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

آموزش جامع طراحی وب سایت

HTML5 , CSS3 , jQuery  ، گرافیک وب
ساخت قالب پیشرفته وردپرس و راه اندازی + مبانی سئـو

از ابتدا تا انتهای راه اندازی یک وب سایت در قالب یک پروژه عملی

ظرفیت فقط 8 نفر
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صفحه 3بخش : فهرست موضوعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

در این شماره 
چه میخوانید ؟

ــماره از ماهنامه  در هر ش
متفاوتــی  مباحــث   ،
و  بررســی  مــورد  رو 
ــم ،  ــرار میدی آمــوزش ق
همینطــور در تالشــیم تــا 
از آخریــن اخبــار موجود 
قالــب  در  هــم  وب  در 
ــه شــما  ــی ب هــای مختلف
اطــالع رســانی داشــته 

باشــیم .

تقدیمی این شماره

فهرست موضوعات

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

گزیده ای از جدیدترین مطالب سایت

37 ابزار عالی برای بیشترین استفاده از کمپین های سئو

CSS3 ساخت بازی با اعداد در

اینفوگرافی دیجیتال مارکتینگ مسیر از ابتدا تا انتها

 Laravel آموزش فریم ورک

وبآموزش پاراالکس به صورت جامع )قسمت آخر(

ایجاد پس زمینه های پاراالکسی به راحتی نوشیدن آب

بعضی از اصول طراحی هیچ وقت تغییر نمی کنن 

جذابیت فوق العاده در بازار هنر

GIF فیلم آموزش طراحی بنرهای متحرک

پنت هاوس نشین های دنیای سیستم های مدیریت محتوا

منابع وردپرس خود را کنترل و تامین کنید

جومال از سال 2005 تا کنون

برای ساختن محصوالت یا خدماتی که خریدار داشته باشد، چکار باید کرد؟

ساخت نمودارها و چارت های حرفه ای

مختصات یابی آسان در تصاویر Sprite شده

ایجاد منوی های آبشاری برای سایت های وردپرسی

سرعت بارگزاری سایت خود را بسنجید

سرعت عمل خود را در انتخاب رنگ بسنجید

ایده هایی برای انتخاب رنگ های مناسب

دنلود و خرید سورس های گرافیکی

جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران

ایران در جایگاه 95 توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

تغییر لوگوی اپل به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز

انتخاب برترین های بازی موبایل جهان

نسخه جدید فایرفاکس با جستوجوگر یاهو

حامیان ماهنامه طراحی وب

خوشمزه
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

ســالم بــه همــه شــما مخاطبیــن گرامــی ، بــاز هم بــا افتخــار و بــا شــماره جدیدی 
از ماهنامــه طراحــی وب در خدمــت شــما هســتیم . در شــماره هفتــم بــا همــان 
بخــش هــای قبلــی ولــی بــا  محتــوای آموزشــی جدیــد خواندنــی و جــذاب در 

خدمــت شــما هســتیم .

چند مورد کوتاه هست که الزم میدونیم به اطالع شما برسونیم :

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

ــود . بســیار دشــوار ب

استخدام نویسنده فعال با حقوق
ــن  ــرای ای ــب ب ــوای مناس ــن محت ــا ، تامی ــگی م ــای همیش ــه ه ــی از دغدغ یک
ماهنامــه ارزشــمند هســت . همانطــور کــه میدونیــد تهیــه و گــردآوری مقــاالت 
و آمــوزش  هــای بــه روز و جدیــد و البتــه مقاالتــی کــه تنهــا بــه ایــن ماهنامــه 
اختصاصــی دارد، مبنــا و اســاس ایــن ماهنامــه بــوده کــه تهیه اون بســیار دشــوار 
و زمانگیــر اســت . بــه همیــن جهــت مدرســه مجــازی ایرانیــان تصمیــم دارد 
از افــراد عالقــه منــد بــه تولیــد محتــوای مفیــد و اســتخدام ایشــان بــه صــورت 
ــت  ــد فعالی ــد . هرچن ــدام کن ــا  اق ــوق و مزای ــا حق ــا دورکاری و ب ــوری و ی حض
ماهنامــه طراحــی وب بــه صــورت عــام المنفعــه هســت امــا راه هایــی نیــز برای 
تامیــن ایــن هزینــه هــا وجــود دارد کــه در زیــر بــه یکــی از ایــن مــوارد اشــاره 

میکنیــم .

یک بار هم شده از یک فعالیت مفید حمایت کنیم !
همانطــور کــه در بــاال عــرض شــد ، فعالیــت ماهنامــه طراحــی وب بــه صــورت 
کامــال عــام المنفعــه هســت و هزینــه هــای ایــن فعالیــت و ســایر فعالیــت هــا 
مثــل مســابقات طراحــی وب ، پرداخــت حقــوق نویســندگان و مترجمیــِن 
 lms.iranweblearn.com آینــده و ... توســط دوره هــای حضــوری کــه در
توســط ســردبیران ماهنامــه برگــزار میشــود تامیــن میگــردد ؛ اما مســلما جهت 

گســترش ایــن فعالیــت مــا نیازمنــد یــاری و همــکاری شــما نیــز هســتیم . 

بــه همیــن جهــت بخشـــــــی بــا عنــوان حمایــت مالــی در صفحــه اختصاصــی 
ماهنامــه بــا آدرس Mag.iranweblearn.com جهــت دریافــت ایــن یــاری 

هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت .

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

ایــن ماهنامــه متعلــق بــه همــه فعــاالن در حــوزه طراحــی وب بــوده 
و همــه میتواننــد یکــی از اعضــای تحریریــه ایــن ماهنامــه باشــند . 
بدیــن جهــت کافیســت بــا ایمیــل info@iranweblearn.com و یا 

شــماره تمــاس 02177601895 تمــاس حاصــل نماییــد .

حسین همت یار

مرتضی گرانسایه

ابوالفضل دانش

میترا  رحیمیاحمدرضا  شمیمی

سامان وحدت

حمیدرضا خاتونی

حسین همت یار

میترا  رحیمی

امید امرایی

سعید فرد

گروه تحریریه

شما هم نویسنده شوید !

سردبیران

نویسندگان
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صفحه 5بخش : معرفی نامهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

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

هدف این مدرسه چیست ؟

IranWebLearn.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

 آموزش
طراحی وب

 تعلیم
متخصصین

 تالش در راستای
 پیرشفت وب

ایران IranWebLearn
مدرسه مجازی ایرانیان

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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صفحه  6 بخش : گزیده ای از جدیدترین مطالب سایتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

در ایــن بخــش ، گزیــده ای از جدیدتریــن و بهتریــن مباحثــی کــه طــی یــک معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان
مــاه گذشــته  در وب ســایت مدرســه مجــازی ایرانیــان منتشــر شــده اســت ، 

جهــت مطالعــه و اطــالع شــما قــرار داده شــده اســت .

دریافت timestamp تاریخ انتشار مطلب در وردپرس

نمایش پیغام در صفحه ی ورود وردپرس

اسمارت فون ها و ویژگی هایشان

NoFollow کردن لینکها در یک دسته خاص در وردپرس

css در counter-increment و counter-reset

اجرای کدهای php در ابزارک وردپرس بدون افزونه

php در csv گرفتن خروجی با فرمت

php دریافت لینک آدرس صفحه جاری در

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

مشاهده نوشته

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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CSS در empty-cells خصوصیت نمایش پیغام خطا برای فیلدهای خالی فرم

CSS در caption-side خصوصیت چگونه ایده پردازی کنیم و یک طرح وب را خلق کنیم ؟

مشاهده نوشته مشاهده نوشته
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مــن هــر روز از تعــداد زیــادی ابــزار بــرای بخشــهای متفــاوت کمپیــن 
ــتند  ــاد هس ــا زی ــن ابزاره ــدر ای ــع آنق ــم در واق ــتفاده میکن ــن اس آنالی
ــه اشــتراک خواهــم  ــا شــما ب ــم را ب ــزار محبوب ــه مــن لیســتی از 37 اب ک
ــا آنالیتیــک  ــوا ت ــزار از پلتفــورم تحلیــل لینــک و محت ــن اب گذاشــت. ای

ــود.  ــد ب ــاوت خواهن ــزی متف ــه ری ــزار برنام ــی و اب اجتماع

شــایان ذکــر اســت کــه مــن هیــچ وابســتگی بــه شــرکتهای ابــزاری کــه 
بیــان میکنــم، نــدارم. ایــن لیســت تنهــا ابــزاری اســت کــه بــرای مــن 

بســیار ارزشــمند محســوب میشــوند. 

ابزار تحلیلی

ــن  ــت. م ــن اس ــوب م ــک محب ــل لین ــزار تحلی ــن اب •  Majestic : ای
ــزار دیگــری نمــی- ــچ اب ــم و هی ــزار اســتفاده میکن ــن اب سالهاســت از ای

 Ahref توانــد چنیــن صحــت را داشــته باشــد )اگرچــه َکاربــران متعهــد
میتواننــد بــا ایــن مســئله بحــث کننــد(. الزم نیســت تنهــا بــه حــرف من 
بســنده کنیــد: در ایــن مطالعــه مــوردی متیــو وودوارد کمــی در مــورد 

ابــزار تحلیــل لینــک متفــاوت نوشــته اســت. 

ــی اســت، مخصوصــا وقتــی  ــاال و بســیار عال ــزار ب •  Ahrefs : شــبیه اب
ــران  ــن نگ ــه م ــی ک ــا آنجای ــد. ت ــازه باش ــک ت ــردن لین ــدا ک ــئله پی مس
هســتم، هیــچ ابــزار تحلیــل لینکــی نیســت کــه بتوانــد بــا ایــن ســرعت 

ــد پیــدا کنــد.  لینــک جدی

•  Open Site Explorer : ایــن ابــزار رتبــه ســوم در تحلیــل لینــک 
را دارد. ایــن ابــزار )محصــول Moz( را بــاز کــرده و متوجــه خواهیــد شــد 
کــه شــاخص گــذاری شــبیه دو ابــزار بــاال دارد. امــا اینترفیــس کاربــری 
ایــن ابــزار بســیار راحتتــر اســت و میتوانــد باعث شــکوفایی لینک شــود. 

•  SEMrush : ایــن ابــزار در پیــدا کــردن ســایت دارای موقعیــت 
 SEMrush .ارگانیــک کــه شــما بــه آن دسترســی نداریــد، همتــا نــدارد
یکــی از ابــزاری اســت کــه مــن هــر روز از آن اســتفاده میکنــم، مخصوصا 

وقتــی مســئله جســتجوی رقابتــی باشــد. 

•  Searchmetrics : ابــزاری قدرتمنــد و فشــرده حــاوی تعــداد زیادی 
ــت و  ــی، مدیری ــئو را ردیاب ــن س ــی کمپی ــد تمام ــا آن میتوانی ــه ب داده ک

انــدازه گیــری کنیــد )ســطح شــرکتی(.

•  BuzzSumo : یکــی از ابــزار محبــوب مــن در حــال حاضــر. مــن واقعا 
نمیتوانــم در مــورد ایــن ابــزار صحبــت نکنــم! بــه طــور خالصــه، بــا ایــن 
ــر  ــرده و ب ــا نیــچ خــود را بررســی ک ــوای مرتبــط ب ــزار میتوانیــد محت اب
اســاس تعــداد اشــتراک گذاریهــای اجتماعــی هــر شــبکه آنهــا را تنظیــم 

. کنید

همیــن طــور، شــما میتوانیــد دومینهــای متفــاوت را بــا یکدیگــر مقایســه 
کــرده و ببینیــد کــدام یــک محتــوای محبوبتــری تولیــد میکنــد. 

•  NerdyData: ایــن یکــی از ســورس کدهــای موتــور جســتجو )ابــزار 
تحلیــل داده عالــی بــرای محتوا( اســت. بــا اســتفاده از این ابــزار میتوانید 
کــد خاصــی کــه در یــک وبســایت وجــود دارد را بررســی کنیــد. بــرای 
مثــال، اگــر میخواهیــد تمامــی وب-ســایتهایی کــه کــد تبلیغــات فیــس 

بــوک دارنــد را بررســی کنیــد، میتوانیــد از ایــن ابــزار اســتفاده کنیــد. 

ــه نظــر میرســد کــه اخیــرا  •  URL Profiler : ماننــد BuzzSumo، ب
بســیار از ایــن ابــزار صحبــت کردهــام. )مــن یــک بازنگــری کامــل از این 

نــرم افــزار در لینــک زیــر انجــام دادهــام(.
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ــا داده را از  ــد ت ــازه میده ــما اج ــه ش ــزار ب ــن اب ــه، ای ــور خالص ــه ط ب
ــرده،  ــی ک ــا را حسابرس ــد آنه ــرده و بتوانی ــتخراج ک ــات وب اس صفح
لینکهــا را تحلیــل کــرده و کارهــای دیگــری بــا آنهــا انجــام دهیــد. ایــن 

ــت.  ــد اس ــیار قدرتمن ــل بس ــزار تحلی ــک اب ی

•  Screaming Frog SEO Spider : ایــن یــک ابــزار تحلیــل وب 

ســایت کامپیوتــر رومیــزی قدرتمنــد اســت. مــن از ایــن ابزار در بخشــی 
از حسابرســی هــای ســئو اســتفاده کــرده ام و مرکــز اســتراتژی لینکهــای 

شکســته محســوب میشــود. 

•   Quantcast : آمــار ترافیــک وب ســایت هــر ســایت آنالینــی را مــی 
توانیــد بــدون دسترســی بــه آنالیتیکــز آنها مشــخص کنید. 

•  Similar Web: ایــن ابــزار شــبیه مــورد باالســت، امــا دیــدگاه عمیق 

ــاالی  ــی ب ــک زن ــدرت مح ــد. ق ــی کن ــه م ــک ارائ ــع ترافی ــری از مناب ت
کمپیــن هــا )مــن از ایــن ابــزار بــا SEMrush اســتفاده مــی کنــم( از فوایــد 
آن اســت. همیــن طــور ابــزار مــی توانــد ترافیــک برنامــه موبایلــی را نیز 

ــل کند.  تحلی

•  Consumer Barometer : پــروژه ای توســط گــوگل، بــه نــام 
Consumer Barometer کــه دیدگاهــی در مــورد بخشــهای متفاوت 

ــار  ــع آوری  آم ــرای جم ــزار ب ــن اب ــد. ای ــی ده ــده م ــرف کنن ــه مص ب
ــه  ــق کلم ــتقیما در تحقی ــرده و آن را مس ــتفاده ک ــان اس ــوای خودت محت

ــد.  ــکار بگیری کلیــدی ب

•  Social Cralytics : آمــار اجتماعــی هــر URL را جمــع آوری کــرده و 
اطالعاتــی در مــورد نویســندگان تأثیرگــذار نیــز پیــدا خواهید کرد. شــما 
مــی توانیــد گــزارش هایــی را در مــورد فعالیــت دومیــن خــاص، حــاوی 

محتــوای جدیــد، نویســندگان و آمــار اجتماعــی مشــخص کنید. 

•  Followerwonk : یــک پلتفــورم تحلیــل تخصصــی تویتــر محصــول 
Moz. ایــن ابــزار بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا پیــروان رقبــا را تحلیــل 

کــرده، افــراد تأثیرگــذار آنهــا را مشــخص کــرده و موفقیت کمپیــن تویتر 
را مشــخص کنیــد.

•  Keyword Eye : ایــن ابــزار تحقیــق کلمــه کلیــدی در ســطح ورودی 
بــرای اشــخاص، بــالگ نویســان و متخصصــان تجــارت عالــی خواهــد 
بــود. ایــن ابــزار ارزان قیمــت بــوده و از نظــر تصویــری بســیار راحــت 
اســت، کــه باعــث مــی شــود تــازه کاران و کاربــران حرفــه ای از آن لذت 

 . ند ببر

ــه  ــق کلم ــزار تحقی ــر از اب ــی دیگ ــن یک • Keyword Snacther : ای

ــزار نتایــج زیــادی را از یوتیــوب،  کلیــدی محبــوب مــن اســت. ایــن اب
آمــازون، eBay، گــوگل، یاهــو،  و بینــگ به عنــوان منبع داده اســتخراج 
مــی کنــد. تنهــا الزم اســت یــک بــار پــول ایــن ابــزار را پرداخــت کنیــد، 
کــه باعــث مــی شــود صرفه جویــی قابــل توجهــی در بودجه شــما شــود. 

•  Keyword Tool : ایــن ابــزار تــازه بحــث زیــادی را در جامعــه ســئو 
ایجــاد کــرده اســت. ابــزار قــدرت قابــل توجــه در تحقیــق کلمــه کلیــدی 

داشــته و مــن واقعــا دوســت دارم پیشــرفت آن را مشــخص کنــم. 

•  Search Man: اگــر شــما بــه بهینــه ســازی فروشــگاه برنامــه عالقــه 
ــای  ــه ه ــدی برنام ــه کلی ــق کلم ــما در تحقی ــه ش ــزار ب ــن اب ــد، ای داری
موبایلــی بــه شــما کمــک خواهــد کــرد. الزامــا، شــما مــی توانیــد از ایــن 
ابــزار ماننــد هــر ابــزار تحقیــق کلمــه کلیــدی دیگــری اســتفاده کنیــد، اما 
بــه جــای نتایــج معمولــی، اطالعــات خــاص برنامــه را دریافــت کنیــد. 
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کسب/فرصت لینک

•  BuzzStream : ایــن تنهــا ابــزار اســتفاده و پوشــش لینــک اســت کــه 
ــن  ــاز خواهیــد داشــت. اگــر در مــورد ســئو جــدی هســتید، ای شــما نی
ابــزار حتمــا بــرای شــما کاربــرد خواهــد داشــت. شــما مــی توانیــد بــه 
دنبــال فرصــت هــای لینــک جدیــد رفتــه، اطالعــات تمــاس را خــارج 
ــس  ــه اینترفی ــان( ب ــل خودت ــتقیما )از ایمی ــی را مس ــرده،  و ایمیلهای ک

BuzzStream بفرســتید. 

•  Scrapebox : معمــوال بــه عنــوان یــک ابــزار کاله ســیاه در نظر گرفته 
مــی شــود، ولــی بــه عنــوان یــک اســلحه مخفــی ســئو نیــز عمــل مــی 
کنــد. مــن خودآمــوز کامــل در مــورد نحــوه اســتفاده از ایــن ابــزار بــرای 
توســعه لینــک نوشــته ام و جیکــوب کینــگ نیــز یــک مقالــه بهتر نوشــته 
اســت کــه جزئیــات بیشــتری را در مــورد اســتفاده از ابــزار بــرای اهداف 
متفــاوت بیــان مــی کنــد. شــما مــی توانیــد از ایــن ابــزار بــرای تحقیــق 
کلمــه کلیــدی، توســعه لینــک وســیع، حــل مشــکل لینکهــای شکســته و 

وظایــف دیگــر اســتفاده کنیــد. 

