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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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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 .

لحظه شمار تولد 1 سالی مدرسه مجازی ایرانیان

فهرست موضوعات

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

معرفی نامه مدرسه مجازی ایرانیان

گزیده ای از جدیدترین مطالب سایت

فیلتر گذاری های زیبا برای تصاویر

3 ابزار بی نظیر برای ترجمه برنامه ها

زبان ها و فریم ورک هایی که در سال 2015  باید آنها را بیاموزید

اینفوگرافی ، مردان یا زنان ، کدام در شبکه های اجتماعی فعالتر هستند ؟

آموزش فریم ورک Laravel ،  آغاز کد نویسی با  الراول

18 عامل رتبه بندی و تعامل اجتماعی در سئو که نباید نادیده بگیرید

یک پیشنهاد خوب! سئو

نگاهی اجمالی به طراحِی گرافیِک وب ، از گذشته تا امروز

گروهی مشتاق برای ایجاد تغییراتی بزرگ در وب!

برترین مراجع آموزش وردپرس

آیا بدون دانش فنی هم می توان یک استارتاپ موفق، بنیانگذاری کرد؟

طراحی آنالین وب سایت

گرافیست های عزیز دیگه نگران ترکیب رنگی نباشید

آنالین به متن استایل بدید

به راحتی pattern های حرفه ای طراحی کنید

میز کار آنالین به سبکی جذاب و کاربردی

ساخت بنر فلش به صورت آنالین

ایجاد و تبدیل فایل های PDF به صورت آنالین

دونیت ، جذب حمایت مالی برای همه

اینترنت سرگرمی زمینی مریخ خواهد بود!

گوگل چند حفره امنیتی جدید در ویندوز کشف کرد

وقتی گوگل هم بازی شما می شود/ آشنایی با سرگرمی های ساده گوگلی

بهترین لپ تاپ های جهان در سال 2014

حامیان ماهنامه طراحی وب

خوشمزه

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

گپ دوستانه با مخاطبین ماهنامه

ســالمی گــرم در ایــن فصــل ســرد زمســتانی  بــه همــه شــما مخاطبیــن ماهنامــه 
ــا یکــی دیگــر از شــماره هــای ماهنامــه طراحــی وب  ــاز هــم ب طراحــی وب ، ب
در خدمــت شــما هســتیم . از شــما دعــوت میکنــم چنــد کالمــی مــا رو در ایــن 
ــی وب را  ــه طراح ــماره ماهنام ــتمین ش ــپس هش ــد و س ــی کنی ــش همراه بخ

مطالعــه نماییــد .

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

ــان در  ــازی ایرانی ــه مج ــی وب و مدرس ــه طراح از ماهنام
جشــنواره وب ایــران حمایــت کنیــد

ــد یــک ســالگی مدرســه مجــازی ایرانیــان نزدیــک  چنــد وقــت دیگــه بــه تول
ــال  ــه س ــه البت ــان ک ــازی ایرانی ــه مج ــت مدرس ــال از فعالی ــک س ــیم و ی میش
ــت  ــال فعالی ــن س ــه و وارد دومی ــان میرس ــه پای ــود ب ــم ب ــیبی ه ــرازو نش پرف
میشــیم . مدرســه مجــازی ایرانیــان تــا کنــون خدمات آموزشــی مختلفــی مانند 
ــی  ــوای آموزش ــش از 500 محت ــی وب ، بی ــی طراح ــی آموزش ــه علم : ماهنام
ــزاری  ــوری ، برگ ــی حض ــای آموزش ــزاری کالس ه ــایت ، برگ ــی وب س طراح
مســابقات طراحــی وب ســایت و … رو بــه جامعــه وب ایــران عرضــه کــرده و 
ــران آغــاز  ــازه در جهــت تولیــد محتــوای اصیــل در وب ای همینطــور قدمــی ت
کــرد کــه در ایــن یک ســاله خــدارو شــکر ادامــه داشــته و بــه اون افتخــار میکنیم 

از شــما تقاضــا مندیــم از طریــق کلیــد زیــر ، رای خــود را بــر مجموعــه فعالیــت 
هــای مدرســه مجــازی ایرانیــان ثبــت کنیــد :

فراخوان 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 
ــه  ــت ماهنام ــد . فعالی ــدام کن ــا  اق ــوق و مزای ــا حق ــا دورکاری و ب ــوری و ی حض
طراحــی وب بــه صــورت عــام المنفعــه هســت و در صورتــی کــه میتوانیــد بــه 

شــکل همــکاری دوســتانه بــا مــا همــراه شــوید اســتقبال 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

پارسا کافی

میترا  رحیمی

سامان وحدت

محمد غنچه سفیدی

رضا حافظی

میترا  رحیمی

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 .

آموزش ساخت پوسته ی وردپرس قسمت اول

CPanel فیلم آموزشی نصب وردپرس روی هاست

php در zip فایل های unzip

فیلم آموزشی نصب وردپرس روی هاست دایرکت ادمین

Slicetool فیلم آموزشی برش تصاویر در فتوشاب با

فیلم آموزش نصب وردپرس در لوکال هاست

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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صفحه  7 بخش : گزیده ای از جدیدترین مطالب سایتماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

htaccess در expires تنظیمات htaccess با gzip compression فعالسازی

CSS در align-items خصوصیت svg فیلم آموزشی تبدیل لوگو به فایل

افکت لرزش فرم آموزش ایجاد shortcode در وردپرس

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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صفحه 8بخش : 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

فیلتر گذاری های زیبا برای تصاویر

سالم خدمت همراهان همیشگی ماهنامه طراحی وب
بــا یکــی دیگــه از مقالــه هــای کدنویســی در خدمــت شــما هســتم . در ایــن مقالــه قصــد دارم نحــوه ی فیلتــر گــذاری روی تصاویــر رو خدمتتــون آمــوزش 
بــدم. در  css3 ایــن امــکان رو شــما داریــد کــه بتونیــد روی تصاویرتــون فیلتــر هــای رنگــی ایجــاد کنیــد امــا همــه ی مرورگرها ایــن خصوصیت رو پشــتیبانی 

. نمیکنند
یــه تکنیــک خیلــی ســاده رو بهتــون معرفــی میکنــم تــا بتونیــد فیلترهــای رنگــی زیبایــی روی تصاویرتــون ایجاد کنیــد تا زیبایی بیشــتری بــه صفحــه ی وبتون 

بدیــد. از ایــن فیلترهــا میتونیــد در حالــت hover هــم اســتفاده کنیــد. بــه نظرم خیلی میتونه شــیک باشــه. 
خوب اول از همه نمونه ای که درست کردم و میخوام بهتون آموزش بدم رو دانلود کنید و ببینید : 

روش اول 
ابتــدا روش اول یعنــی فیلترگــذاری تصاویــر در پــس زمینــه رو آمــوزش میــدم. خــوب پوشــه ی background-filter رو بــاز کنیــد. در این پوشــه شــما دو 
asset/ رو در پوشــه ی css قــرار میدیــم و کدهــای مربوط بــه index.html رو در html میبینیــد. کدهــای مربــوط بــه index.html و یــک فایــل folder

css و در فایــل style.css قــرار میدیــم.
اگر دموی پروژه رو دیده باشید، میبینید که تصاویر پس زمینه هر کدوم یک فیلتر رنگی دارند.

حاال چطور این فیلترهارو پیاده کنیم؟ خیلی سادست، بیاین قدم به قدم باهم پیش بریم.
اول از همه کد html این قسمت رو ایجاد می کنیم:

4 تــا باکــس ایجــاد کردیــم کــه قــراره بــرای هــر کــدوم از ایــن باکــس هــا یــک پــس زمینــه و یــک فیلتــر تعریــف کنیــم. بیــن همــه ی ایــن باکــس هــا یــک 
ســری اســتایل مشــترکه، پــس یــه کالس بنــام  module بــه همــه ی ایــن باکــس هــا میدیــم و اســتایل زیــر رو بــرای اون در نظــر میگیــرم:

ما این تکنیک رو با دو روش پیاده می کنیم :
          فیلتر گذاری تصاویر در پس زمینه

Hover فیلتر گذاری بر روی تصاویر در حالت          

http://goo.gl/KRQoGe

<div class=”module”></div>
<div class=”module”></div>
<div class=”module”></div>
<div class=”module”></div>

.module {
  margin: 10px;
  width: 200px;
  height: 150px;
  background-size: cover;
}
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صفحه 9بخش : 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

تمامــی خصوصیــات مشــخص و واضحــه پــس توضیحــی نمیــدم، فقــط میمونــه  Background-size  کــه ممکنــه براتون آشــنا نباشــه، از ایــن خصوصیت 
اســتفاده کردیــم و ایــن مقــدار رو بهــش دادیــم کــه تصویــری کــه بــرای پــس زمینــه در نظــر گرفتیــم تــو هــر ابعــادی کــه بــود بــه انــدازه ی ســایز ایــن باکــس 

دربیاد.
یعنــی اگــر عــرض تصویــر 400 پیکســل هســت و عــرض باکــس مــا 200 پیکســل هســت، تمامــی تصویــر بــا عــرض 200 پیکســل نمایــش داده بشــه 
و چیــزی از تصویــر بــرش نخــوره. یــا بــه عبارتــی تصویــر خــودش رو بــا ســایز باکــس مــا ســازگار میکنــه و وفــق میــده . بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره 

ــه رو مطالعــه کنیــد: خصوصیــت  Background-size میتونیــد ایــن مقال

خــوب حــاال بایــد بــرای هــر باکــس یــه تصویــر پــس زمینــه + فیلتــر رنگــی تعریف کنیــم. بــرای ایــن کار به 
هــر باکــس یــه کالس متفــاوت میدیم:

کالس دوم رو بــا یــک فاصلــه کنــار کالس اول قــرار میدیــم، بــه ایــن صــورت میتونیــم دو تا کالس 
بــرای یــه عنصــر تعریــف کنیم.

بــه ترتیــب بــرای هــر باکــس کالســی رو بــا نــام رنگــی کــه قــراره بهشــون بدیــم در نظــر گرفتیــم. 
حــاال بــرای کالس red اســتایل زیــر رو تعریــف میکنیــم:

همونطــور کــه مالحظــه مــی کنیــد از خصیصــه ی background-image اســتفاده کردیــم و بــا ترکیــب مقادیــر  linear-gradient و  url تصویــر، بــه 
باکســمون هــم پــس زمینــه ی تصویــری اختصــاص دادیــم هــم یــه فیلتــر رنگــی  : (  بــرای دریافــت رنــگ مــورد نظرتــون بــا فرمــت  RGBA میتونیــد از 
ســایت http://hex2rgba.devoth.com اســتفاده کنیــد. کــد hex رنــگ مــورد نظرتــون رو بهــش میدیــد و اون هــم کــد  rgba اون رو بهتــون میــده، 

تعامــل خوبیــه نــه؟ 
خوب حاال به ترتیب برای همه ی باکس هامون این استایل رو تعریف می کنیم:

http://goo.gl/ZzOVYK

<div class=”module red”></div>
<div class=”module yellow”></div>
<div class=”module blue”></div>
<div class=”module green”></div>

.red {
  background-image: 
    linear-gradient(
      rgba(255, 0, 0, 0.5),
      rgba(255, 0, 0, 0.5)
    ),
    url(../../images/img.jpg);
}

.red {
  background-image: 
    linear-gradient(
      rgba(255, 0, 0, 0.5),
      rgba(255, 0, 0, 0.5)
    ),
    url(../../images/img.jpg);
}
.yellow {
  background-image: 
    linear-gradient(
      rgba(255, 215, 15, 0.5),
      rgba(255, 215, 15, 0.5)
    ),
    url(../../images/img.jpg);
}

.blue {
  background-image: 
    linear-gradient(
      rgba(0, 15, 200, 0.5),
      rgba(0, 15, 200, 0.5)
    ),
    url(../../images/img.jpg);
}
.green {
  background-image: 
    linear-gradient(
      rgba(0, 215, 15, 0.5),
      rgba(0, 215, 15, 0.5)
    ),
    url(../../images/img.jpg);
}
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صفحه 10بخش : 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

اینطوری شد که تونستیم برای پس زمینه هامون فیلتر رنگی تعریف کنیم. خیلی ساده بود نه؟

روش دوم
حــاال میریــم از روش دوم اســتفاده کنیــم، در روش قبلــی تصاویــر مــا بــه عنــوان پــس زمینــه تعریــف شــده بودنــد، امــا ممکنــه بخوایــم بــه تصاویرمــون 

بصــورت مســتقیم فیلتــر رنگــی بدیــم. خــوب بریــم کــه ایــن کار رو انجــام بدیــم. پوشــه ی image-filter رو بــاز کنیــد.
در این پوشه هم فایل index.html و فولدر  asset رو میبینید. در این روش هم دو حالت تعریف می کنیم:

           فیلتر رنگی ساده 
           فیلتر رنگی Gradient دار

برای این روش ما برای باکس هامون سه المان در نظر میگیریم. الیه اصلی یا مادر + تصویر + الیه ی فیلتردار 
اصــال میخوایــم چیــکار کنیــم؟ یــه الیــه بــه عنــوان الیــه ی اصلــی یــا مــادر قــرار میدیــم کــه تصویــر و الیــه ی فیلتــردار هــم تــو ایــن الیــه قــرار میگیرنــد؛ 
تصویــر مــا زیــر الیــه ی فیلتــردار رنگــی قــرار میگیــره و شــما بــا قــرار دادن مــوس روی الیــه ی مــادر، الیــه ی فیلتــر دار رو پنهــان مــی کنیــد و تصویــر رو بــا 

رنــگ بنــدی اصلیــش نمایــان میکنیــد. اگــر دمــورو مشــاهده کنیــد کامــال متوجــه منظــورم میشــید.

خوب پس برای هر دو حالت یک باکس قرار میدیم )یه باکس برای فیلتر رنگی ساده و یه باکس برای فیلتر رنگی Gradient دار( .
ابتدا کد html این دو باکس رو پیاده می کنیم:

خــوب بهتــره بــرای اســتایل دهــی بــه ایــن دو باکــس براشــون کالس در نظــر بگیریــم. چــون هــر دو 
باکــس اســتایل مشــترک دارنــد پــس یــه کالس بــه هــر دو میدیــم:

حاال به کالس Box استایل زیر رو میدیم:

باکس اول برای حالت اول :

باکس اول برای حالت دوم :

<div>
 <img src=”images/img.jpg”>
 <div></div>
</div>

<div>
 <img src=”images/img.jpg”>
 <div></div>
</div>

<div class=”Box”>
 <img src=”images/img.jpg”>
 <div></div>
</div>
<div class=”Box”>
 <img src=”images/img.jpg”>
 <div></div>
</div>

.Box{
 width:200px;
 height:150px;
 position:relative;
 margin-bottom:20px;
}
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صفحه 11بخش : 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

تمامی خصوصیات مشخص و واضحه، فقط دلیل  نوشتن  position:relative رو خدمتتون میگم. 

قــرار بــر ایــن شــد کــه یــه باکــس مــادر و اصلــی داشــته باشــیم و دو عنصــر تصویــر و فیلتــر در ایــن باکــس قــرار بگیرنــد، حــاال مــا میخــوام بــا خصیصــه ی  
position:absolute دو عنصــر تصویــر و فیلتــر رو روی هــم قــرار بدیــم پــس بایــد بــه عنصــر والــد و اصلــی  position:relative بدیــم.

برای اطالعات بیشتر راجع به  position  ها میتونید مقاله ی زیر رو مطالعه کنید:

همونطور که گفتم قراره به تصاویر و فیلترها  position:absolute بدیم.

حــاال بــرای اینکــه تصویــر زیــر فیلتــر قــرار بگیــره بــا  z-index اینــکار و انجــام میدیــم. هرچــی z-index کمتــر باشــه زیــر الیــه ای قــرار میگیــره کــه 
ــه. ــته باش ــتری داش z-index بیش

خــوب حــاال میخواســتیم دو حالــت رو پیــاده کنیــم، پــس بــرای باکــس اول بــه الیــه ی فیلتــر کالس layer رو میدیــم و بــه الیــه ی فیلتــر باکــس دوم کالس  
layer-gradient رو میدیــم. چــون اســتایل مجــزا دارنــد بایــد کالس مجــزا هــم داشــته باشــن.

حاال به تصاویرمون استایل میدیم:

حاال برای کالس  layer  استایل زیر رو در نظر میگیریم:

img{
 width:200px;
 height:150px;
 position:absolute;
 z-index:10
}

.layer{
 width:200px;
 height:150px;
 position:absolute;
 z-index:100;
 background: rgba(245, 253, 3, 0.4);
 -webkit-transition : all 0.2s linear 0s; 
 -moz-transition : all 0.2s linear 0s; 
 transition : all 0.2s linear 0s;
}

<div class=”Box”>
 <img src=”images/img.jpg”>
 <div class=”layer”></div>
</div>
<div class=”Box”>
 <img src=”images/img.jpg”>
 <div class=”layer-gradient”></div>
</div>
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صفحه 12بخش : 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

همه چیز شبیه به فیلتر باکس اوله فقط چون قراره پس زمینه این فیلتر گرادیانت دار باشه از  linear-gradient استفاده کردیم.

