

رو در یــک صفحــه قــرار میدیــم، منظــور اینــه کــه آدرســی کــه در ایــن تــگ وارد شــده دارای مطالــب مشــابه بــا ایــن مطلــب هســت و بــه جســتجوگر کمــک مــی کنیــم تــا متامــی صفحــات بــا محتویــات یکســان رو ایندکــس 

نکنــه و بهرتیــن گزینــه رو انتخــاب و ایندکــس کنــه .

بسیاری از صاحبان سایت با این مشکل برخورد می کنند که مطالب با محتوای یکسان دارند اما URL های آنها متفاوت هست که در این جا چند مشکل بوجود میاد :

-   موتورهای جستجوگر منیدونند که کدوم صفحه رو مورد بررسی قرار بدهند یا ایندکس کنند ؟

-   موتورهای جستجو منیدونند در بخش منایش نتایج کدوم صفحه رو به منایش دربیاورند ؟

-   و موتورهای جستجو در رنک دهی به این صفحات دچار مشکل می شوند .

همین امر باعث میشه تا رنک صفحات شا کاهش پیدا کنه . برای رفع این مشکالت صاحبان سایت از Canonical استفاده می کنند.

بــرای درک بهــرت یــک مثــال براتــون میزنــم ؛ تصــور کنیــد یــک فروشــگاه اینرتنتــی داریــد ، آرشــیو محصوالتتــون رو در دو صفحــه قــرار دادیــد . یــک صفحــه منایــش محصــوالت بــا توجــه بــه دســته بنــدی و یــک صفحــه منایــش 

محصــوالت بــر اســاس قیمــت و تاریــخ . حــاال شــا محصــوالت و محتــوای یکســان رو در دو صفحــه منایــش میدیــد . ایــن مســئله در ســئوی شــا تاثیــر منفــی میــذاره . خــوب بــه نظــر میرســه صفحــه ی منایــش محصــوالت 

بــر اســاس دســته بنــدی صفحــه ی اصلــی و صفحــه ی منایــش محصــوالت بــر اســاس قیمــت و تاریــخ صفحــه فرعــی محســوب میشــه )تشــخیص صفحــه اصلــی بــا خودتونــه(. بــه عنــوان مثــال مــا لینــک هــای زیــر رو در نظــر 

: میگیریم 

http://exampleShop.com/products?cat  : لینک صفحه اصلی

http://exampleShop.com/products?price  : لینک صفحه فرعی

حــاال بــرای حــل ایــن مشــکل مــا میایــم متالینــک canonical رو در صفحــه ی فرعــی )یعنــی منایــش محصــوالت بــر اســاس قیمــت و تاریــخ( قــرار میدیــم و مقــدار اون رو آدرس صفحــه ی اصلــی )یعنــی منایــش محصــوالت بــر 

اســاس دســته بنــدی( قــرار میدیــم . اینطــوری بــه موتورهــای جســتجوگر میفهمونیــم کــه صفحــه اصلــی کــه بایــد ایندکــس بشــه صفحــه منایــش محصــوالت بــر اســاس دســته بنــدی  هســت و صفحــات منایــش محصــوالت بــر 

اســاس قیمــت و تاریــخ صفحــه فرعــی محســوب میشــه . نحــوه اســتفاده از متالینــک کنونیــکال بــه شــکل زیــر مــی باشــد:

ما این لینک رو در صفحه فرعی در قسمت  head صفحه قرار میدیم تا صفحه اصلی شناسایی و توسط موتورهای جستجوگر ایندکس بشه .

در سیســتم هــای مدیریــت محتــوا مثــل وردپــرس ، افزونــه هــای قدرمتنــدی در ایــن زمینــه وجــود داره کــه بصــورت هوشــمند لینــک هــا و صفحــات رو شناســایی مــی کنــه و در head صفحــات فرعــی کــد  canonical صفحــه 

اصلــی رو درج مــی کنــه .

خوب دوستان فکر می کنم توضیحات الزم در رابطه با canonical Link element رو داده باشم . در صورتی که سوال یا ابهامی براتون بوجود اومد در سامانه پرسش و پاسخ مدرسه مجازی ایرانیان مطرح کنید .

موفق و پیروز باشید

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمیبا Canonical link element آشنا شوید 
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

<link rel=”canonical” href=”http://exampleShop.com/products?cat” />

نکات :
-   درج این لینک در صفحات اجباری نیست اما بودن این لینک در صفحات به روبات ها برای ایندکس صفحات کمک بسیاری می کنه .

-   زمانی که شا این لینک رو در صفحه ای قرار میدید و لینک صفحه ی دیگه رو درون کنونیکال تعریف می کنید ، به جستجوگر این دستور رو میدید که به این صفحه امتیازی نده و به صفحه هدف امتیاز بده .

