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انواع سبکهای مختلف سایت از نظر مدیریت محتوا
انواع سبکهای طراحی سایت از نظر کنترل پنل مدیریتی(در سایتهای داینامیک)
انواع طراحی قالبهای سایت از نظر گرافیکی
مفهوم قالب رئالیسم در طراحی سایت
مفهوم قالب فلت  Flatدر طراحی سایت
 Wireframeچیست؟
چرا باید طراحی را بر پایه  wireframeانجام داد؟
مزایای استفاده از wireframe

چه چیزی باید در  wireframeقرار گیرد؟
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مزایای استفاده از موکاپ در طراحی قالب سایت
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نحوه استفاده از فایلهای موکاپ  mockupدر نرمافزار فتوشاپ
 Prototypeپروتوتایپ چیست؟
دالیل اهمیت و الزمه پروتوتایپ در طراحی سایت چیست؟
ساخت پروتوتایپ در چه زمانی انجام میشود؟
مراحلی از طراحی که پروتوتایپ نیستند
چه میزان از مشخصات محصول باید در پروتوتایپ وجود داشته باشد؟
منظور از وفاداری در طراحی پروتوتایپ چیست؟
پروژه ( 17ایجاد یک  wireframeبرای قالب سایت توسط خطوط )Gide line
طراحی موکاپ  mockupبرای این پروژه ()17
طراحی قالب با سبک رئالیسم (پروژه )17
 Artboardچیست و چه ویژگیهایی دارد؟
اضافه و حذف کردن Artboardهای دیگر به فضای کار
تغییر سایز Artboard
جابهجا کردن Artboard

اسالیس  Sliceیا قسمتبندی یک تصویر
تغییر اندازه قسمتهای اسالیسشده
حذف قسمتهای اسالیسشده
چرا باید عکس را تکه تکه کنیم؟
لینک دادن یک اسالیس به مکانی دیگر
خروجی گرفتن از تصاویر اسالیسشده برای وب
نحوه اسالیسبندی کردن قالب سایت
 Optimizeکردن یا بهینهسازی تصاویر با فتوشاپ برای وب
معایب استفاده از ابزار  slice toolبرای اسالیسبندی قالب
تبدیل الیه به فرمت  pngبرای استفاده در وب
استفاده از روش تکرار یک تصویر در وب
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مفهوم قالب وبسایت چیست؟
قالب وبسایت یک منبع و کالبد طراحیشده برای سایت است ،که ساختار کلی الیهها و ویژگیهای نمایش
تمامی وبسایتها را نمایش میدهد .در واقع ،قالب یک سایت ،بدنه و پی اصلی یک سایت است ،که باقی
ویژگیها و هر چیزی که در سایت وجود دارد بر روی آن سوار میشود .قالب وبسایت با عنوانهای قالب صفحه
وب و قالب صفحه شناخته میشود.
هر صفحه وب از  1بخش تشکیل شدهاست؛ بخش اول محیط گرافیکی صفحه و بخش دوم محیط
کدنویسی میباشد ،که به کمک آن محیط گرافیکی ایستا به یک محیط پویا تبدیل میشود .به جرأت میتوان
گفت به همان اندازه که کدنویسی درست در طراحی وبسایت مهم است ،طراحی گرافیکی وب سایت نیز اهمیت
ویژهای دارد .اینجاست که فتوشاپ پا به میدان میگذارد و طراح وب میتواند با کمک آن به بهترین نحو ممکن
قدرت کدنویسی خود را به نمایش بگذارد .معموالً قبل از شروع به کار طراحی وبسایت ،طرح جامعی از سایت و
صفحات مورد نیاز آن تهیه و با توجه به آن قالب گرافیکی سایت طراحی میشود .پس از اتمام طراحی ،با انتقال
قالب به محیط برنامههای طراحی وب ،ارتباط بین قسمتهای مورد نظر تعریف شده و خروجی نهایی صورت
میگیرد.

انواع سبکهای مختلف سایت از نظر مدیریت محتوا



 -1طراحی داینامیک ) (Dynamic Designیا پویا:

صفحات وبی هستند ،که محتویات آنها به صورت پویا و داینامیک تغییر پیدا میکند .این صفحات وب معموالً
به دیتابیس وصل میشوند و اطالعات خودشان را از طریق پایگاه داده یا دیتابیس میگیرند.
برای مثال سایت یک فروشگاه اینترنتی را در نظر بگیرید .این سایت نمیتواند یک سایت استاتیک باشد؛ زیرا
باید هر روز مقادیر زیادی از اطالعات را درباره محصوالت اضافه یا حذف کند؛ به همین دلیل انجام این کار به
صورت استاتیک غیرقابل انجام است .پس از دیتابیس برای ساخت سایتی این چنینی استفاده میکنند و وقتی که
اطالعات یک سایت از دیتابیس خوانده میشود ،میتوانیم بگوییم که این سایت ،یک سایت داینامیک است.
برای مثال اگر شما به سایت دیجیکاال سر بزنید ،متوجه میشوید که هزاران کاال در آن وجود دارد .آیا به
نظرتان منطقی است ،که برای هر تغییر کوچکی در کاال ،کد را عوض کنند؟ هرگز.
به جای اینکه کد را تغییر دهند ،اطالعات را در دیتابیس تغییر میدهند و این دقیقاً ویژگی سایتهای
داینامیک ( )Dynamicاست.
یک سایت داینامیک ،برای سایتهایی مناسب است که اطالعاتی که در آن سایت قرار است نمایش داده
شود ،به مقدار بسیار زیادی در زمانهای کوتاه دست خوش تغییرات میشود و همین طور سایتهایی که
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اطالعات زیادی را قرار است به کاربران خود نشان دهند .اینها دقیقاً همان سایتهایی هستند که باید از یک
سیستم داینامیکِ متصل به دیتابیس برخوردار باشند.
طراحی داینامیک یا طراحی پویا میتواند برای طراحی سایتهای ساده تا خیلی پیچیده استفاده شوند و عموماً
با زبانهای JavaScript ،PHP ،JQuery ، Netنوشته میشوند ،که بر اساس نیاز مشتری نوع پیچیدگی و
کارایی سایت مشخص میشود .بسیاری از سایتهایی که امروزه طراحی میشوند پویا هستند .این سایتها با
سیستمهای مدیریت محتوا؛ نظیر وردپرس  ،WordPressجومال  ،Joomlaدروپال  Drupalو  ...به راحتی
مدیریت میشوند ،همچنین میتوان محتوا را در آنها بهروز کرد و تغییر داد .بیشتر سایتهایی که امروزه در
فضای اینترنت میبینیم پویا هستند.
به این معنی که برای مدیریت وبسایت یک کنترل پنل مدیریتی طراحی میشود .این کنترل پنل که
اصطالحاً سیستم مدیریت محتوا یا  CMSنام دارد ،امکان افزودن یا ویرایش صفحات مختلف سایت را فراهم
میکند.
انواع طراحی سایت از نظر کنترل پنل مدیریتی (در سایتهای داینامیک)
کنترل پنلهای مدیریتی وبسایت به دو دسته کلی تقسیمبندی میشوند.
 .Aطراحی سایت کد باز Open Source