• HARO. HELP A Reporter Out : یــا تســهیل کننــده گزارشــگر 

یــک ابــزار خبرنامــه ایــده آل بــرای پوشــش دادن بهتریــن اخبار اســت. 

ــزار شــبیه HARO اســت، امــا بیشــتر  • ResponseSource : ایــن اب
ــات  ــیاری از خدم ــد بس ــزار، مانن ــن اب ــب دارد. ای ــتان مخاط در انگلس
ــز  ــازی نی ــک س ــرای لین ــی ب ــع عال ــد منب ــی توان ــار، م ــت اخب درخواس

باشــد. 

•  Muck Rack : یــک بانــک داده  عالــی از خبرنــگاران کــه شــما مــی 
توانیــد بــا آن تمامــی اخبــار مــورد نیــاز تجــارت خــود را پوشــش دهیــد. 

مــن از ایــن ابــزار بــرای پوشــش خبــری اســتفاده کــرده ام. 

•  BuzzBundle : ایــن ابــزار بررســی اجتماعــی مــی توانــد بــرای پیــدا 
کــردن لینــک، تعامــل اجتماعــی و بخشــی از اســتراتژی رســانه اجتماعی 
اســتفاده شــود. شــما مــی توانیــد عبــارت هــای بــی شــماری را در بــالگ 
هــا، رســانه هــای اجتماعــی، ســایت و انجمــن هــای اخبــار  بــه صــورت 

همزمــان   بررســی کنیــد. 

•  Mention : ایــن ابــزار هشــدار دهنــده ماننــد Google Alerts عمل 
مــی کنــد، امــا بســیار قدرتمندتــر اســت.  مــن از ایــن ابــزار در تمامــی 
کمپیــن هــای ســئو اســتفاده کــرده و معمــوال فرصتهایــی را پیــدا کــرده ام 
کــه در غیــر ایــن صــورت بــرای مــن مشــخص نبودنــد. ایــن ابــزار واقعــا 
ارزان قیمــت اســت و هشــدارهای ایمیــل ارســال کــرده تــا بفهمیــد کــه 

برند/کلمــه کلیــدی شــما در اینترنــت بیــان شــده اســت. 

ــس  ــه از عک ــایتهایی ک ــود را از وب س ــک خ •  Image reader : لین
ــک  ــد ی ــس بگیری ــد، بازپ ــی کنن ــتفاده م ــما اس ــت ش ــی رای دارای کپ
ــزار، در  ــن اب ــا ای ــاده.  ب ــا س ــر ام ــک موث ــن لین ــاز گرفت ــتراتژی ب اس
جســتجوی پیشــرفته عکســها را پیدا کرده و لیســتی از وب-ســایتهایی را 
پیــدا کنیــد کــه از آنهــا بــدون لینــک شــدن بــه شــما اســتفاده کــرده انــد. 

ســپس مــی توانیــد ســریعا لینــک جدیــد ایجــاد کنیــد. 

•  Whitespark Citation Builder : ایــن ابــزار بــرای کمپیــن هــای 

ســئوی محلــی عالــی بــوده و خدمــات بــی نظیــری در بیــان نــام محلــی 
ارائــه مــی کنــد. ایــن ابــزار بــه طــور دســتی بیــان نــام بــا کیفیــت را حــول 

داده ای ایجــاد مــی کنــد کــه بــا تجــارت شــما مرتبــط اســت. 

•  WikiGrabber : آیــا لینــک از ویکــی پدیــا مــی خواهیــد؟ ایــن ابــزار 
نقطــه شــروع شــما خواهــد بــود. صفحاتــی را در ویکــی پدیــا پیــدا کنیــد 
کــه بــا منبــع نیــاز دارنــد، ســپس مــی توانیــد محتــوای مناســب را تولیــد 

کــرده و از آن بــه عنــوان منبــع در ویکــی پدیــا اســتفاده کنیــد. 
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ــوده و  •  Writtenet : ایــن خدمــات تولیــد محتــوا هــم ارزان قیمــت ب
هــم کیفیــت باالیــی دارد. مــن ســالها از ایــن خدمــات در کمپین-هــای 

دیجیتــال اســتفاده کــرده ام و نویســندگان آن عالــی هســتند. 

•  Hosst : ایــن پلتفــورم هاســتینگ مجانــی بــرای هاســتینگ دومیــن 
هایــی بــا آدرس IP خــاص عالــی اســت.  شــما نیــازی بــه پرداخــت پول 
نداشــته و بــه راحتــی دومیــن شــما در ســرور هاســت مــی شــود   عالــی 

تــر از ایــن؟

اندازه گیری عملکرد

•  Google Analytics : بســیار ســاده و راحــت، برتریــن پلتفــورم 
آنالیتیکــز اینترنــت موجــود در جهــان. مطمئنــا تمامــی شــما ایــن ابــزار 

را امتحــان کــرده ایــد!

ــت از آن  ــدت هاس ــن م ــتم. م ــزار هس ــن اب ــق ای ــن عاش •  Cyfe  : م
ــواع  ــا ان ــد ت ــی ده ــازه م ــما اج ــه ش ــه ب ــن برنام ــم. ای ــی کن ــتفاده م اس
متفــاوت ابــزار را در تختــه خــود اســتفاده کــرده و آنهــا را بــا هــم 

ــد. ــت کنی مدیری

 اگــر ایــن ابــزار را امتحــان نکــرده ایــد، ســریعا ابــزار را بررســی کنیــد.  
)مــن اخیــرا خودآمــوزی در مــورد اســتفاده از Cyfe بــرای تختــه 

ــد(.  ــه کنی ــا آن را مطالع ــد حتم ــه بای ــرده ام ک ــر ک ــی منتش بازاریاب

ــان،  ــروی لینه ــن، ت ــوب م ــکار خ ــت و هم •  Sprout Social : دوس
بزرگتریــن طرفــدار اســپراوت اســت کــه مــن تــا بــه حــال مــی شناســم. 
ــرده و  ــتفاده ک ــی اس ــبکه اجتماع ــای ش ــن ه ــی کمپی ــا از ان در تمام م
قابلیــت هــای علــی بــرای بررســی و برنامــه ریــزی ایــن شــبکه هــا دارد.

ــا هــم ارتبــاط داده  شــما مــی توانیــد حســابهای اجتماعــی متفــاوت را ب
اشــتراک گــذاری آنهــا را بــه اشــتراک گذاشــته، پیــروان خــود را تحلیــل 
ــد  ــات مانن ــایت خدم ــه س ــرده، و ب ــدا ک ــود را پی ــد خ ــام برن ــرده، ن ک
ــه  ــانی ب ــات رس ــی از خدم ــه  اضاف ــا الی ــرده ت ــط ک ZenDesk مرتب

مشــتریان ایجــاد کنیــد. 

•  Oktopost : ایــن ابــزار ماننــد مــورد باالســت، امــا قــدرت بیشــتری 
در مدیریــت اجتماعــی داشــته و قابلیــت هــای گــزارش آن بســیار باالتر 

. هستند

ــرای شــما  ــزار ب ــه مشــتریان خــود گــزارش مــی دهیــد، اب  اگــر شــما ب
عالــی خواهــد بــود. قابلیــت هــای ردیابــی بیــان نــام برنــد، پیشــنهاداتی 
ــر اســاس برنامــه از  در مــورد محتــوا، ردیابــی پیــام، و تولیــد محتــوا ب

فوایــد ایــن برنامــه هســتند. 

•  Serpbook : ردیــاب ارزان قیمــت و واقعــا موثــر رتبــه بنــدی کلمات 
کلیــدی. اگرچــه رتبــه کلمــات کلیدی امــروزه اهمیــت کمتری پیــدا کرده 
اســت، مــن هنــوز آنهــا را در اکثــر کمپیــن هــا دنبال کــرده و چنیــن کاری 

را بــه شــما پیشــنهاد مــی کنم. 

ــه بنــدی  ــاب رتب ــاال و یــک ردی •  Authority Labs : شــبیه مــورد ب
کلمــه کلیــدی. چندیــن گزینــه بهتــر بــرای تعییــن گــزارش وجــود دارد 
ــار  ــدی در اختی ــات کلی ــدی کلم ــته بن ــرای دس ــتری ب ــهای بیش و روش
ــتفاده  ــع از Serpbook و Authority Labs اس ــن در واق ــتند. )م هس

مــی کنــم(. 

آیــا ابــزاری را جــا انداختــم؟ شــما بــدون کــدام ابــزار نمــی توانیــد زندگی 
؟ کنید
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CSS3 ساخت بازی با اعداد در

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب

بــا یکــی دیگــه از مقــاالت آموزشــی در زمینــه css3 در خدمــت شــما هســتم. در ایــن مقالــه قصــد دارم طراحــی » بــازی بــا اعــداد » رو خدمتتــون آمــوزش 
بــدم کــه بــا اســتفاده از خصیصــه هــای جدیــد در css3 و html5 نوشــته میشــه و جــی کوئــری یــا زبــان هــای دیگــه هیــچ دخالتــی در ایجــاد ایــن بــازی 

ندارنــد.
not(:checked) ,  :not(:- ــا انتخابگرهــای جدیــد  :البتــه بهتــره بــه ایــن مقالــه بــه چشــم طراحــی یــک بــازی نــگاه نکنیــم. در ایــن آمــوزش شــما ب
checked) ، خصیصــه هــای جدیــد counter-reset , counter-increment , content , صفــت  for و عملیــات محاســباتی و نحــوه ی اســتفاده از 

ایــن مــوارد آشــنا خواهیــد شــد.

خوب ابتدای کار بهتره دموی این بازی رو از لینک رو به رو ببینید :

در ایــن بــازی چنــد عــدد مثبــت و منفــی بــه شــما نمایــش داده میشــه و شــما بایــد اعــداد رو باهــم جمــع و تفریــق کنیــد تــا نتیجــه 72 بدســت بیــاد و بعــد به 
شــما پیغــام میــده کــه برنده شــدید.

برای ابتدای کار کد html این بازی رو پیاده سازی می کنیم:

http://goo.gl/UQyZ4N

<section>
   <h2>اعدادی رو انتخاب کنید که نتیجه ی جمع و تفریق آنها عدد 72 باشد</h1>
   <input id=”a” type=”checkbox”><label for=”a”>+64</label>
   <input id=”b” type=”checkbox”><label for=”b”>+16</label>
   <input id=”c” type=”checkbox”><label for=”c”>-32</label>
   <input id=”d” type=”checkbox”><label for=”d”>+128</label>
   <input id=”e” type=”checkbox”><label for=”e”>+4</label>
   <input id=”f” type=”checkbox”><label for=”f”>-8</label>
   <span class=”sum”></span>
</section>
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صفحه 13بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

حــاال بایــد یــک اســتایل بــه چــک باکــس هــا و label هــا بدیــم تــا بــه 
ــه زیبایــی نمایــش داده شــوند: درســتی و ب

 label هــارو ببینــه. چون بــه label هــارو نمایــش بدیــم و کاربــر فقــط label ایــن اســتایل رو بــه چــک باکــس هــا میدیــم تــا از دیــده پنهــان شــوند تــا ما فقــط
هــا اســتایل میدیــم و بــا اســتفاده از اونهــا اعــداد رو بــه کاربــر نمایــش میدیــم. بــا تعریــف for در label هــا بــرای هــر چــک باکــس دیگــه نیــازی نیســت 
 label مــورد نظــر کلیک کنیــم چک باکــس مربــوط بــه اون label چــک باکــس هــارو ببینیــم و بــر روی چــک باکــس مــورد نظــر کلیــک کنیــم. همینکــه روی

ــه.  انتخاب میش

حاال به label ها استایل زیر رو اختصاص میدیم:

 label اســتایل هــا کامــال واضحــه ، اســتایل بعدی بــاز مربوط میشــه بــه
هــا و چــک باکــس ها میشــه:

input {
   position: absolute;
   right: -9999px;
 }

label {
	 		float:	right;
   margin: 8px;
   padding: 16px;
   border-radius: 4px;
   border: solid 2px rgba(255, 255, 255, .4);
   background-color: rgba(255, 255, 255, .2);
   cursor: pointer;
   transition: all .1s;
   font-size:20px;
   direction:ltr
}
label::before {
   display: inline;
}

input:checked + label {
   border: solid 2px #fff;
   background-color: rgba(255, 255, 255, .4);
   box-shadow: 0 0 10px #fff;
}
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اگــر دقــت کــرده باشــید از صفــت for بــرای label هــا اســتفاده کردیــم. در اینجــا از ایــن صفــت زمانــی اســتفاده مــی کنیــم کــه بخوایــم یــک label رو بــه یک 
checkbox اختصــاص بدیــم. بــرای ایــن منظــور بــه checkbox یــک  id اختصــاص میدیــم و مقــدار id رو بــرای صفــت for در نظــر میگیریــم. در ایــن 

حالــت بــا کلیــک روی label بــا for=”a” چــک باکــس بــا id=”a”  رو انتخــاب مــی کنیــم.

یــک  span در نظــر گرفتیــم تــا نتیجــه رو نمایــش بدیــم. بــرای ایــن عنصــر کالس sum رو در نظــر میگریــم. شــما میتونیــد هــر نامــی کــه میخوایــن بــه 
ایــن کالس اختصــاص بدیــد.

یک استایل برای section در نظر میگیریم:
section {
   margin-bottom: 16px;
   padding: 16px;
   border-radius: 4px;
	 		overflow:	hidden;
   background-color: #008DDE;
 }
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مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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در ایــن اســتایل گفتیــم هــر زمــان کــه چــک باکســی تیــک خــورد و فعــال 
شــد، label مربــوط بــه اون چــک باکــس اســتایل بــاالرو بــه خــودش 

. ه بگیر
حــاال بــه span یــی کــه قــراره نتیجــه رو در اون مشــاهده کنیــم اســتایل 

: یم مید

حاال به استایل زیر دقت کنید:

در کدهــای بــاال مــا بــا اســتفاده از counter-increment  بــرای هــر چــک باکــس تیــک خــورده و فعــال یــک نــام و یــک عــدد در نظــر گرفتیــم. ایــن اعــداد 
همــان اعــدادی هســتند کــه بــا اســتفاده از label هــا بــه کابــر نمایــش دادیم.

حــاال میخوایــم زمانــی کــه کاربــر مثــال روی چــک باکــس a  کلیــک کــرد و اون رو انتخــاب کــرد عــدد مربوطــه در span  بــا کالس sum  نمایــش پیــدا کنــه. 
بــرای اینــکار از کــد زیــر اســتفاده مــی کنیم:

در ایــن کــد گفتیــم محتــوای قبــل از span بــا کالس sum رو مقــدار iwl قــرار بــده. حــاال بــا انتخــاب هــر چــک باکــس عــدد مثبــت و منفــی چــک باکــس 
باهــم جمــع و تفریــق شــده و نتیجــه رو در کالس sum میبینیــم.

تــو ایــن بــازی اگــر مــا عــدد +64 و +16 و -8 رو انتخــاب کنیــم عــدد 72 بدســت میــاد کــه نتیجــه ی بــرد بــازی ماســت. پــس میگیــم در صورتــی کــه چــک 
باکــس هــای a و  b و  f تیــک خــورده بودنــد، در span  کــه کالس sum  رو بــراش در نظــر گرفتیــم ، متــن » شــما برنــده شــدید » رو نمایــش بــده ، بــرای 

ایــن منظــور اســتایل زیــر رو در نظــر میگیریــم:

ــارت  ــد عب ــه ، بع ــش داده میش ــی span نمای ــوای اصل ــی اول محت ــم. یعن ــش میدی ــد از کالس sum نمای ــتفاده از after بع ــا اس ــن رو ب ــا مت ــا م در اینج
ــد :( ــازی ســاده طراحــی کنی ــک ب ــا css3 و  html5 ی ــک میگــم ، شــما تونســتید ب ــاد. خــوب تبری ــه نمایــش درمی ــا ب درخواســتی م

امیدوارم که این مقاله براتون مفید بوده باشه

خــوب تــا اینجــا اســتایل هــای مربــوط بــه label هــا و چــک باکــس هــارو دادیــم. حــاال میخوایــم بگیــم زمانــی کــه روی چــک باکــس هــا یــا همــون label هــا 
 counter-increment  بهمــون نمایــش بــده. بــرای اینــکار الزمــه کــه اول مقالــه ی مربــوط بــه sum  کالس span کلیــک کردیــم عــدد مربوطــه رو در

رو مطالعــه کرده باشــید.

span {
	 		float:	right;
   margin: 8px;
   padding: 21px 18px;
   border-radius: 4px;
   background-color: #2C547A;
}

#a:checked { counter-increment: iwl +64; }
#b:checked { counter-increment: iwl +16; }
#c:checked { counter-increment: iwl -32; }
#d:checked { counter-increment: iwl +128; }
#e:checked { counter-increment: iwl +4; }
#f:checked { counter-increment: iwl -8; }

.sum::before {
   content: ‘= ‘ counter(iwl);
 }

#a:checked ~ #b:checked ~ #c:not(:checked) ~ #d:not(:checked) ~ #e:not(:checked) ~ #f:checked ~ .sum::after {
   content: ‘ ( شما برنده شدید ) ‘;
}

http://goo.gl/CHkFGzبرای مطالعه مقاله ی آموزشی در این زمینه به لینک مقابل رجوع کنید:
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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فراداده
ارائه دهنده خدمات میزبانی وب

 پانصد مگابایت فضای دیسک
 پنج گیگابایت پهنای باند ماهانه

 دو عدد دیتابیس
 بی نهایت زیر دامنه

CPanel کنترل پنل 
 بی نهایت حساب ایمیل

 پشتیبانی 24 ساعته
16000 تومان ساالنه

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

دیگر سرویس ها و خدمات در وب سایت فراداده

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

صفحه  17ماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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قسمت اول  :  آشنایی / نصب و راه اندازی   laravel.com - laravel.ir - php4you.ir : منابع

صفحه 18بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

آموزش فریم ورک Laravel ، یک فریم ورک PHP برای توسعه دهندگان وب

الراول چیست ؟
ســالم بــرای ایــن شــماره  تصمیــم گرفتــم یــک مطلــب فنــی و کاربــردی در کنــار دو مطلــب قبلــی بنویســم . ایــن مقالــه آمــوزش اولیــه الراول اســت .  در 
شــماره هــای بعــدی  قســمت ســوم و چهــارم » چگونــه بــه یــک برنامــه نویــس حرفــه ای   php تبدیــل شــویم » را ترجمــه و ارائــه خواهــد شــد . الراول یــک  
ابــزار  بــرای نوشــتن برنامــه هــای php  اســت . منظــور از برنامــه یــک وب ســایت معمولــی / معرفــی  نیســت . web application  هــا ابــزاری هســتند 
بــرای کار بــا داده هــا بــر بســتر وب و بــا اســتفاده از فّناوری هــای جدیــد می تواننــد هماننــد برنامه هــای تحــت سیســتم عامل تمامــی به خوبــی عمــل کننــد 
. گرچــه از ایــن فریــم ورک می تــوان بــرای ســایت های ویتریــن ماننــد )ســایت معمولــی / معرفــی  (  اســتفاده کــرد امــا بــه دلیــل ســاختار مناســب mvc  و 

ابزارهــای توســعه و کتابخانه هــای آن بیشــتر بــرای نرم افزارهــای اتوماســیون و مدیریتــی اســتفاده مــی شــود .

