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تلف و خوجود دارد، البته اين مفهوم شايد در صنايع م مدلسازيهمانطور كه مي دانيد در هر صنعتي مفهومي به نام 

در شرايط مختلف معاني متفاوتي القا كند ولي چيزي كه ما در اينجا مد نظر داريم طراحي يك مدل قبل از طراحي 

طبيعي است وقتي يك خانه مي خواهيم طراحي كنيم، قبل از ساختن واقعي آن خانه، نمونه و يا ماكتي  نهايي آن است،

 ف كردن نقاط ضعف و تطبيق با سليقه فردي نهايتا اين مدل به صورتاز آن تهيه ميشود و بعد از بررسي كامل و برطر

 يك خانه واقعي طراحي مي شود.

قبل از طراحي يك نرم افزار و يا سايت ابتدا مدلي از آن طراحي  چنين چيزي وجود دارد، ،در صنعت نرم افزار هم

مل ست كه همين مفهوم مدلسازي، خودش شاالبته صنعت نرم افزار بر خالف ساير صنايع به حدي گسترده ا مي شود،

براي مدلسازي استفاده مي شود ولي آنچه كه مهم است  گوناگونيمراحل مختلفي است و در هر مرحله نيز ابزارهاي 

 وجود ابزارهاي مختلف در چرخه مدلسازي است.

 Axure RPرتمند ترين آنها خب از مدلسازي زياد گفتيم، در اين زمينه ابزارهاي مختلفي وجود دارند كه يكي از قد

 كتاب، به آموزش كامل اين نرم افزار قدرتمند بپردازيم.است كه قصد داريم در اين 

Axure RP  ي دسكتاپ هااوليه وبسايت ها و نرم افزار مدل ظاهرييكي از نرم افزارهايي است كه براي طراحي

توان طرح اوليه از سايت و يا نرم افزاري را طراحي استفاده مي شود، اين نرم افزار شامل امكاناتي است كه مثال مي 

كرد و حتي قابليت هاي تعاملي اوليه اي همچون كليك كردن، باز كردن منو، اساليدر و ... و پشتيباني از بسياري از 

فزار و ا اكشن هاي ديگر را در اختيار ما قرار مي دهد. همه اين امكانات در اختيار ما قرار گرفته تا قبل از طراحي نرم

 يا سايت مورد نظر تصورات ذهني خود را به نمايش بگذاريم تا روند توسعه محصول سريعتر و روشن تر پيش برود.

لطفا در طي مطالعه كتاب به دليل وجود اصطالحات تخصصي روي بار  خواهشي هم از شما خواننده محترم دارم،

يي ما از واژه نرم افزار و در جايي ديگر از واژه برنامه معنايي كلمات خيلي حساس نباشيد، مثال ممكن است در جا

)هر چند كه تفاوتي هايي  استفاده كنيم prototypeو يا  wirframeدر جايي از مدل و در جايي از  استفاده كنيم،

يادي زو ... ، لذا بيشتر روي اصل مطلب تكيه كنيد. اين كتاب سعي مي كند مفاهيم اصلي را تا حدود  بين آنها هست(

ولي تسلط بر اين نرم افزار و يا هر نرم افزاري نيازمند تمرين و ممارست پي  به صورت كامل در اختيار شما قرار دهد،

ضمنا در اين كتاب بيشتر بر روي طراحي واسط كاربري سايت تكيه داريم تا نرم افزار ولي از  در پي خواهد داشت.

 استفاده كرد. مفاهيم ارائه شده در هر دو زمينه مي توان

 مقدمه



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراهم شده است. ن امكاناتي است كه در منوها، پنلها و ساير قسمتهادر واقع ميانبر هما نوار ابزار 

 

 همانطور كه از اسمش پيداست، ساختار و اسكلت كلي صفحات سايت را تعيين  ساختار صفحات سايت

 م صفحه درباره ما باشد، ساختار زير مجموعه اي صفحات و ...ميكند، كه چه صفحه اي، خانه باشد، كدا

 

 ،پنلي است كه شامل تمامي آبجكت هاي مورد نياز براي طراحي مدل اوليه مي باشد،  كتابخانه ويدجت ها

ه هر ب بر روي محل خالي صفحه درگ ميكنيد، در اين نرم افزارشما به راحتي آبجكت هاي اين قسمت را 

 ويدجت گفته مي شود. ت ها،يك از اين آبجك

 آشنايي كلي با قسمت هاي مختلف پنجره اصلي نرم افزار

 نوار ابزار

ساختار صفحات 
 سايت

 كتابخانه ويدجت ها

 صفحات مادر

محل طراحي مدل و قرارگيري 
 آبجكت هاي مختلف

مشخصات و 
 ها عملكرد ويدجت

 پنل هاي دايناميك

 مشخصات صفحات



 
 

 

 قسمت هايي است كه در اكثر صفحات عينا و مكررا تكرار مي شود، مثال هيدر و فوتر ، شامل صفحات مادر

اين پنل امكاناتي در اختيار ما قرار  سايت قسمت هايي است كه معموال در تمامي صفحات سايت وجود دارد،

ر طراحي كنيم و در بي نهايت صفحه به صورت همزمان استفاده ميدهد تا بتوانيم اين قسمت ها را براي يكبا

 فقط كافي است اين تغييرات را در صفحه مادر اعمال كنيم، كنيم، و هر موقع تغييري خواستيم اعمال كنيم،

 با اين كار اين تغييرات در همه صفحات بروز رساني خواهد شد.

 

 كه مي توانيم مشخصات ظاهري و عملكردي شامل امكاناتي است  ،مشخصات و عملكرد ويدجت ها

مختلف را تعيين كنيم، مثال ظاهر يك دكمه به چه صورت باشد و با كليك كردن بر روي اين  ويدجت هاي

 دكمه چه عملي انجام شود و اموري مانند اين در اين پنل صورت مي گيرد.

 

 ف است و مي توان بين حالتشامل پنل هايي مي شود كه داراي چندين حالت مختل پنل هاي دايناميك 

 هاي مختلف آن سوئيچ كرد، مثال يكي از كاربردهاي اين قسمت طراحي اساليدر براي  سايت است،

اساليدري كه در باالي سايت قرار مي گيرد و شامل تصاوير مختلفي است كه با كليك بر روي دكمه هاي 

 با افكت هاي زيبا و متحرك.بعدي و قبلي تصاوير بعدي و قبلي نمايش داده ميشود البته 

 

 قسمتي است كه مي توان رويدادهاي صفحه ، ظاهر و توضيحات مناسب را قرار داد. مشخصات صفحات 

ي قرار ميگيرد كه خروج محل طراحي مدلدر نهايت هر آنچه كه طراحي ميكنيم در قسمت مركزي برنامه يعني 

 آن چيزي است كه در نهايت مشاهده خواهيم كرد.

 توجه :

دقت داشته باشيد، هر نرم افزاري امكانات مشخصي دارد ولي اين امكانات را از طريق ميانبرهاي مختلفي براي تسهيل 

مثال بسياري از عملكردهاي نوار ابزار از طريق منوها هم قابل دسترسي است و يا بسياري از ويژگي  كار ارائه ميدهد،

 در طي آموزش هاي آتي شما با اين ميانبرها آشنا خواهيد شد. ت و ... ،هاي نوار ابزار از طريق پنل ها قابل انجام اس
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ابتدا از نوار ابزار شروع ميكنيم، براي شروع آموزش يكي از آبجكت هاي كتابخانه ويدجت ها را مطابق تصوير به 

 صفحه پروژه بكشيد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و براي آشنايي با نوار ابزار ادامه توضيحات را  خب حاال آبجكتي كه روي صفحه درگ كرده ايد را انتخاب كنيد

 مطالعه كنيد.

وار ابزار در واقع ن نوار ابزار مشخصات مهم عنصر انتخابي را در اختيار شما قرار ميدهد و مي توانيد آنها را تغيير دهيد،

مت هاي آن دامه تمامي قسگلچيني از ابزارهاي مهم آبجكت انتخابي است كه بيشترين كاربرد را براي شما دارند. در ا

 تشريح خواهد شد.

 آشنايي با قسمت هاي مختلف نوار ابزار به صورت تفكيك شده



 
 

 بعد از انتخاب آبجكت مورد نظر، نوار ابزار چنين ظاهري خواهد داشت :

 

 

البته قسمت هايي از نوار ابزار ممكن است در نرم افزار شما نمايان نباشد، براي نمايان و يا مخفي كردن قسمت هاي 

 اين كار را انجام دهيد مشابه تصوير ذيل: Toolbarsت قسم Viewمختلف نوار ابزار مي توانيد از منوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

خب برويم سراغ توضيح نوار ابزار، نوار ابزار خودش از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده، در واقع امكانات مختلف 

 طبقه بندي شده است و هر قسمت به صورت مجزا در كنار هم قرار گرفته اند.

 

 

 

 

 



 
 

 

 ژه جديدايجاد سند/ پرو

 باز كردن سند/ پروژه

 ذخيره كردن پروژه فعلي

 كات كردن آبجكت انتخاب شده

 كپي كردن آبجكت انتخاب شده

 چسباندن آبجكت كپي و يا كات شده

 (Undoبرگرداندن عمليات به قبل )

 (Redoبرگرداندن عمليات به جلو)

 

 

اي راندازه سند را تعيين ميكند، البته تغيير اين اندازه فقط ب

 مشاهده فعلي است و در خروجي كار اثري ندارد.

انتخاب اين گزينه وضعيت سند را طوري قرار ميدهد كه اگر 

كل آبجكت قسمتي از يك آبجكت را هم انتخاب كنيد،

 انتخاب شود.

اين گزينه بر خالف مورد قبلي بايستي، كل آبجكت انتخاب 

 شود تا آبجكت مورد انتخاب قرار گيرد.

كاربرد داره كه بعدا توضيح  Flowهم براي طراحي اين گزينه 

مي دهيم، در واقع عناصر مختلف را به هم متصل مي كند، در 

 كاربردي ندارد. prototypeحالت 



 
 

 

 را توليد مي كند كه قابل مشاهده و تست در مرورگر مي باشد. prototypeنسخه    

 دارد و قابل مطالعه و پرينت است. docxداكيومنتي براي پروژه تعيين مي كند كه فرمت    

 ساير روش هاي توليد را نمايش ميدهد.   