کنترل پنلهای کد بازCMS ،هایی هستند که کد برنامهنویسی آنها در اینترنت برای عموم منتشر شدهاست.
در واقع ،برنامهنویسان این کنترل پنلها ،کدهای برنامهنویسی خود را انتشار میدهند تا هر کس بتواند در توسعه
و رفع باگ آنها سهیم باشد .اگر چه همه میتوانند روی سورس آن کار کنند؛ اما عیب اصلی این کنترل پنلها
ضعف امنیتی آنهاست و به همین دلیل است ،که بسیاری از سایتهای مهم از کنترل پنلهای کد باز استفاده
نمیکنند.
در یک مثال ساده ،دزدی را فرض کنید که میخواهد به یک ساختمان مهم نفوذ پیدا کند .اگر این سارق از
پالن ساختمان ،موقعیت دزدگیرها و مسائل امنیتی آن اطالع داشته باشد ،خیلی راحتتر میتواند به ساختمان نفوذ
کند .برعکس سارقی که در مورد ساختمان هیچ اطالعی ندارد بسیار مشکل است ،که به ساختمان نفوذ پیدا کند.
همین مثال در مورد سیستمهای کد باز و کد بسته صدق میکند .هکری که میخواهد به سایت کد باز نفوذ کند
از کدنویسیها و حفرههای امنیتی آگاهی دارد ،در صورتی که در سایتهای کد بسته هیچ تصوری در مورد نحوه
کدنویسی نمیتواند داشته باشد.
از جمله کنترل پنلهای معروف کد باز میتوان به وردپرس ،جومال ،دروپال و اوپن کارت اشاره کرد.
 .Bطراحی سایت کد بسته Closed Source

همان طور که اشاره شد ،کدنویسیهای کد بسته توسط برنامهنویسان آنها منتشر نمیشوند؛ حتی بسیاری از
برنامهنویسان کدهای سورس را توسط ماژولهای الزم  Encodeو رمزگذاری میکنند .به این ترتیب حتی اگر
فایلهای منبع به دست سایرین برسد قابل رمزگشایی نخواهد بود.
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 -2طراحی استاتیک ) (Static Designیا ایستا

اگر کلمه  Staticرا در دیکشنری سرچ کنید ،با معنای ایستا ،ثابت و  ...مواجه میشوید .در تعریف صفحات وب
استاتیک میتوانیم بگوییم:
صفحات وبی هستند ،که تمام محتوای آنها توسط کدهای  CSS ،HTMLو جاوا اسکریپت نوشته شدهاست
و این صفحات هیچ ارتباطی با دیتابیس ندارند ،همچنین هیچ اطالعاتی را از دیتابیس دریافت نمیکنند.
در واقع محتویات صفحات وب استاتیک ،به صورت کامل توسط کدهای  HTMLتولید شدهاست و هرگز این
محتویات از جای دیگری تغذیه نمیشوند.
اگر چه این نوع طراحی وب در حال انقراض است؛ اما همچنان در برخی از سایتهایی که نیاز به تغییر
محتوای پیدرپی ندارند ،از این تکنیک استفاده میشود.
سایتهای استاتیک سایتهایی هستند ،که دارای کنترل پنل مدیریتی برای تغییر متنها ،تصاویر و به طور
کلی محتوای سایت نیستند .این سایتها الزاماً باید توسط طراح سایت طراحی و یا بهروزرسانی شوند .سایتهای
استاتیک معموالً بر پایه فایلهای HTMLو  CSSو یا فلش هستند.
این طراحی اصالً انعطافپذیر نیست ،زمانی که اندازه صفحه نمایشگر تغییر میکند ،قالب گرافیکی سایت
ثابت مانده و مقیاس آن تغییر نمیکند .این سایتها نسبت به سایتهای دیگر سریعتر و سبکتر هستند؛ اما در
حال منسوخ شدن میباشند؛ چرا که جوابگوی نیاز کاربران اینترنت به خصوص در بین طراحیهای مدرن دیگر
نیستند.



 -3طراحی تکصفحهای )(One Page Design

کالسیک و ساده؛ اما خاص و دوستداشتنی برای این سبک بهترین واژهها هستند .در این متد زمانی که شما
روی مطلب یا منویی که میخواهید ،کلیک میکنید و سایت به صورت اتوماتیک اسکرول میخورد ،سپس شما را
در همان صفحه که هستید به سمت مطلب مورد نظر هدایت میکند؛ برای مثال فرض کنید در سایت
 Sitedar.Comبر روی منوی "مقاالت" کلیک کنید ،شما در همان صفحه و بدون اینکه به صفحه جدیدی
منتقل شوید ،به قسمت مقاالت خواهید رفت.



 -4طراحی انیمیشنی )(Animated Design

این سایتها غالب فضایشان را تصاویر و انیمیشنها تشکیل میدهد ،که برای اکثر گروه مردم جذابیت باالیی
دارد؛ طبیعی است که این سایتها از سایتهای دیگر سنگینتر و کندتر میشوند .ضمن اینکه در سالیان قبل
برای طراحی این قالبها و انیمیشنها از فلش  Flashاستفاده میشد ،که سرعت سایتها را به طور چشمگیری
کاهش می داد .امروزه دیگر از آن برای این منظور استفاده نمیکنند و  CSS ،HTMLو کتابخانههای جاوا
اسکریپت جای آن را گرفتهاند.
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 -5طراحی سه بعدی )(3D Design

کیفیت باالی تصاویر و استفاده از تکنیکهای خاص باعث میشود تا فضای سایت برای مشتریان یک فضای 1
بعدی را شبیهسازی کند ،که بسیار جالب است .سایتهای فروش بلیط برای مسابقات ورزشی از آن دست از
سایتهایی هستند ،که از این طراحی استفاده میکنند تا عالقهمندان جایگاه خود را به وضوح ببینند.

انواع طراحی قالبهای سایت از نظر گرافیکی
طراحی قالب سایت به طور کلی امری است سلیقهای؛ ولی همان طور که در فصول پیش آموختید از یک سری
نکات اصولی پیروی میکند تا ار لحاظ جنبه بصری سایت یا همان  UXبازخورد خوبی از طرف کاربران داشته
باشد.
الزم به ذکر است ،که قالبهای سایت از لحاظ گرافیکی به دو نوع رئالیسم و فلت تقسیم میشوند.
بدین معنی که طراحی یک قالب گرافیکی میتواند توسط طراحان وب به یکی از این دو نوع ختم شود.

مفهوم قالب رئالیسم در طراحی سایت
به طرحهای گرافیکی اطالق میشود ،که جنبه بصری و بُعد دارند؛ به عبارتی دیگر در طراحی این نوع قالبها
طراح میتواند در طراحی اِلمانها و عناصر موجود در قالب از افکتهایی؛ نظیر سایه ،برجستگی ،تورفتگی و بُعد
استفاده کند .شرکت مایکروسافت در طراحی ویندوز نسخه  1 ،2و  Xpاز طراحی رئالیسم استفاده نمودهاست .به
طوری که در این نسخه از ویندوز اِلمانها و تمامی عناصر دارای بُعد یا سایه و برجستگی هستند.