زمانــی کــه ســما بــرای یــک ارگان و ســازمان برنامه نویســی مــی کنیــد کار بــه صــورت تیمــی اســت در ایــن حالــت پــروژه بــه صــورت فــاز هــای مــوازی پیــاده 
ســازی و تســت مــی شــود در ایــن  نــوع کار گروهــی ابــزاری ماننــد الراول بــه تیــم کمــک مــی کنــد تــا بتواننــد کار را بــه صــورت مــاژول هــای جــدا از هــم و 
مــوازی پیــش ببرنــد . تیــم طراحــی بــر روی قســمت view  کار مــی کنــد ، تیــم متخصــص دوم بــر روی پایــگاه داده  و تیــم ســوم  کــد نویســی controller  را 
انجــام میدهــد .  انتخــاب یــک فریــم ورک مهــم تریــن تصمیــم بــرای یــک برنامــه نویــس اســت . در ایــن انتخــاب بــه ویژگــی هــای فریــم ورک بایــد دقــت 

کــرد و آنهــا را مــورد بررســی قــرار داد . در ادامــه بــه برخــی از ایــن ویژگــی هــا  اشــاره مــی کنیــم :

بنیان اثبات شده
فریــم ورک Laravel بــر روی اجــزای مختلــف فریــم ورک symfony ســاخته شــده اســت و بــه برنامــه شــما پایــه ای بــزرگ از کــد هــای قابــل اعتمــاد و 

تســت شــده مــی دهــد.

تجهیز شده به ابزار کامپوزر
Composer یــک ابــزار عالــی بــرای مدیریــت بســته هــای php برنامــه هــای شماســت. بســته هــا را بــر روی packagist بیابیــد و در عــرض چنــد ثانیــه 

از آنهــا اســتفاده نمایید.

قالب سازی زیبا
از امکانــات اولیــه PHP یــا موتــور قالــب ســازی lightweight blade  اســتفاده نماییــد. ایــن موتــور قالــب هــای عالــی را فراهــم مــی کنــد و بــه ســرعت بــه 

پیشــرفت کــد نویســی شــما کمــک مــی کنــد . مطمئنــا شــما از آن خوشــتان خواهــد آمــد.

پیشنیاز های راه اندازی الراول

: )PHP , MySql راه اندازی آپاچی سرور به همراه ( Wamp server 

 WAMP  مخفــف کلمــات Windows ، Apache ، MySQL ، PHP   مــی باشــد و همانطــور کــه از نامــش پیداســت یعنــی بســتری بــرای شــما فراهــم مــی 
کنــد کــه بتوانیــد بــه یکبــاره و بــدون نیــاز بــه انجــام تنظیمــات جانبــی ، تمامــی ســرویس هــای ذکــر شــده را بــر روی سیســتم عامــل وینــدوز بصــورت یکجــا 
www. نصــب و راه انــدازی کنیــد در عیــن حــال کــه رابــط کاربــری ســاده ای در اختیــار شــما قــرار مــی گیــرد.  بــرای دانلــود ایــن برنامــه بــه وب ســایت

wampserver.com/en  مراجعــه کنیــد.
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Composer : در نسخه های جدید فریم ورک های زبان پی اچ پی برای مدیریت بسته ها از کامپوزر استفاده میشود.

امــا کار کامپــوزر چیســت؟  composer یــک فایــل جیســون دارد کــه بــا اســتفاده از آن میتوانــد بســته هــا و کامپوننــت های قدیمــی را بــه روز کــرد و در واقع 
پــروژه را همیشــه در آخریــن نســخه و آپدیــت قــرار داد.ایــن سیســتم در فریــم ورک هــای معــروف zend  و symphony  مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. 

از ویژگــی هــای composer  مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد  .
-  آپدیت کردن بسته ها و کامپوننت ها

SSL استفاده از پروتکل   -
-   آپدین کردن پیش نیازهای کامپوننت ها

برای دریافت و نصب آخرین ورژن کامپوزر  به وب سایت WWW.getcomposer.org   مراجعه کنید .

 ) هر برنامه نویسی به یک ادیتور خوب برای کد نویسی نیاز داره پیشنهاد من PhpStorm  هست . (

PhpStorm  : ایــن  IDE  یــک محیــط برنامــه نویســی PHP ســاده و هوشــمند را کــه بــه هــدف افزایــش بهــره وری توســعه دهنــده هــا تمرکــز یافتــه و عمیقًا 

کدهــای شــما را درک مــی کنــد ایجــاد کــرده و امــکان تکمیــل کدهــا را بــه صــورت هوشــمندانه فراهــم مــی کنــد، مراجعه ســریع و بررســی خطاها بــه صورت 
بــی درنــگ از ویژگــی هــای ایــن نــرم افــزار اســت کــه همیشــه بــرای کمــک بــه شــما در شــکل دهــی کدهــا، اجــرای واحــد تســت و یــا اشــکال زدایی شــهودی 
 PHP بــوده و پشــتیبانی همــه جانبه را بــرای WebStorm HTML/CSS Editor, javascript Editor آمــاده اســت. ایــن نــرم افــزار حــاوی تمامــی توابــع

اضافــه مــی کنــد. نســخه نامحــدود ایــن نرم افــزار را مــی توانیــد از وب ســایت هــای ایرانــی دانلــود ، دانلــود نمایید.

نصب راالراول 
خیلــی خــب بعــد از نصــب پیــش نیازهــا اکنــون زمــان نصــب فریــم ورک شــده اســت . بــرای اینــکار بایــد ابتــدا یــک نســخه خــام از ســورس برنامــه را از 

GITHUB  دانلــود کنیــد .

https://github.com/laravel/laravel/archive/master.zip

ســپس محتویــات master.zip را در یــک پوشــه 
در محــل نصــب WAMP در 

 C:\wamp\www\laravel 

ــه  ــه پوش ــان ب ــط فرم ــق خ ــد . از طری ــرار دهی  ق
 composer install برویــد و دســتور laravel

را اجــرا کنیــد .

بــرای دانلــود بســته های الراول بایــد بــه اینترنــت 
ــید . متصل باش
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ــه آدرس laravel  در   ــه ب ــا مراجع ــپس ب ــت . س ــده اس ــب ش ــی نص ــه خوب ــه الراول ب ــد ک ــالم می کن ــما اع ــه  ش ــب COMPOSER  ب ــام نص ــد از اتم بع
ــد . ــه ی کار را ببینی ــد نتیج ــی توانی localhost   م

 http://localhost/laravel/public/

Laravel  معرفی ساختار
حــال کــه بــا ایــن فریــم ورک محبــوب کار مــی کنیــم بایــد بــا ســاختار آن نیــز آشــنا باشــیم . در ایــن 
پســت قصــد داریــم تــا ســاختار و پوشــه هــا و فایــل هــای موجــود در ایــن فریــم ورک بررســی کنیم. 

بعــد از نصــب الراول بــا ایــن دایرکتــوری هــا طبــق عکــس روبرو هســتیم :

خب حاال می خواهم راجع به این دایرکتوری ها توضیحاتی بهتون بدم :

1.  پوشــه app شــامل کنترلرهــا , مــدل هــا و صفحــات قابــل نمایــش بــه کاربــر view هــا هســت. بیشــتر کدهــای پــروژه تــون اینجــا قرار داره و شــما بیشــتر 
وقــت خودتــون رو داخــل ایــن پوشــه ســپری مــی کنید !

2.  پوشــه public محلــی بــرای دخیــره نگهــداری فایــل هــای css , js , image هــای پــروژه تــون هســت و تمــام درخواســت هــا در ابتــدا بــه ایــن پوشــه 
ارســال میشــه و فایــل index.php درون ایــن پوشــه وظیفــه راه انــدازی هســته الراول رو از طریــق پوشــه bootstrap داره.

3.  پوشه vendor چارچوب اصلی الراول رو تشکیل می دهد و محلی برای نگهداری وابستگی ها الراول می باشد.
با این تعاریف شما با محتویات پوشه های vendor و bootstrap  کار خاصی نخواهید داشت و بیشتر وقت شما در پوشه app  خواهد گذشت !
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app معرفی ساختار پوشه

 
همان طور که می بینید این پوشه دایرکتوری های بیشتری را شامل می شود که به بررسی آن می پردازیم :

•  پوشــه config : پوشــه ای بــرای پیکــره بنــدی تنظیمــات پایــگاه داده سشــن و … کــه در برنامــه شــام در حــال اجــرا هســتند .  ایــن پوشــه شــامل فایل های 
پیکربنــدی بــرای تغییــر چارچــوب الراول محســوب می شــود . بیشــتر فایــل هــای پیکربندی آرایــه ای انجمنــی را برمــی گردانند.

•  پوشه controller :  پوشه ای برای ایجاد کنترلر ها می باشد که برای ارتباط مدل ها و لود view ها در نرم افزار شما استفاده می شود .
•  پوشــه lang : فایــل هــای ایجــاد شــده در ایــن پوشــه قادرنــد نــرم افــزار و ســایت شــما رو محلــی کننــد و زبــان پیشــفرض الراول را تغییــر دهنــد که شــامل 
فایــل هــای اعتبارســنجی فــرم هــا بــه زبــان انگلیســی اســت کــه شــما مــی توانیــد آن هــا را بــه زبــان دلخــواه خــود تغییــر دهید  یــا مثــال اگر قصــد راه انــدازی 

یــک ســایت چنــد زبانــه رو داریــد حتمــا بایــد بــه ایــن پوشــه و فایــل هــاش ســر بزنید!

•  پوشــه model: محــل ذخیــره ســازی مــدل هــای نــرم افــزار شــما خواهنــد بــود . مــدل هــا کالس هایــی بــرای ارتبــاط بــا دیتابیــس را دارنــد و  مــدل هــا 
اکثــرا بــا جــداول شــان در دیتابیــس هــم نــام هســتند یعنــی هــر جــدول در دیتابیــس بــا یــک مــدل در برنامــه شــما مطابقــت خواهــد داشــت .

•  پوشه start : پوشه تنظیمات خاص الراول
•  پوشــه storage : محــل ذخیــره ســازی موقــت چارچــوب هایــی بــرای الراول ماننــد سشــن,کش و … کــه توســط وب ســرور قابــل ویرایــش خوهنــد بــود 

و وب ســرور آنهــا را ویرایــش مــی کنــد و توســط الراول حفــظ مــی شــود و شــما نیــاز بــه تغییــرات در آن نخواهــی داشــت .
•  پوشــه tests : شــاخه ای بــرای ذخیــره ســازی تســت هــای نــرم افــزار شــما . الراول ایــن امــکان را بــا phpunit بــه شــما داده اســت کــه بتوانیــد بــرای 

رفتــار هــای ســایت خــود تســت بنویســید.
•  پوشــه view : محلــی بــرای ایجــاد وفایــل هــای html کــه کاربــران ســایت آنهــا را مــی بیننــد کــه در کنترلــر هــا و یــا یــک روت مــی تواننــد رنــدر شــوند. و 
بایــد توجــه کنیــد ایــن پوشــه فقــط محــل ذخیــره ســازی view هــا اســت و بقیــه فایــل هــا از جملــه عکــس و css و js  در پوشــه public ذخیــره مــی شــوند.

•  فایل filters.php : فایلی برای تعیین چارچوب دسترسی های الراول
•  فایل routes.php : فایلی برای تعریف مسیریابی و تعیین مسیر برای پاسخ به درخواست ها در نرم افزار شما

پایــان قســمت اول : خســته نباشــید  تــا اینجــا بــا ایــن فریــم ورک محبــوب آشــنا شــدید و ســاختار آنــرا متوجــه شــدید . در مــورد درک دقیق ســاختار نگران 
نباشــید بیشــتر و در ادامــه در زمــان کــد نویســی بــا جزئیــات دقیــق آن آشــنا مــی شــوید . در شــماره بعــد کــد نویســی کار را آغاز مــی کنیم .
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مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده ) کلیک کنید (
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آموزش پاراالکس به صورت جامع )قسمت آخر(

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
بــا ادامــه ی مقالــه ی آمــوزش طراحــی وب بــا تکنولــوژی پاراالکــس و قســمت آخــر ایــن آمــوزش در خدمتتــون هســتم. تــو نســخه هــای قبلــی ماهنامــه 
بــا نحــوه ی پیــاده ســازی قالــب هــای One Page آشــنا شــدید و بعــد در رابطــه بــا اینکــه اصــال پاراالکــس چــی هســت صحبــت کردیــم و پالگیــن هــای 

پاراالکســی رو معرفــی کردیــم. همونطــور کــه میدونیــد بــا پالگیــن هــای متفاوتــی میتونیــد پاراالکــس رو روی صفحــه وبتــون پیــاده کنیــد. 

تــو ایــن مقالــه ی آموزشــی بــا اســتفاده از Skrollr.js و دســتورات جــی کوئــری پاراالکــس رو اجــرا مــی کنیــم. قبــل از شــروع آمــوزش دمــوی پــروژه رو 
دانلــود و مشــاهده کنیــد: 

حــاال فایــل هــای پــروژه رو در اختیــار داریــد . در بخــش css دو فایــل normalize.css و main.css داریــم کــه در main اســتایل کلــی قالــب رو تعریــف 
کردیــم، normalize هــم بــرای فیکــس کــردن اســتایل هــا در تمامــی مرورگرهــا اســتفاده میشــه. در بخــش js  چنــد فایــل js داریــم کــه بــه ترتیــب :

imagesloaded برای بارگزاری تصاویر و لود اونها استفاده میشه ,

jquery  کتابخانه اصلی ماست ,

در فایل main دستورات جی کوئری پروژه مناسب با پالگین skrollr تعریف شده ,
 modernizr برای شبیه سازی عناصر جدید html5 برای مرورگرهای قدیمی به کار میره , 

skrollr هــم پالگینــی هســت کــه بــرای ایجــاد افکــت عناصــر در زمــان اســکرول صفحــه از اون اســتفاده مــی کنیــم کــه شــامل صفــات مخصــوص بــه خودش 

. هست

پالگین  skrollr رو با دستورات زیر در فایل main.js  فراخوانی کردیم:

نکته قابل توجه و مهم :
در طراحی پاراالکسی ما سه حالت داریم:

.top 1- زمانی که محتوا در باالی صفحه قرار میگیره یعنی
.center 2- زمانی که محتوا در مرکز صفحه قرار میگیره یعنی

.bottom 3- زمانی که محتوا در انتهای صفحه قرار میگیره یعنی
که با اسکرول به سمت باال و پایین این سه حالت اتفاق میوفته.

پالگین skrollr یکسری صفات داره که تو هر موقعیت یکی از این صفات رو استفاده می کنید و افکت مورد نظرتون رو اعمال می کنید.

خوب قبل از شروع پروژه برای درک بهتر از صفات پالگین skrollr به تصویر صفحه بعدی دقت کنید:
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( function( $ ) {
    // Init Skrollr
    var s = skrollr.init({
        render: function(data) {
            //Debugging - Log the current scroll position.
            //console.log(data.curTop);
        }
    });
} )( jQuery );

http://goo.gl/ZqyO3C
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

Viewport صفحه ای هست که در میدان دید ما قرار داره و ما میبینیم. 

Document  کل صفحه با کلیه ی جزئیات اون صفحه هست که با اسکرول صفحه ، تمامی این جزئیات قابل دیدن هست.

آدمکــی کــه در مثــال هــا نمایــش داده شــده محــل قرارگیــری محتــوای صفحــه هســت. بــه عبارتــی زمانــی افکــت انجــام میشــه کــه محتــوا در اون  ناحیــه 
قــرار بگیــره.

تمامــی عباراتــی کــه در تصویــر مشــاهده مــی کنیــد صفاتــی هســتند کــه مربــوط میشــه بــه پالگیــن  Skrollr  کــه هــر کــدوم معنــی خاصــی داره کــه چنــد 
موردشــو براتــون توضیــح میــدم.

data-start :  ایــن صفــت موقعیــت ابتدایــی صفحــه رو مشــخص میکنــه یعنــی زمانــی کــه شــما در ابتــدای ســند و صفحــه ی وبتــون قــرار داریــد کــه 

اســکرول بــه ســمت پاییــن طــی میشــه.

data-100-start : عــدد 100 کــه تــو ایــن صفــت مالحظــه مــی کنیــد منظــور 100px+ هســت یعنــی زمانــی کــه اســکرول 100 پیکســل بــه ســمت پاییــن 

طــی شــد افکــت مــورد نظــر اعمــال بشــه.

data--100-start :  بــاز در ایــن قســمت مــا از 100px اســتفاده کردیــم امــا تفاوتــی کــه بــا صفــت قبلــی داره منفــی بــودن عــدد هســت یعنــی زمانــی کــه 

شــما 100 پیکســل بــه ســمت بــاال حرکــت کردیــد ، اگــر دقــت کــرده باشــید گفتــم ایــن صفــت ابتــدای صفحــه رو مشــخص مــی کنــه و اســکرول بــه ســمت 
پاییــن طــی میشــه پــس 100px- یعنــی 100 پیکســل بــه ســمت بــاال .
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مدرس این مبحث آموزشی : میترا رحیمی
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

data-end : ایــن صفــت موقعیــت انتهایــی ســند و صفحــه ی وب شــمارو مشــخص میکنــه کــه اســکرول بــه ســمت بــاال طــی میشــه. زمانــی کــه شــما بــه 

انتهــای صفحــه برســید خــوب مشــخصه کــه بــرای دیــدن مجــدد صفحــه بــه ســمت بــاال حرکت مــی کنیــد و همینطــور اعــداد مثبــت و منفــی در ایــن صفت 
از پاییــن بــه بــاال محاســبه مــی شــوند.

data-100-end :  این صفت میگه زمانی که اسکرول 100 پیکسل به سمت باال طی شد افکت مورد نظر رو اعمال کن.

data--100-end :  این صفت میگه زمانی که اسکرول 100 پیکسل به سمت پایین طی شد افکت مورد نظر رو اعمال کن.

