ﺗﺎزهﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ

روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺗﺎزهﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ وردﭘﺮس

ﻃﺮاﺣﯽ وب ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از وردﭘﺮس در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﺪاق
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢورک
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ در روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺑﻪوﯾﮋه در وردﭘﺮس را در ﺳﺎل  2016ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺎﻫﯽ
اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.

Material Design
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره  Material Designﺷﻨﯿﺪهاﻳﺪ .ﮔﻮﮔﻞ اﺧﯿﺮا ً اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد.
اﻣﺎ  Material Designﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﻮﮔﻞ در زﻣﯿﻨﻪ رﻧﮓﻫﺎ،
آﯾﮑﻮنﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ،
اﺳﻼﯾﺪرﻫﺎ ،دﮐﻤﻪﻫﺎ ،ﺳﺮﺑﺮگﻫﺎ ،اﺑﺰار اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﺑﺎرﮔﺬاری ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺎت
دﺳﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺳﺖ.

• ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺨﺖ و ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪای
دو اﯾﺪه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ  Material Designﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اداﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن و ﺑُﻌﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪای ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮای آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در واﻗﻊ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ  Material Designﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ وﺑﻼگ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای اراﺋﻪﺷﺪه را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز آن را ﻣﯽﺗﻮان در Rare Material

 Design Blogﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار روی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
داﮐﺮ؛ ﻧﻬﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽدﻫﺪ!
اﯾﻦ ﺗﻢ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺎده ،دﮐﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زﯾﺒﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ
ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎده و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2015ﺑﯿﻦ ﻃﺮاﺣﺎن وب رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺴﻤﺎت ﺑﺼﺮی اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ وب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روزﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮ در ﻫﻤﻪﺟﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ و ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ راﯾﮕﺎن ،ﮐﺎﻣﻼ ً واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

• وﻗﺘﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﮑﺲ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ آنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد وبﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﺬا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪای و زﯾﺒﺎ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺷﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای
ﺳﻔﺎرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﺷﻮد ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻢ  Plateﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻢ رﺳﺘﻮران زﯾﺒﺎی وردﭘﺮس ،از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش دادن ﻏﺬا ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻢ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،روی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ،وﯾﺪﯾﻮ اﺳﺖ و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪﺟﺎ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وﯾﺪﯾﻮ روش
ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪهاﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه و ﻋﻮاﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻬﺘﺮ درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﺧﻮشﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺼﺪ و ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی وﺑﻼگ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﺎزار ﻫﺪف ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺗﻢﻫﺎ  Moviewاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮات ،آﻣﻮزشﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد وردﭘﺮس ،از اﯾﻦ ﺗﻢ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ،ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزیﺷﺪه ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  bbPressو BuddyPress
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﯿﺪاش ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود )(Landing Page
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮشﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از
ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮدرﺗﻮ رﻓﺖ؟ اﻏﻠﺐ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻤﺘﺮ و ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﮏﺻﻔﺤﻪای ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
• اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺮول ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ وبﮔﺮدی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﯾﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺮول ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده در
ﺻﻔﺤﺎت ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از اﺳﮑﺮول
ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮود ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ  Totalاﺳﺖ.

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮودی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ Total .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻢ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﻣﻮﻫﺎی ﺗﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺻﻔﺤﻪای ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﺳﮑﺮول ﻣﺤﻠﯽ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻔﺤﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺗﻢ ﻧﯿﺰ
در آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺗﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وردﭘﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎ ،دﮐﻤﻪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﺤﺮک و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺮاﺣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ وب و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ،دو ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ وبﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد ﮔﺮوه ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزشﻫﺎی راﯾﮕﺎن و ﻏﻨﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻣﮑﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺜﻞ  Dribbbleو  ،Behanceﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد در وب ،ﻇﻬﻮر ﺻﻔﺤﻪﺳﺎزﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺷﺪن ﺑﺨﺶ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ از وردﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﻪﺳﺎزﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ.
 CSS Heroاﻓﺰوﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻤﯽ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﮐﻤﯽ درﺑﺎره  CSSدارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات روی ﺗﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ  ،CSS Heroﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﯾﮑﯽ از اﺟﺰا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ

ﭘﺎﻟﺖ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻮی ﮐﺮﮐﺮهای ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
و ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻔﺤﻪﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻌﺮوف Visual Composer ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺰای ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ در آن را اﺳﺘﻔﺎده و وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﺻﺪدرﺻﺪ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ روی ﭼﯿﺪﻣﺎن داﺧﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرت
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺷﺒﮑﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه و ﭼﯿﺪﻣﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ روی ﭼﯿﻨﺶ اﺟﺰای
ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﮑﺲ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﮐﺎرت« ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .در  ،Sowe themeﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮاردادهﺷﺪه
در ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد؛ اﺛﺮ
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ آن را ﺣﺮوف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ )ﺑﺰرگ و ﺗﯿﺮه( اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺷﺎﺧﺺ ،ﺗﻢ  Candidاﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ را در اﯾﻦ ﺗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺒﮏ و ﺳﺎده

ﺧﻮد ،ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺬاب و ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺮ روزه ،ﺗﻌﺪاد ﻃﺮاﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻢﻫﺎ و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد از اﺟﺰای ﻣﻔﺮح و ﺟﺬابﮐﻨﻨﺪه ﺑﺼﺮی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺮار دادن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮐﻤﺘﺮ در ﺑﺎزار ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ،
در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺟﺰا و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ،ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽﻫﺎی
ﻣﻔﺮح و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﺎوس وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 Statusﯾﮑﯽ از ﺗﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﺎص آن  rainbow menu hoverاﺳﺖ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا دﻣﻮی آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎی ﺧﻮد روی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﮑﺮ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﻢ  random post linkﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻗﺮار دادن ﻣﻄﻠﺐ روی ﺳﺎﯾﺖ از ﺗﻨﻮع و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه
دﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

و ﻫﺰاران اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ وبﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ و
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،وبﺳﺎﯾﺘﯽ زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در اﺳﻨﭗﭼﺖ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﻢ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ؟

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی وردﭘﺮس رﻓﻊ ﺷﺪ!

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل Stage-Gate

راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی در ده روز

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺟﺎن ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد؟

ﭼﺮا راهﮐﺎر وایﻓﺎی ﻣﺶ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟

ﻣﻨﺒﻊ:
وردﭘﺮساﮐﺴﭙﻠﻮرر

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 27ﻣﻬﺮ 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/5030 :