فضاي       Axureدر واقع  شما، Axshareفعلي در اكانت  prototypeانتشار پروژه    

 هاست رايگاني در اختيار شما قرار ميده كه مي تونيد نتيجه كار را با ديگران به اشتراك بگذاريد.

 

 

 

 س زمينه آبجكت مورد نظر را با اين رنگ پر ميكند.پ

 رنگ حاشيه آبجكت را به اين رنگ تغيير مي دهد.

 ضخامت خطوط حاشيه آبجكت را تغيير ميدهد.

 نوع خطوط حاشيه را تعيين مي كند.

 Flowتعيين نوع كانكتور در حالت 

 متن داخل كنترل را در باال قرار مي دهد.

 آن قرار مي دهد. متن داخل كنترل را در وسط

 متن داخل كنترل را پايين قرار ميدهد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغيير فونت متن داخل ويدجت

 

 

 تغيير اندازه متن داخل آبجكت   

 بولد، ايتاليك و زير خط دار كردن متن داخل ويدجت       

 وسط چين و راست چين كردن متن داخل آبجكتچپ چين،    

 كردن متن داخل ويدجت )آبجكت(نقطه دار          

 رنگ متن داخل ويدجت را تغيير ميدهد.         

  

خيلي براي ما  هاين قسمت براي تعيين استايل مورد نظر به كار مي رود، در واقع يك سري از تنظيماتي ك

پر استفاده هستند را به عنوان استايل ذخيره ميكنيم و هر زمان كه الزم بود با انتخاب آن استايل مي توانيم، 

 بسياري از تنظيمات را به سرعت و به سادگي روي ويدجت هاي مختلف اعمال كنيم.

رف ستايلي به اين منظور تعيامثال مي خواهيم تمامي دكمه ها داراي حاشيه و فونت و رنگ خاصي باشند،

ميكنيم و ذخيره ميكنيم، از اين پس مي توانيم روي هر ويدجتي كه قرار داريم با انتخاب اين استايل، 

 تنظيمات مورد نظر را اعمال كنيم. در قسمت هاي بعدي در اين مورد توضيح بيشتري خواهيم داد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

از اين قسمت براي تراز كردن 

آبجكت ها با هم استفاده مي 

مثال مي توان تمامي آبجكت ها شود،

 را تراز به باال و يا پايين و ... كرد

 

اين دو قابليت، فاصله بين آبجكتها را 

 01مي كند، مثال فاصله بين  يكسان

تا آبجكت را يكسان ميكند كه هم 

در عرض و هم در طول اين قابليت 

فراهم است. دقت داشته باشيد اين 

قابليت زماني فعال است كه بيش از 

 ويدجت انتخاب كرده باشيد. 2

 

 

مي ويدجت/هاي مورد نظر  را قفل 

 كند تا قابل جا به جايي نباشد.

عناصر مورد نظري كه انتخاب 

شده اند را در يك گروه قرار 

عمليات به صورت  ميدهد تا

 گروهي روي آنها اعمال شود.

ترتيب نمايش آبجكت ها روي 

كه كدام  هم را نشان مي دهد،

يك جلوتر از همه باشد، كدام 

 پايين تر از بقيه باشد و ...

ترتيب نمايش توضيحات در داكيومنت توليدي را تعيين 

كند، عدد كمتر يعني زودتر از عدد بزرگ، توضيحات مي

 در فايل ورد توليد نمايش داده خواهد شد.



 
 

 

 صورت مي گيرد مطابق تصوير ذيل : SiteMapمحتواي سايت توسط پنل ساختار صفحات و 

 

 ساختار سلسله مراتبي صفحات  همين تصوير گوياي همه چيز هست،

 سايت توسط اين بخش تعيين مي شود. در قسمت بعدي با قسمت هاي

 مختلف اين پنل آشنا خواهيم شد.

 

 

 

 

 

 

  

صفحه جديدي به عنوان فرزند 

صفحه انتخاب شده ايجاد مي 

 كند.

 SiteMapآشنايي با قسمت هاي مختلف پنل 

پيكان پايين صفحه انتخاب شده 

را به پايين مي راند و پيكان باال 

 با لعكس

تغيير وضعيت زير مجموعه 

صفحات، مثال در پنل باال اگر 

را انتخاب  تحت وبصفحه 

كرده باشيد و روي پيكان رو به 

چپ كليك كنيد، اين صفحه از 

 برنامه نويسيجموعه زير م

 بيرون مي آيد.

 حذف صفحه/هاي انتخاب شده

بار  البته دو باز كردن صفحه انتخاب شده جهت طراحي،

 كليك بر روي صفحه مورد نظر همين كار را مي كند

 جستجوي صفحه مورد نظر

در تمامي پنل ها اين آيكون وجود 

با كليك بر اين آيكون، پنل از  دارد،

حالت چسبندگي به حاشيه ها خارج 

مي شود و مجددا با كليك با بر روي 

 آن به جاي قبلي مي چسبد.



 
 

 توجه:

را بزنيد و يا دو كليك با فاصله نسبتا  F2حه مي توانيد صفحه را انتخاب كنيد و سپس كليد براي تغيير نام يك صف

. دقت كنيد تمامي ابزارها در اين نرم افزار و حتي ساير نرم افزارها معموال براي انجام زياد بر روي صفحه انجام دهيد

ه و يا ابزارهايي كه در نوار ابزار در قسمت يك عمل خاص چندين راه پيشنهاد مي دهند، مثال همين تغيير نام صفح

س پ قبلي با آنها كار مي كرديد اغلب داراي كليد ميابنر نيز هستند كه با كمي مكث بر روي هر ابزار نمايان مي شوند.

 يه ميكنيم هسته اصلي نرم افزار را بياموزيد و بعدا با توجه به سليقه و رفتار فردي خودتان روشي مناسب را برايتوص

 كار با ابزارهاي مختلف انتخاب كنيد.

  



 
 

 

پنل ويدجت شامل تمامي آن چيزهايي است كه در طرح نهايي ما ديده خواهد شد، تمامي عناصري كه ظاهر و عملكرد 

 يك سايت يا واسط كاربري نرم افزار را تشكيل مي دهند در اين پنل قرار دارند. 

ك ويدجت نام دارد كه ما در متن از كلمات ديگري همچون آبجكت هر يك از اشياي موجود در اين پنل در واقع ي

 و شي و يا كنترل هم استفاده ميكنيم ولي در نهايت همه اين موارد يك مفهوم كلي را مي رسانند.

 تمامي قسمت هاي اين پنل مشخص است و نياز به توضيح خاصي

 ندارد ولي بگذاريد در مورد قسمت مهمي از اين پنل صحبت كنيم.

 ويدجت ها را با درگ كردن بر روي محيط كار مي توانيد 

 استفاده كنيد.

با كليك بر روي هر ويدجت يك عالمت سوال كنارش ظاهر مي 

شود كه با كليك بر روي اين عالمت سوال راهنمايي هايي در سايت 

نرم افزار به شما نمايش داده خواهد شد، همين كار را مي توانيد با 

 انجام دهيد. هم F1فشردن دكمه 

با توجه به اينكه در چه وضعيتي قرار داشته باشيد  F1عملكرد دكمه 

تعيين ميشود، مثال اينجا چون ويدجتي انتخاب كرده ايد در مورد ويدجت راهنمايي نمايش داده مي شود ولي اگر در 

 به شما نمايش داده خواهد شد.را بزنيد راهنمايي كلي در مورد همه امكانات نرم افزار  F1محيط كاري سند باشيد و 

 

 

 

 

 

 Widgetsآشنايي با قسمت هاي مختلف پنل 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه :

فقط براي  اين قابليت براي كتابخانه هاي پيش فرض، قابليت ويرايش، رفرش و خارج كردن كتابخانه وجود ندارد،

 كتابخانه هايي كه افزوده مي شوند مهيا است.

 

در گروه هاي مختلفي دسته بندي شده اند، كتابخانه هايي كه  ويدجت هاي مختلف

در حالت پيش فرض دو  دانلود و يا وارد كرده ايد در اين قسمت اضافه مي شوند،

عناصر مهم طراحي واسط  Wireframeوجود دارد. Flowو  Wireframeگروه 

ي هم براي طراحي پيوند صفحات، يوزكيس و فرايند ها Flowكاربري طرح و 

 تجاري استفاده مي شود.

Load Library  كتابخانه هاي ويدجت هايي كه

 Download دانلود كرده ايد را اضافه ميكند،

library  كتابخانه هاي جديد را از سايت دانلود

كتابخانه جديد ايجاد  Create Library ند،ميك

هم به ترتيب كتابخانه  Refreshو  Editمي كند، 

 Unload Libraryرا ويرايش و رفرش ميكنند. 

كتابخانه فعلي را خارج مي كند. در هر لحظه انتخاب 

ويدجت هاي همه كتابخانه  All librariesگزينه 

 ها را يكجا نمايش ميدهد .

اين قابليت طبق معمول امكان جستجو بين ويدجت 

ا قرار مي دهد، معموال در همه پنل ها را در اختيار م

لذا اين قابليت وجود دارد و كاركردي يكسان دارد،

 از اين پس توضيح مجدد در اين مورد نمي دهيم.



 
 

 

به اين دليل كه مشخصات ظاهري و عملكرد ويدجت  است، Axureر اين پنل تقريبا يكي از مهمترين پنل هاي نرم افزا

ها )آبجكت يا كنترل( توسط امكانات اين پنل در اختيار ما قرار ميگيرد به عنوان مثال اينكه ظاهر يك ويدجت و 

مشخصه هاي ظاهري مختلف آن به چه صورت باشد، اينكه با كليك بر روي يك دكمه چه عملي انجام شود، اينكه 

ركت ماوس بر روي يك ويدجت چه تاثيري روي ساير كنترل ها داشته باشد و بسياري از موارد ديگر توسط ح

 امكانات اين پنل انجام مي شود.

بسياري از توضيحات مربوط به مستند سازي ويدجت هاي و عناصر پروژه توسط اين پنل  همچنين عالوه بر اين موارد،

 صورت مي گيرد.

