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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ماهنامه علمی ، آموزشی

طراحی وب
مدرســـه مجـــازی ایـرانیــــان

ب این شماره
منتخ

آموزش تبدیل html به پوسته ی وردپرس

بدون دانش کدنویسی قالب ریسپانسیو بسازید

فیلم آموزشی رایگان طراحی صفحه ورود

دات نت نیوک مدیریت محتوایی لذت بخش

هر آنچه از CSS3 انتظار دارید خلق کنید
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اعالم نتایج مسابقه شماره اول
با جوایز نفیس به کلیه شرکت کنندگان
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صفحه 1بخش : فهرست موضوعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

در این شماره چه میخوانید ؟

در هــر شــاره از ماهنامــه ، مباحـــث متفاوتـــی رو مـــورد بررســـی و 

آمــوزش قــرار میدیــم ، همینطــور در تالشــیم تــا از آخریــن اخبــار 

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

رســانی داشــته باشــیم .

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

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

میتونیـــد فهرســـت موضوعـــات شــاره دوم ماهنامــه طراحـــی وب از 

مدرســه مجــازی ایرانیــان رو مطالعــه بفرماییــد :
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فهرست موضوعات

گپ دوستانه

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

اعالم نتایج اولین مسابقه طراحی وب

محبوبرتین مطالب اخیر

CSS3 با Front to back آموزش ایجاد افکت پرکاربردی

بدون دانش کدنویسی برای خود قالب ریسپانسیو بسازید

آموزش تبدیل html به پوسته ی وردپرس

آموزش تبدیل عکس به پرتن

آیکن ها در فتوشاپ همیشه در دسرتس هستند

فیلم آموزشی رایگان طراحی گرافیک صفحه ورود

استارتاپ دقیقا یعنی چه؟

دات نت نیوک مدیریت محتوایی لذت بخش

سایت خود را در همه مرورگر ها و نسخه های مختلف تست کنید

ساخت گرید های استاندارد ولی دلخواه

هر آنچه از CSS3 انتظار دارید خلق کنید

2 ابزار آنالین تست منایش ریسپانسیو قالب سایت

ابزار آنالین ایجاد Tooltip به شکل دلخواه

em به px ابزار آنالین تبدیل واحد

rgba  و rgb به hex ابزار آنالین تبدیل

دیسکاس ، دیدگاه های پیرشفته برای وب سایت شا

بیش از 2500 آیکن فلت در دستان شا

۵ تکنولوژی برتر در جام جهانی برزیل ۲۰۱۴

گوگل پلی برای ایرانیان قابل دسرتس شد!

گالیه مشرتکان از آننت دهی نامطلوب رایتل

نشانه های آلوده شدن سیستم  شا به ویروس کدامند؟

خوشمزه
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صفحه 2بخش : سخن سردبیران ماهنامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

گپ دوستانه

رسدبیران : حسین همت یار ، میرتا رحیمی

سالم به همه شا همراهان همیشگی ،

کمــی بــا تاخیــر بــا شــاره ســوم ماهنامــه طراحــی وب و بــا مباحــث جــذاب و خواندنــی دیگــه در خدمتتون هســتیم . یکــی از اتفاقــات بزرگ 

و مهمــی کــه در شــاره دوم ماهنامــه رخ داد ، بخــش مســابقه بــود کــه رسوصــدای زیــادی بــه پــا کــرد و خــب مســلا مشــکالتی هم وارد شــد 

پــس در ادامــه تــالش میکنیــم در مــورد مســائل مختلفــی از جملــه مشــکالت اولین مســابقه طراحــی وب و ... صحبــت کنیم .

همونطــور کــه در جریــان هســتید ، بــرای اولیــن بــار در جامعــه وب ایــران و در زمینــه طراحــی وب ، مســابقه ای تحــت عنــوان مســابقه طراحــی وب ، توســط مدرســه مجــازی ایرانیــان 

برگــزار شــد کــه بــا اســتقبال بســیار خوبــی  نیــز رو بــه رو شــد . مهمرتیــن دلیــل تاخیــر در انتشــار شــاره ســوم ماهنامــه هــم دقیقــا همیــن مســابقه بــود . حقیقتــا بــا توجــه بــه اینکه ما 

خیلــی زود بحــث مســابقه کــه نیازمنــد پشــتوانه هــای زیــادی هســت رو در شــاره دوم ماهنامــه مطــرح کردیــم و انتظــار نداشــتیم رشکــت کننــدگان زیــادی هــم در این مســابقه حضور 

پیــدا کننــد امــا حداقــل انتظــار داشــتیم کیفیــت کارهــای ارســالی در حــد قابــل قبولــی باشــه کــه متاســفانه در برخــی مــوارد ایــن طــور نبــود و تعــدادی از دوســتان تنهــا جهــت رشکــت 

داده شــدن در مســابقه طرحــی رو ارســال کــرده بودنــد نــه بــرای برنــده شــدن !

جوایز مسابقه ، چرا کم ؟

طــی یــک مــاه و چنــد روزی کــه از رشوع مســابقه گذشــت ، ایــرادات بســیار زیــادی بــه مــا در مــورد اینکــه چــرا جوایــز اینقــدر کــم هســت وارد شــد کــه الزم میدونیــم اینجــا کمــی 

خودمانــی تــر در مــوردش صحبــت کنیــم :(

چنیــن رویدادهایــی ماننــد ایــن مســابقه و یــا هایــش هــا ، نیازمنــد پشــتوانه مالــی مناســب هســت . مــا در جهــت ایجــاد چنیــن پشــتوانه ای بــرای ایــن مســابقه ، مقــداری دیــر بــه فکر 

افتادیــم و متاســفانه زمــان انجــام مذاکــرات بــا رشکــت هــا و مجموعــه هــای مختلــف نبــود ، بــه همیــن جهــت بــه هــان مبالــغ کــم کــه مدرســه مجــازی ایرانیــان متقبــل شــده اســت ، 

راضــی شــدیم تــا انشــالله در مســابقه بعــدی بتونیــم جوایــز بســیار ارزشــمندی رو تقدیــم برنــدگان و رشکــت کننــدگان عزیــز کنیــم .

البتــه اینجــا جــا داره از مدیریــت وب ســایت پونیشــا ، جنــاب آقــای  نیــا نورمحمــدی عزیــز کــه در روزهــای آخــر ، حایــت از ایــن مســابقه رو بــا مــا در میــان گذاشــتند و جوایــز 

ارزشــمندی رو هــم بــرای برنــدگان و کلیــه رشکــت کننــدگان بــه مــا ارائــه دادنــد تشــکر کنیــم .

متایل دارید شا هم حامی مسابقه های ما باشید ؟

اگــر شــا هــم دارای رشکــت و یــا مجموعــه ای هســتید بــا موضوعاتــی ماننــد ، طراحــی وب ، میزبانــی وب ، پیــام کوتــاه و ... ، میتونیــد بــا شــاره 02124521768 متاس بگیرید و پیشــنهاد 

خودتــون رو بــا مــا در میــان بگذاریــد  .

حامیان ماهنامه طراحی وب
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صفحه 3بخش : معرفی نامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

هدف این مدرسه چیست ؟

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

ورود به سایت مدرسه مجازی ایرانیان

IROSCHOOL.COM

مدرســه مجـــازی ایرانیـــان ، نامیســـت کــه بـــا ســنجش فــراوان توســـط مـــا بــرای ایــن وب ســـایت انتخـــاب شـــد . ایــن نـــام بــه تفســیِر مدرســه ایرانـــی کــه بــه صـــورت مجـــازی ، آمـــوزش هایـــی 

را در ســـطوح و اشـــکال مختلـــف در اختیـــار عمـــوم قــرار میدهـــد و میکوشـــد تـــا ایــران و ایرانـــی را هــر روز پیرشفتــه تــر ، قـــوی تــر و تعییــن کننـــده تــر از روز پیــش تعلیـــم دهـــد . ایــن 

مدرســه در زمینــه آمـــوزش علـــوم و فنـــون طراحـــی و برنامــه نویســـی صفحـــات وب اعـــم از آمـــوزش زبـــان هـــای برنامــه نویســـی و کدنویســـی و همچنیــن آمـــوزش طراحـــی گرافیـــک توســـط 

نــرم افزارهـــای گرافیکـــی پیکســـلی و بــرداری فعالیـــت دارد .

اگــر بخواهیـــم بـــدون اغــراق و بـــدون افــراط و تفریـــط بـــا شــا صحبـــت کنیـــم ، میتـــوان گفـــت مدرســه مجـــازی ایرانیـــان بــه جهـــت رشـــد و آگاه ســـازی افــراد به صـــورت مجازی فعال شـــده 

اســـت و چنـــد امــر مهـــم را نشـــانه گیــری کرده اســـت :

          آموزش آنالین با شعاِر رویکردی نوین در عرص آموزش مجازی و حضوری که در آن زمان و مکان دیگر محدودیت نیست !

          آموزش مبانی و مباحث اصولی و استاندارد طراحی و برنامه نویسی صفحات وب

          آموزش و تعلیم افراد عالقمند به تکنولوژی های طراحی صفحات وب تا حدی که خودشان بتوانند برای خود وب سایتی مناسب کسب و کارشان راه اندازی کنند .

          تولید مجموعه فیلم های آموزشی و تکنیک های طراحی و برنامه نویسی وب با تعرفه هایی بسیار پایین

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

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

Graphic , HTML , CSS , PHP/MYSQL , JQUERY , WORDPRESS , SECURITY , SEO : آموزش های فصلی که به صورت جلسه ای و نوشتاری در سایت قرار میگیرد         

         مقاالت آموزشی که در بخش مقاالت قرار گرفته است .

          فیلم های آموزشی که به صورت کامل تولیدات مدرسین این گروه آموزشی می باشد و برای دانلود و یا خرید با قیمت های بسیار پایین و مناسب قرارداده شده است .

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

SCHOOL
مدرسه

Online
مجازی

Iranian
ایرانیان

IR O SCHOOL
مدرسه مجازی ایرانیان
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صفحه 4بخش : تبلیغات ویژهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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دوره جامع آموزش طراحی وب

کسب اطالعات بیشتر : 02124521768
جهت مشاهده سرفصل ها و ثبت نام کلیک کنید

طراحی وب را حرفه ای و استاندارد بیاموزید

همه و همه طی یک پروژه عملی

از ابتدا تا انتهای راه اندازی یک وب سایت

تهران ، مدرسه مجازی ایرانیان

طراحی گرافیک وب 
CSS3 و HTML5 کدنویسی

jQuery مبانی
Seo مبانی

ساخت پوسته وردپرس به همراه پنل تنظیمات پوسته

حسین همت یار
مدرس و طراح رابط کاربری وب و موبایل

سابقه فعالیت حرفه ای 8 سال

میترا رحیمی
مدرس ، برنامه نویس و توسعه دهنده وب

سابقه فعالیت حرفه ای 5 سال

بعد از 24 ساعت آموزش مفید
برای خود کسب و کار راه اندازی کنید !
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صفحه 5بخش : مسابقه طراحی وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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اولیــن مســابقه طراحــی وب کــه بــا موضــوع طراحــی گرافیــک صفحــه UnderConstraction از زمــان انتشــار شــاره دوم ماهنامــه تــا تاریــخ 1393/3/22 ادامــه داشــت بــا 3 برنــده بــه 

پایــان رســید . خوشــحالیم کــه توانســتیم چنیــن مســابقه ای ارزشــمند را پایــه گــذاری و آمــاده کنیــم .

از دوستان و همکاران عزیزی که افتخار دادند و داوری این مسابقه را بر عهده گرفتند بسیار متشکریم

از همه رشکت کنندگان گرامی و به خصوصی این 3 دوست عزیز که تالش کردند و برنده مسابقه شدند بسیار متشکریم

امیرعباس عبدالعلی

عرفان شکاری

امیر رسوری

جواد عباسی

وحید کشی پور

علی حاجیلویی

میرتا  رحیمیحسین همت یار

داوران مسابقه

برندگان مسابقه

حامیان مسابقه

برنده دوم برنده سومبرنده اول

اعالم نتایج اولین مسابقه طراحی وب

جهت مشاهده نتایج کامل مسابقه اینجا کلیک کنید

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://iroschool.com
http://ponisha.ir
http://www.iroschool.com/comp1


صفحه 6 بخش : محبوبترین مطالب اخیرماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

معرفی بخش محبوبترین مطالب اخیر

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

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

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

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

در مرورگــر شــا بــاز بشــه .

CSS و PNG و SVG با فرمت Elegant دانلود مجموعه آیکن های

CSS در clear و float

رویداد blur)( و  focus)(در جی کوئری

php مراحل نوشنت و ایجاد یک فایل

CC ویژگی های جدید فتوشاپ

ایــن بســته شــامل مجموعــه کامــل فونــت هــای Elegant بــه تعــداد 360 آیکــن بــا 

فرمــت هــای PNG , SVG و از همــه مهمــرت بــه صــورت CSS در اختیارتــون قــرار 

میــده کــه میتونیــد مســتقیم در کدهــای خودتون اســتفاده کنید بــدون اینکــه ذره ای 

حجــم گرافیکــی رو بــاال بربیــد .

در ایــن آمــوزش در رابطــه بــا خاصیــت هــای ذکــر شــده صحبــت کردیــم و بــا ذکــر 

مثــال نحــوه ی اســتفاده از ایــن خاصیــت هــارو آمــوزش دادیــم ، عــالوه بــر ایــن بــه 

nth-child هــا نیــز اشــاره ای شــده اســت .

در ایــن آمــوزش در رابطــه بــا رویدادهــای ذکــر شــده صحبــت کردیــم و نحــوه ی بــه 

کارگیــری ایــن رویدادهــارو آمــوزش دادیــم .

در ایــن آمــوزش مراحــل نوشــنت و ایجــاد یــک فایــل php توضیــح داده شــده و در آخر 

نیــز یــک پــروژه کوچــک پیاده ســازی شــده اســت .

در ایــن نوشــته امکانــات و ویژگــی هــای جدیــد فتوشــاپ CC توضیــح داده شــده 

اســت . یــک نکتــه خیلــی مهــم رو همیشــه در نظر داشــته باشــید که شــا بــه عنوان 

یــک متخصــص بایــد هــر روز اطالعــات خودتــون رو در حیطــه کاریتــون اضافــه کنین 

و بایــد از قابلیــت هــای جدیــد نــرم افــزاری کــه بــا اون کار میکنیــد مطلــع باشــید . 
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صفحه 7 بخش : محبوبترین مطالب اخیرماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

CSS3 در Transform

CSS3 در backface-visibility

منایش محتوا فقط برای اعضاء در وردپرس

CSS3 در @keyframes

CSS3 در box-sizing

Breadcrumbs در وردپرس

در ایــن مطلـــب راجــع بــه transform در css3 صحبـــت کردیـــم و ســپس بـــا ذکر مثال 

بــه توضیــح مقادیر ایــن خاصیـــت پرداختیم .

در ایــن مطلـــب در ابتـــدا راجــع بــه ایــن خاصیـــت صحبـــت کردیـــم و ســپس نحـــوه ی 

اســتفاده از backface-visibility رو خدمتتـــون آمـــوزش دادیـــم .

در ایــن جلســه ی آموزشــی شــا میاموزیــد کــه چطــور بخشــی از محتــوا رو فقــط 

بــرای اعضــاء منایــش بدیــد .

ــا keyframes@ آمــوزش داده شــده  ــن جلســه ی آموزشــی ایجــاد انیمیشــن ب در ای

اســت .

در ایــن جلســه ی آموزشــی بــا اســتفاده از ایــن خاصیــت ، نحــوه ی برطــرف کــردن 

ــم . ــوزش دادی ــون آم ــر padding و  border در width و  height رو خدمتت تاثی

گاهــی اوقــات شــا احتیــاج پیــدا مــی کنیــد کــه موقعیــت کنونــی خودتــون رو در 

ســایت منایــش بدیــد . در ایــن جلســه ی آموزشــی نحــوه ی ایجــاد ایــن آدرس دهــی 

رو خدمتتــون آمــوزش دادیــم .