مفهوم قالب فلت  Flatدر طراحی سایت
امروزه طراحی رئالیسم جای خود را به طراحی فلت دادهاست .طراحی به سبک فلت در واقع یک سبک کالسیک
و ساده است که بسیاری از شرکتها از آن استفاده میکنند .این قالبها را معموالً سایتهایی استفاده میکنند ،که
محتوامحور هستند و اطالعات داخل سایتشان از طراحی برایشان از اهمیت بیشتری برخوردار است .این گونه
طراحیها محبوبیت زیادی بین کاربران پیدا کرده و جای خود را به طراحی رئالیسم داده است ،که در آن عناصر
قالب سایت دارای بُعد بودند.
در این نوع طراحی تنها توسط ایجاد باکس و رنگ رابط کاربری ایجاد شده و بدون اینکه سایهای در
اِلمانهای موجود در قالب سایت وجود داشته باشد ،قالب توسط طراح طراحی میشود.
همچنین در این نوع طراحی هیچ برجستگی و فرورفتگی در اِلمانهای طراحیشده وجود ندارد و در نتیجه
حجم فایل هنگام طراحی کمتر شده و سرعت لود تصاویر فلت خیلی بیشتر از یک قالب رئالیسم است.
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به طور کلی ،طراحی قالب به سبک فلت بسیار کاربرپسند است و تجربه کاری را باال میبرد .همچنین در
طراحی قالب فلت نیازی نیست تصاویر را توسط فتوشاپ به صورت عکس در صفحه بگذاریم؛ بلکه توسط
امکانات موجود در  cssمیتوانیم افکتهای مختلف و زیبایی بدون اینکه تأثیری در سرعت لود شدن سایت
بگذارد ،در هر اِلمانی به صورت دلخواه قرار دهیم .همان طور که حتماً مشاهده کردهاید ،سبک طراحی ویندوز
توسط شرکت مایکروسافت هم از ویندوز نسخه  1و به بعد آن؛ یعنی  4و  23به صورت فلت طراحی شدهاست.

 wireframeچیست؟
اگر بخواهیم در فرآیند طراحی وبسایت یک گزینه را اول انتخاب کنیم ،آن فقط بخش ترسیم اسکچ و
وایرفریمها است که برای نمایش کلیات طرح به مشتری و به اعضای تیم توسعه مورد استفاده قرار میگیرد.
اسکچ؛ یعنی طراحی سریع .اسکچ یا وایرفریم تکنیکی است ،که توسط طراحان برای پروژههای وب و طراحی
گرافیک استفاده میشود .وقتهایی که حس میکنید در روند طراحی یک وبسایت گیر کردهاید و کار جلو
نمیرود ،یک کاغذ و مداد میتواند کمک بزرگی برای شما باشد.
 Wireframingیا نمونهسازی بخش مهمی از فرآیند طراحی است ،که اغلب هم توسط باتجربهترین طراحان
نیز نادیده گرفته میشود .ترسیم  Wireframeمیتواند دقیقاً بخشهای مختلف و عناصر به کار گرفتهشده را به
صورت خام یا بصری به نمایش درآورد ،همچنین کار را برای خود طراح و کارفرمای پروژه آسانتر نموده و ارتباط
بین طراح و مشتریان را دو چندان کند.
به طور کلی ،رسم وایرفریم یکی از مهمترین مراحل در شروع طراحی است .از این روش برای تعیین
بخشهای مختلف سایت استفاده میشود تا معلوم شود صفحات و عناصر در کجا و با چه هدفی در طراحی به کار
گرفته میشود .هدف وایرفریم نمایش ظاهر بصری سایت است ،که قرارگیری عناصر مختلف یک صفحه وب را
به صورت یک طرح کلی نشان میدهد.
طرح دستی یا اسکچ سایت میتواند با استفاده از نرمافزارهای در دسترس و موجود؛ مانند
Mockupsیا به صورت دستی روی برگه مخصوص اسکچ ایجاد شود؛ بنابراین قبل از انجام هر کاری ابتدا
Balsamiq

وایرفریم را روی کاغذ رسم کنید تا دید روشنتری نسبت به نیاز مشتری داشته باشید و مطمئن شوید که درک
درستی از بخشهای مختلف سایت دارید.
طراحی از طریق  Wireframesمیتواند یک راهحل بسیار عالی برای طراحی وبسایت و ایجاد یک نمونه
اولیه از یک طرح کلی باشد ،که بدون استفاده از فتوشاپ یا برنامهنویسی ایجاد میشود .به هیچ وجه از
 Wireframingیا ایجاد یک طرح اولیه چه بر روی کاغذ یا با استفاده از برنامههای آنالین یا دسکتاپی نترسید.
شاید در نگاه اول یک چیز غیرعادی به نظر برسد؛ اما میتوانید با این روش در وقت و کار خود صرفهجویی نمایید
و خالقیت خود را هر چه بیشتر در کارهایتان لحاظ کنید.
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چرا باید طراحی را بر پایه  Wireframeانجام داد؟
عملیات نمونهسازی یا  Wireframeاولین گام در فرآیند طراحی وب به شمار میرود .اغلب در طراحی وب به این
صورت است که طرحهای ساده را با یک ذهنیت قبلی طراحی میکنند؛ اما در طرحهای پیچیده و بزرگ از روش
 Wireframeبرای معین کردن بخشهای مختلف استفاده میشود تا مشخص شود که صفحهها و عناصر باید
چگونه و با چه هدفی در طراحی به کار رود.
ایجاد  Wireframeشما را قادر میسازد تا ایدههای خود را به شکل تصویر بر روی کاغذ یا هر چیز دیگری
پیاده کنید و به صورت شفاهی و تصویری میتوانید رابط کاربری ایجادشده را راحتتر به مشتری خود نمایش
دهید.
وایرفریمها یک راهنمای تصویری کامل از رابط کاربری وبسایت قبل از شروع طراحی است ،که
چهارچوببندی کلی سایت را مشخص میکند و معموالً طراحان حرفهای این مورد را در کار خود لحاظ میکنند.
به طور کلی ،استفاده از طراحی اسکچ طرح اولیه بسیار در مقدار زمان صرفهجویی کرده و به راحتی امکان
تغییر و تحوالت را بر روی طرح پایه ایجاد میکند.
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مزایای استفاده از Wireframe
 صرفهجویی در وقت طراح
 عدم سردرگمی طراح برای پیادهسازی طرح کلی
 داشتن یک پیشنمایش از وبسایت قبل از شروع طراحی
 مشخص کردن عناصر و اِلمانهای قرار گرفته بر روی طرح
 تغییر و تنظیم راحت عناصر و بخشهای مختلف

چه چیزی باید در  wireframeقرار بگیرد؟
فرم یا ساختار  wireframeباید منعکسکننده هر آنچه باشد ،که در وبسایت قرار است به کار بسته شود؛ مثل
هدر ،فوتر ،ستونهای کناری ،بخشهای محتوا ،منوی ناوبری ،کادر جستجو و . ...
برای راحتی کار میتوانید ابتدا اِلمانهای عمومی؛ مثل سربرگها ،فوترها ،نوار سایدبار ،محل محتوای درونی
را مورد ترسیم قرار دهید و سپس به سراغ بخشهای به خصوص؛ مثل نوار جستجو ،منوی ناوبری ،رنگ،
گرافیک ،آیکونها و  ...بروید.

معرفی ابزارهایی برای طراحی wireframe
بسیاری از ابزارهای عالی برای  wireframeدر اختیار شما قرار دار ،که بعضی به طور خاص برای  wireframeو
بعضی دیگر برای مقاصد مختلف طراحی شدهاند .اگر بخواهیم بگوییم که بهترین برنامه و ابزار برای wireframe
چیست ،شاید بتوان گفت که بهترین وجود ندارد؛ بلکه آن نرمافزار یا ابزاری که کار را برای شما راحت و ساده
میکند ،به دردتان میخورد.