را از كتابخانه ويدجت ها بر روي سند  Button Shapeوضيحات، لطفا يك ويدجت مثال خب، قبل از شروع ت

مشابه  فعال شود، Widget Propertiesدرگ كنيد و آن را در حالت انتخاب قرار دهيد تا قسمت هاي مختلف پنل 

 تصوير ذيل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Widget Propertiesآشنايي با قسمت هاي مختلف پنل 



 
 

پنل مشخصات ويدجت به اين صورت  بايستي و انتخاب آن، Button Shapeبعد از درگ كردن ويدجت  خب

 باشد:

 

 

 

  

مشخصات ظاهري ويدجت/هاي 

 انتخاب شده را تعيين مي كند.

عملكردي كه بايد ويدجت 

انتخابي داشته باشيد را تعيين مي 

در واقع نحوه تعامل با كاربر  كند،

 در اين قسمت تعيين مي شود.

توضيحات مختلفي كه قصد داريد به عنوان مستندات 

يد داشته باشو توضيحات مناسب در مورد اين ويدجت 

را در اين قسمت وارد مي كنيد. اين گزينه فقط زماني 

 Specificationكاربرد دارد كه پروژه را به صورت 

 Docxكامپايل كنيد. كه نتيجه به صورت يك فايل 

در ورد نمايش داده خواهد شد و اطالعاتي كه در 

مورد ويدجت هاي مختلف و ساير موارد در برتامه 

اين فايل ورد به صورت طبقه بندي وارد كرده ايد در 

 شده به شما نمايش داده ميشود.

 

دا در اين نام بع نام ويدجت انتخابي را تعيين ميكند،

زمان تعريف عملكردها و ارجاعات مختلف استفاده 

 مي شود.



 
 

 

 داكيومنت سازي را توضيح مي دهيم: قسمت خب ابتدا قسمت هاي مختلف 

 در اين قسمت مي توانيد اطالعاتي از قبيل شرح مختصر،

ميزان سودمندي و درجه ريسك و ... را براي ويدجت  وضعيت،

 .انتخابي تعيين و يا وارد كرد

اينكه مثال اين قسمت در طرح نهايي چقدر مهم است كه وجود 

 داشته باشد، يا مثال اوليت طراحي اين قسمت در چه حدي است.

البته خودمان هم مي توانيم فيلدهايي به زبان فارسي و با گزينه 

هاي اختياري در اين قسمت طراحي كنيم كه مشابه تصوير ذيل 

 ست :اين قابليت براي ما فراهم شده ا

  

اين قسمت تعيين ميكند كه چه مجموعه اي از فيلدها 

نمايش داده شود، به هر كدام از گزينه هاي اين قسمت 

و يا نما گفته مي شود. البته در صفحه بعد  viewيك 

 مثال روش افزودن نماهاي مختلف گفته خواهد شد،

فيلدهاي تجاري،  مختلفي همچون، مي توانيم نماهاي

فيلدهاي اولويت و درجه اهميت و  فيلدهاي ريسك،

 ... به اين قسمت اضافه كنيم.

 

ل را پاك ميكند و محتواي تمامي فيلدهاي اين پن

 آماده ورود مجدد اطالعات مي كند.

 



 
 

 

 

  

 افزودن نماهاي مختلف

مختلف فيلدهايافزودن   

مي توانيد نوع فيلدي كه مي خواهيد اضافه شود را  Addبا كليك بر روي 

تعيين مي كنيد، مثال اگر مي خواهيد فيلد ريسك با گزينه هاي از پيش تعيي 

را انتخاب كنيد و با براي عدد  Select Listنشده اضافه كنيد بايد نوع 

Number ... و 

 Select Listت زماني فعال مي شود كه فيلدي از نوع قسمت سمت راس

در اين حالت مي توانيم گزينه مختلفي را به ليست اضافه انتخاب شده باشد،

 كنيم.

 با دو بار كليك بر روي هر يك از فيلدها مي توانيد تغيير نامشان دهيد.

ان ها كبا استفاده از ضربدر باالي پنل فيلد انتخاب شده را حذف كنيد و با پي

 نيز براي تغيير ترتيب نمايش فيلدهاي در پنل مي باشد.

 

با كليك بر روي عالمت مثبت مي توانيد يك نماي جديد تعريف كنيد، بعد 

بايستي فيلدهايي كه مي خواهيد با انتخاب اين نما نمايش داده از افزودن نما،

وجود دارند  Addاب كنيد. تمامي فيلدهاي موجود در قسمت شوند را انتخ

 و بايستي آنها را انتخاب كنيد تا به ليست فيلدهاي اين نما اضافه شوند.

به  CustomViewمثال در اينجا  نامي كه براي اين نما در نظر گرفته ايد،

كه انتخاب آن فقط فيلدهايي كه  اين قسمت از پنل افزوده خواهد شد،

 كرده ايم نمايان خواهند شد. تعريف

 



 
 

اين پنل تمامي خصوصيات ظاهري ويدجت/هاي انتخابي را به ما نشان 

ميدهد كه مي توانيم تغيير دهيم، البته با توجه به نوع ويدجت و تعداد 

ويدجت هاي انتخابي ممكن است برخي از قسمت هاي اين پنل غير 

 فعال شده باشد.

با توجه به  Axure نل زياد است،با توجه به اينكه خصوصيات اين پ

آنها را در گروه هاي مختلفي طبقه  كارايي مختلف هر خصوصيت،

بندي كرده است، كه در قسمت هاي بعدي به صورت مفصل همه اين 

 قسمت هاي تشريح خواهد شد.

  



 
 

 

  
 

Left  فاصله ويدجت انتخاب شده را از :

 سمت چپ صفحه تعيين ميكند.

Width  عرض ويدجت انتخاب شده را :

 تعيين ميكند.

Rot  زاويه چرخش كل ويدجت به همراه :

 ميكند. مقدار مثبتمتن داخل آن را تعيين 

مقدار منفي  ساعتگرد خواهد بود،

 پادساعتگرد.

 

Top .فاصله ويدجت از باال را تنظيم ميكند : 

Height .ارتفاع ويدجت را تنظيم ميكند : 

: Text  زاويه چرخش متن داخل ويدجت را

در اين  Rotتفاوت  اين گزينه با تعيين مي كند،

فقط متن داخل ويدجت را  Textاست كه 

كل ويدجت و متن  Rotزاويه دار ميكند ولي 

 داخل آن را زاويه دار ميكند.

 

ع باشد، در واق اين قسمت نيز دقيقا همان مشخصات قبلي را دارد ولي زماني فعال خواهد شد كه بيش از يك ويدجت انتخاب شده

 تنظيمات اين بخش به صورت گروهي بر روي ويدجت هاي اعمال مي شود.

عالمت قفل هم براي قفل كردن وضعيت ويدجت/هاي مورد نظر است تا به صورت اتفاقي جا به جا نشود و مكانشان بر روي صفحه ثابت 

اب كنيم، در اين صورت كليك بر روي قفل باز آن ويدجت/ها باشد. عالمت قفل باز هم زماني فعال خواهد شد ويدجتي قفل شده را انتخ

 را از حالت قفل خارج خواهد كرد.

 

 اين قسمت موقعيت و اندازه ويدجت/هاي انتخابي را مشخص ميكند و داراي دو زير مجموعه ذيل است :

Selected Item به كار مي رود. : كه براي اعمال تنظيمات ظاهري روي ويدجت انتخاب شده 

Entire Selection  كه براي اعمال تنظيمات ظاهري بر روي چندين وديجت انتخاب شده با هم به كار :

 مي رود.

 توضيحات جزئي تر هر قسمت در پايين آمده است:

 



 
 

 

  

 

براي تنظيم  اين قسمت همانطور كه از نام آن مشخص است،

 سبك متن و رنگ آن كاربرد دارد. فونت، اندازه،

 ليست فونت هاي موجود

 اندازه فونت مورد نظر
 ايتاليك و يا زير خط دار تنظيم بولد،

 رنگ فونت مورد نظر بودن متن داخل ويدجت.

 ي كندمتن داخل ويدجت را نقطه دار م

سپس  براي فعال شدن اين آيتم متن داخل ويدجت را انتخاب كنيد،

با كليك بر اين آيتم مي توانيد آن متن انتخاب شده را به يكي از 

صفحات مورد نظر لينك كنيد، حال اين صفحه ممكن است يكي 

 از صفحت داخلي سايت باشد و يا خارج از سايت.

جستجوي صفحه مورد نظر براي لينك كردن، اين قسمت به 

 نك مي كند.صفحات داخلي لي

 و يا آدرس سايت خارجي htmlلينك به فايل 

 رفرش كردن صفحه فعلي و ريست كردن متغيرها

 بازگشت به صفحه قبلي بدون تاثير بر روي متغيرها



 
 

 

  

 

اين قسمت براي براي تراز كردن متون و تغيير در حاشيه ها مي 

 باشد.

متن داخل  به ترتيب از سمت چپ،

 را چپ چين،ويدجت انتخاب شده 

 وسط چين و يا راست چين مي كند.

تيب به ترمتن را به در ارتفاع ويدجت ، 

باالي ويدجت، ميانه و يا پايين  از چپ،

 قرار مي دهد.

Padding  براي تنظيم حاشيه محتواي داخل ويدجت استفاده مي

در  از چپ، Lاز پايين و  B از راست، R يعني حاشيه از باال ، Tشود، 

شكل ذيل مفهوم ذيل به روشني قابل درك است. قسمت زردرنگ 

 است. paddingيه داخلي يا ناحيه مربوط به حاش

 (T-Topفاصله از باال )

 (B-Bottom) پايينفاصله از 

پ )
 چ

 از
صله

فا
L-

Le
ft

) 

ت )
راس

از 
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اص
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R
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در متون چند خطي، اين گزينه براي 

 تغيير فاصله بين خطوط كاربرد دارد.

 ضخامت حاشيه ويدجت

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

اين قسمت براي اعمال كردن استايلي خاص بر روي ويدجت استفاده مي 

شود، ما خود مي توانيم اين استايل ها را ايجاد كنيم تا براي ويدجت هاي 

مشابه نيازي نداشته باشيم كلي از تنظيمات تكراري را اعمال كنيم و اينكار را 

 م دهيم.تنها با انتخاب يك استايل مشخص انجا

فهرست استايل هاي تعريف شده در اين قسمت قرار مي گيرند، با انتخاب 

ويدجت هاي مورد نظر و انتخاب يكي از استايلي هاي اين بخش، آن استايل 

 ها اعمال خواهد شد.بر روي همه ويدجت 

را  Customبراي تعريف استايل جديد، بعد از باز شدن اين پنجره تب 

انتخاب كنيد و عالمت بعالوه را كليك كنيد، با اين كار استايل جديدي 

اضافه مي شود كه مي توانيد مشخصات مختلف آن را از سمت راست تعيين 

مات مختلف ل تنظيكنيد. نامي مناسبي براي استايل انتخاب كنيد و بعد از اعما

مي توانيد از آن در ويدجت هايي كه از اين پس در سند قرار ميدهيد استفاده 

 كنيد.