به عنوان مثال : خانه -< وردپرس -< breadcrumbs در وردپرس
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www.SoftGozar.com
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صفحه 8 بخش : محبوبترین مطالب اخیرماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

PNG،AI،SVG،PSD،CSH،EPS دانلود مجموعه ویژه 164 آیکن فلت

دانلود مجموعه کمیاب 113 آیکن فلت PSD الیه باز

iPhone دانلود مدل های سه بعدی و فلت آیفن

از فونت ها بجای تصاویر در وب استفاده کنید 

نحوه ایجاد background بصورت ریسپانسیو

دانلود مجموعه 88 وکتور خوراکی ، ساندویچ و نوشیدنی

 PNG،AI،SVG،PSD،CSH،EPS این مجموعه شــامل 164 آیکن فلت با فرمت های

هســت کــه بــه خاطــر اینکه فرمــت های مختلفــی رو پیشــتیبانی میکنه فکــر میکنم 

کامــال ویژه باشــه.

یــک بســته 113 تایــی بــی نظیــر از آیکــن هــای فلــت کــه بــه صــورت PSD الیــه 

بــاز هســت تقدیمتــون میکنــم و ازتــون انتظــار دارم بــه بهرتیــن شــکل ممکــن از این 

آیکــن هــا اســتفاده کنیــن .

در ایــن نوشــته براتــون ســه مــدل iPhone فلــت و ســه بعــدی در 2 رنــگ ســفید و 

مشــکی آمــاده کــردم کــه میتونــه مــورد اســتفادتون قــرار بگیــره

تــا بحــال بــه ایــن موضــوع فکــر کردیــد کــه چطــور میتونیــد از فونــت هــا بجــای 

آیکــون هــا اســتفاده کنیــد تــا حجم ســایتتون رو کاهــش و رسعــت بارگزاری ســایتتون 

رو افزایــش بدیــد ؟

در ایــن مقالــه نحــوه ایجــاد یــک background بصــورت رسپانســیو رو توضیــح دادیم 

کــه در رزولوشــن هــای متفــاوت پــس زمینــه نیــز تغییــر انــدازه پیــدا مــی کند .

در ایــن نوشــته میتونیــد یــک مجموعــه کامــل از وکتور هــای خوراکی مثل نوشــیدنی 

هــا ، ســاندویچ هــا و ... رو دانلــود و اســتفاده کنید
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صفحه 9بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

  CSS3 با Front to back مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمیآموزش ایجاد افکت پرکاربردی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

سالم به همراهان همیشگی مدرسه مجازی ایرانیان و ماهنامه طراحی وب

دوستان تو این مقاله قصد دارم یه افکت زیبا بهتون آموزش بدم که برای استفاده توی قالب هاتون بسیار کاربردیه . 

بــه عنـــوان مثـــال بــرای بخــش منونــه پــروژه هـــا ؛ در حالـــت عـــادی تصویــر پــروژه منایــش داده میشــه ، در حالـــت hover باکــس پــروژه پشـــت بــه رو میشــه و توضیحـــات پــروژه منایــش 

داده میشــه .   

خوب بریم رساغ آموزش :(

یه توضیح کلی :
مـــا یــه کادر اصلـــی بــه نـــام face در نظــر میگیریـــم و روی کادرو  front و پشـــت کادرو back نـــام گـــذاری مـــی کنیـــم. بــرای اینکــه متامـــی اجــزا کنــرتل شـــده کنـــار هـــم قــرار بگیــرن یــه باکــس 

بــه نـــام card تعریـــف مـــی کنیـــم و همــه ی عنـــارص رو درون ایــن باکــس قــرار میدیـــم . حـــاال میریـــم رساغ تعریـــف عنـــارص و اســـتایل هـــا .

Html باکس اصلی رو ایجاد می کنیم :

و استایل زیر رو بهش میدیم :

با این کادر میتونیم اجزای داخل اون رو به راحتی مدیریت کنیم . حاال خاصیت هایی که در css این کادر اعال کردیم رو توضیح میدم :

Width و  height رو که همگی باهاش آشنا هستید ، برای طول و عرض باکس از این خاصیت ها استفاده می کنیم .

Position کــه بهــش مقـــدار relative رو دادیـــم تـــا عنـــارصی کــه مقـــدار absolute رو دارن داخـــل همیــن باکــس قــرار بگیــرن و موقعیتشـــون نســـبت بــه فضـــای داخـــل ایــن باکــس تعییــن 

بشــه نــه کل صفحــه ی مرورگــر .

 Transform-style تعیین میکنه که انیمیشنی که قراره اتفاق بیوفته بصورت 3D باشه .

Transition هم که همیشه تو این مواقع باید حضور داشته باشه وگرنه انیمیشن صورت منیگیره .

خوب حاال بریم رساغ عنرص بعدی ؛ به ترتیب  face , front  و back رو تعریف می کنیم .

 ابتدا کد html برای front رو اضافه می کنیم :

میتونید قبل از رشوع آموزش ، پروژه رو دانلود کنید و افکت رو ببینید ) کلیک و دانلود کنید (

<div class=”card”> 
</div>

.card {
            height: 50px;
            width: 200px;
            position: relative;
            transform-style: preserve-3d;
            transition: all 0.5s ease 0s;
}

<div class=”card”>
         <div class=”face front”>
            Front
         </div>
</div>
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صفحه 10بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (
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ما به این عنرص دو کالس اختصاص دادیم یکی  face و دیگری  front که در ادامه این کالس هارو براتون توضیح میدم . 

اول استایل کالس face رو مشخص می کنیم :

face کادر اصلـــی ماســـت کــه هـــم قــراره روشـــو )front( بینیـــم و هـــم پشتشـــو )back(. در ادامــه هــم بــرای front و هـــم بــرای  backاســـتایل اضافــه مـــی کنیـــم . خاصیـــت هـــای بـــاالرو بــرای 

face تعریـــف کردیـــم ، متامـــی خاصیـــت هـــا واضحــه ؛ backface-visibility هـــم دو مقـــدار hidden و  visible داره کــه بـــا hidden پشـــت عنـــرص مخفـــی میشــه و بـــا visible پشـــت عنـــرص

منایـــان میشــه . قابـــل ذکــره کــه ایــن خاصیـــت در صورتـــی بــه شــا جـــواب میـــده کــه شــا باکســتون و چرخونـــده باشــید یعنـــی از  transform اســتفاده کــرده باشــید ، در حالـــت عـــادی 

اصـــال کار منیکنــه .

یکم با دقت جمله ی زیر رو بخونید :

اگــه یادتـــون باشــه روی کادر رو front و پشــت کادر رو back نـــام گـــذاری کردیـــم . حـــاال میریـــم رساغ face ، در اصـــل خاصیـــت backface-visibility رو بــه ایــن دلیـــل بــه ایــن کادر دادیـــم 

کــه زمانـــی کــه مـــوس روی کادر یعنـــی face قــرار میگیــره و کادر مـــا پشـــت بــه رو میشــه یعنـــی front بــه پشـــت و back بــه روی کادر منتقـــل میشــه ، front مـــا دیگـــه منایـــان نشــه و فقـــط 

back منایـــان بشــه اینطـــوری دیگــه front رو منیبینیـــد و back رو میبینیـــد . )امیـــدوارم مطلـــب رو خوب رســـونده باشـــم(

حاال استایل front رو تعریف می کنیم :

z-index رو برابر با 10 قرار میدیم چون در آخر با این z-index قراره front رو به زیر back انتقال بدیم .

: back حاال میریم رساغ

در رابطه با خاصیت backface-visibility هم میتونید این مقاله کامل رو مطالعه بفرمایید ) کلیک کنید (

.face {
            backface-visibility: hidden;
            color: #FFFFFF;
            height: 100%;
            left: 0;
            line-height: 50px;
            position: absolute;
            text-align: center;
            top: 0;
            width: 100%;
}

.front {
            background: none repeat scroll 0 0 #FF0000;
            z-index: 10;
         }

<div class=”card”>
         <div class=”face front”>
            Front
         </div>
         <div class=”face back”>
            Back
         </div>
</div>
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صفحه 11بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (
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استایل زیر هم به back اختصاص میدیم :

این قسمت چون پشت کادر ماست با خاصیت  transform چرخوندیمش تا زمانی که قراره افکت اجرا بشه این حالت پشت به رو شدن به درستی اتفاق بیوفته .

خوب تا اینجا کل پروژه ی ما به شکل زیر تعریف شد :

میتونید در رابطه با transform این مقاله رو مطالعه بفرمایید

.back {
            background: none repeat scroll 0 0 #008000;
            transform: rotateY(180deg);
}

<head>
      <meta charset=”utf-8”>
      <title>iroschool.com</title>
      <style>
         .card {
            height: 50px;
            position: relative;
            -webkit-transform-style: preserve-3d;
            -moz-transform-style: preserve-3d;
            transform-style: preserve-3d;
            -webkit-transition: all 0.5s ease 0s;
            -moz-transition: all 0.5s ease 0s;
            transition: all 0.5s ease 0s;
            width: 200px;
         }
         .face {
            backface-visibility: visible;
            color: #FFFFFF;
            height: 100%;
            left: 0;
            line-height: 50px;
            position: absolute;
            text-align: center;
            top: 0;
            width: 100%;
         }
         .front {
            background: none repeat scroll 0 0 #FF0000;
            z-index: 10;
         }
         .back {
            background: none repeat scroll 0 0 #008000;
            transform: rotateY(180deg);
         }
         
      </style>
   </head>
   <body>
      <div class=”card”>
         <div class=”face front”>
            Front
         </div>
         <div class=”face back”>
            Back
         </div>
      </div>
   </body>
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صفحه 12بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (
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حــاال وقتشــه کــه ایــن افکــت زیبــارو روی ایــن کادر پیــاده کنیــم . بــرای ایــن کار بایــد روی  hover عنــرص  card کار کنیــم ، چــون متامــی اجــزای مــا تــوی ایــن باکــس قــرار دارن . حــاال 

اســتایل زیــر رو اضافــه مـــی کنیـــم :

اینجـــا گفتیـــم زمانـــی کــه مـــوس روی کادر اومـــد ، کادر مـــا 180 درجــه بچرخــه ، در ایــن صـــورت back کــه 180 درجــه چرخیـــده بـــود منایـــان میشــه ، چـــون بـــا چرخونـــدن 180 درجــه ی کادر 

، دوبــاره back چرخیـــده میشــه و بــه حالـــت اولــش برمیگــرده درســته ؟ حـــاال بایـــد بگیـــم زمانـــی کــه back منایـــان میشــه front پشـــت back قــرار بگیــره و بــه عبارتـــی front پشـــت بــه رو 

بشــه ، بــرای همیــن اســـتایل زیــر رو اضافــه مـــی کنیـــم :

با z-index که برابر با صفر کردیم front به زیر back میره و دیگه منایان منیشه . به همین راحتی !

دوستان فراموش نکنید که این پشت به رو شدن با این افکت زیبا رو مدیون transform-style و  transition هستیم .

در اینجا مقاله ی آموزشیمون به پایان میرسه ، امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه .

موفق و پاینده باشید

میتونید در رابطه با z-index هم این مقاله رو مطالعه بفرمایید ) کلیک کنید (

.card:hover {
            transform: rotateY(180deg);
}

.card:hover .front {
            z-index: 0;
}
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صفحه 13بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمیبدون دانش کدنویسی برای خود قالب ریسپانسیو بسازید
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (

سالم به همراهان همیشگی مدرسه مجازی ایرانیان و ماهنامه طراحی وب

گاهــی اوقــات پیــش میــاد کــه نیــاز بــه یــه قالــب رسپانســیو داریــد امــا منیتونیــد بــرای پیاده ســازی قالــب دلخواهتــون هزینه هــای آنچنانــی کنیــد ، تو ایــن مقاله میخــوام نحــوه ی طراحی 

قالــب هــای رسپانســیو بــدون دانــش کدنویســی رو خدمتتون آمــوزش بدم . 

میدونیــد کــه هــر روز تکنولــوژی هــا کارهــارو بــرای مــا آســون تــر مــی کننــد . یــه ســایتی هــم وجــود داره کــه شــارو تــو ســاخت قالــب هــای حرفــه ای رسپانســیو کمــک مــی کنــه . در 

ایــن ســایت میتونیــد بــا چنــد کلیــک قالــب مــورد نظرتــون رو طراحــی کنیــد ، خروجــی بگیریــد و اســتفاده کنیــد . البتــه بایــد ایــن موضــوع رو هــم خدمتتــون بگــم که ایــن ســایت 13 روز 

بــرای شــا رایــگان هســت و بعــد بایــد بــرای دامئــی شــدن اکانتتــون هزینــه کنیــد . البتــه طــی ایــن 13 روز میتونیــد قالــب دلخواهتــون رو طراحــی و اســتخراج کنیــد.

حاال مراحل پیاده سازی قالب های رسپانسیو در این سایت رو خدمتتون آموزش میدم و شا رو با این سایت کاربردی آشنا می کنم .

ابتــدا بــا مرورگــر chrome وارد ســایت  https://webflow.com شــده و در ایــن ســایت عضــو شــوید . وقتــی وارد ســایت شــدید ، بــه بخــش  dashboard منتقــل میشــید و میتونید اکانتتون 

رو مدیریــت کنیــد . دکمــه ی  new website رو کلیــک کنید .

بــه صفحــه ای منتقــل میشــید کــه از شــا میخــواد قالــب دلخواهتــون رو انتخــاب کنیــد . حتــی مــی تونیــد گزینــه اول یعنــی صفحــه ی خالــی رو انتخــاب کنیــد و از ابتــدا خودتــون املنــت 

هــارو طراحــی کنیــد . بعــد از شــا میخــواد اســمی بــرای ســاب دامنــه تــون انتخــاب کنیــد . بعــد از ایــن مرحلــه شــا در ایــن ســایت بــا همــون اســمی کــه انتخــاب کردیــد یــه بــالگ 

خواهیــد داشــت .

i r o s c h o o l . c o m انتشار خرداد ماه 31393
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صفحه 14بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

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

ما قالب دوم و رو انتخاب می کنیم و اون رو ویرایش می کنیم . در مرحله بعد شا وارد میز کارتون میشید و میتونید قالبتون رو طراحی کنید و یا ویرایش کنید . 

شا میتونید با یک کلیک روی املنت ها اون هارو انتخاب کنید .

i r o s c h o o l . c o m انتشار خرداد ماه 31393
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صفحه 15بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (
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و با دابل کلیک اون هارو ویرایش کنید

حــاال مــا میایــم یــه بخشــی از ایــن قالــب رو ویرایــش مــی کنیــم . همونطــور کــه در تصویــر زیــر مشــاهده مــی کنیــد مــا هــم مــنت و هــم تصویــر و ویرایــش کردیــم . بــا دابــل کلیــک مــنت 

و انتخــاب کردیــم و مــنت دلخــواه خودمــون و نوشــتیم و بــا دابــل کلیــک روی تصویــر اون رو انتخــاب کردیــم و بــا  replace image عکــس مــورد نظرمــون و انتخــاب کردیــم و گذاشــتیم 

تــا آپلــود بشــه .
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صفحه 16بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (
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حاال ما هم منت و هم تصویرمون و ویرایش کردیم :

برای مشاهده قالبتون در device ها و رزولوشن های مختلف می تونید هانند تصویر زیر یکی از دستگاه هارو انتخاب کنید تا قالب رو در اون دستگاه مشاهده کنید .
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صفحه 17بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میرتا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیــک کنیــــد (
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از طریــق منــوی ســمت راســت هــم میتونیــد املنــت هــای مختلفــی رو بــه طــرح اضافــه کنیــد ، تــوی هــر تــب شــا میتونیــد تنظیــات خاصــی رو پیــاده کنیــد . تــب اول از ســمت چــپ 

املنــت هــای مختلفــی رو در اختیــار شــا قــرار میــده تــا بــه طــرح اضافــه کنیــد . در دو تــب بعــدی شــا بایــد یــک عنــرص رو انتخــاب کنیــد و بعــد تغییــرات دلخــواه رو روی اون اعــال 

کنیــد ، بصــورت آنالیــن تغییــرات اعــال و ذخیــره میشــه و بــه همیــن ترتیــب میتونیــد بــا اســتفاده از ایــن تــب هــا تغییــرات دلخواهتــون رو اعــال و قالبتــون رو ویرایــش کنیــد . 

نکتــه : زمانــی کــه یــک املنــت بــه صفحــه اضافــه مــی کنیــد در تــب setting )یعنــی گزینــه ســوم از ســمت چــپ( یک نــام کالس بهــش اختصــاص بدید تــا بتونید اســتایل هــای دلخواهتون 

رو در تــب style )یعنــی گزینــه دوم از ســمت چــپ( روی املنتتــون اعــال کنید . 