بــرای دریافــت کــد گرادیانــت هــای دلخواهتــون میتونیــد ترکیــب رنگیتــون رو مشــخص کنیــد و کــد rgba اون رو دربیاریــد و بــا            کنــار هــم قــرار 
. ید بد

خوب حاال میخوایم بگیم وقتی موس روی باکس ها میره فیلتر ها پنهان بشن و تصاویر بطور کامل نمایان بشن:

در ایــن اســتایل هــا گفتیــم زمانــی کــه عمــل hover روی باکــس هــا صــورت گرفــت کالس هــای  layer و layer-gradient  رو پنهــان کــن کــه ایــن کار رو 
بــا  opacity  انجــام دادیــم. زمانــی کــه مقــدار ایــن خصیصــه صفــر باشــه عنصــر شــما کامــال پنهــان میشــه.

خوب دوستان این مقاله هم به اتمام رسید ، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.
اگر این مقاله براتون مفید بوده عدد 300 و اگر مفید نبود عدد 303 رو به شماره 3000122033 ارسال کنید.

موفق و پاینده باشید

.Box:hover .layer{
 opacity:0
}
.Box:hover .layer-gradient{
 opacity:0
}

“,“

i r a n w e b l e a r n انتشار دی ماه 81393

ــه رنــگ پــس  ــا خصیصــه ی background ی ــره، ب ــرار بگی ــر ق ــر رنگــی روی تصوی ــه ی فیلت ــا الی ــم ت ــرار دادی ــر ق مقــدار z-index رو بیشــتر از تصوی
زمینــه بــه الیــه دادیــم و بــا مقــدار  0.4 شــفافیت الیــه رو کــم کردیــم تــا تصویرمــون از زیــر فیلتــر نمایــان باشــه. اینطــوری انــگار تصویرتــون رنگیــه : ( بــا  

transition هــم کــه افکــت بــه الیــه ی فیلتــر میدیــم.

برای الیه ی فیلتر باکس دوم هم استایل زیر رو در نظر میگیریم:
.layer-gradient{
 width:200px;
 height:150px;
 position:absolute;
 z-index:100;
 background-image: linear-gradient(rgba(0, 142, 244, 0.5), rgba(16, 235, 0, 0.5));
 -webkit-transition : all 0.2s linear 0s; 
 -moz-transition : all 0.2s linear 0s; 
 transition : all 0.2s linear 0s;
}
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صفحه 13بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : پارسا کافی
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

3 ابزار بی نظیر برای ترجمه برنامه ها

چنــد زبــاِن بــودن رابــط کاربــری برنامه هــای تحــت وب از جملــه مســایلی بــوده کــه از ابتــدا مــورد بحــث قــرار گرفتــه. بــه دلیــل یکســان نبــودن زبــان 
ــد. ــه کار برده ان ــر ب ــان کارب ــه زب ــرای نمایــش واژه هــا ب ــی ب ــران برنامه هــای تحــت وب راه حلهــای گوناگون کارب

از جملــه روشــهایی کــه کاربــرد دارد gettext اســت کــه نــام یــک سیســتم بین المللی ســازی و محلی ســازی اســت کــه عمدتــًا در سیســتم عامل های شــبه 
یونیکــس بــه منظــور نوشــتن برنامه هــای چندزبانــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. نرم افــزار گنــو gettext اســت کــه اولیــن بــار در ســال ۱۹۹۵ منتشــر 

شــد. gettext اولیــن بــار در اوایــل دهــه ۱۹۹۰ در شــرکت ســان مایکروسیســتمز نوشــته شــد.

فایلــی کــه در ایــن روش حــاوی واژه هــا و ترجمــه قابــل ویرایــش اســت بــا پســوند PO : Portable Object Template در برنامه هــا کاربــرد اســتفاده 
میشــود. از کامپایــل ایــن فایــل، فایلــی بــا پســوند MO : Machine Object حاصــل میشــود کــه توســط برنامــه خوانــده و واژه هــا بــرای کاربــر نمایــش داده 

میشود.
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صفحه 14بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : پارسا کافی
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

GlotPress ترجمه با

GlotPress برنامــه ای تحــت وب بــرای ترجمــه گروهــی فایلهــای PO اســت کــه بــر پایــه backpress طراحی شــده. در حــال حاظر بخش ترجمه سیســتم 

مدیریــت محتــوای وردپــرس براســاس ایــن برنامــه اســت کــه کاربــران می تواننــد وردپــرس انگلیســی را بــه زبان خــود ترجمــه کنند.

http://glotpress.org
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صفحه 15بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

مدرس این مبحث آموزشی : پارسا کافی
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

POEDIT ترجمه با

برنامــه POEDIT  از برنامه هــای متــداول ترجمــه فایلهــای PO اســت کــه بــه صورتــی فردی قابل اســتفاده اســت. همچنین 
ســازگاری کامــل برنامــه بــا پوســته و افزونه هــای وردپــرس از ویژگی هایــی اســت کــه باعــث شــده اکثــر توســعه دهندگان 

وردپــرس از ایــن برنامــه اســتفاده کنند .

ترجمه به کمک گوگل

مترجــم گــوگل یکــی از ابزارهــای ترجمــه آنالیــن اســت کــه دیگــر زبانهــا را تــا حــد قابــل قبولــی میتوانــد بــه زبــان فارســی ترجمــه کنــد. وبســایت مترجــم 
گــوگل بــه آدرس https://translate.google.com امــکان ترجمــه بیــن ۹۱ زبــان مختلــف را میدهــد.

امــا اگــر بخواهیــد فایلــی را بــه کمــک گــوگل بــه صــورت خــودکار ترجمــه کنیــد، گوگـــــــــــــــــــل ابــزاری بــه نــام Translator Toolkit بــه آدرس 
ــد: ــی مانن ــه فایلهای ــکان ترجم ــه ام ــت ک https://translate.google.com/toolkit/ داراس

HTML, DOC/DOCX, TXT, RTF, ODT, AEA, AES, SUB, SRT, YouTube Captions, PO, PROPERTIES, ARB, JSON, STRINGS 

را به کاربر میدهد.

ــران و ترجمــه  ــه ترجمه هــای قبلــی ذخیــره شــده، ترجمــه توســط دیگــر کارب ــگارش PRO قابلیــت پیشــنهاد ترجمــه واژه هــا را داراســت کــه برپای  در ن
ماشــینی صــورت میگیــرد.

http://poedit.net/
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مدرس این مبحث آموزشی : پارسا کافی
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

همچنین شما میتوانید با پرداخت هزینه، ترجمه را به نیروهای انسانی واگذار کنید که ترجمه بهتری داشته باشید.
ابزارهــای معرفــی شــده را میتوانیــد بــرای حالتهــای مختلفــی اســتفاده کنیــد، در ترجمــه گروهــی و فــردی یــا زمانــی کــه وقــت کمــی داریــد و می خواهیــد 

ســریعتر ترجمــه برنامــه آمــاده شــود.

بعد از آپلود میتوانید ترجمه جمالت/واژه ها را ویرایش یا اصالح کنید. در انتها از منوی File > Download فایل ترجمه شده را دریافت کنید.
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار دی ماه 81393

مترجم مقاله  : سامان وحدت
اطالعات و مشخصات نویسنده   ) کلیک کنید (

زبان ها و فریم ورک هایی که در سال 2015  باید آنها را بیاموزید

کتابخانــه هــا و فریــم ورک هــا هــرروز در حــال تغییــر هســتند . تــالش 
ــک  ــود ی ــی ش ــازار م ــه وارد ب ــدی ک ــه جدی ــر گزین ــری ه ــرای یادگی ب

ــت . ــک اس ریس

ولــی در ادامــه مــن گزینــه هایــی را بــه شــما معرفــی میکنــم کــه بــرای 
مــدت طوالنــی پایــدار خواهنــد بــود و ارزش یادگیــری را دارنــد. آنهــا 
معــروف بــوده ، دارای community  هــای بزرگــی هســتند و فرصــت 
هــای شــغلی خیلــی مناســبی را بــرای شــما بــه همــراه خواهنــد داشــت . 

ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــتید ، ب ــده وب هس ــعه دهن ــک توس ــما ی ــر ش اگ
ــه آن  ــود  ب ــه خ ــرای backend برنام ــه ب ــی ک ــان های ــی و زب کدنویس
مســلط هســتید ، جاوااســکریپت زبانــی اســت کــه بایــد حتمــا آن را یــاد 

بگیریــد.

 امــروزه شــما می توانیــد جاوااســکریپت را بــر روی مرورگرها ، ســرورها 
، برنامــه هــای مــو بایــل و حتــی ســخت افزارهــای قابــل برنامــه نویســی 

ــه کار ببرید . ب

ES6  ) اســتاندارد جدیــد  ECMAScript  کــه در ژوئــن 2015 معرفــی 

خواهــد شــد( بــه برنامــه نویســان قــدرت بیشــتری مــی دهــد ، نوشــتن 
کــد را بــرای آنهــا آســان مــی کنــد و همچنیــن نیازهــای برنامــه نویســان 

را بــه خوبــی پوشــش مــی دهــد .

ــم  Bower و  ــی کن ــنهاد م ــما پیش ــه ش ــوب ب ــده خ ــک ای ــوان ی ــه عن ب
npm را یــاد بگیریــد و از ابزارهایــی ماننــد jshint و jscs در کد نویســی 

خــود بهــره ببریــد .

AngularJS یــک فریــم ورک جــاوا اســکریپت اســت کــه توســط گــوگل 

معرفــی  شــده و پشــتیبانی مــی شــود و بــه ســرعت پیشــرفت کــرده و 
راه خــود را در ســاخت برنامــه هــای قدرتمنــد وب پیــدا کــرده اســت . 
AngularJS بــا شــناخت از نیازهــای برنامــه نویس تقاضا برای اســتفاده 

از برنامــه نویســی حرفــه ای در یــک ســاختار مشــخص را افزایــش داده 
ــر  ــال حاض ــت  ( . در ح ــان AngularJS  اس ــاختار هم ــن س ــت )ای اس
AngularJS یکــی از مــوارد مــورد نیــاز بــرای شــرکت هایــی اســت کــه 

نیــاز بــه متخصــص جاوااســکریپت دارنــد . اگــر مشــتاق بــه یادگیــری 
ایــن فریــم ورک شــده ایــد دســت نگــه داریــد !!  کمــی صبــر کنیــد زیــرا 
بــه زودی در ســال 2015 نســخه 2 ایــن فریــم ورک محبــوب بــا قابلیت 

هــا و ســاختار جدیــد ارائــه مــی شــود .

ایــن فریــم ورک بــه تازگــی معرفــی شــده اســت ، ولــی توانســته اســت 
شایســتگی خــود را در ســاخت web components هایــی بــا قابلیــت 
 Facebook اســتفاده مجــدد بــه اثبــات برســاند . ایــن کتابخانــه توســط
معرفــی شــده اســت . بــه کمــک DOM مجــازی عملکــرد بسیارســریع 
ــود .  ــی ش ــه م ــما اضاف ــروژه ش ــه پ ــی ب ــه راحت ــد و ب ــی کن ــم م را فراه
ــال  ــوب و فع ــک community خ ــم ورک دارای ی ــن فری ــن ای همچنی
مــی باشــد کــه تعــدادی زیــادی از کامپوننــت هــای وب را تولیــد کــرده 
اســت . از دیــدگاه و پیشــنهاد مــا : React فریــم ورکــی اســت کــه دارای 
ــرد .  ــتفاده ک ــاهده و اس ــرا مش ــد آن ــد و بای ــی باش ــی م ــیل باالی پتانس

ــد . ــال کنی ــال 2015   دنب React را در س

جــاوا اســکریپت . همیشــه ، هرجــا و هــر زمــان حضــور 
دارد

AngularJS

React
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بــا کمــک Node.js شــما مــی توانیــد برنامــه هــای تحــت ســرور  بــه 
زبــان جــاوا اســکریپت راه انــدازی کنیــد . شــما از ایــن وب فریــم ورک 
ــر  ــه ب ــاده ک ــای س ــه ه ــتن backend  برنام ــرای نوش ــد ب ــی توانی م
 Express, API endpoints, ــم هــای دیگــری همچــون اســاس فری
 torrent clients ــک ــی ی ــا حت ــد و ی ــده ان ــته ش websocket  نوش

اســتفاده کنیــد .
ــال  ــد و در س ــی باش ــال م ــک community فع ــز دارای ی Node   نی

ــه  ــم ب ــر شــما تصمی ــان خــود پیشــی خواهــد گرفــت. اگ 2015 از رقیب
شــروع یادگیــری Node  را داریــد مــی توانیــد از آموزشــهای تعاملــی 

ــد . ــتفاده کنی NodeSchool اس

ــه  ــه ب ــد و ن ــاز دارن ــدول نی ــاخت ج ــه س ــه ب ــه ن ــی ک ــگاه داده های پای
دســتورات sql  ، و مــا اعتقــاد داریــم ایــن گونــه دیتابیــس هــا بــه زودی 
در ســال جدیــد معــروف و محبــوب خواهنــد شــد . دو انتخــاب قابــل 

ــد . ــی باش ــه Mongodb  و Redis م توج

   Postgres و MySQL    کار کــردن و یــاد گرفتــن هــر یــک از ایــن دو از
آســانتر و ســریعتر مــی باشــد . امــا فریــب ایــن مســاله رو نخوریــد کــه 
NoSQL یــک جایگزیــن عالــی و قطعــی مــی باشــد . در برخــی شــرایط  

یــک پایــگاه داده رابطــه ای بر اســاس کالس ، توســعه کار شــما  را راحت 
تــر  مــی کنــد حتــی اگــر  زمــان نصــب و راه انــدازی آن  بیشــتر طــول 

. بکشد

دالیــل بســیاری بــرای دوســت نداشــتن css  وجــود دارد . بــرای پایــان 
دادن بــه فایــل هــای بــزرگ 1000 خطــی از css  کــه حرکــت و تغییــر 

در آن بســیار ســخت اســت  راه آســانی وجــود دارد .

ــد Less, Sass  و   ــی مانن ــان هــای مختلف ــن مشــکل زب ــرای حــل ای ب
Stylus  ایجــاد شــده انــد کــه کــد نوشــته شــده توســط آن  بــه آســانی 

بــه css  تبدیــل شــده و قابلیــت هایــی ماننــد ماکــرو ، متغییر، متــد و ... 
را بــه  css  اضافــه مــی کننــد . ایــن ابــزار هــا بــه کــد نویســی شــما کمــک 

شــایانی خواهنــد کــرد .

Meteor یــک رویکــرد جدیــد در توســعه نــرم افــزار هــای تحــت  وب  

  back  و   front end  ــه هــدف آن از برداشــتن مــرز بیــن اســت ، ک
reall- اســت . ایــن ابــزار بــه شــما در ســاخت نــرم افــزار هــای  end

time کمــک مــی کنــد.

ایــن فریــم ورک  دارای یــک community فعــال و در حــال رشــد 
اســت کــه بســته هــای زیــادی را تولیــد کــرده انــد . Hood.ie نیــز یــک 
رقیــب بــرای ایــن فریــم ورک اســت کــه بــر روی back end کار مــی 
ــر روی  ــا کمــک آن شــما مــی توانیــد تمرکــز بیشــتر خــود را ب کنــد . ب

front end  بگزاریــد .

Node.js

NoSQL databases

Less/Sass/Stylus

Meteor  )یک فریم ورک جدید و هیجان انگیز(
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زبــان هــای جدید بــر نامــه نویســی ماننــد  Golang, Rust و Elixir در 
حــال رشــد و شــتاب در محافــل برنامــه نویســی هســتند . محافلــی کــه 
خواهــان عملکــرد خــوب و بــاال مــی باشــند . مــا پیشــنهاد نمــی کنیــم که 
بــه ایــن زبــان هــای جدیــد کــوچ کنیــد ، ولــی بــرای تجربــه مــی توانیــد 
از آمــوزش هــای تعاملــی کــه بــر روی وب ســایت شــان اســت اســتفاده 

کنیــد و بــا آنهــا آشــنا شــوید.