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://ask.iroschool.com
http://weburl.ir/Znpps
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

شبکه کاریابی وردپرس
اطالعات شغلِی جامع و ارتباطی مطمنئ

هم اکنون شا 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 رسیعرت انجام و شغل ها به بهرتین نحو ممکن انتخاب میشود

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://wpjob.ir


صفحه 19بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار اردیبهشت ماه 21393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

جوما 3 در اوج قدرت قدم بر میدارد

بــا توجــه بــه اینکــه در شــاره قبلــی ماهنامــه در مــورد سیســتم وردپــرس مقالــه ای داشــتیم ، دوســتان و همــکاران زیــادی تقاضــا داشــتند تــا مقالــه ای کامــل و مفیــد در مــورد سیســتم 

مدیریــت محتــوای جومــال ارائــه کنیــم کــه مــا تصمیــم گرفتیــم در مــورد مهمرتیــن مســئله حــال حــارِض جومــال  ، اون هم ویژگــی های نســخه آخــر جومــال  3.0.0  صحبت کنیم کــه میتونه 

بــرای دوســتداران جومــال بســیار جــذاب باشــه  حتــی واســه شــا وردپرســی هــا و دروپالــی هــا و ...کــه تعصــب خاصــی روی سیســتم مــورد اســتفاده خودتــون داریــد :(

جومــال یــک جهــش بــزرگ بــه فضــای تلفــن همــراه را بــا تغییــرات اساســی در هــر دو بخــش مدیریــت و ســایت در طراحــی ظاهــر و رابــط داخلــی آن انجــام داده اســت. جومــال اولیــن 

CMS اســت کــه از فریمــورک Bootstrap اســتفاده می کنــد. بــرای اســتفاده بهــرت در تلفــن همــراه بــرای هــر دو بخــش مربــوط بــه بازدیــد کننده هــا و مدیریــت جومــال بهینــه طراحــی 

شــده اســت. اکنــون هــر وب ســایتی می توانــد بصــورت کاربــر پســند محتوایــی را بــرای بازدیــد کننــدگان در تلفــن همــراه بــه منایــش بگــذارد و بــرای مدیران نیــز با اســتفاده از تلفــن همراه 

بســیار خرســند خواهــد بــود کــه بتواننــد در بخــش مدیریــت فعالیــت منایند.

جومــال بــا نــگاه و احســاس جدیــدی همــراه بــا فریمــورک Bootstrap کــه کامــال کنــش گراســت ، همــراه بــا یــک رابط ملســی شــگفت انگیــز از UI / UX کار عالــی تیم جومال JUX ســاخته 

شــده اســت. جومــال می آیــد، آمــاده و بــه طــور کامــل پاســخگو بــرای دســتگاه های تلفــن همــراه، تبلت هــا، و کامپیوترهــای معمولــی بــا هــر صفحــه منایشــی. امــکان بهــره بــردن از بخــش 

مدیریــت جومــال نیــز بــا هــر ابــزاری میــر اســت و احســاس خوبــی دســت خواهــد داد زمانیکــه در مدیریــت جومال بــه تنظیــات خاصــی می پردازید.

سازگار با موبایل

کاربر پسند

قالب سایت کامال کنش گراست

 بخش مدیریت کامال کنش گراست

خروجی هسته کامال پاسخگو و واکنش گراست

رابط کاربری کاربرپسندجدید

نصب جومال در 30 ثانیه

احساس راحتی در بخش مدیریت

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

جومــال یــک جهــش بــزرگ بــه فضــای تلفــن همــراه را بــا تغییــرات اساســی در هــر دو بخــش مدیریــت و ســایت در طراحــی ظاهــر و 

رابــط داخلــی آن انجــام داده اســت. جومــال اولیــن CMS اســت کــه از فریمــورک Bootstrap اســتفاده می کنــد. بــرای اســتفاده بهــرت در 

تلفــن همــراه بــرای هــر دو بخــش مربــوط بــه بازدیــد کننده هــا و مدیریــت جومــال بهینــه طراحــی شــده اســت. اکنــون هــر وب ســایتی 

می توانــد بصــورت کاربــر پســند محتوایــی را بــرای بازدیــد کننــدگان در تلفــن همــراه بــه منایــش بگــذارد و بــرای مدیــران نیــز بــا اســتفاده 

از تلفــن همــراه بســیار خرســند خواهــد بــود کــه بتواننــد در بخــش مدیریــت فعالیــت مناینــد.

جومــال 3 هیجــان جدیــدی را بــا خــود آورده اســت. در یــک نــگاه کلــی احســاس خوبــی بــه شــا دســت می دهــد زیــرا می توانیــد از آن در هــر دو بخــش مدیریــت و ســایت بــا ابزارهــای 

دیگــری نیــز بهــره منــد شــوید ، ویژگی هــای جدیــد و دیگــری نیــز اضافــه شــده کــه کار بــا آن را لــذت بخــش تــر خواهــد کــرد.

کار گسرتده روی استانداردسازی و ثبات بیشرت کدها

ادغام Bootstrap با پکیج رسانه ای JUI در یک بسته

یک قالب جدید با نام Isis در بخش مدیریت جومال

یک قالب جدید برای سایت با نام Protostar که با استفاده از Bootstrap ساخته شده است و همچنین قالب Beez3 نیز بروزرسانی گردیده است

از راه انداز PostgreSQL استفاده شده است. شا قادر هستید که سایت جومال 3 را با بانک اطالعاتی PostgreSQL راه اندازی کنید

PHP Memcached استفاده از راه انداز

SimplePie برای مدیریت خوراک به جای JFeed استفاده از

نصب و راه اندازی بسته های زبان به طور مستقیم از مدیریت جومال

گروه کاربران مهان بطور پیش فرض وجود دارند

اجازه ذخیره کردن مطلب خالی داده شده است

ماژول آمار جدید در مدیریت جومال

بروز رسانی ویرایشگر TinyMCE به نسخه 3.5.6

پاک کردن خودکار کدهای قدیمی استفاده نشده، فایل ها و فیلدهای پایگاه داده و جداول و استاندارد سازی بهرت جداول

ارتقا جستجوی هوشمند

CMS واحد تست در

CMS بروزرسانی سیستم تست ها در

ابزار گسرتش دهنده

و خیلی موارد بیشرت!

