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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

CSS3 متفاوت با DropDown Menu ایجاد یک

نوستالژی جذاب وردپرسی ها

کلدفیوژن، زمانی برای تنبلی برنامه نویس ها!

با هک های CSS آشنا شویدباید و نباید های فریلنسری

http://www.IranWebLearn.com http://Facebook.com/IranWebLearn 3000122033

با آموزش مجازی ، زمان و مکان دیگر محدودیت نیست !

http://www.iranweblearn.com
http://www.IranWebLearn.com
http://Facebook.com/IranWebLearn


ماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

صفحه 1
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عید سعید غدیر خم
بر متامی شیعیان جهان  و  مخاطبین عزیز ماهنامه طراحی وب مبارک باد

http://www.iranweblearn.com


ماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ششمین شماره ماهنامه طراحی وب
تقدیم به خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالّدین حافظ شیرازی

20 مهرماه :
بزرگداشــت شــاعر معاصــر ، 
خواجــه حافــظ شــیرازی

خواجــه شــمس الدین محمــد بــن بهاءالّدیــن حافــظ شــیرازی ، شــاعر بــزرگ ســده ی هشــتم ایــران و یکی از 
ســخنوران نامــی جهــان اســت. بیش تــر شــعرهای او غــزل هســتند کــه به غزلیــات حافــظ شــهرت دارنــد.

او از مهمتریــن تأثیرگــذاران بــر شــاعران پــس از خــود شــناخته می شــود. در قــرون هجدهــم و نوزدهــم 
ــز راه  ــان غــرب نی ــی جه ــه ای به محافــل ادب ــام او بگون ــی ترجمــه شــد و ن ــه زبان هــای اروپای اشــعار او ب
یافــت. هرســاله در تاریــخ ۲۰ مهرمــاه مراســم بزرگداشــت حافــظ در محــل آرامــگاه او در شــیراز بــا حضور 
پژوهشــگران ایرانــی و خارجــی بر گــزار می شــود. در ایــران ایــن روز را روز بزرگداشــت حافــظ نامیده انــد 

. محــل تولــد او شــیراز بــوده و در همــان شــهر نیــز روی در نقــاب خــاک کشیده اســت.

روایــت اســت هنگامــی کــه قصــد دفــن حافــظ را داشــتند، عــده ای از متعصبــان بــا اســتناد به اشــعار حافظ 
دربــاره میگســاری بــا دفــن وی بــه شــیوه مســلمانان مخالــف بودنــد و در مقابــل عــده یدیگــر وی را فــردی 

مســلمان و معتقــد می دانســتند. قــرار شــد کــه از دیــوان حافــظ فالــی بگیرنــد کــه ایــن بیــت آمــد :

قدم دریغ مدار از جنازه ی حافظ                             که گرچه غرق گناه است، می رود به بهشت

صفحه 2
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صفحه 3بخش : 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 .

تقدیمی این شماره

فهرست موضوعات

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

گزیده ای از جدیدترین مطالب سایت

با آموزش مجازی ، زمان و مکان دیگر محدودیت نیست !

کلدفیوژن، زمانی برای تنبلی برنامه نویس ها!

طراحی وب سایت بدون نیاز به دانش کدنویسی

CSS3 متفاوت با DropDown Menu ایجاد یک

اینفوگرافی طراحی ریسپانسیو در فروشگاه های اینترنتی )قسمت ابتدایی(

با CSS Hack ها بطور کامل آشنا شوید!

پاراالکس را قورت بدهید )قسمت دوم(

5 چیزی که اغلب افراد در مورد تجربه کاربری نمی دونن ! 

مصاحبه با بزرگان وب ) اعالم مصاحبه شونده شماره بعدی (

ایجاد سایه های بلند مثل آب خوردن

تبدیل عکس به نقاشی رنگ و روغن برجسته بدون استفاده از پالگین

نوستالژی جذاب وردپرسی ها

باید و نباید های فریلنسری !

چگونه به یک برنامه نویس حرفه ای php تبدیل شویم )قسمت دوم(

چگونه یک ارائه ی اثر گذار برای جلب توجه سرمایه گذاران انجام دهید؟

بررسی دقیق سئو سایت شما

یونیکد و کد HTML کاراکتر های خاص

بررسی سایت ریسپانسیو در رزولوشن ها و dpi های مختلف

فشرده سازی تصاویر با پشتیبانی از تمامی فرمت ها

رنگ های پیشنهادی در سبک فلت

فرم ساز آنالین با یه عالمه امکانات

خانه دوم طراحان گرافیک جهان

دنیای آیکن های سه بعدی ، فلت ، کارتونی و ...

آیا گوگل اولین کمپانی تریلیون دالری دنیا خواهد بود؟

امنیت فضای مجازی با رمزگذاری !

نسخه جدید Skype از راه رسید

53 میلیون نفر در ایران آفالین هستند

حامیان ماهنامه طراحی وب

خوشمزه

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 4بخش : سخن سردبیران ماهنامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

ســالم بــه همــه شــما دوســتان و همراهــان گرامــی ، روزهــای پاییــزی هم رســید 
و بــا شــماره جدیــد ماهنامــه طراحــی وب در خدمــت شــما هســتیم .  از اینکــه 
در حــال مطالعــه ششــمین شــماره ماهنامــه طراحــی وب هســتید از شــما بســیار 

. سپاسگزاریم 

در زیــر میتوانیــد بــا  گــروه ســردبیری و تحریریــه ماهنامــه طراحــی 
ــاء  ــت ارتق ــه جه ــز ک ــندگان عزی ــه نویس ــوید. از کلی ــنا ش وب آش
ــرا  ــگزاریم زی ــیار سپاس ــد بس ــالش کردن ــه ت ــن ماهنام ــث ای مباح
ــن حجــم از مباحــث  ــزان ، جمــع آوری ای ــن عزی ــالش ای ــدون ت ب

ــود . بســیار دشــوار ب

در فاصلــه زمانــی انتشــار شــماره پنجــم و شــماره ششــم ، دو اتفــاق مهــم رخ داد 
کــه الزم میدونیــم مجــددا بــه اطالع شــما برســانیم .

تغییر دامنه وب سایت
متاســفانه بــه دالیــل مشــکالتی کــه بــرای دامنــه وب ســایت مدرســه مجــازی 
ایرانیــان Iroschool.com رخ داد ، دامنــه بــه IranWebLearn.com تغییــر 
یافــت . ایــن مســئله مشــکالت متعــددی رو بوجــود آورد  زیــرا مــی بایســت 
تغییراتــی در همــه بخــش هــای ســایت انجــام میشــد . در نهایــت ایــن مهــم بــا 
موفقیــت انجــام شــد و تقریبــا 1 هفتــه هســت کــه ســایت بــا دامنــه جدیــد در 
حــال فعالیــت هســت . بــه همیــن دلیــل طــی یــک مــاه و نیــم  اخیــر موفــق  بــه 
بروزرســانی  مــداوم ســایت نشــدیم ، همینطــور انتشــار شــماره ششــم ماهنامــه 
نیــز بــه همیــن دالیــل بــا تاخیــر 20 روزه همــراه بــود و بــه همیــن جهت از شــما 

پــوزش میخواهیــم . 

راه اندازی صفحه اختصاصی ماهنامه طراحی وب
ــی  ــه اختصاص ــدازی صفح ــه رخ داد ، راه ان ــی ک ــرات مهم ــه از تغیی ــی دیگ یک
بــرای ماهنامــه طراحــی وب بــود کــه  در جهــت جامعیــت بخشــیدن بــه ایــن 
فعالیــت و دسترســی بهتــر همــه مخاطبیــن انجــام شــد . ایــن صفحــه بــا آدرس 

زیــر در دســترس شماســت .

 از شــما تقاضامندیــم بــا اشــتراک گــذاری ماهنامــه ،  ایــن دو خبــر مهــم را بــه  
اطــالع ســایر دوســتان خــود نیــز  برســانید .

در صفحــه بعــدی شــما رو بــه مطالعــه ششــمین شــماره ماهنامــه طراحــی وب 
دعــوت میکنیــم :(

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@iranweblearn.com و یا 

شــماره تمــاس 02177601895 تمــاس حاصــل نماییــد .

حسین همت یار

مرتضی گرانسایه

وحید کشی پور

امیر حافظی

میترا  رحیمی

سامان وحدت

میثاق جعفری

علی رحمت پور

حسین همت یار

میترا  رحیمی

امید امرایی

سعید فرد

گروه تحریریه

چه خبر ؟

شما هم نویسنده شوید !

سردبیران

نویسندگان

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393
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صفحه 5بخش : 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 ؟

IranWebLearn.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 :

) Mag.iranweblearn.com ( ماهنامه طراحی وب          
) Lms.iranweblearn.com ( جلسات و دوره های آموزشی حضوری ، آنالین ، خصوصی و ... که در بخش سامانه دانشجویان قرار گرفته است           

          مقاالت آموزشی و آموزش های فصلی که به صورت جلسه ای و نوشتاری در سایت قرار میگیرد .
           فیلم های آموزشی که به صورت کامل تولیدات مدرسین این گروه آموزشی می باشد و برای دانلود قرارداده شده است .

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

 آموزش
طراحی وب

 تعلیم
متخصصین

 تالش در راستای
 پیرشفت وب

ایران IranWebLearn
مدرسه مجازی ایرانیان

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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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 .

فیلم آموزشی حذف رکورد به صورت ایجکس

placeholder افکت زیبای

php رشته ها در

CSS ترکیب سلکتورها در

آموزش Brush Tool در فتوشاپ

رویداد scroll در جی کوئری

CSS در Attribute Selectors

php عملگرهای تخصیص در

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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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

با آموزش مجازی ، زمان و مکان دیگر محدودیت نیست !

جهت دریافت اطالعات بیشتر و پاسخ به 
هرگونه سوالــی در رابطه با این موضوع 
، با روابط عمومـــــــــــی مدرسه با شماره 
02177601895 تماس حاصل نماییـد

برگزاری دوره های آنالین به زودی در

LMS.IranWebLearn.com 

مدرسه مجازی ایرانیان

صرفه جوی در وقت و هزینه
یادگیری بدون واهمه و استرس و رشد خالقیت

کلیه کالس های آنالین با تخفیف ویژه  نسبت به کالس های حضوری برگزار خواهد شد
امکان عبور از مطالب تکراری و فراگیری مطالب مورد نیاز بر اساس دانش و تجربه شما

امکان سپری نمودن یک دوره کامل بر اساس زمان و شرایط دانشجو
بدون محدودیت زمان و مکان دانشجویان می توانند در دوره های آموزش آنالین تخصصی شرکت نمایند

امکان تکرار دروس آموزش آنالین بدون محدودیت به خواست دانشجو برای یادگیری بهتر
دریافت مدرک پایان دوره معتبر

امکان شرکت در نشست های علمی و گروهی دانشجویان و اساتید به صورت آنالین
شرکت در بحث ها و گفتگوهای آنالین

آموزش آنالین ، امکان آموزش را به طور همیشگی برای همه افراد در هر جایی که باشند فراهم می آورد
بررسی و رصد پیشرفت دانشجویان به صورت آنالین

افزایش روحیه تحقیق و پژوهش
دسترسی دانشجویان به منابع آموزشی و اساتید به صورت آنالین و حضوری

امکان آموزش سریعتر با توجه به توانایی دانشجو
پشتیبانی کامل فنی دانشجویان از طریق پست الکترونیک ، سامانه پرسش و پاسخ

کلیه دوره های آموزش آنالین با تدریس اساتید صاحب نام وب ایران برگزار خواهند شد

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

http://www.iranweblearn.com


صفحه 8بخش : معرفی نرم افزارماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

نویسنده این مقاله آموزشی : مرتضی گرانسایه
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

کلدفیوژن، زمانی برای تنبلی برنامه نویس ها!

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

از فعــاالن وب کســی نیســت کــه حداقــل اســم یــک زبــان برنامه نویســی 
را نشــنیده باشــد و یــا اینکــه دنبــال یکــی از زبــان هــای برنامــه نویســی 
 PHP، ASP.NET، وب نرفتــه باشــد! احتمــاال اکثــرا بــا اســامی ماننــد
ــن  ــای ای ــی از کده ــد و بخش ــته ای ــورد داش Perl، Python و... برخ

زبــان هــا را دیــده ایــد. در دنیــای وب مســلما PHP را بــه عنــوان یکــی 
از محبــوب تریــن و شــاید آســان تریــن زبــان بــرای یادگیــری پیشــنهاد 
مــی کننــد. البتــه جنبــه هــای دیگــری ماننــد کدبــاز بــودن، تعــداد باالی 
توســعه دهنــده، ارزانــی ســرورها و... هــم برخــی از دالیلــی پیشــنهاد 
ایــن زبــان مــی باشــد. امــا امــروز مــی خواهیــم بــه شــما زبانــی دیگــر را 
پیشــنهاد کنیــم کــه احتمــاال کمتــر از آن شــنیده ایــد و یــا اصــال چیــزی از 

آن نشــنیده ایــد! زبــان برنامــه نویســی »کلدفیــوژن«.

کمی از تاریخچه کلدفیوژن
ایــن زبــان در ســال 1995 میــالدی توســط جرمــی آالیــر )در شــرکت 
آالیــر( ابــداع شــد کــه در ابتــدا بــه نــام  آالیــر کلدفیــوژن عرضــه مــی 
ــرکت  ــط ش ــالدی توس ــال 2001 می ــا در س ــگارش 4.5( ام ــا ن ــد )ت ش
ماکرومدیــا خریــداری شــد و بــه ماکرومدیــا کلدفیــوژن تغییــر نــام داد 
ســپس در ســال 2007 میــالدی ماکرومدیــا بــه ادوبــی پیوســت و پــس 
ــگارش 8(. آخریــن  ــی کلدفیــوژن عــرض شــد )از ن ــام ادوب ــه ن از آن ب
نــگارش عرضــه شــده ایــن زبــان 11 مــی باشــد کــه در آپریــل 2014 

عرضــه شــد.

توضیحاتی پیرامون این زبان
کلدفیوژن)زبــان عالمــت گــذاری کلدفیــوژن( زبــان اســکریپت نویســی 
ــوگل اپ  ــت و گ ــر روی ماشــین مجــازی جــاوا، دات ن ــه ب وب اســت ک
انجیــن اجــرا مــی شــود و یــک زبــان دســتوری و شــی گــرا اســت.موتور 
ایــن زبــان هــم بصــورت کدبــاز و هم بصــورت تجــاری پیــاده ســازی می 
شــود. شــایان ذکــر اســت کــه موتــور ایــن زبــان بــا زبــان برنامــه نویســی 

ســی نوشــته شــده اســت.
ــی  ــده ول ــاد ش ــذاری HTML ایج ــانه گ ــان نش ــاس زب ــان براس ــن زب ای
جهــت ایجــاد صفحــات پویــا بــکار مــی رود. دو پســوند مهــم فایلهــای 
ــی پســوند  ــه اول ــان .cfc و .cfm مــی باشــد ک ــن زب نوشــته شــده در ای
فایلهــای مولفه)کامپوننــت( و دومــی پســوند فایلهــای عمومــی ایــن زبان 

مــی باشــند)فایلهایی کــه توســط ســرور اجــرا مــی شــوند(.

تــگ هــا در ایــن زبــان بــا cf شــروع مــی شــوند و چــون بصــورت نشــانه 
گــذاری هســتند بــه ســادگی قابــل یادگیــری هســتند بــرای مثــال تــگ 

cfoutput بــرای نمایــش خروجــی اســتفاده مــی شــود.

ویژگی های مهم کلدفیوژن
ــد(  ــه ش ــه گفت ــور ک ــن زبان)همانط ــای ای ــی ه ــن ویژگ ــی از مهمتری یک
نشــانه گــذاری بــودن آن اســت کــه یادگیــری و اســتفاده از ایــن زبــان را 

بســیار ســاده مــی کنــد.

ــد  ــا مانن ــان ه ــایر زب ــی س ــتفاده الحاق ــت اس ــان قابلی ــن زب ــن ای همچنی
جــاوا و PHP )بــه کمــک ســی اف اســکریپت و برخــی الحاقــات(، 

جاوااســکریپت، اکشــن اســکریپت و فلکــس را نیــز دارد. 

نکتــه مثبــت دیگــر قابلیــت الحــاق بســیار ســاده و مناســب بــا مهمترین 
ــگام  ــادگی و در هن ــه س ــه ب ــت ک ــی و IIS اس ــد آپاچ ــرورها مانن وب س
ــگام  ــد در هن ــد. هرچن ــی باش ــدی م ــل پیکربن ــوژن قاب ــب کلدفی نص
نصــب مــی توانیــد ســرور درونــی )built-in( ایــن زبــان را بــرای اجــرا 

انتخــاب و نصــب کنیــد.