بــا وجــود اینکــه امــروزه اســتفاده از برنامــه هــای تــک صفحــه ای بــاب 
شــده اســت ، هنــوز هــم تقاضــای زیــادی بــرای برنامــه هــای کالســیک 
 Ruby on Rails, Django, تحــت وب وجــود دارد . در حــال حاضــر
ــم  ــر فری ــتند. ه ــا هس ــه ه ــن گزین Laravel, Play, ASP.NET بهتری

ورک MVC بــه تنهایــی مــی توانــد بــه بهــره وری پــروژه شــما کمــک کــن 
، پــس از همیــن امــروز شــروع کنیــد .

مجموعــه بزرگــی از زبــان هــا و پلــت فــرم هــا وجــود دارنــد کــه همیشــه 
.  Java, .NET,Python, Ruby  - بــرای آنهــا تقاضــا وجــود دارد

آنهــا دارای community هــا بــزرگ و قدیمــی هســتند و نــام آنهــا در 
هــر رزومــه ای بــه آن اعتبــار مــی بخشــد .

ــه  ــال ب ــر ح ــه ه ــی ب ــتند ول ــز هس ــی نی ــا و معایب ــز دارای مزای ــا نی آنه
عنــوان زبــان هــای دوســت داشــتنی بــرای هــر پــروژه ای چــه کوچــک و 
چــه بــزرگ اســتفاده مــی شــوند و یادگیــری آنهــا بــرای برنامــه نویســان 

آســان اســت .

PHP, WordPress   و jQuery دوســت داشــتنی هــای همیشــگی 

ــایت . ــاخت وب س ــرای س ــا ب ــس ه ــه نوی برنام

امــروزه WordPress دیگــر از قالــب وبالگــی خــود بیــرون آمــده و بــه 
یــک CMS/framework بــرای توســعه دهنــدگان تبدیــل شــده کــه 
بــه آنهــا قــدرت ســاخت و توســعه طیــف گســترده ای از نــرم افــزار هــا 

را مــی دهــد .

اگــر شــما یــک طــراح وب هســتید حتمــا بایــد بــا ایــن تکنیــک و ابــزار ها 
آشــنا شــوید و اگــر یــک برنامــه نویــس php  هســتید بــرای کــد نویســی 

backend خــود مــی توانیــد از آمــوزش هــای وب ســایت

www.phptherightway.com نیز بهره ببرید .

ــد  ــرای ک ــترپ ب ــوت اس ــد  ب ــی کنی ــن  Bootstrap را بررس همچنی
ــای  ــن ه ــد و دارای پالگی ــی کن ــک م ــما کم ــه ش ــی frontend ب نویس

ــد . ــی باش ــی م فراوان

Golang, Rust , Elixir  )زبــان هــای جدیــد و 
هیجــان انگیــز(

فریم ورک هایی با ساختار کالسیک 

گارد قدیمی

دوستان قدیمی را فراموش نکنید
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آموزش فریم ورک Laravel ، یک فریم ورک PHP برای توسعه دهندگان وب

 ســالم دوســتان در ایــن مقالــه بــا آمــوزش قســمت دوم از فریــم ورک Laravel در خدمتتــون هســتم . بعــد از نصــب Laravel و راه انــدازی اولیه و همچنین 
آشــنایی بــا ســاختار ایــن فریــم ورک گام بعــدی شــروع کد نویســی تحــت چهارچــوب Laravel می باشــد . 

اولیــن چیــزی کــه در Laravel بــا آن آشــنا مــی شــویم »routes« )مســیر دهــی ( اســت . در هــر وب ســایتی بــه منظــور آدرســی دهــی url   از یکســری 
قوانیــن اســتفاده مــی شــود . در اینجــا بــرای ســاخت قوانیــن مــورد نیــاز از فایــل routes.php  موجــود در پوشــه app  اســتفاده مــی کنیــم . کــد پیــش 

فــرض بــه ایــن صــورت نوشــته شــده اســت «

در ایــن کــد بــه  Laravel مــی گوییــم زمانــی کــه صفحــه اصلــی و خانــه صــدا زده شــد                          یــک صفحــه html  جهــت نمایــش را فراخوانــی 
کنــد. ایــن کــد فایــل app\views\ hello.php را نمایــش مــی دهــد و ایــن یــک فایل html  اســت . 

کلمــه return بــرای ارســال محتــوا بــه خروجــی اســتفاده مــی شــود و در اینجــا مــا بجــای یــک فایــل html  یــک متــن را بــر مــی گردانیــم . در مرورگــر در 
صفحــه اصلــی وب ســایت تنهــا ایــن متــن را مشــاهده مــی کنیــم . حــاال دو صفحــه » دربــاره مــا » و » تمــاس بــا مــا » را بــه ســایت اضافــه مــی کنیــم .
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نویسنده مقاله  : سامان وحدت
اطالعات و مشخصات نویسنده   ) کلیک کنید (

 [Route::get(‘/’,]  

Route:: get(‘/’, function()
{
   return View::make(‘hello’);
});

Route:: get( ‘/’ , function()
  {
     return ‘Hello! Welcome to my first app!’;
 });

Route:: get( ‘/about’ , function()
{
   return ‘This is our about page’ ;
});

Route:: get( ‘/contact’ , function()
{
   return ‘This is our contact page’ ;
});
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صفحه 26بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

Blade و html ساخت صفحات
تــا اینجــا مــا بــه بازدیــد کننــدگان ســایت صفحــات ســفید بــا متــن نمایــش دادیــم . در ادامــه مــا مــی خواهیــم زمانــی کــه در خواســت یــک صفحــه داده شــد 

یــک قالــب html  را بــه مخاطــب نمایــش بدهیــم .
الراول از یــک موتــور ســاخت قالــب بــه نــام  blade  اســتفاده مــی کنــد . اگــر شــما بــا html  آشــنا هســتید تقریبــا بــه  50 %  کار مســلط هســتید . blade  بــه 
کمــک زبــان php   ســاختارهایی ماننــد حلقــه هــای تکــرار ، متغییــر هــا ، الیــه هــا ، فراخوانــی دیگــر view هــا و ... رابــه قالــب مــا اضافــه مــی کنــد و بــه 

آســانی شــما مــی توانیــد یــک قالــب داینامیــک داشــته باشــید .
  app/views در مســیر  *filename.blade.php را اجــرا کنــد شــما بایــد فایــل خــود را بــه فرمــت  blade بــرای ســاخت قالبــی کــه بتوانــد دســتورات

بســازید و  ذخیــره کنیــد .
blade layout.blade.php یک نمونه فایل

و از طریق آدرس زیر آنها را مشاهده می کنیم :

ایــن فایــل یــک نمایــه جهــت نمایــش در یــک قالــب اســت . دســتور                                                در زمــان فراخوانــده شــدن نمایــه یــک ناحیــه ایجــاد مــی کنــد 
و توســط دســتور @section / @stop محتویاتــش تکمیــل می شــود .

دســتور                                                          نمایــه ســاخته شــده را صــدا مــی زنــد و دســتور @section / @stop بــرای                                                    محتــوا 
تولیــد مــی کنــد .

(home.blade.php) فایل صفحه اول
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نویسنده مقاله  : سامان وحدت
اطالعات و مشخصات نویسنده   ) کلیک کنید (

http://localhost/laravel/public/about
http://localhost/laravel/public/contact

<!doctype html>
<html lang=”en” >
<head>
    <meta charset=”UTF-8” >
    <title> Learning Laravel Website </title>
</head>
<body>
<ul >
    <li > <a href=”./” > Home</a> </li>
    <li > <a href=”./about” > About</a> </li>
    <li > <a href=”./contact” > Contact</a> </li>
</ul>
 @yield(‘content’)
 </body>
 </html>

@extends(‘layout’)
@section(‘content’)
    <h1 > Welcome! </h1>
     <p>  this is our home ! </p>
@stop

  @yield(‘content’)

@extends(‘layout’)@yield(‘content’)
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صفحه 27بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

اکنون می توانیم به آسانی با استفاده از فایل (layout.blade.php) صفحات دیگر وب سایت را بسازیم :

about.blade.php

contact.blade.php

برای نمایش صفحات  فایل routes.php را تغییر میدهیم:

جهت نمایش صفحه ساخته شده                                              را در فایل routes.php تغییر می دهیم :

(home.blade.php) فایل صفحه اول
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نویسنده مقاله  : سامان وحدت
اطالعات و مشخصات نویسنده   ) کلیک کنید (

Route::get(‘/’, function()
{
   return View::make(‘home’);
});

@extends(‘layout’)
@section(‘content’)
    <h1 > About Us </h1>
    <p>  content for About Us page . </p>
@stop

@extends(‘layout’)
@section(‘content’)
    <h1 > Contact Us </h1>
     <p>  content for Contact Us page . </p>
@stop

Route:: get( ‘/about’ , function()
  {
    return View:: make( ‘about’ );
 });

Route:: get( ‘/contact’ , function()
{
   return View::make(‘contact’);
});

@extends(‘layout’)
@section(‘content’)
    <h1 > Welcome! </h1>
     <p>  this is our home ! </p>
@stop

[Route::get(‘/’,] 
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صفحه 28بخش : آموزش برنامه نویسیماهنامـه علمــی آموزشـی طراحی وب  ) مدرسه مجازی ایرانیان (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

blade ساخت فرم تماس با ما با استفاده از دستورات

)Validation( اضافه کردن اعتبار سنجی به فرم
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نویسنده مقاله  : سامان وحدت
اطالعات و مشخصات نویسنده   ) کلیک کنید (

@extends(‘layout’)
@section(‘content’)
    <h1 > Contact Us. </h1>
    <p> Please contact us by sending a message using the form below: </p>
    {{ Form::open(array(‘url’ => ‘contact’ )) }}
    {{ Form::label(‘Subject’) }}
    {{ Form::text(‘subject’,’Enter your subject’) }}
    <br />
    {{ Form::label(‘Message’) }}
    {{ Form::textarea(‘message’,’Enter your message’) }}
    <br />
    {{ Form::submit() }}
    {{ Form::close() }}
@stop

Route:: post( ‘contact’ , function()
{
   $data = Input:: all();
   $rules = array(
     ‘subject’ => ‘required’ ,
     ‘message’ => ‘required’
  );
 
$validator = Validator:: make($data, $rules);
 
 
  if($validator- > fails()) {
   return Redirect:: to( ‘contact’ )-> withErrors($validator)-> withInput();
  }
 
  return ‘Your message has been sent’ ;

  });

{{ Form::open(array(‘url’ => ‘contact’)) }} 

{{ Form::label(‘Subject’) }}

{{ Form::text(‘subject’,’Enter your subject’) }}

{{ Form::submit() }}

{{ Form::close() }}

یکی از امکانات blade  ساخت فرم ها دریافت اطالعات است.

اعتبــار ســنجی فــرم هــا بــه دو صــورت انجــام  مــی گیــرد  ، ســمت کاربــر و ســمت ســرور در اینجــا مــا بــا اســتفاده از امکانــات laravel   اعتبار ســنجی ســمت 
ســرور را انجــام مــی دهیــم . بــرای ایــن کار در فایــل app/routes.php تغییراتــی اعمــال مــی کنیــم تــا زمانــی کــه فــرم ارســال شــد اعتبــار ســنجی اتفــاق 

. بیافتد 

این دستور شروع به ساخت فرم می کند و پارامتر های فرم را توسط آرایه مقدار دهی و ارسال می کند .

label ساخت

subject با نام  text ساخت فیلد

submit ساخت دکمه
بستن فرم 
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار دی ماه 81393

نویسنده مقاله  : سامان وحدت
اطالعات و مشخصات نویسنده   ) کلیک کنید (

{{ HTML:: ul( $errors-> all(), array( ‘ class’ => ‘ errors’ ))}}

‘from’ => array( ‘address’ => ‘you@youremail.com’ , ‘name’ => ‘ your name ‘ ),

‘driver’ => ‘mail’,

[Route:: post( ‘contact’ ,]

[$data = Input:: all();]

$rules = array(
     ‘subject’ => ‘required’ ,
     ‘message’ => ‘required’
  );

$validator = Validator:: make($data, $rules);

این دستور زمان ارسال فرم )submit(   فراخوانی می شود و دستورات بعدی را اجرا می کند.

متغییر $data تمامی اطالعات فرستاده شده را به صورت آرایه در خود ذخیره می کند .

متغییر $rules قوانین مورد نیاز جهت اعتبار سنجی را دربر دارد .

متغییــر $validator مقادیــر ارســالی را بــا توجــه بــه قوانیــن انتخــاب شــده بررســی کــرده و نتیجــه را در کالس خــودش  ذخیــره مــی کنــد . دســتور بعــدی 
یــک شــرط مــی باشــد کــه بررســی مــی کنــد در صــورت اشــتباه بــودن اعتبــار ســنجی پیــام خطــا را بــه صفحــه contact  بــر مــی گردانــد. و ســر بعــدی در 

صورتــی کــه شــرط اجــرا نشــود پیــام مناســب را نمایــش مــی دهــد .

جهت نمایش پیام خطا کد زیر را به فرم تماس اضافه می کنیم  .

اطالعات بخش  from  را نیز تغییر می دهیم . این اطالعات در ایمیل دریافت کننده نمایش داده می شود .

زمانــی کــه مــی خواهیــم بــه مخاطــب ایمیــل ارســال کنیــم بــه یــک قالــب جهــت نمایــش ایمیــل نیــاز داریــم . پــس در مســیر app/views/emails فایــل 
زیــر را ایجــاد مــی کنیــم.

laravel توسط  email ارسال

فایــل app/config/mail.php شــامل تنظیمــات laravel بــرای ارســال ایمیــل مــی باشــد. فایــل را بــه صــورت زیــر ویرایــش مــی کنیم تــا بتوانیــم از تابع 
mail  در php  اســتفاده کنیــم.
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کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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نویسنده مقاله  : سامان وحدت
اطالعات و مشخصات نویسنده   ) کلیک کنید ( <!DOCTYPE html>

<html lang=”en-US” >
<head>
    <meta charset=”utf-8” >
</head>
<body>
<h2> Contact Form</h2>

<div>
    Someone just contacted us:
</div>
<div> Subject: {{ $subject }} </div>
<div> Message: {{ $emailmessage }} </div>
</body>
</html>

if($validator-> fails()) {
   return Redirect:: to( ‘contact’ )-> withErrors($validator)-> withInput();
 }

$emailcontent = array (
   ‘subject’ => $data[‘ subject’ ] ,
   ‘emailmessage’ => $data[‘ message’ ]
);

Mail::send( ‘emails.contactemail’ , $emailcontent, function($message)
{
   $message-> to( ‘me@myemail.com , ‘from title’ )-> subject( ‘Contact via Our Contact Form’ );
});

return ‘Your message has been sent’ ;

ــد  ــود . مت ــی ش ــال م ــه  emails.contactemail ارس ــد و ب ــی باش ــرده م ــل ک ــرم را تکمی ــه ف ــری ک ــات کارب ــامل اطالع ــر $emailcontent  ش متغیی
ــد .  ــی ده ــام م ــل را انج ــال ایمی ــه کار ارس ــع ک ــک تاب ــوم ی ــل و س ــوا ایمی ــب html  ، دوم : محت ــر اول : قال ــر دارد ، پارامت ــه پارامت Mail::send س

 تابع $message نیز داری سه پارامتر می باشد . اول : دریافت کننده ایمیل ، دوم : نام دریافت کننده ، سوم : عنوان ایمیل .

پــس از ارســال ) در صورتــی کــه اســکریپت شــما هاســت شــده باشــد( پیــام ”Your message has been sent” !  را دریافــت مــی کنیــم کــه نشــان 
دهنــده ارســال موفقیــت آمیــز ایمیــل مــی باشــد . در اینجــا قســمت دوم آمــوزش بــه پایــان مــی رســد . در قســمت بعــدی آمــوزش مطالــب زیــر آمــوزش 

داده خواهــد شــد . 

•   استفاده از bootstrap  در فریم ورک الراول
•   شروع کار با پایگاه داده mysql   در الراول

(To-do List Application) ساخت برنامه مدیرت کارها   •

هرگونه سوال در مورد این مقاله را می توانید توسط بخش پرسش و پاسخ در iranweblearn.com  با من در میان بگزارید .
موفق و پیروز باشید .