قلم و کاغذ

مداد یا قلم و کاغذ یکی از اساسیترین ابزارها برای رسم و ایجاد  wireframeاست .استفاده از یک کاغذ و قلم
میتواند فرصت خوبی را برای ایجاد طرحهای جالب داشته باشد ،که بدون نیاز به هیچ ابزار خاصی میتوان
طرحهای اولیه مناسبی را ترسیم کرد.



ابزارهای مبتنی بر وب

ابزارهای بسیار خوبی بر روی وب وجود دارند ،که کار برای ترسیم یک  wireframeرا راحتتر میکنند و حتی
امکان اشتراکگذاری طرح با دیگر اعضای گروه یا خود کارفرما را ساده مینمایند ،که برخی از این ابزارها به شرح
زیر معرفی شدهاند:
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Mockingbird
سایت  Mockingbirdیک ابزار ساده و اما قدرتمند برای مرورگرهای فایرفاکس ،کروم و سافاری است ،که
دارای ویژگیهای منحصربهفرد زیادی است .یکی از این ویژگیها صرفهجویی در زمان برای تغییر اندازه متن،
اندازه دکمهها یا عناصر دیگر در صفحه وب است.
Lovely Charts
سایت  Lovely Chartsیک ابزار دوستداشتنی برای ترسیم wireframeها است ،که رسم انواع نمودار و
فلوچارتها را با یک رابط کاربری جالب امکانپذیر مینماید.



ابزارهای دسکتاپی wireframe

عالوه بر سایتهای آنالین ،ابزارهای دسکتاپی که به صورت نرمافزار قابل دانلود هستند نیز وجود دارند ،که برخی
از آنها به شرح زیر هستند:
MockFlow
نرمافزار  MockFlowیک برنامه ترکیبی آنالین و آفالین است ،که برای ایجاد  wireframesاز آن استفاده
میشود و شامل یک کتابخانه بزرگ از اجزا و عناصر مختلف برای طراحی است.
iPlotz
نرمافزار  iPlotzیک برنامه و یک ابزار برای ترسیم  mockupsو  wireframesاست ،که هم به صورت
رایگان و هم به صورت پولی به کاربران ارائه میشود.
Pencil
 Pencilیک افزونه برای فایرفاکس است ،که بر روی مرورگر کار میکند و شامل ابزارهای استاندارد برای
نقاشی و ترسیم انواع طرحها و نمونههای اولیه به صورت  wireframesیا  prototypesاست.

مزایای تحویل نمونه پروژه با Wireframe
ارائه پروژه و یک طرح نمونه با استفاده از  Wireframeبه مشتری میتواند یک راهحل ارزشمند باشد ،که در آن
موقعیتها و بخشهای مختلف یک طرح را بدون هر گونه پیچیدگی برای کارفرمای خود ترسیم کردهاید .البته
استفاده از این روشها میتواند یک نگرش خوب و مناسب را نسبت به کارتان ایجاد نماید و مشتریان شما را
برای همیشه راضی نگه دارد.
تصویر پایین یک نمونه از وایرفریم هست؛ در رسم وایرفریم تصاویر با یک مستطیل یا مربعی که ضربدری
درون آن رسمشده و متن با خطوط نمایش داده میشوند.
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اندازهها در wireframe
مواردی که باید در رسم اسکچ یا وایرفریم رعایت شود ،اندازههای مناسب و دقیق هست .معموالً عرض یک سند
وب  2133پیکسل و بقیه اندازهها بسته به سلیقه و نیاز مشتری با ثبت "عرض  xطول" به پیکسل داخل یا کنار
آن نوشته میشود ،تا طراحی نهایی آسانتر شود.
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برای مثال تصویر زیر نحوه اندازهگذاری در وایرفریم را نشان میدهد:

موکاپ ) (Mockupچیست و روش استفاده و ساخت آن چگونه است؟
به طور معمول ،موکاپها منعکسکننده گزینههای طراحی ،برای طرحهای رنگ ،چیدمان ،تایپوگرافی ،نمایش
آیکونها ،تصاویری از مسیریابی بصری و جو کلی محصول هستند.
طراحان عمدتاً از موکاپ برای دریافت بازخورد از کاربران استفاده میکنند.
موکاپ یا مدلهای نرمافزاری  UIمیتوانند از طرحهای بسیار ساده روی صفحه کشیدهشده ،از طریق
بیتمپهای واقعگرایانه تا رابطهای نیمهکاربردی کاربر توسعه یابند.
به طور کلی ،استفاده از  Mockupsبرای طراحی بصری و عناصر گرافیکی سایت استفاده میشود؛ مثل
گرافیک ،تایپوگرافی و چیزهای دیگر که بیشتر فایلهای تصویری را هدف قرار میدهند .برخالف wireframe

یا قاب ،در موکاپ باید مراقب هر جزئیات ریزی باشید.
به عنوان مثال:
 شما در مورد رنگ ،نوع فونت و اندازه فونت تصمیم میگیرید.
 شما تصمیم میگیرید ،که کدام عناصر رابط کاربری (فیلدهای ورودی ،برچسبها ،دکمهها و غیره) را
میخواهید استفاده کنید و آنها را در موقعیت دقیق خود قرار میدهید.
مورد بعدی همچنین؛ شامل تعریف فاصله بین عناصر رابط کاربری و تراز کردن آنها است.
 شما در مورد جملهبندی و واژگان تصمیم میگیرید.
 اگر مناسب و قابل اجراست ،شما آیکونها ،نمودارها و تصاویر را انتخاب میکنید.
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موکاپها به شکل دیجیتفالی ایجفاد مفیشفوند .ابزارهفا و نفرم افزارهفای مختلفف بفرای مفدلسفازی و
ساخت موکاپ وجود دارد.
شما میتوانید از ابزارهای اختصاصی موکاپ ،یک نرمافزار ویرایش تصویر استاندارد یا هر نرمافزار دیگری که
این کار را برای شما انجام میدهد ،استفاده کنید.
به عبارتی دیگر موکاپ فایلهای پیشنمایش قالبهای گرافیکی آماده است ،که در موضوعات مختلف و با
فرمت  PSDالیه باز میتوان در امور طراحی به بهترین شکل ممکن از آنها استفاده نمود .طراحان میتوانند به
کمک موکاپ ،طرح اولیه خود را قبل از اجرا و چاپ در قالب اصلی به صورت پیشنمایش مشاهده کرده و یا از
آن به عنوان یک فایل گرافیکی زیبا در پروژههای طراحی خود استفاده نمایند .طبق گزارشات مشتریان وقتی
نمونههای کار خود را به این شکل مشاهده میکنند ،رضایت بیشتری نسبت به کار دارند.