فکــر مــی کنــم بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه دادم متوجــه شــده باشــید جریــان از چــه قــراره :( بــا مشــاهده ی دقیــق تصویــر میتونیــد معنــی تمامــی صفــات 
رو متوجــه بشــید.

نیازی نیست تمامی این صفات رو حفظ کنید، کافیه برای انجام پروژه تصویر همراهتون باشه.
برای استفاده از این صفات هم کافیه این صفات رو به عنصر مورد نظرتون اختصاص بدید و افکت دلخواهتون رو روی اون عنصر تعریف کنید.

خوب حاال باید پالگین ها و استایل هامون رو به صفحه اضافه کنیم:

حــاال بیایــن ببینیــم چطــور ایــن پــروژه پیــاده ســازی شــده ؛ در ابتــدای کار کــه 
بایــد یــه صفحــه  html  داشــته باشــیم :

چــون میخوایــم قبــل از ظاهــر شــدن تمامــی عناصــر صفحه یــه لودینگ 
هم داشــته باشــیم بــه body یــه کالس بنــام loading میدیم و اســتایل 

زیــر رو بــراش در نظــر میگیریم:

در ایــن حالــت تــا قبــل از ظاهــر شــدن تمامــی عناصــر پــس زمینــه ی body نمایــش داده میشــه. بعــد از ظاهــر شــدن تمامــی عناصــر ایــن پــس زمینــه 
پوشــیده و پنهــان میشــه.
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset=”UTF-8”>
 <title>parallax - www.IranWebLearn.com</title>
</head>

<body>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset=”UTF-8”>
 <title>parallax - www.IranWebLearn.com</title>
 <link rel=”stylesheet” href=”css/normalize.css”>
 <link rel=”stylesheet” href=”css/main.css”>
 <script src=”js/modernizr.js”></script>
</head>
<body>
 <script src=”js/jquery-1.9.1.min.js”></script>
 <script src=”js/imagesloaded.js”></script>
 <script src=”js/skrollr.js”></script>
 <script src=”js/main.js”></script>
</body>
</html>

.loading {
 background: url(‘../img/ico_loading.gif’) no-repeat center center;
}
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Slide-1 ایجاد اسالید اول
خوب حاال اسالید اول رو ایجاد می کنیم در این اسالید افکت Fade Out اعمال شده ، از html  اسالید اول شروع می کنیم:

در این مثال برای هر اسالید دو الیه داریم ، الیه ی bcg  که پس زمینه ی ما هست و الیه ی hsContent  که محتوای ما هست.

صفات الیه ی bcg در اسالید اول
data-center در ایــن الیــه بــا background-position: 50% 0px مقداردهــی شــده کــه در اصــل چــون منظــور از ایــن صفــت موقعیــت مرکــزی 

data- محتــوا هســت پــس میشــه وضعیــت اولیــه ی محتــوای مــا چــون در ابتــدا محتــوای مــا در مرکــز قــرار داره؛ اگــر دقــت کنیــد ما یــه صفت دیگــه بنــام
top-bottom داریــم کــه بــا background-position: 50% -100px مقداردهــی شــده، ایــن دو صفــت باهــم در ارتبــاط هســتند . 

در ایــن تعریــف مــا میگیــم موقعیــت اولیــه ی تصویــر پــس زمینــه background-position: 50% 0px باشــه و زمانــی کــه صفحــه از بــاال بــه ســمت 
پاییــن اســکرول میخــوره موقعیــت تصویــر پــس زمینــه بــه background-position: 50% -100px تغییــر پیــدا کنــه یعنــی تصویــر پــس زمینــه 100 
پیکســل بــه ســمت بــاال حرکــت کنــه ؛50 درصــد در background-position بــه معنــی center هســت یعنــی مرکــز تصویــر پــس زمینــه رو نمایش بده 

و 0px یــا 100px- موقعیــت top تصویــر رو مشــخص میکنــه کــه بــا تعریــف 100px- میگیــم تصویــر 100 پیکســل بــه ســمت بــاال حرکــت کنــه.

پــس تــا اینجــا و در ایــن اســالید data-center زمانیــه کــه محتــوا در مرکــز قــرار گرفتــه ، data-top-bottom  زمانیــه کــه محتــوا در بــاال قــرار میگیــره 
و data-anchor-target بــه هــدف مــورد نظرمــون اشــاره میکنــه. 

صفات الیه ی hsContent در اسالید اول

صفات این الیه هم به همین صورت هست :
data-center موقعیت مرکزی محتواست . به زمانی اشاره میکنه که محتوا در مرکز قرار میگیرند.

data-106-top زمانیه که محتوا در فاصله 106 پیکسل به ابتدای صفحه قرار میگیره.

data-anchor-target هم میگه این افکت ها و استایل ها روی چه عنصری اعمال بشه.
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<section id=”slide-1” class=”homeSlide”>
  <div class=”bcg” 
  data-center=”background-position: 50% 0px;” 
  data-top-bottom=”background-position: 50% -100px;” 
  data-anchor-target=”#slide-1”>
   <div class=”hsContainer”>
    <div class=”hsContent” 
    data-center=”opacity: 1” 
    data-106-top=”opacity: 0” 
    data-anchor-target=”#slide-1 h2”>
     <h2>Fade out elements before <br /> they leave viewport </h2>
     <p>This slide moves background image at a slower speed then the page scroll. Text is fading out to opacity 0 
at 106 pixels from the top.</p>
    </div>
   </div>
  </div>
</section>
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

Slide-1 استایل اسالید اول
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.hsContainer {
    display: table;
				table-layout:	fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
				overflow:	hidden;
    position: relative;
}
.hsContent {
    max-width: 450px;
    margin: -150px auto 0 auto;
    display: table-cell;
    vertical-align: middle;
    color: #ebebeb;
    padding: 0 8%;
    text-align: center
}
.bcg {
    background-position: center center;
    background-repeat: no-repeat;
				background-attachment:	fixed;
    background-size: cover;
    height: 100%;
    width: 100%;
}
/* Slide 1 */
#slide-1 .bcg {background-image:url(‘../img/bcg_slide-1.jpg’)}

فکر میکنم استایل ها واضح باشه چون خصیصه ی خاصی استفاده نکردیم فقط دو مورد رو خدمتتون توضیح میدم:

در .hsContainer از display: table و table-layout: fixed اســتفاده کردیــم تــا محتــوای داخــل ایــن الیــه خاصیــت جدولــی بــه خودشــون بگیرنــد 
و وســط قــرار بگیرند. 

در .hsContent از display: table-cell تا محتوا همانند یک سلول جدول استایل به خودشون بگیرن. 

در .bcg  از background-size: cover اســتفاده کردیــم تــا تصویــر پــس زمینــه بــه انــدازه ی section و الیــه ی اصلــی کشــیده بشــه و تغییــر انــدازه 
پیــدا کنــه و از background-position: center center اســتفاده کردیــم تــا تصویــر پــس زمینــه رو از مرکــز تصویــر در عــرض و ارتفــاع الیــه ی اصلــی 

ــزرگ کنه. ب

شــما میتونیــد هــر محتوایــی کــه میخوایــن رو در ایــن section  قــرار بدیــد و هــر اســتایلی کــه میخوایــن بــه محتــوا بدیــد ، مهــم افکــت هایــی بــود کــه 
باهاشــون آشــنا شــدید.
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صفحه  27بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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<section id=”slide-2”>
  <div class=”bcg” 
  data-0=”background-color:rgb(1,27,59);” 
  data-top=”background-color:(0,0,0);”  
  data-anchor-target=”#slide-2”>
   <div class=”hsContainer”>
    <div class=”hsContent”>
     <h2 data-center=”opacity: 1” 
     data--200-bottom=”opacity: 0” 
     data-206-top=”opacity: 1” 
     data-106-top=”opacity: 0” 
     data-anchor-target=”#slide-2 h2”>Fade me in and out</h2>
     <p data-center=”opacity: 1” 
     data--200-bottom=”opacity: 0” 
     data-206-top=”opacity: 1” 
     data-106-top=”opacity: 0” 
     data-anchor-target=”#slide-2 h2”>Here we are changing the background color from blue to black. Text is fading in 
at 206 pixels from the bottom and fading out 106 pixels from the top.</p>
    </div>
   </div>
  </div>
 </section>

صفات الیه ی bcg  اسالید دوم
با صفت data-0 میگیم در ابتدا و شروع ، رنگ پس زمینه الیه چه رنگی باشه.

با صفت data-top میگیم زمانی که محتوا در باال و ابتدای سند قرار گرفت چه افکتی داشته باشه.
با صفت data-anchor-target به هدف مورد نظر اشاره می کنیم.

H2  و عنصر hsContent صفات الیه
در این الیه به سه حالت پاراالکس دقت کنید. 1- موقعیت ابتدایی 2- موقعیت مرکزی 3- موقعیت انتهایی

با صفت data-center میگیم محتوا که در مرکز قرار گرفت استایل  opacity:1 به خودشون بگیره.

با صفت data-106-top میگیم زمانی که محتوا در موقعیتی قرار گرفت که 106 پیکسل از باال فاصله داشت استایل opacity: 0 داشته باشه.
زمانــی کــه بــا اســکرول پاییــن میایــم بــا صفــت data-206-top میگیــم زمانــی کــه محتــوا در موقعیتــی قــرار گرفــت کــه 206 پیکســل از باال فاصله داشــت 

اســتایل opacity: 1 داشــته باشه.

بــا صفــت data--200-bottom میگیــم زمانــی کــه محتــوا بــه انتهــای صفحــه نزدیــک شــد و 200 پیکســل مونــده بــه انتهــای صفحــه برســه اســتایل 
opacity:0 بــه خــودش بگیــره.

صفات الیه hsContent و عنصر  p هم به همین صورت تعریف شده.

Slide-2 ایجاد اسالید دوم
خوب حاال اسالید اول رو ایجاد می کنیم در این اسالید افکت Fade Out اعمال شده ، از html  اسالید اول شروع می کنیم:
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صفحه  28بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار آذر ماه 71393

#slide-2 .bcg {background: none; background-color: #010101; height: 310px; text-align: center}

<section id=”slide-3” class=”homeSlide homeSlideTall2”>
  <div class=”bcg”>
   &nbsp;
  </div>
  <div class=”bcg bcg2” data-bottom-top=”opacity: 0;” data--33p-top=”opacity: 0;” data--66p-top=”opacity: 1;” data-anchor-target=”#slide-3”>
   <div class=”hsContainer”>
    <div class=”hsContent” data-bottom-top=”opacity: 0;” data-center=”opacity: 1” data-anchor-target=”#slide-3”>
     <h2>Fixed element fading in and out</h2>
     <p>Showcase your beautiful images before blurring the scene and fading in your headline.</p>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class=”bcg bcg3” data-300-bottom=”opacity: 0;” data-100-bottom=”opacity: 1;” data-anchor-target=”#slide-3”>
   <div class=”hsContainer”>
    <div class=”hsContent” data-100-bottom=”opacity: 0;” data-bottom=”opacity: 1;” data-anchor-target=”#slide-3”>
     <h2>The End</h2>
     <p>Learning By <a href=”http://iranweblearn.com” target=”_blank”>Mitra Rahimi</a>.</p>
    </div>
   </div>
  </div>
</section>

در این اسالید تصویری نداریم و فقط رنگ اولیه پس زمینه رو مشخص می کنیم و ارتفاع دلخواهمون رو تعیین می کنیم.

در این اسالید با سه الیه ی bcg , bcg2 , bcg3 سه پس زمینه متفاوت رو به کاربر نمایش میدیم.

 data--66p-top و data--33p-top بــا تمامــی صفاتــی کــه در ایــن ســه الیــه اســتفاده شــده آشــنا شــدید پــس نیــازی بــه توضیــح نیســت فقــط صفــات
براتــون جدیــده کــه توضیــح میدم. 

گفتیــم اعــدادی کــه در صفــات اســتفاده مــی کنیــم مقیــاس پیکســلی دارنــد و مشــخص مــی کنــه کــه محتــوای مــا در اون پیکســل تغییر حالــت پیدا کنــه حاال 
بــا قــرار دادن حــرف p بعــد از اعــداد، پیکســل رو بــه درصــد تبدیــل مــی کنیــم؛ مثــال در data--33p-top میگیــم زمانــی کــه صفحــه رو بــه ســمت پایین 
اســکرول زدیــم و document مــون 33 درصــد از viewport خــارج شــد و بــه ســمت بــاال طــی شــد ایــن تغییــر حالــت اتفــاق بیوفتــه. بــرای درک بهتــر 

بــه تصویــر زیــر دقــت کنید:

Slide-2 استایل های اسالید دوم

Slide-3 ایجاد اسالید سوم
خوب در اسالید آخر ما سه پس زمینه داریم که با اسکرول صفحه هر کدوم پس از دیگری با افکت ظاهر می شوند.
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صفحه  29بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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Slide-3 استایل اسالید سوم

در ایــن تصویــرکل صفحــه ی وب مــا بــا الیــه ی آبــی رنــگ مشــخص شــده و ناحیــه ی viewport هــم قســمتی هســت کــه کاربــر در مانیتــور میبینــه و بــا 
اســکرول میتونــه کل ســند رو ببینــه.

Skroll  نتیجه ی نهایی از صفات پالگین
صفــات data-0 , data-start , data-0-start باهــم برابــر هســتندو زمانــی اتفــاق میوفتــه کــه اســکرول از بــاال حرکتــی نداشــته باشــه و در نقطــه صفــر 

قــرار داشــته باشــه.

صفات data-100 , data-100-start باهم برابر هستند و زمانی اتفاق میوفته که 100 پیکسل اسکرول حرکت داشته باشه.
صفــات data-center-center = data-0-center-center هــم باهــم برابــر هســتند و زمانــی اتفــاق میوفتــه کــه در مرکــز viewport قــرار گرفتــه 

باشــیم.

خوب دوستان آموزشمون به اتمام رسید، امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته و براتون مفید بوده باشه.
موفق و پاینده باشید

#slide-3 {position: relative;}
#slide-3 .bcg {background-image:url(‘../img/bcg_slide-5.jpg’)}
#slide-3	.bcg2	{background-image:url(‘../img/bcg_slide-5b.jpg’);	position:	fixed;	bottom:	0;	left:	0;	opacity:	0;	z-index:	1}
#slide-3	.bcg3	{background-image:url(‘../img/bcg_slide-2.jpg’);	z-index:	2;		position:	fixed;	bottom:	0;	left:	0;	opacity:	0;	z-index:	2}
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صفحه  30بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

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

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ایجاد پس زمینه های پاراالکسی به راحتی نوشیدن آب

سالم خدمت دوستان و همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
در مقالــه ی آمــوزش جامــع طراحــی قالــب پاراالکــس در همیــن شــماره از ماهنامــه نحــوه ی ایجــاد ســایت هــای پاراالکســی بــا پالگیــن skroll  رو خدمتتون 
بصــورت کامــل آمــوزش دادم؛ امــا ممکنــه نحــوه ی پیــاده ســازی ســایت هــای کامــال پاراالکســی براتــون ســخت و دشــوار باشــه و تمایــل داشــته باشــید 
بخــش کوچکــی از ســایتتون مثــل Background  هــارو بصــورت پاراالکــس پیــاده کنیــد تــا جذابیت بیشــتری بــه ســایتتون بــده و اون رو از ســادگی دربیاره. 

بــرای ایــن منظــور یــک پالگیــن ســاده رو بهتــون معرفــی میکنــم.

خوب این کار بسیار بسیار سادست فقط کافیه پالگین مربوطه رو دانلود و در پروژه تون اضافه کنید. 
لطفــا دمــوی ایــن پــروژه رو دانلــود کنیــد و نتیجــه رو مالحظــه کنیــد تــا نحــوه ی اســتفاده از ایــن پالگیــن رو کــه شــاید چنــد خــط هــم نشــه بهتــون آمــوزش 

. م بد

حاال پروژه رو دانلود کنید و پوشه رو از حالت فشرده خارج و فایل هارو مشاهده کنید.

از بیــن تمامــی فایــل هــا تنهــا چیــزی کــه شــما نیــاز داریــد که همیشــه در پــروژه تــون اســتفاده کنیــد فایــل plugin.js هســت کــه باید بــه صفحه تــون اضافه 
کنیــد تــا صفــات تعریــف شــده رو شناســایی کنــه و قابلیــت پاراالکــس رو روی پــس زمینــه هــای صفحه اعمــال کنه.

 Single یــا  One Page بــا اســتفاده از آمــوزش پاراالکــس را قــورت بدهیــد )قســمت اول( در شــماره اول ماهنامــه ، میتونیــد نحــوه ی ایجــاد ســایت هــای
Page رو آمــوزش ببینیــد و بعــد هــر اســتایلی کــه خواســتید بــه صفحــه تــون بدیــد. 

بعد از اینکه سایتتون رو طراحی و پیاده سازی کردید فقط کافیه با دو attribute پس زمینه های صفحه تون رو پاراالکسی کنید.

همونطــور کــه در فایــل دانلــود شــده مالحظــه مــی کنیــد کافیــه از صفــات زیــر اســتفاده کنیــد و بــه هــر الیــه کــه بــراش پــس زمینــه تعریــف کردیــد ایــن 
صفــات رو اختصــاص بدیــد:

صفــت data-type بــا مقــدار background و صفــت data-speed کــه مقــدارش بــه خودتــون بســتگی داره. هرچقــدر کــه مقــدار ایــن صفــت بیشــتر 
باشــه تصویــر کشــیده تــر میشــه و بــا ســرعت کمتــر حرکــت میکنــه و هرچقــدر کــه ایــن عــدد کمتــر باشــه تصویــر فشــرده تــر و کوچکتــر میشــه و با ســرعت 

بیشــتری بــا اســکرول صفحــه حرکــت میکنه.