{{ $subject }} و {{ emailmessage$ }} در زمــان فراخوانــی مقــدار دهــی مــی شــوند . ایــن شــیوه نیــز در کــد نویســی قالــب جهــت ارســال داده بــه 

الیــه نمایــش بــه کار بــرده مــی شــود.
حال برای اینکه بتوانیم اطالعات را به ایمیل ارسال کنیم  فایل app/routes.php  را به صورت زیر تغییر میدهیم .
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نویسنده این مقاله آموزشی : ابوالفضل دانش
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده  ) کلیک کنید (

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

18 عامل رتبه بندی و تعامل اجتماعی در سئو که نباید نادیده بگیرید

i r a n w e b l e a r n انتشار دی ماه 81393

راهنماهــای زیــادی در مــورد ســئو وجــود دارد، امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــتباه  ــای اش ــا توصیهه ــوده و ی ــی ب ــا قدیم ــن راهنماه ــیاری از ای ــه بس ک
ــرای  ــادی را ب ــایتهای زی ــن وب س ــته، م ــاه گذش ــد م ــی چن ــد. ط دارن
شــرکتهای قانونــی در کشــور حسابرســی کــرده ام. مــن تصمیــم گرفتــم 
18 عامــل را بیــان کنــم، کــه بســیاری از افــراد بــه ســادگی نادیــده گرفته 

و یــا یادتــان مــی رود آنهــا را اجــرا کنیــد. 

1. بهینه سازی تگ عنوان مناسب
جالــب اســت کــه چنــد وب ســایت هنــوز تعــداد زیــادی کلمــه کلیــدی 
در تــگ عنــوان قــرار مــی دهنــد. بــرای مثــال، مــن وب ســایت یــک 
ــوان دارای بیــش  ــردم و تــگ عن ــی را حسابرســی مــی ک شــرکت قضای
ــه  ــود رتب ــده ب ــث ش ــن باع ــود. ای ــاوت ب ــدی متف ــه کلی ــد 6 کلم از ح
ســایت کاهــش پیــدا کنــد. عبــارت »Bankruptcy Lawyer یــا وکیــل 

ورشکســتگی« در تــگ عنــوان بــه دفعــات تکــرار شــده بــود. 

از عنوانــی اســتفاده کنیــد کــه منطقــی بــوده و تنهــا از کلمــه کلیــد هدفمند 
بــه صــورت طبیعــی اســتفاده کنیــد. همیــن طــور بهتــر اســت عنوانــی را 
بنویســید کــه ترافیــک را جــذب کــرده و وسوســه مــی کنــد تــا بــر روی 
آن، در بیــن نتایــج متفــاوت کلیــک کنــد. رتبــه بنــدی تنهــا بخشــی از 
اهــداف ماســت، مــا بایــد کاری کنیــم افــراد واقعــی نیــز بــر روی عنــوان 

کلیــک کننــد. 

2. بهینه سازی توضیح با هدف آمار کلیک میانی
ــوند، و آن  ــته ش ــن نوش ــدف در ذه ــک ه ــا ی ــد ب ــما بای ــات ش توضیح
بایــد انجــام کاری باشــد کــه کلیــک میانــی ترافیــک افزایــش پیــدا کنــد. 
توضیحــات شــما در رتبــه آوردن هیــچ ارزشــی نــدارد، امــا مــی توانــد 

باعــث افزایــش آمــار کلیــک هــای میانــی شــما باشــد. 

یــک توضیــح خــوب راه حلــی را بــرای مشــکلی ارائــه مــی کنــد کــه فــرد 
ــی  ــر کس ــال،  اگ ــرای مث ــت. ب ــرده اس ــزارش ک ــتجو گ ــور جس در موت
جســتجو مــی کنــد زیــرا مــی خواهــد »یــک ویجــت بخــرد« و توضیــح 

شــما مــی توانــد او را متقاعــد بــه خریــد کنــد. 

3. ساختار URL آشنا با سئو
ــه عنــوان ســاختار  ــه ب ــا عنــوان مقال مــن طرفــدار اســتفاده از صفحــه ی
ــی  ــث م ــوال باع ــی دارد و معم ــیار زیبای ــر بس ــرا ظاه ــت،  زی URL اس

ــرد.  ــرار بگی ــز ق ــدف در URL نی ــدی ه ــه کلی ــود کلم ش
به نظر شما کدامیک عملکرد بهتری خواهد داشت؟

yoursite.com/۱4/3۰/۱۰/sdffuhkoiaiofuhsdfkj.html; or

yoursite.com/the-post-title-that-includes-your-keyword

ــر  ــه ظاه ــت، بلک ــر اس ــب ت ــئو مناس ــرای س ــوان URL ب ــا عن ــه تنه ن
ــر شــما از وردپــرس اســتفاده مــی کنیــد، ســریعا  ــز دارد. اگ بهتــری نی
 Permalink را در تنظیمــات عمومــی و URL مــی توانیــد ســاختار
Structure تغییــر دهیــد.  گزینــه Post Name را انتخــاب کــرده و 

مــی توانیــد URL آشــنا بــا ســئوی خــود را در مقــاالت و صفحــات قــرار 
دهیــد. 

4. هدینگ و ساب هدینگ خوانا
محتــوای شــما بایــد هدینــگ و ســاب هدینــگ متمایــز از متــن داشــته 
باشــد و نــکات اصلــی و ویــژه را بــه خواننــده نشــان دهــد. صبــر کنیــد، 
ــام  ــورت تم ــر ص ــایت در ه ــدگان وب س ــر بازدیدکنن ــه؟ اکث ــی  چ یعن
محتــوای شــما را نخواهنــد خوانــد. آنها مــی خواهنــد ســریعا از آن عبور 
ــای  ــید.  موتوره ــته باش ــی داش ــوای طوالن ــر محت ــا اگ ــد، مخصوص کنن
ــه H1 و H2 شــما توجــه مــی کننــد، پــس بهتــر اســت  جســتجو نیــز ب
ــدگان  ــرای خوانن ــه اول ب ــد ک ــان باش ــد. یادت ــت کنی ــگ را رعای هدین
بنویســید، ســپس بــه فکــر ســئو باشــید. در ایــن مــورد رعایــت H1 و 

H2 صحیــح بــرای ســئو و کاربــران مفیــد خواهــد بــود. 

آیــا میدانیــد نویســنده  ایــن 
یــک   ، حاضــر  حــال  در  مقالــه 
دوره آمــوزش حضــوری ســئو در 
مدرســه مجــازی ایرانیــان دارد ؟

مشاهده اطالعات دوره کلیک کنید
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5. تنها از متن استفاده نکنید
اکثــر محتــوای وب ســایت متــن اســت. متوســط مصــرف کننــدگان هــر 
ــرای  ــرو مــی شــوند، امــا راه حــل مــا ب ــا متــن خســته کننــده روب روز ب
جلــب توجــه ایــن افــراد چیســت؟ شــما مــی توانیــد از رســانه هــای دیگر 

نیــز اســتفاده کنیــد. 
ــی هســتند. مــن چندیــن مشــتری  ــم و اینفوگرافیــک دو گزینــه عال فیل
ــه  ــر هفت ــم را ه ــن فیل ــا چندی ــرای آنه ــن ب ــتم. م ــی داش ــرکت قانون ش
ــن  ــور ای ــن ط ــاختم. همی ــا س ــتریان آنه ــج مش ــواالت رای ــورد س در م
کار باعــث افزایــش شــخصیت شــرکت شــده و مــی توانــد رابطــه بیــن 
مشــتری و وکیــل را قبــل از حتــی صحبــت رو در رو ایجــاد کنــد. فیلــم 
بــرای اثربخشــی نبایــد طوالنــی باشــد. ایــن شــرکت فیلمهــای 3 دقیقــه 
ای منتشــر مــی کنــد. همیــن طــور فیلــم بــا آی فــون جدیــد گرفته شــده 

اســت، و بنابرایــن بــه هزینــه زیــادی نیــاز نــدارد.
 

6. از افراد در کلمات کلیدی خودداری کنید
افــراد در کلمــه کلیــدی و تمرکــز کــردن بــر چگالــی بیشــتر کلمــه کلیــدی 
در گذشــته اثربخشــی داشــت.  وب ســایتهای زیــادی وجــود دارنــد کــه 
ــوده و جالــب اســت کــه هنــوز جریمــه  ــر از کلمــه کلیــدی ب محتــوای پ
نشــده انــد. بهتــر اســت محتــوای خــود را بررســی کنیــد، حتــی مقاالتــی 
کــه چندیــن ســال پیــش نوشــته ایــد. هــر محتــوای کــم کیفیتی مــی تواند 
باعــث جریمــه شــدن شــما شــود، و مهــم نیســت چــه زمانــی در ســایت 
شــما قــرار گرفتــه اســت. ایــن روش دیگــر اثربخشــی نخواهــد داشــت. 

7. عکس در باالی مقاله
ــث  ــرا باع ــد، زی ــرار دهی ــه ق ــس در مقال ــک عک ــه ی ــد همیش ــما بای ش
افزایــش ارزش ســئو شــده و توجــه خواننــده را بــه خــود جلــب مــی کند. 
مــن همیشــه یــک عکــس در شــروع محتــوا قــرار مــی دهــم. بــه نظــر 
مــن محتــوای دارای عکــس عملکــرد بهتــری داشــته و اگــر SEJ را نــگاه 

کنیــد، خواهیــد فهمیــد کــه هــر مقالــه یــک عکــس در بــاال دارد. 
 ShutterStock  اگــر شــما به منبع خوبــی برای عکس نیــاز داریــد،  بــه
یــا ســایر ســایت هــای پولــی برویــد. یکــی دیگــر از منابــع عکــس جالب 
PhotoPin اســت. همیــن طــور شــما مــی توانیــد از برنامــه Flickr نیــز 

اســتفاده کنید.

8. برای بازدیدکنندگان بنویسید  نه گوگل
مــن ایــن نکتــه را در مــورد 6، افــراط در کلمــات کلیــدی نیز بیــان کردم. 
شــما بایــد بــرای بازدیدکننــدگان و مشــتریان خــود مطلــب بنویســید. 
محتــوای وب ســایت بایــد بــه بازدیــد کننــده بگویــد کــه چــه محصوالت 
ــای  ــر موتوره ــا ب ــتن تنه ــر در نوش ــد. اگ ــی کن ــه م ــی را ارائ و خدمات
جســتجو تمرکــز داشــته باشــید، محتــوای شــما بــرای بازدیدکننــدگان 

خســته کننــده خواهــد بــود و آنهــا از ســایت خــارج خواهنــد شــد. 

اگــر بازدیدکننــده نتوانــد بوســیله محتــوا بــا شــرکت ارتبــاط برقــرار کند، 
شــما نمــی توانیــد آنهــا را بــه مشــتری خــود تبدیــل کنیــد. عــالوه بــر 
بازدیدکننــدگان، ســایر وب ســایتها نیــز بــه محتــوای کــم کیفیــت لینــک 
ــد  ــی توانی ــما م ــت، ش ــا کیفی ــوای ب ــر محت ــز ب ــا تمرک ــد. ب ــی دهن نم
ــای  ــت ه ــرده و فرص ــل ک ــود تبدی ــتریان خ ــه مش ــدگان را ب بازدیدکنن

ــد.  ــادی بدســت آوری لینــک زی

9. لینک خارجی را در منابع اقتدار قرار دهید
لینــک دادن بــه وب ســایت بــا کیفیــت مرتبــط و مــورد اعتمــاد، راهــی 
عالــی بــرای ایجــاد ســیگنال در موتــور جســتجو اســت کــه محتوای شــما 
نیــز کیفیــت باالیــی دارد. شــما مــی توانیــد بــه یکــی از 10 وب ســایت 
اول در حیطــه خودتــان لینــک دهیــد. ایــن مســئله را در زمــان نوشــتن 

مقــاالت بــالگ نیــز بــه خاطــر داشــته باشــید. 

اگــر وب ســایت شــما بــالگ نویســی مهمــان دارد،  پــس بایــد لینکهــای 
ــا  ــایتهای ب ــه وب س ــه ب ــوید ک ــن ش ــرده و مطمئ ــی ک ــی را بررس خارج
کیفیــت و مرتبــط اشــاره مــی کننــد.  مــن چندیــن وب ســایت را اخیــرا 
ــه لینــک دادن بــه ســایتهای دیگــر توجــه  بررســی کــرده ام کــه تنهــا ب

داشــته انــد.

ایــن وب ســایتها چنــد لینــک داشــتند کــه ســایت مرجــع دیگــر فعالیــت 
نداشــته و بعضــی از وب ســایتهای مرجــع دیگر اســپم بودنــد،  و بنابراین 

مــن ســریعا ایــن لینکهــا را حذف کــردم. 
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10. لینک درونی بین محتوای بالگ
لینــک درونــی بیــن مقــاالت بــالگ در اکثــر ســایتها انجــام نمــی شــود. 
ایــن کار بســیار ســاده اســت، امــا فوایــد ســئوی زیــادی بــه همراه داشــته 
ــل  ــایت را کام ــوای وب س ــا محت ــد ت ــی کن ــد م ــده را متقاع و بازدیدکنن
ــد،  ــداده ای ــر در حــال حاضــر چنیــن کاری را انجــام ن ــد. اگ بررســی کن

بهتــر اســت همیــن االن دســت بــه کار شــوید. 
لینــک درونــی بــه مقــاالت بــالگ، باعــث نشــان دادن قــدرت و اقتــدرا 
صفحــات شــما و همیــن طــور محتــوای جدیــد خواهــد شــد. محتــوای 
مرتبــط در وب ســایت را بــه هــم لینــک دهیــد تــا بازدیدکننــده تشــویق 
شــود در ســایت باقــی مانــده و ســایر محتــوای شــما را نیز مطالعــه کنید. 
اگــر متــن انکــور توضیــح دهنــده داریــد، مــی توانیــد در هــر صفحــه از 
آن اســتفاده کنیــد.  ایــن کار باعــث کاهــش آمــار پــرش  شــده و احتمــال 

انجــام عملکــرد دلخــواه توســط بازدیدکننــده را افزایــش مــی دهــد. 

11. کلمــات کلیــدی طوالنــی را هــدف بگیریــد بــر 
روی حجــم جســتجو تمرکــز نکنیــد.

ــدی  ــات کلی ــه کلم ــرده ام ک ــاهده ک ــادی را مش ــایتهای زی ــن وب س م
ــا هــدف گرفتــن  ــه تنهــا پــول خــود را ب ــد. ن اشــتباه را هــدف گرفتــه ان
ــد،  ــی دهن ــدر م ــد، ه ــه آوردن ندارن ــی رتب ــه توانای ــدی ک ــات کلی کلم
بلکــه زمــان آنهــا مــی توانســت صــرف کســب ســرنخ هــای فــروش و 
تجارتهــای بهتــر شــود. مشــاهده چنیــن چیــزی ناراحــت کننــده اســت، 
امــا بســیاری شــرکتهای ســئو بــه ســادگی کلمــات کلیــد بــا حجــم بــاال را 

ــد.  هــدف مــی گیرن
ــرده ام،  ــی ک ــن بررس ــه م ــی ک ــرکتهای قضای ــایت ش ــی از وب س بعض
کلمــات کلیــدی عمومــی ماننــد »وکیــل« و »شــرکت قضایــی«  را هــدف 
ــی  ــزارس م ــتین تگ ــک در اوس ــرکت کوچ ــک ش ــا ی ــد. آی ــه بودن گرفت
توانــد در ایــن کلمــات عمومــی رتبــه بیــاورد؟  نــه، و حتــی اگــر رتبــه اول 
را بیاورنــد، چنــد نفــر در محدوده اوســتین چنیــن چیزی را جســتجو می 

کننــد؟ مطمئــن تعــداد کمــی افــراد. 
حتمــا کلمــه کلیــدی را هــدف بگیریــد کــه بــرای شــما ترافیــک واجــد 
ــی  ــن عبارات ــا هــدف گرفت ــا ب ــن شــرکت ه ــه همــراه دارد. ای شــرایط ب
مثــل »وکیــل صدمــات شــخصی اوســتین«  بهتــر عمــل مــی کردنــد زیرا 
هــم در ایــن عبــارت کلیــدی رتبــه آورده و هــم ترافیــک واجــد شــرایط 

را جــذب مــی کردنــد. 

ــته و  ــور داش ــی حض ــای اجتماع ــبکه ه 12. در ش
کاری کنیــد کــه بــه راحتــی پیــدا شــوید

شــبکه اجتماعــی در تمــام اینترنــت وجــود داشــته و تقریبــا هــر کســی بــا 
آن در ارتبــاط اســت، مخصوصــا فیــس بــوک و تویتــر. مــن مــی دانــم 
کــه گــوگل دوســت دارد افــراد بــاور کننــد گــوگل+ فعــال و موفــق اســت، 
امــا آیــا شــما کســی خــارج از صنعــت ســئو و بازاریابــی را می-شناســید 

کــه از ایــن شــبکه اجتماعــی اســتفاده کنــد؟ 

مــن، بــه مشــتریانم توســعه مــی کنــم تــا توجــه بیشــتری بــه دو شــبکه 
ــا انــرژی خــود را صــرف  موفــق فیــس بــوک و تویتــر داشــته باشــند ت

شــبکه-های غیرفعــال کننــد .

