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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ماهنامه علمی ، آموزشی

طراحی وب
مدرسه مجازی ایرانیان

ب این شماره
منتخ

افزودن دیدگاه و ابزارک به پوسته وردپرس

آموزش استفاده از Livicon ها 

یک پارچه سازی الیه ها در فتوشاپ

نسخه 4 وردپرس با قابلیت های جدید

کاربرد API در استارتاپ ها
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شما هم جزو نویسندگان ماهنامه باشید
مقاالت آموزشی خود را برای ما ارسال کنید و هدیه بگیرید
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صفحه 1بخش : فهرست موضوعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

در این شماره چه میخوانید ؟

ــی رو  ــث متفاوت ــه ، مباح ــماره از ماهنام ــر ش در ه
مـــورد بررســـی و آمـــوزش قـــرار میدیـــم ، همینطـــور 
در تالشـــیم تـــا از آخریـــن اخبـــار موجـــود در وب هم 
ــانی  ــالع رس ــما اط ــه ش ــی ب ــای مختلف ــب ه در قال

داشـــته باشـــیم .

ــوزش  ــه ، آم ــن ماهنام ــت ای ــی فعالی ــای اصل مبن
ــای  ــوزه ه ــایر ح ــی وب و س ــون طراح ــوم و فن عل
ــد فهرســت  ــر میتونی ــود . در زی وابســته خواهــد ب
ــی وب از  ــه طراح ــماره دوم ماهنام ــات ش موضوع
ــد : ــه بفرمایی ــان رو مطالع ــازی ایرانی ــه مج مدرس
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فهرست موضوعات

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

محبوبترین مطالب اخیر

ساخت پوسته وردپرس بخش دوم

آموزش استفاده از Livicon ها بصورت کامل و جامع

CSS3 زیبای افکت دار با Tooltip نحوه ایجاد

Composer  یک پارچه سازی الیه ها در فتوشاپ با

6 راهکار ساده از اصول ایمنی اولیه رنگ شناسی وب

رابط کاربردی برنامه نویسی )API( و استارتاپ ها

نسخه 4 وردپرس با قابلیت های جدید

فونت های فارسی همه و همه در فونت یاب

CSS  ایجاد منو های جذاب با

مختصات  ها در sprite رو به راحتی پیدا کنید 

ساخت تصاویر متحرک لودینگ با چند کلیک ساده

طراحی اسکچ و اتود طرح به صورت آنالین و حرفه ای

رتبه فایل PSD خود را بسنجید !

ذخیره کردن لینک ها برای مرور در آینده ویژگی جدید فیس بوک

 آی تایم ، نسل بعدی ساعت های هوشمند

با خوردن این قرص، یک ساعته زبان خارجی یاد بگیرید

قاب دیواری اینترنتی-کامپیوتری دیده اید؟

حامیان ماهنامه

خوشمزه
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صفحه 2بخش : سخن سردبیران ماهنامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (
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گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

مخاطبین و همراهان همیشگی سالم ، طاعات و عبادات شما عزیزان قبول درگاه حق
اول از همـــه بـــه خاطـــر تاخیـــری کـــه در انتشـــار چهارمیـــن شـــماره ماهنامـــه رخ داد از شـــما پـــوزش میخواهیـــم . ایـــن تاخیـــر چنـــد دلیـــل اصلـــی داشـــت کـــه یکـــی 
از اون هـــا تاخیـــر در اعـــالم نتایـــج اولیـــن مســـابقه طراحـــی وب و داوری کارهـــای ارســـال شـــده بـــود کـــه بیـــش از چیـــزی کـــه فکـــر میکردیـــم زمـــان گرفـــت و خب 
شـــماره ســـوم ماهنامـــه بـــا تاخیـــر منتشـــر شـــد و ما زمـــان کافـــی برای تامیـــن محتوای شـــماره چهـــارم نداشـــتیم . همینطـــور تغییـــرات اساســـی که در وب ســـایت 

مدرســـه رخ داد هـــم مزیـــد بـــر علـــت شـــد تـــا دیرتـــر بـــا شـــماره جدیـــد در خدمـــت شـــما باشـــیم  .

در ابتــدای راه انــدازی ایــن وب ســایت ، مــا 
اهدافـــی را معیـــن کـــرده بودیـــم و طراحـــی قبلـــی نیز 
بـــر مبنـــای تحقـــق همـــان اهـــداف طراحی شـــده بود 
، امـــا خـــب میشـــه گفـــت از لحـــاظ تجربـــه کاربـــری 
ــا  ، وب ســایت قبلــی در بخــش هــای متعــددی ب
مشـــکالتی مواجـــه بـــود . ایـــن مشـــکالت بـــه مـــرور 
ــرای  ــا رو ب ــد و م زمــان خودشــون رو نشــون دادن
تغییـــرات کلـــی مصمـــم کـــرد . در وب ســـایت قبلـــی 
ــختی  ــه س ــف ب ــای مختل ــش ه ــه بخ ــی ب دسترس
میســر بــود و گاهــا مــواردی کــه مــی بایســت 
ــرار  ــز ق ــن عزی ــما مخاطبی ــد ش ــر در دی ــح ت واض
بگیـــره وجـــود نداشـــت و ایـــن نقطـــه منفـــی بزرگـــی 

ــود . ــی ب در طراحــی قبل

بـــه همیـــن جهـــت کـــه در بـــاال عـــرض کـــردم ، در وب ســـایت جدیـــد کـــه در حـــال حاضـــر شـــاهد آن هســـتید ، بخـــش هـــای جدیـــدی اضافـــه شـــده و یـــا تغییـــر 
حالـــت داده اســـت .

بخـــش آمـــوزش هـــای چنـــد رســـانه ای بـــه دو بخـــش کلـــی اعـــم از فیلـــم هـــای آموزشـــی و پادکســـت هـــای آموزشـــی تبدیـــل شـــد کـــه بـــه صـــورت جامـــع تـــر 
و حرفـــه ای تـــر مدیریـــت و بروزرســـانی خواهـــد شـــد . پادکســـت آموزشـــی بخشـــی جـــذاب هســـت کـــه بـــه صـــورت خالصـــه و مفیـــد در قالـــب فایـــل صوتـــی 
، آمـــوزش هـــای خوبـــی رو در اختیـــار شـــما قـــرار میـــده . ایـــن بخـــش بـــا دو هـــدف راه انـــدازی شـــده کـــه یکـــی ارائـــه مطالـــب تئـــوری بـــه صـــورت صوتـــی کـــه 
شـــاید مطالعـــه نوشـــتاری اون از حوصلـــه خیلـــی از مخاطبیـــن خـــارج باشـــه و دوم ارائـــه نـــکات کلیـــدی در زمینـــه طراحـــی وب و علـــوم وابســـته خواهـــد بـــود .
همینطـــور بـــه دلیـــل درخواســـت هـــای متعـــددی کـــه از طریـــق ماهنامـــه طراحـــی وب بـــه دســـت مـــا رســـید،تصمیم گرفتیم بخشـــی را بـــه عنـــوان ” ارســـال مقاله 
” آمـــاده کنیـــم کـــه کاربـــران عضـــو و غیـــر عضـــو بتواننـــد مقـــاالت ارزشـــمند خودشـــون رو بـــرای اننتشـــار در ســـایت اصلـــی و یـــا ماهنامـــه طراحـــی وب بـــرای مـــا 

ارســـال کننـــد . ایـــن مســـئله کمـــک بســـزایی بـــه بـــاال بـــردن قـــدرت محتوایـــی خواهـــد کـــرد .

بخـــش هـــای جدیـــدی هـــم بـــه زودی و طـــی هفتـــه هـــای آینـــده بـــر روی ســـایت قـــرار میگیـــره و یـــا فعـــال میشـــه . از اینکـــه همچنـــان بـــا مـــا همـــراه هســـتید 
سپاســـگزاریم . شـــما رو بـــه مطالعـــه چهارمیـــن شـــماره ماهنامـــه طراحـــی وب دعـــوت میکنیـــم :(

طراحی جدید وب سایت
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صفحه 3بخش : معرفی نامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

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

هدف این مدرسه چیست ؟

IROSCHOOL.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHOOL
مدرسه

Online
مجازی

Iranian
ایرانیان

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

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 !

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

http://user.iroschool.com/?r=showterm&num=11
http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com


صفحه 5 بخش : محبوبترین مطالب اخیرماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

در ایـــن بخـــش ســـعی میکنیـــم شـــما رو بـــا چند نوشـــته برتـــر مباحث آموزشـــی 
ــم و  ــران ( آشــنا کنی ــدگاه کارب ــان ) از دی وب ســایت مدرســه مجــازی ایرانی
ــرای  ــم . ب ــه کنی ــون ارائ ــته خدمتت ــر نوش ــاره ه ــری درب ــات مختص توضیح
اینکـــه بتونیـــد محتـــوای کامـــل آموزشـــی هـــر مبحـــث رو مطالعـــه کنیـــد ، کافیه 
روی کلیـــد مشـــاهده ایـــن مبحـــث کلیـــک کـــرده تـــا  آمـــوزش هـــدف در مرورگر 

شـــما بـــاز بشـــه .

CSS3 در animation

CSS3 در  transition
CSS3 در overflow

fontello نحوه ی استفاده از سایت
CC دانلود نسخه کامل نرم افزار فتوشاپ

آموزش  Lasso Tool در فتوشاپ
دانلود PSD موکاپ اسالیدر در 8 طرح متنوع

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 6بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (
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ساخت پوسته وردپرس بخش دوم

افزودن بخش دیدگاه ها به پوسته ی وردپرس

comments.php مرحله اول : فایل

سالم به همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب و مدرسه مجازی ایرانیان
دوســتان در ماهنامــه قبلــی ، نحــوه ی تبدیــل html بــه پوســته ی وردپــرس رو خدمتتــون آمــوزش دادم و قــرار بــر ایــن شــد کــه در ایــن ماهنامــه بخــش 

دیــدگاه هــا و ابــزارک هــا در پوســته هــای وردپــرس رو خدمتتــون آمــوزش بــدم .
برای دانلود شماره قبلی ماهنامه طراحی وب و مطالعه ی آموزش تبدیل html به پوسته ی وردپرس اینجا کلیک کنید.

پوسته ای که در ماهنامه قبلی ایجاد کرده بودیم رو به همراه فایل های این آموزش در یک بسته قرار دادم که میتونید دانلود کنید . 

فقــط دقــت داشــته باشــید مــن هیــچ گونــه اســتایل اضافــی بــه ایــن پوســته نــدادم و فقــط اجــزای اصلــی و دســتورات وردپــرس رو در پوســته قــرار دادم تا به 
راحتــی متوجه دســتورات بشــید و بتونیــد از دســتورات اســتفاده کنید .

برای اینکار شما به سه فایل functions.php و comments.php و single.php احتیاج دارید .
برای هر مرحله لطفا فایل مربوطه رو باز کنید و بعد آموزش رو مطالعه کنید .