خوب دوستان امیدوارم که معرفی این پالگین بتونه بهتون تو طراحی های پاراالکسی کمک کنه.
موفق و پاینده باشید
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<section id=”home” data-type=”background” data-speed=”10”>                            
</section>   
      
<section id=”about” data-type=”background” data-speed=”10”>
</section>

http://goo.gl/pIF3A6
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صفحه  31بخش : تبلیغاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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پرسش و پاسخ
مدرسین ما آماده پاسخ گویــی به شما هستند

http://ask.IranWebLearn.com

سوالی دارید ؟

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

کافیســت در کمتــر از 10 ثانیــه ثبــت نــام کــرده و ســوال خــود را بپرســید !
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صفحه  32بخش : آموزش تجربه کاربریماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

نویسنده مقالــه  : امید امرایــی
وب سایـت نویسنده  ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

بعضی از اصول طراحی هیچ وقت تغییر نمی کنن 

طراحــی یعنــی درگیــر بــودن بــا محدودیــت هــا و ســرعت یکــی از اون 
محدودیــت هاســت. روز بــه روز تمایــل گــوگل بــه وب ســایت هایی کــه 
ســرعت باالتــری دارن بیشــتر می شــه. امــا متاســفانه ســرعت اینترنــت 

اغلــب کاربــرای شــما بــا همــون ســرعت بــاال نمــی ره.

طرح باید محتوا رو حمایت کنه
یــه طــرح خــوب بایــد از چشــم خــودآگاه مــا مخفــی باشــه. بلــه، مــی 
دونــم کــه طــرح یــک وب ســایت احســاس مــا رو نســبت بهــش رقــم 
ــر  ــد درگی ــه. بای ــوا باش ــر محت ــد درگی ــا بای ــودآگاه م ــا خ ــه، ام ــی زن م

پیامــی باشــه کــه قــراره منتقــل بشــه.

بــه عنــوان مالــک وب ســایت، مــا همیشــه مــی خواییــم کــه یــه 
رابط کاربــری فوق العــاده داشــته باشــیم. یــه چیــزی کــه کاربــرا رو 
شــگفت زده کنــه. امــا یــه طــرح خیلــی جــذاب می تونــه باعــث بشــه کــه 

ــه. ــما دور بش ــی ش ــام اصل ــرا از پی ــز کارب تمرک

طــرح نبایــد سرپوشــی روی محتــوای ضعیــف باشــه. بلکــه بایــد محتــوا 
رو تقویــت کنــه و باعــث بشــه کــه کاربــر نســبت بهــش واکنــش هــای 

احساســی درســتی رو نشــون بــده.

طرح باید وب سایت رو به اهدافش نزدیک کنه
ــدف  ــه ه ــت ی ــر در خدم ــون هن ــت چ ــر نیس ــور هن ــه ج ــی ی طراح
خارجــی نیســت. امــا طراحــی یــه نقــش مشــخص بــه عهــده داره. تــوی 
طراحــی وب ســایت نقــش طراحــی اینــه کــه وب ســایت رو بــه اهدافش 

ــه. ــر کن نزدیک ت

طــرح وب ســایت شــما می تونــه زیبــا باشــه، همــه هــم تاییــدش کنــن 
ــت  ــازم شکس ــا ب ــه، ام ــم بش ــنواره ه ــالن جش ــزه ف ــده جای ــی برن و حت

بخــوره.
ــز  ــداف تمرک ــه اه ــتیابی ب ــزان دس ــری می ــدازه گی ــی روی ان ــر طراح اگ
نداشــته باشــه، در اون صــورت طــرح شکســت مــی خــوره. یــه طــرح 
ــون  ــه همکارن ت ــه، هم ــته باش ــی برجس ــداری خیل ــر دی ــه از نظ می تون
هــم تاییــدش کنــن و حتــی برنــده جایــزه فــالن جشــنواره هــم بشــه، امــا 

بــازم شکســت بخــوره.

شــما مــی تونیــد ببینیــد کــه وب داره بــا ســرعت خیلــی باالیــی تغییــر 
ــر نمی کنــن.  ــن ســرعت تغیی ــا ای ــا ب ــا خوشــبختانه آدم ه ــه. ام مــی کن
ــا  ــایت های م ــه دارن از وب س ــتن ک ــا هس ــن آدم ه ــون ای ــن چ بنابرای

ــدن. ــم مون ــت ه ــول ثاب ــی از اص ــن، بعض ــتفاده می کن اس

وب تغییــر مــی کنــه، امــا آدم هــا نــه. چــون مــا بــرای آدم هــا طراحــی 
مــی کنیــم، پــس بعضــی اصــول هــم بــدون تغییــر مــی مونــن.

ــان  ــه زم ــی رو ک ــب مــن می مــی خــوام بعضــی از اصول ــن مطل ــوی ای ت
روی اونهــا اثــر نــداره رو بــا شــما بــه اشــتراک بگــذارم. اصولــی کــه نقطه 

قــوت هــر وب ســایت خوبــی هســتن.

طرح باید سریع باشه
ســرعت همیشــه مهمــــــــــــه. فرقــی نمــی کنــه کــه ســایت رو تــوی 
دوره Dial up طراحــی باشــید )دهــه هفتــاد( یــا بــرای اینترنــت 
ــای  ــه ه ــاس تجرب ــر اس ــون ب ــا انتظاراتش ــروز. آدم ه ــرعت ام پرس
قبلی شــونه. مثــال وقتــی گــوگل تــو کســری از ثانیــه لــود مــی شــه، انتظار 

ــه. ــور باش ــمام همینط ــایت ش ــه وب س دارن ک

ــن وب ســایت شــما رو  ــه ســرعت پایی ــور نیســتن ک ــدر صب ــراد اونق اف
تحمــل کنــن. اونهــا اصــال دوســت نــدارن کــه بشــینن و منتظــر بمونــن 

تــا قســمت هــای مختلــف وب ســایت شــما رو ببینــن.
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صفحه  33بخش : آموزش تجربه کاربریماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

نویسنده مقالــه  : امید امرایــی
وب سایـت نویسنده  ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

اگــه یــه محصــول جدیــد اضافــه شــد، چــه اثــری ممکنــه روی ســایت 
بــزاره؟ چــه اتفاقــی مــی افتــه اگــه کســب وکار شــما تصمیــم گرفــت تــوی 
ــک ســری ســواالت  ــه؟ و ی ســایت از ویدئوهــای بیشــتری اســتفاده کن

دیگــه ...

طرح باید کار کاربر رو ساده کنه
تــوی قســمت قبلــی گفتیــم کــه طــرح باید پاســخگوی نیــاز هــای فیزیکی 
کاربــر باشــه. امــا کار بــه همینجــا تمــوم نمــی شــه. موضــوع دیگــه اینــه 

کــه طــرح بایــد بــه کاربــر کمــک کنــه بــه اهدافــش برســه.

ــل  ــازمانی از ری ــرات س ــر تفک ــه خاط ــایت ب ــه وب س ــع ی ــتر مواق بیش
ــاز  ــه جــای اینکــه حــول نی ــی ســایت ب اصلیــش خــارج مــی شــه. یعن
هــای کاربــرا بســته بشــه، بــر اســاس چهارچــوب هــای ســازمانی شــکل 

مــی گیــره.
البتــه بــه عنــوان یــه طــراح مــا بایــد مواظــب تفکــرات خودمــون هــم 
ــای  ــری الگوه ــک س ــراغ ی ــم س ــم بری ــه داری ــی عالق ــا خیل ــیم. م باش
طراحــی، بــدون اینکــه از خودمــون بپرســیم آیــا بــرای کاربــر مــا )و توی 
ایــن موقعیــت( مناســب هســتن یــا نــه. مختصــرا یه طــرح زمانــی خوبه 
کــه در مــوردش از کاربــر نظرخواهی شــده باشــه. تســت کاربــرد پذیری 

یــه چیــز دل بخواهــی نیســت، بلکــه قلــب تپنــده یــه طراحــی خوبــه.

طرح باید بتونه تکامل پیدا کنه

نهایتــا، طــرح بایــد تکامــل پیــدا کنــه. طراحــی هیــچ وقــت به آخــر نمی 
رســه. طراحــی وب ســایت مثــل باغبونــی مــی مونــه کــه بــا یــه رونــد 

تســت، اصــالح و تکــرار ادامــه دار همراهــه.

وقتــی یــه وب ســایتی تــوی دنیــای آنالیــن ظاهــر می شــه، کاربــرا میــان 
کــه باهــاش تعامــل برقــرار کنــن. ایــن همــون چیزیــه کــه بــه شــما مــی 
گــه چــه کاری رو بایــد انجــام بدیــد، کــدوم اســتراتژی تــون موفــق تــر 
ــا  ــا ب ــد. نهایت ــتفاده کنی ــتر اس ــد بیش ــزاری بای ــه اب ــرده و از چ ــل ک عم
ــف رو  ــمت های مختل ــد قس ــی تونی ــد م ــت میاری ــه بدس ــی ک داده های
تغییراتــی بدیــد. مثــال ســایز بنــر تبلیغاتــی رو بــزرگ تــر یــا کوچیــک تر 

کنیــد و یــا محلــش رو تغییــر بدیــد.

ــا  ــبک ه ــن س ــه ای ــا ب ــرن. م ــان و می ــی می ــای طراح ــبک و ترنده س
عالقــه نشــون می دیــم چــون مــد روز هســتن و باعــث می شــن رقبــای 
مــا تحــت تاثیــر قــرار بگیــرن. امــا اگــه ایــن طرح هــا نتونــن ســایت رو 

ــدارن. ــه اهدافــش برســونن هیــچ ارزش ن ب

طرح باید انعطاف پذیر باشه
طرح باید به سه شکل انعطاف پذیر باشه:

ــی  ــرق م ــش ف ــات نمای ــایز صفح ــیاله. س ــانه س ــه رس ــا ی اول، وب ذات
کنــه و معنیــش اینــه کــه وب ســایت هــا بایــد خودشــون رو بــا ابزارهــای 
مختلــف تطبیــق بــدن. مــا بــرای مدتــی از این مســئله غافــل بودیــم، اما 
حــاال بایــد حواســمون رو جمــع کنیــم و یادمــون باشــه کــه خودمــون رو 

بــرای شــرایط متغیــر آمــاده کنیــم.

ــاف  ــوری انعط ــد ط ــایت بای ــادن و وب س ــرا زی ــای کارب ــاز ه دوم، نی
داشــته باشــه کــه اونهــا رو تــوی خــودش جــا بــده. بعضــی از کاربــرای ما 
کورنگــی دارن. بعضی هــا از ناتوانــی شــناختی رنــج مــی بــرن. یک ســری 
از اونهــا بــه دلیــل کهولــت ســن عــوارض مــچ دســت رو دارن. ســایت 

بایــد بتونــه در خدمــت همــه اونهــا باشــه و بــا اونهــا منطبــق بشــه.

ســوم، طــرح مــا بایــد بتونــه بــا تغییراتــی کــه تــوی نیازهــای کســب و کار  
)بیزینــس( پیــش میــاد منطبــق بشــه. مثــال اگــه تغییــری تــوی برنــد 

ــه؟  ــه خــودش رو ســازگار کن ــا وب ســایت می تون ــد، آی دادی
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صفحه  34بخش : مصاحبهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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مصاحبه با بزرگان وب
گفتگو با طراحان ، برنامه نویسان و کارآفرینان

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

پــی نوشــت : متاســفانه بــه دلیــل کســالت مــادر محتــرم جنــاب آقــای کابلــی ، طــی زمــان گذشــته موفــق بــه مصاحبه 

بــا ایشــان نشــدیم . انشــاهلل بــا رفع کســالت مــادر گرامیشــان ، بــا مصاحبــه ای خواندنــی در خدمتتان هستیـــــــم 

التماس دعا
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صفحه 35بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

یادداشتی از : حمید رضا خاتونی
مدیر هنری نشریات مختلف وزارت ارشاد و کشور

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

جذابیت فوق العاده در بازار هنر
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ــر  ــه حــق، تاثی ــه ب ــال ک ــا روی کارآمــدن صنعــت دیجیت ــا ب ــن روزه ای
فراوانــی بــه هنــر کــرده اســت کــه گویــی بــا زرق و بــرق جذابــش،؛ گــوی 
میــدان را از هنرمنــدان قدیمــی گرفتــه اســت ولــی آثــار هنــری و دیــد 
کلــی و نــگاه هنرمنــدان پــر از پیچیدگــی هــای صفــر و یــک کامپیوتــری 
تلفیــق شــده اســت کــه گاهــا هنــر روان آدمــی کــه ابریشــم روح را نوازش 
مــی دهــد فقــط تکــه ای از حقیقــت را نشــان مــی دهــد نــه هنــر واقعــی 
کــه مملــو از روح و احســاس و جریــان چشــمه هــای عمــق وجــود انســان 

اســت

یک نگاه جدید
ایــن مقدمــه شــاید بــرای مــا آدم هــای عصــر دیجیتــال کمــی ذوق آور 
یــا خــواب آور اســت ولــی مــن بــا تجربــه ای کــه در ســفرهای مختلــف 
و حــدود ســیصد و چنــد نشــریه مختلــف از اســتان هــا و شــهرهای ایــن 
مــرز و بــوم گرفتــه تــا نمایشــگاه هــای معتبــر خارجــی  داشــته ام بــه ایــن 
نتیجــه رســیدم کــه بــرای رســیدن بــه هنــری کــه تاثیــر گــذار اســت و 
بتوانــد جذابیــت فــوق العــاده ای بــرای مخاطبــان داشــته باشــد بایــد از 

نــگاه دیگــر بــه ماجــرا نــگاه کــرد.

ــدارد / ــت ن ــروز وق ــب ام ــدارد / مخاط ــه ن ــروز حوصل ــب ام  مخاط
طراحــان چندیــن پــروژه را برعهــده دارنــد و وقتــی بــرای طراحــی خارق 
ــدن آن را  ــه دی ــت و حوصل ــت اس ــی کیفی ــی ب ــت / کار خیل ــاده نیس الع

ــدارم و... ن

ایــن کلمــات شــاید زیــاد بــه گــوش شــما خــورده باشــد و شــاید در ایــن 
گفتمــان هــا شــما نیــز دخیــل بــوده باشــید.همه همــکاران مــن و شــما 
ــد  ــای جدی ــل کاره ــی در ح ــتعدادهای فراوان ــه اس ــزی ک ــت عزی دوس
داریــد و از هــر لحــاظ بــه ســوژه خــود نــگاه کــرده ایــد  ولــی چــرا رشــد 

نداشــته ایــد.

هنــوز بــه جــواب پرســش هــای خــود نرســیده ایدکــه چــه کنیــم تــا راه 
ــوب  ــمندمان خ ــه کار ارزش ــم ک ــه کنی ــیم و چ ــته باش ــی داش ــل خوب ح
جلــوه کنــد ولــی جــای هیــچ قصــه ای نیســت مــن بــه شــما پیشــنهادات 

ــدی دارم جدی

ــگاه  ــتر ن ــود بیش ــوزه کاری خ ــته ای در ح ــان رش ــای می ــته ه ــه رش ب
کنیــد ببینیدکــه طــراح هــای روز بــا ترکیــب هنــر مصنوعی)دیجیتــال( و 
واقعــی، باعــث چــه عجایبــی شــده انــد چنــدی پیــش مراســمی دیــدم 
کــه بــه همــراه موســیقی تصاویــری ســاخته شــده و بــا همزمــان کــردن 
ایــن 2 و اجــرای آن بــر روی ســاختمان بــزرگ، هنرمنــد کاری محصــور 

کننــده و پیچیــده ای ارائــه کــرده بــود.

هنرمندان عرصه دیجیتال
ــای  ــز کاره ــی وب نی ــانه ای و حت ــد رس ــی و چن ــک محیط ــرای گرافی ب
بســیاری توســط هنرمنــدان دنیــا انجــام شــده و حتــی بســیاری از 
هنرمنــدان داخلــی اثــرات خاصــی را ارائــه کــرده انــد ولــی متاســفانه در 
دنیــای وب هنــوز بــه جایــگاه خاصــی نرســیده ایــم بــا اینکــه طراحــان 
بــا اســتعداد و هنرمنــدان طراحــی هــای را ارائــه و اجــرا کــرده انــد ولــی 
متاســفانه بومــی ســازی و هنــری ســازی عناصــر هنــوز تلفیقــی از عناصر 
معــادل و خارجــی اســت کــه بــه نوعــی هنــر ارائــه شــده ی مــا بینشــی 

ــه هنــری. ــری دارد و ن کامپیوت

از ایــن رو بــه دوســتان عزیــز در ایــن عرصــه پیشــنهاد مــی کنــم نگاهــی 
بیشــتر بــه آثــار دیگــر رشــته هــای هنــری و گرافیکــی داشــته باشــند و 
بــا تلفیقــی از هنــر گذشــته ی اصیــل ایــران و صنعــت و هنــر امــروز بــه 

عرصــه ظهــور بگذارنــد

حتمــا در آینــده نزدیــک و در شــماره هــای بعــدی ماهنامــه طراحی وب 
،  آثــاری را خدمتتــان معرفــی خواهــم کــرد و دربــاره هنــر نــو، طــوری 
بحــث خواهــم کــرد کــه بــرای اولیــن بــار گشــتی هــر چنــد گــذرا بــه میان 

ســبک هــای نویــن هنــر داشــته باشــیم .....

حمیدرضا خاتونی
مدیر هنری نشریات مختلف وزارت ارشاد و کشور

دارنده مقام های کشوری و خاورمیانه

http://www.iranweblearn.com


صفحه 36بخش : آموزش گرافیکماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار آذر ماه 71393

بــا توجــه بــه درخواســت هــای فــراوان از ســمت شــما مخاطبیــن عزیــز ، نحــوه ســاخت و  انیمیشــن ســازی و طراحــی بنرهــای متحــرک GIF درقالــب یــک 
فیلــم آموزشــی در زیــر بــرای مشــاهده و اســتفاده شــما قــرار گرفتــه . 

در ایــن فیلــم آموزشــی مــا ابتــدا بــا معرفــی بخــش انیمیشــن ســازی و یــا در حقیقــت متحرک ســازی در نــرم افــزار قدرتمند فتوشــاپ شــما را آشــنا خواهیم 
کــرد و ســپس مراحــل ســاخت یــک بنر متحــرک رو بــه شــما آمــوزش میدیم .

  CC همانطــور کــه در فیلــم نیــز ذکــر شــده ، نــرم افزارهــای مختلفــی جهــت انجــام ایــن مهــم وجــود داره ولــی مــا بنــا بــه نیــاز از نــرم افــزار فتوشــاپ نســخه
اســتفاده کردیــم ولــی مســلما بــرای انیمیشــن ســازی هــای بســیار حرفــه ای تــر نیازمنــد نــرم افزارهــای دیگــری هســتیم .

در نهایــت شــما رو بــه دیــدن ایــن فیلــم آموزشــی دعــون میکنــم . بــا کلیــک بــر روی تصویــر زیــر فیلــم در قالــب فایــل PDF بــرای شــما قابــل مشــاهده 
هســت .