در منوی سمت چپ در گزینه اول میتونید setting قالبتون رو ویرایش کنید . 

بعد از کلیک روی گزینه setting به صفحه ی زیر منتقل میشید که میتونید تنظیات بخش های مختلف سایت رو انجام بدید . 
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و در نهایت پس از اینکه قالبتون رو ویرایش کردید میتونید اون رو export بگیرید .

بعد از کلیک روی این گزینه یه پنجره باز میشه و کد html و  css رو به شا منایش میده ، دکمه prepare full zip رو کلیک کنید تا قالب رو با فرمت zip دریافت کنید .

وقتــی کــه عملیــات prepare متــوم شــد ، دکمــه download zip رو بــه شــا منایــش میــده کــه میتونیــد بــا کلیــک روی اون دکمــه فایــل zip رو دریافــت کنیــد . بعــد از اینکــه فایــل zip رو 

بهتــون منایــش داد ، فایــل index.html رو اجــرا کنیــد تــا آدرس ذخیــره ســازی فایــل رو پیــدا کنیــد . 

نکته اول : هر عملیاتی که انجام میدید ، سیستم نیازمند ذخیره سازی اون عملیات هست ، پس تا پایان ذخیره سازی عملیات از قالبتون خروجی نگیرید . 

نکتــه دوم : بــرای راســتچین کــردن ســایت میتونیــد بــه فایــل css قالــب رفتــه و بــه body خاصیــت direction: rtl رو اختصــاص بدیــد و همچنیــن میتونیــد فونــت هــای دلخواهتــون رو به 

قالبتــون اضافــه کنید . 

در آخر میتونید با سیستم سایت کار کنید تا نکات ریز و درشتش دستتون بیاد . 

امیدوارم که این مقاله براتون مفید واقع شده باشه .

موفق و پاینده باشید .
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آموزش تبدیل html به پوسته ی وردپرس

سالم به همه شا دوستان عزیز و همراهان همیشگی مباحث کدنویسی

بــه دلیــل درخواســت بســیاری از دوســتان ، تصمیــم گرفتــم یــه مقالــه ی جامــع آموزشــی در رابطــه بــا تبدیــل html به پوســته ی وردپــرس در ماهنامــه طراحــی وب بنویســم . در این مقاله 

نحــوه ی تبدیــل یــک قالــب html بــه پوســته ی وردپــرس رو خدمتتــون آمــوزش میــدم . کار بســیار راحتیــه فقــط بایــد کمی دقت داشــته باشــید .

فایل های اصلی که شا باید ایجاد کنید به رشح زیر هست :

فایل های زیر هم میتونید به دلخواه به سیستم اضافه کنید ، البته اگر اضافه کنید کارتون استاندارد میشه .

ایجاد یک پروژه ی ساده
یــه پوشــه بــه نــام قالبتــون ایجــاد کنیــد و فایــل هــای اصلــی قالــب رو در ایــن پوشــه بســازید . ایجــاد فایــل هــم خیلــی راحتــه ، تــو پنجــره کلیــک راســت کنیــد و بــه گزینــه new رفتــه و 

 . index.php  ایجــاد میشــه ، حــاال ایــن فایــل رو بــه نــام فایــل مــورد نظرتــون تغییــر بدیــد مثــال New Text Document.txt ایجــاد کنیــد ، فایلــی بــه نــام txt یــک فایــل

یا اگر با نرم افزار خاصی کار می کنید به راحتی میتونید یک فایل php ایجاد کنید و اون رو نام گذاری کنید . فقط یادتون نره فایل هاتون و روی utf-8 تنظیم کنید .

این رو گفتم تا در جریان ایجاد یک پروژه قرار بگیرید .

حاال قدم به قدم و باهم یه پوسته ی وردپرس میسازیم ، پس فعال نیازی نیست فایلی در پوشه ایجاد کنید .

فایــل هــا و صفحــات رو توضیــح میــدم و کدهــای مربــوط بــه هــر صفحــه رو هــم قــرار میــدم ، فقــط کافیــه کدهــای php مربوط بــه وردپــرس رو بین کــد html قالبتــون در جای مناســب 

ــرار بدید .  ق

قبــل از اینکــه توضیحــات رو رشوع کنــم یــه فایــل بــه نــام index.php ایجــاد کنیــد و کدهــای html تــون رو بطــور کامــل تــوی ایــن فایــل قــرار بدیــد . حــاال همــراه بــا توضیحاتــی کــه در 

رابطــه بــا صفحــات میــدم ، قالبتــون رو پلــه پلــه ایجــاد کنیــد .

index.php
Header.php
single.php
page.php
archive.php
footer.php
style.css

404.php
Comments.php
Functions.php
Search.php
Sidebar.php
Tags.php
category.php
category-id.php
author.php
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index.php صفحه
ایــن صفحــه ، صفحــه اصلــی شــا محســوب میشــه و هــر آنچــه کــه تــو ایــن فایــل قــرار بدیــد در صفحــه ی اصلــی شــا بــه منایــش درمیــاد . معمــوال تــو ایــن صفحــه کوئــری )کدهــای 

مربــوط بــه وردپــرس( خاصــی قــرار منیگیــره و فقــط بخــش هــای مختلــف قالــب رو جداســازی مــی کنیــم تــا یــه قالــب مرتــب و قابــل فهــم رو بســازیم .

بعــد از اینکــه فایــل index.php تــون رو ایجــا کردیــد و کــد قالبتــون رو در ایــن فایــل درج کردیــد ، بخــش هــای مختلــف رو در فایــل هــای مختلــف ذخیــره کنیــد . بــه مثــال زیــر دقــت 

کنیــد ، یــه html ســاده قــرار میــدم و اون رو بــه قســمت هــای مختلــف تقســیم مــی کنــم . 

قســمت تــگ  head رو کــه فعــال کاری نداریــم چــون قــراره تــو فایــل header.php درجشــون کنیــم . خــوب میایــم کــد هــدر قالبمــون رو تــو یــه فایــل جداگانــه قــرار میدیــم و فایــل رو 

siteHeader.php نــام گــذاری مــی کنیــم و در پوشــه ای بــه نــام include ذخیــره ســازی مــی کنیــم )فایــل هــای فرعــی قالــب رو کــه خودمــون ایجــاد مــی کنیــم مثــل همیــن بخــش هــای 

مختلــف قالــب در پوشــه ای بــه نــام include قــرار میدیــم تــا بــا فایــل هــای اصلــی قالــب قاطــی نباشــن و در نهایــت یــک قالــب مرتــب رو ایجــاد مــی کنیــم (.

حاال میایم این فایل رو در کد html فایل index.php به شکل زیر فراخوانی می کنیم . 

در نهایت کد html صفحه index ما به شکل زیر درمیاد :

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title>iroschool wordpress template</title>
      <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8”>
      <meta name=”description” content=””>
      <meta name=”keywords” content=””>
      <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”>
   </head>
   <body>
      <header>
         <h1>مدرسه مجازی ایرانیان</h1>
      </header>
      <section>
         <h2>عنوان مطلب مورد نظر</h2>
         <article> محتوای مطلب مورد در این مکان قرار میگیرد .</article>
      </section>
      <footer>
. متامی حقوق این اثر متعلق به مدرسه مجازی ایرانیان می باشد         

      </footer>
   </body>
</html>

<?php include(TEMPLATEPATH .’/include/siteHeader.php’); ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title>iroschool wordpress template</title>
      <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8”>
      <meta name=”description” content=””>
      <meta name=”keywords” content=””>
      <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”>
   </head>
   <body>
      <?php include(TEMPLATEPATH .’/include/siteHeader.php’); ?>
      <section>
         <h2>عنوان مطلب مورد نظر</h2>
         <article> محتوای مطلب مورد در این مکان قرار میگیرد .</article>
      </section>
      <footer>
. متامی حقوق این اثر متعلق به مدرسه مجازی ایرانیان می باشد         

      </footer>
   </body>
</html>
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به همین ترتیب هرچی بخش تو قالبتون دارید در فایل های مختلف ذخیره و در صفحات فراخوانی کنید .

ایــن کار یــه مزیــت هــم داره ، اینــه کــه وقتــی شــا اطالعــات یــه بخــش رو در یــک فایــل ذخیــره مــی کنیــد و در صفحــات فراخوانــی مــی کنیــد ، زمانــی کــه ایــن بخــش نیــاز بــه تغییــر 

داشــته باشــه ، دیگــه الزم نیســت همــه ی صفحــات رو بــاز کنیــد و ایــن بخــش رو تغییــر بدیــد ، کافیــه فایلــی کــه ایــن بخــش رو تــوش ذخیــره کردیــد تغییــر بدیــد بصــورت خــودکار تــو 

همــه ی صفحــات تغییــر میکنــه ، چــون همــه ی صفحــات دارن اطالعــات رو از فایــل مــورد نظــر میخونــن . 

در همین جا صفحه ی index.php رو رها می کنیم و به رساغ معرفی فایل header.php میریم .

header.php فایل
متامــی کدهــای بیــن دو تــگ  headرو در ایــن فایــل قــرار میدیــد و بــا کــد زیــر فایــل header.php کــه یکــی از فایــل هــای اصلــی قالــب هســت رو در صفحــه index.php فراخوانــی مــی 

: کنیم 

چون یکی از فایل های اصلی قالب هست کد فراخوانی پیشفرض و تعریف شده ای داره .

حاال به جزئیات کدها در فایل header.php میپردازیم :

برای منایش عنوان سایت در قالب از کد زیر استفاده می کنیم :

در صورتی که جی کوئری یا فایل css در head تعریف کرده باشید ، برای اینکه به درستی شناسایی بشه کد زیر رو قبل از نام فایل درج می کنید :

کدهای زیر هم باید بصورت پیشفرض در فایل header.php باشن ، پس این کدهارم در این فایل قرار میدیم:

<?php get_header(); ?>

<?php bloginfo(‘name’); ?>  |  <?php wp_title(); ?>

<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/

<link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”RSS 2.0” href=”<?php bloginfo(‘rss2_url’); ?>” />
   <link rel=”alternate” type=”text/xml” title=”RSS .92” href=”<?php bloginfo(‘rss_url’); ?>” />
   <link rel=”alternate” type=”application/atom+xml” title=”Atom 0.3” href=”<?php bloginfo(‘atom_url’); ?>” />
   <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo(‘pingback_url’); ?>” />
   <?php wp_get_archives(‘type=monthly&format=link’); ?>
   <?php wp_head(); ?>
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در نهایت فایل header.php قالب ما به شکل زیر درمیاد :

دقت کنید که کد <?php wp_head)(; ?< همیشه باید در فایل header.php وجود داشته باشه .

پس کدهای head رو در فایل header.php ذخیره می کنیم و در index.php فراخوانی می کنیم ، در نهایت کد صفحه index.php ما به شکل زیر درمیاد :

<head>
   <title><?php bloginfo(‘name’); ?>  |  <?php wp_title(); ?></title>
   <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8”>
   <meta name=”description” content=””>
   <meta name=”keywords” content=””>
   <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/style.css”>
   <link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”RSS 2.0” href=”<?php bloginfo(‘rss2_url’); ?>” />
   <link rel=”alternate” type=”text/xml” title=”RSS .92” href=”<?php bloginfo(‘rss_url’); ?>” />
   <link rel=”alternate” type=”application/atom+xml” title=”Atom 0.3” href=”<?php bloginfo(‘atom_url’); ?>” />
   <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo(‘pingback_url’); ?>” />
   <?php wp_get_archives(‘type=monthly&format=link’); ?>
   <?php wp_head(); ?>
</head>

<!DOCTYPE html>
<html>
   <?php get_header(); ?>
   <body>
      <?php include(TEMPLATEPATH .’/include/siteHeader.php’); ?>
      <section>
         <h2>عنوان مطلب مورد نظر</h2>
         <article> محتوای مطلب مورد در این مکان قرار میگیرد .</article>
      </section>
      <footer>
. متامی حقوق این اثر متعلق به مدرسه مجازی ایرانیان می باشد         

      </footer>
   </body>
</html>

footer.php فایل
کدهــای مربــوط بــه فوتــر در ایــن فایــل قــرار میگیــره . پــس مــا هــم کدهــای مربــوط بــه فوترمــون رو در فایــل footer.php ذخیــره مــی کنیــم و بــا اســتفاده از کــد زیــر فایــل footer رو 

در صفحــه index.php فراخوانــی مــی کنیــم :

خوب با این حساب صفحه index.php مون رو ایجاد کردیم و متام شد  ، میتونید کد این صفحه رو ببینید :

<?php get_footer(); ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
   <?php get_header(); ?>
   <body>
      <?php include(TEMPLATEPATH .’/include/siteHeader.php’); ?>
      <section>
         <h2>عنوان مطلب مورد نظر</h2>
         <article> محتوای مطلب مورد در این مکان قرار میگیرد .</article>
      </section>
      <?php get_footer(); ?>
   </body>
</html>
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تا اینجا ما یک پوشه با فایل های مورد نظر به شکل زیر ایجاد کردیم :

style.css فایل
ایــن فایــل اصلــی css قالــب محســوب میشــه ، الزم نیســت حتــا اســتایل هاتــون و تــو ایــن فایــل تعریــف کنیــد ، فقــط بایــد مشــخصات قالــب رو در ایــن فایــل بیــن دو عالمــت /* … */ 

بــه صــورت زیــر درج کنیــد و حتــا هــم بایــد تــوی روت قالبتــون قــرار بگیــره تــا سیســتم وردپــرس اون رو بتونــه شناســایی کنــه در صورتــی کــه ایــن فایــل وجــود نداشــته باشــه پوســته ی 

شــا نصــب نخواهــد شــد :

single.php فایل
ایــن صفحــه ، صفحــه ی منایــش محتــوای مطالــب شــا محســوب میشــه . مثــال کاربــر روی لینــک یــک مطلــب کــه کلیــک مــی کنــه ، منایــش محتــوای اون مطلــب در ایــن فایــل صــورت 

 . میگیره 

حــاال بــرای قالبــی کــه داریــم میســازیم ، ایــن فایــل رو هــم ایجــاد مــی کنیــم . یــه کپــی از فایــل index.php تــون بگیریــد و اســم اون رو بــه single.php تغییــر بدیــد . حــاال بــرای منایــش 

محتــوای مطالــب بایــد از کــد زیــر اســتفاده کنیــد :

مشخصات باال ، در صفحه ی منایش پوسته ها منایان میشه . پس این فایل رو هم فراموش نکنید .

/*
Theme Name: Template Name
Theme URI: http://www.iroschool.com/
Description: این پوسته توسط مدرسه مجازی ایرانیان طراحی و پیاده سازی شده است .

Version: 1
Author: Mitra Rahimi
Author URI: http://www.iroschool.com
*/

<?php if(have_posts()) : ?>
   <?php while(have_posts()) : the_post();?>
      ....
   <?php endwhile; ?>
<?php else :; ?>
      ....
<?php endif; ?>
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حتــا کــد html مربــوط بــه باکــس منایــش محتواتــون بایــد داخــل ایــن کــد قــرار بگیــره در غیــر ایــن صــورت توســط سیســتم وردپــرس شناســایی منیشــه و نامعتــرب محســوب میشــه ، حــاال 

ایــن کــد رو در قالــب خودمــون در فایــل single.php پیــاده مــی کنیــم :

میخوایم اجزای مطلب مثل عنوان ، محتوا ، برچسب ها و ... رو منایش بدیم .

برای منایش عنوان از کد <?php the_title)(; ?< استفاده می کنیم .

برای منایش محتوا از کد <?php the_content)(; ?< استفاده می کنیم .

برای منایش برچسب ها از کد <?php the_tags) › برچسب ها : ›, ›, ›, ›‹(; ?< استفاده می کنیم .

برای منایش تاریخ ارسال مطلب از کد <?php  the_time)› d / m / Y‹( ; ?< استفاده می کنیم .

برای منایش موضوع مطلب از کد <?php the_category)› , ›(?< استفاده می کنیم .

در نهایت فایل single.php ما به شکل زیر درمیاد :

خــوب تــا اینجــا بخــش عمــده ای از قالــب رو ایجــاد کردیــم . صفحه 

ی اصلــی و صفحــه منایــش محتــوای مطالــب رو ســاختیم ، حــاال باید 

یــه صفحــه بــرای منایــش محتــوای برگــه هــا ایجــاد کنیم .