در ایــن فایــل تنظیمــات دیــدگاه هــا و فــرم ارســال دیــدگاه قــرار میگیــره ، تمامــی عملیــات ارســال و نمایــش دیــدگاه هــا در ایــن فایــل صــورت میگیــره . فقط 
در ایــن فایــل شــما نمیتونیــد کــد li هــا رو ویرایــش کنیــد . بــرای همیــن بــرای ویرایــش li هــا بایــد از طریــق فایــل functions.php وارد عمــل بشــید . بــه 
 li هــای مــا هســتند کــه دیــدگاه هــای ارســالی رو نمایــش میــدن و فرمــی کــه در بــاالی li تصویــر زیــر دقــت کنیــد ، بخشــی کــه بــا خــط قرمــز مشــخص شــده

هــا قــرار گرفتــه فــرم ارســال دیــدگاه مــا هســت کــه در فایــل comments.php تعریــف میشــه :

لطفا قبل از شروع آموزش این بسته رو دریافت کنید تا دقیقا متوجه ی آموزش ها بشید . برای دانلود کلیک کنید .

http://weburl.ir/Znpps
http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/NZWWx
http://weburl.ir/H3jvW


صفحه 7بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

<?php if ($comments) : ?>
    <ul>
        <?php wp_list_comments(“type=comment&callback=mytheme_comment”); ?>
    </ul>
    <?php  if (‘alt’ == $oddcomment) $oddcomment = ‘’; else $oddcomment = ‘alt’;?>
    <?php else : ?>
    <?php if (‘open’ == $post->comment_status) : ?> <?php else : ?> <p>امکان ارسال نظر وجود ندارد</p> <?php endif; ?>
<?php endif; ?>

<?php if (‘open’ == $post->comment_status) : ?>

    <div class=”user_ID”><?php cancel_comment_reply_link(); ?></div>
 
    <?php if ( get_option(‘comment_registration’) && !$user_ID ) : ?>
  برای ارسال نظر لطفا ابتدا        
  <a href=”<?php echo get_option(‘siteurl’); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>”>وارد شوید</a> 
 <?php else : ?>
 
    <form action=”<?php echo get_option(‘siteurl’); ?>/wp-comments-post.php” method=”post” id=”commentform”>
        <?php if ( $user_ID ) : ?>
            <div class=”iros-UserComment”>
 .وارد شده اید <a href=”<?php echo get_option(‘siteurl’); ?>/wp-admin/profile.php”><?php echo $user_identity; ?></a>  شما با نام کاربری   
<a href=”<?php echo get_option(‘siteurl’); ?>/wp-login.php?action=logout” title=”خارج شدن”<خارج می شوید ؟  &raquo;</a>
   </div>
        <?php else : ?>
                    <input type=”text” placeholder=”نام و نام خانوادگی” name=”author”>
                    <input type=”text” placeholder=”پست الکترونیک” name=”email”>
                    <input type=”text” placeholder=”آدرس سایت” name=”url”>
        <?php endif; ?>
            <textarea placeholder=”متن دیدگاه خود را وارد نمایید “ name=”comment”></textarea>
            <input type=”submit” value=”ثبت دیدگاه”>
            <input type=”hidden” name=”comment_post_ID” value=”<?php echo $id; ?>” />
            <?php comment_id_fields(); ?>
            <?php do_action(‘comment_form’, $post->ID); ?>
    </form>
    <?php endif; ?>
<?php endif;  ?>
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قالــب comments.php یــه قالــب ثابــت هســت کــه شــما فقــط کافیــه فــرم ارســال دیــدگاه رو در ایــن فایــل بــه دلخــواه خودتــون قالــب بنــدی کنیــد . در 
ایــن فایــل ممکنــه شــما فقــط مجبــور بــه تغییــر فــرم و عناصــر فرمتون بشــید و یــا بخواین بــه ul یــا ol نمایــش دیــدگاه ارســال شــده کالس اختصــاص بدید :

ایــن بخــش از کدهــا ثابــت هســتند و نیــازی بــه تغییــر ایــن کدهــا نداریــد فقــط دقــت داشــته باشــید کــه مــا از callback=mytheme_comment در 
فایــل functions.php اســتفاده مــی کنیــم تــا بــه سیســتم بفهمونیــم li هایــی کــه در فایــل functions قــرار دادیــم و اســتایل دهــی کردیــم مربــوط میشــه 

بــه  بخــش دیــدگاه هــا .
در صورتــی کــه در قالــب html تــون بــرای ul دیــدگاه هــا کالس تعریــف کــرده ایــد میتونیــد نــام کالســتون رو بــه ul یــی کــه در کــد بــاال هســت اختصــاص 

بدیــد . حــاال بــه کدهــای زیــر دقــت کنیــد :

ایــن بخــش از کدهــا مربــوط میشــه بــه فــرم ارســال دیــدگاه کــه اکثــر جاهــاش ثابتــه و شــما فقــط و فقــط گاهــی اوقــات احتیــاج بــه قالــب بنــدی فــرم و اجزای 
اون داریــد . امــا مــن براتــون توضیــح میــدم :

در ایــن بخــش از کدهــا بررســی میشــه اگــر وضعیــت دیــدگاه هــا قابــل نمایــش بــود و مدیــر دیــدگاه هــارو نبســته بــود ، دیــدگاه هــا و فــرم ارســال رو 
نمایــش بــده .
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صفحه 8بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ایـــن دســـتور >?php cancel_comment_reply_link)(; ?< در صورتـــی کار میکنـــه کـــه کاربـــر دکمـــه پاســـخ بـــه دیـــدگاه رو زده باشـــه و قصـــد پاســـخ بـــه 
یکـــی از دیـــدگاه هـــارو داشـــته باشـــه ،در ایـــن صـــورت عبارتـــی مبنـــی بـــر اینکـــه » اگـــر از ارســـال پاســـخ صـــرف نظـــر کردیـــد اینجـــا را کلیک کنیـــد » نمایـــش داده 

. میشه 
دســـتور زیـــر در صورتـــی کاربـــرد داره کـــه مدیـــر ارســـال دیـــدگاه هـــارو تنهـــا بـــرای اعضـــای ســـایت مجـــاز کـــرده باشـــه . ایـــن دســـتور میـــاد بررســـی میکنـــه اگـــر 
کاربـــر وارد ســـایت شـــده بـــود میتونـــه دیـــدگاه ارســـال کنـــه اگـــر وارد نشـــده بـــود عبـــارت ) بـــرای ارســـال نظـــر لطفـــا ابتـــدا وارد شـــوید ( رو  بـــه کاربـــر نمایـــش 

میـــده .

بعـــد میرســـیم بـــه فـــرم ارســـال دیـــدگاه ، در ایجـــا شـــما میتونیـــد اجـــزای فـــرم رو جابجـــا کنیـــد و هـــر کالســـی کـــه میخوایـــن بـــه عناصـــر فـــرم بدیـــد ، فقـــط بـــه 
دســـتورات php دقـــت کنیـــد کـــه اجـــزا رو خـــارج از شـــرط هـــای php قـــرار ندیـــد . بـــه کـــد زیـــر دقـــت کنیـــد :

در اینجا اگر کاربر وارد سایت شده باشه ، فقط عناصر زیر رو میبینه :

خوب دوستان با فایل comments.php آشنا شدید . حاال میریم سراغ فایل functions.php برای ویرایش li ها .

<?php if ( get_option(‘comment_registration’) && !$user_ID ) : ?>
  برای ارسال نظر لطفا ابتدا        

<a href=”<?php echo get_option(‘siteurl’); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>”>وارد شوید</a> 
<?php else : ?>

<form action=”<?php echo get_option(‘siteurl’); ?>/wp-comments-post.php” method=”post” id=”commentform”>
        <?php if ( $user_ID ) : ?>
            <div class=”iros-UserComment”>
.وارد شده اید <a href=”<?php echo get_option(‘siteurl’); ?>/wp-admin/profile.php”><?php echo $user_identity; ?></a>  شما با نام کاربری   
<a href=”<?php echo get_option(‘siteurl’); ?>/wp-login.php?action=logout” title=”خارج شدن“>خارج می شوید ؟  &raquo;</a>
   </div>
        <?php else : ?>
                    <input type=”text” placeholder=”نام و نام خانوادگی” name=”author”>
                    <input type=”text” placeholder=”پست الکترونیک” name=”email”>
                    <input type=”text” placeholder=”آدرس سایت” name=”url”>
        <?php endif; ?>
            <textarea placeholder=”متن دیدگاه خود را وارد نمایید “ name=”comment”></textarea>
            <input type=”submit” value=”ثبت دیدگاه”>
            <input type=”hidden” name=”comment_post_ID” value=”<?php echo $id; ?>” />
            <?php comment_id_fields(); ?>
            <?php do_action(‘comment_form’, $post->ID); ?>
    </form> 

<textarea placeholder=”متن دیدگاه خود را وارد نمایید “ name=”comment”></textarea>
<input type=”submit” value=”ثبت دیدگاه”>
<input type=”hidden” name=”comment_post_ID” value=”<?php echo $id; ?>” />
: اگر وارد سایت نشده باشه این عناصر رو میبینه
<input type=”text” placeholder=”نام و نام خانوادگی” name=”author”>
<input type=”text” placeholder=”پست الکترونیک” name=”email”>
<input type=”text” placeholder=”آدرس سایت” name=”url”>

www.SoftGozar.Com
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مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (
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functions مرحله دوم : فایل
در این فایل باید کدهای نمایش دیدگاه های ارسالی رو قرار بدید که عموما دیدگاه هارو با عنصر li نمایش میدیم .

ایــن بــه شــما کمــک مــی کنــه تــا دســتورات نمایــش دیــدگاه هــای ارســالی رو در اســتایل قالــب خودتــون بگنجانیــد و بــه راحتــی اســتایل دهــــی کنیــد . کــد 
زیــر را در فایــل functions.php  قالبتــون قــرار بدیــد :

در اینجا ما تابعی رو تعریف کردیم که دیدگاه های ارسالی رو در li ها نمایش بده . حاال خط به خط براتون توضیح میدم:

با دستور >?php echo get_avatar)$comment,$size=›45‹ (; ?< از سایت Gravatar آواتار نویسنده دیدگاه رو نمایش میدید .
بــا دســتور >?php comment_author_link)(; ?<  نــام نویســنده دیــدگاه و لینکــش رو نمایــش میدیــد . لینــک نویســنده ، وب ســایتی هســت که وارد 

مــی کنــه .

با دستور >?php comment_date)__)› d  F Y  ›,›kubrick‹(( ?< تاریخ ارسال دیدگاه رو مشخص می کنید.
با دستور >?php $reply_text=”پاسخ” ?< دکمه پاسخ به دیدگاه رو قرار میدید ، که کاربرها بتونن برای دیدگاه ها پاسخ ارسال کنن .

php comment_reply_link)array_merge) $args, array)›depth› =< $depth, ›reply_text› =< $reply_text ,›max_?< با دســتور
depth› =< $args]›max_depth‹[((( ?< عمــق پاســخ هــای تــو در تــو رو مشــخص مــی کنیــد . تعــداد پاســخ هــای تــو در تــو رو میتونیــد از طریــق 

سیســتم مدیریــت محتــوای وردپرســتون تعییــن کنیــد . مثــال اگــر 4 ســطحی باشــه تــا ســه مرتبــه پاســخ هــا میتونــن بصــورت تو در تو ارســال بشــن ، پاســخ 
ســوم دیگــه دکمــه ی پاســخی نــداره و کســی نمیتونــه پاســخ اون دیــدگاه رو بــده .

با دستور >?php comment_text)( ?< متن دیدگاه رو نمایش میدید .
با دستور زیر تعیین می کنید که اگر پاسخ نیاز به تایید مدیریت داشت متن زیر رو پس از ارسال دیدگاه به کاربر نمایش بده :

<?php
   function mytheme_comment($comment, $args, $depth) { $GLOBALS[‘comment’] = $comment; ?>
   <li <?php comment_class(‘’); ?> id=”li-comment-<?php comment_ID() ?>”>
      <?php echo get_avatar($comment,$size=’45’ ); ?>
      <?php comment_author_link(); ?>
      <?php comment_date(__(‘ d  F Y  ‘,’kubrick’)) ?>
      <?php $reply_text=”پاسخ” ?>
      <?php comment_reply_link(array_merge( $args, array(‘depth’ => $depth, ‘reply_text’ => $reply_text ,’max_depth’ => $args[‘max_depth’]))) ?>
      <?php comment_text() ?>
   <?php if ($comment->comment_approved == ‘0’) : ?>
         <?php _e(‘ <small>دیدگاه شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد .</small>’); ?>
      <?php endif; ?>

   </li>
   <?php
   }
?>

<?php if ($comment->comment_approved == ‘0’) : ?>
         <?php _e(‘ <small>دیدگاه شما پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد .</small>’); ?>
<?php endif; ?>
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

single.php مرحله سوم : فایل

افزودن بخش ابزارک ها به پوسته ی وردپرس

بعــد از ایجــاد فایــل comments.php و تنظیمــات در functions.php حــاال بایــد دیــدگاه هــارو بــه فایــل  single.php اضافــه کنیــد. فقــط کافیــه در 
مــکان مناســبی کــه بــرای دیــدگاه هــا در نظــر گرفتیــد دســتور زیــر رو درج کنیــد. احتیــاج نیســت این دســتور در حلقــه ی نمایش پســت قــرار بگیــره . خارج 

از حلقــه ی نمایــش دیــدگاه هــا قــرار بدیــد :

مطمئنــا تــا بحــال نــام ابــزرک رو شــنیده ایــد و شــاید همیشــه براتــون ســوال بــوده کــه چطــور میتونیــد ایــن قابلیــت رو بــه پوســته ی ســایتتون اضافــه کنیــد . 
در ایــن مقالــه ی آمــوزش روش افــزودن ابــزارک در پوســته ی وردپــرس رو خدمتتــون آمــوزش میــدم.