مدرس این مبحث آموزشی : حسین همت یار
مشخصـــات و اطالعـــات مدرس ) کلیک کنید ( GIF فیلم آموزش طراحی بنرهای متحرک

http://www.iranweblearn.com
http://lms.iranweblearn.com/?r=teachers
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نویسنده این مقاله آموزشی : مرتضی گرانسایه
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

پنت هاوس نشین های دنیای سیستم های مدیریت محتوا
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همیشــه وقتــی صحبــت از سیســتم هــای مدیریــت محتــوا مــی شــود بی 
شــک نــام هایــی ماننــد وردپــرس، جومــال و دروپــال در او در سرتاســر 
ــاز  ــگان و کدب ــد، رای ــز دارن ــری نی ــزرگ دیگ ــیار ب ــت بس ــان مزی جه
هســتند! بــا مخــزن هایــی غنــی از افزونــه هــا و پوســته هــای رنگانــگ که 
تقریبــا نیــاز هــر نــوع ســلیقه و هــر ســطح از کاربــر را بــرآورده مــی کنند.

امــا بجــز ایــن سیســتم هــای رایــگان و کدبــاز سیســتم هــای دیگــری نیز 
وجــود دارنــد کــه در ســایه کدبازهــا همچنــان در حــال توســعه و حرکــت 
ــاز  ــه 100% کدب ــه ن ــد ک ــی قدرتمن ــتم های ــتند. سیس ــو هس ــه جل رو ب
هســتند و نــه رایــگان! بــا قدمتــی چندبــن ســاله، نــوآور در وب و دارای 

مشــتریانی جالــب. بــا مــا همــراه باشــید.

Vivvo - News Content Management

ایــن سیســتم خبــری تحــت کپــی رایــت شــرکت Spoonlabs ارائــه می 
شــود کــه در ســال 2005 در صربســتان تاســیس شــده اســت و کمتــر از 
10 کارمنــد دارد. نکتــه جالــب در مــورد اســتفاده کننــدگان این سیســتم 
ایــن اســت کــه ســایتهای خبــری عربــی زبــان زیــادی از ایــن سیســتم 
ــایتهای  ــه س ــت ک ــن اس ــی ای ــاید منف ــه ش ــا نکت ــد ام ــی کنن ــتفاده م اس
ــایتهای  ــرا س ــت و اکث ــده اس ــا نش ــتم برپ ــن سیس ــا ای ــادی ب ــر زی معتب

خبــری متوســط و کوچــک هســتند.
ــود  ــی خ ــعارهای تبلیغات ــه در ش ــوای Vivvo  ک ــرت محت ــتم مدی سیس
ــرای  ــا کمتریــن دردســر ب را سیســتمی خبــری معرفــی مــی کنــد کــه ب
شــما یــک ســایت خبــری و یــا مالتــی مدیــا راه انــدازی مــی کنــد و بــه 
شــما ســایتی بــا مدیریــت ســاده ارائــه مــی کنــد. محیــط مدیریــت ایــن 
سیســتم کامــال ایجاکســی و کاربــر پســند اســت و بســادگی قابلیــت تغییر 
در ترتیــب هــا و جابجایــی، درگ دراپ)کشــیدن و رهــا کردن( بخشــها و 

آیتــم هــا و مــاژول هــا را خواهیــد داشــت. 

ایــن سیســتم بــرای ســایتهای خبــری، آموزشــی، مقالــه  و بطــور کلــی 
محتوایــی مناســب مــی باشــد و بــرای ایــن مــوارد ابزارهــا و قابلیــت های 
ایــن سیســتم بصــورت مناســب بهینه و چیــده اســت و کار را بــرای مدیر 

و نویســندگان ســایت بســیار ســاده و کاربرپســند کرده اســت.

ایــن سیســتم خبــری بــه بیــش از 20زبــان ترجمــه شــده اســت و دارای 
تعــداد زیــادی افزونــه، ابــزارک و پوســته اســت. البتــه بایــد توجــه کــرد 
کــه در مقایســه بــا سیســتمی ماننــد وردپــرس تعــداد ایــن مــوارد زیــاد 

بــه چشــم نخواهدآمــد! 

قابلیــت ارتبــاط بــا سیســتم هــای انجمــن ســاز معــروف ماننــد  
vBulletin و IPB را نیــز دارد. امکانــات کلــی ایــن سیســتم ایــن مــوارد 

ــتراکی،  ــه اش ــنجی، خبرنام ــری، نظرس ــق، فیدخب ــدر معل ــتند: ه هس
ــن  ــد ای ــه خری ــدو... هزین ــئوی  قدرتمن ــتم س ــرات، سیس ــش نظ بخ
سیســتم )بســته بــه امکانــات انتخابــی و مــدت زمــان پشــتیبانی( از 295 
تــا 999 دالر مــی باشــد کــه بــرای کارهــای بزرگتــر و گســترده و کارهایــی 
ــاد اســت ایــن هزینــه بیشــتر  ــه پشــتیبانی مســتمر و زی ــه نیازمنــد ب ک

ــا شــرکت فروشــنده مــی باشــد. ــه ارتبــاط ب اســت و نیــاز ب

http://www.vivvo.net
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LightCMS

ایــن سیســتم/پلتفرم محصولــی از شــرکت NetSuite.مــی باشــد که در 
اکالهامــا آمریــکا و در ســال 1998  تاســیس شــده اســت. ایــن شــرکت 
کــه در جهــت تولیــد سیســتم هــای مدیریــت محتــوای وب فعالیــت می 
کنــد بــه سرتاســر جهــان خدمــات مــی دهــد و بیشــتر از 3000 کارمنــد 
دارد. ایــن سیســتم بــه علــت کاربرپســند بــودن و کاربــرد بســیار ســاده 
دارای بیشــتر از 275.000 کاربــر در سرتاســر جهــان اســت امــا نکتــه 
شــاید منفــی ایــن سیســتم هــم ایــن اســت کــه اکثــر ایــن کاربــران افــراد 
ــن  ــتریان ای ــت مش ــتند و در لیس ــک هس ــای کوچ ــرکت ه ــادی و ش ع

سیســتم نیــز مشــتری سرشناســی دیــده نمــی شــود.

سیســتم LightCMS در حقیقــت یــک پلتفــرم مدیریــت محتــوای 
ــرای  ــی ب ــر امکانات ــه کارب ــه ب ــت ک ــاد اس ــات زی ــبک و دارای امکان س
ایجــاد صفحــات و مدیریــت ســاده آنهــا مــی دهــد. این سیســتم خــود را 
بهتریــن پلتفــرم وب ســایت ســاز بــرای طراحــان مــی دانــد! زیــرا آنچــه 
مــی خواهیــد مــی ســازید و اگــر کمکــی نیــاز داشــته باشــید دریافــت مــی 
کنیــد!در ایــن سیســتم محتواهــا در مــاژول هــای سیســتم نگهــداری می 
شــوند و قابلیــت درگ دراپ)کشــیدن و رهــا کــردن( دارنــد و ایــن کار را 
بــرای کاربــر بســیار ســاده کــرده اســت. ایــن سیســتم نیــز بــه شــما نویــد 

ایجــاد یــک ســایت بــدون دردســر و نگرانــی را مــی دهــد...

ــد ایجــاد  ــی مانن ــن سیســتم قابلیــت هــای کل ــاال ای ــر مــوارد ب عــالوه ب
گالــری عکــس، فــرم ســاز، قابلیــت بــالگ، تقویــم و بخــش آمــار را نیــز 
دارد. بــرای کاربــرا ســطح باالتــر نیــز ایــن امــکان وجــود دارد کــه کدهای 
تولیــد شــده HTML – JS – CSS از ســمت سیســتم را براحتــی تغییــر 
و بــا کدهــای خــود جایگزیــن کننــد. بخــش فروشــگاه ایجــاد شــده بــا این 
authorize. ،سیســتم بصــورت پیــش فــرض بــا درگاه هــای پــی پــال

net و stripe را نیــز دارد. همچنیــن ایــن سیســتم بــر روی ســرورهای 

 LightCMS کلــود راه انــدازی مــی شــود. اســتفاده تریــال سیســتم
رایــگان اســت و شــما در کمتــر از 60 ثانیــه مــی توانیــد ثبــت نــام کنیــد. 
امــا بســته بــه امکاناتــی ماننــد تعــداد صفحــات و فضــا و محصــول از 19 
تــا 99 دالر در مــاه هزینــه خواهــد داشــت. بــرای بســته 99 دالری همه 

چیــز بصــورت نامحــدود خواهــد بــود.
http://www.lightcms.com
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ExpressionEngine

از  محصولــی   ExpressionEngine محتــوای  مدیریــت  سیســتم 
ــس  ــس آنجل ــال 2001 در ل ــه در س ــد ک ــی باش ــرکت EllisLab.م ش
تاســیس شــده اســت. شــرکت EllisLab بســیار نــواور و پیشــرو در وب 
مــی باشــد. از جملــه مهمتریــن خروجــی هــای ایــن شــرکت فریمــورک 
CodeIgniter مــی باشــد. برخــالف دو سیســتم قبــل، ایــن سیســتم 

مشــتریان شــناخته شــده و بزرگــی دارد. برخــی از ایــن مشــتریان 
عبارتنــد از: شــرکت ادوبــی، شــرکت اپــل، بنــگاه خبــری بــی بــی ســی، 
شــرکت سیســکو، دیسنی، شــرکت فورد، ســایت IGN، شــرکت نایک، 

ــر و... ــرادران وارن ــا، شــرکت ســونی و ب شــرکت نوکی

سیســتم مدیریــت محتــوای ExpressionEngine یــک سیســتم 
ــد.  ــی کن ــتفاده م ــته اس ــرای هس ــت و از CodeIgniter ب ــاژوالر اس م
بدیــن معنــی کــه هســته ایــن سیســتم کامــال رایــگان و کدبــاز اســت امــا 
ــگان  ــه الینســن سیســتم و بحــث پشــتیبانی آن رای فرامــوش نکنیــد ک
نیســت و نیــاز بــه خرید ایــن سیســتم دارید.  همچنیــن ماننــد وردپرس 
چندســایته، در ایــن سیســتم نیــز بــا یــک بــار نصــب مــی توانــد چندیــن 

ســایت را راه انــدازی و مدیریــت کنیــد.

بخــش مدیریــت محتــوای ایــن سیســتم بســیار کامــل اســت و امکانــات 
و دسترســی هــای بســیاز زیــادی را بــرای کاربــر فراهــم کــرده اســت کــه 

مــی تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:

ــر،  ــت کارب ــتم مدیری ــوی، سیس ــد و ق ــیار کارآم ــب بس ــتم قال سیس
ــینگ،  ــتم کش ــرات، سیس ــتم نظ ــه، سیس ــت خبرنام ــتم مدیری سیس
ــوی،  ــیار ق ــته بس ــه هس ــه ب ــا توج ــل. ب ــیار کام ــگ بس ــتم ترکین سیس
سیســتم امنیتــی ExpressionEngine نیــز بــه نســبت سیســتم هــای 
مشــابه بســیار باالتــر و کامــل تــر اســت. هزینــه الیســنس ایــن سیســتم 
299 دالر اســت کــه بــا احتســاب  دو مــاژول انجمــن ســاز و مدیریــت 
چندســایته 597 دالر مــی شــود. هزینــه پلــن هــای پشــتیبانی نیــز از 49 

ــد. ــی باش ــا 1.999 دالر م ت

https://ellislab.com/expressionengine

ــین  ــاوس نش ــت ه ــه پن ــر س ــاه ب ــی کوت ــه نگاه ــن مقال در ای
ــتم  ــتیم. سیس ــوا داش ــت محت ــای مدیری ــتم ه ــای سیس دنی
هایــی کــه همچنــان در پــس ســایه هــای کدباز هــا بــه راه خود 
ادامــه مــی دهنــد و هــر روز قابلیــت هــای حرفــه ای خــود را 

بــرای مشــتریان بالقــوه خــود گســترش مــی دهنــد.
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وردپــرس یکــی از محبو تریــن و پــر طرفدارتریــن سیســتم های مدیریــت محتــوا در جهــان می باشــد کــه بســیاری از وب ســایت های پــر بازدیــد در 
دنیــا از ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا اســتفاده می کننــد ، 

اگــر شــما هــم یکــی از کاربــران وردپــرس هســتید آیــا تــا بــه حــال بــا مشــکل مصــرف بــاالی منابــع ســرور توســط وردپــرس مواجــه شــدید ؟ و اگــر 
بلــه چــه چــاره و راه حلــی بــرای ایــن مــورد پیــدا کردیــد ؟
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معمــوال در هاســت های اشــتراکی کــه منابــع ســرور بــه اشــتراک گذاشــته میشــه شــما در مرحلــه اول اســتفاده از وب ســایتتون  بــه مشــکل خاصــی نخواهیــد 
خــورد و مــوردی وجــود نــداره ، ولــی مســئله از جایــی شــروع خواهــد شــد کــه آمــار بازدیــد وب ســایت شــما بــاال بــره و تعــداد آی پی هــای ورودی بــه 
ســایتتون افزایــش پیــدا کنــه ،  در اینجاســت کــه شــما شــاهد پیام هایــی مبتنــی بــر اینکــه »ســایت شــما منابــع زیــادی از ســرور رو مصــرف می کنــه« از طرف 

پشــتیبانی میزبــان ســایتتون خواهیــد بــود کــه شــمارو مجبــور بــه ارتقــای پلــن یــا  تهیــه ســرویس هایی بــا قیمت هــای باالتــر می کنــه .

مصــرف منابــع ســرور توســط سیســتم مدیریــت محتــوا هیــچ گاه یــک ایــراد نیســت و امــری طبیعــی هســت ،  ولــی ممکــن اســت شــما بــا رعایــت نکــردن 
یــک ســری مســائل و مــوارد ایــن مصــرف رو از حــد انتظــار باالتــر ببریــد و دچــار مشــکل بشــید .

برای اینکه از شر این مشکل در امان باشید مواردی که گفته می شه رو انجام بدید و فراموش نکنید .

1 - فضای میزبان سایت
انتخــاب هاســت یــا میزبــان وب بــرای یــک ســایت وردپرســی از مســائل مهــم محســوب می شــه بــه صورتــی کــه خــود وردپــرس در صفحــه ی دانلــود ایــن 
مــورد رو متذکــر میشــه و منابعــی رو معرفــی می کنــه ، پــس اولیــن مســئله در ایــن مــورد هاســت یــا ســرور میزبانــی شــده ســایت وردپرســی شــما هســتش 

کــه نقــش بســیار مهمــی داره و شــما بایــد در انتخابــش دقــت کنید .
از شــرکت های معتبــر کــه مطمئنیــد کارمندانــش تخصــص و تســلط کامــل بــر وردپــرس دارنــد خریــد کنیــد و ســرویس مــورد نیــاز وب ســایتتون رو تهیــه 

. کنید

https://twitter.com/saeed_fard
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2 - کمتر از افزونه استفاده کنیم
اگــر پیگیــر ســایت هایی کــه بــا مشــکل مصــرف بــاالی منابــع مواجــه شــدند باشــیم در انتهــا بــه لیســت بلنــدی در قســمت افزونه هــا برمیخوریــم ، افزونه ها 
امکانــات وب ســایت مــارو افزایــش می دهنــد و طبیعتــا بــه همــون مقــدار از منابــع ســرور اســتفاده می کننــد ، تــا حــد امــکان فقــط از افزونه هــای ضــروری 
در وردپــرس اســتفاده کنیــم و یــاد داشــته باشــیم کــه بــرای انجــام کارهامــون مــا مجبــور بــه اســتفاده از افزونــه نیســتیم کــه گاهــی چنــد خــط کــد کار یــک 

افزونــه رو بــرای مــا انجــام میــده .

3 - استفاده از افزونه ی شمسی ساز تاریخ وردپرس
ایــن افزونــه بــه دلیــل اینکــه احتیــاج هســت در هــر جــای وردپــرس کــه تاریــخ وجــود داره تغییــر ایجــاد کنــه معمــوال مصــرف باالیــی دارنــد و در گذشــته 
کاربــران بــا اســتفاده از افزونــه ی جاللــی بعــد از مدتــی بــه ایــن مشــکل خــورده و در نهایــت مجبــور بــه حــذف کــردن اون می شــدند ، اگــر در وب ســایتتون 
احتیــاج بــه تاریــخ شمســی داریــد توصیــه می شــه از افزونــه ی WP-Parsidate کــه در حــال حاضــر بهینه تریــن و کم مصرف تریــن افزونــه در ایــن مــورد 

هســت اســتفاده کنید .

4 - از افزونه های کش استفاده کنید
افزونه هــای کــش مصــرف منابــع ســایت شــما رو بــه صــورت قابــل توجهــی پاییــن میارنــد ، بــه ایــن صــورت کــه بــا ذخیــره فایل هــا در مرورگــر شــخص 
 W3 Total Cache بازدیــد کننــده و ســرور از فراخوانــی دوبــاره ی اون هــا در ســرور جلوگیــری می کننــد ، از بهتریــن افزونه هــای کــش موجــود میشــه بــه

اشــاره کــرد کــه بــا تنظیــم صحیــح اون در ســایتتون میتونیــد تاثیــر مثبتــش رو ببینیــد .

5 - همیشه بروز باشید
از آخریــن نســخه ی وردپــرس و آخریــن  نســخه های افزونه هــای مــورد نظرتــون اســتفاده کنیــد چــرا کــه معمــوال در نســخه های جدیــد بــا حــل مشــکالت 

نســخه های قبــل بــه افزایــش کارایــی افزونــه و وردپــرس کمــک می کننــد .

6- یک پوسته ی ساده و استاندارد انتخاب کنید
اســتفاده از یــک پوســته ی مناســب و بــدون مشــکل عــالوه بــر پــردازش کمتــر در ســرور ســرعت لــود ســایت شــما رو هــم افزایــش خواهــد داد کــه می تونــه 

بــرای وب ســایت بســیار مفید باشــه .

7 - بهینه سازی دیتابیس وردپرس
دیتابیــس ســایت وردپرســی شــما از مهمتریــن عوامــل و تعییــن کننــده مصــرف منابــع ســرورتون هســتش ، ایــن دیتابیــس ممکنه در طــول مدتــی با نصب 
و حــذف افزونه هــای متفــاوت ســنگین بشــه کــه نتیجــه مشــخص هســت ، حــاال بهینه ســازی و تعمیــر کــردن دیتابیــس می تونــه شــما رو در مصــرف کمتــر 
منابــع ســرور یــاری کنــه ، بــرای بهینــه ســازی دیتابیــس می تونیــد از افزونه هایــی نظیــر WP-Optimize و WP-DBManager کــه از خــود وردپــرس 

توصیــه شــده هســت اســتفاده کنید .