در واقع بعد از تعريف اين استايل، نام آن به ليست اضافه مي شود و شما بعد 

از انتخاب ويدجت هاي مورد نظر و انتخاب اين استايل همه اين تنظيمات را 

 اعمال كرده ايد. به صورت يكجا روي همه آنها

هم براي تغيير تنظيمات پيش فرض نرم افزار است  Widget Defaultsتب 

 كه مي توانيد آنها را بنا به نياز تغيير دهيد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

اين بخش در رابطه با تنظيم ويدجت ها از لحاظ فاصله و تراز بندي آنها با 

يكديگر است، دقت كنيد كه براي فعال شدن همه آيتم هاي اين بخش، 

 ايستي بيش از دو ويدجت در حال انتخاب باشد.ب

ويدجت هاي انتخاب شده را در يك 

مثال همه را از سمت  امتداد قرار مي دهد،

راست تراز مي كند، يا از سمت چپ يا از 

 پايين و ...

گاهي اوقات چندتا ويدجت ممكن است 

روي هم قرار گيرند در اين مواقع ترتيب 

قرار گيري ويدجت ها بر روي هم توسط 

 خش قابل تغيير است.گزينه هاي اين ب

ويدجت هاي انتخاب شده را در يك 

گروه قرار ميدهد و يا از گروه خارج مي 

كند، گروه كردن ويدجت هاي زماني 

كاربرد دارد كه به مجموعه اي از ويدجت 

هاي به عنوان يك عنصر واحد نگاه كنيم، 

م تمامي عناصر مربوط به مثال مي تواني

قسمت جستجو را گروه كنيم تا نيازي 

نباشد با هر بار جابه جايي آن، تك تك 

ويدجت هاي  آن به صورت جداگانه جا 

 به جا شوند.

اين گزينه براي يكسان سازي فاصله بين 

كنترلها يا همان ويدجت هاي كاربرد 

 باكس در فرم قرارتا تكست  01دارد، مثال 

داده ايم و حاال مي خواهيم فاصله بين آنها 

 يكسان باشد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه :

بخش هايي از ابزارهاي اين پنل كه مهمتر هستند در نوار ابزار و گاها منوها هم وجود دارند، لذا تفاوتي ندارد كه از 

 كدام روش استفاده مي كنيد.

يكنيد و به حالت انتخاب در مي آوريد شامل يك فلش برخي از ويدجت ها زماني كه بر روي محيط كار درگ م

زردرنگ كوچك در قسمت هاي از ويدجت هستند كه قابليت تغيير قسمت هاي از ويدجت را به شما مي دهد، مثال 

 .وجود دارد Button Shapeاين مورد در ويدجت 

  

 

حاشيه دور آن و ضخامت و از اين قسمت براي تغيير رنگ داخل ويدجت،

 تعيين فرم حاشيه استفاده مي شود.

پر كردن  ابزار سطل رنگ براي

زمينه ويدجت با يك رنگ 

 مشخص به كار مي رود.

رنگ حاشيه دور ويدجت را 

 تعيين مي كند.

ضخامت حاشيه ويدجت را تعيين 

فرم خط حاشيه ويدجت را تعيين  مي كند.

 ميكند.

اين گزينه هم فقط در حالت 

Flow كاربرد دارد كه نوع

كانكتور بين اجزا رو تعيين مي 

 دو طرفه و ... كند، يك طرفه،

با درگ كردن اين فلش، حاشيه 

ويدجت را مي توانيد كمي 

 گردتر كنيد.



 
 

 

براي ايجاد تعامل در ويدجت انتخابي مورد  Interactionsتب 

ر ميگيرد، اينكه كه مثال با كليك بر روي يك دكمه چه استفاده قرا

عملي رخ دهد و يا انتخاب يك آيتم از يك ليست انتخابي چه عملي 

 رخ دهد و ... توسط اين قسمت انجام مي شود.

و در  را از پنل ويدجت ها به روي فضاي كاري صفحه بكشيد. Buttonبراي آشنايي با اين بخش، ابتدا ويدجت 

 را انتخاب كرده ايم. MyButtonمثال ما در اينجا نام   .اين پنل نامي را براي اين ويدجت قرار دهيد Labelقسمت 

مي  Add Caseبا استفاده از  ، Quick Linkو  Add Caseدر پايين اين قسمت دو لينك وجود دارد به نام هاي 

مي توانيد تعيين كنيد با كليك بر  Quick Link توانيد عملكرد مورد نظرتان را به دكمه اعمال كنيد و با استفاده از

 روي اين دكمه كدام صفحه باز شود، در واقع شما با اين كار به آن صفحه لينكي ايجاد ميكنيد.

فقط رويدار  Buttonدر پايين همين قسمت فهرست رويدادهاي ويدجت انتخاب شده ليست شده اند مثال براي 

OnClick ليك بر روي اين رويداد پنجره اي باز مي شود كه مي توانيم عملياتي را به اين را داريم يعني با دوبار ك

در واقع با اين كار، هر زمان كه كاربر روي اين دكمه كليك كند يعني اين رويداد را فراخواني  رويداد منتصب كنيم،

 كرده است و با فراخواني رويداد، عمليات تعيين شده انجام مي شود.

كليك كنيد، عمليات مورد نظر براي اولين رويداد ثبت خواهد شد. ولي در صورتي  Add caseروي  اگر مستقيما بر

را  Add caseاول آن رويداد را انتخاب كنيد و سپس كه مي خواهيد عمليات را به رويداد خاصي اضافه كنيد،

 انتخاب كنيد.

 ،اشته باشددجلوي گزينه اي سه تا نقطه وجود  دقت كنيد طبق استانداردهاي توسعه نرم افزارها تحت ويندوز وقتي

 يعني با كليك بر روي آن پنجره ديگري باز مي شود.

 

 

 



 
 

 توجه :

عملكردهاي مختلفي در اختيار ما قرار داده است ولي انتظار نداشته باشيد كه در بخش عملكرد  Axureهر چند كه 

ي طراحي اييك مدل از محصول نه داشته باشيد شما داريد،به ياد  هاي ويدجت با حجم زيادي از عمليات روبرو باشيد،

 لذا هميشه مرز بين اين دو را به ياد داشته باشيد. !ميكنيد و نه خود محصول

 

 Add case، روي  OnClickبه روي صفحه و سپس انتخاب رويداد  Buttonخب، بعد از درگ كردن ويدجت 

نيز  OnClickكنيم. اين كار را مي توانيد با دوبار كليك بر روي كليك كنيد تا عملياتي جديد به اين دكمه اضافه 

 در نهايت اين پنجره باز خواهد شد: انجام دهيد.

گام وجود دارد كه تصوير نيز  4براي افزودن هر اكشني  Axureانجام عمليات يعني همان افزودن اكشن ها، در 

 مشخص شده است:

 

 

 

 

 

  

گام اول : در اين قسمت توضيح مناسبي براي 

 اكشن درج مي كنيم.

گام دوم : انتخاب اكشن 

اينكه چه عملياتي  مورد نظر،

 مي خواهيد انجام شود.

گام سوم : طبقه بندي اكشن 

 ها در گروه هاي مختلف
مات مربوط به گام چهارم : تنظي

 اكشن را اعمال مي كند.

گاهي اوقات الزم داريم كه يك اكشن خاص 

يط خاصي انجام شود، در اين هنگام از تحت شرا

 اين گزينه استفاده ميكنيم.



 
 

ها  Caseهر يك از  ها در واقع شرايط اجراي اكشن ها هستند، case صحبت كنيم، Caseحال كمي در مورد واژه 

 Xمثال ممكن است بخواهيم در حالت  در نظر بگيريد كه ممكن است چندين مقدار را چك كنند،  IFرا يك شرط 

شرايط. در اين صورت عمليات ديگري انجام شود و يا ساير  Yبا اين شرط/شرايط اين عمليات اجرا شود و در حالت 

هر مجموعه از اكشن ها را در يك كيس قرار مي دهيم و براي هر كيس هم شرايطي براي اجرا قرار مي دهيم. در 

زمان اجراي مدل با توجه به شرايط مورد نظر، اكشن هاي تعيين شده در آن كيس اجرا خواهند شد. مثال اگر فالن 

ت اجرا شود و در صورتي كه مقداري ديگري داشت، عمليات ديگري مقدار در تكست باكس وجود داشت اين عمليا

 اجرا شود.

منويي  ها شامل هيچ شرطي نباشند در زمان اجرا به دليل اينكه برنامه قادر به تصميم گيري نيست، caseدقت كنيد اگر 

 د.آن دسته را اجرا مي كن باز مي كند كه شامل نام همه كيس ها است و كاربر با انتخاب هر كدام از حالت ها عمليات

ر آشنا با اين پنل بيشت اين بخش در ارتباط با ساير قسمت هاست لذا جلوتر در مثال هاي عملي كه ذكر خواهد شد،

 خواهيد شد.

  



 
 

 

 

ا قالب و آن تعيين كنيم و يدر اين پنل مي توانيم در مورد صفحه مورد نظر توضيحاتي ارائه دهيم،  عملكردهايي براي

 اهري آن را تنظيم كنيم. البته تمامي اين مشخصات بر روي صفحه فعلي كه در آن هستيد اعمال خواهد شد.شكل ظ

 

 

 

 

 

 اين پنل شامل سه قسمت است:

 

ر اين توضيحات به عنوان مستندات د براي ذكر توضيحاتي در مورد صفحه مورد نظر استفاده مي شود،

 مايش داده خواهند شد.زمان كامپايل در حالت مستند در فايل ورد ن

 

ي مثال با لود شدن صفحه چه عملي/اعمال براي تعيين بعضي از عمليات مرتبط با صفحه كاربرد دارد،

 انجام شود.

 

 براي تغيير مشخصات ظاهري صفحه استفاده مي شود.