بــرای ایــن کار هــم شــما نیازمنــد بــه تغییــرات در فایــل functions.php هســتید . اگــر میخوایــن روی قالــب فعلیتــون ایــن تغییــرات رو اعمــال کنیــد لطفــا 
یــک بــک آپ از فایلتــون بگیریــد و بعــد تغییــرات رو اعمــال کنیــد . کــد زیــر رو بــه فایلتــون اضافــه کنیــد:

پس از درج این کد به فایل functions.php قابلیت ابزارک به پوسته ی شما اضافه میشه . حاال این کدهارو براتون توضیح میدم :
name نام ابزارک 

description توضیحات ابزارک که میتونید این پارامتر رو حذف کنید .

before_widget عناصری که قبل از ابزارک قرار میگیرن

after_widget عناصری که بعد از ابزارک قرار میگیرن

before_title تگ بازی که قبل از عنوان ابزارک قرار میگیره 

after_title تگ بسته ای که بعد از عنوان ابزارک شما قرار میگیره

مقــدار دهــی ایــن پارامترهــا رو بایــد طبــق قالــب html خودتــون انجــام بدیــد . حــاال یــک مثــال html میزنیــم و روی اون کــد ایــن ابــزارک رو کامــل مــی 
کنیــم .

به کد html صفحه بعدی نگاه کنید :

خــوب بــا دســتورات آشــنا شــدید بــه دلیــل اینکــه خــوب متوجــه بشــید بــدون هیــچ تــگ اضافــی دســتورات رو بهتــون آمــوزش دادم. حــاال شــما کافیــه 
قالــب دیدگاهــی کــه بــا html  و css  کدنویســی کردیــد رو در ایــن دو فایــل پیــاده کنیــد و ایــن دســتورات رو داخــل کدهــای html تــون بگنجانیــد . اگــر کمــی 
دقــت داشــته باشــید بــدون هیــچ مشــکلی ایــن کار انجــام میشــه . چــون قالــب دیدگاهتــون رو از قبــل اســتایل دهــی کردیــد هیــچ مشــکلی بوجود نمیــاد فقط 

اطالعــات دیــدگاه هــا ، داخــل قالــب نمایــش داده میشــه .

<?php comments_template(); ?>

<?php
   if ( function_exists(‘register_sidebar’) )
      register_sidebar(array(
            ‘name’          => ‘’,
            ‘description’   => ‘’,
            ‘before_widget’ => ‘’,
            ‘after_widget’  => ‘’,
            ‘before_title’  => ‘’,
            ‘after_title’   => ‘’,
         ));
?>
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

<div class=”sidebar”>
 <div>
  <h2>موضوعات سایت</h2>
  <ul>
  <?php wp_list_categories(‘’); ?>
  </ul>
 </div>
</div>

<div class=”sidebar”>
 <div>
  <h2>نظرسنجی</h2>
  <div>
  ....
  </div>
 </div>
</div>

if(function_exists(‘register_sidebar’)) {
      register_sidebar(array(
            ‘name’          => ‘categories’,
            ‘before_widget’ => ‘<div class=”sidebar”><div>’,
            ‘after_widget’  => ‘</div></div>’,
            ‘before_title’  => ‘<h2>’,
            ‘after_title’   => ‘</h2>’
         ));
      register_sidebar(array(
            ‘name’          => ‘vote’,
            ‘before_widget’ => ‘<div class=”sidebar”><div>’,
            ‘after_widget’  => ‘</div></div>’,
            ‘before_title’  => ‘<h2>’,
            ‘after_title’   => ‘</h2>’
         ));
   }

<?php if ( !function_exists(‘dynamic_sidebar’)  || !dynamic_sidebar(‘categories’) ) : ?><?php endif; ?>
<?php if ( !function_exists(‘dynamic_sidebar’)  || !dynamic_sidebar(‘vote’) ) : ?><?php endif; ?>

مــا میخوایــم بــرای ایــن دو باکــس یعنــی موضوعــات ســایت و نظرســنجی ســایت ابــزارک 
ــف کنیم . تعری

حاال باید نسبت به کد html مون ابزارک رو به شکل زیر کامل کنیم :

حاال ما دو تا ابزارک داریم که میتونیم به راحتی در پوستمون استفاده کنیم . 

شما هر اطالعاتی رو در این دو ابزارک قرار بدید در مکانی که تعیین کردید اطالعات نمایش داده میشه . 

برای اینکار کافیه در مکان مناسب با استفاده از نام ابزارک ، از دستور زیر استفاده کنید :

خــوب ایــن مقالــه ی آموزشــی بــه اتمــام رســید . امیــدوارم کــه براتــون مفیــد واقــع شــده باشــه . دوســتان منتظــر انتقــادات و پیشــنهادات شــما در رابطــه بــا 
ایــن آمــوزش هســتم .

لطفا عدد مورد نظر خودتون رو به شماره 3000122033 ارسال کنید .
عدد 1 – عالی بود                 عدد 2 – خوب بود                 عدد 3 – میتونست بهتر باشه                 عدد 4 – مفید نبود 

موفق و پاینده باشید

حاال این ابزارک هارو چطور باید تو صفحاتمون به کار ببریم ؟
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

آموزش استفاده از Livicon ها بصورت کامل و جامع

نحوه ی استفاده از Livicon ها در صفحه ی وب

زمانــی کــه فونــت وب هــا روی کار اومدنــد ، امــکان اســتفاده از آیکــون هــا بصــورت متــن در صفحــات وب ، بــرای طراحــان وب فراهــم شــد کــه جایــگاه 
خاصــی بیــن کاربــران و طراحــان پیــدا کــرد. 

اخیــرا ایــن علــم پیشــرفت کــرده و شــما میتونیــد آیکــون هــا رو بصــورت متحــرک در ســایتتون اســتفاده کنیــد . به ایــن فونت آیکــون هــا livicon مــی گویند 
کــه از تکنولــوژی svg اســتفاده کرده اســت . 

بســته ی کامــل ایــن آیکــون هــا در ســایت codcanyon بــه فــروش گذاشــته شــده و کاربــران خــارج از ایــران بــه راحتــی میتونــن ایــن بســته رو خریــداری 
کننــد امــا کاربــرای ایرانــی بــه دلیــل برخــی از مشــکالت و محدودیــت در دسترســی ، امــکان خریــد ایــن بســته رو ندارنــد لیکــن بــه همیــن دلیــل امــکان 
دانلــود بســته ی کامــل ایــن فونــت هــارو در ســایت مدرســه مجــازی ایرانیــان بــرای کاربــرای ایرانــی فراهــم کردیــم . دوســت نداریــم طراحــان وب بــه دلیل 

مشــکالتی کــه ایرانــی هــا بــا درگاه هــای خــارج از کشــور دارنــد از ایــن امکانــات بــی بهــره بموننــد .
فقط از دوستانی که توانایی خرید از طریق paypal رو دارند خواهشمندیم این بسته ی ارزشمند رو از سایت codcanyon خریداری نمایند . 

این بسته رو که شامل 353 آیکون متحرک و 51 آیکون ثابت میشه میتونید از طریق این لینک دانلود کنید .

http://codecanyon.net/item/livicons-303-truly-animated-vector-icons/4618985

اســتفاده از ایــن تکنولــوژی بســیار راحتــه . فقــط بایــد بــا دقــت ایــن کار رو انجــام بدیــد تــا بــه مشــکل برنخوریــد . در انتهــا مــن فایــل پــروژه ای کــه انجــام 
دادیــم رو جهــت دانلــود قــرار میــدم .

شما به دو صورت میتونید از این آیکون ها استفاده کنید :
حالــت اول اینکــه از فایــل پیشــفرض livicon.js اســتفاده کنیــد کــه شــامل 404 آیکــون میشــه کــه ایــن کار توصیــه نمیشــه چــون بــه انــدازه ی تمــام آیکون 

هــا حجــم فایــل افزایــش پیــدا میکنه . 
حالــت دوم کــه توصیــه میشــه اینکــه آیکــون هــای دلخواهتــون رو انتخــاب کنیــد و در پــروژه تــون بــه کار ببریــد . در ایــن صــورت حجــم کمتــری در ســایت 

شــما بارگزاری میشــه .
با در نظر گرفتن حالت دوم این آموزش رو شروع می کنیم :

بسته ای که دانلود کردید رو باز کنید . پوشه ای به نام Customizer مشاهده می کنید ، وارد این پوشه بشید . 
در این پوشه دو پوشه ی css و js وجود داره .

به پوشه ی css نیازی ندارید ، پوشه ی js رو باز کنید . از بین تمامی فایل های js موجود شما چهار فایل رو نیاز دارید.
jquery-1.9.1.min.js

raphael-min.js

livicons-1.2.min.js

json2.min.js نکته اول  :
میتونید بجای نسخه ی 9 جی کوئری از نسخه ی آخر هم استفاده کنید .
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صفحه 13بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

نکته دوم  :

نکته سوم :

livicons-1-2.min همـــون بســـته ی کامـــل فونـــت آیکـــون هـــا هســـت کـــه شـــما بایـــد کـــد آیکـــون هایـــی کـــه انتخـــاب کردیـــد رو در ایـــن فایـــل قـــرار بدیـــد کـــه 

در ادامـــه نحـــوه ی انجـــام ایـــن کار رو خدمتتـــون آمـــوزش میـــدم .

از json2.min زمانـــی اســـتفاده مـــی کنیـــد کـــه بخوایـــن آیکـــون هـــا در IE6 و  IE7 هـــم قابـــل نمایـــش باشـــند . پـــس ایـــن فایـــل بـــا شـــرط در html فراخوانـــی 
. میشه 

حاال فایل های  js مذکور رو کپی کنید و در پوشه ی مناسبی از قالبتون قرار بدید . در اینجا ما پوشه ی js رو برای این کار در نظر میگیریم .

فایل customizer.html رو باز کنید . 
صفحه ای که باز میشه تمامی آیکون هارو به شما نمایش میده که میتونید آیکون های مورد نیازتون رو انتخاب کنید .

در مرحله ی بعد شما می تونید تنظیماتی رو روی بسته ی آیکون ها اعمال کنید :

www.SoftGozar.Com
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صفحه 14بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

تنظیماتی که در تصویر مشاهده می کنید تنظیمات پیشفرض هستند . تنظیماتی که شما نیاز دارید رو براتون توضیح میدم :

Default icons size  : سایز پیشفرض آیکون هارو تعیین می کنید .

Default icons color : رنگ پیشفرض آیکون هارو تعیین می کنید .

Change color on hover : رنگ آیکون در زمان hover رو مشخص می کنید .

Are icons animated by default : در این گزینه مشخص می کنید که آیا آیکون ها انیمیشن داشته باشند یا خیر ؟

Is animation looped by default : در این گزینه مشخص می کنید که آیا انیمیشن آیکون ها مداوم باشد یا خیر ؟ 

یعنی زمانی که شما موس رو روی آیکون نگه میدارید انیمیشن آیکون یکبار اتفاق بیوفتد یا تا زمانی که موس روی آیکون هست انیمیشن تکرار شود ؟
 .  click اتفاق بیوفتد یا با hover در این گزینه مشخص می کنید که انیمیشن آیکون با : Default event type

Bind an event handler to parent element with a LivIcon : در این گزینه مشخص می کنید که آیا انیمیشن با hover یا کلیک روی عنصر 

والد آیکون ، اتفاق بیوفتد یا خیر ؟ 
در نظر بگیرید که ما برای نمایش آیکون از عنصر span استفاده کردیم . این عنصر span در یک div قرار گرفته که در حقیقت عنصر div والد عنصر 

span به حساب میاد . حاال اینجا تعیین می کنید انیمیشن حتما با hover یا کلیک روی span انجام بشه یا زمانی که hover یا کلیک روی div  هم انجام 

میشه ، انیمیشن اتفاق بیوفته؟
Default morph transition time : مدت زمانی که میخواین در طی اون بازه ی زمانی  transition انیمیشن انجام بشه رو تعیین می کنید که بر حسب 

میلی ثانیه هست .
Default hover color transition time : مدت زمانی که میخواین در طی اون بازه ی زمانی  transition تغییر رنگ آیکون انجام بشه رو تعیین می 

کنید .
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صفحه 15بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

پس از انتخاب آیکون های دلخواه و اعمال تنظیمات ، به انتهای صفحه برید و دکمه  Get the code رو کلیک کنید .

کدی که دریافت کردید رو در فایل livicons-1.2.min.js کپی کنید . پس از اینکه کدهارو در این فایل کپی کردیم برای بهینه تر شدن نام فایل ، اون رو به 
livicon.js تغییر نام میدیم .