<!DOCTYPE html>
<html>
   <?php get_header(); ?>
   <body>
      <?php include(TEMPLATEPATH .’/include/siteHeader.php’); ?>

      <?php if(have_posts()) : ?>
         <?php while(have_posts()) : the_post();?>
            <section>
               <h2>عنوان مطلب مورد نظر</h2>
               <article> محتوای مطلب مورد در این مکان قرار میگیرد .</article>
            </section>
         <?php endwhile; ?>
         <?php else :; ?>
            <section>
               <h2>خطا!</h2>
               <article>مطلب مورد نظر وجود ندارد .</article>
            </section>
         <?php endif; ?>

      <?php get_footer(); ?>
   </body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
   <?php get_header(); ?>
   <body>
      <?php include(TEMPLATEPATH .’/include/siteHeader.php’); ?>

      <?php if(have_posts()) : ?>
         <?php while(have_posts()) : the_post();?>
            <section>
               <h2><?php the_title(); ?></h2>
               <article><?php the_content(‘’); ?></article>
               <p>موضوع مطلب : <?php the_category(‘ , ‘)?></p>
               <p>تاریخ ارسال : <?php  the_time(‘ d / m / Y’) ; ?></p>
               <p><?php the_tags( ‘ برچسب ها : ‘, ‘, ‘, ‘’); ?></p>
            </section>
         <?php endwhile; ?>
         <?php else :; ?>
            <section>
               <h2>خطا!</h2>
               <article>مطلب مورد نظر وجود ندارد .</article>
            </section>
         <?php endif; ?>

      <?php get_footer(); ?>
   </body>
</html> 
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page.php صفحه
در ایــن صفحــه محتــوای برگــه هــا منایــش داده میشــه  . پــس مــا هــم بــرای قالبمــون بایــد همچیــن صفحــه ای رو داشــته باشــیم . از فایــل single.php یــه کپــی بگیریــد و نــام اون رو بــه  

page.php تغییــر بدیــد .  حــاال همونطــور کــه محتــوای مطالــب رو میتونیــد ببینیــد ، محتــوای یــک برگــه رو هــم میتونیــد ببینیــد :( بلــه دقیقــا کــد منایــش محتــوا در برگه ها هم به شــکل 

single.php هســت . فقــط مــا در برگــه هــا قســمت هایــی مثــل موضــوع یــا تاریــخ ارســال یــا برچســب هــارو الزم نداریــم ، پــس ایــن قســمت هــارو در فایــل page.php حــذف کنیــد .

حاال که صفحه ی منایش محتوای برگه هارو هم ساختیم میریم رساغ یه صفحه که آرشیو مطالبمون رو داشته باشیم . 

archive.php صفحه
آرشیو مطالب در این صفحه منایش داده میشه که میتونید مطالب آرشیو شده رو صفحه بندی هم بکنید .

پس ماهم برای قالبمون این صفحه رو ایجاد می کنیم . از فایل page.php یه کپی بگیرید و اسم اون رو archive.php بگذارید .  از کد زیر استفاده می کنیم :

برای اینکه بتونیم مطالب رو صفحه بندی کنیم افزونه ی wp_pagenavi رو نصب می کنیم و کد زیر رو در قالبمون قرار میدیم :

این کد باید قبل از اینکه رشطتون متوم بشه قرار بگیره :

بــرای منایــش محتــوای مطالــب دقیقــا مثــل صفحــه ی single یــا page عمــل مــی کنیــم بــا ایــن تفــاوت کــه در صفحــه آرشــیو بایــد خالصــه مــنت و لینــک ادامــه مطلــب منایــش داده بشــه . 

پــس از کــد هــای زیــر اســتفاده مــی کنیــم :

>? ;)(php the_excerpt?> : کد منایش خالصه یا چکیده ی منت

>? )(php the_permalink?> : کد منایش لینک مطلب جهت قرار گیری در ادامه مطلب

<?php if(have_posts()) : ?>
   <?php while(have_posts()) : the_post();?>
      
   <?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>

<?php if(function_exists(‘wp_pagenavi’)) { wp_pagenavi(); } ?>

<?php if(have_posts()) : ?>
   <?php while(have_posts()) : the_post();?>
      
   <?php endwhile; ?>
<?php if(function_exists(‘wp_pagenavi’)) { wp_pagenavi(); } ?>
<?php endif; ?>
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در نهایت صفحه آرشیو قالب ما به شکل زیر درمیاد :

خوب دوستان تا اینجا ما یه قالب کامل رو طراحی کردیم . میتونید قالبی که طراحی کردیم رو در انتهای مقاله دانلود کنید . 

پوشه ی قالب ما به شکل زیر ایجاد شد :

در ادامه صفحات دیگر قالب وردپرس رو خدمتتون توضیح میدم ، در صورت نیاز میتونید از این صفحات هم استفاده کنید . 

<!DOCTYPE html>
<html>
   <?php get_header(); ?>
   <body>
      <?php include(TEMPLATEPATH .’/include/siteHeader.php’); ?>

      <?php if(have_posts()) : ?>
         <?php while(have_posts()) : the_post();?>
            <section>
               <h2><?php the_title(); ?></h2>
               <article> <?php the_excerpt(); ?></article>
               <p><a href=”<?php the_permalink() ?>”>مشاهده ادامه ...</a></p>
            </section>
         <?php endwhile; ?>
         <?php if(function_exists(‘wp_pagenavi’)) { wp_pagenavi(); } ?>
         <?php endif; ?>

      <?php get_footer(); ?>
   </body>
</html>

php.404 صفحه
زمانی که کاربر صفحه ای رو در مرورگر باز میکنه که در سیستم شا وجود نداره ، صفحه 404 منایش داده میشه . این صفحه میتونه یه html ساده باشه .

comments.php فایل
در این صفحه شا فرم دیدگاه هاتون رو قرار میدید .
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functions.php فایل
در ایــن فایــل تنظیاتــی رو کــه مربــوط بــه سیســتم میشــه میتونیــد پیــاده کنیــد. مثــال اگــر بخوایــن قابلیــت ابــزارک رو بــه قالــب اضافه کنیــد از طریــق این فایــل ایــن کار رو انجــام میدید 

یــا زمانــی هــم کــه فــرم دیــدگاه هــارو در قالبتــون درج مــی کنیــد ، تنظیــات فــرم رو در ایــن فایــل لحــاظ مــی کنید .

search.php صفحه
زمانی که کاربر عبارتی رو جستجو می کنه ، نتایج جستجو در این صفحه منایش داده میشه . کدهای php در این صفحه دقیقا شبیه به صفحه archive.php هست .

sidebar.php فایل
کدهای سایدبار قالبتون رو در این فایل قرار میدید . و با استفاده از کد زیر میتونید این بخش رو در صفحاتتون فراخوانی کنید :

tags.php صفحه
زمانی منایش داده میشه که روی یک برچسب کلیک می کنید . 

category.php صفحه
زمانی منایش داده میشه که وارد یک موضوع بشید . در صورتی که این فایل در قالب وجود نداشته باشه سیستم از فایل archive.php استفاده میکنه .

category-id.php  صفحه
زمانی که بخواین یک گرافیک خاص برای یک موضوع خاص در نظر بگیرید ، id موضوع مورد نظر رو بجای id در نام فایل قرار میدید .

author.php صفحه
صفحــه نویســنده زمانــی بــه شــا منایــش داده میشــه کــه بخوایــن مشــخصات یــک نویســنده رو مشــاهده کنیــد . مثــال روی اســم نویســنده کلیــک مــی کنیــد و میخوایــن مشخصاتشــو 

ببینیــد ، بصــورت پیشــفرض ایــن صفحــه رو براتــون منایــش میــده .

خــوب دوســتان در ایــن مقالــه نحــوه ی ایجــاد قالــب وردپــرس رو خدمتتــون آمــوزش دادم ، در ماهنامــه بعــدی نحــوه ی فعــال ســازی ابــزارک در قالــب و ایجــاد فــرم دیــدگاه هــا بــرای 

مطالــب رو خدمتتــون آمــوزش میــدم . پــس بــا مــا همــراه باشــید:( 

برای آموزش جزئیات قالب های وردپرس و یا سیستم مدیریت وردپرس میتونید به بخش وردپرس سایت مدرسه مجازی ایرانیان مراجعه کنید

امیدوارم که این مقاله مورد استفادتون قرار گرفته باشه .

موفق و پاینده باشید .

قالبی هم که باهم ساختیم میتونید از طریق این لینک دانلود کنید

اینجا کلیک کنید

<?php get_sidebar(); ?>
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صفحه 28بخش : تبلیغاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

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

HTTP://ASK.IROSCHOOL.COM

سوالی دارید ؟

دانشجـــــوی عزیــز ، دربخــش پرســش و پاســخ مدرســه مجــازی ایرانیــان ، 

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

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

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

ســوال خــود را بپرســید !
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صفحه 29بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یارآموزش تبدیل عکس به پترن

مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

یکــی از مشــکالتی کــه طراحــان گرافیــک همیشــه باهــاش مشــکل داشــتند ســاخت بافــت هــا و یــا همــون Pattern هــا هســت تــا بتونــن بــه شــیوه هــای مختلفــی داخــل طرح خودشــون 

ازش اســتفاده کنــن .

در شــاره بعــدی ماهنامــه قصــد دارم نحــوه ســاخت و ایجــاد پــرتن هــای  قابــل تکــرار رو بهتــون آمــوزش بــدم کــه توســط نــرم افــزار Illustrator انجــام میشــه . ولــی در ایــن شــاره فعــال 

شــیوه ای ســاده و رسیــع رو بــرای تبدیــل عکــس هــای قابــل تکــرار بــه پــرتن هــای قابــل تکــرار بهتــون آمــوزش میــدم چــون بســیار کاربــردی هســت .

شــاید تــا بــه حــال براتــون پیــش اومــده باشــه کــه در وب ســایت هــای مختلفــی کــه ابزارهــای گرافیکــی رو بــرای دانلــود قــرار میــدن ، بــه عنــوان دانلــود پــرتن ، فایــل هایــی رو دانلــود 

کردیــد و پــس از دانلــود متوجــه شــدید کــه اونهــا پــرتن نیســنت کــه بتونیــم در فتوشــاپ اونهــا رو Load کنیــم و اســتفاده کنیــم و تنهــا چنــد عکــس در اختیــار مــا گذاشــته شــده ! خــب 

حــاال چــی کار بایــد کــرد ؟! مــن بهتــون آمــوزش میــدم کــه نهایتــا طــی چنــد کلیــک ســاده همــون عکــس هــا رو بــه پــرتن تبدیــل کنیــن و داخــل فایــل گرافیکیتــون ازش اســتفاده کنیــن :(

به تصویر زیر دقت کنین . این تنها یک تصویر هست که منایانگر یک بافت خاص هست . این بافت به صورت حرفه ای طراحی شده تا قابل تکرار باشه :

اگــر کمــی بــه تصویــر دقــت کنیــن  متوجــه میشــین کــه ســمت راســت و پاییــن تصویــر یــک خــط ســیاه رنگــی وجــود داره در صورتــی کــه ســمت چــپ و بــاال ، ایــن خــط رو منیبینیــد . 

ایــن مســئله همــون چیــزی هســت کــه یــک تصویــر عــادی رو بــا یــک تصویــر قابــل تکــرار متایــز میکنــه . ایــن تصویــر زمانــی کــه Repeat و یــا تکــرار بشــه  ، خط شکســت ایجــاد منیکنه 

ولــی در صورتــی کــه در تصویــر هــر چهــار ســمت خــط ســیاه وجــود داشــته باشــه ، در تکــرار خطــوط ســیاه روی هــم مــی افتنــد و شکســت ایجــاد میکننــد . ایــن تصویــر یک منونه ســاده 

هســت بــرای فهــم بهــرت شــا ولــی در پــرتن هــای پیچیــده تــر و منحنــی شــکل ، ایــن مســئله بســیار ســخت و البتــه جــذاب خواهــد شــد .

خب برای ادامه ، فایل این تصویر رو در نرم افزار فتوشاپ باز میکنیم . سپس مطابق با تصویر زیر ، از منو Edit گزینه Define Pattern رو کلیک میکنیم .
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صفحه 30بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یار

مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

i r o s c h o o l . c o m انتشار خرداد ماه 31393

خب حاال پنجره زیر رو مشاهده میکنین :

در این مرحله از شا سوال میشه که نام پرتنی که در حال ایجاد اون هستید رو تعیین کنید .

تربیک میگم ! پرتن شا ساخته شد :(

حاال میتونید با مراجعه به Pattern Overlay پرتن ساخته شده رو مشاهده و استفاده کنین :

خــب امیــدوارم کــه از ایــن آمــوزش کوتــاه لــذت بــرده باشــید . در شــاره هــای بعــدی ماهنامــه ســعی میکنــم آمــوزش هــا رو بــه صــورت ویدئویــی در اختیارتــون قــرار بــدم چــون احســاس 

میکنــم هــم جذابیــت بیشــرتی داره هــم بهــرت میشــه مســائل رو بررســی کــرد و خــب نتیجــه بهــرتی هم میشــه کســب کــرد .
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صفحه 31بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یارآیکن ها در فتوشاپ همیشه در دسترس هستند

مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

مــن در مقاالتــی کــه در بخــش گرافیــک و ماهنامــه طراحــی وب مینویســم ، بیشــرت متایــل دارم مشــکالت جزئــی و بعضــا کلــی طراحــان گرافیــک وب رو برطــرف کنــم و بــا راه حــل هــای 

حرفــه ای ، امــکان ایــن رو فراهــم کنــم کــه هــم در زمــان رصفــه جویــی بشــه و هــم میــزان کار طــراح کمــرت بشــه ولــی نتیجــه مطلــوب تــری حاصــل بشــه .

در همیــن راســتا در ایــن شــاره از ماهنامــه و در دومیــن آمــوزش گرافیــک ایــن شــاره ، شــا رو بــا امکانــی آشــنا میکنــم کــه  دیگــه الزم نباشــه  بــرای اســتفاد ه از آیکــن هــا ، خودتــون 

رو بــا نــرم افزارهــای دیگــه و یــا فرمــت هایــی مثــل PNG و ... درگیــر کنیــن ، از طرفــی چــون امــروزه اســتفاده از ســبک هــای فلــت بســیار مرســوم شــده پــس ایــن مطلــب بســیار میتونــه 

مفیــد واقــع بشــه چــون بحــث اصلــی مــا در مــورد آیکــن هــای فلــت هســت . خــب حــاال بهــرته بریــم رساغ اصــل مطلــب :(

 iroschool.com هــا فتوشــاپ بــرای مــا هــم کاربــردی بــوده و هــم مفیــد و خیلــی مواقــع کار مــا رو راحــت کــرده . اگر خاطرتــون باشــه و مطالــب ســایت Extention همیشــه اســتفاده از

رو همیشــه پیگیــری کنیــن ، مــا در مــورد یــک روشــی صحبــت کردیــم کــه بــه وســیله اون شــا خیلــی راحــت میتونســتید از فتوشــاپ خروجــی CSS بگیریــد . در ایــن مقاله هم قصــد دارم 

بــاز هــم یــک Extention بســیار عالــی رو بــه شــا معرفــی کنــم  کــه در زمینــه اســتفاده از آیکــن هــا ، کار شــا رو راحــت میکنــه  .

Flaticon افزونه
زمانــی کــه شــا افزونــه Flaticon v1.4 رو بــر روی فتوشــاپ خودتــون نصــب کنیــد ، رسعــت اســتفاده 

از آیکــن هــا در طــرح هــا بســیار بــاال میــره و شــا رو از هــر مجموعــه آیکــن دیگــه بــی نیــاز میکنــه  

چــون یــک جعبــه ابــزار بــه جعبــه ابزارهــای موجــود در فتوشــاپ شــا اضافــه میشــه کــه شــامل  48283 

عــدد آیکــن فلــت هســت .

ویژگی ها
بــرای اســتفاده از ایــن آیکــن هــا ، کافیــه اول جســتجو کنیــن و ســپس آیکــن مــورد عالقــه خودتونــو 

ــا یــک کلیــک در طــرح ازش اســتفاده کنیــن . ویژگــی مهــم ایــن افزونــه ایــن  انتخــاب کــرده و ب

هســت کــه آیکــن هــا رو بــه صــورت Shape و یــا وکتــور در اختیــار شــا قــرار میــده کــه در هــر 

انــدازه ای کــه بخوایــد میتونیــد ازش اســتفاده کنیــد .