Zero CSS ساخت یک کامپوننت با
CSS ایجاد استایل یک سایت با یک فایل

Icomoon استفاده از کتابخانه فونت

Mootools و jQuery

دانلود آخرین نسخه جومال 3.3.0مشاهده نسخه دمو آنالین جومال 3

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://demo.joomla.org
http://www.joomla.org/download.html


صفحه 21بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

نویسنده این مقاله : مرتضی گرانسایهوردپرس را فقط پارسی استفاده کنیم !

مشخصـــــات و اطالعـــــات ) کلیک کنیـد (

سخن کوتاه : حسین همت یار

در شــاره قبلــی ماهنامــه در مــورد مشــکالت و عــدم تعهــدات گــروه وردپــرس فارســی صحبــت کردیــم ولــی راه حــل مناســبی رو بــرای ایــن مشــکالت پیــش روی شــا قــرار ندادیــم . در 

ایــن مقالــه کــه توســط دوســت بســیار خوبــم مرتضــی گرانســایه مدیریــت گــروه وردپــرس پارســی  WP-Parsi.com آمــاده شــده قصــد داریــم افزونــه ای جایگزیــِن افزونــه جاللــی و کال 

جایگزینــی بــرای خدمــات گــروه وردپــرس فارســی بــه شــا معرفــی کنیــم . 

بــی شــک مهمرتیــن و معروفرتیــن افزونــه بــرای کاربــران وردپــرس در ایــران افزونــه »جاللــی« بــوده کــه باعــث نفــوذ بیــش از پیــش وردپــرس در بیــن کاربــران ایرانی شــد و با افــزودن تاریخ 

شمســی بــه وردپــرس ایــن سیســتم را بــه یکــی از محبــوب تریــن و پرکاربرترین سیســتم مدیریــت ســایت در ایران تبدیــل منود.

امــا مشــکل از زمانــی رشوع شــد کــه توســعه افزونــه جاللــی کُنــد و تقریبــا متوقــف شــد. کدهــای افزونــه بعــد از 4 ســال تغییــر خاصــی نکــرد و هســته اصلــی آن بهینــه نشــد. برای نســخه 

هــای جدیــد وردپــرس هیــچ توســعه ای انجــام نشــد و مشــکالت کاربــران روز بــه روز بیشــرت شــد.

فشــار روی رسور، مشــکالت و تداخــل بــا برخــی از افزونــه هــای کاربــردی ماننــد رسی افزونــه هــای ســئو، ایجــاد بــاگ و مشــکالت در بخــش مدیریــت وردپــرس، مشــکالت در بخــش پیونــد 

یکتــا و.... از جملــه مهمرتیــن مشــکالت افزونــه جاللــی بــه حســاب مــی آینــد و حتــی بــا وجــود ارائه افزونــه بهینه تر شــده جاللــی بــه نــام wp-persian بازهم دردی دوا نشــد و مشــکالت 

کاربــران هر روز بیشــرت شــد.

همــه اینهــا مــا را بــرآن داشــت تــا افزونــه جدیــد را تولیــد کنیــم تــا عــالوه بــر حــل مشــکالت فــوق، دارای هســته ای بهینــه تــر و رسعتــی باالتــر باشــد و حتــی کاربــران را از اســتفاده از 

وردپــرس فارســی بــی نیــاز کنــد! شــا بــا نصــب و اســتفاده از ایــن افزونــه عــالوه بــر تاریــخ شمســی، وردپرســی کامــال پارســی و راســت چیــن در همــه بخشــها خواهیــد داشــت.

بــا اســتفاده از ایــن بســته دیگــر نیــازی بــه وردپــرس فارســی نخواهیــد داشــت زیــرا فایــل هــای زبــان را از طریــق افزونــه بــه وردپــرس منتقــل مــی شــود و ایــن مــورد وقتــی مهــم مــی شــود 

کــه شــا مــی توانیــد سیســتم وردپــرس ســایتتان را بــه وردپــرس اصلــی بروزرســانی کنیــد و منتظر انتشــار وردپرس فارســی نباشــید.

