اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی  CSSﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن وب

) CSSﺳﺮﻧﺎم  (Cascading Style Sheetsراهﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ،
رﻧﮓﻫﺎ و اﻧﺪازهﻫﺎ در دﻧﯿﺎی وب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد CSS .ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﻋﻨﺎﺻﺮ روی ﺻﻔﺤﺎت وب را ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  CSSﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی رﻧﮓﻫﺎ ،ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی ﻓﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎ را
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﺳﺎده ﺑﻮدن رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  CSSاﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ درون
ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮده ،ﯾﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮان را درک ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﮐﺎر ﺑﺎ CSS
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای در وب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺰاران اﺑﺰار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  CSSرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آنﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و دﻗﯿﻘﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آورده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﺑﺰارﻫﺎی  CSSاﻣﺮوزی از
ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮانﻣﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻧﮑﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی  CSSﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ دﺳﺘﻮرات وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ) (CSSرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ از راﺑﻂﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

Chewing Grid
 Chewing Gridﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺎورهﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﻧﺪارد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎرﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ،ﻋﻨﻮانﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت و ....اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  chewing gridﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﮐﺎرتﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ Chewing Grid .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎری ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﺪﻫﺎی  HTML5ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ Chewing Grid .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﻼسﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از  Sassاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ از
ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ از ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  4ﺳﺘﻮن در ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض  ،300pxﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض 500px

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="build/chewing-grid-atomic.css"/>
<ul class="chew-row chew-row--col-4 chew-row--card-min-300 chew-row--card-min-500">
<li class="chew-cell">
<div class="chew-card">1</div>
</li>
<li class="chew-cell">
<div class="chew-card">2</div>
</li>
<!-- [...] -->
</ul>

CSS Escape
.ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن ﺳﺎده ﺑﻮده و ﻣﺘﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
In browser: <script src = “css.escape.js”></script>
In Node.js: require (‘css.escape’);

ReactCSS
 از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دادهای ﮐﻼس ﻣﺤﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ در ﺳﺒﮏReactCSS
 اﺳﺘﻔﺎدهHTML  در اﯾﻦ روش از ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی ﺑﺮای وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺳﺒﮏ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ.داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖHTML  ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ، در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم.ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
 ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﻗﺮاردﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﺒﮏﻫﺎی.ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی از ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد
. را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪDefault ﭘﺎﯾﻪ درون ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﻪ ﻧﺎم
var React = require('react');
var ReactCSS = require('reactcss');
class Button extends ReactCSS.Component {
classes() {
return {
'default': {
modal: {
background: '#ﬀf',
boxShadow: '0 2px 4px rgba(0, 0, 0, .48)'

},
{ title:
'fontSize: '24px
},
{ Content:
type: 'modal-content',
'padding: '20px
} }

}

}
} ...

PHP Sass
 PHP Sassﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  .scssدرون ﭘﻮﺷﻪ  scssرا ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  .cssدرون ﭘﻮﺷﻪ  CSSدارد.
 php sassاز وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ) SASS 3.2ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺤﻮی  (scssﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ
 Compassدارد.

PurifyCSS
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪCSS ،ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ را از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺿﻤﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻠﮑﺘﻮرﻫﺎی  CSSﭘﻮﯾﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  CSSرا دارد.
 PurifyCSSاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﺳﻠﮑﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ  CSSﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﯾﮏ
ﻓﺎﯾﻞ ﻋﺎری از CSSﻫﺎی ﺑﯽﻣﺼﺮف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

CSS Plus
 CSS Plusﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ CSS Plus .ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Gradify
 Gradifyﯾﮏ ﻣﺎژول ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رﻧﮓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Outline
 Outlineﺗﻮﺳﻂ ﻣﺖ ﻫﺎرﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ Outline .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ Outline .ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺎژوﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ را در ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

BassCSS
ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﺒﮏ و روان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی ،ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ وﺿﻮح اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ را دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

Primer
 Primerﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی  CSSﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ Primer .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز  SCSSﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ  Bowerﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

Base Guild
ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب روان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای  CSSﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از  SCSSو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎﯾﻪ از ﻗﺒﯿﻞ دﮐﻤﻪﻫﺎ ،ﻓﺮمﻫﺎ،
ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪی و ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﺪرﺗﯽ وﯾﮋهای را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﻓﺰوده اﺳﺖ.

Blue Trip
ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺑﺮای  CSSﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود Blue Trip .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی راﯾﺞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه
و ﯾﮏ ﺳﺒﮏﺑﻨﺪی ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻌﻘﻮل را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

SassLine
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺖ SassLine .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ،
وﺑﻼگﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

 رانندگی در آسمان :اولین ماشین پرنده مجوز پرواز گرفت +تصاویر رمزعبورهایی از جنس آیکون و الگوها بهترین کتابهای رایگان آموزش برنامهنویسی وب  + 2015لینک دانلود در قلب اینترنت اشیا چه میگذرد؟ بدون نیاز به رمزعبور و فقط با چند بار لمس گوشی لاگین کنید کاغذهایی با قابلیت ذخیرهسازی نیروی الکتریسیته هک شدن دستگاههای اندرویدی در یک چشم بر هم زدن ،امکانپذیر شد -روشی منحصر به فرد برای هک دستیاران صوتی

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 09دى 1394

https://www.shabakeh-mag.com/workshop/2485 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