ــان یکــی از بزرگتریــن  ــا دیتابیــس در ایــن زب همچنیــن ارتبــط ســاده ب
ــا  ــی ب ــد براحت ــی توانی ــما م ــان ش ــن زب ــت. در ای ــا آن اس ــت ه مزی
 MSSQL،  ،مایکروســافت اکســس ،MySQL، Oracle دیتابیس های

ــد. ــرار کنی ــاط برق PostgreSQL  و ... ارتب

در مقایســه بــا ســایر زبــان هــای برنامــه نویســی اتصــال بســیار ســاده 
ــک  ــاد ی ــد. ایج ــی آی ــم م ــه چش ــر ب ــان بیش ــن زب ــس در ای ــه دیتابی ب
ــد  ــا چن ــواه ب ــس دلخ ــرور دیتابی ــه س ــال ب ــپس اتص ــورس و س دیتاس
ــای  ــتن کوئریه ــده نوش ــت و کار باقیمان ــام اس ــل انج ــاده قاب ــک س کلی

ــت! ــر اس ــگی موردنظ همیش

ایــن زبــان بــه خوبــی از زبــان هــای یونیکــد پشــتیبانی مــی کنــد و شــما 
بــرای زبــان فارســی هیــچ مشــکلی نخواهیــد داشــت. 

http://wp-parsi.com/
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مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (
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می خواهید کلدفیوژن کار کنید؟!
ــه هیــچ پیــش  ــاز ب یادگیــری کلدفیــوژن بســیار ســاده اســت و شــما نی
زمینــه خاصــی نداریــد. امــا اگــر شــما قبــال بــا یــک زبــان برنامه نویســی 
کار کــرده باشــید و تجربــه کــدزدن داشــته باشــید یادگیــری کلدفیــوژن 
بــرای شــما بســیار ســریعتر و ســاده تــر خواهــد بــود و بــه نوعــی یــک 
تفریــح خواهــد بــود! بــه عنــوان اولیــن تجربــه شــخصی کار بــا کلدفیــوژن 

چنــد مــورد بــرای مــن جالــب بــود:
کدنویســی کمتــر و ســرعت بیشــتر. بــرای اولیــن تجربــه یــک وبــالگ 
ســاده نوشــتم )بــا قابلیــت دســته بنــدی موضوعــی و بایگانــی براســاس 
ــان  ــدود 5 روز زم ــه ح ــا( ک ــی ه ــر و دسترس ــت کارب ــخ، مدیری تاری
گرفــت. بیشــتر ایــن زمــان هــم بــرای شمســی ســازی و ایمــن ســازی 
کدهــا صــرف شــد و اصــل هســته وبــالگ و بخــش مدیریــت در 2 روز 
نوشــته شــد.  همچنیــن محیــط مدیریــت بســیار کامــل و البتــه ســاده 
)بــرای کار و تنظیمــات( تحــت وب آن بــه شــما کمــک زیــادی مــی کنــد 
تــا کمتــر ســردرگم شــوید و کمتر بــا بخشــهای دســتوری ســروکله بزنید!

اما قبل از کار با کلدفیوژن به این نکته ها نیز توجه کنید:

-  )اگــر ملــزم بــه رعایــت حــق نشــر هســتید!( ادوبــی کلدفیــوژن کمــی 
ــتاندارد  ــخه اس ــدود 4249 دالر و نس ــازمانی ح ــخه س ــران است)نس گ
ــورت  ــن بص ــال و همچنی ــخه 30 روزه تری ــورت نس 1499 دالر( و بص

نســخه توســعه دهنــده ها)رایــگان( قابــل نصــب اســت.
ــه  ــران اســت)109 دالر( و البت ــز کمــی! گ ــدر نی ــوژن بیل ــی کلدفی - ادوب

ــت. ــب اس ــل نص ــال 30 روزه قاب ــخه تری ــورت نس بص
- بــرای اجــرای فایلهــای .cfm بایــد کلدفیــوژن بــر روی ســرور نصــب 
باشــد و تعــداد ســرورهایی کــه از کلدفیــوژن پشــتیبانی مــی کننــد کــم 
ــد  ــت و بای ــود نیس ــا موج ــه تقریب ــران ک ــل ای ــت)مخصوصا در داخ اس

ــد(. ــدام کنی ــخصی اق ــورت ش بص

تقریبــا کلیــدی تریــن و مهمتریــن توضیحــات پیرامــون زبــان کلیدفــوژن 
را بــرای شــما نوشــتم. زبانــی تقریبــا ناشــناخته بــرای کاربــران و فعــاالن 
وب داخــل ایــران کــه مــی توانــد شــروعی مناســب بــرای نوآمــوزان و 
مشــتاقان یادگیــری برنامــه نویســی وب باشــد. در پایــان دوبــاره به تیتر 
ابتدایــی ایــن نوشــته برمیگــردم که«کلفیــوژن زمانــی بــرای تنبلــی برنامه 

نویــس هــا« اســت!

شــرکت ادبــوی یــک محیــط بــه علــت الحــاق بســیار خــوب کولدفیــوژن 
بــا جــاوا براحتــی مــی تــوان کدهــا و کتابخانــه هــای جــاوا را نیز در ســرور 
الحــاق و اســتفاده کــرد کــه ایــن موضــوع مشــکل نبــود تقویــم و تاریــخ 
شمســی را در ایــن زبــان جبــران مــی کنــد. زیــرا مــی توانیــد از کتابخانــه 
ــل و خروجــی گیــری  ــرای تبدی هــای شمســی نوشــته شــده در جــاوا  ب

تاریــخ شمســی در کولدفیــوژن اســتفاده کنیــد.
مدیریــت َکــش درکالینــت و ســرور، تبدیــل HTML بــه PDF، بخــش 
مدیریــت ســرور قدرتمنــد و تحــت وب، قابلیــت مدیریــت وظایــف، 
ــد  ــد ک ــرور، تولی ــتربندی س ــری، کالس ــزارش گی ــراف و گ ــی گ خروج
ــک و  ــرده و گرافی ــیوهای فش ــا آرش ــان ب ــرد اس ــت، کارک ــمت کالین س
ــان مــی  فایلهــای تصویــری  و.... از دیگــر ویژگــی  هــای مهــم ایــن زب

باشــند. 

محیط توسعه و کدنویسی
شــرکت ادبــوی یــک محیط توســعه و کدنویســی به نــام کلدفیــوژن بیلدر 
را بــرای ایــن زبــان منتشــر کــرده اســت. بیــس ایــن محیــط براســاس 
محیــط اکلیپــس مــی باشــد و توســط فریــم ورک اکلیپــس قابــل توســعه 
ــی و  ــرای کدنویس ــما ب ــای ش ــی نیازه ــا تمام ــط تقریب ــن محی ــت. ای اس
توســعه کلدفیــوژن را برطــرف مــی کنــد و یکــی از کلیــدی تریــن دالیــل 
نفــوذ بیشــتر کلودفیــوژن در بیــن کاربــران اســت. در نــگارش آخــر ایــن 
محیــط )نــگارش 3( قابلیــت کدنویســی اپ هــای موبایــل و پشــتبانی در 

لینوکــس نیــز اضافــه شــده اســت.

http://wp-parsi.com/
http://www.iranweblearn.com


صفحه 10بخش : فعالیت های مدرسه مجازی ایرانیانماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

 عالوه بر دوره ها و کارگاه های عمومی ، میتونید در کالس های خصوصی و
 نیمه خصوصی هم  با 1۰% تخفیف دانشجویی شرکت کنید

3۰ درصد تخفیف دانشجویی
برای دوره های درحال ثبت نام

دوره های آموزشی جدید مدرسه مجازی ایرانیان

http://www.iranweblearn.com
http://lms.iranweblearn.com/?r=showterm&num=15
http://lms.iranweblearn.com/?r=showterm&num=14
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ــان  ــازی ایرانی ــه مج ــایت مدرس ــش در وب س ــدی پی ــه چن ــن مقال  ای
منتشــر شــد و بــا بازخــورد بســیار خوبــی مواجــه شــد بــه همیــن دلیــل 
تصمیــم گرفتیــم ایــن مقالــه را در اختیار مخاطبیــن ماهنامــه طراحی وب 

هــم قــرار دهیــم  .

سالم دوستان عزیز ،
ــس . در  ــم کدنوی ــی ه ــتیم و بعض ــک هس ــراح گرافی ــا ط ــی از ماه بعض
زمینــه طراحــی وب اصــوال خیلــی ســخت میشــه فــردی رو پیــدا کــرد 
کــه بــه هــر دو بخــش مســلط باشــه . گاهــًا همیــن کــه مــا در یکــی از ایــن 
مــوارد تخصــص داریــم و از مــورد دیگــر یــا بــی اطــالع هســتیم و یــا علم 
کافــی رو نداریــم ، مشــکل بزرگــی رو بــرای مــا ایجــاد میکنــه تــا نتونیــم 

بــه تنهایــی وب ســایت هــای مــورد نظرمــون رو طراحــی کنیــم .

نرم افزار Adobe Muse چیست ؟
ــه  ــرد ک ــی رو شــروع ک شــرکت Adobe حــدودا در ســال 2011 حرکت
میشــه گفــت تحــول عظیمــی در علــوم طراحــی وب بــه شــمار میومــد 
ــوان Adobe Muse رو در  ــت عن ــزاری رو تح ــرم اف ــرکت ن ــن ش . ای
تاریــخ August 15, 2011 در اختیــار عمــوم قــرار داد و مقــرر شــد 
کــه تــا ســال May ( 2012 7, 2012 ( کــه نســخه نهایــی ایــن نــرم 
افــزار ارائــه میشــه بــه صــورت رایــگان عرضــه بشــه . در حــال حاضــر 
 Adobe یــا در حقیقــت CC هــم از اینجــا نســخه نمایشــی اون از ســری

ــه . ــل دریافت Creative Cloud هســت ، قاب

ــرای  ــخ June 18, 2014 ب ــزار در تاری ــرم اف ــن ن ــخه ای ــن نس آخری
ــه شــده . سیســتم عامــل هــای وینــدوز و مــک ارائ

ــا صــد  ــر ت ــه از صف ــن رو داره ک ــی ای ــزار Adobe Muse توانای ــرم اف ن
طراحــی و راه انــدازی وب ســایت هــای اســتاتیکی شــما رو انجــام بــده 
ــن  ــت ای ــه گف ــد ! میش ــی کنی ــط کدنویس ــی 1 خ ــما حت ــه ش ــدون اینک ب
ــوع طراحــی وب ، نســل پیشــرفته وب ســایت هــای فلشــی هســتند  ن
کــه بــا نــرم افــزار Adobe Flash و یــا Swishmax ســاخته میشــدند 
چــون اون وب ســایت هــا هــم نیــازی بــه دانــش کدنویســی نداشــتند و 
فقــط کافــی بــود کار بــا نــرم افــزار رو یــاد بگیریــد و بتونیــد از ابزارهــا بــه 

درســتی اســتفاده کنیــن .

نسخه 64 بیتی
Muse دارای نســخه 64 بیتــی هــم هســت کــه ایــن میتونــه پــردازش 

هــای گرافیکــی رنگــی رو بــرای شــما بســیار بهتــر و جذابتــر کنــه .

اســتفاده از قابلیــت AIR در Adobe Muse در تولیــد نــرم افــزار 
Adobe Muse از قابلیــت AIR اســتفاده شــده کــه در زیــر توضیحاتــی 

ــم : ــن مــورد خدمتتــون عــرض میکن در ای

ــرای  ــرای اج ــتر ب ــک بس ــی: Adobe Air( ی ــه انگلیس ــر )ب ــی ای ادوب
فلــش، اکشــن اســکریپت، فایل هــای Html و کدهــای جــاوا اســت 
بــه شــکلی کــه بــه عنــوان یــک برنامــه تحــت دســکتاپ اجــرا شــوند. 
ادوبــی ایــر بــه عنــوان یــک Runtime کــه فاقــد وابســتگی بــه مرورگــر 
اســت، بــه اجــرای برنامه هــای غنــی اینترنتــی بــر روی دســکتاپ کمــک 
می کنــد. اجــرای برنامه هــای اینترنتــی بــر روی دســکتاپ و وب، مزایــا 
و معایبــی دارنــد. بــه طــور مثــال برنامه هــای اینترنتــی تحــت مرورگــر 
نیــازی بــه نصــب ندارنــد در حالــی کــه نرم افزارهــای ایــر نیــاز بــه تهیــه 

فایــل نصــب، مجــوز و سیســتم فایــل دارنــد.

http://lms.iranweblearn.com/?r=teachers
http://www.iranweblearn.com
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 البتــه در نقطــه مقابــل آن مزیــت بــزرگ نرم افزارهــای ایــر دسترســی 
بــه سیســتم فایــل کاربــر اســت. در نــرم افزای هــای غنــی اینترنتــی کــه 
ــر روی ســرور  ــا فایل هــا را ب ــر کار مــی کننــد شــما غالب ــر روی مرورگ ب
ــر  ــل کارب ــه سیســتم فای ــی در اینجــا دسترســی ب ــد ول ــره مــی کنی ذخی
محدودیت هــای شــما را در ذخیــره ســازی اطالعــات و خوانــدن آنهــا از 
میــان بــر مــی دارد کــه ایــن امــر انعطــاف بیشــتری بــرای نرم افزارهــای 

شــما بــه همــراه دارد.

Adobe Muse قسمت های مختلف نرم افزار
ــی و  ــن بخــش شــما صفحــات ســایت، صفحــه اصل Planning : در ای

ــات  ــاط صفح ــش ارتب ــن بخ ــد. ای ــی کنی ــخص م ــایت را مش ــه س نقش
ــایز  ــن س ــد. همچنی ــی کن ــخص م ــا را مش ــل آن ه ــر و تعام ــا یکدیگ ب

ــم مــی شــوند. ــن بخــش تنظی ــز در ای صفحــات نی

ــد.  ــی کنی ــاز م ــایت را آغ ــی وب س ــما طراح ــا ش Design : در اینج

ــه در وب ســایت هــا مــی  ــو و ســایر عناصــری ک ــر، متــن، ویدی تصاوی
ــود را  ــایت خ ــا س ــد ت ــه کار بگیری ــا ب ــن ج ــد در ای ــی توانی ــد را م بینی

ــد. ــی کنی طراح

امکانــات در ایــن بخــش بســیار جالــب توجــه هســتند. انــواع انیمیشــن 
هــا، منوهــا، اســالیدرها، تــب هــا و ســایر عناصــر طراحی رابــط گرافیکی 
کاربــر در دســترس هســتند. شــما همچنیــن مــی توانیــد در طراحــی از 
قابلیــت شــناور بــودن عناصــر نیــز کمــک بگیریــد. کافــی اســت هــر چه 

مــی خواهیــد بــا مــاوس بــر روی صفحــه بکشــید و رهــا کنیــد.

Preview : در ایــن بخــش پیــش نمایشــی از ســایتی کــه طراحــی کــرده 

ایــد را همــراه بــا تمــام عناصــر حرکتــی و بصــری خواهیــد دیــد.

Preview : در ایــن بخــش پیــش نمایشــی از ســایتی کــه طراحــی کــرده 

ایــد را همــراه بــا تمــام عناصــر حرکتــی و بصــری خواهیــد دیــد.

Publish : ســر انجــام در ایــن بخــش مــی توانید ســایت خــود را بر روی 

وب منتشــر کنیــد و آنچــه کــه بــه صــورت بصــری طراحــی کــرده اید به 
صــورت صفحــات وب و همــراه بــا کــد تحویــل بگیرید.

ــا میشــه Adobe Muse رو جایگزیــن سیســتم هــای   آی
مدیریــت محتوایــی مثــل جومــال یــا وردپــرس کــرد ؟

یادتــون نــره کــه ادوبــی میــوز یــک نــرم افــزار طراحــی وب ســایت بــه 
ــه در  ــی ک ــایت های ــک . وب س ــه داینامی ــت ن ــتاتیک هس ــورت اس ص
ادوبــی میــوز ســاخته میشــن امــکان اتصــال بــه پایــگاه داده و یــا SQL رو 
ندارنــد جــز اینکــه بــر روی یــک سیســتم مدیریــت محتــوا پیاده ســازی 
بشــن . پــس مقایســه ایــن نــرم افــزار بــا CMS هــای ســایت ســاز از پایه 

و اســاس اشــتباه هســت .

نظر شما در باره نرم افزار Adobe Muse چیه ؟
ــه  ــی عالق ــه ول ــا ن ــن ی ــزار اســتفاده میکنی ــرم اف ــن ن مهــم نیســت از ای
ــایر  ــن و س ــا م ــو ب ــس دیدگاهتون ــم ، پ ــما رو بدونی ــدگاه ش ــم دی داری
ــد  . ــتراک بزاری ــه اش ــک 3000122033  ب ــماره پیام ــا ش ــتان ب دوس
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CSS3 متفاوت با DropDown Menu ایجاد یک

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
بــا یکــی دیگــه از مقالــه هــای آموزشــی در زمینــه css در خدمــت شــما هســتم. چنــد روز پیــش یکــی از دوســتان درخواســت داده بودنــد کــه یــک منــو و 
زیرمنــو آمــوزش بــدم کــه زیرمنــو شــامل تصویــر پــس زمینــه باشــه تقریبــا شــبیه بــه یکــی از فروشــگاه هــای اینترنتــی ، و مــن هــم تصمیــم گرفتــم در ایــن 

مقالــه ی آموزشــی نحــوه ی ایجــاد یــک منــو و زیــر منــوی متفــاوت رو همــراه بــا افکــت css3 خدمتتــون آمــوزش بــدم. 

برای ایجاد این DropDown Menu از هیچ کد جی کوئری استفاده نکردیم و تنها با استفاده از خصوصیات CSS3 این کار رو انجام دادیم. 
بهتره قبل از شروع آموزش پروژه رو دانلود کنید و مشاهده کنید. جهت دانلود پروژه میتونید از طریق لینک زیر اقدام کنید:

خوب برای شروع کار باید از html شروع کنیم ، فعال یه منوی ساده ایجاد میکنیم :

حاال به منوی فعلیمون یه استایل ساده میدیم تا از این شکل نامرتب دربیاد:

Pagewrap الیه ی اصلی ما هست که منو در این الیه قرار گرفته شما میتونید این الیه رو در پروژه تون استفاده نکنید.

 به عناصر a و لینک ها هم transition دادیم تا هنگام  رویداد hover با افکت تغییر رنگ پیدا کنند.

بــه topMenu هــم کــه منــوی اصلیمونــه اســتایل میدیــم تــا li هــا کنــار هــم قــرار گرفتــه و شــکل منــو بــه خودشــون بگیرنــد، فقــط یــه نکتــه اینجا هســت که 
بایــد خدمتتــون عــرض کنــم؛ زمانــی کــه شــما میخوایــن یــک منــو و زیــر منــو ایجــاد کنیــد بایــد از لیســت هــای تــو در تــو اســتفاده کنیــد بــه همیــن منظــور 
حتمــا بایــد از ترکیــب ســلکتورها اســتفاده کنیــد. اگــر دقــت کــرده باشــید متوجــه میشــید کــه بــا اشــاره بــه topMenu > li گفتــم بــه اولیــن li هــای ul )بــا 
کالس topMenu( ایــن اســتایل رو اختصــاص بــده، بــه li هــای تــو در تــوی بعــدی کاری نداشــته بــاش. بــه li هــا position:relative میدیــم تــا ul هــای 

درونــی خــودش رو در ســاختار و قالــب خــودش حفــظ کنــه و نمایــش بــده.