 از تمــام وب ســایتهایی کــه مــن بررســی کــرده ام، اکثــر آنهــا پروفایلهای 
اجتماعــی خــود را تنظیــم کــرده انــد، امــا از آنهــا اســتفاده نکــرده و حتــی 
بــه وب ســایت خــود لینــک نشــده انــد. پروفایــل فیــس بــوک و تویتــر 
شــما بایــد متمایــز بــوده و طراحــی شــما طــوری باشــد کــه لینــک ایــن 

شــبکه هــا مشــخص باشــند. 

13. محتوای تازه منتشر کنید
ــم،  ــور منظ ــه ط ــازه و ب ــوای ت ــا محت ــود را ب ــایت خ ــد وب س ــما بای ش
آپدیــت کنیــد. اول، اینکــه چنیــن کاری ســیگنالی از اقتــدار و کیفیــت بــه 

موتورهــای جســتجو ارســال مــی کنــد.

دومــا، بازدیدکننــدگان وب ســایت موضــوع جدید بــرای بررســی کردن 
دوبــاره ســایت شــما را دارنــد. اگــر آنهــا بازدیدکننــده دوبــاره بــه ســایت 
آمــده و محتــوای یکســان را مشــاهده کنــد، عالقه خــود را از دســت داده 

و وب ســایت دیگــری را پیــدا خواهنــد کــرد کــه تازه اســت.

همیــن طــور، شــما محتــوای تــازه را مــی توانید در شــبکه هــای اجتماعی 
نیــز بــه اشــتراک بگذاریــد تــا پیــروان آنهــا را نیــز فعــال نگــه داریــد. 
امــا شــما بایــد مشــخص کنیــد کــه زمــان منظــم انتشــار محتــوا  روزانــه، 

هفتگــی و ماهانــه   در نیــچ شــما چقــدر اســت.

http://seotech.ir
http://www.iranweblearn.com
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14. از فیلمهای توضیح دهنده استفاده کنید
بعضــی اوقــات، بــه ســختی مــی توانیــد پیــام را بــا متــن انتقــال دهیــد. 
یــک فیلــم توضیــح دهنــده مــی توانــد پیامــی را بــه بازدیدکننــدگان بیان 
کنــد کــه توجــه آنهــا را جلــب کــرده و پیشــنهادات شــما راحتتــر بیــان 
شــود. ایــن فیلــم مــی توانــد باعــث ایجــاد ســر نــخ فــروش و یــا حتــی 
فــروش شــود. بســیاری از وب ســایتها از فیلــم اســتفاده مــی کننــد و بــه 
راحتــی مــی تــوان بیــن فیلــم بــا کیفیــت و یــک قالــب سرســرانه تمایــز 
ایجــاد کــرد. حتــی اگــر چنــد هــزار دالر پــول نداریــد تــا بتوانیــد فیلــم 
حرفــه ای بســازید، مــی توانیــد بــا یــک دوربیــن موبایل یا دســتی ســاده 

نیــز فیلمــی بــا محتــوای مناســب بســازید. 

ــات  ــت   خدم ــت اس ــر از کمی ــم ت ــت مه 15. کیفی
ــدارد ــود ن ــئو 199 دالری وج س

مــن تعــداد زیــادی وب ســایت دیــده ام کــه پروفایــل لینــک آنهــا اســپم 
بــوده اســت. جالــب اســت کــه چــه تعــداد شــرکت قضایــی بــا میلیونهــا 
ــت را  ــف قیم ــا نص ــئو ب ــات س ــد خدم ــده بودن ــر ش ــد حاض دالر درآم
انتخــاب کننــد. متاســفم، ولــی بــا صــرف چنــد صــد دالر در مــاه نمــی 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــتخدام کنی ــبی را اس ــئوی مناس ــات س ــد خدم توانی
چندیــن نفــر چنیــن ادعایــی را داشــته باشــند، امــا خدمــات و محتــوای 
آنهــا کــم کیفیــت بــوده و بــدون پرداخــت قیمــت مناســب، نمــی توانیــد 
ــات  ــتفاده از خدم ــور اس ــن ط ــد. همی ــت کنی ــب را دریاف ــه مناس نتیج
ارزانتــر مــی توانــد بــه معنــای جریمــه شــدن و پرداخــت هزینــه بیشــتر 

بــرای اصــالح جریمــه نیــز باشــد. 

ــا را تشــویق  16. از نظــرات اســتفاده کــرده و آنه
کنیــد

در پایــان هــر مقالــه بــالگ کــه منتشــر مــی کنیــد، یــک ســوال مطــرح 
کــرده تــا افــراد بــه آن جــواب داده و بحــث در بخــش نظــرات شــروع 
شــود. همیشــه بخــش نظــرات را بررســی کــرده و بــه ســواالت و نظرات 
جــواب دهیــد. نظــرات مــی تواننــد چندیــن هدف داشــته باشــند/ شــما 
مــی توانیــد تفکــر خواننــدگان در مــورد محتــوا را تشــخیص دهیــد و در 

نتیجــه مــی توانیــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد .

 بســیاری از بازدیدکننــدگان عالقــه بــه تمــاس گرفتــن از طریــق تلفــن 
ندارنــد، امــا مــی تواننــد پــس از خوانــدن مطلــب در بخــش نظــرات، 
ــز  ــرات نی ــه نظ ــخ دادن ب ــد. پاس ــت کنن ــتر را درخواس ــات بیش اطالع
ــد و  ــاهده کنن ــما را مش ــخ ش ــا پاس ــته ت ــراد برگش ــود اف ــی ش ــث م باع

ــرد.  ــدا خواهــد ک ــن ترافیــک ســایت افزایــش پی بنابرای

17. از انتشار دوباره محتوای خودداری کنید
وقتــی در مــورد محتــوای تکــراری  در ســئو صحبــت مــی کنیــم، معموال 
منظورمــان ســایتهای اســکرپر و اســپمی اســت کــه محتــوا را دزدیــده و 
ــا  در ســایت خــود قــرار مــی دهــد. مــن طــی ســالها بررســی ســایت ب
چنیــن چیــزی مواجــه نشــدم، امــا شــرکتهای زیــادی وجــود داشــتند که 

خودشــان محتــوای خــود را دوبــاره منتشــر کــرده بودنــد.

ایــن کار از انتشــار یــک خبرنامــه تکــراری تــا محتــوا متفــاوت بــود. آنهــا 
ــر  ــس بهت ــود. پ ــی ش ــوب م ــتباه محس ــن کار اش ــه ای ــتند ک ــی دانس نم

اســت محتــوای »تکــراری« غیرعمــدی را نیــز بررســی کنیــد. 

 GWT 18. نقشــه ســایت را مشــخص کنیــد  و بــه
و آنالیتیکــز ارتبــاط دهید

ــاط  بعضــی اوقــات، مســئله ای ســاده مثــل نقشــه ســایت XML و ارتب
دادن آن بــه گــوگل وب مســتر تولــز و آنالیتیکــز فرامــوش مــی شــوند. 
نقشــه ســایت XML، قابلیــت مشــاهده شــدن وب ســایت را افزایــش 

داده و هیــچ دلیلــی بــرای عــدم انجــام ایــن کار وجــود نــدارد.

ــار  ــی ارزشــمند را در اختی ــز اطالعات ــوگل آنالیتیکــز و وب مســتر تول گ
شــما قــرار داده کــه بایــد هــر روز آنهــا را بررســی کنیــد.  آنالیتیکــز مــی 
توانــد بــه شــما در  درک فعالیــت بازددیکننــدگان در وب ســایتتان کمک 
ــات  ــا کلم ــد ت ــک کن ــما کم ــه ش ــد ب ــی توان ــوز م ــتر تل ــرده و وب مس ک

کلیــدی هــدف را انتخــاب کــرده و مشــکالت آن را تشــخیص دهیــد.

با تشکر از توجه شما ، ابوالفضل دانش 

http://seotech.ir
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اگــر شــما درحــال مطالعــه ایــن مقالــه هســتید از دو حالــت خــارج نیســت. یــا یــک ســئو کار حرفــه ای هســتید یــا یک مصــرف کننــده! خدمــات ســئو. در این 
نوشــتار ســعی خواهیــم کــرد راه هــای پیشــگیری از بــه وجــود آمــدن انتظــار های غیــر معقــول را  در ســئو را بررســی کنیم.

طــرف مخاطــب مــا در ایــن نوشــتار ســئوکارهای عزیــز هســتند امــا افــرادی هــم کــه از ایــن خدمات اســتفاده مــی کنند مــی تواننــد انتظارهــای خــود را راحت 
تــر بــه ســئوکار شــرح دهند.

انتظار اول: زمان

بدیهــی تریــن اصــل در ســئو »بــازده زمانــی« اســت کــه نتایــج فعالیــت هــا و خدمــات بــه جشــم مــی آینــد. ایــن بــازده زمانــی را اکثــر ســئوکاران ســه تا شــش 
مــا مــی داننــد از ایــن رو وقتــی بــرای ارائــه خدمــات ســئو بــه مشــتری خــود مراجعــه مــی کننــد خیلــی ســاده بــازده زمانــی تعییــن مــی کننــد و بــرای مثــال 

تضمیــن مــی کننــد کــه ســایت شــما در مــدت شــش مــاه در رنــک اول گــوگل قــرار خواهــد گرفــت.

اواًل ســئو ســاخت یــک ســاختمان اســت!  هــر ســاختمانی نیــاز بــا مراقبت،بازســازی و نوســازی تجهیــزات آن متناســب بــا نیازهــای جدیــد دارد. وقتــی شــما 
قــول شــش ماهــه مــی دهیــد عمــاًل خــود را شــش مــاه دیگــر اخــراج مــی کنیــد!

پیشــنهاد مــا بــه شــما ایــن اســت کــه بــرای مشــتری خــود برنامــه هایــی هدفمنــد تعیــن کنیــد و بــه جــای شــرح خدماتــی کــه در ایــن »مــدت زمانــی« انجــام 
خواهیــد داد یــک پروســه کاری تعریــف کنید)تصویــر شــماره یــک( نــه یــک تایــم الیــن.

ایــن کار چنــد مزیــت دارد اول اینکــه بــرای انجــام خدمــات خــود در طــول مــدت کاری خــود ســردرگم نخواهیــد شــد و میتوانیــد تأثیــر تغییــرات را بــه دقت 
بررســی کنیــد دوم اینکــه زمانــی کــه بــرای پاســخگویی بــه مشــتری خــود حاضــر مــی شــوید یــک برنامــه منســجم و تمــام شــده بــه او نشــان خواهیــد داد؛ 

ممکــن اســت شــما فقــط بــه ســه برنامــه رســیده باشــید امــا ســه برنامــه را کامــل انجــام دادیــد .

https://www.facebook.com/Mohammad.Ghonchesefidi
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وقتــی شــما پروســه زمانــی تعییــن مــی کنیــد، حتمــًا بایــد ســرفصل هایــی کــه موقــع دریافــت ســفارش توضیــح دادیــد انجــام داده باشــید البتــه ناقــص! ایــن 
پیشــنهاد بــه نوعــی باعــث تنبلــی ســئوکاران مــی شــود امــا اگــر دوســت داریــد پــول بیشــتری بــه جیــب بزنیــد، بهتریــن باشــید. نگارنــده به شــخصه بــا یک 

شــرکت قــرار دادی بــرای ســئو و بهینــه ســازی داشــتم، امــا هیــچ حقــوق ثابــت و تعرفــه ای بــرای انجــام خدماتــم درخواســت نکــردم!

 بــه آنهــا پیشــنها دادم فقــط« 2% از افزایــش فــروش ســایت« آنهــا بــه عنــوان پورســانت مــن در نظــر گرفتــه شــود. حــدوداً شــش فعالیــت مــاه بــدون یــک 
هــزار تومانــی! بوووووم.حــاال گــردش مالــی ســایت آنهــا از 5 میلیــون تومــان بــه 15 میلیــون تومــان در مــاه تغییــر کــرده و البتــه ســئو کار و کارفرمــا راضــی و 

پــر انــرژی بــرای ادامــه همــکاری!

انتظار دوم: همه چیز رنک صفحه اول نیست

اولیــن قولــی کــه معمــواًل ســئوکاران بــه مشــتری خــود مــی دهنــد ایــن اســت کــه شــما در طــول مــدت در رنــک اول فــالن موتــور جســت و جــو هســتید. 
اشــتباه رایجــی کــه البتــه فقــط در بیــن ســئوکار ایرانــی جــا افتــاده اســت رنــک اول بــودن اســت بــه نوعــی مــی تــوان گفــت:

 سئو در ایران = رنک اول موتور های جست و جو !

بــا ایــن قــول خــود را در معــرض خطــر بزرگــی قــرار داده ایــد. همانطــور کــه میدانیــد موتورهــای جســت و جــو ماننــد گــوگل بیــش از 180 فاکتــور و حــدوداً 
6 الگوریتــم بــرای رتبــه بنــدی وب ســایت هــا دارنــد کــه بــه ســرعت آپدیــت مــی شــوند و تکامــل پیــدا مــی کننــد. اگــر وب ســایتی کــه شــما مســئول ســئو 
آن هســتید فقــط یــک رتبــه افــت داشــته باشــد عمــاًل بــرای کارفرمــای خــود مــرده ایــد! تولیــد محتــوای مفیــد، لینــک بیلدینــگ صحیــح، برنــد ســازی و 
جــذب بیشــترین مشــتری) نــه صرفــًا بازدیــد کننده(وظیفــه یــک ســئوکار اســت. ناگفتــه نمانــد کــه حضــور در رنــک اول هــم فاکتــور مهمــی اســت امــا نــه به 

ــر قیمت! ه

 امیدوارم نوشته حاضر مورد توجه قرار گرفته باشد. در شماره های بعدی تخصصی تر به موضوعات خواهیم پرداخت.

https://www.facebook.com/Mohammad.Ghonchesefidi
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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 !

http://www.iranweblearn.com
http://www.iranweblearn.com/ask


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

نویسنده مقاله : رضا حافظی
طراح گرافیک

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار دی ماه 81393

دنیــای کنونــی اینترنــت بــا چیــزی کــه ســال هــا پیــش شــاهد آن بودیــم 
ــه وب ســایت  تفــاوت هــای بســیاری کــرده اســت. کافیســت ســری ب
هایــی کــه در ســال هــای ابتدایــی قــرن 21 میــالدی طراحی شــده بودند 
بزنیــم. وب ســایت هایــی بــا ظاهــری بســیار ســاده و ابتدایــی کــه فقــط 

دربرگیرنــده ی اطالعــات کلــی و مــورد نیــاز بازدیدکننــدگان بــود.

 بــا چارچوبــی مشــخص و از پیــش تعییــن شــده شــامل هــدر، قســمت 
میانــی ســایت یــا همــان بدنــه و در نهایــت فوتــر. تقریبــا در تمامــی وب 
ســایت هــای آن دوران ایــن قالــب حفــظ مــی گردیــد و برخــالف امــروز 

، شکســتن ایــن چارچــوب هــا خالقیــت بــه حســاب نمــی آمــد! 

بــا گذشــت زمــان و تغییراتــی کلــی در بحث طراحــی وب و پدیدار شــدن 
قابلیــت هــا و امکاناتــی نظیــر CSS ، ایــن چارچــوب هــا تا حــدود زیادی 
ــب  ــذب مخاط ــرای ج ــه ب ــد ک ــان وب آموختن ــد. طراح ــته ش شکس
بایســتی بــه مقولــه ای بــه نــام زیبایــی بصــری نیــز توجــه کننــد. در واقع 
اصــل نانوشــته ای اجــرا شــد کــه شــامل ایــن بــود کــه »ابتــدا مخاطــب 
را بــه وســیله ی زیبایــی هــای بصــری جــذب کــن ، ســپس هــر آنچــه 
ــه واســطه ی  ــه وی منتقــل کــن!« در واقــع ب اطالعــات کــه میخواهــی ب
علــم روانشناســی دریافتنــد کــه چشــم بشــر ابتــدا زیبایــی هــای بصــری 
را تجزیــه و تحلیــل میکنــد و ســپس بــه دنبــال خوانــدن متــون میــرود.

ــری  ــی عناص ــه آرام ــان وب ب ــه طراح ــود ک ــول ب ــن اص ــاس ای ــر اس ب
ــای  ــال ه ــد. در س ــه نمودن ــود اضاف ــای خ ــی ه ــه طراح ــی را ب گرافیک
ــایت  ــپ وب س ــه ی لوگوتای ــد معاوض ــط در ح ــرات فق ــن تغیی اول ای
ــا یــک نمــاد گرافیکــی بــود. امــا هــر چــه گذشــت ایــن تغییــرات  هــا ب
ــر روز  ــرد. ه ــرایت ک ــز س ــا نی ــایت ه ــر وب س ــای دیگ ــمت ه ــه قس ب
پیشــرفت بیشــتر از قبــل بــود و کار بــه جایــی رســید کــه نــرم افزارهــای 

ــد. ــی وب آم ــک طراح ــه کم ــاپ ب ــر فتوش ــی نظی گرافیک

بدیــن ترتیــب کــه یــک وب ســایت ابتــدا بــه وســیله ی یــک نــرم افــزار 
گرافیکــی ماننــد فتوشــاپ بــه صــورت کامــل شــبیه ســازی مــی شــود. 
مشــتری بــه کمــک ایــن طــرح گرافیکــی دور نمــای کلی از ســایتی کــه در 

آینــده خواهــد داشــت را دریافــت میکنــد. 