خوب حاال یه فایل html ایجاد کنید و به شکل زیر کدهای js رو به فایل اضافه کنید :

 i و span که ما عموما از html تا اینجا شما 90 درصد راه و اومدید حاال کافیه با استفاده از عناصر
استفاده می کنیم ، آیکون مورد نظرتون رو در صفحه نمایش بدید . حاال یک مثال میزنم و بعد خاصیت 

هایی که در این آیکون ها بکار میره رو توضیح میدم :

<script src=”js/jquery-1.9.1.min.js”></script>
<!--[if lt IE 8]>
<script src=”js/json2.min.js”></script>
<![endif]-->
<script src=”js/raphael-min.js”></script>
<script src=”js/livicons.js”></script>

<i class=”livicon” data-n=”user-add” data-c=”#000” data-hc=”#ccc” ></i>

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


صفحه 16بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

در اینجا ما آیکونی به شکل                              خواهیم داشت که با رویداد hover انیمیشن اجرا میشه .
حاال خاصیت هایی که در این فونت آیکون به کار رفته رو براتون توضیح میدم :

class=”livicon”

این خصوصیت و مقدار همیشه ثابت هست .
data-n : نام آیکونی هست که مد نظر شماست . این نام رو از همون صفحه customizer کپی کنید .

data-c : این خاصیت رنگ آیکون رو مشخص می کنه .

data-hc : ایـــن خاصیـــت رنـــگ آیکـــون رو در زمـــان hover مشـــخص میکنـــه . یعنـــی زمانـــی کـــه مـــوس روی آیکـــون قـــرار میگیـــره رنـــگ آیکـــون بـــه رنگ 

انتخابـــی شـــما تغییـــر مـــی کنه .

بطور کل خاصیت هایی که میتونید در آیکون ها استفاده کنید رو براتون با مقدارهاشون لیست می کنم. این خاصیت هارو میتونید بصورت کامل و یا خالصه 
نویسی استفاده کنید :

data-name=”tag”

با این خاصیت میتونید نام آیکون رو تعیین کنید .
data-size=”32”

با این خاصیت میتونید سایز آیکون رو تعیین کنید .
data-color=”original”

با این خاصیت میتونید رنگ آیکون رو مشخص کنید .
data-hovercolor=”#000”

با این خاصیت میتونید رنگ آیکون هنگام hover رو مشخص کنید .
data-animate=”true”

با این خاصیت میتونید تعیین کنید که انیمیشن در آیکون اتفاق بیوفته یا خیر .
data-loop=”false”

با این خاصیت میتونید تعیین کنید که انیمیشن آیکون تکرارشدنی باشه یا خیر ؟ )مثال در باال زده شد(
data-iteration=”3”

با این خاصیت می تونید تعداد دفعات تکرار انیمیشن رو تعیین کنید .
data-duration=”0”

با این خاصیت می تونید بازه ی زمانی رو مشخص کنید که انیمیشن طی اون بازه ی زمانی اتفاق بیوفته . که بر حسب میلی ثانیه محاسبه میشه .
data-eventtype=”hover”

. click اتفاق بیوفته یا hover با این خاصیت تعیین می کنید که انیمیشن هنگام
data-onparent=”false”

با این خاصیت تعیین می کنید که انیمیشن با hover یا کلیک روی عنصر والد انجام بشه یا تنها با hover یا کلیک روی عنصر آیکون انجام بشه ؟
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صفحه 17بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

این خاصیت هارو میتونید بصورت خالصه هم استفاده کنید :

خــوب دوســتان فکــر مــی کنــم آمــوزش هــای الزم در ایــن زمینــه داده شــد . اگــر ســوالی براتــون بوجــود اومــد در بخــش پرســش وپاســخ مدرســه مجــازی 
ایرانیــان مطــرح کنید . 

 دوستان عزیز موفق باشید

پروژه ی کوچکی که باهم انجام دادیم رو میتونید از این لینک دانلود کنید .

data-n=”tag”

data-s=”32”

data-c=”original”

data-hc=”#000”

data-a=”1”

data-l=”0”

data-i=”3”

data-d=”0”

data-et=”hover”

data-op=”0”

http://weburl.ir/Znpps
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صفحه 18بخش : آموزش کدنویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

CSS3 زیبای افکت دار با Tooltip نحوه ایجاد

سالم همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
در ایـــن مقالـــه قصـــد دارم نحـــوه ی کدنویســـی یـــه tooltip رو خدمتتـــون آمـــوزش بـــدم کـــه افکـــت داره و نیـــازی بـــه جـــی کوئـــری هـــم نداریـــد . مـــن بـــا این دید 
کـــه شـــما بـــا css3 آشـــنا هســـتید ایـــن موضـــوع رو آمـــوزش میـــدم . در صورتـــی کـــه بـــا css3 آشـــنایی نداریـــد در انتهـــای مقالـــه چنـــد تـــا لینـــک گذاشـــتم کـــه 

بـــا مطالعـــه ی اون هـــا موضـــوع براتـــون بیشـــتر جـــا میوفته .

خوب دوستان میریم سر اصل مطلب یعنی آموزش :( بهتره که با من قدم به قدم مراحل و جلو برید تا کامال موضوع رو درک کنید .
معموال ما برای لینک هامون tooltip میذاریم . پس یه عنصر a رو برای این کار در نظر میگیریم .

حاال برای اینکه زیبا به نظر برسه یکم بهش استایل میدیم :

خـــوب تـــا اینجاشـــو کـــه همـــه بلـــد بودیـــم حـــاال مـــا میخوایـــم زمانـــی کـــه مـــوس روی عبـــارت مدرســـه مجـــازی ایرانیـــان قـــرار گرفـــت ، یـــه تولتیـــپ بـــاز بشـــه و 
توضیحاتـــی رو ارائـــه کنـــه . بـــرای درج توضیحـــات مـــا میایـــم و یـــه خصوصیـــت بـــه ایـــن عنصـــر اضافـــه میکنیـــم و توضیحاتمـــون رو در اون خاصیـــت درج مـــی 
کنیـــم . نکتـــه : شـــما در html میتونیـــد خاصیـــت هـــای خـــاص خودتـــون رو در صـــورت نیـــاز تعریـــف کنید بـــدون اینکـــه در اســـتانداردهای html تعریف شـــده 

باشـــه .

در اینجا ما خاصیتی به نام data-iro با مقدار “ آموزش طراحی وب “ تعریف کردیم . حاال باید با css3 این خاصیت رو نمایش بدیم .
به عنصر a و خاصیتمون استایل زیر رو اختصاص میدیم :

اگـــر خاطرتـــون باشـــه و جلســـه ی آموزشـــی مربـــوط بـــه position هـــارو مطالعـــه کـــرده باشـــید ، زمانـــی کـــه relative رو بـــه عنصـــر والـــد اختصـــاص میدیـــد 
، موقعیـــت مکانـــی هـــر آنچـــه کـــه مربـــوط بـــه ایـــن عنصـــر و درون ایـــن عنصـــر باشـــه و position absolute رو داشـــته باشـــه ، نســـبت بـــه موقعیـــت مکانـــی 

عنصـــر والـــد محاســـبه میشـــه .
در اینجـــا چـــون مـــا عنصـــر داخلـــی نداریـــم و داریـــم روی خاصیـــت عنصـــر کار مـــی کنیـــم ، نمیتونیـــم بـــه عنصـــر خـــاص و معینـــی اســـتایل بدیـــم تـــا بـــه عنـــوان 

تولتیـــپ نمایـــش داده بشـــه ، مـــا بایـــد بـــه خاصیتمـــون اســـتایل بدیـــم . بـــرای همیـــن از کالس هـــای کاذب اســـتفاده مـــی کنیـــم . 

استایل موجود در صفحه بعدی رو به استایل ها اضافه می کنیم :

<a href=”http://iroschool.com”>مدرسه مجازی ایرانیان</a>

.tooltip{color: #333; text-decoration: none; font: 13px tahoma ;}

.tooltip:hover{color: #0074A2;}

<a href=”http://iroschool.com” data-iro=”آموزش طراحی وب>“مدرسه مجازی ایرانیان</a>

. tooltip, [data-iros] { position: relative; display: inline-block;  }
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دلیــل اعمــال absolute رو کــه خدمتتــون توضیــح دادم . زمانــی کــه شــما مــوس رو روی عنصــر میبریــد و تولتیــپ نمایــش داده میشــه ، ایــن تولتیــپ 
نســبت بــه موقعیــت مکانــی عنصــر a نمایــش داده میشــه . مثــال نمیــاد اول صفحــه نمایــش داده بشــه ، میــاد هرجایــی کــه عنصــر a قــرار گرفتــه نمایــش 

داده میشــه .
Transform و transition هم به دلیل اعمال افکت در نمایش تولتیپ درج کردیم .

بــرای پنهــان کــردن اولیــه ی تولتیــپ از visibility و opacity اســتفاده کردیــم . دلیلشــم اینــه کــه بایــد در ابتــدا پنهــان باشــه و زمانــی کــه مــوس روی لینک 
قــرار میگیــره نمایان بشــه .

از z-index استفاده کردیم تا تولتیپ هنگام نمایش ، روی تمامی عناصر قرار بگیره .
از pointer-events استفاده کردیم تا select یا انتخاب متن داخل تولتیپ امکان پذیر نباشه .

خوب حاال به این تولتیپ استایل میدیم :

با کالس کاذب before به خود تولتیپ استایل میدیم و با کالس کاذب after به خصوصیت data-iro استایل میدیم .
عبارت content: attr)data-iro( یعنی محتوای خصوصیت  data-iro رو در این تولتیپ نمایش بده .

تا اینجا شما موفق شدید خاصیتی که تعریف کرده بودید رو بصورت تولتیپ نمایش بدید ولی برای نمایش کامل تولتیپ هنوز کار داریم .
بــرای زیباتــر نشــون دادن تولتیــپ بایــد اســتایل بیشــتری رو اعمــال کنیــم . بــرای اینــکار یــه کالس دیگــه تعریــف می کنیــم و ادامــه ی اســتایل هارو بــه اون 

میدیــم تــا موضــوع پیچیــده نشــه و کدهامــون بهینــه تر باشــه .

حاال استایل زیر رو به کالس جدید میدیم :
اول یه پیکان کوچیک مثلثی شکل ایجاد می کنیم :

حاال این پیکان رو در مکان مناسب قرار میدیم :

به تولتیپ هم استایل نهایی و میدیم تا در مکان مناسبی قرار بگیره :

.tooltip:before, .tooltip:after, [data-iro]:before, [data-iro]:after { position: absolute; -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0); -moz-transform: translate3d(0, 0, 0);  transform: 
translate3d(0, 0, 0); visibility: hidden; opacity: 0;  z-index: 1000000;  pointer-events: none;  -webkit-transition: 0.3s ease; -moz-transition: 0.3s ease; transition: 0.3s ease; 
-webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms;transition-delay: 0ms; }

.tooltip:before, [data-iro]:before { content: ‘’; position: absolute; background: transparent;  border: 8px solid transparent;z-index: 1000001; }
         .tooltip:after, [data-iro]:after { content: attr(data-iro); background: #383838; color: #fff; text-shadow: 0 -1px 0px black; padding: 8px 10px 10px; line-height: 15px; 
white-space: nowrap;box-shadow: 4px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); }

<a class=”tooltip tooltip-top” href=”http://iroschool.com” data-iro=”آموزش طراحی وب>“مدرسه مجازی ایرانیان</a>

.tooltip-top:before {border-top-color: #383838;}

.tooltip-top:before {margin-bottom: -15px; margin-left: -7px;}

.tooltip-top:after {margin-left: -22px; }

.tooltip-top:before, .tooltip-top:after { bottom: 100%;left: 50%; }

http://weburl.ir/Znpps
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دقت داشته باشید که موقعیت مکان ها نسبت به عنصر a اعمال میشه .

حاال برای اینکه این عملیات با افکت اجرا بشه استایل زیر رو اضافه می کنیم :

خوب ما تمامی استایل هارو دادیم، در نهایت میخوایم بگیم زمانی که موس روی عبارت رفت این تولتیپ ظاهر بشه :

به همین راحتی حاال شما یه تولتیپ زیبا دارید که بدون کدهای جی کوئری با افکت برای شما اجرا میشه .