ــت )بخــش نوشــته هــا،  ــرس در بخــش هــای مدیری ــه وردپ ــخ شمســی ب ــزودن تاری 1.   اف

افــزودن نوشــته، بخــش دیــدگاه هــا، بخــش ویرایــش رسیع نوشــته هــا و دیــدگاه هــا )جدید(

و...(  و کاربــری وردپــرس )نوشــته هــا، دیــدگاه هــا، بایگانــی و ...(

2.    شمسی سازی پیوند یکتا وردپرس در همه حالت ها

3.    تبدیل اعداد به فارسی و جایگزینی اعداد عربی با اعداد فارسی

4.    تبدیل همه حروف عربی )مانند ي , ك( به حروف معادل فارسی

5.    بایگانی شمسی/خورشیدی بهینه شده

6.    راست چینی و فیکس در ادیتور پیش فرض وردپرس

7.    راست چینی و فارسی سازی همه بخشهای وردپرس

چرا وردپرس را پارسی استفاده کنیم ؟

مهمرتین مشخصات افزونه

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://wp-parsi.com/
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

نویسنده این مقاله : مرتضی گرانسایه

مشخصـــــات و اطالعـــــات ) کلیک کنیـد (

1.    تابع شمسی این افزونه بصورت کامل از ابتدا نوشته شده  تابع date در زبان php بصورت کامل برای شمسی اجرا شد

2.    ابزارک بایگانی کامال از ابتدا نوشته شده و در همه بخشها و حالت ها در داخل و رستیرت تاریخ شمسی را منایش می دهد

3.    بخش پیوند یکتا براساس آخرین تغییرات تابع اصلی وردپرس نوشته شده و کامال بهینه و رسیعرت شده

4.    تاریخ شمسی در بخشهای ویرایش رسیع )در لیست نوشته ها و صفحه ارسال پست( در بخش مدیریت اضافه شده )جدید(

regex    .5 در تابع اعداد فارسی بهینه تر و رسیعرت شده

6.    افــزودن فایــل زبــان فارســی از طریــق افزونــه بــه وردپــرس. بــا ایــن امــکان کاربــر اجبــاری بــه اســتفاده از وردپــرس فارســی نــدارد. کافیســت وردپــرس اصلــی را نصــب و ســپس افزونــه 

را فعــال منایــد. فایــل هــای زبــان از طریــق افزونــه بــه وردپــرس اضافــه مــی شــود و پوشــه languages در مســیرwp-content اضافــه مــی شــود.

بــرای دانلــود و اســتفاده از ایــن افزونــه قدرمتنــد میتونیــد از لینــک هــای زیــر اســتفاده کنیــن . امیــد 

واریــم ایــن مقالــه براتــون مفیــد بــوده باشــه و بــا نصــب ایــن افزونــه از دردرس هایــی کــه افزونــه 

جاللــی براتــون ایجــاد میکنــه رهــا بشــید .

همیشه وردپرسی مبونید ;(

آخرین موارد بهینه و بروز شده

دانلود افزونه

wp-parsidate تصاویری از افزونه پارسی ساز

Wordpress.org دانلود افزونه پارسی سازصفحه افزونه در

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://wp-parsi.com/
http://wordpress.org/plugins/wp-parsidate
http://downloads.wordpress.org/plugin/wp-parsidate.zip
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مصاحبه با بزرگان وب
گفتگو با طراحان ، برنامه نویسان و کارآفرینان

در شاره بعدی ماهنامه میخوانید ...

قصد داریم در هر شاره از ماهنامه طراحی وب ، با یکی از افراد 
مطرح در وب فارسی مصاحبه ای داشته باشیم

لطفا ، مشخصـات فرد مورد نظر خود را به 
شاره پیامک 3000122033 ارسال منایید 

انتخاب با شا

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

فونت آیکن ها را به راحتی انتخاب و دانلود کنید

پروژه های مشترک را حرفه ای مدیریت کنید

 Gradient ابزار آنالین تولید کننده

بــا گســرتش اســتفاده از فونــت هــا بجــای تصاویــر و آیکــون هــا ، ســایت هــای مفیــد و کاربــردی در 

ایــن زمینــه بســیار مهــم اســت ، ســایت fontello یکــی از ابزارهایــی هســت کــه بــه شــا در ایــن 

زمینــه کمــک مــی کنــه . جهــت اســتفاده از امکانــات این ســایت ، کافیــه وارد ســایت بشــید ، آیکون 

هــای مــورد نظــر خودتــون رو انتخــاب کنیــد و در نهایــت دانلــود کنیــد ، آیکــون هــای انتخابــی رو 

بصــورت یــک پکیــج در اختیــار شــا قــرار میــده کــه شــامل فونــت هــا و کدهــای قابــل اســتفاده 

هســت و شــا بــه راحتــی میتونیــد طبــق منونــه ای کــه داده از فونــت هــا بجــای آیکــون هــای 

ســایتتون اســتفاده کنیــد .

ــروژه  ــر و رسیعــرت پ ــن راحــت ت ــوده کــه بتون ــن ب همیشــه دغدغــه گــروه هــای طراحــی وب ای

ــادی  ــای زی ــایت ه ــن .  وب س ــت کن ــا رو مدیری ــدن و اون ــام ب ــون رو انج ــی خودش ــای گروه ه

بــرای مدیریــت پــروژه هســت امــا وب ســایت Asana.com یکــی از بهرتیــن ِ ایــن وب ســایت هــا 

هســت و امکانــات بســیار بــی نظیــری رو در اختیــار شــا و گروهتــون قــرار میــده . این وب ســایت 

خدماتــش رو بــه صــورت رایــگاِن محــدود و پولــِی نامحــدود در اختیــار شــا قــرار میــده . پیشــنهاد 

میکنــم حتــا از ایــن ســایت دیــدن کنیــن .