ضمنــا ایــن طــرح گرافیکــی باعــث میشــود کــه کار طــراح وب راحتتــر 
شــده و فقــط وظیفــه ی کدنویســی برعهــده ی او باشــد. بــا گذشــت زمان 
ــه  ــرای اتصــال ب ــواع و اقســام راه هــای پرســرعت ب ــدار شــدن ان و پدی
ــا از المــان هــای  ــد ت ــدا کردن ــت، طراحــان وب بیشــتر اجــازه پی اینترن
گرافیکــی در طراحــی اســتفاده نماینــد. البتــه همچنــان بودنــد کاربرانــی 
کــه از خطــوط کــم ســرعت اینترنــت اســتفاده میکردنــد و این پیشــرفت 

هــای گرافیکــی بــرای آنــان چنــدان خوشــایند نبــود.

چــرا کــه ســابقا وقتــی میخواســتند وارد وب ســایتی شــوند مجبــور بودند 
تنهــا چنــد کیلوبایــت اطالعــات را بارگــذاری نماینــد. امــا بــا گرافیکــی 
ــه شــامل  شــدن وب ســایت هــا بایســتی حجــم بیشــتری اطالعــات ک

تصاویــر بودنــد بارگــذاری میشــد.

ایــن موضــوع بــه شــدت آزاردهنــده بــود! تصــور کنیــد شــخصی فقــط 
بــرای دریافــت یــک آدرس پســت الکترونیــک وارد یــک وب ســایت 
ــد!  ــل نمای ــایت تحم ــل س ــذاری کام ــا بارگ ــود ت ــور ب ــا مجب ــد ام میش
ــل و  ــودم شــاید عطــای آن ایمی ــر جــای آن شــخص ب ــا مــن اگ مطمئن

ــه لقایــش میبخشــیدم!  ــرای همیشــه ب ســایت را ب

نگاهی اجمالی به طراحِی گرافیِک وب ، از گذشته تا امروز
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امــا راه حــل چــه بــود؟ آیا گرافیــک، زیبایــی بصــری و جذاب بــودن وب 
ســایت هــا را فــدای ســرعت پاییــن برخــی کاربــران کنیــم؟ و یــا از عــده 
ی زیــادی بازدیدکننــده و مشــتری فقــط بــه خاطــر اینکــه امکانــات کافی 
بــرای بازدیــد از وب ســایت مــا ندارنــد چشــم پوشــی کنیــم؟! ســال هــا 
گذشــت و ایــن دو ســوال بــدون جــواب باقــی مانــده بــود. عــده ای گزینه 
ــد همچــون گذشــته  ــح مــی دادن ــد و ترجی ی اول را انتخــاب مــی کردن
وب ســایت هایــی ســاده و بــدون زیبایــی بصــری داشــته باشــند امــا بــه 

بازدیدکننــدگان خــود وفــادار باقــی بماننــد.

امــا بســیاری از افــراد نیــز گزینــه ی دوم را انتخــاب کردنــد. تــا اینکــه 
ــن مشــکل حــل شــد.  ــا پیشــرفت بیــش از پیــش در طراحــی وب ای ب
بــه طــوری کــه صاحــب یــک وب ســایت میتوانســت ســایتی بــا ظاهری 
زیبــا و جــذاب از لحــاظ گرافیکــی و البتــه کــم حجم داشــته باشــد تــا تمام 
ــد  ــد از ســایتش بازدی ــی بتوانن ــا هــر ســرعت اینترنت ــدگان ب بازدیدکنن
نماینــد. ایــن راه حــل تلفیقــی از علــوم مختلــف طراحــی وب بــا گرافیــک 

بــود.

بــه عنــوان مثــال طراحــان وب پیــش از ایــن مجبــور بودنــد بــرای زیباتر 
ــدا در  ــایت را ابت ــک وب س ــای ی ــه ه ــب دکم ــذب مخاط ــدن و ج ش
فتوشــاپ طراحــی نماینــد و ســپس یــک فایــل عکــس را کــه حجــم مثال 
100 کیلوبایــت داشــت در طراحــی خــود اســتفاده کننــد. حــال تصــور 
ــر یــک وب ســایت مثــال 10 دکمــه ی متفــاوت داشــت فقــط  کنیــد اگ
حجمــی نزدیــک بــه 1 مگابایــت بــرای بارگــذاری ایــن دکمــه هــا نیــاز 

بــود. بــه همیــن ترتیــب ســایر عناصــر گرافیکــی یــک وب ســایت.

امــا بــا پیشــرفت طراحــی وب ، طراحــان وب مــی توانســتند دکمــه ای 
ــه  ــود را ب ــه داده ب ــود ارائ ــنهادی خ ــرح پیش ــک در ط ــراح گرافی ــه ط ک
وســیله ی یــک ســری کدهــای از پیــش تعریــف شــده ایجــاد نماینــد. و 
ایــن بــود راه حــل جادویــی حــل ایــن مشــکل! در واقــع راه انــدازی قالــب 

یــک وب ســایت شــامل 3 مرحلــه شــد.

در مرحلــه ی اول طــراح گرافیــِک وب بــا مشــتری دربــاره ی نیازهایــش 
گفتگــو میکنــد و بــا مشــورت هــم یــک طــرح کلــی کــه اصطالحــا طــرح 
دســتی یــا اســکچ نامیــده مــی شــود طراحــی مــی گــردد. ایــن طــرح کلــی 
فقــط نمــای کلــی وب ســایت و محــل قرارگیــری قســمت هــای مختلــف 

و نیازهــای مشــتری را مشــخص مــی کنــد.

پــس از آن طــراح گرافیــک وب بــا اســتفاده از نــرم افــزار گرافیکــی ، یک 
ــن طــرح  ــد. ای ــرای وب ســایت طراحــی مــی نمای طــرح گرافیکــی را ب
ــوع  گرافیکــی شــامل رنگبنــدی قســمت هــای مختلــف وب ســایت، ن
فونــت مناســب بــرای وب ســایت، اســتایل کلــی دکمــه هــا و منوهــا و 
... خواهــد بــود و اصطالحــا بــدان پروتوتایــپ )Prototype( گفتــه مــی 
شــود. در فرهنــگ لغــت بــه یــک ماکت ســاده از هــر چیــزی پروتوتایپ 
گفتــه مــی شــود. مــا نیــز از ایــن طــرح گرافیکــی بــه عنــوان یــک ماکــت 

بــرای وب ســایت نهایــی اســتفاده مــی کنیــم.

ــب  ــی صاح ــد نهای ــایت و تایی ــِی وب س ــِب گرافیک ــی قال ــس از طراح پ
ســایت، طــرح گرافیکــی در اختیــار کدنویــس یــا طــراح وب قــرار مــی 

گیــرد.
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وظیفــه ی اصلــی ایــن شــخص ایــن اســت کــه تــا جایــی کــه امــکان دارد 
 css و  html بــا اســتفاده از تجربــه و بــا کمــک کدهــای تعریــف شــده ی

ایــن طــرح گرافیکــی را بــه یــک وب ســایت واقعــی تبدیــل کنــد.

امــا آیــا هــر طــرح گرافیکــی ای قابلیــت تبدیل شــدن به یک وب ســایت 
را دارد؟ و آیــا هــر طــراح گرافیکــی مــی توانــد یــک طــراح گرافیــک برای 
وب ســایت باشــد؟ بــا دقــت در متــن بــاال متوجــه خواهیــد شــد کــه مــن 
از عبــارت »طــراِح گرافیــِک وب« بــه جــای عبــارت »طــراِح گرافیــک« 

ــتفاده کردم. اس

ــد و  ــام میدهن ــی انج ــر کار طراح ــر دو نف ــه ه ــود اینک ــا وج ــع ب در واق
ممکــن اســت هــر دو نفــر از یــک نــرم افــزار گرافیکــی بــرای کار خــود 
اســتفاده کننــد امــا بیــن ایــن دو نفــر تفــاوت هــای بســیار زیــادی وجــود 
دارد. یــک طــراِح گرافیــِک وب زمانــی موفــق اســت کــه آشــنایی هــر 

چنــد جزئــی بــا کدنویســی داشــته باشــد.

در واقــع بدانــد کــه آیــا طــرح گرافیکــی ای کــه در حــال طراحــی اســت 
قابلیــت پیــاده ســازی توســط کدهــای منطقــی و از پیــش تعریــف شــده 
را دارنــد یــا خیــر؟ ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه در هنــگام طراحــی 
ــری  ــه ی دیگ ــوع متفرق ــر موض ــرای ه ــه ب ــرای »وب« و ن ــر را ب عناص

طراحــی کنــد.

مــن در کالس هــا و کارگاه هــای آموزشــی ای کــه بــرای طراحــی گرافیک 
ــم  ــی خواه ــان م ــه ی اول از هنرجوی ــم در مرحل ــی کن ــزاری م وب برگ
کــه بــا ایــن تفــاوت هــا آشــنا شــوند و بداننــد کــه هــر طرحــی مناســب 
بــرای اســتفاده در وب نیســت. بــه عنــوان مثــال اینکــه مــا نمــی دانیــم 
کــه بازدیدکننــدگان در نهایــت وب ســایت را بــا چــه مانیتــوری و بــا چــه 

ابعــادی مشــاهده خواهنــد کــرد.

پــس بایــد طــرح گرافیکــی ای را در یــک چارچــوب اســتاندارد طراحــی 
کنیــم تــا مطمئــن باشــیم در تمــام مانیتورهــا با ســایزهای مختلــف بدون 
مشــکل نمایــش داده خواهــد شــد. و ده هــا نکتــه ی دیگــر کــه باعــث 
ایجــاد تفــاوت بیــن یــک طــراِح گرافیــِک وب بــا یــک طــراح گرافیــک 
مــی شــود کــه نیازمنــد آمــوزش هــای کلــی تــر خواهــد بــود و در یــک 

مقالــه نمــی گنجــد. 
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»مــا یــک شــرکت توزیع، و توســعه و چــاپ و نشــر دموکراتیزه هســتم«. 
ایــن اولیــن توصیفی اســت کــه شــرکت اتوماتیــک از خــود میکند!.

تقریبــا همــه فعــاالن عرصــه وب بــا محصــوالت ایــن شــرکت آشــنایی 
ــا  ــار مهمتریــن خروجــی هــای ایــن شــرکت ت دارن. وردپــرس و گراوات
بــه امــروز مــی باشــند. امــا از ایــن شــرکت در محافــل مختلــف کمتــر 

صحبــت شــده.

شــاید اعتبــار و شــهرت اصلــی تریــن محصــول آنهــا یعنــی وردپــرس 
در ایــن مــورد تاثیــر باالیــی داشــته. در ایــن نوشــتار ســعی مــی کنیــم 
ــرس و  ــی وردپ ــده اصل ــعه ده ــتیبان و توس ــک، پش ــرکت اتوماتی از ش

ــم. ــه دهی ــدی را ارائ ــات مفی ــار توضیح گروات

پیشینه شرکت اتوماتیک

ــت و وب  ــه اینترن اتوماتیــک یــک شــرکت خصوصــی و فعــال در زمین
اســت کــه در ســال 2005 توســط مــت مولنــوگ تاســیس گردیــد. مقــر 
اصلــی ایــن شــرکت شــهر ســن فرانسیســکو در کشــور امریکا می باشــد.

 ایــن شــرکت بیــش از 301 کارمنــد از 35 کشــور مختلــف دارد کــه  بــر 
روی بیــش از 20 پــروژه اصلــی و کلیــدی فعالیــت مســتقیم دارنــد.

از جملــه افــراد سرشــناس کــه مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن شــرکت بــوده 
انــد مــی تــوان بــه تونــی اشــنایدر مدیرارشــد Oddpost و یاهــو اشــاره 
کــرد. )کــه پــس از ادغــام شــرکت Oddpost بــا یاهــو بــه عنــوان  یــک 
مدیــر ارشــد بــه یاهــو پیوســته بــود( در آوریــل 2008 اتومایتــک خبــر 

ــداری ســرویس IntenseDebate داد. از خری

ــا  ــایت ه ــرای وب س ــگ ب ــرویس کامنتین ــک س  IntenseDebate ی
ــد Disqus، Echo و  Livefyre دارد.  ــی مانن ــای بزرگ ــه رقب ــت ک اس
همچنیــن در ســپتامبر 2008 ایــن شــرکت ســرویس PollDaddy کــه 
ــداری  ــت را خری ــن اس ــای آنالی ــنامه ه ــاد پرسش ــرای ایج ــرویس ب س

نمــود.
ــت.  ــرس اس ــرکت وردپ ــن ش ــرویس ای ــول و س ــن محص ــا مهمتری ام
ســودآوری اصلــی ایــن شــرکت از وب ســایت وردپــرس.کام اســت کــه 
ــن  ــت کامــل مــی باشــد. ای ــا امکان ــن ب ــک ســرویس بالگدهــی آنالی ی
ــاز و از خروجــی  ســرویس از سیســتم وردپــرس کــه یــک سیســتم کدب

هــای اتوماتیــک اســت بهــره مــی بــرد.

وردپــرس.کام بصــورت پیــش فــرض سرویســی رایــگان اســت کــه بــه 
کاربــر امــکان ایجــاد بــالگ را میدهــد.

همچنیــن در ایــن ســایت کاربــر مــی توانــد بــرای برخــی امکانــات هزینه 
هایــی بپــردازد و پوســته هــای پولــی ایــن ســایت را خریــداری و بــر روی 
ســایت یــا بــالگ خــود فعــال نمایــد. ایــن ســروس در رنگینگ الکســا در 

ســپتامبر 2014 در رتبــه 27 قــرار گرفت.

 آمــار حــدودی تعــداد بــالگ هــای موجــود در ایــن ســرویس بالــغ بــر  
60 میلیــون ســایت اســت کــه بیشــتر از 100 میلیــون بازدیــد صفحــات 

در روز دارد. 

محصوالت شرکت اتوماتیک
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در هــر روز بیــش از یــک میلیــون نوشــتار در ایــن ســرویس منتشــر مــی 
ــد. از  ــدگاه دریافــت مــی کنن ــون دی ــه بیــش از یــک میلی شــود و روزان
 CNN،     CBS، ــه ــوان ب ــی ت ــرویس م ــن س ــتریان ای ــن مش مهمتری

BBC،  Reuters و Sony اشــاره کــرد .

ســودآورترین بخــش ایــن ســرویس VIP آن اســت کــه سرویســی برای 
شــرکت هــا و بنــگاه هــای خبــری بزرگ اســت.

ایــن ســرویس شــامل هاســت ابــری بــا شــروع هزیــه از 5 هــزار دالر و 
پشــتیبانی VIP از ســمت گــروه وردپــرس .کام بــا شــروع هزینــه از 15 
 NBC، TED، هــزار دالر اســت. معتبرتریــن مشــترین ایــن ســرویس

ــند. ــی باش CNN، TIME و UPS م

از دیگــر محصــوالت و خروجــی هــای وردپــرس مــی تــوان بــه لیســت 
زیــر اشــاره کــرد:

Akismet      سیستم جلوگیری از اسپم برای سایت ها و انجمن ها

bbPress     سیستم انجمن ساز

blo.gs     سیسیتم خبرخوان آنالین

BuddyPress     سیستم ایجاد شبکه های اجتماعی

Cloudup     اپلیکیشن اشتراک گذاری فایل

Ping-O-Matic     سیستم پینگینگ

GlotPress     سیستم ترجمه گروهی

Gravatar     سرویس نمایه آنالین

IntenseDebate    سرویس کامنتینگ

PollDaddy     سیستم رای گیری و پرسشنامه آنالین

Simplenote     یادداشت برداری و خدمات همگام سیستم 

VaultPress     سرویس امنیتی و پشتیبان گیری وردپرس

VideoPress     هاستینگ ویدئو برای سایت های وردپرسی

درآمد شرکت اتوماتیک
در آمــد کلــی شــرکت اتوماتیــک حــدود 131 میلیــون دالر در ماه اســت 
کــه در بیــن شــرکت هــای همــکار در نــوع فعالیــت پــس از شــرکت های 
گــوگل و فیســبوک در رده ســوم و باالتــر از شــرکت هایــی ماننــد توییتــر، 

آمــازون، یاهــو و eBay قــرار مــی گیــرد.