مزایای استفاده از موکاپ در طراحی قالب سایت
 وفاداری مشتریان و سفارشدهندگان -وقتی اثر را در قالب موکاپ به مشتری نمایش میدهید .در
واقع ،بین مشتری و اثر حس واقعی بودن را برقرار کردهاید و مشتری با لذت و تشکر از شما کار را تحویل
میگیرد.
 چشمانداز واقعبینانه -وقتی شما یک ایده را تجسم میکنید و تصمیم به خلق آن میکنید ،تمامی
مراحل را در ذهن دارید؛ ولی آیا از جزئیات آن اطالع دارید؟ موکاپها این کمک را به شما میکنند ،که تمام
جزئیاتی که در ذهن شما و کاغذ نمایان نیست به نمایش درآورید (برای مثال :درگیری رنگها ،تورفتگیهای ریز،
جایگاه فونت و جدولکشیها و  22درصد جزئیات).
 بررسی محصوالت رقیبان – شما حتی قبل از شروع کار میتوانید محصوالت رقیبان خود را در قالب
یک موکاپ با استفاده از رابطه کاربری دیده و ایدههای بهتری بگیرید.
در فرایند طراحی ،از موکاپ در همه مراحل استفاده میشود .از آغاز تا پایان به صورت حرفهای مراحل طی
میشود و این میتواند از ابتدا مشکالت را نمایان کند؛ برای مثال شما وقتی از طرح اولیه  wireframingاستفاده
میکنید طرح را تا مرحله پایانی قبل از چاپ و ارائه طرح اصلی در موکاپ مشاهده میکنید.
 بازبینیهای اولیه -تجدید نظر و تغییر در یک موکاپ نسبت به تغییر در مراحل بعدی کدگذاری
آسانتر است (تا زمانی که خود موکاپ کدگذاری نشده باشد).
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نحوه استفاده از فایلهای موکاپ ) (mockupدر نرمافزار فتوشاپ
خوب ،فهمیدیم که موکاپها چه فایلهایی هستند؛ اما فایلهای موکاپ را چگونه ایجاد میکنند؟ فایلهای
موکاپ همگی بر اساس اسمارت آبجکتها ساخته میشوند و موکاپی وجود ندارد ،که از اسمارت آبجکت استفاده
نکرده باشد .اسمارت آبجکتها یکی از قابلیتهای کلیدی و پرکاربرد در فتوشاپ هستند ،که امکان ویرایش
غیرمخرب بر روی تصاویر را به ما میدهند.

 Prototypeپروتوتایپ چیست؟
پروتوتایپ شبیهسازی چیزی است ،که در آخر پروژه خواهیم داشت! پروتوتایپ راه تست محصول قبل از
پیادهسازی است و یک سایت دقیق و قابل استفاده؛ اما بدون هیچ گرافیکی میباشد .در واقع ،پروتوتایپ صفحات
سیاه و سفیدی هستند که به کاربر این اجازه را میدهد تا وبسایت را قبل از طراحی سایت ارزیابی نماید.
تجربه افرادی که طراحی وبسایت انجام میدهند نشان دادهاست ،که اگر قبل از پیادهسازی ،به عملکرد
سایت رسیدگی شود ،در تسریع و تحقق پروژه به ویژه طراحی سایتهای بزرگ کمک بسیاری میکند.
با پرتوتایپ میتوانیم همان تجربهای که میخواهیم در نهایت از محصول داشتهباشیم را شبیهسازی کنیم،
تستش کنیم و ایراداتش را برطرف کنیم .در هر مرحله از کار ،با استفاده از ابزارهای مختلف تحت وب یا
نرمافزارهای دسکتاپ ،میتوانیم از محصولمان پروتوتایپ درست کنیم .میتوان کل پروژه را شبیهسازی کرد و یا
فقط یک ویژگی خاص آن را به صورت جداگانه ساخت و تست کرد!
به عبارت دیگر پروتوتایپ ،طرحی از یک قالب وبسایت است که قبل از طراحی سایت در اختیار طفراح
وب گذاشته میشود و شامل طفرحهفای تمفام
صفحات وبسایت مفیباشفد ،کفه روی کاغفذ
پیاده شده است .گرافیک خاصی در پروتوتایفپ
استفاده نمیشود و تنها نمایانگر طرح کلفی از
سایت است .هم چنفین پروتوتایفپ حتمفاً بایفد
نحوه عملکرد وبسایت را نیز قبفل از طراحفی
نشان دهد ،که این میتواند کمک بزرگی برای
طراح سایت باشد .تجربه نشان دادهاسفت ،کفه
استفاده از پروتوتایپ نتیجفه بهتفری را در پفی
دارد .توجه داشته باشید طراحی سایت؛ هماننفد
معمففاری و نقاش فی نیازمنففد طففرح خففام بففرای
الگوگیری است؛ در نتیجه استفاده از پروتوتایپ
میتواند درک بهتری از قابلیتها و سازماندهی
وبسایت را برای طراح نمایش دهد.
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دالیل اهمیت و الزمه پروتوتایپ در طراحی سایت چیست؟
ممکن است سوال پیش بیاید که چرا باید تالش و وقت خود را برای ساختن پروتوتایپ هدر داد ،وقتی که میتوان
مستقیماً وارد کار تولید وبسایت شد .جواب این سوال به پروژه بستگی دارد؛ اما به طور کلی هدف از این کار
صرفهجویی در وقت و هزینه است .به زبان ساده میتوان گفت دلیل استفاده از پروتوتایپ در طراحی سایت ،نتیجه
بهتری است که در بر دارد .بسیاری از مشتریان بعد از ماهها به سراغ تولیدکننده میروند و اظهار میکنند که
وبسایت آنچه را که انتظارش را داشتند انجام نمیدهد؛ اما با این کار مقدار زیادی پول را ،در آینده پروژه میتوان
صرفهجویی کرد .با پروتوتایپ میتوان قسمتهای الزم را خیلی سریع و راحت به عینیت درآورد.
طراحان سایت نیز؛ همانند یک سازنده ،معمار یا نقاش ،قبل از شروع کار از یک طرح خام اولیه ،نقشه ابتدایی
یا شمای کلی استفاده میکنند .استفاده از پروتوتایپ در طراحی سایت به درک بهتر قابلیتهای سایت و
سازماندهی آن کمک بسیاری میکند.

ساخت پروتوتایپ در چه زمانی انجام میشود.
ساخت پروتوتایپ در واقع بعد از طراحی اسکچ و قبل از طراحی گرافیکی است .هدف اصلی پروتوتایپ در طراحی
سایت تمرکز بر عملکرد سایت و ساختار کلی آن است و مکان دقیق قرارگیری اجزاء سایت ،در مرحله بعدی (فاز
طراحی گرافیک) انجام میشود.
طراحان سایت ترجیح میدهند ،که به جای انجام تغییرات در فایل فتوشاپ ،ابتدا یک ساختار کلی از سایت
دریافت کنند تا آزادی عمل بیشتری در کار طراحی داشته باشند.

مراحلی از طراحی که پروتوتایپ نیستند.
گاهی پروتوتایپ با بقیه مراحل طراحی اشتباه گرفته میشود و وقتی میگوییم پروتوتایپ کلمات وایرفریم ،اسکچ
و موکاپ در ذهن افراد میآید؛ ولی پروتوتایپ یک فرق اساسی با اینها دارد و آن در تعاملی بودن پروتوتایپ
است! وایرفریم ،اسکچ و موکاپ تصاویر ثابتی از مراحل مختلف طراحی هستند و نمیتوانند کار پروتوتایپ را انجام
دهند .با اسکچ میتوان ایدهها را خیلی سریع تبدیل به طرح پیادهشده کرد و نمایش داد و یا میتوان طرح اولیه را
اصالح کرد .در واقع ،پروتوتایپ یک مدل شبیهسازیشده از محصول است ،مدلی که نشان میدهد محصول
چگونه قرار است ،رفتار کند.