در صورتی که نیاز به اطالعات بیشتر داشتید مقاالت زیر رو مطالعه بفرمایید :

امیدوارم که خوشتون اومده باشه :(

z-index  ها و position مقاله ی مربوط به

 transform مقاله ی مربوط به

transition مقاله ی مربوط به

میتونید این پروژه رو از این لینک دانلود کنید

.tooltip-top:hover:after, .tooltip-top:hover:before, .tooltip-top:focus:after, .tooltip-top:focus:before { -webkit-transform: translateY(-8px); -moz-trans-
form: translateY(-8px);transform: translateY(-8px); }

.tooltip:hover:before, .tooltip:hover:after, .tooltip:focus:before, .tooltip:focus:after, [data-iro]:hover:before, 
[data-iro]:hover:after, [data-iro]:focus:before, [data-iro]:focus:after { visibility: visible;opacity: 1; }

.tooltip:hover:before, .tooltip:hover:after, [data-iro]:hover:before, [data-iro]:hover:after { -webkit-transi-
tion-delay: 90ms; -moz-transition-delay: 90ms;transition-delay: 90ms; }

www.SoftGozar.Com
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پرسش و پاسخ
مدرسین مدرسه مجازی ایرانیان آماده پاسخ گویی به شما هستند

HTTP://ASK.IROSCHOOL.COM

سوالی دارید ؟

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

کافیســت در کمتــر از 10 ثانیــه ثبــت نــام کــرده و ســوال خــود را بپرســید !

www.SoftGozar.Com
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Composer  یک پارچه سازی الیه ها در فتوشاپ با

افزونه Composer فتوشاپ

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

گاهــی اوقــات مــا در فتوشــاپ بــا فایــل هــای حجیــم و بزرگــی ســرو کار داریــم و تعــدد الیــه هــا باعــث ســردرگمی مــا میشــه . حــاال اگــر بخوایــم یــک ســری 
پارامتــر هایــی رو در چنــد الیــه اعمــال کنیــم ایــن کار رو واســه مــا ســخت میکنــه چــون بایــد یــک بــه یــک بــر روی هــر الیــه تغییــرات رو لحــاظ کنیــم . بــه 
عنــوان مثــال فــرض کنیــد مــا میخوایــم Drop Shadow رو در FX چنــد الیــه تغییــر بدیــم . خــب بــرای ایــن کار بایــد بــه  Layer Style  کلیــه اون الیــه 
هــا مراجعــه کنیــم و دراپ شــادو هــر کــدوم رو تنظیــم کنیــم .  خــب ایــن کار بســیار ســخت و طاقــت فرســا هســت ولــی هیــچ گاه فکرشــو کردیــد که شــاید راه 

دیگــه ای هــم باشــه کــه ایــن کار رو بــا چنــد کلیــک بــرای مــا انجــام بــده  ؟ پــس ادامــه آمــوزش رو مطالعــه کنیــن

افزونــه Composer کــه توســط وب ســایت jasonforal.com ارائــه شــده امــکان ایــن رو بــرای شــما فراهــم میکنــه کــه در حقیقــت الیــه هــای فایــل 
فتوشــاپی خودتــون رو بــا هــم ســینک ) Sync ( کنیــن و  تغییــرات خاصــی رو بــه یــک بــاره روی همــه الیــه هــای انتخــاب شــده اعمــال کنیــن . در زیــر بــه 

ویژگــی هــای ایــن افزونــه اشــاره میکنــم :

ایــن افزونــه بــه ســادگی قابــل نصــب روی فتوشــاپ شــما هســت و مطمئنــا ســرعت کار شــما رو بــاال خواهــد بــرد . در زیــر نســخه هایــی از فتوشــاپ کــه 
قابلیــت نصــب ایــن افزونــه را دارنــد ذکــر میکنــم : 

Adobe Photoshop CS5
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CC

این افزونه رو میتونید از طریق لینک زیر دانلود و استفاده کنید . امیدوارم که این مقاله هم در جهت رشد فنی شما تاثیر گذار بوده باشه .
 این رو همیشه یادتون باشه که عموما برای هر کاری راه ساده تری هم وجود داره ولی شاید ما از اون بی اطالع باشیم :(

LayerStyle بروزرسانی

در 3 مرحله الیه های فایل خود را یک پارچه سازی کنید

بروزرسانی مکان اشیاء

الیه ها یک پارچه شد !انتخاب Composerانتخاب الیه ها

بروزرسانی انتخاب الیه هابروزرسانی نمایش اشیاء

Composer دانلود افزونه

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393
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مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار6 راهکار ساده از اصول ایمنی اولیه رنگ شناسی وب 

بــه وضــوح یکــی از اولیــن کالس هــای هنــر خــودم رو بــه یــاد میــارم ، وقتــی کــه بــه عنــوان یــک کــودک مشــتاق در مــورد گروهــی از رنــگ هــای روشــن 
پــرس و جــو میکــردم .  اونجــا بــود کــه رنــگ هــای اصلــی رو بــا هــم ترکیــب کــردم تــا بتونــم رنــگ هــای غیــر اصلــی  رو بــه وجــود بیــارم و از ایــن کار لــذت 
بــردم چــون بــه ایــن پــی بــردم کــه وقتــی میشــه دو رنــگ رو بــا هــم ترکیــب کــرد ، بــرای بــه وجــود آوردن یــه رنــگ جدیــد میشــه رنــگ هــای مختلفــی رو 
بــا هــم ادغــام کــرد و بــاز هــم رنــگ هــای جدیدتــری رو بوجــود آورد . مهــم نبــود کــه از چــه طریقــی تونســتم بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنــم و فقــط ایــن 

اهمیــت داشــت کــه تونســتم رنــگ جدیــدی رو بوجــود بیــارم .

ســال هــای بعــد وقتــی کــه داشــتم بــه عنــوان یــک طــراح وب تــازه کار کار میکــردم ٬ چیزهــای مشــابهی کــه قبــال گذرونــده بــودم  رو یــک بــار دیگــه تجربــه 
کــردم . موقــع کار داخــل یــک تلــه ای از رنــگ هــای بســیار زیــاد افتــادم کــه نمیشــد از اونهــا دوری کــرد . بلــه ،  رنــگ هــای بســیار زیــاد و تــازه داســتان بــه 

همیــن جــا ختــم نمیشــد ! ترکیــب اونهــا بــه روش غلــط منجــر بــه درســت شــدن رنــگ هــای بــی اســتفاده میشــد .
مــن ســعی کــردم تــالش کنــم و در مــورد طــرح هــای رنگــی وب بیشــتر یــاد بگیــرم کــه باعــث شــد اطالعــات بســیار بســیار جالبــی در مــورد تئــوری رنــگ 
پیــدا کنــم . مــن در مــورد رنــگ هــا ٬ تــه رنــگ هــا ٬ ســایه هــا ٬ نــوا هــا ٬ اشــباع کــردن و روشــنایی مطالعــه داشــتم . رنــگ هــای مشــابه ٬ تــک رنــگ هــا و 

رنــگ هــای ســه تایــی ٬ رنــگ هــای مکمــل و بقیــه طــرح هــای رنگــی ترکییبــی از دیگــر چیزایــی بــود کــه بهشــون پرداختــم . 

در ایــن آمــوزش قصــد دارم کــه 6 راه کارســاز مطمئــن کــه هیــچ وقــت غلــط جــواب نمیدهنــد رو بــا شــما بــه اشــتراک بــذارم تــا بــه یــک فهــم بنیــادی هنگام 
کار کــردن بــا رنــگ هــا وقتــی کــه داریــد یــک وب رو طراحــی میکنیــد دســت پیــدا کنیــد . دقــت کنیــن کــه ایــن هــا قانــون نیســتند همونطــور کــه وقتــی وارد 
حرفــه ای هــا بشــید کامــال مســیر دیگــه ای رو بــرای درســت کــردن طــرح هــای رنگــی اســتفاده میکنیــن . بــا ایــن وجــود ایــن هــا نقاط شــروع هســتند ٬ یک 

ســری راهــکار هــای ایمــن رو در ایــن زمینــه بــه شــما معرفــی کنــم .
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صفحه 24بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار1( طرح های رنگی در بوم نقاشی ، نه در برگه های رنگ

یکــی از پایــه تریــن و اساســی تریــن مســائلی کــه در طراحــی وب مطــرح میشــه اینــه کــه اصــال مهــم نیســت شــما چــه زمانــی رو گذروندیــن تــا یــک طراحــی 
بســیار زیبــا و مــورد پســند تهیــه کنید .

محتــوا !   بلــه درســت شــنیدید ،  طــرح رنگــی کــه شــما اســتفاده میکنیــن هیــچ وقــت نبایــد برتــری ایجــاد کنــه نســبت بــه محتوایــی کــه وبســایت شــما ارائــه 
میــده . در واقــع مخاطــب وبســایت در ضمــِن لــذت بــردن از طراحــی شــیک و عالــی وبســایت بایــد از مطالــب و محتــوای ارائــه شــده اســتفاده کنــه نــه از 
طراحــی شــما پــس بــه بیانــی طراحــی شــما بایــد در بــک گرانــد یــا پشــت زمینــه وب باشــه و بــه مطالــب و محتــوای وبســایت کمک کنــه تــا خودشــون رو در 

روی بــک گرانــد یــا بــه تعبیــری زمینــه جلــو وبســایت جــا کننــد .

دو طــرح نمونــه زیــر رو در نظــر بگیریــد . رنــگ لطیفــی کــه در تصویــر اول اســتفاده شــده باعــث میشــه فوکــوس روی  تصاویــر اتفــاق بیفتــه و در مجمــوع 
طــرح مــورد پســندی حاصــل بشــه ولــی در تصویــر دوم اســتفاده از یــک طــرح رنگــی غلــط و یــا بــه عبارتــی طــرح رنگــی تنــد باعث میشــه نــه تنها مشــاهده 

اون لــذت بخــش و یــا آرامــش بخــش نباشــه بلکــه تمرکــز رو از روی تصاویــر کامــال ازبیــن میبــره .

دقــت کنیــد کــه لفــظ تنــد کــه بــرای تصویــر دوم اســتفاده کــردم بــه ایــن معنــی هســت کــه محتــوا مــورد توجــه قــرار نمیگیــره و بیشــتر طــرح رنگــی جلــب 
توجــه میکنــه .
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صفحه 25بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

2( شروع با یک پایه و اساس سیاه سفید ساده

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار

اینجـــا میخـــوام یـــک ایـــده بســـیار خـــوب بهتـــون پیشـــنهاد کنـــم . بـــرای شـــروع یـــک طـــرح رو انتخـــاب کنیـــد مثـــل عکـــس هایـــی کـــه در ایـــن دو تصویر اســـتفاده 
شـــدند ، یـــا هـــر مـــورد خـــاص دیگـــه ای کـــه احســـاس میکنیـــد میتونـــه ســـوژه طراحـــی وب شـــما باشـــه . طرحـــی کـــه دوســـت داریـــن در وب ظاهـــر بشـــه رو 

جلـــوی خودتـــون قـــرار بدیـــن و حـــاال بیرونـــش یـــا اطرافـــش رو طراحـــی کنیـــد .

در واقـــع بیایـــن از داخـــل بـــه ســـمت بیـــرون حرکـــت کنیـــن بـــه ایـــن معنـــی کـــه وقتـــی شـــما اون عکـــس یـــا هـــر طرحـــی کـــه اســـتفاده میکنیـــن رو جلـــوی خودتـــون 
داشـــته باشـــید و طراحـــی خودتـــون رو بـــر اســـاس اون انجـــام بدیـــن تقریبـــا مثـــل تصویـــر اول بـــه یـــک هماهنگـــی بیـــن ســـوژه مـــورد نظرتـــون و طراحی کـــه انجام 
دادیـــن خواهیـــد رســـید . اگـــر اینطـــور عمـــل کنیـــن خواهیـــد دیـــد کـــه از هماهنگـــی ایجـــاد شـــده لـــذت خواهیـــد بـــرد ، مخاطـــب شـــما در عیـــن لـــذت بـــردن از 

طراحـــی شـــما از محتـــوای وب هـــم اســـتفاده خواهـــد کـــرد .

در عالـــم ، رنگهـــای بســـیار زیـــادی وجـــود دارنـــد و بـــه همیـــن علـــت ترکیـــب رنـــگ هـــای بســـیار بســـیار زیـــادی هـــم موجود هســـت که شـــما بـــرای رنـــگ زمینه 
اصلـــی و رنـــگ متنـــی کـــه اســـتفاده مـــی کنیـــن میتونیـــن ازشـــون بهـــره ببریـــن . بـــه هـــر حـــال پیشـــنهاد مـــن بـــه شـــما اینـــه کـــه بـــا ســـاده تریـــن شـــروع کنیـــد . بـــه 

نظرتـــون ســـاده تریـــن کـــدوم رنـــگا میتونه باشـــه ؟  
درست حدس زدید !  سفید یا خاکستری روشن برای پس زمینه و رنگ خاکستری تیره برای متن .