ــال و  ــه فع ــد و البت ــروی جدی ــذب نی ــال ج ــه دنب ــواره ب ــک هم اتوماتی
خــالق مــی باشــد. از جملــه مهمتریــن جایــگاه هــا بــرای جــذب افــراد 
مــی تــوان بــه کدنویــس جاوااســکریپت، بررســی کننــده کدها، پشــتیبان 
VIP، منابــع انســانی، برنامــه نویــس موبایــل، بررســی کننــده پوســته، 

طــراح رابــط کاربــری، توســعه دهنــده سیســتم هــا، معــاون اجرایــی و.. 
اشــاره کــرد.

ــالق در  ــوان و خ ــک، ج ــبت کوچ ــه نس ــرکتی ب ــک ش ــرکت اتوماتی ش
زمینــه وب و اینترنــت اســت کــه همــواره مســیری روبــه رشــد را طــی 
کــرده اســت و بــا کمــک ســرویس هــای معتبــر خــود، اعتبــار زیــادی در 
ــن مــی  ــه دســت آورده اســت و ای ــزرگ جهــان ب بیــن شــرکت هــای ب

توانــد ســرلوحه خوبــی بــرای شــرکت هــای کوچــک باشــد.

برخی از اعضای تیم اتوماتیک
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خیلــی از افــرادی کــه بــه تازگــی وارد دنیــای وردپــرس میشــند و بهــش 
ــتر اون  ــری بیش ــا یادگی ــه ب ــد ک ــت دارن ــد دوس ــدا می کنن ــه پی عالق
توانایی شــون رو در اســتفاده از وردپــرس بــاال ببرنــد و مهــارت باالتــری 
کســب کننــد. اینجاســت کــه ایــن بحــث میــاد از کجــا میشــه وردپــرس 
رو یــاد گرفــت و بــه چــه صــورت ؟ چــه منبعــی مناســب اســت و از کجــا 

بایــد شــروع کــرد .

بایــد یــک جســتجو ســاده تــوی اینترنــت میشــه متوجــه ایــن موضــوع 
ــه  ــه ب ــود داره ک ــطح وب وج ــادی در س ــیار زی ــاالت بس ــه مق ــد ک ش
صــورت پراکنــده در موضوعــات مختلــف ارســال شــده ، مــن در ادامــه 
مراجــع معتبــر و مناســب رو بــرای یادگیــری وردپــرس و پیشــرفت در 

ــم. ــی می کن ــون معرف اون بهت

wordpress.org مستندات اصلی وردپرس

wpbeginner.com وب سایت

smashingmagazine.com وب سایت
مســلما همیشــه ســایت رســمی یــک محصــول بهتریــن مرجــع بــرای 
یادگیــری اون هســتش ، مســتندات  )codex( وردپــرس یــک مجموعه 
ــان ســاده هســتش کــه در اون  ــه زب ــرای یادگیــری وردپــرس ب کامــل ب
ــه  ــرفته ب ــا پیش ــدی ت ــرس از مبت ــمت های وردپ ــی قس ــوزش تمام آم

ــود داره . ــته بندی وج ــراه دس هم
لیست دروس مستندات وردپرس رو در لینک زیر می تونید ببینید

به بخش های مختلف ساده تا حرفه ای تقسیم شده است.

ســایت wpbeginner.com در زمینــه ی آمــوزش وردپرس و پوســته 
و افزونه هــای اون فعالیــت داره کــه همین طــور کــه از اســمش مشــخص 
ــه  ــه ب ــرای افــرادی ک هســتش آموزش هــای اون از مبتــدی هســت و ب
ــی از  ــت و یک ــب هس ــیار مناس ــدند بس ــنا ش ــرس آش ــا وردپ ــی ب تازگ

ــتش . ــا هس برترین ه

در دسته بندی آموزشی سایت

طبــق عنــوان خــود ســایت آموزش هــای وردپــرس بــه صــورت مرحلــه 
ــوب  ــال یوتی ــردن کان ــال ک ــا دنب ــور ب ــود داره ، همینط ــه وج ــه مرحل ب

ســایت 

ــات  ــه در موضوع ــت ک ــی هس ــه ی اینترنت ــک مجل ــایت ی ــن وب س ای
مختلفــی هم چــون کدنویســی ، طراحــی ، موبایــل ، گرافیــک و ... 
می نویســه ولــی قســمت وردپــرس اون هــم مقــاالت مناســب و خوبــی 

ــده ، ــرار می ــون ق ــوزش در اختیارت ــرای آم ب

هم چنیــن ایــن وب ســایت مرجــع خوبــی بــرای یادگیــری ســایر 
هســت. وب  بــه  مربــوط  آموزش هــای 

میشه از آموزش های ویدیویی سایت استفاده کرد.

http://codex.wordpress.org/WordPress_Lessons

http://www.wpbeginner.com/category/wp-tutorials

https://www.youtube.com/user/wpbeginner

http://www.smashingmagazine.com/category/wordpress

https://twitter.com/saeed_fard
http://www.iranweblearn.com
http://codex.wordpress.org/WordPress_Lessons
http://www.wpbeginner.com/category/wp-tutorials
https://www.youtube.com/user/wpbeginner
http://www.smashingmagazine.com/category/wordpress
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wpmu.org وب سایت

siteground.com وب سایت

آموزش ویدیویی

Lynda.com وب سایت

ــتید  ــرس هس ــی وردپ ــه ای و مقدمات ــای پای ــال آموزش ه ــه دنب ــر ب اگ
ــه  ــود ب ــرس خ ــته بندی وردپ ــایت siteground.com در دس وب س
صــورت مرحلــه بــه مرحلــه از مبتــدی بــه صــورت کامــال تصویــری و 
مفیــد در حــال آمــوزش وردپــرس هســت کــه میتونید ازشــون اســتفاده 

کنیــد .

ــورت  ــه ص ــوزش ب ــد، آم ــذار و مفی ــر گ ــی تاثی ــیوه های آموزش از ش
بــه  عالقه منــد  هــم  شــما  اگــر   ، اســت  ویدیویــی  یــا  تصویــری 
آموزش هــای ویدیویــی هســتید و ایــن مــدل آمــوزش رو می پســندید  

ــم . ــما می پردازی ــه ش ــورد ب ــن م ــع در ای ــی جام ــی منابع ــه معرف ب

بــه جــرات میشــه گفــت کــه وب ســایت wpmu.org یکــی از بهتریــن  
ــتش  ــترش اون هس ــرس و گس ــوزش وردپ ــه ی آم ــایت ها در زمین س
ــرس  ــه وردپ ــوط ب ــب مرب ــه مطال ــایت میش ــته بندی های س ، در دس

ــرد. ــدا ک ــرس رو پی ــی بادی پ ــره و حت چندکارب

بخــش آمــوزش ســایت مقــاالت بســیار مفیــدی بــرای آمــوزش 
می کنــه ارســال  وردپــرس 

ایــن وب ســایت یــک مرجــع خــوب و کامــل بــرای آموزش هــای 
ــه ی خــودش یــک  ــه در گنجین ــان انگلیســی هســت ک ــه زب ــی ب ویدیوی
ــن مجموعــه  ــه ای ــرس داره ک ــرای وردپ مجموعــه ی آموزشــی کامــل ب
ــا بحث هــای پیشــرفته و  ــرس ت ــه و مبتــدی وردپ ــف اولی شــامل تعاری
ــرس  ــرد وردپ ــی آمــوزش اســتفاده از پالگین هــای پرکارب توســعه  و حت
ماننــد WooCommerce میشــه . آموزش هــای مربــوط بــه وردپرس 

ــد  ــرس اون ببینی ــته بندی وردپ ــد از دس ــدا رو می تونی لین

ــه ) اصــول ضــروری  ــم ب از ســرفصل های آمــوزش ایــن ســایت می تون
ــاد  ــرس، ایج ــا وردپ ــن  ب ــه کار آنالی ــک نمون ــاد ی ــرس ، ایج در وردپ
ســایت بــرای دســتگاه هــای همــراه ، ســاخت تــم هــا ، مفاهیــم اصلــی ، 
نمونــه کارهــای خالقانــه در وردپــرس ، ویدیــو بــالگ هــا در وردپــرس ، 
ایجــاد، ویرایــش و سفارشــی ســازی تــم هــا ، توســعه امنیــت ســایت هــا 
و ... ( اشــاره کنــم . بــرای اســتفاده از آموزش هــای ایــن ســایت بایــد در 

اون عضــو بشــید و هزینــه ی عضویــت رو پرداخــت کنیــد .

ــی  ــای آموزش ــه ی ویدیو ه ــدا در زمین ــل لین ــم مث ــایت ه ــن وب س ای
فعالیــت داره امــا اینبــار بــه صــورت تخصصــی روی وردپــرس ، 
بــه صــورت رایــگان در  ایــن ســایت  از آموزش هــای  یک ســری 
اختیــار کاربــر قــرار داده شــده اســت و بــرای اســتفاده کامــل از ســایت 

می بایســت اکانــت پریمیــوم ســایت رو خریــداری کــرد .
از مزیت هــای ایــن ســایت داشــتن آمــوزش اســتفاده از افزونــه ی 
قســمت  در  همینطــور  و  می باشــد   WordPress Seo محبــوب 
ویدیوهــای در دســت  منتظــر  ســایت می تــوان   coming soon

ســاخت بــود. ادامــه دارد ...

http://www.siteground.com/tutorials/wordpress

http://www.lynda.com/WordPress-training-tutorials/330-0.html
http://premium.wpmudev.org/blog/category/tutorials

wp101.com وب سایت

https://twitter.com/saeed_fard
http://www.iranweblearn.com
http://codex.wordpress.org/WordPress_Lessons
http://www.lynda.com/WordPress-training-tutorials/330-0.html
http://premium.wpmudev.org/blog/category/tutorials
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شبکه کاریابی وردپرس
اطالعات شغلِی جامع و ارتباطی مطمئن

هم اکنون شما هم به جمع ما بپیوندید

WPJOB.IR

WPJOB

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

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

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

i r a n w e b l e a r n انتشار دی ماه 81393

http://www.iranweblearn.com
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نویسنده مقاله : سهیل عباسی 
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

آیا بدون دانش فنی هم می توان یک استارتاپ موفق، بنیانگذاری کرد؟

ــط  ــود توس ــی ش ــیده م ــا پرس ــه از م ــی ک ــوال های ــترین س ــی از بیش یک
افــرادی اســت کــه ایــده ایــی در ســر دارنــد و مــی خواهــد آن را اجــرا 
کننــد امــا خودشــان دانــش فنــی و مهــارت تکنیکــی الزم بــرای ســاختن 

محصــول یــا خدمــات مــورد نظــر ندارنــد.

بــه ایــن افــراد بنیانگــذاران غیــر فنــی گفتــه مــی شــود. و البتــه همــه مــا 
در هــر حــوزه ایــی کــه مهــارت و تخصــص داشــته باشــیم قطعــا در ده ها 
و صدهــا حــوزه دیگــر بــی ســواد قلمــداد خواهیــم شــد. در نتیجــه ایــن 

موضــوع ممکــن اســت بــرای هــر کســی پیــش بیایــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه همــه، فنــی نیســتند. یــک واقعیــت مهــم دیگــر 
ایــن اســت کــه ایــده هــای خــوب همیشــه نــزد فنــی هــا نیســت و از آن 
ــا  ــول ی ــک محص ــاخت ی ــت س ــا، روش درس ــی ه ــه فن ــر، هم ــزه ت بام

خدمــت را خیلــی بلــد نیســتند.
 

امــروزه بــه دلیــل حضــور نــرم افــزار در تمامــی حــوزه هــای بــازار، اکثــر 
ــدا  ــزار پی ــرم اف ــه ن ــط ب ــی رب ــای متفاوت ــورت ه ــه ص ــا ب ــتارتاپ ه اس
ــه  ــزار )برنام ــرم اف ــد ن ــش و مهــارت تولی ــع دان ــرد و در واق ــد ک خواهن
ســازی Programming( و کدنویســی )Coding(  بیــش از پیــش 
بــه عنــوان یــک مهــارت اصلــی در یــک کســب و کار نوآورانــه ی نوپــا 

اهمیــت پیــدا کــرده اســت.

پرســش دیگــری کــه بســیار پرســیده مــی شــود ایــن اســت کــه آیــا برای 
اینکــه بتوانــم ایــده هایــم را اجــرا کنم و اســتارتاپ موفــق و رو به رشــدی 

داشــته باشــم، باید کدنویســی یــاد بگیرم؟

و پاســخ مــن همیشــه ایــن اســت کــه: خیــر، بــرای درک اینکه ایده شــما 
مشــتری پیــدا خواهــد کــرد یــا نــه، بــه هیــچ وجــه لزومــی بــه یادگرفتــن 
کدنویســی نیســت. بــرای تولیــد محصــوالت یــا خدماتتــان هــم، اگــر تــا 
حــدی، دیدگاهــی نســبت بــه تولیــد نــرم افــزار داشــته باشــید اگرچــه 

الزامــی نیســت، امــا مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد.
بــه هــر حــال، شــمایی کــه در نظــر داریــد ایــده هایتــان را پیــاده کنیــد 
ولــی فکــر مــی کنیــد مهــارت فنــی آن را نداریــد، نبایــد خیلــی نگــران 
باشــید و ایــن نگرانــی از نداشــتن مهــارت برنامــه نویســی، مانــع حرکت 

شــما بــه ســوی اجــرای ایــده هایتــان شــود.

یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه بایــد در نظــر داشــته باشــید ایــن اســت که 
هرگــز بــدون بررســی بــازار و تاییــد وجــود مشــکلی کــه شــما فکــر مــی 
کنیــد مــردم دارنــد، دســت بــه ســاخت محصــول یــا ســرویس نزنیــد. 
اولیــن کار بایــد تاییــد وجــود نیــاز و تقاضــا در میــان مــردم باشــد. اگــر 
ــم و  ــا نظ ــد ب ــت دارن ــه دوس ــتید ک ــی هس ــته از آدم های ــزو آن دس ج
ترتیــب، و بــر اســاس ســاختارها و چارچــوب هــای موثــر جهانــی ایــن 
  »Jobs to be Done« تاییــد را انجــام دهیــد، مــی توانیــد از چارچــوب
یــا بــه اختصــار )JTBD( اســتفاده کنیــد. حتــی در مرحلــه بعــد؛ کــه باید 
بررســی و تاییــد انطبــاق راه حــل شــما بــه نســبت نیــاز موجــود باشــد، 
بــاز هــم نیــازی نیســت کــه وارد کدنویســی و برنامــه نویســی شــوید. راه 
هــای مختلفــی بــرای انجــام ایــن بررســی و تاییــد وجــود دارد از جملــه 
ــر  ــه روش هــای غی ــه محصــول مناســب و کارا )MVP( ب ســاختن کمین
فنــی یــا بــا نیــاز بــه برنامــه نویســی مثــال بــا اســتفاده از ایمیــل، شــبیه 
ســازی بــه صــورت حضــوری، بــر روی کاغــذ و … کــه اصطالحــا بــه آن 

Concierge MVP گفتــه مــی شــود.

چالش های پیِش روی شما:
بــا ایــن فــرض کــه شــما وجــود نیــاز در بــازار را تاییــد کردیــد و نمونــه 
اولیــه راه حــل تــان بــرای رفــع آن نیــاز را بــه روش دســتی بــا مشــتریان 
احتمالــی بررســی و تاییــد کردیــد، حــاال وقتــش رســیده اســت کــه بــه 
فکــر تولیــد اولیــن نســخه هــای محصــول یــا ســرویس مــورد نظرتــان 
باشــید و اینجاســت کــه نیازتــان بــه تولیــد نــرم افــزار جــدی مــی شــود.
معمــوال بنیانگــذاران غیــر فنــی، دو راه را در ایــن حالــت انتخــاب مــی 

کننــد:
 برونســپاری تولیــد نــرم افــزار، ســایت، برنامــه موبایــل و … به شــرکت 

هــای نــرم افــزاری یا اشــخاص )فریلنســرها(
Technical Co-Founder جذب هم بنیانگذار فنی

ــن روش ممکــن اســت اگرچــه راه اول،  ــن دو، راه دوم بهتری ــان ای از می
اگــر بــه درســتی انجــام شــود هــم مــی توانــد کارایــی داشــته باشــد.