توســط ایــن ابــزار آنالیــن بســیار کاربــردی میتونید بــه راحتــی  Gradient هــای دلخواه خودتــون رو 

 Gradient ایجــاد کنیــد و بــا دریافــت کدهــای اســتانداردی که در اختیار شــا قــرار میــده ، میتونیــد

هــای دلخــواه رو در کدنویســی هاتــون بــه کار برید .

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://fontello.com/
https://asana.com
http://angrytools.com/gradient/
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ابزار آناین تبدیل کننده فونت ها به فونت وب

ساخت آناین اپلیکیشن موبایل

ابزار آنالین تولید متون لورم ایپسوم 

توســط ایــن ابــزار آنالیــن ، بــه راحتــی میتونیــد هــر فونتــی کــه میخواهیــد رو بــه فونــت وب هــا 

تبدیــل کنیــد و در وب ســایت هــای خودتــون اســتفاده کنیــد . عملکــرد ایــن ســایت بــه ایــن صورتــه 

کــه یــک فونــت از سیســتم خودتــون انتخــاب مــی کنیــد و دکمــه get @font-face رو کلیــک مــی 

کنیــد ، بــا توجــه بــه فونتــی کــه بهــش دادیــد فونــت وب رو بــا متامــی فرمــت هــا بصــورت یــک 

پکیــج در اختیــار شــا قــرار میــده ، کــه بــا اســتفاده از منونــه ای کــه داده میتونیــد انواع فونــت هارو 

تبدیــل و در صفحــات وب خــود اســتفاده کنیــد . الزم بــه ذکــر هســت کــه ایــن ســایت بــرای تبدیــل 

فونــت هــای فارســی هــم کاربــرد داره .

بــا توجــه بــه پیرشفــت بســیار زیــادی کــه در وســایل ارتباطــی ماننــد موبایــل هــا ، تبلــت هــا و ... به 

وجــود اومــده ، بــرای هــر مدیــر وب ســایتی الزم هســت کــه یــک اپلیکیشــن هــر چنــد ســاده بــرای 

ایجــاد ســهولت دسرتســی مخاطبیــن بــه مطالــب ، ایجــاد کنه .

وب ســایت ibuildapp.com ایــن امــکان رو بــه صــورت حرفــه ای و البتــه رایــگان در اختیــار شــا 

قــرار میــده تــا بتونیــد یــک APP موبایــل بــر اســاس سیســتم هــای اندرویــد و یــا IOS  بــرای وب 

ســایت خودتــون تهیــه کنیــد تــا مخاطبیــن شــا بتونــن اخریــن مطالــب درج شــده در وب ســایت 

شــا رو توســط خروجــی RSS در موبایلشــون مشــاهده کمنــن .

لــورم ایپســوم یــا طرح منــا )بــه انگلیســی: Lorem ipsum( بــه متنــی آزمایشــی و بی معنــی در 

صنعــت چــاپ، صفحه آرایــی و طراحــی گرافیــک گفتــه می شــود. توســط ایــن ابــزار کاربــردی 

آنالیــن ، میتونیــد مــن هــای پیــش فــرض در هــر تعــداد کاراکــرت و پاراگرافــی کــه میخواهیــد 

ایجــاد کنیــد و در طــرح هــا و متــون تســتی خــود اســتفاده کنیــد . 

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://everythingfonts.com/
http://ibuildapp.com/
http://loremipsum.iroschool.com/


صفحه 26بخش : اخبار فناوری اطاعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار اردیبهشت ماه 21393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

نسخه جدید فایرفاکس با طراحی نو و قابلیت های تازه منتشر شد

هر روز کیبورد خود را بشویید !

مرجع خر : زومیت

موزیــال امــروز نســخه جدیــد مرورگــر فایرفاکــس را بــا طراحــی تــازه و شــکل و شــایلی متفــاوت 

منتــرش منــود. موزیــال نزدیــک بــه دو ســال بــر روی ایــن نســخه از مرورگــر خــود کار کــرده اســت 

و مترکــز اصلــی آن هــا بــر روی شخصی ســازی بیشــرت و اســتفاده آســان از مرورگــر بــوده اســت.

نســخه جدیــد فایرفاکــس بیــش از پیــش بــه کــروم گــوگل شــبیه شــده اســت. در فایرفاکــس 

ــاس  ــا را براس ــد منوه ــر می توان ــاال کارب ــده اند. ح ــر ش ــتخوش تغیی ــا دس ــا و تب ه ۲۹ منوه

ســلیقه خــود تغییــر دهــد و مثــال یــک افزونــه یــا قابلیــت خــاص را بــه نــوار ابزارهــا اضافــه 

ــا یــک کلیــک میــر شــده اســت. ــا ب ــز تنه ــد. بوک مــارک  کــردن صفحه هــای وب نی منای

مرجع خر : برسام

کیبــورد یــا هــان صفحــه کلیــد یکــی از پــر کاربردتریــن قطعــات رایانــه بــه شــار مــی رود و معمــوال 

خیلــی زود کثیــف مــی شــود. بــه دلیــل تعــدد کلیدهــا و نــوع ســاختار صفحــه کلید، متیــز کــردن آن کار 

ســاده ای نیســت و خیلــی از آلودگــی هــا روی آن باقــی مــی ماننــد. امــا الجیتــک بــرای این مشــکل یک 

راه کار جالــب در نظــر گرفتــه و صفحــه کلیــد K310 را طراحــی کــرده اســت.