چه میزان از مشخصات محصول باید در پروتوتایپ وجود داشته باشد؟
استفاده از پروتوتایپ در طراحی سایت به دلیل عدم نمایش جزئیات صفحات ،به کاربران این امکان را میدهد تا
بر روی اهداف اصلی سایت تمرکز بیشتری داشته باشند .بدون در نظر گرفتن کار طراحی ،صاحب سایت میتواند
از خود بپرسد :آیا اطالعات تماس شما به طور واضح در سایت درج شدهاست؟ آیا ساختار سایت مرتبط با اهداف
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کلی سایت هست یا خیر؟ آیا کاربران میتوانند به راحتی با سایت کار کنند؟ آیا اهداف سایت شما به راحتی قابل
تشخیص است؟! پس نباید جزئیات زیادی در پروتوتایپ آورده شود و به هدف و کلیات باید توجه بیشتری داشت.
پروتوتایپ ایدهآل باید کیفیتی میانه داشته باشد .اگر کیفیت خیلی پایین باشد ،بینندگان باور نمیکنند که این
پروتوتایپ بتواند به یک محصول نهایی تبدیل شود ،از طرف دیگر اگر کیفیت بسیار باال باشد ،زمان زیادی را
صرف آن خواهید کرد و شاید هرگز تمام نشود؛ پس میبایست کیفیتی میانه داشته باشد ،نه زیاد باال و نه زیاد
پایین؛ بلکه مقدار صحیح.

منظور از وفاداری در طراحی پروتوتایپ چیست؟
وفاداری؛ به معنی میزان نزدیکی پروتوتایپ با نسخه نهایی است .گزینهها و سطوح دقت متفاوتی وجود دارند ،که
بسته به مرحله فرآیند طراحی پروتوتایپ و هدف آن فرق میکنند.

از چپ به راست به ترتیب :پروتوتایپهای با وفاداری کم ،متوسط و باال.



نتیجهگیری

قابهای سیمی ) (wireframesعبارتند از :اسکلت .نمونههای اولیه ) ،(prototypesرفتار را نشان میدهند.
موکاپها ) (Mockupsپوست و ظاهر هستند.
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پروژه ( :11ایجاد یک  wireframesبرای قالب سایت توسط خطوط (Guide line

در مباحث قبل با انواع قالب وبسایتها از نظر محتوا و سبک طراحی آشنا شدید .حال در این مرحله میخواهیم
یک اسکلت یا وایرفریم برای قالب توسط خطوط راهنما طراحی کرده و سپس اِلمانها و عناصری را که تحت
پروژههای مختلف؛ مانند منو ،دکمه ،هدر ،اسالیدر ،بنر ،سایدبار و  ....طراحی کردیم ،داخل این قالب در جاهای
مشخص خود قرار دهیم.
نکته مهم :الزم به ذکر است ،که برای شروع طراحی یک قالب ،ابتدا باید اسکلت یا همان وایرفریم قالب را
بر حسب نیاز طراحی کرده و محل قرارگیری هر یک از اِلمانها را مشخص کنید ،سپس باید هر المان را
متناسب با اندازه آن که در قالب سایت مشخص کردهاید ،طراحی کرده و در محل مورد نظر جایگزین کنید .در
این کتاب به دلیل اینکه قصد داشتیم ابتدا با عناصر و اِلمانهای یک قالب و نحوه طراحی آنها با فتوشاپ
آشنا شوید ،ابتدا اِلمانها را طی پروژههای مختلف طراحی کردیم ،سپس در قالب جایگزین میکنیم.
فایل  psdو  jpegمربوط به این پروژه در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر برای شما قرار داده شدهاست:
Projectsbook/projects-fasle10/template-realism.psd

حال برای طراحی اسکلت قالب توسط خطوط راهنما و بر حسب اندازه هر یک از پروژههای ایجادشده در
فصول قبل ،مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.



 -1ایجاد سند جدید

 .Aابتدا یک سند جدید توسط منوی  fileو گزینه  newایجاد کنید .پس از باز شدن پنجره  newاز سربرگ
 webگزینه  recentرا انتخاب کرده و سپس  customرا کلیک کنید .حال عرض یا  widthرا برابر  2312و
ارتفاع یا  heightرا برابر با  114قرار دهید .وضوح تصویر یا  resolutionرا روی  11و  color modeرا روی
 RGBتنظیم کرده ،سپس دکمه  createرا برای ایجاد سند کلیک میکنیم.

فصل دهم
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 -2ایجاد خط راهنما برای منو

حال میخواهیم بر حسب اندازههای پروژههای منو ،اسالیدر ،سایدبار content ،این قالب را با خطوط راهنما
تقسیمبندی کنیم و در مراحل بعدی هر یک از این اِلمانها را در جای مخصوص خود قرار دهیم.
 .Bابتدا میخواهیم یک خط راهنمای افقی برای منو به ارتفاع
 233پیکسل رسم کنیم تا درون این محدوده منوی طراحیشده را
جایگزین کنیم .برای این کار به منوی  viewرفته و گزینه
 guideرا انتخاب کنید ،سپس در پنجره ظاهرشده عدد 233
new

پیکسل را وارد کرده و جهت آن را روی  horizontalافقی قرار
میدهیم.



 -3ایجاد خط راهنما برای یک فضای خالی

در این قسمت میخواهیم یک محدوده فضای خالی را بعد از منو ایجاد کنیم تا این فضا به عنوان فاصلهای بین
منو و اسالیدر باشد .برای این کار به منوی  viewرفته و گزینه  new guideرا انتخاب کرده ،سپس عدد 1
پیکسل را به عنوان فاصله یا فضای خالی به صورت افقی ایجاد میکنیم.
همان طور که در مرحله قبل مشاهده کردید ،برای منو در
موقعیت  233پیکسل خطی ایجاد کردیم .حال باید  233را با عدد
 1جمع کرده و در پنجره  new guideعدد  231را وارد کنیم تا
این فضای خالی در موقعیت  231پیکسل ایجاد شود.
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 -4ایجاد خط راهنما برای اسالیدر

در این مرحله میخواهیم یک خط راهنما  Guide lineبرای قرار
دادن اسالیدر با ارتفاع  133پیکسل ایجاد کنیم .برای این کار باید از
ابتدای صفحه محاسبات را انجام دهید؛ بدین معنی که  231پیکسل
تا خط راهنمای دوم (فضای خالی) بوده و حال باید  133پیکسل
برای اسالیدر به آن اضافه شود؛ در نتیجه باید خطی با ارتفاع 131
پیکسل در جهت افقی رسم شود.



 -5ایجاد خط راهنما برای یک فضای خالی

در این مرحله؛ همانند مرحله  1میخواهیم یک فضای خالی بین
اسالیدر و سایدبار به اندازه  1پیکسل قرار گیرد .برای این کار
کافی است ،که به منوی  viewرفته و گزینه  new guideرا
انتخاب کرده ،سپس در پنجرهای که ظاهر میشود عدد 123
پیکسل را وارد کنید؛ زیرا از ابتدای صفحه تا خط راهنمای سوم
به اندازه  131پیکسل بوده است و  1پیکسل دیگر اگر اضافه
شود برابر است با  123پیکسل.