دانلود و راهنای نصب
ایــن افزونــه مربــوط بــه وب ســایت FlatIcon.com هســت کــه آرشــیو بســیار کاملــی از آیکــن هــای فلــت در اون موجــوده . ایــن افزونــه بــا نســخه هــای مختلــف فتوشــاپ کــه در زیــر 

ذکــر کــردم هاهنــگ و قابــل اســتفاده هســت :

ایــن افزونــه رو میتونیــد از لینــک زیــر دانلــود و اســتفاده کنیــن . امیــدوارم کــه براتــون مفیــد بــوده باشــه و 

اندکــی بــه اندوختــه هــای شــا اضافــه کــرده باشــم . 

فتوشاپ مهربان است فقط باید نوازشش کنید ;(

Adobe Photoshop CS5

Adobe Photoshop CS5.1

Adobe Photoshop CS6

Adobe Photoshop CC (version 14)
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صفحه 32بخش : فیلم آموزشیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یار

مشخصـــات و اطالعـــات مــــدرس ) کلیــک کنیــــد (

ایـــن فیلـــم کـــه مـــدت هـــا پیـــش در بخـــش فیلـــم هـــای آموزشـــی وب ســـایت مدرســـه مجـــازی ایرانیـــان بـــرای خریـــد دانشـــجویان عزیـــز قـــرار گرفتـــه بـــود در حـــال حاضـــر بـــه صـــورت رایـــگان در اختیـــار شـــما 

مخاطبیـــن عزیـــز ماهنامـــه طراحـــی وب قـــرار میگیـــرد .  امیـــد اســـت پـــس از مشـــاهده ایـــن فیلـــم آموزشـــی ، بتوانیـــد از مباحـــث گفتـــه شـــده در آمـــوزش بـــه نحـــو صحیـــح اســـتفاده نماییـــد :

مشخصات این فیلم آموزشی

موضوع :آموزش طراحی گرافیک صفحه ورود

تولید کننده : مدرسه مجازی ایرانیان

مدرس : حسین همت یار

MP4 : فرمت

HD : کیفیت

زمان : 49:59 دقیقه

حجم فایل : 160 مگابایت

Adobe Photoshop : نرم افزار الزمه

قیمت : رایگان ) مخاطبین ماهنامه (

چه چیزی در این فیلم آموزش میبینید

مبانی اولیه کار با فتوشاپ برای وب

تفکیک پذیری از سبک های مختلف گرافیکی

نحوه استفاده از Shape ها و تنظیات ساختاری آن ها

آموزش ایجاد سایه ) مانند سایه زیر کادر منوی ورود (

Blending Options یا Layer Style آموزش استفاده از پنجره

Pattern Overlay نحوه استفاده از

Gradient Overlay نحوه استفاده از

Color Overlay نحوه استفاده از

Drop Shadow نحوه استفاده از

Inner Shadow نحوه استفاده از

Outer Glow نحوه استفاده از

Inner Glow نحوه استفاده از

نحوه استفاده از Hue/Saturation جهت تغییر کلی رنگ تصویر

استفاده از آیکن ها در فایل گرافیکی

استفاده از تصاویر در فایل گرافیکی

طراحی دکمه گرافیکی و ...

دانلود و مشاهده فیلم

ــل  ــا قاب ــرای ش ــر ب ــی در زی ــم آموزش فیل

مشــاهده هســت . دقــت مناییــد در حالــت 

ــم از وب  ــل فیل ــل اینکــه فای ــه دلی منایــش ب

خوانــده  ایرانیــان  مجــازی  مدرســه  رسور 

خواهــد شــد میبایســت بــه اینرتنــت متصــل 

ــید . باش

همچنیــن بــرای دانلــود فیلــم نیــز میتوانیــد 

از لینــک زیــر اســتفاده مناییــد :

آموزش طراحی گرافیک صفحه ورود

دانلود فیلم آموزشی
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صفحه 34بخش : مقاالت آزادماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

بحــث هــای زیــادی دربــاره راه انــدازی کســب و کار، کارآفرینــی و اســتارتاپ هــا در حــال جریــان اســت. بــه ایــن دلیــل کــه موضــوع اســتارتاپ هــا، مفهــوم جدیــدی اســت و ممکــن اســت 

بســیاری بــا معنــای درســت آن آشــنایی نداشــته باشــند در ایــن نوشــته تــالش خواهــم کــرد تــا تعریــف جامعــی را بــر اســاس منابــع مهــم ایــن حــوزه، ارائــه کنــم .

بیشرت بدانید: آیا واقعا برای رشوع یک کسب و کار به طرح کسب و کار )Business Plan( نیاز است؟!  ) کلیک کنید (

بــر اســاس تعاریــف مختلــف از نویســندگان و محققــان ایــن حــوزه، ماننــد آقــای اســتیو بلنــک، اریــک ریــس، و کتــاب هــا و منابــع متنــوع، بهرتیــن و جامعرتیــن تعریفــی را کــه بــرای یــک 

اســتارتاپ مــی تــوان ارائــه کــرد، بــه نظــر مــن، ایــن اســت:

  استارتاپ یک سازمان موقت است که با هدف یافنت یک مدل کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر بوجود آمده است.

 

ســازمان: منظــور از ســازمان هــر نــوع مجموعــه ایــی از افــراد )یــا حتــی یــک نفــره(، ابزارهــا، و روابــط بیــن آنهاســت، چــه بــه صــورت رشکــت ثبــت شــده باشــد چه نشــده باشــد. 
چــه دفــرت کار داشــته باشــد چــه در زیــر زمیــن خانــه قــرار داشــته باشــد.

 

موقــت: یعنــی اســتارتاپ ۱۰ ســاله معنــی نــدارد. کار یــک اســتارتاپ یافــنت رسیــع مــدل کســب و کار مناســب طبــق تعریــف بــاال، در کمرتیــن زمــان ممکــن اســت. رسعــت و زمــان 
عوامــل مهمــی در موفقیــت یــک اســتارتاپ هســتند. هــر چــه دیرتــر مــدل کســب و کار مــورد نظــر را کشــف کنــد شــانس اینکــه رقیبانــش زودتــر بــه نتیجــه برســند و همچنیــن صــرب، 

حوصلــه، انــرژی و تــوان مالــی گرداننــده یــا گرداننــدگان آن بــه رس رســد، بیشــرت اســت.

 

یافــنت: ایــن کلمــه مهمــی در ایــن تعریــف اســت. یــک اســتارتاپ، بــرای یافــنت هدفــش در حــال جســتجو اســت. همــواره در حــال پژوهــش و توســعه اســت. و بایــد بتوانــد مــدل 
کســب و کار مــورد نظــر را کشــف کنــد، و تکرارپذیــر و مقیــاس پذیــر بــودن آن را بــرای خــود بــه اثبــات برســاند.

 

عــدم قطعیــت: یــک عبــارت مهــم دیگــر نهفتــه در تعریــف اســتارتاپ هــا، عــدم قطعیــت اســت. در واقــع شــا بــه عنــوان یــک اســتارتاپ، دقیقــا منــی دانیــد کــه کــدام 
روش جــواب مــی دهــد و کــدام جــواب منــی دهــد. شــا بــه عنــوان یــک اســتارتاپ مطمــن نیســتید کــه پاســخ درســت کــدام اســت. در گفتــار عامیانــه، اســتارتاپ هــا، منــی داننــد چــکار 

دارنــد مــی کننــد در نتیجــه شــا و هــم تیمــی هــای شــا بایــد افــرادی باشــند کــه بــا گام نهــادن در وادی هــای ناشــناخته و آزمایــش و خطــا، شکســت خوردن و رد شــدن، مشــکل و ترســی 

ــته باشند. نداش

 

مــدل کســب و کار )Business Model( : مجموعــه ایــی از روش هــا و راهکارهایــی اســت کــه یــک رشکــت، بنــگاه یــا ســازمان بــرای ایجــاد، ارائــه 
و بدســت آوردن ارزش )اقتصــادی، اجتاعــی، فرهنگــی، و …( بــکار مــی بــرد. کــه بــا طــرح کســب و کار )Business Plan( نبایــد اشــتباه گرفته شــود.

برای اینکه بفهمیم استارتاپ چیست، بهرت است ابتدا بفهمیم استارتاپ چه چیزهایی نیست:

          استارتاپ یک رویداد و هایش کارآفرینی نیست.

          یک وب سایت یا یک اپ موبایل، لزوما یک استارتاپ نیست.

          استارتاپ یک رشکت کوچک که در حال درآمدزایی و رشد است، نیست.

نویسنده مقاله : سهیل عباسی استارتاپ دقیقا یعنی چه؟
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده  ) کلیــک کنیــــد (
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تکرارپذیــر: یعنـــی اینکــه آن مـــدل کســـب و کار کــه بـــا هـــدف درآمـــد زایـــی ایجـــاد شـــده اســـت را بتـــوان بارهـــا و بارهـــا تکــرار کــرد و بــه ازای هــر تکــرار، درآمـــد افزایـــش پیـــدا 
کنـــد. یعنـــی در کالم ســـاده تــر، بتـــوان محصـــول یـــا خدمـــت ارائــه شـــده را تولیـــد انبـــوه کــرد.

مقیـــاس پذیــر: یعنـــی اینکــه بتـــوان آن مـــدل کســـب و کار را در آینـــده بـــا افزایــش منابــع مالـــی ، نیــروی انســـانی و … توســعه داد و روش هـــای ایجـــاد، ارائــه و کســـب ارزش 
را بهــرت، رسیعــرت و بیشــرت کــرد.

تکرارپذیــری و مقیـــاس پذیــری یــک مـــدل کســـب و کار، بـــا خـــود، امـــکان رشـــد را بــه همــراه خواهنـــد آورد. بنابرایــن، هـــدف یـــک اســـتارتاپ، رشـــد رسیــع اســـت. ایــن دو مفهوم مهم هســتند 

کــه ســـودآوری و ثرومتنـــد شـــدن را بــرای شــا بــه ارمغـــان مـــی آورند.

برای درک بهرت این دو به این مثال در دنیای غیر استارتاپی توجه کنید:

آمبیـــوه فروشـــی دوره گــرد را در نظــر بگیریـــد کــه بــر روی چــرخ دســـتی اش آمبیـــوه مـــی فروشـــد. او بایـــد هــر روز صبــح میوهـــا بخــرد، آن هـــا را بشـــوید، در چرخــش قــرار دهـــد و کوچــه بــه 

کوچــه مســـافت هـــای طوالنـــی را طـــی کنـــد، داد بزنـــد، بلکــه مشــرتیان بــه رساغــش بیاینـــد. ســپس بــه درخواســـت هــر یـــک مشــرتی، بـــا آمبیـــوه گیــر دســـتی، آب میـــوه دلخـــواه او را انجـــام 

دهـــد. و دســتمزدش را طلـــب کنـــد. ایــن آمبیـــوه فــروش دوره گــرد بــرای اینکــه کســـب و کارش را از دســـت ندهـــد، هــر روز بایـــد همــه ایــن کارهـــا ی خســته کننـــده را تکــرار کنـــد. اگــر چنـــد 

روزی هـــم مثـــال بــه دلیـــل مریضـــی نتوانـــد از خانــه بیــرون بیایـــد، آن روزهـــا درآمـــدی نخواهـــد داشـــت.

حـــال اگــر ایــن آمبیـــوه فــروش بتوانـــد میـــوه هـــای زیـــادی را یکجـــا خریـــداری و نگــه داری کنـــد، بــه جـــای آمبیـــوه گیــر دســـتی، از آمبیـــوه گیــر برقـــی اســتفاده کنـــد، و بــه جـــای یـــک چــرخ، 

چندیــن چــرخ داشــته باشـــد و افــرادی را اســـتخدام کنـــد کــه چــرخ هـــا در مناطـــق مختلـــف شـــهر بگرداننـــد و آمبیـــوه بفروشــند، مـــی توانـــد خـــود، بــر کارهـــا مدیریـــت کنـــد و پول هـــا را جمع 

آوری کنـــد. دســتمزد کارگرانــش را بدهـــد و ســـود خـــودش را بــردارد. حـــال اگــر هرچنـــد روز هـــم از خانــه بیــرون نیایـــد، کســـب و کارش از بیــن نخواهـــد رفـــت و همــه آن روزهـــا درآمـــدش 

رسجایــش باقـــی اســـت.

حاال این را با یک کارخانه آمبیوه گیری صنعتی مقایسه کنید که همه چیز اتوماتیک است و میزان تولید و اندازه بازار آن بسیار بسیار بزرگرت است.

یک مثال مرتبط برای دنیای استارتاپی:

یکـــی از آشـــناترین مثـــال هایـــی کــه مـــی تـــوان بــرای مفاهیـــم تکرارپذیــری و مقیـــاس پذیــری در دنیـــای اســتارتاپ هـــا زد، فیســبوک در مـــاه هـــا و ســـال هـــای اولــش اســـت. مـــارک زاگربــرک 

بنیانگـــذار فیســبوک، فیســبوک را از خوابـــگاه دانشـــگاهش )هـــاروارد( رشوع کــرد. ایــن وب ســـایت، در ابتـــدا توســـط دانشـــجویان همکالســـی اش مورد توجه قرار گرفت و ســپس دانشـــجویان 

دانشـــگاه هـــای دیگــر بــه آن پیوســتند. در حالـــی کــه تنهـــا یـــک وب ســـایت بـــود، روز بــه روز بــه کاربرانــش اضافــه مـــی شـــد. مـــارک زاکربــرگ بــه همــراه همکارانــش در مـــاه هـــا و ســـالهای 

ابتدایـــی فیســبوک، واقعـــا منـــی دانســتند کــه مـــی خواهنـــد چـــکار کننـــد و رسنوشـــت ایــن کارشـــان بــه کجـــا خواهـــد کشــید. آنهـــا در ابتـــدا مـــدل درآمدزایـــی نداشــتند و منـــی دانســتند چگونه 

بایـــد از وب ســـایتی بـــا ایــن همــه کاربــر پـــول در بیاورنـــد. تـــا اینکــه در ســـال ۲۰۰۴ زاکربــرگ دانشـــگاه را رهـــا کــرد و بــه همــراه دوســـتانش بــه ســیلیکان ولـــی نقـــل مـــکان کــرد تـــا متـــام وقت 

و انــرژی اش را بــر روی توســعه فیســبوک بگـــذارد. آن هـــا بــه شـــدت بــه دنبـــال مـــدل درآمدزایـــی بودنـــد کــه اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنشـــان رســید تبلیغـــات آنالیــن بـــود.

البتــه دربـــاره داســتان رشـــد و شکســـت هـــا و موفقیـــت هـــای فیســبوک، در دوره آموزشـــی ویدیویـــی »تبدیـــل ایـــده بــه کســـب و کار: ۱۰ چیــزی کــه موســس فیســبوک آرزو داشـــت زودتر می 

دانســـت! « بــه صـــورت کامـــل و بـــا جزئیـــات توضیــح داده ام.

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

www.SoftGozar.com
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صفحه 36بخش : مقاالت آزادماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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جایگاه نوآوری در استارتاپ ها:

اســتارتاپ هــا، معمــوال حــول ایــده هــای نوآورانــه و خالقانــه بنــا مــی شــوند. در واقــع فــرد یــا افــرادی خوشــفکر، بــا ایده هــای نــو، در جســتجوی روش هایی بــرای کســب درآمــد از آن ایده 

و تولیــد انبــوه محصــوالت یــا خدمــات مبتنــی بــر آن ایــده هســتند. نــوآوری در اســتارتاپ هــا، بــه شــکل نــوآوری در بــازار یــا نــوآوری در محصــوالت و خدمات خود را نشــان مــی دهد.

بر اساس تعریف باال، می توان به رشح زیر تعدادی از باورهای نادرست را اصالح کرد:

یک( هر استارتاپی الزم نیست حتا در حوزه کامپیوتر و اینرتنت باشد. دلیل اینکه اغلب رس و صداها در باره استارتاپ ها از این حوزه بلند می شود ۲ دلیل مهم است:

 1 : روز بــه روز هزینــه ســخت افــزار، نــرم افــزار و زیرســاخت هــای الزم بــرای راه انــدازی کســب و کار در ایــن حــوزه کاهــش مــی یابــد و در نتیجــه بــا کمرتیــن رسمایــه هــا، مــی تــوان 
رشوع بــه کار کــرد.

2 :  در بســیاری از کســب و کارهــای ایــن حــوزه اغلــب بــا مهیــا کــردن بســرتهایی کــه بتــوان در آنهــا تعــداد کاربــران، تعــداد پردازنــده هــا، میــزان حافظــه دامئــی و موقــت، پهنــای بانــد، 
و… را افزایــش داد، مــی تــوان بــه تکرارپذیــری و مقیــاس پذیــری دســت پیــدا کــرد.