بــه گــزارش پایــگاه خــری فنــاوری اطالعــات برســام، ســاختار ایــن صفحــه کلیــد بــه گونــه ای اســت کــه 

مــی تــوان آن را بــا آب شستشــو داد. بدنــه و کلیدهــای ایــن کیبــورد بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت 

کــه آب بــه مدارهــای داخلــی نفــوذ منــی کنــد و باعــث خرابــی و ســوخن آن منــی شــود.

موزیــال طــی ماه هــای اخیــر انــرژی زیــادی بــر روی ابزارهــای موبایــل رصف کــرده  و اولیــن گام اساســی ایــن رشکــت در نســخه ۲۹ فایرفاکــس منــود پیــدا کــرده اســت. در ایــن 

ــن قابلیــت  ــرای اســتفاده از ای ــران ب ــل انجــام می شــود. کارب ــن مرورگــر دســکتاپ و موبای ــه شــکل بهــرت و ســاده تری بی ــال، هــم گام ســازی اطالعــات ب نســخه از مرورگــر موزی

ــه  ــا، تاریخچ ــور، بوک مارک ه ــای عب ــد رمزه ــران می توان ــود. کارب ــره ش ــان ذخی ــه خودش ــوط ب ــاب مرب ــا در حس ــات آن ه ــا اطالع ــد ت ــاد کنن ــس ایج ــت فایرفاک ــک اکان ــد ی بای

ــد. ــا مرورگــر مخصــوص کامپیوترهــای شــخصی همــگام کنن ــد ی ــن مروگــر فایرفاکــس تحــت اندروی ــره را بی ــد شــده و غی وب ســایت های بازدی

تعــداد ۱۰۴ کلیــد روی K310 تعبیــه شــده اســت کــه عــالوه بــر ضــد آب بــودن، ایــن محصــول را بســیار کاربــردی مــی کننــد. رنــگ آبــی پشــت بدنــه آن نیــز کامــال تداعــی کننــده 

دوســتی K310 بــا آب مــی باشــد. ســیم ۱۸۰ ســانتیمرتی ایــن محصــول نیــز بســیار مقــاوم و ضــد آب مــی باشــد و بــرای رابــط USB آن نیــز یــک درپــوش پالســتیکی طراحــی شــده 

اســت کــه در هنــگام شســن از نفــوذ آب بــه داخــل آن جلوگیــری مــی کنــد. بــرس کوچکــی نیــز بــه پشــت ایــن کیبــورد متــل اســت کــه بــرای متیــز کــردن گــرد و خــاک مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

الجیتــک در طراحــی ایــن کیبــورد بــا دوام و زیبــا، فاکتــور راحتــی را فرامــوش نکــرده اســت و آن را بــه گونــه ای طراحــی کــرده اســت کــه حتــی پــس از ســاعت هــا کار، انگشــتان 

شــا از تایــپ کــردن خســته نشــوند. وزن کــم، ابعــاد متناســب و ارتفــاع کــم K310 آن را بــه یــک کیبــورد قابــل حمــل تبدیــل کــرده اســت کــه بــه راحتــی در کیــف نــوت بــوک 

شــا جــای خواهــد گرفــت. ایــن محصــول دوســت داشــتنی الجیتــک در بازارهــای داخلــی کشــور بــا ســه ســال گارانتــی آواژنــگ موجــود مــی باشــد.

مشاهده کامل خر

مشاهده کامل خر

http://www.iroschool.com
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

خونریزی قلبی شماره 2 روی اینترنت

کدام اپراتور تلفن همراه اینترنت بهتری دارد؟

مرجع خر : خرآنالین

حفره جدید کشف شده توسط کارشناسان امنیتی حکایت از خونریزی قلبی شاره 2 روی اینرتنت دارد.

 حفــره کشــف شــده روی پروتــکل امنیتــی OAuth 2.0 و OpenID اســت کــه توســط دانشــجوی دوره دکــرتا در 

دانشــگاه ســنگاپور یافــت شــده اســت.

بــر ایــن اســاس وانــگ جینــگ از دانشــگاه تکنولــوژی حفــره ای را پیــدا کــرده کــه هکرهــا از طریــق آن مــی تواننــد 

تکنیــک هــای فیشــینگ را پیــاده ســازی کــرده و بــدون اینکــه کاربــر متوجــه شــود، اطالعــات کاربــر را رسقــت کند.

مشــکل واقعــی اینجاســت کــه ایــن بــاگ نــرم افــزاری بــه جنایتــکاران ســایری اجــازه مــی دهد تــا از ســایتهای 

واقعــی و قانونــی پــاپ آپ هــای فیشــینگ را روی ماشــین قربانــی اجــرا کنــد. 

مرجع خر : برسام

آیــا از اینرتنتــی کــه اپراتــور موبایلتــان ارائــه می دهــد راضــی هســتید؟ ایــن مقالــه در انتخــاب بهــرت به 

شــا کمــک می کنــد.