GZIP 8 - استفاده از سرویس های فشرده ساز و
فشــرده کــردن و minify کــردن کــد هــای CSS و JS  نیــز هماننــد دیتابیــس می تونــه نقــش مهمــی رو در ســرعت و مصــرف منابــع ســرور داشــته باشــه ، 

همین طــور فعــال کــردن قابلیــت Gzip رو هــم فرامــوش نکنیــد .
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9 - بهینه سازی تصاویر وردپرس
تصاویــری کــه در وب ســایتتون اســتفاده می کنیــد رو حتمــا بهینــه ســازی کنیــد بــه صورتــی کــه داری کمتریــن حجــم و بیشــترین کیفیــت باشــند ، در غیــر 
ایــن صــورت بــا هــر بــار لــود شــدن ایــن تصاویــر پــردازش زیــادی در ســرور شــما اتفــاق خواهــد افتــاد , بــرای بهینــه ســازی تصاویــر هــم می تونیــد از 

ــده . ــکار رو انجــام ب ــون این ــه برات ــرس می تون ــه ی wp-smushit وردپ ــد ، همین طــور افزون ــد فتوشــاپ کمــک بگیری ــی مانن نرم افزارهای

10- بهینه سازی تنظیمات وردپرس
تغییر کمی در تنظیمات و نوع استفاده از وردپرس می تواند تاثیر مناسبی در مصرف منابع وب سایت شما داشته باشد مانند :

•   کاهش تعداد مطالب در صفحه اصلی سایت و سایر قسمت ها
•   استفاده به جا و مناسب از برچسب ها در وردپرس

•   حذف کردن قسمت زباله دان و جفنگ در قست های مختلف (نظرات ، برگه ها ، پست ها و ... (
•   خاموش کردن بازتاب ها و پینگ ها در وردپرس

11 - انتقال تصاویر وب سایت بر روی CDN یا فضاهای ابری
اگــر در وب ســایتتون از تعــداد تصاویــر باالیــی اســتفاده می کنیــد و در هــر بــار لــود وب ســایت تصاویــر زیــادی بارگــزاری می شــه اینــکار می تونــه هــم بــرای 

ســرعت لــود ســایتتون هــم بــرای کمتــر شــدن مصــرف منابــع اون بســیار مفیــد واقع بشــه .

12 - در استفاده از سرویس های آمارگیر دقت کنید
افزونه هــای آمارگیــر وردپــرس بــه دلیــل ذخیــره کــردن اطالعــات بازدیــد در دیتابیــس وردپــرس بعــد از مدتــی ســبب حجیــم شــدن دیتابیــس میشــند 
کــه نتیجــه ی ایــن بــاال رفتــن مصــرف منابــع ســرور میشــه پــس تــا حــد امــکان از افزونه هــای آمارگیــر داخلــی وردپــرس اســتفاده نکنیــد و از ســرویس های 

آمارگیــری ماننــد گــوگل آنالیــز و ... بهــره بگیریــد ، در انتهــا بــرای آمارگیــر وردپــرس هــم افزونــه ی آمــاره )wp-statistics( بهتریــن گزینــه می باشــد.

13 - چک کردن خطاهای سایت
بهتــر اســت هــر از چندگاهــی بــا بررســی فایــل ارور کــه روی ســرور شــما بــه وجــود می آیــد یــا بــا فعــال کــردن دیبــاگ در وردپــرس خطاهــای احتمالــی 

ســایتتون رو بررســی و حــل کنیــد چــرا کــه ممکــن اســت یــک اختــالل یــا خطــای کوچــک دلیــل مصــرف بیــش از حــد منابــع ســرور شــما شــود .

14 - مصرف منابع رو خودتون چک کنید
ــا نصــب افزونــه ی p3-profiler روی ســایتتون میتونیــد  شــما ب
مقــدار مصــرف منابــع ســایت توســط افزونه هــا پوســته ها و خــود 
ــف  ــای مختل ــا نموداره ــف و ب ــای مختل ــرس رو در حالت ه وردپ

چــک کنیــد و ببینــد .
همینطــور افزونــه ی memory-viewer ایــن امــکان رو بــه شــما 

بــرای مصــرف رم ســرور مــی ده .
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خیلــی از جاهــا در وب ســایت ها پیــش میــاد کــه میتــوان از کــد اســتاتیک و کامپایــل شــده ی PHP اســتفاده کــرد یــا آدرس اســتاتیک رو جایگزیــن توابــع 
وردپــرس کــرد ، کــه بهتــر اســت اینــکار انجــام شــود و دیگــر الزم نخواهــد بــود بــا هــر لــود وب ســایت ایــن کدهــا توســط ســرور اجــرا بشــن.

در پایان
* تمامــی افزونه هایــی کــه معرفــی شــد لزومــی ندارنــد حتمــا بــر روی ســایت شــما نصــب باشــند و شــما می توانیــد بعــد از اســتفاده از اون هــا حذفشــون 

کنیــد .

* در برخــی از مــوارد ممکــن اســت اســتثناءهایی بــرای مصــرف منابــع بــاالی ســایت وجــود داشــته باشــد کــه بهتــر اســت از طریق پشــتیبان میزبان ســایت 
ــود . پیگیری ش

* بــا رعایــت ایــن مســائل اگــر بــاز هــم ایــن مشــکل وجــود داشــت مطمئــن باشــید در انتخــاب ســرویس مــورد نیــاز بــرای ســایتتون یــا انتخــاب هاســت 
دقــت کافــی نداشــتید .
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جومال
جومــال )Joomla( یــک سیســتم مدیریــت محتــوا )CMS( بــه صــورت متــن بــاز و نــرم افــزار آزاد بــر طبــق قانــون GNU/GPL مــی باشــد کــه امکانــات 
زیــادی بــرای ایجــاد و مدیریــت وبســایت هــای چنــد منظــوره بــا یــک رابــط کاربــری ســاده فراهــم مــی کنــد کــه بــا حتــی نداشــتن اطالعــات فنــی بتوانیــد 
  JOOMLA.ORG  وب ســایت شــخصی خــود را بــا کاملتریــن امکانــات راه انــدازی کنیــد. ســایت اصلــی و مرجــع اصلــی مدیریــت محتــوا جومــال بــا ادرس
در دســترس مــی باشــد. نــام جومــال گرفتــه شــده از واژه ای در زبــان ســواحیلی اســت کــه بــه معنــی )همــه بــا هــم ( یــا )همگــی ( مــی باشــد و رنــگ هــای 

موجــود در لوگــو نیــز بــه قــاره هــا مرتبــط مــی شــود.

تاریــخ شــروع بــه کار جومــال بــه ســال 2005 و اولیــن نســخه از ایــن سیســتم بــر میگــردد کــه از پشــتیبانی مامبــو کــه در ســال 2001 شــروع بــه کار کــرده 
بــود اســتفاده مــی کــرد. در ســال 2005 اختالفــی بیــن برنامــه نویســان مامبــو و جومــال پیــش آمــد کــه منجــر بــه ایجــاد جومــال 1 شــد و ایــن نســخه بعــد از 
مدتــی کــه منتشــر شــد ماننــد مامبــو پــدر بــود! جومــال پــس از انتشــار و بعــد از مــدت زمــان 1 ســاله بیــش از 2.5 میلیــون مرتبــه دانلود شــده بــود . جالب 

اینجاســت بیــش از 65000 برنامــه نویــس عضــو جومــال شــدند و بــه زبــان هــای دیگــر ترجمــه گردیــد.

جومــال عــالوه بــر اینکــه یــک سیســتم مدیریــت محتــوا اســت یــک فریــم ورک PHP  نیــز مــی باشــد، همچنیــن بــه دلیــل ســازگاری بــا انــواع پایــگاه هــای 
  PHP یــک پلــت فــرم نیــز محســوب مــی شــود. امــا تکنولــوژی هــای اصلــی بــکار رفتــه در آن شــامل  Oracle و SQL server  ،My SQL داده ماننــد

و  MySQL  مــی باشــد .
معمــاری نــرم افــزاری جومــال بــر اســاس مــدل MVC - Model-View-Controller مــی باشــد.در ایــن مــدل نــرم افــزاری، از مــدل بــه عنــوان تامیــن 
کننــده منابــع، از نمایــش بــه عنــوان الیــه نمایشــی و از کنترلــر بــه عنــوان هســته و پردازشــگر برنامــه اســتفاده مــی کنند. بــه دلیــل اســتفاده از این مــدل نرم 
افــزاری قابلیــت گســترش جومــال افزایــش یافتــه اســت ومنطــق نــرم افــزاری مناســبی را مهیــا کــرده اســت. جومــال بــه زبــان PHP نوشــته اســت و از پایگاه 

داده MYSQL , MYSQLI پشــتبانی مــی کنــد .
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جومال در حال حاضر با نسخ زیر موجود است:

             جومال 1.5 ) ارشیو شده و توقف پشتیبانی از سمت سایت جومال(  
             جومال 2.5 ) انقالبی در جومال پدید اورد مانند چند زبانگی که در سورس برنامه قرار داده شده بود (  

             جومال 3.3 ) که با نسل جدید از وب ما را اشنا کرد و بوت استرپ را در خود جای داد البته هنوز نسخه پایدار آن عرضه  نشده است(

در حــال حاضــر سیســتم مدیریــت محتــوای جومــال در دو نســخه 2.5 و 3.3 دارای بیــش از 60 ترجمــه در زبــان هــای مختلــف و نیــز دارای 8560 افزونــه 
مــی باشــد و پشــتیبانی ایــران هم از ســوی ســایت جومــال فارســی بــا آدرس (Joomlafarsi.com و ســایت http://www.joomla.org/3/fa( اســت.

جومال ساالنه در تمامی کشورها دارای فستیوال های فعالی می باشد که به اشاعه ی این سیستم در کشور ها می پردازند.

برخی سایت هایی که در خارج بر روی بستر جومال می باشد  :

برای مشاهده بیشتر این لیست می توانید به ادرس رو به رو  مراجعه کنید.

و بیــش از 2900 ســایت دولتــی بــا ایــن نــرم افــزار پیــاده ســازی شــده انــدو آخرین تحقیقــات اینفوتــک تاییــد مینماید کــه بیــش از 1.5 میلیون وب ســایت 
بــا ایــن نــرم افــزار طراحــی و اجــرا شــده اند .

افتخارات و جوایز بین المللی تیم و پروژه جومال

سال 2005  : بیش از 2.5 میلیون بار دریافت در اولین سال انتشار 
Best Linux / Open Source Project : 2005 سال

Linux World UK از UK Individual Contribution to Open Source سال 2005 : کسب جایزه
Linux World UK از UK Individual Contribution to Open Source سال 2006:کسب جایزه

Best Linux / Open Source Project :2006 سال
Packt سال 2006: کسب عنوان بهترین سیستم مدیریت محتوای متن باز از مؤسسه
Packt سال 2007 : کسب عنوان بهترین سیستم مدیریت محتوای متن باز از مؤسسه

سال 2008 : کسب عنوان MVP (Most Valued Person) توسط Johan Janssens بخاطر کار روی فریمورک و معماری جومال
سال 2009 : دریافت جایزه MVP (Most Valued Person) توسط Louis Landry بخاطر نقش وی در معماری جومال

Packt سال 2011 : کسب عنوان بهترین سیستم مدیریت محتوای متن باز از مؤسسه

مدرس این مبحث آموزشی : احمدرضا شمیمی
مشخصـات و اطالعات نویسنده ) کلیک کنید (

http://community.joomla.org/labels/joomla-portfolio.html
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مدرس این مبحث آموزشی : احمدرضا شمیمی
مشخصـات و اطالعات نویسنده ) کلیک کنید (

حتمــا بــه ایــن فکــر کــرده ایــد کــه بــا جومــال چــه ســایت هایــی مــی توانیــد راه انــدازی کنیــد ؟! مــن بــه شــما کمــک مــی کنــم ! مــی تونــم بگــم تقریبــا هرچــی 
کــه در ذهــن شماســت ماننــد : 

1-  پرتال ها و یا وب سایت های شرکت های عظیم 
2- تجارت آنالین )فروشگاهی (

3-  وب سایت های تجاری در مقیاس کوچک 
4- وب سایت های سازمانی و رایگان 

5- کاربردهای دولتی 
6-  اینترنت و اینترانت های شرکت های عظیم 

7- صفحات شخصی و خانوادگی 
8-  پورتال های مبتنی بر گروه ها و اصناف

9-  مجالت و روزنامه ها 
10-  سایتهای خبری

11-دانلود سنتر
12-  مراکز آزمون گیری

13-  سامانه های پشتیبانی
14-  دایرکتوری ها

15-  وبسایتهای نگهداری مستندات
16-  جوامع مجازی و ...
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مدرس این مبحث آموزشی : احمدرضا شمیمی
مشخصـات و اطالعات نویسنده ) کلیک کنید (

از امکانات جومال می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

1-  مدیریت مطالب
2-  مدیریت رسانه ها)فایلها(

3-  مدیریت وب لینک ها
4-  مدیریت مجموعه های مطالب

5-  مدیریت تبلیغات
6-  تنطیم پیکربندی

7-  مدیریت کاربران وسطح دسترسی
8-  نظرسنجی

9-  گروه کاربران مهمان بطور پیش فرض وجود دارند
10-  اجازه ذخیره کردن مطلب خالی داده شده است

11-  ماژول آمار جدید در مدیریت جومال
12-  بروز رسانی ویرایشگر TinyMCE به نسخه 3.5.6

13-  پاک کردن خودکار کدهای قدیمی استفاده نشده، فایل ها و فیلدهای پایگاه داده و جداول و استاندارد سازی بهتر جداول
14-  ارتقا جستجوی هوشمند

CMS 15-  واحد تست در
CMS 16-  بروزرسانی سیستم تست ها در

17-  کار گسترده روی استانداردسازی و ثبات بیشتر کدها
18-  ادغام Bootstrap با پکیج رسانه ای JUI در یک بسته

19-  یک قالب جدید با نام Isis در بخش مدیریت جومال
20-  یــک قالــب جدیــد بــرای ســایت بــا نــام Protostar کــه بــا اســتفاده از Bootstrap ســاخته شــده اســت و همچنیــن قالــب Beez3 نیــز بروزرســانی 

گردیــده اســت
21-   از راه انداز PostgreSQL  استفاده شده است. شما قادر هستید که سایت جومال 3 را با بانک اطالعاتی PostgreSQL راه اندازی کنید

SimplePie برای مدیریت خوراک به جای JFeed 22-  استفاده از
23-  نصب و راه اندازی بسته های زبان به طور مستقیم از مدیریت جومال

PHP Memcached 24-  استفاده از راه انداز
Mootools/LESS CSS/jQuery/Bootstrap / 25-  استفاده از

Icomoon 26-  استفاده از کتابخانه فونت

در صورتــی کــه قالــب فــوق العــاده بــا گرافیــک عالــی و واکنــش گــرا  و افزونــه هــای اســتاندارد مــی خواهیــد مــی توانیــد از ســایت های معرفی شــده اســتفاده 
کنیــد البتــه ولــی قالــب هــا و افزونــه هــای معرفــی شــده رایــگان نمی باشــد.

www.rockettheme.com - www.gavick.com - www.yootheme.com

www.zootemplate.com  - www.smartaddons.com - www.joomshaper.com
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مدرس این مبحث آموزشی : احمدرضا شمیمی
مشخصـات و اطالعات نویسنده ) کلیک کنید (

و شما می توانید با جستجو در اینترنت با شرکت های بیشتری آشنا شوید.

برای دسترسی به قسمت افزونه ها در سایت جومال می توانید به آدرس :  http://extensions.joomla.org   مراجعه کنید.

برای مشاهده زبان های ترجمه شده نسبت به ورژن جومال می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

جومال 3 : 
http://community.joomla.org/translations/joomla-3-translations.html

جومال 2.5:
http://community.joomla.org/translations/joomla-16-translations.html

جومال 1.5 :
http://community.joomla.org/translations/joomla-translations.html

در شماره های بعدی با نصب و راه اندازی و کاربر های بیشتری از جومال آشنا خواهیم شد.

احمد رضا شمیمی 
کارشناس الکترونیک
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شبکه کاریابی وردپرس
اطالعات شغلِی جامع و ارتباطی مطمئن

هم اکنون شما هم به جمع ما بپیوندید

WPJOB.IR

WPJOB

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

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

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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نویسنده مقاله : سهیل عباسی 
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

برای ساختن محصوالت یا خدماتی که خریدار داشته باشد، چکار باید کرد؟

ــروان و  ــه پی ــتارتاپ ب ــن اس ــد لی ــه مت ــی ک ــن چیزهای ــی از بهتری یک
اســتفاده کنندگانــش مــی آمــوزد ایــن اســت کــه در تولیــد یــک محصول 
ــاس و  ــر از تم ــا ارزش ت ــر و ب ــم ت ــز مه ــچ چی ــد، هی ــرویس جدی ــا س ی

ــی نیســت. ــا مشــتریان احتمال گفتگــوی مســتقیم ب
هرچــه بــر اهمیــت ایــن موضــوع تاکیــد کنیــم کــم اســت امــا البتــه در 
اینجــا خــالء هایــی هــم وجــود دارد کــه موجــب شــده اســت اســتارتاپی 
ــتی آن را  ــه درس ــد ب ــد نتوانن ــاد دارن ــوع اعتق ــن موض ــه ای ــه ب ــی ک های
بــکار بگیرنــد. در تعامــل بــا دوســتانی کــه مــی خواهنــد نیــاز مشــتریان 
ــرای آن راه  را کشــف کنیــد و وجــود مســاله ایــی کــه فکــر مــی کننــد ب
حلــی دارنــد را در میــان مــردم، اعتبارســنجی Validate کننــد، همــواره 

بــا ســواالتی از ایــن قبیــل مواجــه بــوده ام:

-  برای کشف نیاز و مشکل مشتری، از کجا شروع کنیم؟
-  در برخورد با مشتریان دنبال چه چیزی باید بگردیم؟

-  در زمــان مصاحبــه بــا مشــتریان احتمالــی، دربــاره ی چــه چیزهایــی 
حــرف بزنیــم، چــه پاســخ هایــی را بایــد از زیــر زبــان مشــتری بیــرون 

بکشــیم؟

همانطــور کــه مــی دانیــد، بــوم لیــن )Lean Canvas( یــک ابــزار مــورد 
اســتفاده در متــد لیــن اســتارتاپ اســت، کــه با مجموعــه ایی از پنداشــت 
هــا و حــدس و گمــان هــا، تکمیــل مــی شــود. حــاال ســوال اینجاســت کــه 
ــه بهتریــن شــکل  ــن پنداشــت هــا و حدســیات مجهــول را ب ــه ای چگون

ممکــن بررســی کنیــم تــا بتوانیــم آن هــا را رد یــا تاییــد کنیــم؟

ــعه  ــروع توس ــرای ش ــات ب ــی اطالع ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــم ک ــا بدانی از کج
ــم؟ ــت آورده ای ــول بدس محص

ــر  ــتری و زیرنظ ــا مش ــل ب ــت تعام ــای درس ــتن روش ه ــدون دانس ب
گرفتــن رفتــار آن هــا، چگونگــی مصاحبــه بــا مشــتریان، تحلیــل اوضــاع 
و کشــف »کاری کــه بایــد انجــام شــود« و »نیــازی کــه بایــد رفــع شــود«، 
ــی  ــوار م ــتریان را دش ــعه مش ــه توس ــی ک ــالء های ــتارتاپی در خ ــم اس تی
کنــد، گیــر خواهــد کــرد. هنگامــی کــه چنیــن اتفاقــی بیافتــد، تیم توســعه 
محصــول بــا یــک ریســک بــزرگ )هــدر رفتــن پــول و فرصــت – حتــی 

بــدون اینکــه خــودش هــم بدانــد( مواجــه خواهــد شــد.