 

دو( هــر وب ســایت یــا اپ موبایــل، لزومــا منــی توانــد بــا تعریــف اســتارتاپ جــور دربیایــد. در واقــع ایــن طــور بایــد گفــت کــه، بیزنــس پشــت آن وب ســایت مهــم اســت کــه اگــر بــه 
دنبــال یافــنت یــک بیزنس-مــدل تکرارپذیــر و مقیــاس پذیــر بــا هــدف رشــد رسیــع اســت، جــزو تعریــف اســتارتاپ قــرار خواهــد گرفــت.

 

ســه( کســب و کارهــای کوچــک، لزومــا اســتارتاپ نیســتند. مثــال یــک پیتــزا فروشــی محلــی که سالهاســت ســاندویچ و پیتــزا را به یــک روش تثبیت شــده ی قبلی می فروشــد و مشــرتیان 
و درآمــدش در حــال افزایــش اســت، اســتارتاپ نیســت. چــرا کــه صاحبــان آن از ابتــدا مــدل کســب و کار خــود را بــر اســاس تجربیــات و مدلهــای موجــود قبلــی انتخــاب کــرده انــد )پیتــزا 

فروشــی( و تقریبــا بــا دیــد بــاز و خیــال مطمــن تــری، نســبت بــه آینــده، آن پیتزافروشــی را راه انــدازی کــرده انــد.

طرز فکر استارتاپی:

از آنجایــی کــه همــواره رشکــت هــای بــزرگ و جــا افتــاده، توســط رشکــت هــای نوپــا مــورد تهدیــد قــرار مــی گیــرد و اغلــب از بیــن مــی رونــد، ایــن رشکــت هــای بــزرگ بــه محــض اینکــه 

خــود را در معــرض خطــر ببیننــد، تــالش مــی کننــد تــا جلــوی ایــن خطــر را بــا راه انــدازی یــک واحــد جدیــد در درون یــا بیــرون مجموعــه خــود بگیرنــد. از آنجاییکــه معمــوال، واحدهــای 

کوچکــرت، چابکــرت از ســازمان هــا و رشکــت هــای بــزرگ هســتند، ایــن راه، راه مناســبی خواهــد بــود تــا ایــن غــول هــای بــزرگ بتواننــد اینرتســی بــاال و تنبلــی خــود را بــه کمــک واحدهــای 

کوچــک و چابــک، کمــرت کننــد.

بــه همیــن دلیــل، اغلــب رشکــت هــای بــزرگ، بــه ایــن نــوع طــرز فکــر اســتارتاپی پــر و بــال مــی دهنــد و کارکنانشــان را تشــویق مــی کننــد ماننــد اعضــای یــک تیــم اســتارتاپی کار و فکــر 

. کنند 

فایل صوتی مقاله را گوش دهید

این مقاله توسط جناب آقای سهیل عباسی مدیر وب سایت خوشفکری گردآوری و تالیف شده است .

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

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

شبکه کاریابی وردپرس
اطالعات شغلِی جامع و ارتباطی مطمن

هم اکنون شا هم به جمع ما بپیوندید

WPJOB.IR

WPJOB

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

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

i r o s c h o o l . c o m انتشار خرداد ماه 31393
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صفحه 38بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

دات نت نیوک مدیریت محتوایی لذت بخش

یکــی از اهــداف اصلــی ایــن ماهنامــه ، آشــنا کــردن طراحــان وب بــا سیســتم هــای مدیریــت محتوایــی هســت کــه بــه دلیــل عــدم تبلیغــات قــوی ، متاســفانه بــا وجــود کارایــی باالیــی کــه 

دارنــد ، از نــگاه هــا پنهــان مانــده انــد . در همیــن راســتا درایــن مقالــه قصــد داریــم یــک سیســتم مدیریــت محتــوای قــوی کــه بــر بســرت Net. برنامه نویســی شــده اســت را به شــا معرفی 

کنیــم  . ایــن نــرم افــزار چیــزی جــز DotNetNuke نیســت ! درادامــه بــا همــه چیــز ایــن سیســتم مدیریــت محتوا آشــنا میشــید :(

دات نت نیوک سیستم مدیریت محتوا )cms( است زیرا متام قابلیت های یک cms را دارا میباشد. 

 دات نــت نیــوک یــک فریــم ورک نیــز میباشــد زیــرا چهارچوبــی اســت کــه قابلیــت هــای پایــه مــورد نیــاز بــرای ایجــاد و توســعه برنامــه هــای تحــت وب را فراهــم کــرده و عــالوه بــر آن 

قابلیــت توســعه بــه شــکل دلخــواه را نیــز دارد. بــرای مثــال بــا نصــب ابــزار هایــی مثــل انــواع مــاژول هــا در ایــن سیســتم میتــوان عــالوه بــر اســتفاده از امکانــات پایــه دات نــت نیــوک بــه 

کارکــرد هــای خــاص مــورد نظــر دیگــری کــه توســط ایــن ابزارهــا فراهــم میشــوند نیــز دســت یافــت.

دات نت نیوک کدباز و رایگان است بنابراین برای تهیه و یا توسعه آن هیچ محدودیتی وجود ندارد.

ایــن سیســتم بــر مبنــای Microsoft .Net framework پیــاده ســازی شــده و بــه معنــی ایــن اســت کــه میتــوان از زبانهــای برنامــه نویســی دات نــت بــرای توســعه فریمــورک دات نــت 

نیــوک و ابــزار هــای آن اســتفاده کــرد. 

دات نــت نیــوک از ویژگــی هــا و قابلیــت هــای قدرمتنــدی برخــوردار اســت کــه باعــث شــده بــه عنــوان بزرگرتیــن اپلیکیشــن مــنت بــاز بــر مبنــای پلتفــرم مایکروســافت و فنــاوری دات نت، 

شــناخته شود.

بــا دات نــت نیــوک میتوانیــد کلیــه مراحــل ایجــاد و مدیریــت یــک وب ســایت و محتــوای آن را بــه ســادگی تنهــا توســط یــک مرورگــر و الگیــن در سیســتم، بــدون درگیر شــدن بــا حتی یک 

خــط برنامــه نویســی انجــام دهیــد. خیلــی جالبــه نــه!؟ طراحــی و ایجــاد وب اپلیکیشــن بــدون برنامــه نویســی! در اکــر مــوارد طراحــی وب ســایت بــا دات نــت نیوک ایــن امر امــکان پذیر 

میباشــد و تنهــا در مــواردی کــه نیــاز بــه پیــاده ســازی قابلیــت هایــی خــاص کــه ابــزار هــای آن موجــود نباشــد، ممکــن اســت نیــاز به برنامه نویســی باشــد.

چه ویژگی هایی باعث متایز شدن فریم ورک دات نت نیوک شده است؟ در ادامه به رشح مخترص اهم این ویژگیها میپردازیم.

به رسمیت شناخته شده 

دات نــت نیــوک نــام و برنــد تجــاری شــناخته شــده ای در میــان جامعــه مــنت بــاز جهانــی میباشــد کــه بوســیله ایــن سیســتم بیــش از 600000 هــزار وب ســایت در رسارس جهان پیاده ســازی 

شــده اســت و دارای بیــش از 5000 کاربــر و تیــم خــربه ای از توســعه دهنــدگان در دنیا میباشــد

دات نت نیوک چیست ؟

ویژگی های دات نت نیوک
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نصب و راه اندازی آسان 

همیــن حــاال میتوانیــد آخریــن نســخه دات نــت نیــوک را از ســایت اصلــی آن و یــا آخریــن نســخه ی فارســی و شمســی شــده را از ایــن ســایت دانلــود منــوده و بــا پیــروی از دســتورالعمل 

هــای موجــود بــه رسعــت نصــب و راه انــدازی کنیــد. 

زمــان نصــب و راه انــدازی دات نــت نیــوک بســیار پاییــن و رسعــت ایجــاد و توســعه وب ســایت در آن بســیار بــاال میباشــد و میتوانیــر بــه راحتــی وب ســایت خــود را برپــا کــرده و بــا نصب 

ابــزار هــای مناســب بــه آســانی ظاهــر و کارکــرد هــای ســایت را تغییــر دهید

چند زبانگی

دات نت نیوک به سادگی و در مدت کوتاهی میتوانید به هر زبان دلخواه موجود در رسارس دنیا ترجمه کنید. 

Net Framework Microsoft. مبتنی بر

ایــن سیســتم بــر مبنــای پلتفــرم مایکروســافت پیــاده ســازی شــده کــه بــه شــا امــکان اســتفاده از متــام امکانــات و ویژگی هــای اپلیکیشــن هــای وینــدوز، اســتفاده از رسور هــای ویندوزی 

و نیــز توســعه دات نــت نیــوک و یــا ابــزار هــای آن بــا زبانهــای برنامــه نویســی دات نــت.

ــا بوســیله آن  ــی را فراهــم مــی آورد ت ــاوری امكان ــن فن ــد. ای ــت كار می كن ــر اســاس سیســتم CLR در چارچــوب دات ن ــه ب ــك بســرت برنامه نویســی اســت ك ــز ASP.NET ی ــاوری نی فن

 ASP.NET برنامه نویــس بتوانــد بــا اســتفاده از هریــك از زبان هــای برنامه نویســی موجــود در چارچــوب دات نــت، صفحــات داینامیــك و نرم افزارهــای تحــت وب تولیــد كنــد. نســخه اول

 )ASP( توانســت بــا فراهــم ســاخنت قابلیت هــای پیرشفتــه زبان هــای برنامه نویســی شــی گرا، همچــون ویــژوال بیســیك دات نــت و ســی شــارپ، تحــول بزرگــی را نســبت بــه نســل قبلــی

ایجــاد كنــد. نســخه دوم ASP.NET هــان مســیر را بــا بهبــود عملكــرد موتــور ASP.NET در زمینــه مدیریــت و توســعه نرم افــزار و نیــز آســان تر كــردن رونــد برنامه نویســی طــی كــرده 

اســت.

کاربر پسند 

کاربــران ســایت در هرســطحی و بــا هــر میــزان دانــش فنــی کــه باشــند بــه راحتــی و بــا آموزشــی کوتــاه میتوانند خــود مدیریت بخشــهای مختلف ســایت و نیــز محتــوای آن را بــدون متاس 

بــا واحــد پشــتیبانی انجــام داده و تغییــرات دلخــواه را اعــال کننــد، کــه ایــن امــر موجــب کاهش چشــمگیر هزینه های پشــتیبانی محصــوالت و تغییــرات بعــد از تحویل آنها میشــود.

قابلیت توسعه پذیری و گسرتش

 پلتفــرم مدیریــت محتــوای وب دات نــت نیــوک یــک برنامــه کدبــاز بــا ســاختاری مــاژوالر میباشــد کــه تغییــر کارکردهــای ســایت در آن بــا افــزودن و یــا تغییــر مــاژول هــا، و تغییــر نحــوه 

منایــش و ظاهــر آن نیــز بــا افــزودن و تغییــر پوســته هــا، امکانپذیــر میباشــد . 

بیــش از 8000 ابــزار )مــاژول و پوســته( از رشکــت هــای تولیــد کننــده مختلــف خارجــی کــه طیــف گســرتده ای از قابلیــت هــای عملیاتــی الزم، از یــک مــاژول html ســاده تــا مــاژول هــای 

پیرشفتــه ای مثــل فروشــگاه،اخبار و غیــره را تحــت پوشــش قــرار میدهنــد، در فروشــگاههای خریــد و فــروش ایــن ابــزار هــا ماننــد www.snowcovered.com موجــود میباشــد و ابــزار های 

رایــگان نیــز در ســایت www.dnnforg.com موجودنــد.

نســخه جامــع )community( دات نــت نیــوک )کــه بــه همــراه ســورس کــد بــه زبــان VB.Net بــه صــورت رایــگان در دســرتس اســت( از ترکیــب گلچینــی از ابــزار هــای پایــه و پرکاربــرد در 

وب ایجــاد شــده اســت کــه بــه کمــک آنهــا مبتوانیــد وب ســایت هــای قدرمتنــد و مقــرون بــه رصفــه ای خلــق کنیــد.

در صــورت نیــاز بــه ابــزار هــای پیرشفتــه تــر، میتــوان در کمرتیــن زمــان و بــا هزینــه ای معقــول ابــزار مــورد نظــر را تهیــه کــرد. طیــف گســرتده ای  و حتــی در صــورت موجــود نبــودن ابــزار 

 VB و یــا #C دلخــواه در مراکــز معرفــی شــده، برنامــه نویســان و طراحــان بــه ســادگی و بــا رعایــت قواعــدی چنــد در برنامــه نویســی، میتواننــد ابــزار دلخــواه شــا را بــا هریــک از زبانهــای

ــه کنند. تهی

حداکر مقیاس پذیری

 پلتفــرم قدرمتنــد دات نــت نیــوک ایــن قابلیــت منحــرص بــه فــرد را دارا میباشــد کــه از تعــداد نامحــدودی صفحــه در هــر وب ســایت و نیــز تعــداد نامحــدودی پرتــال در هــر دات نت نیوک 

نصــب شــده پشــتیبانی کنــد. بنابرایــن وب ســایت شــا چــه در انــدازه کوچــک باشــد یــا بــزرگ ،آماتــور باشــد یــا حرفــه ای، دارای ســاختاری ســاده باشــد و یــا پیچیــده میتوانــد بــه مــرور 

زمــان رشــد کنــد بــدون نیــاز بــه انتقــال آن بــه cms دیگــر. 
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امنیت

 در دات نـــت نیـــوک امـــکان تعریـــف نقــش هـــای مختلـــف وجـــود دارد و نیــز میتـــوان گــروه هـــای کاربــری دلخـــواه را تعریـــف کــرده و ســپس بــه هــر گــروه نقــش هـــای دلخـــواه را تخصیــص 

داد و بــه دنبالــه آن میتـــوان بــرای هــر بخــش از پرتـــال هرچنـــد کــه کوچــک باشـــد دسرتســـی هـــای کاربــران را جــزء بــه جــزء معیــن کــرد تـــا هــر فــرد تنهـــا بــه بخــش هایـــی از ســایت کــه 

بــرای او مجـــاز اســـت دسرتســـی ویرایــش داشـــته باشـــد.

مقرون به رصفه 

 میتوانیـــد بـــا تنهـــا یکبـــار نصـــب دات نـــت نیـــوک روی یـــک هاســـت بـــا یـــک دیتابیــس، تعـــداد نامحـــدودی زیرپرتـــال کــه هریـــک مجــزا بـــوده و بطور مســتقل مانند یــک وب ســـایت جداگانه 

)حتـــی بـــا نـــام دامنــه هـــای متفـــاوت( عمـــل میکنـــد داشــته باشــید. ایــن ویژگـــی فـــوق العـــاده موجب کاهــش هزینه هـــای تامین هاســـتیگ میشـــود.

انعطاف پذیری 

برخـــی cms هـــا بــرای هــر صفحــه وب ســـایت فایـــل مجزایـــی تولیـــد میکننـــد کــه بــه آنهـــا فایـــل هـــای اســـتاتیک گفتــه میشـــود و در هـــارد دیســـک وب رسور ذخیــره میشـــوند. بــه ایـــن علت 

اســـتاتیک هســتند کــه بایـــد بــه محــض اینکــه توســـط cms تولیـــد میشـــوند عینـــا روی رسور قــرار میگیرنـــد. Cms هـــای دیگــر صفحــه را بــه صـــورت پویـــا هنـــگام دریافت درخواســـت صفحه 

در رسور میســـازند. در اغلـــب مـــوارد اطالعـــات الزم بــرای ایجـــاد صفحــه و نیــز محتـــوای آن در یــک دیتابیــس ذخیــره شـــده و از آن بازیابـــی میشـــود.

Cms هایـــی کــه صفحـــات را بــه صـــورت پویـــا ایجـــاد میکننـــد انعطـــاف پذیــری باالیـــی در طراحـــی و فرمـــت محتـــوای وب ســـایت بــرای منایــش دارنـــد کــه دات نـــت نیـــوک نیــز از جملــه ایــن 

cms ها میباشــد .