کــدام اپراتــور تلفــن همــراه اینرتنــت بهــرتی دارد؟ یــا کدامیــک ارزان تریــن اینرتنــت را بــه کاربرانشــان 

ارائــه می دهنــد؟ در ایــن بیــن کــدام رشکــت شــبکه گســرتده تری دارد و مشــرتکین خــود را راضــی نگــه 

داشــته اســت؟ اینهــا ســواالتی اســت کــه بعضــا از ســوی کارران مطــرح می شــوند.

بــه گــزارش پایــگاه خــری فنــاوری اطالعــات برســام و بــه نقــل از  ایســنا، بســیاری از کاربــران دوســت 

دارنــد هنــگام حرکــت اینرتنــت همــراه داشــته باشــند، بهرتیــن گزینــه بــرای ایــن افــراد اســتفاده از 

ــدگاه  ــه کنن ــررات ارتباطــات ارائ ــم مق ــن ســازمان تنظی ــق قوانی ــه طب ــل اســت چراک ــت موبای اینرتن

وایمکــس منی تواننــد بــه مشــرتیان خــود در هنــگام حرکــت اینرتنــت ارائــه کننــد.

همچنیــن بــا تکنیــک هــای جعــل دامنــه fake domain هکرهــا مــی تواننــد اطالعــات ریــز کاربــران هنــگام الگیــن کــردن را بدســت آورده و بــا مهندســی معکــوس دومیــن هایــی 

ماننــد فیــس بــوک، گــوگل، یاهــو ، لینکدایــن، پــی پــال و مایکروســافت را ســاخته و قربانــی بــا رفــن روی ایــن ســایتهای جعلــی اطالعــات کاربــران را بــه رسقــت برنــد. طبــق 

 Heartbleed تحقیقــات اولیــه دانشــجوی ســنگاپوری ورود بــه فیــس بــوک آســان نبــوده امــا گــوگل و مایکروســافت آســیب پذیــر هســتند. خونریــزی قلبــی شــاره 1 یــا هــان

بزرگرتیــن حفــره امنیتــی در اینرتنــت شــناخته شــده و اینــک خونریــزی قلبــی شــاره 2 مــی رود تــا رضبــه ای دیگــر بــه اینرتنــت وارد ســازد . OAuth/ اُآذ یــک قــرارداد بــاز اســت 

کــه بــه کاربــران خدمــات اینرتنتــِی بکارگیرنــدٔه آن اجــازه می دهــد اطالعــات کاربری شــان را بــدون نیــاز بــه دادن گــذرواژه و نــام کاربــری، بــه صــورت امــن، بــا خدمــات دیگــر بــه 

اشــرتاک بگذارنــد. OpenID/ اُپــن آی دی یــک ســامانه single sign-on یــا شناســایی یگانــه اســت. بــا اســتفاده از وب گاه هــای پشــتیبان از اُپــن آی دی، کاربــران وب نیــازی بــه خاطــر 

ســپردن نشــانه های رایــج شناســایی ماننــد نــام کاربــری و گــذرواژه نخواهنــد داشــت. بــه جــای آن، تنهــا بــه ثبــت نــام در یــک وب گاِه »ارائــه هویــت« نیــاز خواهنــد داشــت. 

از آنجایــی کــه اپــن آی دی نامتمرکــز اســت، هــر وب گاه دیگــری می توانــد از نرم افزارهــای اپــن آی دی بــه عنــوان یــک روش بــرای ورود کاربــران خــود اســتفاده کنــد؛ اپــن آی دی 

مســئله را بــدون این کــه بــه هیــچ وب گاه مرکــزی بــرای تاییــد هویــت دیجیتالــی اعتــاد کنــد بــر طــرف کــرده اســت.

در همیــن راســتا ســه اپراتــور ایرانســل، همــراه اول و رایتــل بــه مشــرتکین خــود اینرتنــت همــراه ارائــه می دهنــد. بــه دلیــل انحصــار نســل ســوم کــه تــا چنــدی پیــش در دســت 

 GPRS ــوژی ــتفاده از تکنول ــا اس ــراه اول ب ــل و هم ــت ایرانس ــد. درحقیق ــوم بدهن ــل س ــت نس ــود اینرتن ــرتکین خ ــه مش ــتند ب ــر منی توانس ــت دیگ ــت دو رشک ــرار داش ــل ق رایت

کاربرانشــان را بــه اینرتنــت متصــل می کننــد. ایــن تکنولــوژی کــه روی نســل دوم خطــوط تلفــن همــراه ارایــه می شــود می توانــد رسعتــی بیــن ۵۶ تــا ۱۱۴ کیلوبیــت برثانیــه را در 

اختیــار کاربــران قــرار دهــد.

مشاهده کامل خر

مشاهده کامل خر

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/noYVv
http://weburl.ir/euQEF


صفحه 28بخش : مسابقه طراحی وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار اردیبهشت ماه 21393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

طراحی وب     مسابقه
تالش کنید و جایزه بگیرید

مرحله اول مسابقه با طراحی رابط کاربری

نحوه ارسال طرح

معیار امتیازات

جوایز برندگان

یکــی از جدیــد تریــن بخــش هــای اضافــه شــده بــه دومیــن شــاره ماهنامــه طراحــی وب ، بخــش مســابقه طراحــی وب 

هســت . بــا توجــه بــه درخواســت هــای کاربــران عزیــز ، تصمیــم گرفتیــم در هــر شــاره از ماهنامــه بــرای طراحــان و 

کدنویســان گرامــی یــک مســابقه برگــزار کنیــم و بــه جهــت قدردانــی از هــر و تخصــص رشکــت کننــدگان گرامــی ، بــه 3 

نفــر جوایــزی اهــداء کنیــم .