اگـــر شـــما بـــه گزینـــش مـــن از وبســـایت هـــای مشـــهور یـــا قالـــب هـــا و حتـــی تـــم هـــا توجـــه کنینمتوجـــه میشـــید کـــه اکثریـــت اونهـــا ایـــن واقعیـــت رو دارنـــد کـــه از 
رنـــگ خاکســـتری تیـــره بـــرای متـــن روی بکگرانـــد ســـفید یـــا خاکســـتری روشـــن اســـتفاده کردنـــد .
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صفحه 26بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار

 ایــن اتفــاق بــی دلیــل نیســت . مهــم تریــن دلیلــی کــه میتونــم بــه اون اشــاره کنــم این هســت کــه شــما در ایــن ترکیب رنــگ تقریبــا مطالعــه مطالــب رو برای 
بازدیــد کننــده هــا تضمیــن کردیــد . در واقــع اجــازه دادیــد متــن و یــا تصویــر و یــا هــر ســوژه دیگــه ای کــه در نظــر داریــن بــه خوبــی ســر جــای خودشــون 

یعنــی روی پــس زمینــه قــرار بگیرنــد .  بــه ایــن تصویــر توجــه کنیــن : 

اگــه بخــوام باهاتــون روراســت باشــم بــه جــرات میتونــم بگــم از رنــگ ســیاه محــض بــرای متــن دوری کنیــد بــه ایــن خاطــر کــه تجربــه ثابــت کــرده رنــگ 
خاکســتری تیــره قابلیــت بهتــری بــرای خونــدن داره. اگــر بــه کدهــای رنــگ تســلط داشــته باشــید میتونــم اینــو بهتــون بگــم کــه کــد رنــگ مناســب بــرای 

اســتفاده در متــن از  666666#  شــروع میشــه و تــا 333333# ادامــه پیــدا میکنــه . 

بــرای رنــگ پــس زمینــه میتونــم بهتــون بگــم رنــگ ســفید محــض یــا کــد رنــگ FFFFFF# بهتریــن رنــگ خواهــد بــود و بــرای طراحــی رنگ پــس زمینه 
بقیــه المنــت هــا یــا باکــس هــا یــا فضاهــای متنــی از کــد رنــگ FFFFFF# تــا کــد رنــگ CCCCCC# کــه رنــگ خاکســتری روشــن رو بــه شــما میــده 

بهتریــن انتخــاب خواهــد بــود  .
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صفحه 27بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار3( برای هایالیت فقط یک رنگ انتخاب کنید

رایــج تریــن اشــتباه در طــرح هــای رنگــی عمومــا جایــی اتفــاق میفتــه کــه رنگهــای بســیار زیــادی بــا هــم درگیــر میشــن . بلــه ، کشــمکش بیــن رنگهاســت که 
همیشــه مشــکل ایجــاد میکنــه . هرچقــدر رنــگ بیشــتری اســتفاده کنیــد کار ســخت تــری خواهــد بــود کــه بتونیــن اونهــا رو کنتــرل کنید .

بــرای اینکــه منظورمــو متوجــه بشــین بیایــن هرچــه ســریعتر شــروع کنیــم : بــرای آغــاز فقــط یک رنــگ دیگه بــه قالب ســیاه ســفید خودتــون اضافــه کنید . 
ایــن رنــگ رو بــرای هایالیــت کــردن یــا بــه عبارتــی هــاور کــردن لینــک هــا ، منــو هــا ، تیتــر هــا ، ســر تیتــر خبــر هــا ، دکمــه هــا و ... در نظــر بگیریــد . ایــن 

رنــگ میتونــه آبــی ، ســبز ، قرمــز یــا هــر رنــگ دیگــه ای باشــه . 

بــه تصویــر مــن دقــت کنیــد . رنــگ هایالیتتــون رو بــا رهــا کــردن یــک باکــس رنگــی روی بــک گرانــد اصلیتــون بیشــتر جلــوه بدیــن . انــدازه ایــن باکــس رو 
طــوری انتخــاب کنیــد کــه تمــوم قســمت هــای وب و تمــوم المنــت هــای اســتفاده شــده کــه رنــگ هــای مختلفــی دارنــد رو پوشــش بــده .حــاال  پنــل رنگــی 

فوتوشــاپ رو بــاز کنیــد . یــک چهــارم کنــاری قســمت بــاال ، در وســط اون کلیــک کنیــد .

اسکرول موس رو حرکت بدین تا به رنگ دلخواهی برسین که فکر میکنین به طراحیتون میاد یا به عبارتی روی اون ست میشه . 
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صفحه 28بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مترجم این مبحث آموزشی : یحیی همت یار

در اینجـــا شـــما بـــا ســـه رنـــگ پایـــه کار میکنیـــن : رنـــگ پـــس زمینـــه ، رنـــگ متـــن و رنـــگ هایالیـــت . شـــما در آینـــده بایـــد رنـــگ های بیشـــتری نســـبت به یک 
رنـــگ هایالیـــت اســـتفاده کنیـــد ولـــی بـــرای االن فقـــط بهـــش فکـــر کنیـــد !  یـــک نـــوع درگیـــری ، یـــا کشـــمکش بیـــن رنگ هـــا درســـت کردید .

اگـــه بخـــوام ســـاده توضیـــح بـــدم بایـــد تـــالش کنیـــن اول رنـــگ هایالیـــت رو بـــا رنـــگ پـــس زمینـــه ســـت کنیـــن و بعـــد از اون بـــا رنـــگ متـــن و دوبـــاره چـــک کنین 
کـــه بـــا رنـــگ پـــس زمینـــه ســـت باشـــه . بـــرای همیـــن اضافـــه کـــردن هـــر رنـــگ دردســـر هـــای زیـــادی ایجـــاد میکنـــه و بـــه همیـــن خاطـــر بیـــن رنـــگ هـــا دعـــوا 
میشـــه . ازونجـــا کـــه متوجـــه شـــدید کـــه ســـختی کار بـــه چـــه علـــت هســـت بعـــد از اینکـــه کامـــل بـــا ایـــن ســـه رنـــگ درگیـــر شـــدید و بـــه نتیجـــه مطلوب رســـیدید 

، یـــک رنـــگ دیگـــه هـــم اضافـــه کنیـــد تـــا پیچیدگـــی بیشـــتر رو حـــس کنیـــن . 

   H رو داشـــتین تغییـــر میدادیـــن . حـــرف  Hue موقعـــی کـــه داشـــتین بـــا تغییـــر رنـــگ بـــه نتیجـــه مطلـــوب میرســـیدین اگـــه دقـــت کـــرده باشـــین رنگـــی بـــه اســـم
نمـــاد کلمـــه Hue  هســـت کـــه بـــا بـــاال و پاییـــن بـــردن اســـکرول تغییـــر میکـــرد . پـــس االن کار کـــردن بـــا رنـــگ hue  رو یـــاد گرفتیـــن

خـــب امیـــدوارم تـــا اینجـــا از ایـــن آمـــوزش اســـتفاده کـــرده باشـــید . تـــا اینجـــا 3 مـــورد رو بررســـی کردیـــم و بـــه نتایـــج مطلوبـــی هـــم رســـیدیم . در شـــماره بعـــدی 
ماهنامـــه ، 3 مـــورد دیگـــه رو هـــم براتـــون توضیـــح خواهیـــم داد . 

با تشکرا ز توجه شما
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رابط کاربردی برنامه نویسی )API( چیست و چگونه 
می توانید از مزایای آن در استارتاپ  خود بهره مند شوید؟

با توجه به اینکه نرم افزارها در همه روندهای کسب و کار دنیای امروز، حضور مهم و تاثیر گذار دارند، روش هایی که سازمانها، شرکت ها، و مشتریان با این 
نرم افزارها با هم ارتباط برقرار می کنند جزو مزیت های رقابتی مهم آن سازمان یا شرکت به نسبت رقبایش در بازار به حساب می آید.

رابط کاربردی برنامه نویسی یا همان API، که این ارتباطات را برقرار می کند، ابزار مهمی است برای رشد نوآوری درون سازمانی، دسترسی به مشتریان 
بیشتر، توسعه محصوالت و ایجاد اکوسیستم های همکاری چاالک و پویا.

در نتیجه ی وجود چنین اکوسیستم هایی، فرصت های تجاری پرسود برای سازمان ها و شرکت ها، و همچنین در حوزه های تجاری آن ها سربرآورده اند. و 
این، پدیده ای جدید و مهم به نام اقتصاد API را بوجود آورده است.

در کمتر از ۱۰ سال، API ها از یک موضوع خیلی تخصصی و پیچیده تبدیل شدند به چسب الکترونیکی کسب و کارها، که توسعه دهندگان نرم افزارها را قادر 
Busi-(  ساخته اند برنامه ها و نرم افزارهای جدید تولید کنند و اغلب کسب و کارهای جدیدی بر اساس آن ها ایجاد کنند. بازار کسب و کار به توسعه دهنده

ness to Developers — B2D( به سرعت به یکی از پرشتاب ترین فرصت های در حال رشد در پردازش ابری تبدیل شده است.

این اقتصاد، در کشورهای پیشرفته خیلی وقت است که شکل گرفته است اما در ایران، هنوز یک نوزاد است.

API یک تعریف ساده برای

Amazon Web Services

Twitter

API را می توان به قراردادی تشبیه کرد که دو نرم افزار را قادر می سازد بر اساس آن با هم ارتباط برقرار کرده و اطالعات رد و بدل کنند.

در طــی چنــد ســال اخیــر، ایــن رابــط هــای کاربــردی، بــه کانــال هــای حیاتــی بــرای راه انــدازی کســب وکارهــای جدیــد تبدیــل شــده انــد. کارآفرینانــی کــه 
روش هــای توســعه محصــوالت موجــود، برقــراری ارتبــاط بهتــر میــان آن هــا و ایجــاد ارزش هــای جدیــد از آن طریــق را یــاد گرفتــه انــد، توانســته انــد در 

رشــِد ایــن اکوسیســتم  نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد.

در دنیــای امــروز، داشــتن و ارائــه یــک API قــوی چیــزی بیشــتر از یــک ژســت تخصصــی اســت. یــک API قــوی و موثــر، یــک مزیــت مهــم رقابتــی بــرای 
شــما بــه حســاب مــی آید.

چند مثال مشهور:

آمازون، به کمک عناصر API های قوی مانند EC2 در »خدمات وب« )AWS(، درآمد چند میلیارد دالری کسب کرده است.

اگــر API  توییتــر دچــار مشــکل شــود، صدهــا هــزار ســایت، اپ موبایــل، ســرویس و کســب کار، تحــت تاثیــر قــرار خواهنــد گرفــت. بنابرایــن، پایــدار نگــه 
داشــتن یــک  API بــا تعــداد مشــتریانش رابطــه مســتقیم دارد.
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مزایای داشتن API برای کسب و کار شما

در ایران چه خبر است؟

Google Maps

Twilio

تشــویق توســعه دهنــدگان نــرم افــزار بــه نوشــتن برنامــه هــای نــرم افــزاری بــر اســاس پلتفــرم هــای شــما، موجــب نفــوذ بیشــتر شــما، و وابســته شــدن روز 
افــزون ســرویس هــای جدیــد بــه شــما خواهــد شــد. کــه ایــن امــر بــا خــود، باالرفتــن ارزش پلتفــرم، توســعه اکوسیســتم و باالرفتــن پایــداری سیســتم را بــه 

همــراه مــی آورد.
از طــرف دیگــر، مشــتریان شــما کــه محصــوالت یــا خدماتــی اســتفاده مــی کننــد کــه بــر اســاس API شــما ســاخته شــده اســت، از اینکــه همــه چیــز بــا هــم 

مرتبــط اســت و بــدون دردســر و بــه راحتــی کار مــی کنــد، خوشــنود خواهنــد بــود.
دشــواری کار در ایــن اســت کــه شــمایی کــه ســرویس را راه انــدازی کــرده ایــد، بایــد بتوانیــد الیــه ایــی بــر روی آن درســت کنیــد کــه توســعه دهنــدگان نــرم 
 SaaS = Software افــزار بتواننــد از داده هــا و امکانــات شــما، در ازای پرداخــت مبلغــی منطقــی، اســتفاده نماینــد. چیــزی شــبیه آنچه کــه شــرکت هــای

as a Service  )نــرم افــزار بــه عنــوان ســرویس( بــرای مــدل B2B انجــام مــی دهنــد.

در ایــران، مشــهورترین و بیشــترین نــوع API هــا، مربــوط بــه ســامانه هــای ارســال پیامــک اســت. ایــن رابــط هــای کاربــردی، بــه برنامــه نویســان اجــازه 
مــی دهنــد تــا بــدون داشــتن دغدغــه و دردســر راه انــدازی ســرورهای ارســال پیامــک، تمرکــز خــود را بــر هــدف اصلــی نــرم افزارشــان جلــب کننــد.