مدیریت اعضاء و ثبت نام

یكـــی از بخــش هـــای حرفــه ای ایــن پرتـــال مدیریـــت اعضـــاء و ثبـــت نـــام كاربــران مـــی باشـــد. بطـــور پیــش فــرض 4 روش جهـــت عضویـــت اعضـــاء در پرتـــال موجـــود مـــی باشـــد كــه توســـط 

مدیــر ســـایت یكـــی از آنهـــا قابـــل انتخـــاب بـــوده و هــر لحظــه قابـــل تغییــر مـــی باشـــد.

- عضویت در سایت غیر فعال باشد.

- عضویت در سایت توسط مدیر سایت صورت بگیرد، یعنی مدیر سایت بطور دستی كاربر را به سایت اضافه منوده و مشخصات كاربری فرد به آدرس ایمیل او ارسال گردد. 

- عضویـــت افــراد تحـــت كنــرتل باشـــد، بدیــن صـــورت كــه پــس از تكمیـــل فــرم عضویـــت توســـط كاربــر، نامــه ای حـــاوی لینـــك و كـــد تأییدیــه بــه آدرس ایمیـــل شـــخص ارســـال تـــا نســـبت بــه 

صحیــح بـــودن آدرس ایمیـــل كاربــران اطمینـــان حاصـــل گــردد، نهایتـــا كاربــر پــس از كلیـــك بــر روی آن لینـــك فرآینـــد عضویـــت در ســـایت را تكمیـــل مـــی منایـــد. 

- عضویت برای عموم افراد آزاد بوده و كاربران تنها با پر منودن فرم ثبت نام، به عنوان یكی از اعضاء سایت شناخته می شود. 

شا همچنین می توانید هنگام ثبت نام اعضاء اطالعات خاصی را از آنها درخواست كنید كه تا زمانیكه آن اطالعات وارد نشود، عضویت كاربر تكمیل نگردد. 

www.SoftGozar.comامکانات دات نت نیوک
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مدیریت خربنامه و گروه های خربی

یكــی دیگــر از قســمت هــای مدیریتــی ایــن پرتــال،  بخــش خربنامــه و گــروه هــای خــربی مــی باشــد. بــه كمــك ایــن قســمت شــا مــی توانیــد اخبــار، اطالعــات و یــا یــك فایــل را بصــورت 

ایمیلــی از طــرف پرتــال بــه اعضــاء ســایت خــود ارســال مناییــد. شــا مــی توانیــد یــك یــا چنــد گــروه كاربــری خــاص )مثــال گــروه خربگــزاران( را انتخاب منــوده تــا نامه شــا فقط بــه اعضائی 

كــه جــزء ایــن گــروه مــی باشــند ارســال گــردد. 

راهنای جامع و لحظه به لحظه

درصورتیكــه بــا پرتــال dotnetnuke كار منــوده باشــید، حتــا مالحظــه منــوده ایــد كــه هركجــا كــه فیلــدی جهــت وارد منــودن اطالعــات باشــد و یــا مــواردی كــه نیــاز بــه راهنایــی باشــد، 

حتــاً یــك آیكــن كوچــك بــه شــكل عالمــت ســوال موجــود مــی باشــد كــه بــا حركــت مــاوس بــر روی آن و یــا كلیــك بــر روی آن آیكــن راهنایــی الزم در مــورد آن قســمت ارائــه خواهــد 

شــد. ایــن راهنــا بــر اســاس زبــان انتخابــی تغییــر منــوده و پاســخگویی ســواالت شــا در آن مــورد خــاص خواهــد بــود.

مدیریت زبان ها

پرتــال dotnetnuke بطــور كامــل بــا متامــی زبــان هــای دنیــا ســازگار بــوده و متامــی آنهــا را پشــتیبانی مــی منایــد. زبــان هــای مختلــف بصــورت یــك فایــل فــرشده و بــه عنــوان بســته زبانــی 

قابــل اضافــه شــدن بــه پرتــال بــوده و بــه محــض افــزودن یــك بســته زبانــی جدیــد متــام كنــرتل هــای پرتــال بــر اســاس زبــان انتخابــی تغییــر خواهــد منــود، از ویــژه گــی هــای جالــب ایــن 

پرتــال ایــن مــی باشــد كــه محتــوای درون صفحــات نیــز مــی توانــد بــر اســاس زبــان انتخابــی تغییــر منایــد. ایــن باعــث جلوگیــری شــدید از افزونگــی حجــم پایــگاه داده خواهــد شــد كــه 

یكــی از ویــژه گــی هــای ممتــاز ایــن پرتــال محســوب مــی شــود. 

تاریخ و تقویم شمسی و میالدی

متامــی قســمت هــای ایــن پرتــال از دو تاریــخ شمســی و میــالدی بــه طــور كامــل پشــتیبانی مــی منایــد. همچنیــن یــك تقویــم بازشــونده درون پرتــال تعبیه شــده اســت تــا بوســیله آن بتوان 

براحتــی بیــن روزهــا، مــاه هــا و ســال هــا حركــت منــود و تاریــخ مــورد نظــر خــود را انتخــاب منــود.

مدیریت آگهی ها و فروشندگان

یكــی از بخــش هــای عمومــی ســایت هــای نســبتاً پربازدیــد، بخــش تبلیغــات و كســب درآمــد از منایش برنهــای تبلیغاتی مشــرتیان مــی باشــد. در پرتــال dotnetnuke در مورد ایــن موضوع 

نیــز پیــش بینــی شــده اســت و یــك بخــش مدیریتــی كاملــی بــرای مدیریــت اطالعــات رشكــت هــای مختلــف آگهــی دهنــده، نظیــر اطالعــات رشكــت، تعــداد منایــش یــك بــرن، تعــداد كلیــك 

بــر روی یــك بــرن،  هزینــه منایــش هــر بــرن و ... در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

معرفی سایت به موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، مایكروسافت

بــه كمــك ایــن بخــش شــا مــی توانیــد بــه راحتــی ســایت خــود را در موتــور هــای جســتجوی فــوق ثبــت منــوده و ضمــن ارائــه نقشــه ســایت )SiteMap( بــه ایــن موتورهــا،  آنهــا را از 

آخریــن وضعیــت اطالعــات و صفحــات موجــود در پرتــال خــود آگاه ســازید ایــن امــر باعــث دسرتســی رسیعــرت ایــن موتورهــای جســتجو بــه اطالعــات ســایت شــا شــده،  بنابرایــن از نتیجه 

مطلــوب تــری در جســتجوها برخــوردار خواهیــد شــد.

بازیایی صفحات و ماژول های پاك شده

هــر مــاژول و یــا صفحــه ای كــه توســط شــا پــاك شــود، عمــالً از دســت نرفتــه و در محلــی بــه نــام ســطل بازیابــی نگهــداری مــی شــود تــا درصــورت پشــیان شــدن از حــذف آن مــورد 

قــادر بــه بازگردانــی آن باشــید. همچنیــن درصورتیكــه كــه نســبت بــه حــذف آن مــاژول یــا صفحــه اطمینــان پیــدا منودیــد مــی توانیــد از طریــق همیــن قســمت، آن مــورد را بــرای همیشــه 

ــاك منایید. پ

)Skin( مدیریت ظاهر و پوسته سایت

در ایــن پرتــال، بخــش گرافیکــی ســایت )پوســته( بطــور کامــل از محتــوای ســایت )مــنت( مجــزا مــی باشــد. ایــن بــدان معناســت کــه شــا مــی توانیــد گرافیــک و ظاهر ســایت خــود را بدون 

اینکــه تأثیــری روی عبــارات صــورت گیــرد تغییــر دهیــد. بــرای مثــال محتــوای ســایت را مــی تــوان بــه عنــوان یــک انســان عریــان و گرافیــک )پوســته( آن را بــه عنــوان لبــاس هــای مختلــف 

در نظــر گرفــت. در ایــن حالــت یــک شــخص مــی توانــد لبــاس هــای مختلفــی را کــه هــر کــدام بطــور کامــل ظاهــرش را تغییــر مــی دهــد بپوشــد، امــا همــواره محتوای ســایت )مــنت( ثابت 

و مجــزا از بخــش گرافیکــی )ظاهــر( ســایت مــی باشــد. در حــال حــارض حــدود 200 پوســته آمــاده موجــود بــوده و ایــن رقــم روز بــه روز افزایــش مــی یابــد.

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com


صفحه 42بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r o s c h o o l . c o m انتشار خرداد ماه 31393

امكان بالك بندی صفحات بطور دلخواه  

بنابــر نــوع طراحــی پوســته ســایت، قــاب هایــی )Pane( درون صفحــات تعبیــه شــده كــه تنهــا بــرای ویرایشــگران صفحــه قابــل منایــش مــی باشــد. ایــن قــاب هــا مــكان هایــی هســتند كــه 

مــاژول هــای شــا در آن قــرار مــی گیرنــد و  پیكــره كلــی یــك صفحــه را تشــكیل مــی دهنــد. فــرض كنیــد شــا    5 قــاب بــه نــام هــای قاب بــاال،  قاب وســط، قــاب راســت،  قاب چــپ و قاب 

پاییــن را درون صفحــه خــود داریــد و بنابــر متایــل خــود مــاژول درج مــنت را در قــاب بــاال قــرار داده،  در قــاب چــپ مــاژول وضعیــت آب و هــوا، در قاب وســط مــاژول اخبار ســایت، در قاب 

راســت مــاژول متــاس بــا و قــاب پاییــن را خالــی مــی گذاریــد، در ایــن صــورت شــا قــادر خواهیــد بــود محــل قــرار گیــری مــاژول هــای خــود را بر اســاس ســیلقه شــخصی خود تعییــن منایید

امکان چاپ، ویرایش و مدیریت محتوای هر بالك

هر بالك دارای امكاناتی نظیر چاپ محتوای موجود در آن بالك، سطح دسرتسی به محتوای آن، قاب محل قرار گیری بالك و تنظیاتی دیگری می باشد

 

مدیریت سبک ها از درون سایت 

درصورتیكــه بــه پوســته یــك ســایت دسرتســی وجــود نداشــته باشــد و یــا در مــواردی كــه نیــاز بــه اعــال تغییــر كوچكــی در فایــل CSS پوســته باشــد، در ایــن حالــت شــا براحتــی قــادر 

خواهیــد بــود تــا از طریــق خــود پرتــال كــد هــای CSS پوســته را ویرایــش مناییــد.

ارائه آمار كامل از وضعیت سایت 

پرتــال dotnetnuke دو قســمت جهــت گــزارش دهــی دارد كــه یكــی از آنهــا گــزارش مربــوط بــه آمــار كاربــران، ســایت هــای لینــك دهنــده بــه پرتــال و تعــداد بازدیــد یــك صفحه طــی دوره 

هــای زمانــی مختلــف را در فایــل الگ ذخیــره كــرده و منایــش مــی دهــد و قســمت دوم مربــوط بــه گــزارش عملكــرد داخلــی پرتــال بــوده كــه از هــر عملــی كــه درون پرتــال انجــام شــود، 

گــزارش تهیــه مــی منایــد، مثــالً درصورتیكــه شــا یــك مــاژول را درون صفحــه ای قــرار دهیــد، اطالعــات مربــوط بــه مــاژول، صفحــه ای كــه ایــن مــاژول در آن قــرار گرفتــه، كاربــری كــه ایــن 

مــاژول را قــرار داده و صحــت عملكــرد ایــن مــاژول درون پایــگاه داده پرتــال ثبــت مــی شــود تــا در مــوارد خــاص مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

مدیریت ماژول ها

مــاژول هــا بســته هــای برنامــه ای بــوده كــه هركــدام براســاس هــدف خاصــی برنامــه نویســی شــده و تحــت پرتــال كار مــی كننــد و در واقــع متــام اطالعــات پرتــال توســط مــاژول هــا ارائــه 

مــی شــوند. پرتــال ایرایشــان بطــور پیــش فــرض بــه همــراه چنــد مــاژول عمومــی نصــب مــی شــود و بــا توجــه بــه هســته قدرمتنــد موجــود، شــا قــادر هســتید در هــر زمانــی هــر مــاژول 

خاصــی را درون پرتــال نصــب و اســتفاده مناییــد و یــا در صــورت عــدم نیــاز بــه یــك مــاژول آن را حــذف مناییــد.

جستجوگر داخلی سایت

پرتال dotnetnuke دارای یك موتور جستجوی داخلی می باشد كه متام اطالعات موجود در ماژول ها هنگام جستجو بررسی می مناید تا نتیجه جستجوی كاملی را ارائه دهد.

SSL پشتیبانی كامل از پروتكل

 Netscape بــرای اولیــن بــار بــه منظــور انتقــال اطالعــات بصــورت امــن بیــن دونقطــه در اینرتنــت تهیــه شــد و پــس از مدتــی عــالوه بــر مرورگــر Netscape ایــن پروتــکل توســط کمپانــی

Navigator و خانــواده آن، مرورگــر Internet Explorer نیــز از آن اســتفاده کــرد. در ایــن روش تبــادل اطالعــات میــان مرورگــر و ســایتی کــه در حــال مــرور شــدن اســت، بوســیله کلیــد 

هــای خصوصــی )private key( کــد مــی شــود و چنانچــه در طــول مســیر اطالعــات شــنود شــود، قابــل اســتفاده نخواهــد بــود. بنابرایــن بخوبــی مــی تــوان از این پروتــکل بــرای کاربردهای 

تجــاری اســتفاده کــرد. در حــال حــارض بســیاری از وب ســایت هــا عــالوه بــر پروتــکل معمــول http از SSL نیــز حایــت مــی کننــد و شــا مــی توانیــد بــرای دسرتســی امــن بــه اطالعــات 

ایــن ســایت هــا از طریــق یــک لینــک SSL ، از https اســتفاده کنیــد.

پشتیبان فارسی دات نت نیوکسایت اصلی دات نت نیوک

http://www.iroschool.com
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صفحه 43بخش : تبلیغاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

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

در شاره های بعدی میخوانید ...

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

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

انتخاب با شا
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صفحه 44بخش :معرفی ابزار های مفید وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

سایت خود را در همه مرورگر ها و نسخه های مختلف تست کنید

هر آنچه از CSS3 انتظار دارید خلق کنید 

ساخت گرید های استاندارد ولی دلخواه

همیشــه یکــی از پــردردرس تریــن کارهایــی کــه یــک کدنویــس بایــد انجــام بــده اینــه کــه کدنویســی 

خــودش رو بــا متامــی مرورگرهــا تســت کنــه و بعــد از اینکــه بــه مشــرتی تحویــل میــده ، مشــرتی 

اعــالم میکنــه کــه مثــال بــا ااینرتنــت اکســپلورر 9 مشــکل داره !؟  خــب اینجــا کار ســخت میشــه .

بــه وســیله  ایــن وب ســایتی کــه بهتــون معرفــی میکنــم میتونیــد کدنویســی خودتــون رو در نســخه 

هــای مختلــف مرورگــر هــای مختلــف مثــل ، کــروم ، فایرفاکــس ، اپــرا ، ســافاری ، اینرتنت اکســپلورر 

تســت کنیــد و مشــکالت و معایــب اونــو پیــدا کــرده و برطــرف کنیــن .

اگــر شــا یــک کدنویــس باشــید ، ایــن ســایت میتونــه خیلــی بــه شــا کمــک کنــه . هــر چیــزی کــه 

در css3 نیــاز داشــته باشــید میتونیــد تــو ایــن ســایت بــه دلخــواه ایجــاد کنیــد و کــدی کــه بــه شــا 

میــده در قالبتــون بــه کار بربیــد .

در شــاره قبلــی ماهنامــه در مــورد گریــد هــای مختلــف از جملــه گریــد 960 پیکســلی توضیح 

دادیــم و دلیــل اســتفاده از اونهــا رو هــم عنــوان کردیــم . حــاال میخوایــم شــا رو با وب ســایتی 

آشــنا کنیــم کــه بــه وســیله اون میتونیــد بــه صــورت آنالین گریــد هــای دلخواهی بســازید

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت
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صفحه 45بخش :معرفی ابزار های مفید وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

2 ابزار آنالین تست نمایش ریسپانسیو قالب سایت 

em به px ابزار آنالین تبدیل واحد

ابزار آنالین ایجاد Tooltip به شکل دلخواه 

ســـایت اول : ایــن ســـایت میتونــه کمــک بزرگـــی بــه کدنویســـان و طراحـــان عزیــز کنــه ، بـــا اســتفاده 

از ایــن ســـایت میتونیـــد قالـــب هـــای خودتـــون رو بــرای واکنــش گرایـــی در دســـتگاه هـــا و رزولوشــن 

هـــای مختلـــف تســـت کنیـــد .