رونــد کلــی ایــن مســابقه بــه شــکلی کامــال ســاده و در عیــن حــال تخصصــی خواهــد بــود و رشکــت کننــدگان عزیــز رو در 

مباحــث کلــی طراحــی وب اعــم از  علــوم UX ) طراحــی تجربــه کاربــری ( و UI ) طراحــی رابــط کاربــری ( و در مراحــل 

بعــدی در مباحــث کدنویســی پیرشفتــه مــی آزمایــد  .

رشکــت کننــدگان عزیــز مــی بایســت دقــت مناینــد ، جــزء بــه جــزء طــرح هــای ارســالی از دیــد 4 نفــر از کارشناســان و 

داوران ایــن مســابقه مــورد بررســی  قــرار خواهــد گرفــت و امتیازاتــی بــه طــرح هــای ارســالی تعلــق خواهــد گرفــت . در 

صورتــی کــه امتیــازات کســب شــده بــه  میــزان 100 امتیــاز برســد ، نفــر اول برنــده مشــخص خواهــد شــد  بــه همیــن 

ترتیــب نفــرات دوم و ســوم نیــز مشــخص خواهــد شــد .

ــوان مســابقه طراحــی  ــم . عن ــز اختصــاص دادی ــری عزی ــط کارب ــه طراحــان راب ــه رو ب ــن نســخه از ماهنام مســابقه ی ای

صفحــه ی در دســت ســاخت ) Under Construction ( هســت . طراحــان گرافیــک مــی بایســت  یــک صفحــه طراحــی 

کننــد کــه شــامل اجــزاء موجــود در اتــود زیــر باشــه . دقــت مناییــد نحــوه چیدمــان اجــزاء طــرح کامــال در اختیــار شاســت .

شــا دوســتان گرامــی ، تــا 93/3/10 فرصــت 

داریــد تــا طــرح هــای خودتــون رو در قالــب 

فایــل JPG بــه ایمیــل زیــر ارســال مناییــد .

competition@iroschool.com

 ، ســایت  ، وب  نــام خانوادگــی  و  نــام  لطفــا 

ــراه  ــه هم ــم ب ــود را  ه ــوک خ ــس ب ــه فی صفح

ایمیــل ارســال مناییــد .

برنــدگان مســابقه در نســخه ی بعــدی ماهنامــه 

معرفــی خواهنــد شــد . الزم بــه ذکــر اســت کــه 

ــی طــرح  ــدگان ، متام ــای برن ــر طــرح ه ــالوه ب ع

هــای ارســالی در صفحــه ی مســابقه در وبســایت 

ــراح  ــا مشــخصات ط ــان ب ــازی ایرانی ــه مج مدرس

معرفــی خواهــد شــد .

طــرح هــای ارســالی بــر مبنــای معیــار هــا و اصــول 

زیــر امتیــاز دهــی خواهنــد شــد :

-   خالقیت و نوآوری

-   مبانی کلی تجربه کاربری

-   کاربردپذیری

-   گرافیک و رنگ شناسی

20 درصد

30 درصد

20 درصد

30 درصد

به جهت قدردانی از تالش و هر رشکت کنندگان عزیز ، جوایز زیر به نفرات اول تا سوم تقدیم خواهد شد :

نفر اول : برنده 500.000 ریال وجه نقد همراه با 1 تبلیغ رایگان در ماهنامه طراحی وب

نفر دوم : برنده 200.000 ریال وجه نقد همراه با پکیج 200 تایی ShutterStock ) موضوع دلخواه (

نفر سوم : برنده پکیج 300 تایی ShutterStock ) موضوع دلخواه (

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com/wp-content/uploads/2014/05/etod.jpg


صفحه 29بخش : خوشمزهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار اردیبهشت ماه 21393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

خوشمزه این شاره

Full CSS انیمیشن تایپ کلات

بسته وکتور 19 تایی اوگوی بانک ها

Full CSS انیمیشن چرخش جعبه

Full CSS انیمیشن باز و بسته شدن درب

Full CSS انیمیشن حرکت بادکنک

اول از همه امیدواریم از خوشمزه های این شاره خوشتون بیاد و حسابی لذت برید :(

ــا توجــه بــه تعــداد 3700 دانلــود از خوشــمزه شــاره قبلــی ماهنامــه ، انتقــاد هایــی هــم بــه ایــن  ب

بخــش وارد شــد کــه الزم هســت ذکــر کنیــم ، ایــن بســته هــا بیشــرت جنبــه آموزشــی داشــته و از ابتــدا 

هــم قــرار نبــود کــه 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 شــاره از ماهنامــه یــک بســته خوشــمزه بــه عنــوان هدیــه و بــه جهــت حســن انتخــاب 

شــا 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 شاره آشنا بشید :

دریافت هدیه خوشمزه

http://www.iroschool.com
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