 -6ایجاد خط راهنمای عمودی از سمت چپ

همان طور که در ایجاد سند جدید مشاهده کردید ،اندازه عرض این سند (قالب) را برابر با  2312پیکسل تعیین
کردهایم .حال میخواهیم از عرض  2312کل قالب ،فقط  213پیکسل آن برای ما نمایش داده شود و مقدار
باقیمانده از دو طرف راست و چپ صفحه خالی باقی بماند .چنان چه بخواهید قالب شما در  2312پیکسل نمایش
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داده شود ،قالب کل عرض مانیتور را فرا میگیرد و دیگر نیازی به جدا کردن  213پیکسل نیست؛ در غیر این
صورت میتوان از دو طرف مقداری فضای خالی برای نمایش  backgroundقالب جدا کرد.
 .Cبرای این کار عدد  2312را از  213کم میکنیم تا نتیجه برابر شود با عدد 2312-213= 12 .12
 .Dحال چون میخواهیم از دو طرف این فضای خالی قرار داده شود؛ پس باید  12بر عدد  1تقسیم شود؛ در
نتیجه از هر طرف باید به اندازه  11پیکسل فضای خالی توسط خط راهنما درج شود.
 .Eبه منوی  viewرفته و  new guideرا انتخاب کرده ،سپس در پنجره آن عدد  11را در جهت vertical
عمودی وارد و  okمیکنیم.



 -7ایجاد خط راهنمای عمودی از راست

در این مرحله میخواهیم یک خط عمودی دیگر از سمت راست به اندازه  11پیکسل؛ همانند خط عمودی چپ،
ایجاد کرده تا محدوده  213پیکسل که قصد داریم در آن عناصر را قرار دهیم ایجاد شود .برای این کار عدد
 2312پیکسل را که اندازه کل صفحه است از عدد  11که خط عمودی از چپ است کم کرده تا عدد مورد نظر به
213-11= 221

دست آید.

در نتیجه باید عدد  221را در پنجره  new guideوارد کرده تا یک خط عمودی در سمت چپ به اندازه 11
پیکسل درج شود.



 -8ایجاد یک خط راهنما برای سایدبار

در این مرحله میخواهیم قسمت سایدبار و  contentرا توسط خطوط راهنما از یکدیگر جدا کنیم .در اینجا برای
محدوده سایدبار میخواهیم عرض  133پیکسل را در نظر بگیریم .برای این کار باید برای ایجاد خط راهنمای
جدید از خط عمودی سمت راست صفحه؛ یعنی مقدار  221محاسبات را انجام دهیم .بدین صورت که عدد  221را
از عدد  133کم میکنیم.

221-133= 121
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سپس در پنجره  new guideعدد  121را در جهت عمودی  verticalوارد میکنیم.



 -9ایجاد یک خط راهنما به عنوان فاصله بین سایدبار و content

در این مرحله میخواهیم یک خط راهنما به اندازه  23پیکسل ایجاد کرده تا توسط آن بتوانیم یک فاصله یا
فضای خالی بین سایدبار و  contentایجاد کنیم.
برای این کار باید عدد  121را که خط عمودی سایدبار است از عدد  23پیکسل کم کنیم تا این فاصله ایجاد
شود.
121-23= 141
در پنجره  new guideعدد  141پیکسل را در جهت عمودی وارد میکنیم.



 -11ایجاد یک خط راهنما برای فوتر

در مرحله آخر میخواهیم برای محدوده فوتر سایت یک خط
راهنما درج کنیم .الزم به ذکر است؛ چون ارتفاع سایت ممکن
است بیشتر از عدد  114پیکسل شود؛ پس فعالً یک محدوده
 213پیکسل برای فوتر در نظر میگیریم .در پنجره new guide

عدد  114را از عدد  213کم کرده تا عدد فوتر به دست آید.
114-213= 124
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تصویر نهایی اسکلت یا وایرفریم این قالب به شکل زیر میباشد ،که با خطوط راهنما ایجاد شدهاست:



 -11ذخیره سند

در مرحله آخر این سند را توسط منوی  fileو گزینه  save asبه نام  template-realism.psdذخیره میکنیم.
نکته :الزم به ذکر است ،که هنگام قرار دادن اِلمانهای طراحیشده در قالب سایت در محدودهای که برای
آن مشخص شدهاست ،ممکن است نیاز باشد که خطوط راهنمای جدید ایجاد شود و یا موقعیت بعضی از
خطوط راهنمای رسمشده تغییر کند.

طراحی موکاپ  mockupبرای این پروژه ()11
همان طور که متذکر شدیم ،قبل از شروع طراحی گرافیکی قالب سایت ،ابتدا اسکلت یا  wireframeقالب را تهیه
میکنیم .در مبحث قبل ،وایرفریم قالب این پروژه را توسط خطوط راهنما guide lineها ترسیم کردیم .در این
مرحله باید یک موکاپ  mockupاز قالب تهیه کرده و محدودههای مربوط به هر اِلمان را با رسم اشکال و اندازه
آنها نمایش دهیم؛ به عبارت دیگر با تهیه موکاپ باید مشخص کنیم که در هر قسمت از قالب چه اِلمانهایی
قرار میگیرد .همان طور که میدانید  mockupقالب ،بدون تصاویر و متنها و اِلمانهای اصلی است و فقط محل
قرارگیری هر اِلمان را مشخص میکند.
برای آشنایی بیشتر شما در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر در فولدر  sample-mokupچندین موکاپ با
پسوند  psdالیه باز از سایتهای بهروز و فلت قرار داده شدهاست .این فایلها را در فتوشاپ باز کرده و با بررسی
آنها با نحوه چگونگی طراحی موکاپ قالب سایت بیشتر آشنا شوید.
projectsbook/projects-fasle10/sample-mokup

نکته :الزم به ذکر است ،که در این مرحله تهیه و طراحی موکاپ این پروژه به صورت گام به گام آموزش داده
نمیشود و فایل طراحیشده موکاپ این پروژه را با فرمتهای  psdو  jpegدر سیدی همراه کتاب در مسیر زیر
قرار دادهایم.
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این فایل را باز کرده و با نحوه طراحی موکاپ قالب این پروژه آشنا شوید.
Projectsbook/projects-false10/ mockup-realism.psd
نکته :تمامی قسمتهای این موکاپ با ابزارهای custom shape ،rectangle tool ،rounded rectangle

و  Text toolطراحی شدهاست.
تصویر زیر موکاپ این پروژه را نمایش میدهد:
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طراحی قالب با سبک رئالیسم ( پروژه)11
در این مرحله میخواهیم یک قالب با سبک رئالیسم توسط پروژههای منو ،اسالیدر ،سایدبار و  contentرا که در
فصول قبل طراحی کردهایم ایجاد کرده و آنها را وارد این پروژه کنیم ،سپس هر یک را در محدوده
مشخصشده مربوط به خود قرار دهیم.