  

 آشنايي با قسمت هاي مختلف پنل تنظيمات صفحه

www.SoftGozar.Com



 
 

 دداشتيكه براي ذكر يادداشت و توضيحي در مورد صفحه است،  به صورت ذيل مي توان يا PageNotesپنل 

 جديد در مورد صفحه درج كرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه :

زيرا اين اطالعات در زمان پيادسازي واقعي  سعي كنيد در مورد صفحات اطالعات كافي در اين بخش ارائه دهيد،

ظيفه اصلي ، وطرح بسيار كارآمد خواهند بود، مثال مواردي از قبيل اينكه اين صفحه چه كاركردي بايد داشته باشد

 شامل چه عناصري باشد و ... آن چيست،

 

با كليك بر اين آيكون مي توانيد يادداشتي جديد 

 اضافه كنيد.

با انتخاب اين يادداشت مي توانيد در قسمت پايين 

پنل شروع به نوشتن توضيحات در مورد صفحه 

 مورد نظر كنيد.



 
 

 كمي صحبت كنيم : Page Formattingحال در مورد پنل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تايل هاي پنل فرمت بندي ويدجت است البته شبيه اس اين هم،

با استفاده از دكمه كناري مي توانيد استايل  براي صفحه،

در واقع استايل چيزي نيست جز همين  جديد تعريف كنيد،

تنظيماتي كه انجام مي دهيم البته با اين تفاوت كه همه آنها را 

كه  ندر يك نام با عنوان نام استايل ذخيره مي كنيم و هر زما

بخواهيم براي صفحه مورد نظر فراخواني كنيم تا به صورت 

 يكجا اعمال شود.

 Htmlدر حالت  تراز بندي صفحه را معين ميكند البته فقط

 كارايي دارد و در خروجي چيز خاصي مشاهده نخواهيد كرد.

 رنگ زمينه صفحه را معين ميكند.

براي زمينه مي توانيد تصويري را انتخاب كنيد، با استفاده از 

عكس مورد نظر را وارد كنيد و با دكمه  importگزينه 

Clear .هم مي توانيد تصوير را پاك كنيد 

Hor Align  موقعيت افقي تصوير پس زمينه در صفحه را

موقعيت عمودي صفحه را  Vert Alignنمايش مي دهد و 

حه باشد ت تمام صفتعيين ميكند. البته اگر تصوير به صور

 تغييري احساس نمي كنيد.

با استفاده از اين قسمت مي توانيد تصوير پس زمينه را در جهات 

مختلف تكرار كنيد، طراحان قالب به سايت و افرادي كه طرح 

psd  را بهhtml/css  تبديل كرده اند به كاربرد اين گزينه

ند! البته در اين نرم افزار چون براي مدلسازي آشنايي كامل دار

نگراني در مورد بازدهي و مسائلي هموچون  استفاده مي شود،

 سرعت و كارايي مهم نيست!

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مي  Interactionكه در تب  widget Propertiesاين قسمت نيز همانند بخش  Page Interactionsپنل 

مثال با  قابليت اعمال اكشن هايي به صفحه فعلي را فراهم مي كند،تخابي اضافه كنيم، توانستيم عملياتي به ويدجت ان

  .در مثال هاي عملي بيشتر آشنا خواهيد شد نيز جلوتر،اين قسمت  بالود شدن صفحه چه عملي/عملياتي انجام شود، 

  

تغيير درجه  بي دقتي در عناصر گرافيكي، در واقع هر چقدر 

شكل و شمايل عناصر روي  مقدار اين آيتم را افزايش دهيد،

صفحه بيشتر به حالت طراحي با دست تغيير پيدا مي كنند كه 

گفته  Sketchبه اين نوع طرح در هنر طراحي واسط كاربري 

 مي شود.

تعيين مي كند كه صفحه و ويدجت ها رنگي باشند و يا سياه 

 و سفيد.

 فونت نوشته هاي صفحه فعلي را تعيين مي كند.
درچه صخامت خطوط حاشيه اي ويدجت هاي صفحه را تغير 

مي دهد، براي افزايش بيشت از اين مقدار  بايد ازپنل قالب 

 د.بندي ويدجت استفاده نمايي



 
 

 

 

ت حه اول سايت قرار مي گيرد و با افكهمان تصاوير متحركي كه معموال در صف احتماال با اساليدرها آشنا هستيد،

و ... در اين  و ويژه  معموال اطالعات مهم و محصوالت منتخب ،هاي جالبي مي توانيم بين تصاوير جا به جا شويم

  قسمت قرار ميگيرد.

از  هها و يا پنل هاي پويا در اختيار ما قرار گرفته است. با استفاد Dynamic Panelچنين قابليت توسط  Axureدر 

 پنل هاي پويا مي توانيد بين تصاوير مختلف با افكت هاي حركتي جذاب حركت كنيد.

 نا شويم ،ا قابليت هاي اين پنل آشبراي آشنايي با اين پنل اجازه دهيد يك اساليدر به صورت عملي طراحي كنيم تا ب

مثال و مثال هاي بعدي ارائه مي شود  عالوه بر يادگيري اين پنل نكات ديگري هم در مورد اكشن ها و عمليات در اين

 كه تكميل كننده مباحث گذشته اي است كه به اين قسمت ارجاع داده بوديم:

  

Dynamic Panel Manager آشنايي با قسمت هاي مختلف پنل 



 
 

 

 2مثال عملي 

 كند. ركتحهدف اين مثال طراحي يك اساليدر است كه بين چند تصوير به صورت انيميشني 

 را به روي صفحه درگ كنيد. Rectangleويدجت  – 0گام 

 

ي اندازه آن را بزرگتر كنيد و آن را به محل مورد نظر جا به جا كنيد. اينجا همانجايي خواهد بود كه كم – 2گام 

 اساليدر نمايش داده خواهد شد.

 Convert To Dynamicروي مستطيلي كه رسم كرده ايد كليك راست كنيد و طبق شكل ذيل گزينه  – 3گام 

Panel : را انتخاب كنيد 



 
 

 

 

اده تبديل به يك پنل متحرك شده است و آماين يعني اين شكل االن  به شكل ذيل در مي آيد، با اين كار مستطيل

 پذيرفتن تصاوير مختلف است:

  



 
 

را روي صفحه بكشيد، ولي هدف از اين  Dynamic Panelالبته به جاي اين سه گام مي توانيد مستقيما ويدجت 

 بود. كار آشنايي با تبديل يك ويدجت به پنل دايناميك هم

جديد به پنل متحرك اضافه  Stateمراجعه كرده و يك حالت يا  Dynamic Panel Managerبه پنل  – 4گام 

 كنيد مشابه تصوير ذيل:

 

 

 

 

 

 

 ديگر هم به پنل اضافه كنيد كه درنهايت بايد چنين شكلي ظاهر شود : state يكبه همين صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

را به روي  imageبار كليك كنيد و سپس از پنل ويدجت ها، ويدجت  دو state 1روي  خب، اكنون – 5گام 

 صفحه درگ كنيد به اين صورت :

 

 

 

 

 

 

 

 

روي ويدجتي كه درگ كرده ايد، دو بار كليك كنيد و يك تصوير براي آن انتخاب كنيد، سايز تصوير را  – 6گام 

محدوده اي است كه در طرح نهايي مشاهده  طوري تنظيم كنيد كه خارج از محدوده انتخاب شده نباشد، اين همان

 خواهد شد به اين صورت :

 

 

 

 

 



 
 

 

ها به اين صورت تصويري ديگر اضافه  Stateنيز تكرار كنيد، يعني به هر يك از  3و  state 2را براي  6و  5گام 

 كنيد.

ه كنيد، به صفحه اضاف، دبراي رفتن به تصوير قبل و بع در پنل ويدجتها( Button)ويدجت  حال، دو تا دكمه – 7گام 

 مشابه تصوير ذيل:

 

 

 

 

 

 

 

 

خب، اين از ظاهر كار، حال بايد عمل رفتن به تصوير بعدي و يا قبلي را به اين دكمه ها اضافه كنيم. براي اينكار به 

 برويد. 8گام 

 

 يل :كليك كنيد مشابه تصوير ذدو بار  Widget Propertiesدر پنل  OnClickروي رويداد بر  – 8گام 

 

  



 
 

 در پنجره ظاهر شده تنظيمات ذيل را اعمال كنيد: – 9گام 

 

 

 خب، كمي در مورد تنظيمات اين صفحه :

را انتخاب  Set Panel state(s) to State(s)اكشن ،  Dynamic Panelsاز زير گروه  step2ابتدا از قسمت 

 نمايان خواهد شد. Step4، تنظيمات آن در  Step3اضافه شود. با انتخاب اين اكشن در  Step 3كنيد تا به بخش 

كاري كه اين اكشن انجام مي دهد اين  تعريف كرديم، Stateما در پنل دايناميكي كه تعريف كرده ايم سه حالت يا 

ها به صورت انيميشني حركت ميكند. اينجا چون ما مي خواهيم با كليك بر روي دكمه  Stateاست كه بين اين 

 Select theرا از قسمت  Nextظاهر شود و اينكار براي همه حالت ها رخ بدهد، گزينه  تصوير بعدي بعدي

state  مي رويم دو حالت انيميشني داريم، يكي براي محو شدن تصوير انتخاب كنيد. خب وقتي به تصوير بعدي

را  Slide rightافكت  Animate inبه همين خاطر ما در بخش  فعلي و يكي براي نمايان شدن تصوير بعدي،

 



 
 

كه باعث مي شود تصوير حالت بعدي به صورت اساليدي نمايش داده شود )اساليد به سمت راست(  انتخاب كرده ايم 

 مخفي شود. fadeنيز تعيين كرده ايم كه تصوير حالت فعلي با افكت  Animate outو در بخش 

 يه تعيين كنيم.نيز نيز مي توانيم مدت زمان افكت را بر مبناي ميلي ثان tدر قسمت 

يا حالت اول  Stateرسيد به  stateوقتي به آخرين نيز به معناي اين است كه  Wrap from last to firstگزينه 

 بر گردد.