تا اینجا منوی ما به شکل زیر تغییر پیدا میکنه:

تــا اینجــا منــوی مــا اســتایلی نــداره و به 
شــکل زیــر درمیاد:

http://dl.iranweblearn.com/magazine/css/submenu-iranweblearn.zip

<div id=”pagewrap”>
  <ul class=”topMenu”>
   <li><a href=””>مدرسه مجازی ایرانیان</a></li>
   <li><a href=””>آموزش طراحی وب</a></li>
   <li><a href=””>دوره های آموزشی</a><li>
   <li><a href=””>ماهنامه طراحی وب</a></li>
  </ul>
      </div> 

#pagewrap{width:100%; height:920px; margin:0; padding:0; position:relative}
a{ outline: medium none;  text-decoration: none;  -webkit-transition : all 0.2s linear 0s; -moz-transition : all 0.2s linear 0s; -ms-transition : all 0.2s linear 0s; 
-o-transition : all 0.2s linear 0s; transition : all 0.2s linear 0s;}
.topMenu{width:100%; height:45px; background-color:#fff; border-bottom:1px solid #444}
.topMenu > li{float:right; padding:0 20px; font:13px/45px tahoma; color:#000; position:relative}
.topMenu > li a{color:#000}
.topMenu > li a:hover{color:#FF0000}
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لینک ها در حالت عادی مشکی و در حالت hover قرمز هستند.
حــاال بــرای گزینــه هــای » مدرســه مجــازی ایرانیــان« , » دوره هــای آموزشــی » و » ماهنامــه طراحــی وب » زیــر منــو تعریــف میکنیــم. کــد html ما به شــکل 

زیــر تغییــر میکنه:

اگــر دقــت کنیــد میبینیــد کــه بــرای زیرمنــو از 
ــد رو  ــم و ul جدی یــک ul دیگــه اســتفاده کردی
ــی  ــوی اصل ــه هــای من بعــد از عنصــر a و گزین

قــرار دادیــم ، ببینیــد :

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

<ul class=”topMenu”>
   <li>
   <a href=””>مدرسه مجازی ایرانیان</a>
    <ul>
     <li><a href=” “> آموزش طراحی وب  </a></li>
     <li><a href=” “> ماهنامه طراحی وب </a></li>
     <li><a href=” “> پرسش و پاسخ </a></li>
     <li><a href=” “> برگزاری مسابقات  </a></li>
                    <li><a href=” “> برگزاری دوره های آموزشی  </a></li>
    </ul>
   </li>
            
            <li><a href=” “>آموزش طراحی وب</a></li>
            
   <li>
            <a href=””>دوره های آموزشی</a>
             <ul>
                 <li><a href=” “> طراحی گرافیک اپلیکیشن اندروید </a></li>
                    <li><a href=” “>دوره جامع آموزش طراحی وب </a></li>
                    <li><a href=” “> دوره آموزش طراحی گرافیک وب </a></li>
     <li><a href=” “>کارگاه آموزش وردپرس </a></li>
                    <li><a href=” “>سئو و بهینه سازی وب سایت</a></li>
                    <li><a href=” “>  کارگاه اموزش ریسپانسیو</a></li>
     <li><a href=” “> دوره های حضوری </a></li>
                    <li><a href=” “>تدریس خصوصی </a></li>
    </ul>
            </li>
            
            <li>
            <a href=” “>ماهنامه طراحی وب</a>
             <ul>
     <li><a href=” “>آرشیو ماهنامه ها</a></li>
     <li><a href=” “> اشتراک ماهنامه </a></li>
     <li><a href=” “> کلوب تحریریه </a></li>
     <li><a href=” “> عضویت در کلوب تحریریه  </a></li>
                    <li><a href=” “> سردبیران </a></li>
     <li><a href=” “> نویسندگان </a></li>
     <li><a href=” “> حامیان ماهنامه </a></li>
     <li><a href=” “> مسابقات </a></li>
    </ul>
            </li>
  </ul>

<li>
<a href=””>مدرسه مجازی ایرانیان</a>
 <ul>
<li><a href=” “> آموزش طراحی وب  </a></li>
<li><a href=” “> ماهنامه طراحی وب </a></li>
<li><a href=” “> پرسش و پاسخ </a></li>
<li><a href=” “> برگزاری مسابقات  </a></li>
 <li><a href=” “> دوره های آموزشی  </a></li>
 </ul>
</li>
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خوب تا اینجا منوی ما به شکل زیر درمیاد:

خــوب حــاال بایــد زیــر منوهــارو مخفــی کنیــم و تــا زمانــی کــه hover روی گزینــه هــای اصلــی صــورت نگرفتــه نمایــش داده نشــوند. اســتایل زیــر رو اضافــه 
: میکنیم

بــا display:none بــرای topMenu > li ul زیرمنوهــارو پنهــان میکنیــم و بــه زیرمنوهــا position:absolute میدیــم تــا مــکان قرارگیــری زیــر منــو 
رو نســبت بــه گزینــه ی اصلــی و مــادر تعییــن کنیــم. بــرای همیــن بــود کــه بــه li هــای اصلــی position:relative دادم. )در صورتــی کــه بــا position هــا 

آشــنا نیســتید در انتهــای همیــن مطلــب میتونیــد مقالــه ی مربــوط بــه position هــارو مطالعــه کنیــد(

در topMenu > li ul li هــم گفتیــم کــه بــه li هــای زیــر منــو اســتایل مــورد نظــر رو اختصــاص بــده، بــرای اینکــه بتونیــم گزینــه هــای زیرمنــورو دو ســتونه 
کنیــم ، عــرض هــر li رو 31% در نظــر میگیریــم و بعــد بــا float:right گزینــه هــارو کنارهــم قــرار میدیــم.

حاال دوباره منوی ما به حالت عادی برگشت چون زیرمنوها مخفی شدند.

در اینجا میگیم زمانی که موس روی گزینه ها میره زیر منو نمایش پیدا کنه:

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

.topMenu > li ul{display:none; position:absolute; top:45px; right:0; width:600px; height:250px; background-color:#fff; padding:25px 10px 10px; -webkit-border-bottom-right-ra-
dius: 5px;-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;-moz-border-radius-bottomright: 5px;-moz-border-radius-bottomleft: 5px;border-bottom-right-radius: 5px;border-bottom-left-ra-
dius: 5px;}
.topMenu > li ul li{width:31%; font:13px/30px tahoma; float:right; background:url(../../images/bullet.png) no-repeat right 16px ; padding:0 10px 0 30px;}

.topMenu > li:hover ul{ display:block;}
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در این حالت زمانی که موس رو روی گزینه میبریم به شکل زیر زیرمنو رو میبینیم:

امــا ایــن تغییــر حالــت بــدون افکــت انجــام میشــه مــا میخوایــم زمانــی کــه عمــل hover انجــام میشــه بــا یــه افکــت زیبــا زیــر منــو نمایــش پیداکنــه. بــرای 
ــا keyframe هــا آشــنا نیســتید میتونیــد در انتهــای ایــن  اینــکار از keyframe هــا اســتفاده میکنیــم و یــک انیمیشــن ایجــاد میکنیــم )در صورتــی کــه ب

مطلــب، مقالــه ی مربــوط بــه keyframe هــارو مطالعــه بفرماییــد( :

در اینجــا گفتیــم انیمیشــنی بنــام myMove ایجــاد کــن کــه در ابتــدا زیرمنــو 35px:top داشــته باشــه و بعــد 
بــه 45px:top تغییــر پیــدا کنــه. بعــد از اینکــه انیمیشــن رو تعریــف کردیــم حــاال بایــد اون رو بــرای زیرمنــو 

تعییــن کنیــم :

به این صورت تعریف کردیم که این انیمیشن طی 0.4 ثانیه اجرا بشه.

حاال اگر نمونه ی پروژه ی دانلود شده رو مشاهده کنید میبینید که با چه افکت زیبایی عمل ظاهر شدن زیرمنو انجام میشه.

خــوب تــا اینجــا مــا منــو و زیرمنــورو بــا افکــت ایجــاد کردیــم حــاال میخوایــم بــک گرانــد هــر کــدوم از زیرمنوهــا یــک تصویــر مرتبــط بــا موضــوع داشــته 
باشــه. بــرای ایــن منظــور بــه هــر زیرمنــو یــک id اختصــاص میدیــم:

برای زیرمنوی اول weblearning رو تعریف میکنیم:
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@-webkit-keyframes mymove {
 0%   {top: 30px;}
 100% {top: 45px;}
}
@keyframes mymove {
 0%   {top: 30px;}
 100% {top: 45px;}
}

.topMenu > li:hover ul{ display:block; -webkit-animation: mymove 0.4s; animation: mymove 0.4s;}
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مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

و یک تصویر برای این زیر منو در نظر میگیریم:

و یک تصویر برای این زیر منو در نظر میگیریم:

Bottom left که برای پس زمینه در نظر گرفتیم به تصویر پس زمینه دستور میده که در گوشه ی سمت چپ پایین باکس ظاهر بشه.

حاال منوی ما به شکل زیر تغییر پیدا میکنه:

خــوب دوســتان مقالــه ی آموزشــیمون در اینجــا بــه اتمــام میرســه ، امیــدوارم مفیــد بــوده باشــه. اگــر ســوالی براتــون بوجــود اومــد تــو ســامانه پرســش و 
پاســخ مدرســه مجــازی ایرانیــان مطــرح کنیــد حتمــا پاســخگو هســتم.

میتونیــد بــا حضــور در دوره هــا و کالس هــای آموزشــی بــه درک بهتــری از html5 , css3 , jquery برســید و مفاهیــم ، نــکات 

و تکنیــک هــای بیشــتری رو بیاموزیــد . در صورتــی کــه تمایــل داشــته باشــید میتونیــد در کالس هــای در حــال ثبــت نــام 

Lms.IranWeblearn.com شــرکت کنیــد. از دیــدن شــما در کالس هــا خوشــحال خواهیـــــــم شــد :(

مطالعه مقاله ی مربوط به position ها :

:  css3در transition مطالعه مقاله ی مربوط به

 : css3 ها در keyframe مطالعه مقاله ی مربوط به
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http://www.iranweblearn.com/css/position-%D8%AF%D8%B1-css

http://www.iranweblearn.com/css/transition-%D8%AF%D8%B1-css3

http://www.iranweblearn.com/css/keyframes-%D8%AF%D8%B1-css3

#weblearning{background:url(../../images/iranweblearn-logo.jpg) no-repeat bottom left #fff;}

#magazine{background:url(../../images/mag-5-cover.jpg) no-repeat bottom left #fff;}
#terms{background:url(../../images/term.jpg) no-repeat bottom left #fff;}
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

طراح اینفوگرافی : میثاق جعفری
مشخصـــات طــــــراح  ) کلیک کنید (
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

با CSS Hack ها بطور کامل آشنا شوید!

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
بازهــم مثــل همیشــه بــا چنــد مقالــه ی آموزشــی در خدمــت شــما مخاطبیــن عزیــز هســتم . در ایــن مقالــه ی آموزشــی قصــد دارم در رابطــه بــا هــک هــای 

css صحبــت کنــم کــه فکــر میکنــم خیلــی از دوســتان اســمش رو شــنیده باشــند امــا تــا بحــال از اونهــا اســتفاده نکــرده باشــند.

CSS Hack چیست؟
اول از همــه یــک توضیحــی میــدم در رابطــه بــا هــک هــای css کــه اصــال ایــن هــک هــا چــی هســتند و در چــه مواقعــی اســتفاده میشــوند. در مواقعــی کــه 
شــما از برخــی از خصوصیــات و مشــخصه هــای css اســتفاده مــی کنیــد و مرورگــر IE , Chrome , Saffari  و ... اون خصوصیــت و مشــخصه رو متوجــه 

نمیشــه و نمیتونــه اون رو اجــرا کنــه از هــک هــای css اســتفاده میکنیــم. 

بــه عنــوان مثــال مــا یــک shadow بــرای یــک Div تعریــف کردیــم کــه  IE8 اون رو متوجــه نمیشــه و بــه درســتی اجــرا نمیکنــه ، در ایــن لحظــه شــما راهــه 
دیگــه ای نداریــد جــز اینکــه از هــک اســتفاده کنید. 

در واقــع واژه ی هــک بــه ایــن دلیــل اســتفاده میشــه که شــما بــا اســتفاده از یکســری قواعد خــاص میتونیــد خواســته ی خودتــون رو روی مرورگــر دلخواهتون 
پیــاده کنیــد و بــه عبارتــی بــرای اجــرای خواســتتون تــو دل مرورگر نفــوذ کنید. 

در حال حاضر به هِک چه مرورگرهایی احتیاج داریم؟
مــا چــک کــردن نمایــش صحیــح نتایــج کدنویســی رو روی Firefox در نظــر میگیریــم کــه عموما هــم همینطور هســت و بهینــه ســازی رو بــرای مرورگرهای 
IE , Chrome , Opera و Saffari انجــام میدیــم . البتــه در اکثــر مــوارد مرورگرهــا بــه جــز IE بــا FireFox همــراه هســتند و نیــازی بــرای بهینــه ســازی 

. ندارید 

حــاال IE9 بــه پاییــن دیگــه اســتفاده ای نــداره و توســط کدنویــس هــا هــم ســاپورت نمیشــه و نیــازی نداریــد بخوایــن بــرای IE9 بــه پاییــن هــم صفحــه ی 
 IE6 وبتــون رو بهینــه ســازی کنیــد . امــا در برخــی مــوارد مخاطبیــن ســایت شــما کارمنــدان ســازمان هــا هســتند که معمــوال در سیســتم های ســازمان هــا از
بــه بــاال اســتفاده میشــه. در ایــن مواقــع مجبوریــد بــرای IE9 بــه پاییــن هــم بهینــه ســازی رو انجــام بدیــد. بــرای همیــن مــن هــک هــای IE6 بــه بــاال و هک 

هــای مرورگرهــای دیگــه رو خدمتتــون آمــوزش میــدم.

نحوه ی استفاده از هک ها
در لیست زیر شما میتونید با هک های موجود در css آشنا بشید:

 css دســتور زیــر در تمامــی مرورگرهــا اجــرا میشــه، حــاال بــا همیــن دســتور هــک هــارو خدمتتــون توضیــح میــدم، ایــن دســتورات رو شــما بایــد در فایــل
تــون اعمــال کنیــد:
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color:red;   All browsers
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

IE هک های مرورگر
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color:red !important;  All browsers but IE6  
_color:red;   Only works in IE6  
*color:red;   IE6, IE7  
+color:red;  Only works in IE7 
*+color:red;   Only works in IE7  
color:red\9;   IE6, IE7, IE8, IE9  
color:red\0;   IE8, IE9  
color:red\9\0; Only works in IE9 

@media screen and (-ms-high-contrast: active), (-ms-high-contrast: none) {  
   /* style here for IE10+ */  
}

var doc = document.documentElement;
doc.setAttribute(‘data-useragent’, navigator.userAgent);
doc.setAttribute(‘data-platform’, navigator.platform );

Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)

<html data-useragent=”Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0)”>

html[data-useragent*=’MSIE 10.0’] h1 {
  color: blue;
}

IE10 مرورگــر خوبیــه و کــم پیــش میــاد بخــواد شــمارو اذیــت کنه امــا گاهی اوقــات ممکنه 

بخوایــن یــه اســتایل متفــاوت بــرای ایــن نســخه از IE در نظر بگیریــد، پــس یادگیری هک 
ایــن نســخه هــم خالــی از لطــف نیســت . بــرای هــک IE10 راه هــای متفاوتــی وجــود داره 

امــا میتونیــد از یکــی از دو روش زیــر اســتفاده کنید:

ــتفاده  ــاال اس ــه ب ــرای IE10 ب ــن روش ب ــه ای ــتفاده از media queries ک روش اول -  اس
میشــه:

ــه  ــه ی ــری از CSS , Html , JavaScript ک ــه کارگی روش دوم - ب
مقــدار مشــکله :

کــد جاوااســکریپت زیــر رو در صفحــه وب قــرار میدیــم تــا خصوصیت 
data-useragent رو بــرای ســند html مــون ســت کنه :

useragent در مرورگر  IE10 به شکل زیر خواهد بود:

پــس ایــن کــد رو بــرای Html هــم تعریــف میکنیــم تــا بتونیــم تــو 
css بهــش اشــاره کنیم:

حــاال تــو css بــا دســتور زیــر بهــش میگیــم اگــر IE10 بــود رنــگ متن 
h1 رو آبــی در نظــر بگیر:
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

Google Chrome , safari , Opera هک مرورگرهای

Html دستورات شرطی در
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Selector Hack : 
safari 3+, chrome 1+, opera9+, ff 3.5+ 
body:nth-of-type(1) #selectorName { color: red }
 
safari 3+, chrome 1+, opera9+, ff 3.5+ 
body:first-of-type #selectorName {  color: red }
 
iPhone / mobile webkit 
@media screen and (max-device-width: 480px) {
 #selectorName { color: red  }
}

Chrome ,  Safari , Opera
@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) { 
    /* Safari , Chrome , Opera */
    #selectorName {
     color:#c00;
    }
    /* only Safari 5+*/
    ::i-block-chrome, #selectorName {
     color:#000;
    }
}

h1{color: red\9; font:13px tahoma\9}

<!--[if IE 9]><link rel=”stylesheet” href=”IE9.css”><![endif]-->

h1 یا مثال TopMenu# در مثال های زیر نام انتخابگر شماست مثال selectorName منظور از

برای افزودن فایل های css مخصوص هر نسخه ی مرورگر IE میتونید از شروط زیر استفاده کنید:

هــک هــارو خدمتتــون آمــوزش دادم ، امــا نیــاز نیســت تمامــی هک 
ــه ی  ــه هم ــاد ب ــش می ــم پی ــی ک ــون خیل ــپارید چ ــر بس ــارو بخاط ه
ایــن هــک هــا احتیــاج پیــدا کنیــد، در مواقــع نیــاز میتونیــد بــه ایــن 
مقالــه مراجعــه کنیــد و اســتفاده کنیــد؛ امــا در اکثــر مــوارد شــما بایــد 
صفحــه ی وبتــون رو بــا IE9 یــا IE8 بهینــه ســازی کنیــد مخصوصــا 
از زمانــی کــه css3 بیــن کدنویــس هــا رواج پیــدا کــرده. بــرای همین 
الزمــه کــه هــک هــای مربــوط بــه ایــن دو مرورگــر رو بــه خوبــی یــاد 

. ید بگیر
ــد  ــد بای ــه کار میبری ــای IE رو ب ــک ه ــما ه ــه ش ــی ک ــه :  زمان نکت
ــا  ــد و ب ــره کنی ــل css ذخی ــک فای ــل ی ــه رو داخ ــای مربوط ــک ه ه
ــد.  ــی کنی ــون فراخوان ــل رو در html ت ــرطی اون فای ــتورات ش دس
مثــال مــا میخوایــم بــرای IE9 یــک ســری اســتایل خــاص تعریــف 

ــود: ــد ب ــر خواه ــکل زی ــه ش ــتورات css ب ــم، دس کنی

حاال ما این دستورات رو در فایلی بنام css.IE9 ذخیره میکنیم و با شرط اون رو به html مون اضافه میکنیم:

به همین راحتی :( حاال عنصر h1 در تمامی مرورگرها یه استایل داره و در مرورگر IE9 استایل خاص خودش رو داره.
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صفحه  23بخش : 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

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

<!--[if IE]> <link rel=”stylesheet” href=”IE.css”> <![endif]-->

<!--[if IE 7]><link rel=”stylesheet” href=”IE7.css”><![endif]-->

<!--[if IE 9]><link rel=”stylesheet” href=”IE9.css”><![endif]-->

<!--[if lt IE 9]><link rel=”stylesheet” href=”IE9-.css”><![endif]-->

<!--[if gt IE 6]><link rel=”stylesheet” href=”IE6+.css”><![endif]-->

<!--[if IE 6]><link rel=”stylesheet” href=”IE6.css”><![endif]-->

<!--[if IE 8]><link rel=”stylesheet” href=”IE8.css”><![endif]-->

<!--[if gte IE 8]><link rel=”stylesheet” href=”IE8+.css”><![endif]-->

<!--[if lte IE 7]><link rel=”stylesheet” href=”IE7-.css”><![endif]-->

<!--[if !IE]><link rel=”stylesheet” href=”style.css”><!-- <![endif]-->

IE تمامی نسخه های مرورگر

فقط نسخه 7

فقط نسخه 9

IE نسخه ی 9 به پایین )یعنی IE9 محسوب نمیشه(

IE6  باالتر از نسخه ی

فقط نسخه 6

فقط نسخه 8

IE نسخه ی 8 و باالتر از 8

IE نسخه ی 7 و پایین تر از نسخه ی 7

اگر که مرورگر IE نباشه

عبارت gte , lt , lte , gt معانی زیر رو دارند:

خوب همراهان عزیز در اینجا مقاله ی آموزشی به اتمام میرسه ، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.
بــه زودی لیســت کاملــی از هــک هــا بــرای انــواع مرورگرهــا بــا نســخه هــای مختلــف در ســایت مدرســه مجــازی ایرانیــان قــرار داده مــی شــود. با مــا همراه 

باشید.
موفق و پاینده باشید

Gt = Greater than   )بزرگتر از(

Lt = little than )کوچکتر از(

Gte = greater than And Equal )مساوی و بزرگتر از(

Lte =  little than And Equal )مساوی و کوچکتر از(
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صفحه  24بخش : تبلیغاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

پرسش و پاسخ
مدرسین ما آماده پاسخ گویــی به شما هستند

http://ask.IranWebLearn.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 !

http://www.iranweblearn.com
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صفحه  25بخش : 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

پاراالکس را قورت بدهید )قسمت دوم(

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
در اولیــن شــماره ماهنامــه طراحــی وب یــک مقالــه بنــام » بــا پاراالکــس آشــنا شــوید و بــه راحتــی آن را پیــاده ســازی کنیــد » منتشــر کــردم و نحــوه ی پیــاده 

ســازی صفحــات single page رو آمــوزش دادم ، در ادامــه در ایــن آمــوزش مبحــث پاراالکــس رو خدمتتــون آمــوزش میــدم.

پاراالکس چیست؟
پاراالکــس یــک تکنولــوژی جدیــد در زمینــه وب هســت کــه اخیــرا در وب ایــران هــم رواج پیــدا کــرده . در ایــن ســایت هــا کــه معمــوال تــک صفحــه ای یــا 
 blur هســتند ، بــا اســکرول صفحــه و یــا حرکــت مــوس یــک افکــت تــوی صفحــه و روی عناصــر صفحــه اتفــاق میوفتــه. مثــال پــس زمینــه single page

و یــا جابجــا میشــه ، تصاویــر و نوشــته هــا حرکــت مــی کننــد ، بعضــی از عناصــر و المنــت هــا بــا افکــت تــوی صفحــه ظاهــر مــی شــوند و ... . دقــت داشــته 
باشــید کــه هــر افکتــی کــه بــا اســکرول و یــا حرکــت مــوس اجــرا میشــه بــا برگشــت مــوس و یــا برگشــت اســکرول افکــت هــم بــه همــون حالــت کــه اتفــاق 

افتــاده بــه حالــت قبــل برمیگــرده و عنصــر در حالــت اولیــه خــودش قــرار میگیــره.

افکــت دیگــه ای کــه ممکنــه تــوی پاراالکــس پیــاده بشــه ایــن هســت کــه شــما بــا حرکــت مــوس از ســمت راســت صفحــه بــه ســمت چــپ )یــا بالعکــس( 
میتونیــد میــدان دیدتــون رو گســترش بدیــد و از عرضــی کــه در مانیتــور مشــاهده میکنیــد فراتــر بریــد و بــه عبارتی منظــره رو بصــورت 180 درجــه ببینید، 
بــه نحــوی کــه عناصــر و اجــزای صفحــه ســر جــای خودشــون قــرار دارن و شــما میتونیــد عــرض صفحــه رو از ســمت راســت بــه چــپ و از ســمت چــپ 
بــه راســت و فراتــر از عــرض ثابــت صفحــه مشــاهده کنیــد.  مثــل ایــن هســت کــه شــما یــه دوربیــن دســتتون گرفتیــد و در حــال مشــاهده ی یــک منظــره 
هســتید. زمانــی کــه شــما دوربیــن رو بــه راســت یــا چــپ میچرخونیــد ، درختــان و اجــزای طبیعــت ســرجای خودشــون هســتند ولــی شــما میــدان دیدتــون 

رو حرکــت میدیــد و زوایایــی کــه بطــور مســتقیم تــو میــدان دیدتــون نیســت رو بــا چرخانــدن دوربیــن بــه راســت و چــپ میتونیــد ببینیــد.

یــا مثــال مانیتــور شــما 1024 پیکســل هســت و عــرض صفحــه وبتــون 1366 پیکســل طراحــی شــده ، امــا شــما تصویــر صفحــه وبتــون رو از مرکــز تصویر به 
انــدازه ی همــون 1024 پیکســل میبینیــد ، حــاال اگــر پاراالکــس رو بــه اینصــورت تــو صفحــه اجــرا کنیــد ، شــما مــی تونیــد بــا کشــیدن مــوس از ســمت چــپ 

و راســت ، گوشــه ی ســمت راســت و چــپ اضافــی صفحــه تــون رو کــه پنهــان بــود طــی کنیــد و ببینیــد.
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صفحه  26بخش : 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

در نمونــه ی دیگــه ای از طــرح هــای پاراالکــس ، چنــد الیــه روی هــم قــرار میگیــره و یــک تصویــر ترکیبــی رو تشــکیل میــده و افکــت هــر الیــه بــا ســرعت 
خاصــی اجــرا میشــه کــه ایــن نمونــه از نظــر مــن جذابیــت بیشــتری بــه طــرح میــده.

گاهــی اوقــات شــما حتــی میتونیــد بــا ترکیــب برخــی تکنولــوژی هــا بــا پاراالکــس یــک انیمیشــن هــم بــرای وبتــون طراحــی کنیــد. در مجمــوع ایــن تکنولوژی 
در حــال حاضــر بیــن کاربــرای ایرانــی محبوبیــت خاصی کســب کــرده.

چگونه یک سایت پاراالکس طراحی کنیم؟
طــراح گرافیــک ســایت هــای پاراالکــس بایــد تــا حــدودی بــا ســایت هــای پاراالکســی آشــنا باشــه تــا بتونــه بصــورت اســتاندارد پــروژه رو طراحــی کنــه و 

برنامــه نویــس هــم بتونــه اون طــرح رو بــا تکنولــوژی پاراالکــس بــه درســتی پیــاده کنــه. 

بــرای پیــاده ســازی ایــن تکنولــوژی چندیــن پالگیــن وجــود داره مثــل parallax.js کــه شــما میتونیــد اســتفاده کنید. در نســخه ی هفتــم ماهنامه یــک پروژه 
ی پاراالکــس رو باهــم قــدم بــه قــدم انجــام میدیــم و یــک وب ســایت single page  پاراالکســی ایجــاد میکنیم.

این آموزش ادامه دارد ، با ما همراه باشید.
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صفحه  27بخش : 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

5 چیزی که اغلب افراد در مورد تجربه کاربری نمی دونن ! 

ــز در  ــه ج ــد ک ــد می بینی ــه کنی ــا توج ــن مهارت ه ــه ای ــوب ب ــه خ اگ
ــه  ــا برنام ــری ب ــراح تجربه کارب ــه ط ــن ی ــباهتی بی ــچ ش ــورد هی ــک م ی
ــای  ــه جنبه ه ــتر ب ــری بیش ــت. تجربه کارب ــت نیس ــا گرافیس ــس ی نوی
کارکــردی و بیزینســی توجــه داره. بــه عنــوان مثــال اســتراتژی محتــوا 
ــازی  ــم در SEO )بهینه س ــیار مه ــای بس ــی از المنت ه ــوان یک ــه عن ب
ــرخ  ــازی ن ــا بهینه س ــه. ی ــناخته می ش ــتجو( ش ــای جس ــرای موتور ه ب
ــب و کار  ــودهی کس ــذار در س ــم و اثرگ ــای مه ــی از فاکتور ه ــل یک تبدی
شماســت. یــا اینکــه تولیــد شــخصیت بــرای محصــول بخــش مهمــی از 

ــاد. ــه حســاب می ــی ب ــد برندینــگ و بازاریاب رون

تجربه کاربری نزدیک به 7 دهه قدمت داره

ــی  ــه ط ــده ک ــوع جدی ــه موض ــری ی ــن تجربه کارب ــر می کن ــا فک خیلی ه
چنــد ســال اخیــر روی زبون هــا افتــاده. مــن بــرای روشــن تر شــدن ایــن 
موضــوع، بــه توضیحــی کــه بــه عنــوان تاریخچــه طراحــی تجربه کاربری 

در ویکیپدیــای انگلیســی نوشــته شــده اکتفــا می کنــم.

ــانی  ــل انس ــی و عوام ــم آرگونوم ــه عل ــری ب ــی تجربه کارب ــه طراح ریش
ــی  ــی(، یعن ــالدی )1319 شمس ــا از 19۴0 می ــه تقریب ــرده ک ــر می گ ب
بیــش از 70 ســال پیــش شــروع شــده و روی موضــوع تعامــل انســان بــا 
ماشــین، محیــط متنــی و روش طراحــی سیســتم هایی کــه تجربه کاربــر 
رو شــکل میــدن تمرکــز داره. با شــروع نفــوذ کامپیوتــر در اوایــل 1990 
میــالدی بــه محیــط کار، تجربه کاربــری تبدیــل بــه مهمتریــن دغدغــه 
طراحــان شــد. از اون به بعــد بــود کــه Donald Norman واژه طراحی 
تجربه کاربــری رو در ســطح وســیع دانشــی مطــرح کــرد و امــروزه ایــن 
رشــته مشــترکات زیــادی بــا طراحــی کاربــر محــور و همینطــور تعامــل 

انســان و رایانــه داره.

ــه  ــه هم ــورد توج ــه م ــش از 7 ده ــری بی ــی تجربه کارب ــن طراح بنابرای
طراحــان سیســتم ها، مخصوصــا سیســتم های تجــاری بــوده کــه قــراره 
تجربه ایــی رو بــرای کاربرانشــون رقــم بزنــن. ایــن بــه ایــن معنیــه کــه 
اگــر مــا امــروز تــازه متوجه چنیــن موضوعــی شــدیم، بایــد اون رو یکی از 
مهمتریــن دالیــل عــدم رشــد کافی در صنعــت نــرم افــزار و وب بدونیم. 
نــه اینکــه باهــاش مقابلــه کنیــم یــا فکــر کنیــم خیلــی هــم مهــم نیســت.

خیلــی از افــراد هنــوز ابهاماتــی در مــورد تجربه کاربــری دارن کــه باعــث 
ــب ۵  ــن مطل ــوی ای ــاوت باشــن. ت ــه اهمیــت اون بی تف شــده نســبت ب
تــا از رایج تریــن ابهاماتــی کــه در مــورد تجربه کاربــری و طراحــان 

ــم. ــی می کن ــون معرف ــود داره رو بهت ــری وج تجربه کارب

یــا  گرافیســت  مثــل  رو  تجربه کاربــری  طــراح 
! می دونــن  برنامه نویــس 

ایــن مهمتریــن اشــتباه و شــاید هــم رایج تریــن اونهــا باشــه کــه اغلــب 
ــه  ــا برنام ــت ی ــراح گرافیس ــون ط ــری رو هم ــراح تجربه کارب ــردم ط م
نویــس همــه کاره می بینــن. بــرای اونهــا لــزوم وجــود یــه همــه کاره دیگــه 
بیــن ســایر اعضــای تیــم مشــخص نیســت و بــه همیــن دلیــل احســاس 
می کنــن نیــازی بــه حضــور یــه طــراح تجربــه کاری نــدارن. توجــه یــه 
ــول  ــی محص ــای بیزینس ــه جنبه ه ــتر متوج ــری بیش ــراح تجربه کارب ط
شماســت. شــاید در نــگاه اول خیلــی تفاوتــی بیــن یــه برنامه نویــس یــا 
ــر  ــما فک ــه ش ــه. ممکن ــده نش ــری دی ــراح تجربه کارب ــا ط ــت ب گرافیس
کنیــد یــه طــراح تجربه کاربــری البــد مهارت هایــی مثــل یــه طــراح وب 
 .HTML, CSS, PHP, jQuery, Photoshop ســایت داره. مثــال
ــه  ــتر متوج ــی بیش ــری خیل ــراح تجربه کارب ــه ط ــه ی ــع توج ــا در واق ام
ــه  ــای ی ــی از مهارت ه ــت. بعض ــول شماس ــی محص ــای بیزینس جنبه ه

ــه اختصــار اینهــا هســتن: ــری ب طــراح تجربه کارب

تحقیقات بازار
استراتژی تولید و نگهداری محتوا )بازاریابی محتوا(

مصاحبه با کاربر
جمع آوری و سازمان دهی آمار ها
بهینه سازی نرخ تبدیل کسب و کار

ایجاد شخصیت برای برند و محصول
تولید ترمینولوژی و طبقه بندی

تعیین امکانات و پیش نیاز ها
وایرفریم، گرافیک و رابط کاربری

طراحی تعاملی
معماری اطالعات

کاربردپذیری
هماهنگی و پاسخ

و ...
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صفحه  28بخش : 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

تجربه کاربــری بــر اســاس بازخــورد کاربــران طراحــی 
می شــه

ــوان  ــه عن ــی ب ــه وقت ــم ک ــورد می کن ــوع برخ ــن موض ــا ای ــی ب ــن خیل م
ــم، ازم  ــه کار می کن ــروع ب ــی ش ــه گروه ــا ی ــری ب ــص تجربه کارب متخص
ــودم  ــرات خ ــه نظ ــه ب ــا تکی ــر رو ب ــینم و تجربه کارب ــه بش ــوان ک می خ
روی یــه کاغــذ بهشــون نشــون بــدم. واقعــا کار ســختیه کــه در اون لحظه 
ــب  ــون اغل ــت! چ ــن نیس ــزی ممک ــن چی ــم همچی ــون بگ ــوام بهش بخ
باعــث می شــه بــه خودشــون بگــن: »پــس اصــال چــه نیــازی بــه طــراح 

دارن؟«. تجربه کاربــری 

تجربه کاربــر طراحــی، ســپس بــر اســاس بازخورد هــای خــودش 
می شــه بهینه ســازی 

تجربه کاربــر رو بایــد هــر روز بهینه ســازی کــرد. ایــن بهینه ســازی هــم 
ــران گرفتــه شــده  ــه از خــود کارب ــی ک ــا اســتفاده از بازخورد های اغلــب ب
انجــام می شــه. کاری کــه طــراح انجــام مــی ده آنالیــز ایــن بازخورد هــا، 
کشــف نیاز هــا در دل بازخورد هــا، و پیــدا کــردن راه حلــی بــرای پاســخ 

ــت. ــن نیاز هاس ــه ای دادن ب
اگــر یــه طــراح تجربه کاربــری بشــینه و همــه اون چیــزی کــه بــه نظــر 
خــودش درســته رو اجــرا کنــه، در واقــع ایــن خــودش مخالــف اصــول 
ــره و  ــال تغیی ــر روز در ح ــران ه ــای کارب ــون نیاز ه ــه. چ تجربه کاربری
ــن  ــیم. ای ــی باش ــون متک ــی خودم ــش قبل ــه دان ــم 1۰۰٪ ب ــا نمی تونی م
موضــوع مثــل نوشــتن چنــد خــط CSS نیســت کــه بشــه بــدون داشــتن 
دانــش کافــی از نســخه 3، بــه هــر ترتیــب کار رو انجــام داد و یــا بدنبــال 
یــه ترفنــد جایگزیــن باشــیم. همینطــور نمــی شــه تــوی اینترنــت ســرچ 

کــرد و راه حــل رو پیــدا کــرد.