ســایت دوم : توســط ایــن ســایت هــم مــی تونیــد قالــب هــای خودتــون رو بــرای واکنشــگرایی در 

رزولوشــن هـــای مختلـــف تســـت کنیـــد بـــا ایـــن تفـــاوت کــه رزولوشــن دلخـــواه خودتونـــو وارد کــرده 

و قالــب رو تســت کنیــد .

دوســتانی کــه واکنشــگرا کار مـــی کننـــد  شـــاید دوســـت داشــته باشــند بـــا ایــن ســـایت آشـــنا شـــوند . با 

اســتفاده از ایــن ســـایت شـــا میتونیـــد واحدهـــای پیکســـلی رو بــه em تبدیـــل کنید که کمــک زیادی 

بــه شــا در طراحـــی قالبتـــون مـــی کنه.

گاهـــی اوقـــات نیـــاز پیـــدا میکنیـــد کــه در قالبتـــون تولتیـــپ یـــا ToolTip بــه کار بربیـــد . در ایــن 

ســـایت میتونیـــد تولتیـــپ دلخـــواه خودتـــون رو تولیـــد کنید ، دمـــوی آنالیــن اون رو ببینیـــد و در 

قالـــب خودتـــون بــه راحتـــی اســتفاده کنید .

ورود به سایت دومورود به سایت اول

ورود به این سایت

ورود به این سایت
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صفحه 46بخش :معرفی ابزار های مفید وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

 rgba  و rgb به hex ابزار آنالین تبدیل

بیش از 2500 آیکن فلت در دستان شا

دیسکاس ، دیدگاه های پیرشفته برای وب سایت شا

گاهــی اوقــات نیــاز پیــدا مــی کنیــد کــه کدهــای هگــز رنــگ هــارو بــه rgba تبدیــل کنیــد ، ایــن 

ســایت میتونــه بــه شــا تــو ایــن زمینــه کمــک کنــه . کافیــه کــد هگــز رنگتــون رو وارد کنیــد و دکمه 

تبدیــل رو کلیــک کنیــد ، کــد رنــگ رو در دو فرمــت بــه شــا تحویــل میــده .

وب ســایت هــای زیــادی بــرای انتخــاب آیکــن وجــود داره و آیکــن هــای متنوعــی هــم دارن امــا 

اســتفاده از ایــن وب ســایت لــذت خاصــی داره  چــون شــا میتونیــد بــه راحتــی بــه دســته بنــدی 

هــای مختلــف دسرتســی داشــته باشــید و آیکــن مــورد نظــر خودتونــو در عــرض چنــد ثانیــه پیــدا 

کنیــن .تعــداد آیکــن هــای ایــن وب ســایت بیــش از 2500 آیکــن زیبــا هســت کــه میتونیــد ازشــون 

لــذت بربیــد .

ســایت دیســکاس یــک پلــت فــرم ارتبــاط شــبکه ای هســت کــه صدهــا ومبســرت عضــو ایــن 

ســایت هســتند . شــا بــا اســتفاده از ایــن ســایت مــی تونیــد یک سیســتم قدرمتنــد ارتباطی 

ــت  ــتم مدیری ــر سیس ــا از ه ــد . ش ــاد کنی ــایتتون ایج ــای س ــش comment ه ــرای بخ ب

محتوایــی کــه اســتفاده کنیــد مــی تونیــد از ایــن ســایت بهــره بربیــد .

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت
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صفحه 47بخش : اخبار فناوری اطالعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

۵ تکنولوژی برتر در جام جهانی برزیل ۲۰۱۴

مرجع خرب : برسام

اســتفاده از تکنولـــوژی در همــه زمینــه هـــا اگــر اولویـــت نداشــته باشـــد، همیشــه ابــزار قدرمتنـــدی 

بــرای پیشــربد اهــداف اســت. ورزش نیــز از بــرای تولیــد نــرم افــزار ورزشــی، تولیــد لبــاس و لــوازم 

ورزشـــی و بســیاری کارهـــای دیگــر از تکنولـــوژی بهــره مـــی بــرد.

هــر رویـــداد جـــام جهانـــی نیــز پــر از کاربردهـــای تکنولـــوژی هـــای جدیـــد اســـت. بــه عنـــوان مثـــال 

اولیــن بــار در ســال ۱۹۷۰ بــود کــه مــردم بــازی فوتبــال را در خانــه هــا و در زیــر بــاد کولــر بــا 

متاشـــای رنـــگ واقعـــی لبـــاس تیـــم محبـــوب خـــود متاشـــا مـــی کردنـــد. اســتفاده از تکنولوژی بــه دلیل 

افزایــش کارایــی و اهمیــت آن هــر بــار در جــام هــای جهانــی کاربــرد بیشــرتی پیــدا مــی کنــد. 

ســـال ۲۰۱۴ در جـــام جهانـــی برزیـــل هـــم عجیـــب تریــن کاربردهـــای تکنولـــوژی را مشـــاهده کردیم.

در این مقاله برسام چند منونه جالب از این کاربردها را معرفی کرده است:

همیشــه رد شــدن یــا نشــده تــوپ از خــط دروازه چالــش برانگیــز بــوده و صحیــح یــا غلــط بــودن تصمیــم بــه راحتــی رسنوشــت بســیاری از تیــم هــا را تغییــر داده اســت. فیفــا 

باالخــره بــه یــک جمــع بنــدی در نحــوه محاســبه ایــن موضــوع بدســت آورد. تکنولــوژی بــکار رفتــه در لیــگ هــای کوچــک و بــزرگ اروپایــی قبــل از جــام جهانــی ۲۰۱۴ برزیــل 

امتحــان شــده اســت کــه مهمرتیــن آن لیــگ برتــر انگلیــس اســت.

مشاهده کامل خرب
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گوگل پلی برای ایرانیان قابل دسترس شد!

مرجع خرب : برسام

ــوژی مطــرح شــد،  ــه تکنول ــران از تحریم هــای مربــوط ب ــد مــاه پیــش، بحــث خــارج شــدن ای از زمانــی کــه چن

بســـیاری انتظـــار می کشــیدند تـــا بتواننـــد بــه صـــورت قانونـــی و رســـمی از بزرگ تریــن مارکـــت اندرویـــد یعنـــی پلـــی 

اســتور گـــوگل اســتفاده کننـــد و بــه نوعـــی ایــن حـــق مســـلم بــرای ایرانیـــان نیــز بــه رســمیت شـــناخته شـــود.

ــادی را  ــی زی ــود محدودیت های ــن های خ ــی از اپلیکیش ــران ایران ــتفاده کارب ــرای اس ــی ب ــوگل پل ــون گ تاکن

ایجــاد کــرده بــود، امــا اکنــون شــاهد لغــو آن هســتیم. البتــه هنــوز گــوگل بــه صــورت رســمی خــربی را در 

ــان قابــل  ــرای ایرانی ــه نظــر می رســد کــه گــوگل پلــی رسانجــام ب ایــن خصــوص منتــرش نکــرده اســت امــا ب

دســرتس شــده باشــد. در تســت های انجــام شــده، کاربــران ایرانــی در حــال حــارض بــا ســیمکارت های هــر 

ــی را  ــوگل پل ــتفاده از گ ــی اس ــت، توانای ــدگان اینرتن ــس دهن ــر رسوی ــس ایرانســل و اک ــور، وایمک ــه اپرات س

ــود و نصــب اپلیکیشــن  ــه دانل ــق ب ــز موف ــا نی ــه توســط آی تی رســان انجــام شــد، م ــد؛ در آزمایشــی ک دارن

مــورد نظــر شــدیم.

امیـــدوار هســتیم کــه ایــن دسرتســـی فعلـــی، موقتـــی نباشــد و کاربــران ایــران زمیــن بتواننــد بــه راحتـــی و بـــدون نیــاز بــه ســایر اپلیکیشــن ها از گـــوگل پلـــی اســتفاده کننــد. شــایان 

ذکــر اســت کــه قبــل از ایــن دسرتســی، کاربــران بــرای دریافــت اپلیکیشــن های مــورد نظــر خــود از ایــن نــرم افــزار، بــا تغییــر آی پــی قــادر بــه اســتفاده از آن بودنــد و دسرتســی 

بــه ایــن برنامــه از ســوی ایــران فیلــرت نبــود و حتــی کاربــران می توانســتند وارد آن شــوند و اپلیکیشــن های مــورد نظــر را مشــاهده کنننــد امــا بــا ملــس دکمــه دانلــود، بــا خطــا 

ــدند. ــه می ش مواج

ــا دسرتســی کاربــران ایرانــی بــه فروشــگاه اصلــی  ــز بــه جــای اســتفاده از گــوگل پلــی، از مارکت هــای ایرانــی اســتفاده می کردنــد کــه بــه نظــر می رســد ب برخــی از کاربــران نی

گــوگل، رشایــط کمــی بــرای مارکت هــای داخلــی تلــخ بشــود. پیــش از ایــن نیــز سامســونگ اپــس، مجــددا در دســرتس کاربــران ایرانــی قــرار گرفتــه بــود.

هم اکنون امتحان کنید، آیا پلی استور برای شا نیز فعال شده است؟!

مشاهده کامل خرب

www.SoftGozar.com

http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/ZGAKD
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/JckDK


صفحه 48بخش : اخبار فناوری اطالعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

نشانه های آلوده شدن سیستم  شما به ویروس کدامند؟

گالیه مشرتکان از آننت دهی نامطلوب رایتل

مرجع خرب : برسام

آیــا بــه ایــن مشــکوکید کــه سیســتم شــا آلــوده بــه یــک بــد افــزار اســت؟ چــرا؟ بــه ایــن دلیــل کــه 

از حــد معمــول کند تــر عمــل می کنــد؟ شــاهد بــاز شــدن برنامه هــای   نامنتظــره هســتید؟ نرم افــزار 

امنیتــی شــا از کار افتــاده اســت؟ شــاهد منایــش تبلیغــات بــر  صفحــه مرورگــر خــود هســتید؟ چــه 

شــده ؟! آیــا سیســتم شــا آلــوده شــده اســت؟ در حالتــی کــه بــه آلــوده بــودن سیســتم خــود بــه یــک 

بد افــزار مشــکوک شــده اید، بایــد کارهــای زیــر را مــد نظــر قــرار دهیــد؛

۱ – از هرگونــه خریــد آنالیــن و عملیــات بانکــی کــه شــامل ورود اطالعــات حســاب بانکی یا گــذرواژه 

باشــد، خــودد اری  و ایــن عملیــات را متوقــف کنید.

۲ – از فعــال و بــه روز بــودن نــرم افــزار امنیتــی خــود مطمــن شــوید. سیســتم شــا بایــد دســت کم 

بــه یــک آتــی ویــروس و یــک فایــروال مجهــز باشــد.

مرجع خرب : برسام

مشــرتکان رایتــل بــا مشــکل خــارج شــدن ســیم کارت از شــبکه و پیغــام no service مواجــه هســتند؛ 

ایــن مشــکل بــه طــور متنــاوب بــرای مشــرتکان ایــن اپراتــور ایجــاد و رفــع می  شــود. منایــش پیغــام 

»رومینــگ داده را فعــال کنیــد« نشــان از افتتــاح رومینــگ ملــی دارد امــا برخــی می گوینــد تاثیــری در 

کیفیــت آننت دهــی احســاس نکرده انــد . بــه گــزارش پایــگاه خــربی فنــاوری اطالعــات برســام و بــه نقــل 

از فــارس، دو روز پیــش در هنــگام افتتــاح رومینــگ ملــی، رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 

رادیویــی اعــالم کــرد کــه طــی یــک روز بــا افتتــاح ایــن طــرح، ۸ هــزار رایتلــی از آننت هــای همــراه اول 

و ۵ هــزار نفــر از آننت هــای ایرانســل اســتفاده کرده انــد. بــه گــزارش پایــگاه خــربی فنــاوری اطالعــات 

برســام و بــه نقــل از فــارس، دو روز پیــش در هنــگام افتتــاح رومینــگ ملــی، رئیــس ســازمان تنظیــم 

مقــررات و ارتباطــات رادیویــی اعــالم کــرد کــه طــی یــک روز بــا افتتــاح ایــن طــرح، ۸ هــزار رایتلــی از 

آننت هــای همــراه اول و ۵ هــزار نفــر از آننت هــای ایرانســل اســتفاده کرده انــد.

در بســیار از مــوارد کاربــران بنــا بــه دالیلــی از جملــه اینکــه سیســتم دچــار کنــدی بیــش از انــدازه شــده  یــا در روی مرورگــر آنهــا تبلیغاتــی ناخواســته بــه منایــش در می آیــد و یــا 

اینکــه برخــی برنامه هــا  غیــر منتظــره و خــودکار اجــرا می شــوند، گــان بــه ایــن می برنــد کــه سیســتم آنهــا ویروســی شــده اســت. در حالــی کــه همــه اینهــا می توانــد نشــانی 

از آلــوده بــودن سیســتم بــه یکــی از انــواع بدافــزار باشــد ـ بنــا بــه مــوارد خــاص ـ امــا همــواره همــه اینهــا، نشــانی از آلودگــی سیســتم نیســت.

ــد: در منطقــه سکونت شــان  ــد. یکــی از مشــرتکان می گوی ــری در وضعیــت آننت دهــی احســاس نکرده ان ــد کــه تغیی ــوان می کنن ــل عن ــی رایت ــن حــال برخــی مشــرتکان تهران ــا ای ب

ــل کامــال no service می شــود. ــان در مــرتو ســیم کارت رایت ــد اســت و همچن ــل ب ــان آننت دهــی رایت همچن

همچنیــن مشــرتکان رایتلــی عنــوان می کننــد کــه مدتــی اســت بــا مشــکل خــارج شــدن ســیم کارت از شــبکه و پیغــام no service مواجه انــد؛ ایــن مشــکل بــه طــور متنــاوب بــرای 

مشــرتکان ایــن اپراتــور ایجــاد و برطــرف می  شــود.

عــالوه بــر ایــن از مشــرتکان ایــن اپراتــور شــنیده می شــود کــه چنــد هفتــه ای اســت ســطح آننت دهــی ایــن اپراتــور از گذشــته کمــرت شــده اســت؛ بــرای مثــال در نقاطــی کــه قبــال 

رایتــل آنــنت کامــل داشــته اکنــون آنــنت ضعیــف دارد یــا آنــنت قطــع و وصــل می شــود. از ســوی دیگــر برخــی مشــرتکان ایــن اپراتــور نیــز رضایــت خــود را از وضعیــت آنــنت دهــی 

رایتــل اعــالم کردنــد.

مشاهده کامل خرب

مشاهده کامل خرب

i r o s c h o o l . c o m انتشار خرداد ماه 31393

http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/RIKoY
http://weburl.ir/IxEvt
http://www.iroschool.com


صفحه 49بخش : خوشمزهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

با توجه به روزهای گرم و داغ جام جهانی ، خوشمزه هایی با همین حال و هوا براتون در نظر گرفتیم :(

 ایــن بســته هــا بیشــرت 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 شــاره از ماهنامــه یــک بســته خوشــمزه بــه عنــوان هدیــه و بــه جهــت حســن انتخــاب شــا براتــون آمــاده کــرده و در 

اختیارتــون قــرار میدیــم . در انتخــاب هدیــه هــا ســعی میکنیــم عمــوم مخاطبیــن عزیــز رو مــد نظــر قــرار بدیــم و بــرای هــر تخصصــی ، بســته ای کاربــردی ارائــه کنیــم .

حاال با خوشمزه های این شاره آشنا بشید :

Jquery Pagination صفحه بندی جی کوئری

افکت بسیار زیبای placeholder های فرم

افکت hover بسیار زیبا و متفاوت برای باکس ها و تصاویر

افکت بسیار زیبای نوار تبلیغاتی گوشه ی صفحه

ظاهر شدن اجزای صفحه با افکت به هنگام پایین آوردن اسکرول 

بسته وکتور های ویژه جام جهانی 2014 برزیل

بسته ویژه جدول های قیمت به صورت PSD  الیه باز

بسته ویژه وکتورهای تذهیب اسالمی

دریافت هدیه خوشمزه گرافیکی دریافت هدیه خوشمزه کدنویسی

i r o s c h o o l . c o m انتشار خرداد ماه 31393

www.SoftGozar.com

www.SoftGozar.com

http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/TgIMv
http://weburl.ir/BhxbX
http://www.iroschool.com