ــی آن را  ــد ول ــی کنن ــاب م ــا، راه اول را انتخ ــتارتاپی ه ــدادی از اس تع
درســت انجــام نمــی دهنــد، در ادامــه دچــار مشــکالت و چالــش هایــی 
ــرای  ــا ب ــزه آن ه ــده و انگی ــه کل ای ــد ب ــی توان ــی م ــه حت ــوند ک ــی ش م

ــد. ــه بزن ــردن آن، ضرب ــی ک اجرای

i r a n w e b l e a r n انتشار دی ماه 81393

http://www.khoshfekri.com/
http://www.iranweblearn.com
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نویسنده مقاله : سهیل عباسی 
مشخصـــات و اطالعـــات نویسنده

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

چالش های احتمالی در برونسپاری نادرست:

2. باالرفتن هزینه و زمان تولید:
اتفاقــی کــه مــی افتــد این اســت کــه بنیانگــذار اســتارتاپ، در جســتجوی 
ــا شــرکتی کــه بتوانــد کار طراحــی و تولیــد نــرم افــزار مــورد  شــخص ی
نظــرش را انجــام دهیــد جســتجو مــی کنــد و بــا افــراد و شــرکت هــای 
متفاوتــی صحبــت مــی کنــد. کــه ایــن مصاحبــه هــا معمــوال بــه نتیجــه 
دلخــواه منجــر نمــی شــود چــرا کــه دیــدگاه هــا متفــاوت هســتند، شــما 
ــان زحمــت  ــرای خودت ــان انجــام مــی دهیــد و ب ــرای خودت ــان را ب کارت
مــی کشــید در نتیجــه بــه جزئیــات آن حســاس خواهیــد شــد، شــرکت 
یــا شــخص مجــری هــم بــه فکــر حســاب ســود و زیــان خــودش اســت 
و مــی خواهــد در کمتریــن زمــان، پــروژه شــما را تحویــل دهــد. قیمــت 
هایــی کــه یــک شــرکت بــه شــما مــی دهــد قطعــا زیــاد خواهــد بــود چــرا 
کــه هزینــه هــای آن هــا بــه نســبت یــک اســتارتاپ خیلــی زیــاد اســت و 
بایــد آن هزینــه هــا را پوشــش دهنــد و ســوددهی داشــته باشــند. حتــی 
گاهــی متاســفانه مشــاهده شــده کــه مجــری، از ناآگاهــی فنــی افراد ســوء 

اســتفاده کــرده و قیمــت هایــی غیرواقعــی ارائــه کــرده اســت.
از طــرف دیگــر، اگــر برونســپاری را بــه روش درســت انجــام ندهیــد، 
ــه وجــود مــی  ــزار ب ــرم اف ــد ن ــه در مســیر تولی ــی ک ــات و تغییرات جزئی
آیــد، زمــان زیــادی را از شــما و آن شــرکت یــا شــخص صــرف خواهــد 
کــرد و بــازه زمانــی پــروژه را کــش مــی دهــد. در نتیجــه عمــال پــس از 
مدتــی، ادامــه کار بــر روی پــروژه شــما بــرای آن شــرکت یــا شــخص، 

توجیــه اقتصــادی خــود را از دســت مــی دهــد.

2. سوء استفاده از محصول:
یــک ریســک دیگــر، ســوء اســتفاده از نــرم افــزار تولیــد شــده و ارائه آن 
بــا نامــی دیگــر اســت. ایــن بــدان معناســت کــه؛ وقتی شــخص ســومی، 
نــرم افــزار شــما را تولیــد مــی کنــد، ممکــن اســت وقتــی ببیند که کســب 
و کار شــما گرفتــه، وسوســه شــود و بــا همــان کدهایــی کــه نوشــته اســت، 
نــرم افــزار، ســایت یــا اپ موبایــل مشــابهی را البتــه بــا نــام دیگــر بــرای 

خــودش یــا فــرد دیگــری، بــه بــازار ارائــه کنــد.
اگرچــه یکــی از راه هــای پیشــگیری از ایــن کار، نوشــتن قــرارداد حقوقــی 
محکــم و ذکــر تعهــد بــه عــدم اســتفاده مجــدد از نــرم افــزار اســت، امــا 
بــا توجــه بــه ماهیــت نــرم افــزار، مــی تــوان حتــی ایــن مــورد را بــا اعمال 

تغییراتــی در کدنویســی و ویژگــی هــای نــرم افــزار، دور زد!

3 راه حل برای غلبه بر چالش ها:
در وهلــه اول، همانطــور کــه گفتــه شــد، بهتریــن راه حــل، یافتــن یــک 
ــاد  ــان اعتق ــده ت ــه ای ــما ب ــدازه ش ــه ان ــه ب ــت ک ــی اس ــذار فن ــم بنیانگ ه
داشــته باشــد و بتوانــد بــه نســبت و در ازای ســهام، بخشــی فنــی کار را 

بــر عهــده بگیــرد.
البتــه یافتــن چنیــن کســی، ممکن اســت خیلــی آســان نباشــد. در نتیجه 
اگــر تصمیــم داریــد بخش فنــی را برونســپاری کنیــد، مــوارد زیــر را باید 

در نظــر بگیرید.
1. از فــرد یــا شــرکت مــورد نظــر، شــناخت کافی کســب 

کنید:
پیــش از هــر چیــز، تــا مــی توانیــد دربــاره فــرد یــا شــرکت، اطالعــات 
کســب کنیــد. بخصــوص، بــا مشــتریان قبلی آنــان حــرف بزنیــد. نمونه 
کارهایشــان را بررســی کنیــد و تفکرشــان را بســنجید. نقــش ایــن فــرد یا 
شــرکت، در ادامــه راه، بســیار مهمتــر از یــک توســعه دهنــده صــرف 
ــت  ــد حرک ــی توان ــای او م ــارت ه ــرات، مه ــنهادات، نظ ــت. پیش اس

اســتارتاپ تــان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
2. سهام پیشنهاد دهید:

یکــی از موثرتریــن کارهایــی کــه بــرای شــناخت یــک فــرد یــا شــرکت 
ــای  ــه ج ــهام ب ــی از س ــنهاد دادن بخش ــد، پیش ــام دهی ــد انج ــی توانی م
بخشــی از دســتمزد اســت. بــه ایــن ترتیــب، مــی توانیــد میــزان اعتمــاد 
و اعتقــاد او بــه ایــده تــان را تــا حــدی بســنجید. و هــم اینکــه، او تمــام 
تــالش خــود را خواهــد کــرد کــه در موفقیــت کســب و کار، نقــش مثبــت 
داشــته باشــد. همچنیــن، هزینــه های شــما هــم در شــروع بــه کار، کمتر 

خواهــد شــد.
3. پروژه را کامل برونسپاری نکنید:

ــای  ــتفاده ه ــوء اس ــگیری از س ــان و پیش ــوق محصولت ــظ حق ــرای حف ب
احتمالــی از آن، بهتــر اســت کل محصــول یــا ســرویس را بــه یــک نفــر 
یــا یــک شــرکت، برونســپاری نکنیــد. بــرای اینــکار، بایــد تــالش کنیــد 
کــه محصــول شــما تــا حــد امــکان، مــاژوالر باشــد. در صــورت امــکان 
پــروژه را بــه بخــش هــای مشــخص و محــدود بشــکنید، و هــر یــک یــا 
چنــد بخــش را بــه یــک شــخص یــا شــرکت برونســپاری کنیــد. یافتــن 
مفصــل هــای درســت از پــروژه کــه بتوانیــد از آن جــا هــا بشــکنید و پس 
ــع و کامــل  ــا سیســتم جام ــد ت ــه هــم متصــل کنی از انجــام، نتیجــه را ب

شــکل بگیــرد بســیار مهــم اســت.
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طراحی آنالین وب سایت

گرافیست های عزیز دیگه نگران ترکیب رنگی نباشید

آنالین به متن استایل بدید

بــا اســتفاده از ســایت و ابــزار آنالیــن  snappages میتونیــد صفحــات وب 
مــورد نیازتــون رو طراحــی کنیــد و در نهایــن کــد html اون رو دریافت کنید.

بــا اســتفاده از ســایت colorsontheweb میتونیــد بــا انتخــاب رنــگ 
ــد و در  ــاد کنی ــبی رو ایج ــا و مناس ــیار زیب ــی بس ــب رنگ ــون ، ترکی دلخواهت

ــد . ــکار ببری ــون ب ــای خودت ــی ه طراح
فقــط کافیــه رنــگ دلخواهتــون رو انتخــاب کنیــد ، ایــن ابــزار خــودش رنــگ 
هــای ترکیبــی مربــوط بــه رنــگ مــورد عالقتــون رو بهتــون پیشــنهاد میــده.

در ســایت csstypeset کافیــه متــن مــورد نظرتــون رو وارد کنیــد و بصورت 
دســتی و بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه در اختیارتــون قــرار میده اســتایل مورد 
نظرتــون رو روی متــن پیــاده کنیــد، ایــن ابــزار در نهایــت کــد css اســتایل 

شــمارو بهتــون میده.

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

به راحتی pattern های حرفه ای طراحی کنید

ــا  ــد ام ــاد کنی ــه pattern ایج ــون ی ــرای خودت ــن ب ــده بخوای ــاال ش ــا ح ت
ــه شــما  ــه ب نتونســتید؟ دیگــه نگــران نباشــید ســایت  patternizer میتون
کمــک کنــه ، pattern دلخواهتــون رو ایجــاد مــی کنیــد و در نهایــت اون رو 

دانلــود کنیــد.

ورود به این سایت
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میز کار آنالین به سبکی جذاب و کاربردی

ساخت بنر فلش به صورت آنالین

ایجاد و تبدیل فایل های PDF به صورت آنالین

ســرویس وب ســایت trello.com ایــن امــکان رو بــه شــما میــده کــه از ایــن 
وب ســایت مثــل یــک وایــت بــورد و میــز کارت حرفــه ای اســتفاده کنیــن 
. وظایــف تعریــف کنیــن و اونهــا رو پیگیــری کنیــن . ایــن ســرویس بــرای 

پــروژه هــای گروهــی بســیار مناســب هســت .

بــا کمــک خدمــات ســایت flashbanneronline.com شــما مــی تونیــد 
ــر  ــازید و از بن ــاص بس ــارت خ ــتن مه ــدون داش ــون رو ب ــش خودت ــر فل بن
خودتــون در صفحــات وب شــخصی ، وبــالگ ، وب ســایت اســتفاده کنیــن 
. ایــن وب ســایت زبــان فارســی رو بــه صــورت کامــل پشــتیبانی میکنــه .

ــر رو  ــد تصوی ــاز داشــته باشــید چن ــه نی شــاید گاهــی پیــش اومــده باشــه ک
ــه کنیــن . وب  ــه مخاطبتــون ارائ ــد و ب ــه شــکل یــک فایــل PDF در بیاری ب
ســایت smallpdf.com بــه ســادگی ایــن امــکان رو بــه شــما میــده و جــز 

PDF ــه ــل فایــل ورد ب ــات دیگــه ای هــم داره مثــل تبدی ــن امکان ای

ورود به این سایت

ورود به این سایت

ورود به این سایت

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

دونیت ، جذب حمایت مالی برای همه

وب ســایت دونیــت ایــده جدیــدی هســت کــه توســط هموطنــان عزیمــون 
ــت و  ــد حمای ــه نیازمن ــد ک ــر شــما وب ســایتی داری ــذاری شــده . اگ ــه گ پای
حامــی مالــی هســتید ، دونیــت میتونــه بــه شــما در جمــع کــردن حمایــت 

هــای بیشــتر کمــک کنــه .

ورود به این سایت
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مشاهده کامل خبر

مشاهده کامل خبر

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد

اینترنت سرگرمی زمینی مریخ خواهد بود!

گوگل چند حفره امنیتی جدید در ویندوز کشف کرد

منبع خبر :برسام
بــه گــزارش پایــگاه خبــری فنــاوری اطالعــات برســام و به نقــل از مهــر، الون 
ماســک کــه همیــن چنــد روز پیــش شــرکت تحــت امــرش یعنــی اســپیس 
ایکــس، فضاپیمــای بــاری دراگــون را بــرای ادامــه برنامــه فضایــی ناســا بــه 
ســالمت بــه ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی رســاند حــاال بــه جــاه طلبــی تــازه 

تــری فکــر مــی کنــد و آن راه انــدازی شــبکه اینترنــت در مریــخ اســت!

وی در تــازه تریــن گفتگــوی رســانه ای خــود اعــالم کــرد: بــرای آنهایــی کــه 
در آینــده راهــی مریــخ مــی شــوند ایــن نکتــه بســیار مهــم خواهــد بــود کــه 

ارتباطــات جهانــی خــود را همچــون گذشــته ادامــه دهنــد.

منبع خبر :  زومیت
گــوگل کــه پیش تــر هــم ســابقه کشــف و انتشــار باگ هــای امنیتــی وینــدوز را 
در کارنامــه خــود دارد، بــه تازگــی دو حفــره امنیتــی جدیــد در ایــن سیســتم 

عامــل یافتــه کــه یکــی از آنهــا بســیار جــدی بــه نظــر می رســد.

ــه  ــوط ب ــات مرب ــز، جزئی ــیطنت آمی ــی ش ــوگل در اقدام ــش گ ــدی پی چن
برخــی حفره هــای امنیتــی در وینــدوز را منتشــر کــرد کــه نشــان دهنده 
آســیب پذیری ایــن سیســتم عامــل بــود. پــس از آن مایکروســافت تصمیــم 
گرفــت پیــش از آن کــه گــوگل مانــور بیشــتری روی ایــن باگ هــای امنیتــی 
ــا  ــد ت ــر کن ــدوز منتش ــرای وین ــی ب ــانی ترمیم ــته بروزرس ــک بس ــد، ی بده
حفره هایــی کــه گــوگل بــه آنهــا اشــاره کــرده بــود را پوشــش دهــد. امــا گویــا 
داســتان بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود! بخــش تحقیقــات امنیــت گــوگل بــه 
ــاال در  ــه احتم ــرده ک ــر ک ــدوز منتش ــد در وین ــی جدی ــره امنیت ــی دو حف تازگ
بســته بروزرســانی مایکروســافت بــرای وینــدوز بــه آنها توجه نشــده اســت.
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صفحه  51بخش : 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

وقتی گوگل هم بازی شما می شود/ آشنایی با سرگرمی های ساده گوگلی

بهترین لپ تاپ های جهان در سال 2014

منبع خبر :گویا آی تی
همــه مــا روزانــه چندیــن بــار به گــوگل ســر مــی زنیــم و از امکاناتــش بهرمند 
میشــیم. امــا گــوگل چندیــن ســرگرمی بــرای کاربــران خــود فراهــم کــرده کــه 
هــر از چندگاهــی از روزمرگــی خــارج شــوند. ایــن ســرگرمی هــا گاه بســیار 
ســاده هســتند امــا موجــب تنــوع خوبــی در وب گــردی شــما خواهنــد شــد.

در ادامه با برخی از این سرگرمی ها آشنا می شویم:
بــا گــوگل آتــاری بــازی کنیــد : در قســمت جســتجوی تصاویــر ؛ تایــپ کنیــد 

Atari Breakout ، اکنــون میتوانیــد بــا گــوگل آتــاری بــازی کنیــد.

 ، do a barrel roll ــد ــپ کنی ــی )وب( ؛ تای ــتجوی متن ــمت جس در قس
میتوانیــد بــا گــوگل یــک دور بچرخیــد! مواظــب باشــید ســرتان گیــج نــرود.

منبع خبر :  خبرآنالین
ــر  ــرح زی ــه ش ــا را ب ــن لپ تاپ ه ــتی از بهتری ــال 2014 فهرس ــان س در پای

ــت آورده اس

قدرتمندترین لپ تاپ دنیا در سال 2014 :
ــوک  ــک ب ــر م ــرد بی نظی ــر، عملک ــودن تصوی ــاده ب ــف، فوق الع ــه ظری بدن
پــرو 15 اینچــی را بی همتــا ســاخته اســت. قیمــت از 1499 تــا 1825 دالر 

اســت.

بهترین لپ تاپ با عمر باطری باال:
ــد هاســول اینتــل همــه  ــده نســل جدی ــا پردازن عمــر باطــری 12 ســاعت ب

چیــز را فوق العــاده می ســازد. قیمــت از 899 دالر تــا 996 دالر.
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صفحه  52بخش : 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  53بخش : 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 :

ایجاد نوارهای پیشرفت با انیمیشن های زیبا

در صفحات آرشیو صفحه بندی های زیبا بسازید

با این اسالیدر فوق العاده آشنا شوید

carousel اسالیدر واکنشگرای

14 وکتور سه بعدی با موضوع فیلم و موزیک

50 وکتور با موضوعات کامپیوتری

50 وکتور کاراکتر مرد با موضوع تجارت الکترونیک

19 وکتور با موضوع صوتی تصویری

دانلود خوشمزه گرافیکدانلود خوشمزه کدنویسی

کلیه حقوق برای مدرسه مجازی ایرانیان محفوظ می باشد
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