تجربه کاربری فازی اتفاق می افته

بدتریــن ابهامــی کــه در مــورد تجربه کاربــری وجــود داره و اغلــب 
منجــر بــه مخــدوش شــدن فراینــد طراحــی می شــه اینــه کــه فکــر کنیــد 
ــش  ــری پی ــک س ــا ی ــه و ب ــک مرحل ــه در ی ــری رو می ش تجربه کارب
ــاد  ــی زی ــوند.من خیل ــام رس ــه انج ــراح ب ــود ط ــی خ ــای ذهن فرض ه
ــه  ــره ک ــا خــودش تصمیــم می گی ــه طراحــی میشــینه و ب ــه ی ــم ک می بین

ــط! چــی درســته و چــی غل

تجربه کاربــری در طــی فاز هــای مختلــف و گام بــه گام بــا کاربــر طراحــی 
ــه. می ش

همونطــور کــه از اســم »طراحــی تجربه کاربــری« مشــخصه، مــا بــه دنبال 
طراحــی بخشــی از تجربه کاربــر هســتیم. هیــچ ابــزاری بــرای شــناخت 

دقیــق و 1۰۰٪  کاربــران وجــود نــداره.

بنابــر ایــن بــرای رونــد طراحــی تجربه کاربــر در واقــع بیشــتر یــه رونــد 
بهینه ســازیه تــا طراحــی. بعبارتــی طراحــی تجربه کاربــر، طــی فاز هــای 

مختلــف و گام بــه گام بــا کاربــر طراحــی می شــه.
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صفحه  29بخش : 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

تجربه کاربری خاص کسب و کار های کالن نیست

خــاص  فقــط  تجربه کاربــر  بــه  دادن  اهمیــت  کنیــم  فکــر  اینکــه 
تجارت هــای کالن و یــا شــرکت های بزرگــی مثــل اپــل و یــا گــوگل 
ــه رشــد صنعــت در کشــور آســیب وارد  ــه ب ــه ک هســت از اون ابهاماتی

می کنــه.

ــرکت های  ــه ش ــه. اگ ــس این ــوع عک ــم موض ــر می کن ــن فک ــع م در واق
بــزرگ امــروزی در دوران شــروع کار خودشــون بــه تجربه کاربــری 
توجــه نداشــتن، هیــچ وقــت اینقــدر بــزرگ نمی شــدن. بــه عنــوان مثال 
شــاید بــد نباشــه بــه »1۰ اصلــی کــه گــوگل بهشــون بــاور داره« نگاهــی 
داشــته باشــید. احتمــاال بــرای شــما جالــب خواهــد بــود اگــر ببینیــد کــه 
ــدود 15  ــه کار )ح ــروع ب ــدای ش ــون ابت ــر، از هم ــه تجربه کارب ــه ب توج

ســال پیــش(، اولیــن چیــزی بــوده کــه گــوگل فکــر می کــرده درســته.

ــه  ــک، دغدغ ــای کوچی ــب و کاره ــرای کس ــه ب ــم ک ــن می دون ــه م البت
ــور  ــا همونط ــه. ام ــئله مهمی ــری مس ــن تجربه کارب ــتمزد متخصصی دس
کــه شــما بــرای اســتخدام یــه برنامــه نویــس الزم نیســت حتمــا ســراغ 
Scott Meyers بریــد، می تونیــد یــه طــراح تجربه کاربــری در ســطح 

کســب و کار خودتــون اســتخدام کنیــد. هرچنــد بــرای اســتخدام طــراح 
ــوردی،  ــاوره م ــن مش ــل گرفت ــی مث ــای دیگه ای ــم راه ه ــر ه ــی ت حرفه ای
کار پروژه ایــی و غیــره وجــود داره کــه بــه شــما بــه عنــوان یــه کســب و کار 

کوچیــک اجــازه مــی ده از ایــن متخصصیــن بهــره منــد باشــید.

در نتیجــه لــزوم یــه متخصــص تجربه کاربــری در کنــار یــه کســب و کار 
کوچیــک، بــه مراتــب و از جهاتــی بســیار مهمتــر از شــرکت های بزرگــه. 
ــه مراتــب جــدی  ــزرگ ب چــون رقابــت بیــن شــرکت های کوچیــک و ب
تــر بــه نظــر میرســه و اینجاســت کــه توجــه بــه تجربه کاربــر بــه کمــک 

شــما میــاد.
مــن ۵ ابهامــی کــه فکــر مــی کنــم مهــم هســتن رو نوشــتم. شــمام اگــه 
چیزهــای بیشــتری بــه نظرتــون میــاد و یــا فکــر مــی کنید چیزی هســت 
کــه مــن فرامــوش کــرده باشــم، مــی تونیــد نظرتــون رو بــرای مــا ارســال 

. کنید

ارادتمند
امید امرایی
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صفحه  30بخش : مصاحبهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

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

در شماره بعدی میخوانید :
گفتگوی ویژه با ساالر کابلی ، توسعه دهنده نرم افزار وب و طراح رابط کاربری

اگر عالقــه دارید پاسخ سوالــــــــی رو از زبان 
ساالر کابلی بشنوید ، میتونید با شماره پیامک 
3000122033 با ما در میـــــان بگذاریـــــد
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صفحه  31بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

ایجاد سایه های بلند مثل آب خوردن

Long Shadow Generator  معرفی افزونه فتوشاپ

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یار
مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

مدتــی هســت کــه آمــوزش هــای ویدئویــی و نوشــتاری مختلفــی رو در ســطح اینترنــت بــرای ســاختن ســایه هــای بلنــد میبینــم کــه بــه روش هــای مختلفــی 
ایــن کار رو انجــام میــدن . اغلــب در نــرم افــزار Illustrator ایــن کار رو انجــام میــدن ولــی آیــا تــا بــه حــال فکــر کردیــد کــه روش ســاده تــر و ســریعتری هــم 
وجــود دارد ؟ مــن در ایــن مقالــه میخــوام شــما رو بــا یــک روش بســیار ســاده تــر آشــنا کنــم تــا بتونیــد انــواع ســایه هــای بلنــد رو بــا تعییــن تنظیمــات خــاص  

و خیلــی جــذاب تــر بوجــود بیاریــد .

Long Shadow Generator افزونه فتوشاپ
ایــن افزونــه توســط Adobe Extention Manager روی فتوشــاپ شــما نصــب میشــه و یــک پنــل تنظیمــات هــم بــه جعبــه ابزارهــای شــما اضافــه میکنه 
.و امــکان ایجــاد ســایه هــای بلنــد یــا بــه عبارتــی Logn Shadow کــه جدیــدا خیلــی زیــاد در طراحــی آیکــن هــا و وب اســتفاده میشــه رو فراهــم میکنــه . 
شــما در پنــل تنظیمــات ایــن افزونــه میتونیــد میــزان شــفافیت ، طــول ســایه ، فلــت بــودن یــا اســتفاده از ســایه نــرم و همینطــور رنگ ســایه رو تعییــن کنین .

 lsg2 ارائــه شــده کــه در نســخه lsg2 و lsg هســت . ایــن افزونــه در دو نســخه CC و CS6 ایــن افزونــه هــم اکنــون قابــل نصــب بــر روی فتوشــاپ هــای
تغییــرات مهمــی رخ داده و کیفیــت ســایه هــای ایجــاد شــده باالتــر رفتــه و از فتوشــاپ هــای CC , CC 2014  پشــتیبانی میکنــه.

خــب امیــدوارم ایــن ابــزار مــورد اســتفادتون قــرار بگیــره و بتونیــد در طراحــی هــای خودتــون ازش اســتفاده کنیــد . یــه نکتــه ، اگــر موفــق بــه نصــب ایــن 
افزونــه و ســایر افزونــه هــای ادوب روی نــر مافــزار نشــدید بهتــره کــرک نــرم افــزار رو تغییــر بدیــد و از یــک کــرک ســالمتر اســتفاده کنیــن .

دانلود افزونه

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه  32بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : امیر حافظیتبدیل عکس به نقاشی رنگ و روغن برجسته بدون استفاده از پالگین
مشخصـات و اطالعات مدرس ) کلیک کنیــــد (

سالم به همه کاربران و عالمندان نرم افزار محبوب فتوشاپ و ماهنامه طراحی وب
قصــد دارم تــا یــک ترفنــد جالــب رو بــه شــما آمــوزش بــدم. روش تبدیــل یــک عکــس بــه نقاشــی رنــگ و روغــن برجســته. بــرای اینــکار برخــی از شــرکت 
هــای خارجــی پالگیــن هایــی رو ســاختند و ارائــه کردنــد امــا بــاز هــم اون چیــزی کــه مطلــوب و مــورد نظــر هســت بدســت نمیــاد. در ایــن آمــوزش کــه بــه 
ســبک امیــر حافظــی طراحــی شــده شــما بــدون اســتفاده از پالگینــی خــاص و فقــط بــا چنــد مرحلــه ی ســاده خواهیــد توانســت یــک عکــس را بــه نقاشــی 

رنــگ و روغــن تبدیــل کنیــد.

روش کار بسیار ساده و راحت هست

مرحله اول
ابتدا تصویر اصلی )اسب( رو وارد نرم افزار کنید

مرحله دوم
ــن  ــه ی ای ــه ضمیم ــت( ک ــچری )باف ــر تکس ــپس تصوی س
ــرم  ــم وارد ن ــد و اون رو ه ــود کنی ــت رو دانل ــوزش هس آم
ــرده و وارد صفحــه  ــد و ســپس عکــس رو درگ ک ــزار کنی اف

ــد ــروژه بکنی ــی پ ی اصل

مرحله سوم
در پالت layer  از بخش blend modes  گزینه ی Overlay رو انتخاب کنید .

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه  33بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : امیر حافظی
مشخصـات و اطالعات مدرس ) کلیک کنیــــد (

حــاال مشــاهده مــی کنیــد کــه بافتــی کــه روی عکــس اصلــی گذاشــته بودیــد ماننــد یــک بافــت بــا تصویــر ترکیــب شــده و اون رو شــبیه یــک نقاشــی رنــگ و 
روغــن برجســته کــرده. حــال بــرای اینکــه نقاشــی شــما برجســته تــر و رنــگ و لعــاب بهتــری پیــدا کنــه مرحلــه چهــارم و آخــر رو انجــام بدیــد

مرحله چهارم
در پالت layer  از بخش Adjustments گزینه Color lookup  رو انتخاب کنید.

مشــاهده مــی کنیــد کــه یــک الیــه ی Adjustments بــه الیــه 
 Adjustments هاتــون اضافــه شــده. از بخــش تنظیمــات
مــورد نظــر در پنــل propertis  اولیــن گزینــه ی Fuji  بعــد از 

ــد. ــاب کنی ــه ی fagynight  رو انتخ گزین

خب آموزش ما به پایان رسید
دیدیــد کــه بــه همیــن ســادگی بــدون اســتفاده از پالگین تونســتید 
یــک عکــس رو بــه نقاشــی رنــگ و روغــن برجســته تبدیــل کنید

امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید

تا آموزش های بعدی خدانگهدار

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه  36بخش : تبلیغاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

فراداده
ارائه دهنده خدمات میزبانی وب

 پانصد مگابایت فضای دیسک
 پنج گیگابایت پهنای باند ماهانه

 دو عدد دیتابیس
 بی نهایت زیر دامنه

CPanel کنترل پنل 
 بی نهایت حساب ایمیل

 پشتیبانی 24 ساعته
16000 تومان ساالنه

نصب و راه اندازی اسکریپت به صورت رایگان
ثبت دامنه به صورت آنی و آنالین
تحویل سرویس به صورت آنالین

دیگر سرویس ها و خدمات در وب سایت فراداده

http://www.Faradadeh.com
با ما تماس بگیرید : 05143221982

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه  36بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فردنوستالژی جذاب وردپرسی ها
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (

امــروزه وردپــرس بیشــتر ســهم رو در بیــن وب ســایت های ایرانــی و خارجــی داشــته و در جهــان بیــش از یــک میلیــون وب ســایت بــا سیســتم مدیریــت 
محتــوا وردپــرس ایجــاد شــده اســت ، همین طــور بــه طــور تقریبــی میشــه گفــت کــه در هــر روز بیــش از 100 هــزار وب ســایت جدیــد بــا وردپــرس ســاخته 

می شــوند و وردپــرس 55٪ بــازار CMS دنیــا رو در اختیــار دارد .
کمتــر کســی پیــدا میشــه کــه از نســخه های ابتدایــی وردپــرس اســتفاده کــرده باشــه تــا االن کــه نســخه ی 4 اون منتشــر شــده ، مشــخص هســت کــه وردپرس 
در ابتــدا ایــن چیــزی کــه هــم اکنــون هســت و شــما اســتفاده می کنیــد نبــوده و جالبــه کــه بدونیــد وردپــرس در گذشــته چــی بــوده و چــرا وردپــرس بــه اینجــا 

. رسیده 

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

شروع وردپرس
مــت مولنــوگ بنیــان گــذار وردپــرس در تاریــخ 11 ژانویــه 1984 در هوســتون تگــزاس بــه دنیــا آمــد. مولنــوگ در ابتــدا مدتی به مطالعه ســاز ساکســیفون 

پرداخــت و در آموزشــگاه بازیگــری و هنرهــای نمایشــی حضــور می یافت.

در آن زمــان مولنــوگ از cafelog/b۲ ) کــه توســعه دهنــده ی اون میشــل والدریگــی در ســال 2001 بــود ( بــرای وبــالگ نویســی اســتفاده می کــرد ، و 
بــرای اولیــن بــار در ســال 2002 بــرای منتشــر کــردن عکس هایــی کــه در ســفر بــه واشــنگتن گرفتــه بــود از ایــن سیســتم اســتفاده کــرد و همیــن باعــث شــد 
مــت بــه ایــن فکــر بیافتــد بــرای وبالگ نویســی نرم افــزاری بــه روز و ســازگار بــا اســتاندادهای وب بنویســد کــه نیازهایــش را برطــرف کنــد و ایــن موضــوع 

رو در ژانویــه 2003 در وبالگــش اعــالم کــرد.

در ادامه مت مولنوگ با همکاری مایک لیتل b2 رو گسترش دادند و به این ترتیب وردپرس در سال 2013 ایجاد شد .

انتشار وردپرس
ســر انجــام در May ۲7, ۲۰۰3 اولیــن نســخه از وردپــرس یعنــی نــگارش 0.70 بــه صــورت رســمی منتشــر شــد و مولونــگ خوشــحالی خــورد را از ایــن 
بابــت در وبالگــش بیــان می کنــد. در دســامبر همــان ســال، ویکــی وردپــرس کــه امــروز بــا نــام WordPress Codex شــناخته می شــود، شــروع بــه کار 

کــرد.

تصاویری از اولین پیشخوان وردپرس و سایت وردپرس در نسخه ی 0.70 که خیلی با چیزی که االن وجود داره متفاوت هستش .
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صفحه  36بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (
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صفحه  37بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

نسخه ی 1,۰ وردپرس

بعــد از ایــن نســخه بــه ترتیــب نســخه های 0.71 و 0.711 و 0.72 منتشــر شــد تــا اینکــه اولیــن نســخه ی پایــدار وردپــرس یعنــی نســخه ی 1.0 اون در 
تاریــخ January 3, ۲۰۰4  آمــاده و منتشــر بشــه .

ایــن نســخه از وردپــرس بــه نــام یــک موســیقیدان جــاز Miles Daves نامگــذاری شــد. در ایــن نســخه بــرای اولیــن بــار ایــن قابلیــت اضافــه شــد تــا کاربر 
بتوانــد دســته بنــدی هــای مختلــف بــرای نوشــته خــود اختصــاص دهــد و هــم چنیــن پیوندهــای یکتای مناســب بــرای ســئو ایجــاد کند .

نسخه ی 1,۲وردپرس
بعــد از انتشــار نســخه ی اول دو نســخه دیگــر از وردپــرس منتشــر شــد تــا اینکــه در 22 مــی 2014 نــگارش 1.2 وردپــرس منتشــر شــد ، در ایــن نســخه 
امکانــات زیــادی بــه وردپــرس اضافــه شــد کــه از مهم تریــن آن هــا اضافــه شــدن قســمت افزونه هــا )plugins( بــه وردپــرس بــود کــه تحــول بزرگــی در 
اون ایجــاد کــرد کــه هــم اکنــون هــم بیشــترین کاربــرد رو داره ، همین طــور پشــتیبانی از تصویــر شــاخص و پســورد MD5 اضافــه شــد و تغییــرات خوبــی در 

ظاهــر وردپــرس ایجــاد شــد .
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نسخه ی 1,5 وردپرس

روز بــه روز بــه تعــداد کاربــران و طرفــداران وردپــرس اضافــه می شــد 
و در February 17 ۲۰۰5 ایــن نــگارش وردپــرس منتشــر شــد و بــاز 
هــم در ایــن نســخه قابلیت هــای جدیــد وردپــرس اون رو متمایزتــر از 
قبــل کــرد ، در ایــن نســخه اولیــن بــاری بــود کــه از پیشــخوان اســتفاده 
می شــد ، همینطــور امــکان مدیریــت قالــب وردپــرس و بــرای اولین بار 

ســاختار پوســته بــه وردپــرس اضافــه شــد .