ایــن ســرویِس اطالعــات مکانــی و نقشــه، اگــر تنهــا از طریــق وب ســایتش قابــل دســترس بــود قطعــا ایــن انــدازه کاربــر نمــی داشــت. در حــال حاضــر شــما 
مــی توانیــد بــه داده هــا و اطالعــات گــوگل مپــس از روش هــای متنــوع و بــا ســخت هــای مختلــف دسترســی پیــدا کنیــد.

فیســبوک و Salesforce.com از دیگــر شــرکت هایــی هســتند کــه دسترســی بــه اطالعــات و امکاناتشــان را از طریــق API هــای اختصاصــی خــود، مهیــا 
کــرده انــد.

یکــی از دیگــر کســب و کارهــای مشــهور کــه API قدرتمنــدی را ارائــه کــرده اســت، Twilio مــی باشــد. بــر روی API ایــن شــرکت، کــه کارش ارائــه خدمات 
ارتباطــی اســت، بیــش از ۲۰۰.۰۰۰ توســعه  دهنــده نــرم افــزار، برنامــه هــای کاربــردی خــود را ســاخته اند.

ایــن شــرکت بــا ارائــه API بــرای خدمــات ارتباطــی خــود، توانســت مــدل کســب و کار ســنتی شــرکت هــای مخابراتــی را به کلــی تغییــر دهــد. Twilio امکان 
اســتفاده از تمامــی خدمــات ارتباطــی ارائــه شــده ماننــد MMS Voice٬ ٬SMS٬ و ... را در ازای مبلغــی بــه صــورت ماهیانــه، مهیــا می کند.
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مزایای استفاده از API ها برای استارتاپ ها
بـــرای اســـتارتاپ هـــا، زمـــان و هزینـــه هـــای مالـــی مهمتریـــن عوامـــل تاثیـــر گـــذار در موفقیـــت هســـتند. بنابرایـــن، یـــک اســـتارتاپ بایـــد تـــالش کنـــد هرچـــه 

ســـریع تـــر و ارزان تـــر، یـــک نمونـــه قابـــل ارائـــه از محصـــول یـــا خدمـــت )MVP( مـــورد نظـــرش را بســـازد.

همچنیـــن، روز بـــه روز تعـــداد گوشـــی هـــای همـــراه مـــدرن در میـــان مـــردم بیشـــتر و بیشـــتر مـــی شـــود کـــه ایـــن خـــود، فرصـــت تجـــاری خوبـــی بـــرای شـــرکت 
هایـــی اســـت کـــه در کنـــار خدمـــات خـــود API ارائـــه مـــی کننـــد. همچنیـــن، یـــک فرصـــت بـــی نظیـــر بـــرای راه انـــدازی کســـب وکارهـــای نـــو بـــا کمتریـــن هزینـــه 
و بـــا بیشـــترین ســـرعت، مـــی باشـــد.  چـــرا کـــه شـــما دیگـــر الزم نیســـت اصطالحـــا چـــرخ را از ابتـــدا اختـــراع کنیـــد. تنهـــا کافیســـت، امکانـــات و خدمـــات ارائـــه 
شـــده از طریـــق API هـــای مختلـــف را ماننـــد قطعـــات خانـــه ســـازی روی هـــم، الیـــه الیـــه بچینیـــد و از جادویـــی کـــه از ارتبـــاط آن هـــا بوجـــود مـــی آیـــد، بـــرای 

رشـــد و توســـعه کســـب و کارتـــان اســـتفاده کنیـــد.

www.SoftGozar.Com

http://weburl.ir/pxQAm
http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://dl.iroschool.com/magazine/datamag/API-benefits-for-startups-khoshfekri.mp3


صفحه 32بخش : تبلیغاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

شبکه کاریابی وردپرس
اطالعات شغلِی جامع و ارتباطی مطمئن

هم اکنون شما هم به جمع ما بپیوندید

WPJOB.IR

WPJOB

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

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

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

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


صفحه 33بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمینسخه 4 وردپرس با قابلیت های جدید
مشخصـــات و اطالعـــات مــدرس ) کلیک کنید (

در حــال حاضــر بــازار وردپــرس در میــان وردپرســی هــا گرمــه و عالقــه منــدان بــه ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا روز بــه روز بیشــتر میشــه . وردپــرس یــه 
سیســتم ســورس بــاز هســت کــه هــر کســی میتونــه اون رو بــا علمــی کــه داره توســعه بــده .

یــه خبــر خــوش بــه طرفــداران سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس ، اونــم اینکــه بــه زودی نســخه ی 4.0 ایــن سیســتم مدیریــت محتــوای قدرتمنــد 
منتشــر میشــه و عالقــه منــدان میتونــن از ایــن نســخه ی بــا ارزش اســتفاده کننــد . 

در حــال حاضــر نســخه ی 2 آزمایشــی ایــن سیســتم روی کار اومــده و توســعه دهنــدگان در حــال تســت و بــاگ گیــری این سیســتم هســتند که خدایــی نکرده 
از نظــر امنیتــی مشــکل ســاز نباشــه :(  تیــم ســازنده اعــالم کــرده کــه طــی هفتــه اخیــر 170 بــاگ شناســایی و برطــرف شــده و برنامه ریــزی کردند که نســخه 

ی اصلــی رو تــا مــاه آینــده منتشــر کننــد ، بایــد ببینیم حقیقــت داره یــا نه ؟!
همچنیــن از کاربرانــی کــه ایــن نســخه ی آزمایشــی رو دانلــود کردنــد ، درخواســت کردنــد کــه اگــر بــا مشــکل یــا باگــی مواجــه شــدند،  از طریــق لینــک زیــر 

بــاگ رو بــه تیــم توســعه دهنــده اعــالم کننــد .

می تونید از طریق این لینک نسخه ی بتارو دانلود کنید .

در نســخه هــای قبــل بــرای زبــان هــای مختلــف باید نســخه ی مخصــوص بــه اون زبــان رو نصــب میکردیــد ، امــا در نســخه ی 4.0 وردپرس قبــل از نصب 
، شــما میتونیــد زبــان دلخواهتــون رو انتخــاب کنیــد و بعــد مراحل نصــب رو ادامــه بدید .

http://wordpress.org/wordpress-4.0-beta2.zip

http://wordpress.org/support/forum/alphabeta

حاال چه قابلیت هایی به نسخه 4.0 اضافه شده ؟!
انتخاب زبان هنگام نصب وردپرس

http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
http://weburl.ir/Znpps
http://wordpress.org/wordpress-4.0-beta2.zip
http://wordpress.org/support/forum/alphabeta


صفحه 34بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

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

ویرایشــگر متــن در ایــن نســخه پیشــرفته تــر شــده ، مثــال در پالــت رنــگ شــما حــق انتخــاب رنــگ هــای بیشــتری رو داریــد . عــالوه بــر ایــن یــه قابلیــت 
کاربــر پســندی کــه اضافــه کردنــد اینــه کــه اگــر متــن شــما طوالنــی باشــه اســکرول هــا مخفــی شــده و نمایــش داده نمیشــوند . فکــر مــی کنــم خیلــی هــا ایــن 

قابلیــت رو بپســندند .

یکــی دیگــه از قابلیــت هایــی کــه در ویرایشــگر اعمــال شــده ، اینــه کــه اگــر شــما ویدئویــی رو در ویرایشــگر اضافــه کنیــد ، بجــای مشــاهده ی کــد ویدئــو ، 
ویدئــورو بصــورت آنالیــن میتونیــد مشــاهده کنیــد . 

تغییرات در ویرایشگر متون 

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


صفحه 35بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

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

در نســخه هــای قبــل ، شــما در کتابخانــه رســانه هــا ، فایــل هــارو فقــط بصــورت لیســت وار مشــاهده مــی کردیــد ، در این نســخه شــما حــق انتخــاب نمایش 
داریــد ، هــم میتونیــد بصــورت گریــد و هــم بصــورت لیســت فایــل هــارو مشــاهده کنیــد . همیــن قابلیــت زیبایــی خاصی بــه بخــش گالری رســانه هــا داده . 

عــالوه بــر ایــن در نســخه ی قبــل بــرای افــزودن یــک فایــل ، سیســتم شــمارو بــه یــک صفحــه ی مجــزا هدایــت میکــرد امــا در ایــن نســخه ، بصــورت 
ایجکــس در همیــن صفحــه میتونیــد فایــل هاتــون و اضافــه کنیــد . همیــن امــر موجــب صرفــه جویــی در وقــت شــما میشــه .

تغییر در ساختار و بهینه سازی کتابخانه ی رسانه ها

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


صفحه 36بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

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

یکـــی دیگـــه از تغییراتـــی کـــه در ایـــن بخـــش اعمـــال کردنـــد ، بهینـــه کـــردن قابلیـــت ویرایـــش فایـــل هـــا هســـت ، در نســـخه هـــای گذشـــته بـــرای ویرایـــش فایـــل 
شـــما بـــه یـــک صفحـــه ی دیگـــر هدایـــت مـــی شـــدید . امـــا در ایـــن نســـخه بصـــورت ایجکـــس یـــک پـــاپ آپ بـــاز میشـــه و شـــما میتونیـــد اطالعـــات فایلتـــون رو 

ــش کنید . ویرای

در شخصی سازی پوسته ها در نسخه ی 4.0 ابزارک هم اضافه شده .

تغییرات در شخصی سازی پوسته ها

www.SoftGozar.Com

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


صفحه 37بخش : سیستم های مدیریت محتواماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

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

که با کلیک روی گزینه ی ابزارک ، ابزارک های تعریف شده برای پوسته ظاهر می شوند .

در نســـخه ی 4.0 زمانـــی کـــه شـــما روی گزینـــه افـــزودن افزونـــه کلیـــک مـــی کنیـــد ، صفحـــه ای بـــرای شـــما بـــاز میشـــه کـــه افزونـــه هـــای موجـــود رو بـــا دســـته 
بنـــدی بـــه شـــما نمایـــش میـــده و شـــما میتونیـــد از افزونـــه هـــای موجـــود اســـتفاده کنیـــد ، در صورتـــی کـــه بخوایـــن افزونـــه ی مـــورد نظر خودتـــون رو نصـــب کنید 

، گزینـــه بارگـــذاری افزونـــه رو کلیـــک مـــی کنیـــد و بعـــد افزونـــه ی مـــورد نظرتـــون رو آپلـــود مـــی کنیـــد .

عـــالوه بـــر تمامـــی قابلیـــت هایـــی کـــه نـــام بـــردم ، بخـــش تنظیمـــات هـــم بـــروز شـــده و شـــما مـــی تونیـــد بـــا مراجعـــه بـــه ایـــن بخـــش زبـــان ســـایت خودتـــون رو 
تغییـــر بدیـــد .

فکر می کنم امکانات جدید نظر شمارو هم جلب کرده باشه :(

مـــن بـــه شـــخصه از تغییراتـــی کـــه در نســـخه 4.0 اعمـــال شـــده خرســـندم 
و منتظـــر انتشـــار نســـخه ی اصلـــی هســـتم . مطمئنـــم شـــما هـــم همینطـــور 

خواهیـــد بـــود .

موفق باشید . 

بهینه سازی در بخش افزونه ها

تغییر زبان سایت از طریق بخش تنظیمات

www.SoftGozar.Com

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


صفحه 38بخش : تبلیغاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

مسابقه عکاسی پونیشا
http://ponisha.ir/blog

تا پایان مرداد 1393فرصت دارید تا عکس 
میزکار خود را در مسابقه شرکت دهید

منتظر دیدن عکس های شما هستیم

www.SoftGozar.Com

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


صفحه 39بخش :معرفی ابزار های مفید وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

فونت های فارسی همه و همه در فونت یاب

CSS  ایجاد منو های جذاب با

مختصات  ها در sprite رو به راحتی پیدا کنید 

ســایت فونــت یــاب رو یکــی از دوســتان از طریــق پیامــک بــه مــا معرفــی 
کردنــد . بعــد از بازدیــد از ســایت فکــر کردیــم بتونــه بــرای شــما دوســتان 
ــا  ــزی ت ــی از فانت ــت فارس ــری فون ــک س ــایت ی ــن س ــه . در ای ــد باش مفی
ــت  ــن فون ــی ای ــد . منته ــتفاده کنی ــد اس ــه میتونی ــده ک ــرار داده ش ــاده ق س
ــه  هــا مخصــوص وب نیســتند . ویژگــی خــوب ایــن ســایت ایــن هســت ک
ــه  ــرار میــده ک ــا ق ــار م ــت هــای فارســی رو در اختی ــی از فون مجموعــه کامل

ــد باشــه . ــه در مقاطعــی بســیار مفی میتون

ایــن ســایت میتونــه بــه شــما کمــک کنــه کــه بــه راحتــی منــو و زیــر منــو بــه 
دلخــواه خودتــون ایجــاد کنیــد و در پــروژه هاتــون بــه کار ببریــد . از ویژگــی 
هــای خیلــی جــذاب ایــن  وب ســایت ایــن هســت کــه منــو هــا رو در حالــت 
هــای مختلــف و افکــت هــای متفاوتــی در اختیــار شــما قــرار میــده و حتــی 
ایــن امــکان رو هــم بــرای شــما فراهــم کــرده کــه بــا افزونــه وردپــرس و دریــو 

ویــور بتونیــد بــه ایــن منــو هــا دسترســی راحــت تــری داشــته باشــید .