 .  Perviousبه  Nextهم تكرار كنيد البته فقط با تغيير  قبليهمين كار را براي دكمه 

ي كنيد مشابه تصوير كپ قبليايد را كپي كنيد و در دكمه  تعريف كرده بعديضمنا مي توانيد اكشني كه براي دكمه 

 ذيل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

نتيجه را در مرورگر  Generateو تاييد دكمه   F5خب اكنون اساليدر آماده است و با فشردن كليد  – 01گام 

در انتخاب نمايش اسالي مشاهده كنيد. البته دقت كنيد كه كارتان را در كدام صفحه انجام داده ايد و آن صفحه را براي

 كنيد.

 state1به صفحه طراحي برگرديد و روي  پنل درخروجي نهايي، مشاهده مي شود و نماي خوبي ندارد،اگر حاشيه 

 دوبار كليك كنيد تا وارد اين حالت شويد، سپس با انتخاب حاشيه آن را حذف كنيد مطابق تصوير ذيل :

 

 

 

 

 

 

 

 خب، اين هم از اساليدر ما!

  



 
 

 

 

ه در تمامي صفحات تكرار شده اند مشابه هيدر و قسمت هاي ثابتي وجود دارند ك در هر سايتي كه مشاهده كنيد،

منطقي نيست كه براي هر صفحه اين قسمت ها را طراحي كنيم و زمان زيادي را بابت اين  يا ساير قسمت ها. فوتر،

اجزا طراحي شوند و در بي نهايت صفحه استفاده شود، و  كار هدر دهيم به همين خاطر بهتر است يكبار به دقت، اين

هر زمان كه نياز به تغييري بود، كافي است تغييراتي را اعمال كنيم و اين تغييرات به صورت خودكار در تمامي صفحات 

 ديگر اعمال شود.

 در اختيار ما قرار گرفته است. Mastersاين كار توسط پنل 

 برد اين قسمت را نشان مي دهيم.در ادامه با يك مثال عملي كار

 1مثال عملي 

 هدف اين مثال طراحي منويي است كه در تمامي صفحات تكرار خواهد شد.

 و شكل ظاهري آن را به اين صورت تغيير دهيد: روي صفحه طراحي بكشيد Button Shapeابتدا سه تا  - 0گام 

 

  

Masters آشنايي با قسمت هاي مختلف پنل 



 
 

 در نهايت بايستي نتيجه نهايي به اين صورت باشد :

 

 

 همه ويدجت ها را با هم انتخاب و به يك پنل دايناميك تبديل كنيد مشابه تصوير ذيل : – 2ام گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را انتخاب كنيد. Continueانتخاب كنيد و دكمه  masterسپس در پنجره اي كه ظاهر مي شود نامي براي اين 

 

 

 

 

 



 
 

 زينه مشخص شده كليك كنيد:روي ويدجت ها كليك راست كنيد و مانند تصوير ذيل روي گ – 3گام 

 

ار، به اين بعد از اين ك اين كار باعث مي شود اين منو در پس زمينه صفحات قرار گيرد و قابل جا به جا كردن نباشد.

 صورت خواهد شد:

 

 

 

به صفحات مورد نظر اضافه مي كنيم، براي اينكار به اين  Mastersرا از طريق پنل  Masterحال اين  – 4گام 

 ت عمل كنيد:صور

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

به آنها اضافه شود را  Masterصفحاتي كه مي خواهيد اين 

 از اين قسمت انتخاب كنيد.

 

)در اينجا  Masterكه  در اين قسمت مي توانيد تعيين كنيد

همان منويي كه طراحي كرديد( در كجا قرار گيرد، مثال مي 

محل منو را در  Topو  Leftتوانيد با انتخاب مقاديري براي 

 تمامي صفحات در مكان مشخصي قرار دهيد.

را در صورتي به  Masterاين گزينه مشخص مي كند كه 

اي به آن  Masterصفحه مورد نظر اضافه كند كه قبال 

 صفحه اضافه نشده باشد.
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 كمي در مورد گزينه هاي مختلف منوي ذيل توضيح دهيم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همين گزينه ها در تولبار پنل هم وجود دارد كه عملكرد مشابهي خواهند داشت.

 

 . Masterخب، اين هم از پنل 

  

 سترهاي جديدافزودن م

 جا به جا كردن مستر ها

 حذف مستر انتخاب شده

 تغيير نام مستر فعلي

 به قسمت طراحي مستر وارد مي شود

 تكثير مستر انتخاب شده

 حذف مستر از صفحات مورد نظر

گزارشي از صفحاتي كه از اين مستر استفاده 

 كرده اند.



 
 

 تركيبي )شامل چندين قسمت(مثال 

 مثال آشنايي بيشتر با پنجره اكشن هاست.هدف از اين 

 روي صفحه ويدجت هايي مشابه تصوير ذيل قرار دهيد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 به ظاهر پروژه كاري نداشته باشيد، هدف آشنايي بيشتر با قسمت هاي مختلف پنجره اكشن هاست.

ن تصوير تنظيم كنيد و ادامه اسامي ويدجت هاي استفاده شده در تصوير مشخص شده است، پروژه را مشابه همي

 مراحل را طي كنيد.

، مربع قرمز ظاهر كليك كند Sendو روي دكمه  را وارد كند rو يا  Red ، red ، Rوقتي كاربر هر يك از مقادير 

 شود.

 مربع سبز نمايش داده شود. را وارد كند، Greenوقتي كاربر مقدار 

 ايش داده شود.را وارد كند مربع آبي نم blueو وقتي مقدار 

ثانيه نمايش داده شود و مربع رنگي ديگر ظاهر شود  0وارد شود، هر مربع رنگي به مدت   rgb و يا RGBاگر مقدار 

 اين كار براي نمايش سه مربع رنگي تكرار شود.

 نمايش داده شود. LoginDateدر زمان لود شدن صفحه تاريخ امروز در قسمت 

 Colorبا ليبل  Text Fieldويدجت 

با سه تا   Dynamic Panelيك ويدجت 

State  كه در هر حالت يك مربع رنگي

مجزا قرار گرفته است، براي مربع از 

استفاده كنيد. ليبل  Rectangleويدجت 

بگزاريد و مقدار  Colorsپنل دايناميك را 

هر يك از حالت هاي پنل دايناميك را 

Red ، Green  وBlue .ويدجت  قرار دهيدButton با ليبل  Send   ويدجتText Panel با ليبل  Date 



 
 

 ادي نداشته باشد ولي نكات آموزشي زيادي دارد.البته شايد اين مثال كاربرد زي

 خب، مراحل كار را شروع ميكنيم.

را انتخاب و بر روي  OnClickرويداد  widget propertiesرا انتخاب كنيد، از پنل   Sendدكمه  – 0گام 

Add case :كليك كنيد تا اولين اكشن شرطي را اضافه كنيم مشابه تصوير ذيل 

 

 

 

 

حاال مي خواهيم با برقراري اولين شروط مربع قرمز را نمايش دهيم، ابتدا عمل نمايش مربع قرمز را  خب، – 2گام 

در واقع بايد پنل در وضعيت قرمز قرار گيرد، براي انجام اين كار از قسمت هاي اكشن ها، مطابق  اضافه ميكنيم،

 اضافه شود. Caseتصوير ذيل اكشن مناسب را انتخاب كنيد تا به 

را مشابه تصوير  Step4حال براي نمايش مربع قرمز دايناميك پنل در  

 ذيل تنظيم كنيد:

 

   



 
 

خب در گام قبلي اكشن مورد نظر اضافه شد ولي اينكه اين اكشن تحت چه شرايطي اجرا شود هنوز اضافه  – 3گام 

ه مثال اگر مقدار تكست شروطي را اضافه كنيم ك Caseاست، حاال بايد به اين  Caseنشده است. شرط ما همان 

 اجرا شود.  Caseو ... اكشن هاي موجود در اين   Rبود و يا  Redباكس 

به  Caseهر باشد و   Caseهر رويداد مي تواند شامل چندين هر ويدجتي ممكن است شامل چندين رويداد باشد و 

 Caseداريم كه شامل چهارتا  OnClick. ما در اينجا فقط يك رويداد شامل چندين اكشن باشد مي تواندنوبه خودش 

اول  Case. سه تا  RGBيكي براي آبي و يكي هم براي مقدار  يك براي سبز،است، يكي براي نمايش رنگ قرمز،

 آخري شامل چند اكشن مي باشد. Caseشامل يك اكشن هستند ولي 

 ق تصوير ذيل كليك كنيد:مطاب Add Conditionخب، براي افزودن شرط/شروط به كيس نمايش مربع قرمز روي 

 

 

 تنظيمات را مطابق تصوير ذيل وارد كنيد:

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

را انتخاب  anyاز باالي پنجره، گزينه  Satisfyهمين كار را براي سه شرط ديگر نيز تكرار كنيد. ضمنا در قسمت 

شود و اكشن هاي تعريف شده در كيس پاس  Caseاين كار باعث مي شود با پاس شدن هر كدام از شرطها،  كنيد،

 هدف ما هم در اينجا همين مورد است. اجرا شود.

 

 

 هم مي توانيد تمامي شرط هايي كه تعريف كرده ايد را پاك كنيد. Clear Allبا استفاده از 

 كنيد تا اين تنظيمات اعمال شود. Okخب، اكنون تمامي پنجره ها را 

  

Text On Widget  را انتخاب كرده ايم

چون مي خواهيم مقدار ويدجت تكست 

باكس را مورد ارزيابي قرار دهيم كه آيا 

Red ،هست يا نه Color  هم نام ويدجتي

است كه كه مي خواهيم متن داخل آن را 

 رزيابي قرار دهيم.مورد ا

ما مي خواهيم اگر مقدار تكست باكس 

بود اين تست  Redدقيقا برابر با مقدار 

 Valueو مقدار  Equalsپاس شود لذا 

نتخاب ميكنيم و در تكست باكس را ا

 را قرار ميدهيم. Redروبروي آن مقدار 

از اين قسمت مي توانيم براي 

افزودن فانكشن هاي خاص و كار با 

متغيرها و مقاديرشان استفاده ميكنيم 

كه فعال در اينجا با آن كاري 

 نداريم.