ــه همــراه یــک قالــب پیش فــرض آبــی عرضــه شــد .  و ایــن نســخه ب
ــود شــد . ــار دانل نســخه ی 1.5 وردپــرس 900 هزارب
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نسخه  ۲,۰ وردپرس

در دســامبر ســال 2005 نــگارش 2 وردپــرس منتشــر شــد ، در نســخه های قبلــی وردپــرس در پنــل مدیریــت تغییــر رنــگ هایی از ســایه های ســیاه وســفید 
و خاکســتری بــه برخــی از ســایه هــای آبــی وجــود داشــت. وردپــرس در ایــن نســخه از ویرایشــگر پیشــرفته TinyMSC  کــه اکنــون از آن در قالــب بنــدی 

پســت هــا اســتفاده مــی کنیــد را معرفــی کرد.

همین طــور امــکان بارگــزاری تصاویــر بــه وردپــرس اضافــه شــد و کاربــران قــادر بــه آپلــود عکــس هــا در پســت هایشــان شــدند. پیــش نمایــش پوســته هــا 
از طریــق screenshot.png بــه همــراه ویژگــی هــای جدیــد دیگــر اضافــه شــد.

 AJAX در این نسخه به پنل مدیریت وردپرس تزریق شد و نقطه عطفی در تاریخچه وردپرس به حساب می آید.

نسخه های ۲,1 ، ۲,۲ و ۲,3 وردپرس

بعــد از نســخه ی 2 وردپــرس نســخه های متعــددی از ســال 2005 تــا 2007 منتشــر شــد کــه تغییراتــی در سیســتم وردپــرس بــه وجــود می آوردنــد تــا در  
January ۲۲, ۲۰۰7 نســخه ی 2.1 وردپــرس و نســخه های بعــدی بــه ترتیــب در May 16, ۲۰۰7 و September ۲4, ۲۰۰7 منتشــر شــدند و در 

آن هــا امکاناتــی نظیــر ذخیــره خــودکار ، مدیریــت رســانه های آپلــود شــده و بهینه ســازی پایــگاه داده هــا ، امــکان حــذف کــردن ســایت از موتــور جســتجو ، 
 TinyMCE پشــتیبانی از ابزارک هــا ، اخبــار بروزرســانی های وردپــرس ، مدیریــت پیش نویس هــا و پســت ها ، برچســب هــا ، پیشــرفته شــدن ویرایشــگر

و امــکان پیونــد  یکتاهــای متفــاوت و فایــل functions.php بــه آن اضافــه شــد .

همچنین اولین گردهمایی وردپرس در سانفرانسیسکو و در سال ۲۰۰6 برقرار شد.
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نسخه  ۲,5 وردپرس

ــا انتشــار رســمی نســخه ی 2.5 ، ایــن نســخه از وردپــرس در ســال 2008  بعــد از نســخه ی 2.3 نیــز نگارش هــای متعــددی از وردپــرس منتشــر شــد ت
منتشــر شــد و زیباتریــن پنــل مدیریــت وردپــرس را تــا آن تاریــخ را داشــت از ایــن نســخه پنــل مدیریــت وردپــرس شــروع بــه شــبیه شــدن بــه چیــزی کــه 
اکنــون هســت کــرد. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ وردپــرس کاربــران قــادر بــه آپلــود تصاویــر مختلــف یا پیوســت پســت های دیگــر بودنــد. همینطــور قابلیت 

جســتجو بــرای پســت ها و برگه هــا اضافــه شــد.
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نسخه ۲,6 وردپرس

ایــن نســخه در July 15, ۲۰۰8  منتشــر شــد ، بــا اینکــه در وردپــرس 2.1، قابلیــت ذخیــره خــودکار معرفــی شــد، امــا در وردپــرس 2.6 بــا اضافــه کــردن 
قابلیــت بررســی اصــالح قبلــی، پیشــرفته تــر شــد. همین طــور ویرایشــگر TinyMCE بروزرســانی شــد ،

عــالوه بــر ایــن تغییــرات کاربــری، بــه توســعه دهنــدگان نیــز مســیرهای جدیــدی ارائــه شــد کــه مــی توانســت بــه منظــور تعریــف فهرســت های مختلــف 
محتــوا و افزونــه، در فایــل wp-config.php  تعریــف شــود.

نسخه ۲,7 وردپرس

در 10 دســامبر 2008 منتشــر شــد ، در ایــن زمــان وردپــرس بــه ســرعت در حــال رشــد بــود وبــه هــزاران وبــالگ نویــس کــه ایــده هــای بــزرگ بــرای 
ســایت هــای بــزرگ آمــاده کــرده انــد رســید. کل فریــم ورک پنــل مدیریــت تغییــر کــرده اســت و یــک ســایدبار شــامل پیوندهایــی بــه ابــزار اساســی مــورد 

نیــاز بــرای مدیریــت یــک ســایت طراحــی بــرای دسترســی ســریع اضافــه شــد.

پنــل مدیریــت بــه بخــش هــای مختلــف ماننــد انتشــار) publish( ، برچســب ) tag( ، نظــرات )comments( و غیــره تقســیم بنــدی شــد. عــالوه بــر ایــن 
از دو ویژگــی مفیــد Screen Option و QuickPress در ایــن آپدیــت اســتفاده شــد.

 ) ScreenOption( ارســال را ســاده تــر و ســریعتر از پیشــخوان انجــام مــی داد و بــا اســتفاده از گزینــه  تنظیمــات صفحــه  ) QuickPress( نوشــتن فــوری
چیزهایــی را کــه مــی خواســتیم نمایــش داده شــود را انتخــاب می کردیــم.

برخی ویژگی های دیگر شامل نصب پالگین با یک کلیک ، چینش مجدد بخش های پیشخوان و غیره در این نسخه معرفی شدند.
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نسخه ۲,8 وردپرس

ایــن نــگارش در June 1۰, ۲۰۰9 منتشــر شــد و قابلیــت کشــیدن و رهــا کــردن ابزارک هــا در آن فراهــم شــده بــود . در اکتبــر همیــن ســال اعــالم شــد 
وردپــرس بزرگتریــن برنــد مــورد اســتفاده توســط کاربــران CMS هــا در دنیاســت.

نسخه ۲,9 وردپرس

ــدا  ــال پی ــطل زباله انتق ــه س ــدند و ب ــذف نمی ش ــتقیم ح ــورت مس ــه ص ــب ب ــت ها و مطال ــر پس ــخه در December 18, ۲۰۰9 دیگ ــن نس ــار ای ــا انتش ب
می کردنــد ؛ همچنیــن قابلیت هایــی ماننــد تنظیمــات بــرای لینــک کــردن تــگ هــا، و نمایــش مرتــب نظــرات بــر اســاس تاریــخ، نیــز فراهــم شــد و یــک 

بروزرســانی دیگــر در TinyMCE صــورت گرفــت .

نسخه 3,۰ وردپرس

در June 17, ۲۰1۰ منتشــر شــد کــه تغییــرات عظیمــی رو در وردپــرس ایجــاد کــرد ، بــرای اولین بــار بــود کــه بــه کاربر اجــازه داده میشــد در هنــگام نصب 
رمــز عبــور را انتخــاب کنــد ؛ وردپــرس چنــد ســایته یــا MU در پــروژه معمولــی وردپــرس اقــدام شــد ، قابلیــت پســت تایپ هــای شــخصی معرفــی شــد و 

فهرســت ها و لینک هــای کوتــاه بــه آن اضافــه شــدند ، همچنیــن ایــن نســخه بــه همــراه یــک پوســته پیش فــرض جدیــد عرضــه شــد .
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در ســپتامبر ۲۰1۰ مــت مولنــوگ اعــالم کــرد کــه امتیــاز نــام تجــاری وردپــرس را از مالکیــت حقیقــی خــود به مالکیــت حقوقی موسســه ی وردپــرس منتقل 
می کنــد و در همیــن مــاه، شــرکت مایکروســافت، صفحــه ی اینترنتــی پــروژه ی Windows Live Spaces را بــا سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس 

ــاد کرد. ایج

نسخه 3,1 وردپرس
 ,۲3 February اضافــه شــدن نــوار ابــزار در هنــگام مشــاهده ســایت و تغییــرات جزئــی دیگــر از امکاناتــی بــود کــه در ایــن نســخه فراهــم شــد کــه در تاریــخ

۲۰11 منتشــر شــد .

نسخه 3,۲ وردپرس
پنــل مدیریــت تغییــر زیــادی کــرد و بــه طــور کامــل دوبــاره طراحــی شــد. اســتفاده از کدهــای css ســبک بارگــذاری پنــل را ســریع تــر کــرد. از ویژگــی هــای 

دیگــر ایــن ورژن ابــزار قــوی Full Screen Editor اســت کــه تجربــه نوشــتن بــه صــورت تمــام صفحــه را فراهــم کــرد .
این نسخه وردپرس در July 4, ۲۰11 به همراه پوسته ی جدید 2011 منتشر شد.
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صفحه  44بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

نسخه 3,3 و 3,4 وردپرس
در ایــن دو نســخه تمرکــز وردپــرس بــر روی کاربــرد پذیــر بــودن وردپــرس بــرای کابــران عــادی و پوســته های اون بــود ؛  آپلــود راحت تــر فایل هــا از طریــق 

کشــیدن و رهــا کــردن ، نــوار ابــزار ، هدرهــا و زمینه هــای سفارشــی بــود کــه ایــن حالــت رو بــه وردپــرس در ایــن دو نســخه اضافــه کــرد.
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

نسخه 3,5 وردپرس

وردپــرس 3.5 در دســامبر 2012 بــه طــور عمــوم در دســترس قــرار گرفــت. در مقایســه بــا تاریخچــه وردپــرس و  نســخه هــای قبلــی، در ایــن نســخه مدیر 
ــه  ــان ارائ ــرای مدیریــت تمــام رســانه های شــما در وبالگت ــی و جــذاب ب ــه نظــر می رســید و راه هــای دیدن رســانه )media manager ( فــوق العــاده ب

مــی داد. 

ایــن نســخه بــرای صفحــه نمایــش Apple Rentia  ســاخته شــد کــه از نســخه بــا وضــوح بــاال پنــل مدیریــت پشــتیبانی می کــرد و اهمیتــی نداشــت از چــه 
دســتگاهی بــرای دسترســی بــه ســایت اســتفاده کنیــد. کیفیــت تصویــر همــواره چشــمگیر بــود. در ایــن نســخه نیــز پوســته ی پیش فــرض 2012 رو نمایــی 

شــد .
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

نسخه 3,6 وردپرس

ایــن نســخه در اول آگوســت ۲۰13 منتشــر شــد و مشــهود تریــن تغییــر آن پوســته ی پیش فــرض ۲۰13 بــود ، همین طــور بهبــود و بهینه ســازی رابــط 
کاربــری وردپــرس در ایــن نســخه انجــام شــد .

نسخه 3,7 وردپرس

در 24 اکتبــر 2013 بــا انتشــار ایــن نســخه ی وردپــرس امــکان آپدیــت خــودکار در وردپــرس عرضــه شــد و همین طــور یــک قــدرت ســنج رمز عبــور جدید 
بــه آن اضافه شــد.

نسخه 3,8 وردپرس

ــن  ــرای پوســته هاش در نظــر گرفــت. ای ــت پاســخگو و ریسپانســیو رو ب ــار در ورژن 3.8 خود،حال ــرای اولیــن ب در December 1۲, ۲۰13 وردپــرس ب
حالــت در واقــع همــون ســازگاری وردپــرس بــا هــر نــوع دســتگاهی از قبیــل موبایــل ،تــب لت،فبلــت و … بــود کــه یــک ظاهــر مدیریتــی جدیــدی رو شــاهد 
بودیــم ، ایــن تغییــرات نــه تنهــا در ظاهــر بلکــه در بهینه ســازی کدهــای آن نیــز بــوده اســت و کاربــران وردپــرس در ایــن نســخه تجربــه ی جدیــدی از کار 

بــا وردپــرس بــه دســت آوردنــد .
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : سعید فرد
مشخصـات و اطالعات مــدرس ) کلیک کنید (

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

نسخه 3,9 وردپرس
در 16 آپریــل 2014 نســخه 3.9 وردپــرس منتشــر شــد.این نســخه بیشــتر توجهــش رو بــر روی ویرایشــگر وردپــرس گذاشــته بود.هــم چنیــن امــکان 
درگ کــردن عکس هــا و آپلــود ســاده تر اونــا در ایــن نــگارش فراهــم شــد. در واقــع بــا هــر بــار انتشــار نســخه وردپــرس تغییــرات بیشــتری در پیشــخوان و 

جزییــات پســت نوشــتن دیدیــم .

نسخه 4,۰ وردپرس
و در آخــر نســخه ی حــال حاضــر وردپــرس کــه در September 4, ۲۰14 منتشــر شــد و تغییــرات بســیاری در آن ایجــاد شــد کــه قبــال بــه اون پرداختــه 

شــده و می تونیــد بــه ماهنامــه شــماره 4 مراجعــه کنیــد .

شــاید مــرور ایــن تغییــر و تحــوالت زمــان زیــادی رو از مــا نگیــره ولــی اگــر بــه تاریــخ توجــه کنیــم میبینیــم کــه زمــان زیــادی گذشــته و افــراد زیــادی تــالش 
کردنــد کــه وردپــرس بــه این جــا رســیده.

مطمعنــا تغییــرات ، نســخه ها یــا تاریــخ وردپــرس همین جــا بــه پایــان نخواهــد رســید و در آینده شــاهد تغییــرات چشــم گیــر و زیــادی در امکانــات و قدرت 
وردپــرس خواهیــم بــود و بــه امیــد اینکــه مــا هــم در این پیشــرفت بتونیم نقشــی داشــته باشــیم ،

دیــدن ایــن تغییــرات و نگارش هــای وردپــرس ممکنــه خاطراتــی رو بــرای کاربــران قدیمــی و جدیــد وردپــرس زنــده کنــه ، شــما از چــه نســخه ی 
وردپــرس شــروع بــه کار کردیــد ؟
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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

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

باید و نباید های فریلنسری !

اگر شما روابط اجتماعی خوبی ندارید!
یــک فریلنســر یــک فــرد همــه کاره و هیــچ کاره اســت! وقتــی شــما بــه 
عنــوان یــک طــراح یــا برنامــه نویــس در شــرکتی اســتخدام مــی شــوید، 
کار شــما فقــط تخصصــی اســت کــه بــه خاطــر آن اســتخدام شــده ایــد.

 اگــر در شــرکتی بــه عنــوان طــراح اســتخدام شــده ایــد، پــس کســی از 
شــما انتظــار بازاریابــی و مشــاوره و چانــه زدن بــا مشــتری ســر قیمــت، 
تســت و... را نــدارد و بــه راحتــی مــی توانیــد از ایــن کارهــا شــانه خالــی 

! کنید

ولــی بــه عنــوان یک فریلنســر شــما همــه ایــن کارهــا را بایــد خودتــان به 
تنهایــی انجــام دهیــد، بایــد بــا مشــتری حــرف بزنیــد و قانعــش کنید که 

بــه شــما اعتمــاد کنــد و پــروژه را بــه شــما بســپارد.

بایــد بــر ســر قیمــت بــا مشــتری حــرف بزنیــد و پــس از گرفتــن پــروژه، 
دائــم بــا مشــتری ارتبــاط داتشــه باشــید و از روند اجــرای پــروژه گزارش 

تهیــه کنیــد و دربــه در بــه دنبــال دریافــت حــق الزحمــه خــود باشــید!

ــید  ــی باش ــید، خجالت ــته باش ــی نداش ــی خوب ــط اجتماع ــما رواب ــر ش اگ
ــه  ــی ب ــع شــود و وقت ــان ضای ــی نباشــید چــه بســا حقت ــا ســخنور خوب ی
ــک چهــارم قیمــت  ــه ی ــراردادی ب ــه مشــتری ق ــد ک ــان مــی آیی خودت
واقعــی بــا شــما بســته و بــرای گرفتــن آن مبلــغ یــک چهــارم هــم ماههــا 

بایــد بدویــد!

فریلنســر کســی اســت کــه بصــورت پــروژه ای و آزاد بــا 

دیگــران کار مــی کنــد و خــود بطور مســتقیم با مشــتری با 

ارتبــاط اســت. شــاید فکــر کنیــد فریلنســر بــودن شــغلی 

بــا راحتــی و آزادی عمــل بیشــتر و بــا درامــد بیشــتر 

اســت کــه هــر کســی مــی توانــد انجــام دهــد تــا از شــر 

رییــس بــاال ســر و حقــوق هــای مکفــی آخــر مــاه خــالص 

شــود. ولــی بایــد بگوییــم هر کســی نمــی تواند فریلنســر 

شــود. بــرای فریلنســر شــدن بــه غیــر از مهارتهای شــغلی 

و کاری نیــاز بــه مهــارت هــای دیگــری هــم داریــد.
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نویسنده مقاله : وحید کشی پور 
مشخصـــــــات و اطالعـــات نویسنده
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

اهل »نه« گفتن نیستید!

یــک فریلنســر بایــد بتوانــد در شــرایط مختلــف بــه راحتــی و قاطئانــه 
نــه بگویــد! ممکــن اســت شــما بــه طــور تمــام وقــت درگیــر یــک پــروژه 

باشــید و یــک پــروژه دیگــر بــه شــما پیشــنهاد مــی شــود.

شــاید اعتمــاد بــه نفــس باالیــی داریــد و فکــر مــی کنیــد کــه دو پــروژه 
ــی  ــا نم ــد! ی ــش ببری ــد پی ــی توانی ــم م ــا ه ــان ب ــت را همزم ــام وق تم
خواهیــد بــه هــر دلیلــی مثــل مبلغ پــروژه یــا  تــرس از پریدن مشــتری و 
... بــه مشــتری جــواب رد بدهیــد یــا کســی کــه پــروژه جدیــد را به شــما 
پیشــنهاد داده یکــی از اقــوام یــا دوســتان عزیــز شماســت. در هــر حالتی 
شــما بایــد بــه پــروژه جدیــد نــه بگوییــد و یــا صادقانه بــه صاحب پــروژه 
بگوییــد کــه بعــد از تمــام شــدن کار فعلیتــان مــی توانیــد روی پــروزه اون 

کار کنیــد.