ایــن ســایت فارســی میتونــه بــه شــما کمــک کنــه تــا موقعیــت و مختصــات 
آیکــون هاتــون در sprite رو بــه راحتــی پیــدا کنیــد . البتــه نســخه ی اصلــی 
ایــن وب ســایت انگلیســی بــوده کــه مــا ترجیــح دادیــم  جهــت حمایــت از 
دوســتان ایرانــی ، وب ســایت بومــی ایــن ســرویس بســیار پــر کاربــرد و مهم 

رو بــه شــما معرفــی کنیــم .

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه 40بخش :معرفی ابزار های مفید وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

ساخت تصاویر متحرک لودینگ با چند کلیک ساده

طراحی اسکچ و اتود طرح به صورت آنالین و حرفه ای

رتبه فایل PSD خود را بسنجید !

عمومــا در وب ســایت هایــی کــه قــرار هســت محتوایــی بــه صــورت ایجکس 
لــود بشــه از تصاویــر متحرکــی اســتفاده میشــه تــا بــه کاربــر نشــان بــده  کــه 
ــه شماســت و مــی بایســت چنــد  محتوایــی در حــال بارگــزاری و نمایــش ب
لحظــه صبــر کنیــد . ایــن وب ســایت بیــش از 30 نــوع لودینــگ رو در اختیار 
شــما میگــذاره و شــما میتونیــد رنــگ اصلــی و رنــگ بــک گراند رو هــم تعیین 

کــرده و تصویــر خودتــون رو خروجــی بگیریــد .

همیشــه یکــی از مشــکالت طراحــان وب ، بخــش نیاز ســنجی و پیاده ســازی 
نیــاز هــای مشتریســت و بــه دلیــل اینکــه ممکــن اســت در زمانی که بــا کاغذ 
و قلــم ایــن کاررو انجــام بدیــم بــا تغییراتــی رو بــه رو بشــیم ، ایــن نیــاز متوجه 
مــا میشــه کــه بهتریــن راه طراحــی آنالیــن اســکچ و یــا اتــود طــرح هســت که 
بــه هــر انــدازه کــه الزم بــود ، تغییــرات هــم بــه راحتــی انجــام بدیــم . ایــن 
وب ســایت ایــن امــکان بــی نظیــر رو البتــه بــا دریافــت هزینــه اشــتراک در 

اختیــار شــما قــرار میده

ایــن وب ســایت امکانــی رو در اختیــار شــما قــرار میــده کــه بتونید رتبــه فایل 
PSD طراحــی شــده رو از دیــدگاه هــای فنــی مختلفــی بررســی کنیــد . ایــن 
وب ســایت فایــل شــما رو بــا 5 پارامتــر مختلــف بررســی خواهــد کــرد و رتبه 
ای رو بــه شــما میدهــد و البتــه مشــکالت موجــود در فایــل رو هــم بــه شــما 

متذکــر خواهــد شــد .

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393
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صفحه 41بخش : اخبار فناوری اطالعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ذخیره کردن لینک ها برای مرور در آینده ویژگی جدید فیس بوک

 آی تایم ، نسل بعدی ساعت های هوشمند

منبع خبر : برسام
ــی از  ــا انبوه ــایت ب ــن س ــد« ای ــوز فی ــر روز در »نی ــوک ه ــران فیس ب کارب
ــدارد کــه  ــرو می شــوند. هیــچ کــس وقــت ن ــازه روب ــب و لینک هــای ت مطال
همــه ایــن مطالــب را بخوانــد و پیــدا کــردن مطالــب ناخوانــده در روزهــای 
ــه  ــوک ب ــا فیس ب ــت. ام ــوار اس ــت کم دش ــد، دس ــن نباش ــر ناممک ــد، اگ بع
تازگــی ، امــکان ذخیــره کــردن مطالــب را داده اســت. ایــن ویژگــی بــه تدریج 
در طــی روزهــای آینــده در اپلکیشــن اندرویــد، iOS و نیــز در نســخه وبــی 
ــوک  ــر فیس ب ــک کارب ــب ی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد ش ــال خواه ــوک اعم فیس ب
نــام  حتــی  می توانــد  لینک هــا  و  مطالــب  کــردن  ذخیــره  بــر  عــالوه 
ــتانش  ــه دوس ــی را ک ــی و جاهای ــای تلویزیون ــا، برنامه ه ــیقی ها، فیلم ه موس

ــد. ــره کن ــد، ذخی ــاره کرده ان ــا اش ــه آنه ب

منبع خبر : خبرآنالین
ــاعت  ــل س ــچ حام ــار م ــن ب ــا چندی ــک ی ــد ی ــم می توان ــا آی تای ــر ب کارب
هوشــمند را تــکان داده و از طریــق آن مثــاًل پیــام آگاهی دهنــده را رد کنــد یــا 
بپذیــرد و یــا آن را بــر اســاس تعاریــف صــورت گرفتــه به باکــس مخصوصی 
هدایــت کنــد. ویژگــی دیگــر این ســاعت هوشــمند مــاژوالر بــودن آن اســت 
ــکیل  ــاعت را تش ــده و س ــوار ش ــم س ــار ه ــات در کن ــه قطع ــی ک ــن معن بدی
می دهنــد. خوبــی آن ایــن اســت کــه قطعــات در صــورت خــراب شــدن یــا 

معیــوب بــودن قابــل تعریــض به صــورت جداگانــه هســتند.
ــت  ــده، دریاف ــای تعریف ش ــا آگاهی ه ــه ی ــواع اطالعی ــل و ان ــت ایمی دریاف
ــا و  ــی اس، برنامه ه ــوث، شــتاب ســنج و جی پ ــق بلوت ــا از طری و ارســال دیت
ــان  ــر، مانیتــور کــردن ضرب حســگرهای مربــوط به ســالمت و فیتنــس کارب
ــای  ــه نم ــت ک ــده اس ــم تعریف ش ــر روی آی تای ــگر دیگ ــا حس ــب و ده ه قل

ــد. ــه می کنی ــماتیک آن را مالحظ ش

http://weburl.ir/a4Os4
http://weburl.ir/ux5g5
http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com


صفحه 42بخش : اخبار فناوری اطالعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

با خوردن این قرص، یک ساعته زبان خارجی یاد بگیرید

قاب دیواری اینترنتی-کامپیوتری دیده اید؟

منبع خبر : خبرآنالین
ــا  ــنایی ب ــرای آش ــان ب ــردم جه ــای م ــی از دغدغه ه ــان خارج ــری زب یادگی
تمـــدن هـــا و فرهنـــگ هـــای مختلـــف اســـت و راههـــای زیـــادی بـــرای ایـــن کار 
ایجــاد شــده کــه جدیدتریــن آنهــا خــوردن یــک قــرص کامپیوتــری بــرای 
ــوار  ــس البرات ــه موس ــکالس نگروپونت ــت. نی ــی اس ــان خارج ــری زب یادگی
مدیـــای دانشـــگاه ام.آی.تـــی در شـــوی اخیـــر TED ضمـــن نمایـــش جزییـــات 
ــوان  ــی ت ــری م ــرص کامپیوت ــتفاده از ق ــا اس ــه ب ــان داد ک ــود نش ــرح خ ط
ــات  ــرار دادن اطالع ــا ق ــت ب ــام داد. وی گف ــی را انج ــان خارج ــوزش زب آم
روی تراشـــه قابـــل هضمـــی کـــه جـــذب خـــون مـــی شـــود مـــی تـــوان اطالعـــات 
را وارد بـــدن کـــرده و انســـان اطالعاتـــی را کـــه از طریـــق یادگیـــری بدســـت مـــی 

آورد را از طریــق قــرص هضــم شــده کســب مــی کنــد.

منبع خبر : خبرآنالین
بـــرای بســـیاری از مـــا قـــاب نصـــب شـــده روی دیـــوار و تصویـــر نمایـــش داده 
شـــده در آن از اهمیـــت خاصـــی برخـــوردار اســـت، خصوصا بـــرای عالقمندان 
فنـــاوری اگـــر بداننـــد کـــه ایـــن قـــاب مـــی توانـــد اینترنتی-کامپیوتری هم باشـــد.
آنچــه مشــاهده مــی کنیــد )Electric Objects› EO1( اســت کــه هــر آنچــه مــی خواهیــد را 

روی دیــوار منایــش مــی دهــد.

در واقــع مــا بــا محصـــول EO1 یــک )خودرایانــه( مســتقل داریـــم کــه دارای منایشــگر 23 اینچـــی 

فــول اچ دی اســت کــه از نــوع IPS بــوده و کنرتاســت 1:50m دارد و تصاویــر بــه منایــش در 

آمــده روی آن فــوق العــاده زیباســت.

در پشـــت قــاب شـــاهد بـــورد کامپیوتــری هســتیم کــه مجهــز بــه پردازنــده 1 گیگاهرتــزی از نـــوع   

ــده گرافیــک  ــوده و یــک گیــگ رم، دو گیــگ حافظــه و اجــرا کنن Dual ARM Cortex-A9 ب

ســه بعــدی و دو بعــدی را در خــود جــای داده اســت.

ــی  ــن تبلیغات ــدازی کمپی ــا راه ان ــی ب قیمــت خــرده فروشــی دســتگاه 499 دالر اســت و کمپان

دنبــال اســپانرس و رسمایــه گــذاری مــی گــردد. نکتــه جالــب »ســت کــردن« عکــس و تصویــر 

روی EO1 از طریـــق موبایــل اندرویــدی و اپلـــی اســت)اتصال وای-فــای( کــه کاربــر مـــی توانــد 

تصاویــر را بــه دلخــواه تغییــر دهــد. www.SoftGozar.Com

http://weburl.ir/RHegX
http://weburl.ir/h009Y
http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

حامیان ماهنامه طراحی وب
از شما متشکریم    

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

INFO@IROSCHOOL.COM
02124521768

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


صفحه 44بخش : خوشمزهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

 ایـــن بســـته هـــا بیشـــتر جنبـــه آموزشـــی داشـــته و قـــرار نیســـت بـــه چشـــم بخـــش دانلـــود بـــه ایـــن بخـــش نـــگاه کنیـــم ، پـــس هـــر بســـته ای هرچنـــد کوچـــک 
هـــم فوایـــد تجربـــی و آموزشـــی داره و نبایـــد ازش ســـاده رد بشـــیم . مـــا در هـــر شـــماره از ماهنامـــه یـــک بســـته خوشـــمزه بـــه عنـــوان هدیـــه و بـــه جهـــت 
حســـن انتخـــاب شـــما براتـــون آمـــاده کـــرده و در اختیارتـــون قـــرار میدیـــم . در انتخـــاب هدیـــه هـــا ســـعی میکنیـــم عمـــوم مخاطبیـــن عزیـــز رو مـــد نظـــر 

قـــرار بدیـــم و بـــرای هـــر تخصصـــی ، بســـته ای کاربـــردی ارائـــه کنیـــم .

حاال با خوشمزه های این شماره آشنا بشید :

لوگوی 29 شبکه تلویزیونی ایرانی

Shape 2500 در طرح های متنوع

انیمیشن در دکمه ها

افکت زیبای تبلیغات گوشه ی صفحه

حذف عناصر در صفحه با افکت بسیار زیبا

اسکرول افقی صفحه با افکت

منوی کشویی ریسپانسیو

میچسبه :(تابستونه

دانلود رایگان خوشمزه

i r o s c h o o l . c o m انتشار مرداد ماه 41393

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

www.SoftGozar.Com

www.SoftGozar.Com

http://weburl.ir/3wdPw
http://www.iroschool.com
http://www.iroschool.com