اگــر قــرار اســت شــما بــه عنــوان یــک اســتارتاپ در جلوگیــری از هــدر 
رفتــن پــول وســرمایه بــه موفقیــت برســید، بایــد:

ــاز و  ــا نی ــه واقع ــش از آنک ــول پی ــاختن محص ــه از س ــد ک ــاد بگیری ی
گرفتــاری مشــتری را درک کــرده باشــید، بپرهیزیــد

ــعه ی  ــتریان و توس ــا مش ــل ب ــرای تعام ــخص ب ــه ی مش ــک برنام ی
ــید ــته باش ــتریان داش مش

بدانیــد کــه چــه زمانــی بــه انــدازی کافــی اطالعــات دربــاره ی گرفتــاری 
مشــتری کســب کــرده ایــد تــا شــروع بــه ارائــه راه حــل کنیــد

توانایــی انتقــال ســریع و آســان ایــن اطالعــات را در تیــم تــان بدســت 
ــید آورده باش

ــه عنــوان توســعه دهنــده، برنامــه  ــه بیشــتر مــا ب در واقــع اشــتباهی ک
ــی  ــا ناش ــم از آن ج ــی کنی ــات م ــوالت و خدم ــراح محص ــا ط ــس ی نوی
مــی شــود کــه بــه شــدت در دنیــای حرفــه ایــی خــود غــرق شــده ایــم. 
پــس از مدتــی خــروج از دنیاهایــی کــه در ذهنمــان یــا اطــراف خــود مــی 
ســازیم بســیار دشــوار مــی شــود و در کاری کــه انجــام مــی دهیــم فکــر 
مــی کنیــم از همــه بیشــتر مــی دانیــم، بــه همیــن دلیــل اســت بــه ایــن 
نتیجــه مــی رســیم کــه همیــن چیــزی کــه مــا فکــر مــی کنیــم درســت 
اســت، از نظــر مشــتری هــم درســت اســت و همیــن ویژگــی هایــی کــه 
مــا فکــر مــی کنیــم مــردم مــی خواهنــد، آن هــا هــم در واقعیــت مــی 

خواهنــد.

بنابرایــن شــروع مــی کنیــم بــه توســعه یــا طراحــی محصــول یا ســرویس 
مــد نظرمــان آن طــور کــه خودمــان فکــر مــی کنیم درســت اســت.

 پــس از آنکــه زمــان و هزینــه ی زیــادی را صــرف آن کردیــم، وقتی آن 
را بــه مشــتریان واقعــی )بــازار( ارائــه مــی کنیــم آن انتظــاری که داشــتیم 
ــه و زمــان و زحماتمــان هــدر مــی رود.  ــرآورده نمــی کنــد، و هزین را ب

تــازه مــی فهمیــم یــک جــای کار مــی لنگــد.
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نویسنده مقاله : سهیل عباسی 
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

چکار باید کرد؟

ــازهای  ــن خودروس ــروترین و موفقتری ــی از پیش ــا یک ــخ، تویوت در تاری
جهــان، جــزو شــرکت هایــی بــوده کــه محصوالتــی کــه تولیــد مــی کــرده 
ــد. متــد لیــن در مفهــوم کلــی آن در  اســت را مــردم واقعــا خواســته ان
تولیــد صنعتــی، در واقــع، بــر اســاس فعالیــت هــا و روش مدیریتــی آن 
ــی وارد  ــا تغییرات ــر ب ــال اخی ــد س ــت و در چن ــده اس ــدون ش ــرکت م ش

دنیــای اســتارتاپ هــا شــده اســت.

در ایــن شــرکت، یــک مفهــوم مدیریتــی مهــم وجــود داشــته و دارد کــه 
بــه آن در زبــان ژاپنــی Genchi Genbutsu مــی گوینــد. ترجمــه آن 
مــی شــود: » رفتــن بــه محــل و دیــدن بــرای خــود« ایــن مفهــوم کلیــدی 
مــی گویــد، بــرای درک واقعــی و درســت یــک وضعیــت )نیاز مشــتری( 
فــرد بایــد خــودش بــه gemba یعنــی محــل واقعــی بــرود، جایــی کــه 

اتفاقــات آن جــا روی مــی دهنــد.

در واقــع، هیــچ کاری بهتــر از توجــه دقیــق و عمیــق بــه مشــتری و درک 
گرفتــاری و نیــاز او نیســت.

چیــزی کــه موجــب مــی شــود کســی محصــول یــا خدمتــی را اســتفاده 
ــی  ــام م ــرای او انج ــت ب ــا خدم ــول ی ــه آن محص ــت ک ــد، کاری ایس کن
دهــد، نیــازی اســت کــه بــرای آن فــرد رفــع مــی کنــد. حتــی اگــر ایــن 
نیــاز، یــک نیــاز احساســی ماننــد پــز دادن و احســاس برتــری داشــتن 

نســبت بــه اطرافیــان باشــد.

کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه توجــه کنیــد ببینیــد مــردم 
واقعــا چــه مشــکل یــا نیــازی دارنــد. وقتــی آن مشــکل، نیــاز یــا کاری 
کــه بایــد انجــام دهنــد را کشــف کردیــد، و در جهــت ارائــه راه حــل برای 
آن گام بــر داریــد، مــی توانیــد یقیــن داشــته باشــید کــه هزینــه، زمــان و 

انــرژی تــان در مســیر درســت دارد صــرف مــی شــود.

شــرکت هــای معتبــر دنیــا ماننــد گــوگل، اپــل، جنــرال موتــورز، پراکتــر 
ــوالت و  ــد محص ــی در تولی ــوب انقالب ــک چارچ ــل و … از ی ــد گمب ان
خدماتشــان اســتفاده مــی شــود کــه بــر چنیــن طــرز فکــری بنیــان نهــاده 

شــده اســت.

ــده  ــا Jobs to be Done نامی ــار JTBD ی ــه اختص ــوژی ب ــن متدل ای
ــا  ــردم، ی ــا کاِر م ــاری ی ــاز، گرفت ــه آن نی ــاره ب ــرف J اش ــود. ح ــی ش م
اصطالحــا JOB اســت. خوشــبختانه ایــن چارچــوب، تکنیــک هــا و ابزار 
ــه ســمت کشــف نیــاز  ــرای هدایــت افــراد ب کاربــردی و مشــخصی را ب
واقعــی مــردم، تحلیــل و تبدیــل آن بــه یــک محصــول یــا خدمــت در 

اختیــار قــرار داده اســت.

باید UNLearn کنید:

ــه موضــوع و مشــکل  نکتــه مهــم آن اســت کــه از نقطــه نظــر مــردم ب
نــگاه کنیــم. و البتــه بــرای مایــی کــه در جزئیــات تخصصــی ایــده و راه 
حــل غــرق مــی شــویم و کلــی پیــش داوری فکــری در ذهنمــان بوجــود 

آمــده اســت، ایــن کار دشــوار اســت.

چــرا کــه بایــد در دیــدگاه هایمــان تجدیــد نظــر کنیــم، آنچــه را کــه تــا 
ــا  ــاره در مقایســه ب ــوده اســت را دوب ــم درســت ب حــاال فکــر مــی کردی
دیــدگاه مشــتریان بــه محــک بگذاریــم و بــه احتمــال زیــاد تعــداد زیادی 
ــا در اصطــالح  ــم )ی ــاد ببری ــم را از ی ــم بلدی ــه فکــر مــی کنی از آنچــه ک

ــم( . انگلیســی Unlearn کنی
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ساخت نمودارها و چارت های حرفه ای

مختصات یابی آسان در تصاویر Sprite شده

ایجاد منوی های آبشاری برای سایت های وردپرسی

گاهــی اوقــات نیــاز داریــد در صفحــه ی وبتــون از چــارت هــا و نمودارهــای 
ــا  ــف ب ــای مختل ــایت highcharts نموداره ــد، س ــتفاده کنی ــاوت اس متف

ــرار میــده. ــار شــما ق ــی رو در اختی اســتایل هــا و افکــت هــای متفاوت

همیشــه پیــدا کــردن مختصــات تصاویــر sprite شــده برای طراحان ســخت 
ــی  ــایت spritecow خیل ــتفاده از س ــا اس ــت؛ ب ــوده و هس ــده ب و آزاردهن
ــد و اســتفاده  ــر sprite شــده رو دربیاری راحــت میتونیــد مختصــات تصاوی

کنیــد. فقــط کافیــه روی تصویــر مــورد نظرتــون کلیــک کنیــد.

ــایت  ــواریه ، س ــا کار دش ــی گاه ــای وردپرس ــایت ه ــرای س ــو ب ــاد من ایج
cssmenumaker ایــن کار رو بــرای شــما راحــت کــرده و شــما میتونیــد بــه 

ــه وردپــرس ایجــاد کنیــد. راحتــی منوهــای کشــویی مخصــوص ب

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

سرعت بارگزاری سایت خود را بسنجید

ــئو  ــی در س ــل امتیازده ــی از عوام ــایت یک ــزاری س ــا بارگ ــود و ی ــرعت ل س
هســت. زمانــی که ســایت شــما با ســرعت بــاال و بــا زمــان کمتــری بارگزاری 
 pingdom بشــه امتیــاز مثبت برای ســایت شــما بــه همــراه داره. بــا ســایت

میتونیــد ســرعت لــود صفحــه ی وبتــون و اســتانداردهارو ارزیابــی کنیــد.

ورود به این سایت
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سرعت عمل خود را در انتخاب رنگ بسنجید

ایده هایی برای انتخاب رنگ های مناسب

دنلود و خرید سورس های گرافیکی

ــه  ــی ک ــه زمان ــا توجهب ــد ب ــایت color.method.ac  میتونی ــط وب س توس
تعییــن شــده و طیــف رنگــی کــه پیشــنهاد شــده ، ســرعت انتخــاب رنــگ 
ــی و  ــف رنگ ــای مختل ــف ه ــا طی ــف ب ــل مختل ــی مراح ــنجید و ط رو بس

ــید . ــنا بش ــی آش ــات گرافیک اصطالح

ــب  ــح و مناس ــگ صحی ــاب رن ــان،  انتخ ــکالت طراح ــی از مش ــه یک همیش
ــن  ــد  بهتری ــایت colourlovers.com میتونی ــود وب س ــا وج ــه ب ــوده ک ب

ــن .  ــاب کنی ــاهده و انتخ ــی رو مش ــنهادهای رنگ پیش

ــه  ــوری رو ب ــد ســوریس هــای وکت در وب ســایت dryicons.com میتونی
صــورت رایــگان دانلــود کنیــن و یــا بــا الیســنس و کیفیــت مناســب اون رو 

خریــد کنیــد . پیشــنهاد میکنــم همیشــه بــا کپــی رایــت دوســت باشــید

ورود به این سایت
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

جامعه مجازی طراحان گرافیک ایران

وب ســایت graphicnet.ir یــک جامعــه مجــازی بــرای طراحــان گرافیــک 
در ایــران هســت کــه شــما میتونیــد آثــار گرافیکــی خودتــون رو در ایــن وب 

ســایت بــا ســایر طراحــان گرافیــک ایرانــی بــه اشــتراک بگذاریــد .

ورود به این سایت
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صفحه  54بخش : اخبار فناوری اطالعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

ایران در جایگاه 95 توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

تغییر لوگوی اپل به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز

منبع خبر :زومیت
ــه  ــران رتب ــات ای ــاوری اطالع ــازمان فن ــر، س ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
بنــدی جهانــی کشــور در ســال 2014 را براســاس شــاخص توســعه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات و براســاس اعــالم اتحادیــه جهانــی مخابــرات منتشــر 
ــاوری  ــانگرهای فن ــی نش ــن الملل ــمپوزیوم بی ــات در س ــن اطالع ــرد؛ ای ک
اطالعــات و ارتباطــات بــا حضــور دبیــرکل جدیــد )WTIS2014( اتحادیــه 
ــش  ــام پای ــروژه نظ ــری پ ــس ITU-D و مج ــانو رئی ــرات و س ــی مخاب جهان
شــاخص های ICT  کشــور بــه نمایندگــی از وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

ــد. ــالم ش ــان اع ــور جه ــدگان 166 کش ــورمان و نماین ــات کش اطالع

منبع خبر :  پایگاه خبری فناوری اطالعات برسام
ــدز در کشــور اســترالیا  ــارزه از ای ــی مب ــه مناســبت روز جهان ــل ب شــرکت اپ
اقــدام بــه تغییــر رنــگ لوگــوی فروشــگاه خــود در شــهر ســیدنی بــه رنــگ 

قرمــز کــرد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری فنــاوری اطالعــات برســام ، ایــن اقــدام شــرکت 
ــردم از  ــی م ــرای آگاه ــاله ب ــر س ــه ه ــداد ک ــن روی ــت از ای ــرای حمای ــل ب اپ
خطــرات ایــن بیمــاری و توجــه بیشــتر نهــادو افــراد بــرای رفــع مشــکالت 
ــه اســت. ــزار مــی شــود، صــورت گرفت ــا برگ ــن بیمــاری در سراســر دنی ای

ــا رنــگ همیشــگی خــود مــورد توجــه بــوده  لوگــوی معــرف شــرکت اپــل ب
اســت و بــه همیــن تغییــر رنــگ آن بــه ایــن صــورت توجــه بســیاری را بــه 
خــود جلــب مــی کنــد و بــه همیــن دلیل شــرکت اپــل هــر ســاله ایــن کار را در 

روز مابــرزه بــا ایــدز انجــام مــی دهــد.
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صفحه  55بخش : اخبار فناوری اطالعاتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

انتخاب برترین های بازی موبایل جهان

نسخه جدید فایرفاکس با جستوجوگر یاهو

منبع خبر :پایگاه خبری فناوری اطالعات برسام
ــاد  ــل از بنی ــه نق ــام و ب ــات برس ــاوری اطالع ــری فن ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــای  ــن ه ــز بهتری ــداد جوای ــدگان روی ــه ای، برگزارکنن ــای رایان ــی بازی ه مل
بــازی موبایــل جهــان بــا اعــالم ایــن خبــر در گیــم کانکشــن ۲۰۱۴ اروپــا از 
اســتودیوها، گــروه هــای مســتقل، تولیدکننــدگان فــردی و ناشــران سراســر 
ــای  ــازی ه ــی ب ــن الملل ــت بی ــن رقاب ــا در بزرگتری ــد ت ــوت کرده ان ــا دع دنی
موبایــل دنیــا شــرکت کننــد. تولیدکننــدگان بــازی هــای موبایــل از سراســر 
دنیــا مــی تواننــد بــازی هــای خــود را حداکثــر تــا تاریــخ 3۱ دســامبر ۲۰۱۴ 
)۱۰ دی ۹3( در وبســایت  www.imgawards.com  ثبــت و بارگــذاری 

کننــد.

منبع خبر :  پایگاه خبری فناوری اطالعات برسام
بــه گــزارش پایــگاه خبــری فنــاوری اطالعــات برســام و بــه نقــل از آی تــی 
ــار از  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن اســت ک ــر اعمــال شــده ای ــن تغیی ــران، مهم تری ای
یاهــو بــه عنــوان موتــور جســتجوی پیــش فــرض اســتفاده شــده اســت.این 
تغییــر محــدود بــه کاربرانــی اســت کــه در آمریــکای شــمالی از فایرفاکــس 

3۴ اســتفاده مــی کننــد.

البتــه کاربــران بــه راحتــی مــی تواننــد جســتجوگر پیــش فــرض خــود را در 
ــه گــوگل  ــران از یاهــو ب فایرفاکــس تغییــر دهنــد و احتمــاال بســیاری از کارب

مهاجــرت کننــد.
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صفحه  56بخش : حامیان ماهنامه طراحی وبماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

حامیان ماهنامه طراحی وب
از شما متشکریم    

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

info@iranweblearn.com
02177601895
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صفحه  57بخش : خوشمزهماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

 ایــن بســته هــا بیشــتر جنبــه آموزشــی داشــته و قــرار نیســت بــه چشــم بخــش دانلــود بــه ایــن بخــش نــگاه کنیــم ، پــس هــر بســته ای هرچنــد کوچــک 
هــم فوایــد تجربــی و آموزشــی داره و نبایــد ازش ســاده رد بشــیم . مــا در هــر شــماره از ماهنامــه یــک بســته خوشــمزه بــه عنــوان هدیــه و بــه جهــت 
حســن انتخــاب شــما براتــون آمــاده کــرده و در اختیارتــون قــرار میدیــم . در انتخــاب هدیــه هــا ســعی میکنیــم عمــوم مخاطبیــن عزیــز رو مــد نظــر 

قــرار بدیــم و بــرای هــر تخصصــی ، بســته ای کاربــردی ارائــه کنیــم . حــاال بــا خوشــمزه هــای ایــن شــماره آشــنا بشــید :

css3 اجرای هاور چرخشی با

progressbar های حرفه ای طراحی کنید

هاور های زیبا با  SVG طراحی کنید

طراحی News Ticker های حرفه ای

اسالیدر تمام صفحه ای پاراالکسی

16 ربان وکتوری زیبا

5 تصویر HD با موضوع تجارت الکترونیک

5 وکتور حاوی بیش از 50 گرافی و نمودار

5 وکتور انتزاعی و زیبا

5 وکتور اینفوگرافیک حرفه ای

دانلود خوشمزه گرافیکدانلود خوشمزه کدنویسی

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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