اگــر شــما بــه خاطــر مبلغ پــروژه یــا تــرس از پریدن مشــتری یــا ناراحت 
شــدن دوســتی کــه پــروژه جدیــدی ســفارش داده و یــا هر دلیــل دیگری 
بــه پــروژه جدیــد بلــه بگوییــد بــه احتمــال خیلــی زیــاد نمــی توانیــد هــر 
ــا تاخیــر  دو پــروژه را همزمــان پیــش ببریــد، پــس در هــر دو پــروژه ب
ــول  ــر بدق ــک فریلنس ــوان ی ــه عن ــما ب ــه ش ــوید و در نتیج ــه میش مواج
شــناخته مــی شــوید کــه نــه تنهــا باعــث ناراحتــی صاحبــان پــروژه مــی 

شــود بلکــه گرفتــن دســتمزد کار هــم ســخت تــر میشــود!

اگر اهل برنامه ریزی روزانه نیستید!

شــاید از دیــد خیلــی از افــراد فریلنســر کســی اســت کــه زمانــش دســت 
خــودش اســت و هــر وقــت کــه دلــش خواســت کار مــی کنــد و هــر وقت 
کــه دلــش خواســت کارش را تعطیــل مــی کنــد و بــه تفریــح می پــردازد.

ــد  ــه ای بای ــر حرف ــک فریلنس ــت! ی ــور نیس ــال اینط ــع اص ــی در واق ول
توانایــی برنامــه ریــزی هــای روزانــه و حتــی ماهانــه را داشــته باشــید تــا 

بتوانیــد ســر مهلــت پــروژه را تحویــل مشــتری دهــد.

اگــر شــما نمــی توانیــد بــرای کارهــای روزانــه خــود برنامه ریــزی داشــته 
ــکالت و  ــر مش ــد منتظ ــس بای ــد پ ــش بروی ــه پی ــق برنام ــید و طب باش

دردســرهایی دقیقــه نــود تحویــل پــروژه باشــید!

و چــه بســا در تحویــل پــروژه دچــار تاخیــر شــوید کــه در اینصورت شــما 
بــه عنــوان یــک فــرد بدقــول شــناخته می شــوید کــه بــه شــدت در کار و 

درامــد شــما تاثیر منفــی دارد.

اگــر شــما هــر یــک از خصوصیــات بــاال را دارا نیســتید پــس نمــی توانیــد 
فریلنســر موفقــی باشــید و بــزودی بــا مشــکالت درامــدی و زمانبنــدی 

زیــادی مواجــه مــی شــوید!

پایان
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قسمت دوم  :  اهمیت دیگران Bruno Skvorc  : نویسنده

تیم
یــک ضرب المثــل اســت کــه مــی گویــد زمانــی کــه شــما احســاس مــی 
کنیــد  باهوش تریــن فــرد در یــک اتاق هســتید  ،   شــما در اتاق اشــتباهی 
قــرار داریــد .ایــن جملــه در تمــام زمینه هــای زندگــی صحیــح اســت و 
یــک نظــر منطقــی و علمــی اســت. کار گروهــی، لزومــًا بــه ایــن معنــی 
ــا  ــر تنه ــد اگ ــک موضــوع را   ســریع تر حــل می کنی ــه شــما ی نیســت ک
شــما رهبــر گــروه  باشــید . ایــن نکتــه مهــم اســت کــه شــما هــر عضــو 
از اعضــای تیــم را بــه خوبــی بشناســید و بــا هــر فــرد  دوســت و همــراه 
باشــید شــاید نــه لزومــًا در ســطح شــخصی )هرچنــد کــه ایــن موضــوع  
کمــک می کنــد( امــا بــه همــان انــدازه  ســطح حرفــه ای . زمانــی کــه شــما 
ــته  ــرار داش ــا ق ــته ها و مهارت ه ــطح از دانس ــک س ــان در ی و همکارت

باشــید ایــن مســئله بــرای شــما یــک امنیــت ذهنــی ایجــاد می کنــد.

همیــاری و همــکاری فکــری بجــای درگیــری بــر ســر ایــن موضــوع کــه 
راه حــل چــه کســی بهتــر اســت می توانــد محیــط خوبــی بــرای  ادامــه کار 

ــاد کند. ایج
اگــر شــما در یــک تیــم فعالیــت می کنیــد فــردی را در تیــم پیــدا کنیــد 
ــد  ــت داری ــما دوس ــه ش ــخصی ک ــد ، ش ــین می کنی ــما او را تحس ــه ش ک
ــتباهی  ــران کار اش ــودن از  دیگ ــر ب ــد برت ــر نکنی ــید .فک ــر از اوباش بهت
ــا  ــای آن ه ــه صحبت ه ــد ، ب ــرار بدهی ــود ق ــی خ ــا را مرب ــت . آن ه اس
گــوش دهیــد ، جــذب نــکات مثبــت آن هــا شــوید و بــا آن هــا صحبــت 
کنیــد . هرگــز از پرســیدن ســؤال هایتان و یــا درخواســت کمــک کــردن 

نترســید.

اگــر یکــی از اعضــای بخصــوص تیــم رفتــار مناســبی نــدارد  ، اگــر جــو 
ــه  ــزی ک ــر از چی ــم کمت ــر تی ــر رهب ــدارد ، اگ ــود ن ــم وج ــبی در تی مناس
می دادنــد عمــل می کنــد و نظــرات شــمارا عنــوان نمی کنــد و بــه بحــث 
ــال  ــت انتق ــد درخواس ــما بای ــردازد ، ش ــران نمی پ ــا دیگ ــورد آن ب در م
ــع پیشــرفت شــما  بدهیــد . چنیــن محیــط منفــی و ســاکنی نه تنهــا مان
می شــود بلکــه موجــب بــه وجــود آمــدن حالــت عقب گــرد و شکســت 
می شــود . در چنیــن جــوی شــما بجــای حــل مشــکل فقــط وقــت خــود 
ــان می رســد را   ــه نظرت را تلــف می کنیــد و هــر جــواب و راه حلــی کــه  ب
بــی ارزش مــی دانیــد . پــس اگــر محیــط کاری کــه در آن کار تیمــی انجام 

می دهیــد مانــع پیشــرفتتان اســت ســریعًا آنجــا را تــرک کنیــد .

سیستم دوستان
ــن روش  ــده( م ــود ش ــه مفق ــمت اول : حلق ــل )قس ــماره قب ــه ش در مقال
پیــدا کــردن یــک مربــی را بــه طــور خالصــه آمــوزش دادم . » 8-بــرای 
خــود دوســت / مربــی پیــدا کنیــد » . مــن قصــد دارم ایــن عنــوان را برای 

شــما بیشــتر توضیــح بدهــم .

ــود کار  ــی خ ــه نویس ــای  برنام ــش مهارت ه ــر روی افزای ــما ب ــی ش وقت
مــی کنیــد ، اغلــب  گرفتــار و درمانــده مــی شــوید . در حقیقــت ،  افــراد 
کارشــناس  بیشــتر از افــراد تــازه کار درگیــر کار مــی شــوند . ســرعت و 
مهــارت ، ایــن دو ویژگــی بــه شــما کمــک می کنــد که ســریعتر و آســانتر 

مشــکالت خــود را حــل کنیــد و از  مشــکالت  رهایــی یابیــد .

ــج و ســردرگم مــی  ــاًل گی ــا مشــکالت کام ــازه کار در برخــورد ب ــراد ت اف
ــد حــل مشــکل موجــب مــی شــود  ــر کنــد شــدن رون شــوند، عــالوه ب
کــه نتواننــد بــرای رســیدن بــه جــواب خــود بــه خوبــی جســتجو کننــد و 
افــکار خــود را در یــک مســیر هدایــت کننــد . یــک فــرد مبتــدی درگیــر 
مســئله ای مــی شــود کــه قبــاًل هرگــز آن را ندیــده اســت ، و حــل مســئله 

ــود. ــرزخ می ش ــک ب ــد ی ــرای وی همانن ب

هنگامی کــه شــما یــک نفــر کــه به انــدازه شــما باعالقــه و باانگیــزه اســت 
را در کنــار خــود داشــته باشــید ) یــک شــریک ، یــک مربــی ، رئیــس 
ــؤاالت  ــه س ــد و ب ــر کن ــی فک ــد منطق ــه می توان ــروه ( ک ــو گ ــک عض ، ی
ــئله  ــی از مس ــه  نیم ــت ک ــوان گف ــی  می ت ــد ،به راحت ــواب ده ــما ج ش
ــد از  ــدا می توانی ــد  ، در ابت ــراغ نداری ــی را س ــر کس ــت .اگ ــده اس حل ش
یــک دوســت خیالــی کمــک بگیریــد . زمانــی کــه شــما شــروع بــه شــرح 
دادن مشــکل خــود بــرای دیگــری می کنیــد و یــا فــردی بــه کمــک شــما 
ــه دنبــال را  می آینــد ذهــن شــما بــرای حــل مشــکل فعال تــر شــده و ب

ــردد . ــد می گ ــل جدی ح

بنابرایــن  اگــر شــما در حــل مشــکل  از دیگــری کمــک بگیریــد  ســریع تر 
بــه نتیجــه می رســید . فکــر 10 نفــر از فکــر 1 نفــر بهتــر کار می کنــد .
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آفت حرفه ای شدن
ایــن  یــک اصطــالح اســت کــه خــود مــن خیلــی از آن اســتفاده می کنــم 
. این یکــی از مشــکالتی هســت کــه اغلــب اکثــر توســعه دهندگان بــا آن 
ــر  ــد و دیگ ــه ای می نامن ــود را حرف ــی در اول کار خ ــتند یعن ــر هس درگی
پیشرفتشــان کنــد می شــود . ایــن مشــکل دالیــل مختلفــی دارد کــه در 

ــه از آن اشــاره می کنــم : ــه چنــد نمون اینجــا ب

زمانــی کــه توســعه دهنده ای درگیــر ایــن آفــت می شــود زمانــی اســت 
کــه او می گویــد : »نظــر مــن بهتریــن نظــر و راه حــل مــن بهتریــن راه حــل 
اســت » در حقیقــت بهتریــن یــک صفــت برتــر اســت و همیشــه دســت 

بــاالی دســت بســیار اســت . 

مشاوره و راهنمایی 
ــو  ــتید ج ــه در آن هس ــی ک ــا تیم ــتید ی ــم نیس ــک تی ــو ی ــما عض ــر ش اگ
مناســبی نــدارد ، زمــان آن رســیده اســت کــه بــرای کار خــود تصمیــم 
بگیریــد و از کســی مشــاوره بگیریــد . اگــر شــما فــردی درون گرا هســتید 
و بــرای صحبــت بــا غریبه هــا راحــت نیســتید ) ماننــد توســعه دهندگان( 
ــن  ــوب در ای ــایت های خ ــی از وب س ــد . یک ــتفاده کنی ــا اس از انجمن ه
زمینــه  www.stackoverflow.com  اســت.  ســؤال خــود را مطرح 
ــد و  ــوع را بخوانی ــک موض ــد . ی ــاوره بگیری ــروه مش ــراد گ ــد و از اف کنی
دنبــال کنیــد و ببینیــد چگونــه ســؤال بــه جــواب صحیــح می رســد . در 
گروه هــای گــوگل عضــو شــوید در پســت ها شــرکت کنیــد نظــر خــود را 

بنویســد  و بــا افــراد گــروه چــت کنیــد .

ــه  ــد مــن ب ــاز داری ــاوره بیشــتری نی ــه مشــــ ــر احســاس می کنیــد ب اگ
ــم  ــی می کنــــــــ ــوب معرف ــع و خ ــایت مرجــــــــ ــک وب س ــما ی ش
. کار ایــن وب ســایت بــه این گونــه   www.phpmentoring.org

اســت کــه مربیــان مایل بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات خود هســتند و 
کار آمــوزان مایــل بــه دریافــت آن . ایــن وب ســایت و نحــوه ی فعالیــت 
آن بــه شــما کمــک می کنــد کــه یــک پایــگاه آنالیــن بــرای خــود ایجــاد 
کنیــد و بــا افــراد هــم  ســطح خــود بــه یادگیــری و پژوهــش بپردازیــد . 
افــراد هــم ســن و تــازه کار را دســته کــم نگیریــد . اگــر شــما در کار خــود 
ــتاد   ــوان اس ــرار دادن  وی به عن ــان  و ق ــی خودت ــرای راهنمای ــی را ب کس

خــود نداشــته باشــید نمی توانیــد پیشــرفت کنیــد .

» بــدون تجســم اهدافتــان نمی توانیــد 
بــرای رســیدن بــه آن هــا تــالش کنیــد .«
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و  تمرین هــا  از  مجموعــه ای   موفقیت آمیــز  انجــام 
ســنگین آموزش هــای 

بازخورد بیش ازحد مهربان از یک مربی
پرســش ســؤال ها پاســخ داده شــما توســط اعضــای جدیــد 

تیم
فروش موفقیت آمیز یک وب سایت
نوشتن و فروش یک کتاب آموزشی

تماس با شما جهت استخدام
و بیشتر

http://www.vahdat.ws
http://www.iranweblearn.com


صفحه  54بخش : 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

بحث و نتیجه گیری
این سخن بزرگ را از »بیل نای«  را  همیشه به یاد داشته باشید :

ــد  هــر شــخص جدیــدی کــه شــما مالقــات می کنیــد چیزهایــی می دان
ــد ــما نمی دانی ــه ش ک

» ویلیــام ســانفورد ، به عنــوان بیــل نــای مــرد علــم شناخته شــده اســت، 
یــک مربــی آمریکایــی علــم، کمدیــن، میزبــان برنامه هــای تلویزیــون، 

بازیگــر، نویســنده، دانشــمند و مهنــدس ســابق مکانیک.«

ــا  ــمینار ه ــا و س ــد . در کنفرانس ه ــت کم نگیری ــران را دس ــز دیگ هرگ
شــرکت کنیــد در جلســات هکرهــا شــرکت کنیــد حتــی اگــر کــد نویســی 
بــه شــیو ه ی آن هــا را بلــد نباشــید . مطالــب خــوب را دنبــال کنیــد و بــا 
افــراد جدیــد هم صحبــت شــوید . بــا جســتجو در افــکار افــراد می توانیــد 
نــکات بــاارزش دانــش را بیابیــد . و هیــچ گاه فرامــوش نکنیــد کــه مهــم 
ارزش محتوایــی اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد نــه معلــم و آموزنــده 

) خــواه معلــم شــما حرفــه ای باشــد و خــواه یــک فــرد مبتــدی ( .

ایــن فــرد راهــش را بــاور دارد پــس سرســختانه آن را ســتایش می کنــد 
ــی  ــد و این زمان ــول کنن ــش را قب ــه حرف ــد ک ــور می کن ــران را مجب و دیگ
ــر  ــا تأخی ــروژه ب ــل پ ــود ، تحوی ــاک می ش ــز خطرن ــه همه چی ــت ک اس
روبــرو می شــود و مشــتریان ناامیــد می شــوند . در کار گروهــی ، آفــت 
حرفــه ای شــدن بیشــتر از اینکــه بــه شــما صدمــه بزنــد  ، بــه گــروه و کل 
کار صدمــه می زنــد بــه دلیــل اینکــه موجــب می شــود گــروه بــه ســمت 

اشــتباهی حرکــت کنــد .

ــم از  ــای تی ــکاران و اعض ــدن هم ــب دور ش ــروه موج ــار در گ ــن رفت  ای
یکدیگــر می شــود و صمیمیــت را از بیــن می بــرد . افــراد گــروه نســبت 
بــه ادامــه پــروژه دلســرد می شــوند . ایــن رفتــار و صدمــات آن ممکــن 
اســت چندیــن مــاه  طــول بکشــد و شــما باارزش تریــن چیــز یعنــی زمان 
را  از دســت می دهیــد. بهتریــن تصمیــم دوری از ایــن رفتــار و بهتریــن 

برخــورد مقابلــه و جلوگیــری از ادامــه ایــن رفتــار اســت . 

ــود  ــس می ش ــی ح ــا به خوب ــوب در اینج ــی خ ــر و مرب ــک رهب ــود ی وج
ــمت  ــه س ــروژه ب ــت و پ ــیدن اس ــم پاش ــال از ه ــم در ح ــه تی ــی ک ، جای
ــراد را  ــا اف ــه دارد ت ــی وظیف ــک مرب ــد . ی ــدا می کن ــوق پی ــتباهی س اش
هدایــت کنــد ، راهنمایــی کنــد و آن هــا را نســبت بــه  ادامــه کار دلگــرم 
کنــد .یــک مربــی خــوب  از فرســایش فکــری گــروه جلوگیــری می کنــد .
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چگونه یک ارائه ی اثر گذار برای جلب توجه سرمایه گذاران انجام دهید؟

چگونه یک ارائه ی اثر گذار انجام دهید:

یکــی از نــکات مهــم بــرای یــک ارائــه ی موفــق و اثــر گــذار توجــه بــه 
طــرز فکــر مخاطــب تــان اســت. شــما بایــد خودتــان را جــای مخاطــب 
تــان بگذاریــد و تــالش کنیــد چارچــوب فکــری او را درک کنیــد. بــرای 
یــک ســرمایه گــذار احتمالــی کــه حاضــر شــده اســت بــه حــرف هــای 
شــما گــوش دهــد یــک نکتــه بیــش از همــه چیــز، مهــم اســت. در واقــع 
ــذار دارد. و آن  ــرمایه گ ــه آن س ــت ک ــزی اس ــن چی ــا ارزش تری آن، ب

چیــزی نیســت جــز زمــان.