 اضافه كردن شروط بيشتر
 حذف شرط فعلي

  



 
 

 Sendدكمه  OnClickآبي هم تكرار كنيد يعني با دو بار كليك بر روي رويداد همين گامها را براي مربع سبز و 

كيس هاي جديد تعريف كنيد، تنظيمات هر كدام از كيسها به اين صورت باشد، البته در اينجا براي هر كدام از كيس 

 ت.مشابه گام ها قبلي اس ساير تنظيمات هم باشد مربع سبز نمايان شود و ...، Greenها فقط يك شرط داريم يعني اگر 

 براي مربع سبز :

 

 و براي مربع آبي :

 

 

 به صورت ذيل باشد : Widget Propertiesتا اينجاي كار بايستي پنل 

 

 

 

 

 

 

 

 را تعريف ميكنيم. RGBدر گام بعدي آخرين كيس يعني كيس مرتبط با مقدار 



 
 

واكنش مناسب نشان دهيم، يك كيس ديگر به رويداد  RGBو يا  rgbحال مي خواهيم به مقدار  – 4گام 

OnClick : اضافه كنيد و در پنجره بعدي تنظيمات ذيل را اعمال كنيد، مطابق تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما در اينجا مقدار  به ميزان زمان وارد شده صبر ميكند و سپس به دستور بعدي مي رود، WaitTime(ms)دستور 

 ثانيه. 0وارد كرده ايم يعني ميلي ثانيه را  0111

 شرايط اجراي كيس هم مطابق تصوير ذيل مي باشد:

 

  

 

 



 
 

 به صورت ذيل باشد: Widget propertiesاز  پنل  Interactionخب، در پايان بايستي شكل ظاهري تب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را نوشتيم. Sendما تا االن تمامي اكشن هاي مورد نياز براي رويداد كليك دكمه 

  



 
 

 

االن قصد داريم، به محض تمركز بر روي تكست باكس، مقدار داخل آن پاك شود، اين كار را به اين خاطر  - 5گام 

در  Enter Color Nameانجام مي دهيم كه بعدا در قسمت رويداد صفحه، زماني كه صفحه لود مي شود مقدار 

براي  ود،بايستي اين مقدار پاك ش تكست باكس نمايش داده مي شود، و به محض كليك و يا ورود به تكست باكس

 تكست باكس اكشني تعريف مي كنيم به صورت ذيل : OnFocusاينكار براي رويداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اين كيس نياز به هيچ شرطي ندارد و در همه حال اجرا مي شود.ضمنا،

 



 
 

 ما االن قصد داريم به محض نمايش صفحه چند تا كار انجام شود: – 6گام 

  متنEnter Color Name .در تكست باكس نمايش داده شود 

 .پنل دايناميك كه شامل مربع هاي رنگي است مخفي شود 

  تاريخ امروز در يك متغير ثبت شود 

  در برچسب مقدار تاريخ ثبت شده در متغير تاريخLoginDate  با ليبلDate .نمايش داده شود 

 اين كيس شامل ،يك كيس اضافه كنيد OnPageLoadيداد را باز كنيد و به رو Page Interactionپنل 

 چهار دستور باال خواهد بود، به صورت ذيل:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

www.SoftGozar.Com



 
 

را  Colorsنام پنل دايناميك يعني  Step4كه توضيح خاصي ندارد و فقط بايستي در  Hide Panels(s)دستور 

 نمايش آن بايستي كمي توضيح دهيم. متغير وانتخاب كنيد تا مخفي شود. فقط براي ذخيره تاريخ امروز در 

 Set Variable/Widgetبراي افزودن تاريخ امروز به متغير همانطور كه در شكل مشخص شده است از دستور 

Value(s) :استفاده مي كنيم به صورت ذيل 

يش مقدار را كليك كنيد، ابتدا دستور نما Open Set Value Editorدكمه  Step4پس از افزودن دستور از 

Enter Color Name : در تكست باكس را وارد مي كنيم به صورت ذيل 

 

 Setبراي اينكار بعد از افزودن دستور  حال، مي خواهيم مقدار تاريخ فعلي را در متغيري ذخيره كنيم،

Variable/Widget Value(s)  و كليك بر روي دكمهOpen Set Value Editor  تنظيماتي مطابق تصاوير

 ل وارد نماييد :ذي

را تعريف كرده ايم، هر نام ديگري نيز امكان  LoginDateابتدا بايستي يك متغير جديد اضافه كنيم مثال ما متغير 

 پذير است، براي افزودن متغير به صورت ذيل عمل ميكنيم:

 

 

 

  



 
 

را مطابق شكل انتخاب كنيد. اكنون  Valueبعد از تعريف متغير، نام متغير را انتخاب كنيد و از قسمت روبرو هم مقدار 

كليك كنيد تا پنجره  fxبراي اينكار روي دكمه  و در متغير ذخيره كنيم. بايستي مقدار تاريخ امروز را دريافت كنيم

 ذيل ظاهر شود:

 

قدار م اين پنجره حاوي متغير ها و فانكشن هاي از پيش تعيين شده اي هست كه مي توانيم استفاده كنيم، ما در اينجا

را وارد كنيد، سپس  /را انتخاب كنيد سپس كاراكتر  Yearتاريخ كامل امروز را مي خواهيم، براي اينكار ابتدا مقدار 

را انتخاب كنيد، دقت كنيد هر  Dayمقدار  /را انتخاب كنيد و بعد از وارد كردن مجدد كاراكتر  Monthمقدار 

چه خارج هر آن يي هستند كه بعدا با مقادير واقعي جايگزين خواهند شد.آنچه در داخل دو تا كروشه قرار دارد متغيرها

 در خروجي نمايش داده خواهد شد. عينا از كروشه ها وجود داشته باشد،

دستور بعدي اين است كه مقدار تاريخ امروز كه به  كنيد و دستور بعدي را وارد نماييد، Okدر پايان همه پنجره ها را 

در صفحه نمايش دهد، براي  Dateذخيره شده است را در ليبيل  LoginDateدر متغير محض لود شدن صفحه 

 را وارد كنيد البته با تنظيمات ذيل: Set Variable/Widget Value(s)اينكار مجددا دستور 

 

 …Edit Textرا انتخاب و دكمه Valueمقدار  را در ليبل نمايش دهيم، LoginDateما مي خواهيم مقدار متغير 

 را انتخاب كنيد تا پنجره صفحه بعد ظاهر شود:



 
 

 

بارت مثال ما ع ابتدا هر متني كه مي خواهيد عالوه بر مقدار متغير در خروجي نمايش داده شود را در اينجا وارد كنيد،

Login Date:  را وارد كرده ايم. سپس از قسمتInsert Variable or Function  متغيرLoginDate  را

 يد كه حاوي تاريخ امروز است.انتخاب كن

ضمنا در اين پنجره مي توانيد فونت و نحوه چينش متن و رنگ و ساير خصوصيات ظاهري خروجي را هم تعيين كنيد. 

 كنيد تا تنظيمات اعمال شود.Okدر پايان همه پنجره ها را 



 
 

تدا بايد شن ها را رعايت كنيد مثال ابدستور خود را وارد كرده ايم، فقط دقت داشته باشيد كه ترتيب اك 4خب، االن ما 

 Caseاكشن دريافت تاريخ در كيس ظاهر شود و سپس نمايش تاريخ در ليبيل، براي جا به جا كردن اكشن ها در 

 .مورد نظر آنها را به محل مورد نظر درگ كنيد

 

 اشد:صورت ذيل در آمده باين هم از دستوراتي كه بايد وارد مي كرديم، در انتها بايستي شكل دستورات نهايي به 

 

 

 

 

 

مي توانيد نتيجه نهايي كار را مشاهده كنيد، اگر اشتباهي وجود داشت به مراحل  F5اكنون با فشردن كليد  – 7گام 

نسبت  Axureقبلي برگرديد و چك كنيد كه اشتباه رخ داده شده در كدام قسمت بوده است، در نظر داشته باشيد كه 

 حساس است و اين مورد را مد نظر داشته باشيد.به كوچكي و بزرگي حروف 
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سعي ميكنيم قسمت هاي نا آشنا و جديد در منوها را معرفي كنيم، و قسمت هايي كه قبال از طريق نوار ابزار و يا 

 توضيح داده نخواهد شد ساير قسمت ها معرفي شده است،

  

 Axureآشنايي با قسمت هاي مختلف نوار منو در 

با استفاده از اين گزينه مي توانيد پروژه هاي ديگر را با اين پروژه ادغام 

ين روي اين گزينه پنجره اي باز مي شود كه تعي كنيد، البته با كليك بر

ميكند عناصيري كه مي خواهند جايگزين شوند اضافه شوند ، جايگزين 

 شوند و ... و بسياري از تنظيمات ديگر.

Axure  با استفاده از اين گزينه قابليت به اشتراك گذاري پروژه را به شما

 وژه اي در حالت اشتراكيمي دهد، با استفاده از اين گزينه مي توانيد پر

ايجاد كنيد كه تيمي از افراد بر روي آن كار كنند و تغييرات هر نفر طبق 

ه دقيقا شبيه ابزارهاي سورس كنترل در برنام ديسيپليني خاص اعمال شود،

 نويسي كه دوستان برنامه نويس احتمااال با اين گزينه آشنا هستند.

اي كه فرد ديگري به صورت اين گزينه قابليت سهيم شدن در پروژه 

اشتراكي ايجاد كرده است را براي شما فراهم مي كند و شما هم مي توانيد 

 در پروژه سهيم شويد.

صفحات و تمامي ويدجت هاي داخل 

آن  را به صورت تصاويري با فرمت هاي 

 مختلف ذخيره ميكند.

 

Axure  دقيقه يك بكاپ از وضعيت  05در حال پيش فرض هر

با استفاده از اين گزينه مي توانيد مقدار اين زمان  فعلي مي گيرد،

هم مي توانيد  Recoverاستفاده از گزينه را تغيير دهيد. و با 

 بكاپ مورد نظر خودتان را بازيابي كنيد.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اشيد جا به جا كرده ب اگر پنل ها را كوچك يا بزرگ كرده باشيد،

و بعضي ها را مخفي و هر تغيير ديگري و يا گزينه هايي را نمايان 

ايجاد كرده باشيد، با اين گزينه  Axureدر ظاهر واسط كاربري 

 مي توانيد همه آنها را به حالت پيش فرض برگردانيد.

 قسمت هاي مختلفي نوار ابزار را نمايان و يا مخفي مي كند.

 پنل هاي مورد نظر را نمايان و يا مخفي مي كند.