بــرای بنیانگــذاران اســتارتاپ هــا و شــاید همــه ی افــرادی کــه در 
زندگــی و کار بــه دنبــال موفقعیــت هــا و فرصــت هــای بهتــری هســتند، 
زمــان هایــی پیــش خواهــد آمــد کــه بایــد برنامــه، ایــده، محصــول یــا 
خدماتشــان را بــه مخاطبانشــان ارائــه کننــد. ایــن مخاطــب مــی توانــد 
ســرمایه گــذاران احتمالــی، مدیــران شــرکت هــای بــزرگ، و مشــتریان 

بــرزگ احتمالــی باشــد.
در چنیــن موقعیــت هایــی هــر کســی ممکــن اســت راه و روش دلخــواه 
ــا  ــه ه ــواع برنام ــرد. ان ــکار بب ــش ب ــا محصول ــده ی ــه ی ای ــرای ارائ را ب
بــرای ســاختن اســالید وجــود دارنــد و کار بــا پاورپوینــت یــا کــی نــوت، 
چنــدان دشــوار نیســت. امــا ای کاش همــه چیــز به آســانی ســاختن یک 

پاورپویــت بــود.
تاثیــر یــک ارائــه ی درســت و اثرگــذار در موفقیــت شــما و اســتارتاپ 
شــما بــه حــدی زیــاد اســت کــه مــی توانــد تمامــی تــالش هــای شــبانه 
روزی شــما را در چشــم یــک ســرمایه گــذار احتمالــی، کــم ارزش کنــد و 
یــا از طــرف دیگــر، کمی و کاســتی هــای شــما و اســتارتاپتان را بپوشــاند. 
بنابرایــن، توجــه بــه یادگرفتــن روش هــای درســت و موثــر انجــام یــک 
ــی  ــم و الزام ــیار مه ــا، بس ــتارتاپی ه ــرای اس ــژه ب ــه وی ــه )Pitch( ب ارائ

اســت.
 Venture( جســورانه  گــذاری  ســرمایه  بــازار  آرام  گســترش  بــا 
Capital( و راه انــدازی تعــدادی شــتابدهنده، توجــه بــه ایــن موضــوع 

بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا خواهــد کــرد. شــما بایــد بــه ایــن موضــوع 
بــه عنــوان یــک »مهــارت« نــگاه کنیــد و برای کســانی کــه چنیــن مهارتی 

ــوید. ــل ش ــد ارزش قائ دارن
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زمــان، مهــم تریــن و بــا ارزش تریــن دارایــی هــر کســی اســت. و توجــه 
بــه ایــن موضــوع، و نشــان دادن اینکــه شــما ایــن اهمیــت را درک مــی 
کنیــد، بــه ویــژه بــرای ســرمایه گــذاران، مهــم اســت. در نتیجــه، تمامی 
جوانــب ارائــه ی شــما بایــد ایــن نکتــه ی مهــم را رعایــت کنــد و مواظب 
باشــید ایــن حــس بــه ســرمایه گــذار القــاء نشــود کــه »دارد وقتــم را تلف 

ــد«. می کن

ساختار یک ارائه ی اثر گذار:
پیشــنهاد مــی شــود کــه بــا توجــه بــه زمانــی کــه در اختیــار شــما گذاشــته 
مــی شــود، طــوری ارائــه تــان را برنامــه ریــزی کنیــد کــه تمامــی مــوارد 
مهــم را بتوانیــد پوشــش دهیــد و زمــان کــم نیاوریــد. البتــه الزم نیســت 
ــذار و  ــم، اثرگ ــکات مه ــا ن ــه تنه ــد، بلک ــان کنی ــات را بی ــی جزئی تمام

ســرفصل موضوعــات کافــی هســتند.
در ادامــه، ســرفصل موضوعاتــی کــه در یــک ارائــه ی 1۰ دقیقــه ایــی،  
ــه آن هــا اشــاره کنیــد گفتــه مــی شــود. بهتــر اســت کــه  ــد حتمــا ب بای
ــد،  ــی دهی ــری در آن م ــر تغیی ــود و اگ ــت ش ــز رعای ــوارد نی ــب م ترتی
ــان  ــان فکــری موضوعــات و رشــته ی کالم ت ــه جری مواظــب باشــید ک

ــد. مخاطــب را ســردرگم نکن

ساختار و زمانبندی یک ارائه ی مناسب 1۰ دقیقه ایی:

3۰ ثانیه اول:
1.    معرفــی: شــامل معرفــی خــود، اطالعاتــی کلــی دربــاره ی خودتان، 

اســتارتاپتان و هــم تیمــی ها

۲ دقیقه شامل:
۲.    مشــکل: مشــکلی کــه شــما بــرای حــل آن راه حلــی ارائــه کــرده ایــد 

ــرح دهید. را ش
3.    راه حل: راه حل شما برای حل آن مشکل چیست؟

4 دقیقه شامل:
4.    میــزان جلــب توجــه مــردم: چــه انــدازه توانســته ایــد مخاطبــان و 

مشــتریان احتمالــی را بــه خــود جلــب کنیــد؟ و از چــه راه هایــی؟
5.    اندازه ی بازار: بازار شما چقدر بزرگ است؟

ــه  ــا چ ــن آن ه ــد، مهمتری ــتری داری ــداد مش ــه تع ــتریان: چ 6.    مش
ــی هســتند؟ ــا ســازمان های ــراد ی اف

7.    مدل درآمدی: چگونه از آن ایده پول در می آورید؟
8.    چرخــه فــروش: شــامل ۲ عــدد بســیار مهــم »هزینــه ی بدســت 
آوردن یــک مشــتری« و »ارزش هــر مشــتری« یعنــی ارزش ریالــی کــه 

یــک مشــتری در مدتــی کــه مشــتری شماســت ایجــاد مــی کنــد.

3:3۰ دقیقه شامل:
ــازار شــما وجــود دارد و رقبــای  9.    رقابــت: چــه میــزان رقابــت در ب

اصلــی شــما چــه کســانی هســتند؟
1۰.    شــرکا و همــکاران کلیــدی: بــا چــه شــرکت هــا یــا ســازمان هایــی 

همــکاری مــی کنیــد؟
11.    مدیریــت: مدیرعامــل کســب و کارتــان چه کســی اســت؟ اعضای 

مهــم هیــات مدیــره و یا مشــاوران مدیرعامل چه کســانی هســتند؟
1۲.    امــور مالــی: میــزان تعهــدات مالــی شــامل وام، بدهــی و 
ــزان  ــود، می ــیه س ــول، حاش ــده محص ــام ش ــت تم ــتانکاری، قیم بس
درآمــد و ســود ناخالــص در ســال مالــی و فصــل مالــی جــاری، ومقایســه 

ــش از آن. ــابه پی ــای مش ــا دوره ه ب
13.    درخواســت شــما: بــه صــورت مشــخص و بــدون ابهــام گویــی، 
ــت و  در ازای  ــدر اس ــد چق ــی کنی ــب م ــه طل ــی ک ــرمایه ای ــزان س می

ــهام. ــزان از س ــه می ــذاری چ واگ

دوســتان، نظــر شــما چیســت؟  لطفــا تجربــه هایتــان را بــا مــن و دیگــر 
خواننــدگان ماهنامــه طراحــی وب در میــان بگذاریــد.
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بررسی دقیق سئو سایت شما

یونیکد و کد HTML کاراکتر های خاص

بررسی سایت ریسپانسیو در رزولوشن ها و DPI های مختلف

نظــر  از  رو  ســایتتون  میتونیــد  شــما   woorank.com ســایت  دروب 
اســتانداردهای ســئو بررســی کنیــد و مشــکالت ســایتتون رو برطــرف کنیــد. 
هــر خطایــی کــه از ســایتتون گرفتــه باشــه رو همــراه بــا توضیحــی بــرای رفــع 

ــه شــما نمایــش میــده . اون ب

ــای  ــا کاراکتره ــه ت ــک میکن ــما کم ــه ش ــایت unicode-table.com  ب س
ــات  ــد و در صفح ــی کنی ــی کپ ــه راحت ــد ب ــد رو بتونی ــاز داری ــه نی ــی ک خاص
 html  و unicode وبتــون اســتفاده کنید. با کلیــک روی هرآیکــون میتونیــد

ــد. ــت کنی code اون رو دریاف

ســایت  میتونیــد  شــما   mobilephoneemulator.com ســایت  در 
ریسپانســیو خودتــون رو در هــر رزولوشــن و DPI مشــاهده و بررســی کنیــد 
. ایــن ابــزار بــه شــما کمــک میکنــه تــا بهتــر و بــا اســتانداردهای ریسپانســیو 
ــایت  ــن س ــط ای ــد. فق ــل کنی ــگرا تبدی ــایت واکنش ــک س ــه ی ــایتتون رو ب س

ــه. ــه بخون فونــت آیکــون هــارو نمیتون

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

فشرده سازی تصاویر با پشتیبانی از تمامی فرمت ها

توســط ســایت compressnow.com  شــما میتونیــد تصاویــر خودتــون 
ــرای  ــه کمتریــن حجــم برســونید و اونهــارو ب ــا هــر فرمتــی کــه باشــه ب رو ب

اســتفاده در صفحــات وب بهینــه ســازی کنیــد. 

ورود به این سایت
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رنگ های پیشنهادی در سبک فلت

فرم ساز آنالین با یه عالمه امکانات

خانه دوم طراحان گرافیک جهان

انتخــاب رنــگ اصــوال اســتانداردی نیســت ولــی وب ســایت  بــرای 
flatuicolors.com بــه شــما تعــداد بســیاز زیــادی از رنــگ های متناســب 

بــا ســبک فلــت رو معرفــی میکنــه کــه میتونیــد بــا انتخــاب ایــن رنــگ هــا 
ــد . ــت کنی ــر رعای ــی رو  بهت ــی رنگ هارمون

ســاختن فــرم هــا یکــی از دغدغــه هــای همــه مدیــران ســایت هاســت . وب 
ســایت wufoo.com بــه شــما اجــازه میــده بــه مــدت 3 مــاه از خدماتــش 
بــه صــورت رایــگان اســتفاده کنیــن و فــرم هــای مختلف بــا تنظیمــات متنوع 

رو ایجــاد  و اســتفاده کنیــن .

وب ســایت Dribbble.com یکــی از وب ســایت هــای قدیمــی در زمینــه 
گالــری نمونــه هــای گرافیکــی در دنیــا هســت .  ایــن وب ســایت بــا داشــتن 
۲67,5۲7,967,9۰۲ کاربــر ،  یکــی از منابــع مهــم بــرای ایــده  بیــش از 
ــنهاد  ــت . پیش ــران هس ــای دیگ ــروژه ه ــوزش از روی پ ــی آم ــن و حت گرفت

میکنــم حتمــا بــه ایــن ســایت ســر بزنیــد .

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

دنیای آیکن های سه بعدی ، فلت ، کارتونی و ...

ســایت IconFinder.com یکــی از بهتریــن وب ســایت هــای خارجــی برای 
دانلــود آیکــن هــای ســه بعــدی و فلــت بــه صــورت رایــگان هســت . در ایــن 
ســایت آیکــن هــا بســته بــه نــوع طراحــی دســته بنــدی شــدند و حتــی آیکن  

خــاص هم بــه فــروش میرســد .

ورود به این سایت
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مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

آیا گوگل اولین کمپانی تریلیون دالری دنیا خواهد بود؟

امنیت فضای مجازی با رمزگذاری !

منبع خبر :زومیت
در دنیــای امــروز کــه همه چیــز بــا فنــاوری گــره خــورده، کمپانی هــای حوزه ی 
ــی از  ــد. برخ ــاب می آین ــه حس ــا ب ــن تجارت ه ــزو پردرآمدتری ــاوری ج فن
ایــن کمپانی هــا همچــون گــوگل کــه در واقــع ارائــه دهنــده ی ســرویس اســت 
ــر می شــود  ــه روز بزرگ ت ــدارد، روز ب ــی ن و محصــول ســخت افزاری آنچنان
و حــاال برخــی از تحلیل گــران بــاور دارنــد کــه گــوگل اولیــن کمپانــی تریلیــون 
دالری دنیــا خواهــد بــود. هرچنــد پــول تنهــا هــدف کمپانی هایــی همچــون 
گــوگل یــا اپــل نیســت، امــا آن هــا ســخت در تــالش هســتند تــا درآمــد خود 
را افزایــش دهنــد. چنــد ســال پیــش اکثــر مــردم تصــور می کردنــد کــه اپــل 

اولیــن شــرکت تریلیــون دالری دنیــا خواهــد بــود .

منبع خبر :  پایگاه خبری فناوری اطالعات برسام
در دنیــای امــروزه کــه اطالعــات افــراد روز بــه روز بــا ارزش تــر مــی گــردد 
اســتفاده از ابزارهایــی کــه بــرای شــما بتوانــد امنیــت را بــه ازمغــان آود یــک 
 google ــر ــی نظی ــرویس های ــت. س ــد اس ــردی و مفی ــیار کارب ــری بس ام
drive  و یــا  dropbox وجــود دارنــد کــه توســط اون مــی توانیــد اطالعــات 

خــود را بــه صــورت کامــال امــن بــر روی فضــای ابــری نگــه داری کنیــد ودر 
صــورت لــزوم بــه آن هــا دســت یابیــد.

شــاید اگــر شــما بــرای ذخیــره ســازی اطالعات خــود از هــارد های اکســترنال 
و یــا حتــی cd و dvd  کمــک بگیریــد خیلــی مفیــد نباشــد و در هــر جایــی بــه 
ــری هــم  ــا اســتفاده از ابزارهــای اب ــی خــوب ب ــد ول ــا دسترســی نداری آن ه
ــی  ــه م ــم اینک ــد و ه ــی دهی ــش م ــود را کاه ــات خ ــه اطالع ــوذ ب ــزان نف می
توانیــد در هــر کجــا کــه هســتید بــا اتصــال بــه اینترنــت بــه اطالعــات خــود 

دســت یابیــد.
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مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

نسخه جدید Skype از راه رسید

53 میلیون نفر در ایران آفالین هستند

منبع خبر :گویا آی تی
ــرویس  ــدی از س ــخه جدی ــافت نس ــه مایکروس ــدیم ک ــر ش ــا خب ــروز ب ام
ــت.  ــرده اس ــر ک ــک منتش ــدوز و م ــران وین ــرای کارب ــوب Skype را ب محب
مایکروســافت مدعــی شــده اســت کــه در ایــن نســخه جدیــد، چــت کــردن و 

ــل هــا بیــش از پیــش ســاده و راحــت شــده اســت. اشــتراک گــذاری فای

اگــر شــما از کاربــران نســخه موبایــل Skype باشــید، نســخه تــازه منتشــر 
ــه  ــن نکتــه خواهیــد شــد ک ــه نصــب کنیــد، متوجــه ای شــده دســکتاپ را ک
طراحــی نســخه دســکتاپ تقلیــدی از نســخه موبایــل بــوده و شــباهت هــای 

ایــن دو را بهتــر مشــاهده خواهیــد نمــود.

منبع خبر :  گویا آی تی
ــتفاده  ــت اس ــر از اینترن ــون نف ــران 53 میلی ــه در ای ــان داده ک ــات نش تحقیق
ــر  ــگاه راپل ــی ، پای ــا آی ت ــه نقــل از گوی ــزارش ایســنا، و ب ــه گ نمــی کننــد. ب
ــه  ــی ب ــر دسترس ــون نف ــارد و 4۰۰ میلی ــا ۴ میلی ــه در دنی ــرد ک ــالم ک اع
ــد. از ایــن تعــداد یــک میلیــارد و 63 میلیــون نفــر )حــدود  اینترنــت ندارن
یــک چهــارم کل افــراد( در هنــد، 73۰ میلیــون نفــر در چیــن، ۲1۰ میلیــون 
ــر در  ــون نف ــتان، 146 میلی ــر در پاکس ــون نف ــزی، 16۲ میلی ــر در اندون نف
بنــگالدش و 1۰8 میلیــون نفــر در نیجریــه از اینترنــت بــی بهــره انــد. طبــق 
ــه و 41  ــر در ترکی ــون نف ــران و 4۰ میلی ــر در ای ــون نف ــار 53 میلی ــن آم ای
میلیــون نفــر در مصــر کاربــر اینترنــت نیســتند.علت عــدم اســتفاده افــراد از 
اینترنــت، وجــود یکســری موانــع ذکــر شــده اســت. از ایــن موانــع مــی تــوان 
بــه عــدم انگیــزه بــرای اســتفاده از اینترنــت، عــدم توانایــی پرداخــت هزینــه 
ــود زیرســاخت الزم  ــردی و ســواد و نب ــی هــای ف ــت، نداشــتن توانای اینترن

بــرای اتصــال اشــاره کــرد.
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صفحه  61بخش : حامیان ماهنامه طراحی وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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@iranweblearn.com
02177601895
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صفحه  62بخش : خوشمزهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

 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 . حــاال بــا خوشــمزه هــای ایــن شــماره آشــنا بشــید :

هاور انیمیشنی دکمه ها

تولتیپ اشتراک گذاری به صورت انیمیشن

بارگزاری اجزای صفحه با افکت

پاک کردن تصویر صفحه با افکت بسیار زیبا

هایالیت کردن مدرن بخشی از محتوا

Drop Down Menu دکمه های رادیویی به صورت

اعتبارسنجی جیکوئری خبرنامه

اسالیدر تمام صفحه و ریسپانسیو

تب بندی به صورت اسالیدی

استیکی منو افکت دار با اسکرول

تب بندی حرفه ای اما بسیار ساده

تایم الین جیکوئری جذاب

تولتیپ های متحرک

بسته 54 تایی وکتور های انتزاعی

بسته 120 تایی آیکن وکتور های کارتونی جذاب

بسته 135 تایی کاراکتر های انسان در حالت های مختلف

دانلود خوشمزه گرافیکدانلود خوشمزه کدنویسی

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار مهر ماه 61393

http://dl.iranweblearn.com/magazine/delicious/num6/delicious-code6.zip
http://dl.iranweblearn.com/magazine/delicious/num6/delicious-graphic6.zip
http://www.iranweblearn.com