 

 

اين قسمت ها، تكرار همان مواردي 

است كه در پنل هاي مختلف به آنها 

اشاره كرديم، با كليك بر آنها متوجه 

 تكراي بودن آنها خواهيد شد!

همه يادداشت هاي مرتبط با صفحه را پاك 

 مي كند.

Footnotes  هايي كه براي مستند

سازي استفاده مي شد را مجددا 

 مي كند. شماره گذاري

 Flowاين قسمت براي حالت 

و تمامي اتصاالت را  د،كاربرد دار

 مجددا برقرار مي كند.

 

 اين قسمت نيز تكرار ابزارهاي قبلي است.

اين قسمت خطوط راهنماي و چسبان يا 

غير چسبان بودن وبدجت و حاشيه ها را 

تعيين ميكند كه در قسمتي مجزا توضيح 

 خواهيم داد.

 

قسمت هاي مختلفي را از نماي ديداري صفحه به صورت 

موقت محو مي كند، هيچ كدام از اين موارد در خروجي 

در طرح هاي پيچيده صفحه را  كار تاثيري ندارند و فقط

 كمي لوت تر و مرتب تر نشان مي دهند.



 
 

 

  

است كه  Htmlامپايل فايل در حالت پيش فرض نوع ك

خروجي در مرورگر نمايش داده مي شود، با استفاده از 

 اين گزينه مي توانيد انواع ديگر كامپايل را مشخص كنيد

با استفاده از اين گزينه مي توانيد طرحي كه انجام داده ايد را به عنوان يك مثال در وبسايت 

AxShare سايت يك . براي اينكار بايد در اين وبمنتشر كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد

حساب كاربري باز كنيد و با وارد كردن مشخصات خود به صورت خودكار اين طرح به 

حساب كاربري تان افوزده خواهد شد و در انتها نيز لينكي به شما داده مي شود كه مي توانيد 

 اين طرح را با ديگران به اشتراك بگذاريد.

ايجاد اكانت جديد در وبسايت 

AxShare 

 

گزينه اول را انتخاب كنيد اگر مي خواهيد طرحي كه ايجاد 

كرده ايد با نام و پسوردي جديد به سرور اضافه شود و گزينه 

دوم را هم زماني انتخاب كنيد كه بخواهيد اين طرح با 

 ا آي دي مشخص جايگزين شود.طرحي ب

آي دي پروژه هاي قبلي را مي توانيد از سايت به دست 

 آوريد.



 
 

ساير منوهايي هم كه ذكر نشد يا روشن هستند و نيازي به توضيحي اضافه ندارند، يا قبال در قسمت هاي ديگر توضيح 

 كاربرد چنداني ندارند و درجه اهميت پاييني دارند.داده شده اند و يا 

 

 به آن اشاره كرديم و كمي درمورد خطوط راهنما و تنظيمات مختلف آن صحبت كنيم كه در قسمت هاي قبلي هم

 نويد توضيحات كاملتر را داديم.

 و هم از طريق كليك راست روي ناحيه خالي صفحه اين قابليت در دسترس ماست: Wireframeهم از طريق منوي 

 Guideو   Gridالزم است قبل از ادامه توضيح در مورد دو اصطالح صحبت كنيم: 

Grid كسان بر روي صفحه قرار ميگيرند كه حكم راهنما را دارند.به نقاطي گفته مي شود كه با فواصل ي 

Guide .به خطوطي گفته مي شود كه براي تراز بندي عناصر استفاده مي شود لذا اين هم نوعي خط راهنماست 

 

 

 

 

 

 

براي  الزم به ذكر است كه هيچ كدام از اين دو راهنما در فايل نهايي مشاهده نخواهند شد و فقط حكم راهنما را

 .دارا مي باشندترسيم سريعتر و دقيقتر 

 

 

 

Grid .ها اين نقاط هستند Guide .ها هم اين خطوط هستند 



 
 

 

 

  

 گريد را مخفي و يا آشكار ميكند.

ني عي خاصيت چسبندگي به گريد مي دهد،

وقتي عنصري درگ مي شود و نزديك اين 

خطوط مي رسد به صورت خودكار به آن 

نقطه مي چسبد و اين كار در بسياري از مواقع 

 راهنماي خوبي براي ما خواهد بود.

گايد هاي سراسري را مخفي و يا نمايان مي 

كند، اين خطوط راهنما را در قسمت 

Create Guides .مي توانيم ايجاد كنيم 

Global Guide  ها خطوط راهنمايي

هستند كه براي تمامي صفحات در ساختار 

سلسله مراتبي صفحات سايت نمايان خواهد 

 شد.

Page Guide  ها را مخفي و يا نمايان مي

گايدهاي صفحه خطوط راهنمايي  كند،

 م.ه ايهستند كه در صفحه فعلي درج كرد

خطوط راهنما را قفل ميكند تا از حركت 

 اي اتفاقي در امان باشند.ه

خاصيت چسبندگي به خطوط راهنما اهدا 

با اينكار به محض نزديك شدن  ميكند،

 عنصري به خطوط راهنما به آن مي چسبد.

تمامي خطوط راهنما را حذف مي 

 كند.

يد به صورت دقيق تعيين كنيد در چه مي توان

محلي خطوط راهنما ايجاد شوند و همچنين 

هاي سراسري از اين  Guideبراي درج 

 قسمت استفاده كنيد.

خاصيت چسبندگي را به اشيا و يا 

ويدجت ها هم مي دهد و گزينه 

آخر اين منو هم براي اين 

چسبندگي تنظيماتي را تعيين 

 ميكند.

 

 تنظيمات مختلف گريدها را نمايش مي دهد.



 
 

 

  

را تعيين ميكند  Gridفاصله بين نقاط در 

 كه چند پيكسل باشد.

 كه نقطه اي باشد يا خطي Gridفرم 

مبناي محاسبه براي اندازه گيري را تعيين 

ميكند، يعني هر اينچ چند نقطه ظرفيت 

 داشته باشد.

هايي كه قبال تعريف شده است در گريد 

 اين قسمت قرار ميگيرد.

 تعداد ستونهاي درج شده

 عرض ستون

 عرض حاشيه ستون

 عرض حاشيه بيروني ستون

مشابه تنطيمات ستونهاست 

 ولي براي عرض ها

تعيين مي كند در چه عرض و ستون 

 پيكسلي آبجكت ها به هم بچسبند.

پيكسل به اين معني  01در  01مثال مقدار 

 01در  01است كه اگر يك مستطيل 

پيكسل دور آبجكت در نظر بگيريم به 

محض نزديك شدن آبجكتي ديگر به 

 اين ناحيه به آن مي چسبد.

 



 
 

 چند نكته تكميلي :

  راه ميانبر براي رسم خطوط راهنما ياGuide بر روي صفحه به اين صورت است كه روي خط كش اطراف

ال ح خل فضاي كاري خط راهنما را ايجاد كنيد،صفحه كليك ماوس را نگه داريد و با درگ كردن به دا

 براي خط راهنماي عمودي از خط كش عمودي استفاده كنيد و براي افقي از خط كش افقي.

  براي غير فعال كردن موقت خاصيت چسبندگي ياsnap  بين عناصر و خطوط راهنما و گريد در هنگام درگ

 را نگه داريد. Altا كليد كردن براي تغيير اندازه و يا جا به جايي آبجكت ه

 ده كليد تركيبي آن هم ذكر ش وقتي ماوس بر روي گزينه قرار مي گيرد، در تمامي منوها و ابزارهاي مختلف

 است كه راه ميانبر براي دسترسي به آن ابزار است.

  هر پنلي درAxure  يك فلش كوچك در حاشيه خود دارد كه با كليك بر آن مي توان به صورت موقت

 را مخفي كرد و به گوشه برد تا فضاي كاري بازتر شود:آن 

 

 

 

Axure  د ش يتنها يكي از ابزارهاي كمكي در پروسه طراحي واسط كاربري است كه در اين آموزش سع

فاكتور جامعيت در توضيح هم مد نظر  ،سعي شد تا حد امكان در عين سادگي گفته شود، استآنچه الزم 

 قرار بگيرد.

ه شد قسمت بسيار كوچكي از مبحث مدلسازي و مقدمات طراحي واسط كاربري بود، اما آنچه گفت

واسط/تجربه كاربري مبحث بسيار گسترده اي است كه حتي با چندين و چند كتاب هم نمي شود به همه آن 

  پرداخت.

تمرين و  براي الزم است براي آشنايي بيشتر نه تنها با اين نرم افزار بلكه هر نرم افزار ديگري مدتها زمان

 بهبود دهيد  تا واژه مسلط برازنده شما باشد. آشنايي با آن صرف كنيد، اشتباه كنيد، تصحيح كنيد،

 اميدوارم اين آموزش مورد پسند شما قرار گرفته باشد و استارتر خوبي براي كار با اين نرم افزار باشد.

 

 

 



 
 

هر اثري با همه حساسيت ها و دقت هايي كه در آن لحاظ شود به دور از اشتباهات انساني 

ن باره ادي كه درايو هر نوع ديدگاه و انتق كمبودها و مشكالت اثر هات،لطفا اشتبا نخواهد بود،

 در اختيار بنده قرار دهيد. (ترجيحا ايميلطريق راه هاي ارتباطي ذيل ) را از داريد

 

 راه هاي ارتباط با نويسنده :

o  : ايميلauob.kokabi@gmail.com 

o  : آي دي ياهوkokabi91 

o  : 53203818299شماره تماس  

 .طريق ايميل مطرح كنيد تنها ازمي باشد را  لطفا مشكالتي كه در زمينه كار با نرم افزار

  

mailto:auob.kokabi@gmail.com
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‘ 

مورد  مي توانيد مبلغحمايت مالي از نويسنده  جهتدر صورت رضايت از اثر و در صورت تمايل، 

شما يقينا  هر چند ناچيزنظر خود را به حساب بنده با مشخصات ذيل واريز نماييد. كمك هاي مالي 

 .آتي بنده براي فعاليت هاي بودهد خوا انگيزه و دلگرمي

 پيشاپيش از حمايت گرم شما قدرداني ميكنم.
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 آنانم مشتاق چقدر كه دانستند مي برتافتند روی من درگاه از نکهاگر آنا

( متعال خداوند از قدسي حديث)  !ميسپردند جان ،شوق از هرآينه  

 

 

 فتوكل علي اهلل
 

 

 

 

 

 سيد ايوب كوكبي
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