 -1وارد کردن اِلمانهای طراحیشده در محدوده مشخصشده

برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
ابتدا فایل  psdپروژههای مربوط به هر یک از اِلمانهای زیر را از مسیرهای زیر در سیدی همراه کتاب
داخل فتوشاپ باز کنید.
Projectsbook/projects-fasle7/ sample-menu-realism /sample-menu-realism.psd
Projectsbook/projects-fasle5/slider/ sample-slideshow.psd
Projectsbook/projects-fasle8/box-content/box-content.psd
Projectsbook/projects-fasle8/content/tab-content.psd
Projectsbook/projects-fasle8/sidebar-window/sam-sidebar-win.psd



 -2گروهبندی پروژههای اِلمانهای طراحیشده

 .Aحال به پروژه منو؛ یعنی  sample-menu-realism.psdرفته و تمامی گروهها و الیههای این پروژه را در
یک گروه قرار دهید تا پس از وارد کردن اِلمان منو به داخل پروژه قالب سایت ،از شلوغ شدن پنل الیهها
جلوگیری کنید .برای این کار کافی است ،که در پروژه منو اولین الیه را با کلیک کردن انتخاب کرده ،سپس کلید
 shiftرا پایین نگه داشته و روی آخرین الیه کلیک کنید ،با این کار تمامی الیهها انتخاب میشود .حال توسط
کلیدهای  Gو  ctrlتمامی الیههای انتخابی را در یک گروه قرار دهید ،سپس نام گروه را به menu realism
تغییر دهید.
 .Bدر این مرحله گروهبندی تمامی پروژههای دیگر را هم به همین ترتیب انجام دهید و نام الیه گروه هر
پروژه را مطابق اسامی زیر قرار دهید:
نام الیه گروه پروژه مربوط به کادر خبرbox content :
نام الیه گروه پروژه مربوط به تب کانتنتtab content :
نام الیه گروه پروژه مربوط به سایدبارsidebar win :
نام الیه گروه پروژه مربوط به اسالیدرslider-design :

نکته :پس از تبدیل تمامی الیهها و گروههای مربوط به هر پروژه دوباره با فشردن کلیدهای  sو  ctrlاین
ویرایشها را ذخیره کنید.
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 -3وارد کردن اِلمانهای طراحیشده به داخل پروژه قالب سایت:

 .Aدر این مرحله میخواهیم هر یک
از اِلمانهای طراحیشده را به داخل پروژه
اصلی قالب سایت وارد کنیم و در محدوده
مربوط به خود که با خطوط راهنما رسم
کردهایم ،قرار دهیم .برای این کار به
ترتیب به فایل مربوط به هر پروژه رفته و
روی الیه گروه قرار گرفته ،سپس کلیک
راست میکنیم.

 .Bسپس از منوی ظاهرشده گزینه  duplicate groupرا انتخاب کرده و در پنجرهای که باز میشود ،از کادر
 documentنام فایلی را که میخواهیم پروژه به داخل آن منتقل شود؛ یعنی  template-realism.psdرا انتخاب
کرده و  okمیکنیم.

با این کار فایل منو به داخل پروژه اصلی؛ یعنی قالب سایت منتقل میشود.
 .Cدر این مرحله باید به روش فوق پروژههای اسالیدر ،سایدبار tab content ،و  contentرا هم به همین
ترتیب وارد فایل اصلی؛ یعنی قالب سایت کنیم.



 -4زیاد کردن اندازه ارتفاع قالب سایت

در این مرحله قبل از قرار دادن هر یک از اِلمانهای طراحیشده در محدوده مخصوص به خود ،میخواهیم ارتفاع
قالب سایت را مقداری بیشتر کنیم تا بتوانیم در بخش سایدبار و  contentچندین نمونه از سایدبار و محتویات
 contentرا کپی گرفته و در این محدودهها قرار دهیم ،همچنین میخواهیم برای فوتر سایت در پایین قالب هم
محدودهای را در نظر گرفته و فوتری را طراحی کنیم؛ در نتیجه باید ارتفاع قالب را تغییر دهیم .برای این کار
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کافی است ،که به منوی  imageرفته و گزینه  canvas sizeرا انتخاب کرده ،سپس در پنجرهای که باز میشود،
در قسمت  current sizeعرض و ارتفاع سند را نمایش میدهد و در قسمت  new sizeمیتوانید عرض و یا
ارتفاع جدید را در کادرهای  widthو  heightوارد کرده و تیک گزینه  relativeرا فعال کنید .در این پروژه؛ به
طور مثال قصد داریم مقدار  133پیکسل را به ارتفاع سند اضافه کنیم؛ پس در کادر  heightمقدار  133را وارد
نموده و در قسمت  anchorروی فلش باال در ردیف اول یک کلیک کرده تا برنامه مقدار تعیینشده را به پایین
سند اضافه کند.

نکته مهم :الزم به ذکر است ،که چنان چه زمینه سند شما از نوع  Artboardباشد ممکن است که با روش
ذکرشده؛ یعنی توسط گزینه  canvas sizeارتفاع تصویر تغییری نکند .در این نسخه برای تغییر ارتفاع سند کافی
است ،که روی الیه  Artboard1که در باالی پنل الیهها به عنوان همان الیه بکگراند قرار دارد ،رفته و
کلیدهای  tو  ctrlرا فشرده تا گیرههای  Transformظاهر شود ،سپس به راحتی میتوانید از هر طرف که مد
نظر بود تغییر سایز سند را با درگ کردن گیرهها انجام دهید .در این پروژه ما توسط گیره پایین باید تغییر ارتفاع را
انجام دهیم .همان طور که میبینید ،فتوشاپ هنگام تغییر ارتفاع در یک باکس کوچک اندازه کلی ارتفاع سند را به
شما نمایش میدهد.

112

آموزش جامع طراحی رابط کاربری وب ( )UIبا فتوشاپ /مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

 Artboardچیست و چه ویژگیهایی دارد؟
 Artboardیکی از امکانات خوب فتوشاپ است ،که شما میتوانید همزمان چندین بوم مختلف را در یک سند
داشته باشید.
به عبارت دیگر آرتبورد دقیقاً همان معنی  workspaceیا فضای کاری در فتوشاپ را میدهد؛ اما با کمی
تفاوت ،مکانی که شما در آن طراحیهای خود را انجام میدهید .مهمترین تفاوتی که با  WORKSPACEدر
فتوشاپ دارد ،این است که شما میتوانید در  Artboardبیش از یک فضای کاری داشته باشید؛ یا اصطالحاً بیش
از یک صفحه برای کار داشته باشید؛ ولی در سند عادی چنین امکانی وجود ندارد.

نرمافزار ایالستریتور هم به شما امکان داشتن چند سند کاری را در یک فضا میدهد.
برای ایجاد یک فضای کاری با فرمت  artboardکافی است ،که در پنجره  new documentعالمت گزینه
 Artboardرا فعال کنید تا سند ایجادشده به صورت آرتبورد برای شما ایجاد شود.

پس از ایجاد یک فضای کاری به روش فوق به شکل  artboardعبارت  artboard1در باالی محدوده کاری
شما نمایش داده میشود و در پنل الیهها هم الیههای دیگر و بکگراند در زیر مجموعه الیه گروه Artboard1

قرار میگیرند.
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برای این کار کافی است ،که ابزار  Artboardرا که در جعبه ابزار و یا در زیر گروه ابزار  moveقرار دارد،
انتخاب کنید.

حال با انتخاب این ابزار پنل مربوط به تنظیمات آن در زیر نوار منو ظاهر میشود که به توضیح هر یک
میپردازیم:
 .Fدر کادر  sizeشما میتوانید اندازههایی را که به صورت پیشفرض در این قسمت وجود دارد بر حسب نیاز
انتخاب کنید و یا با انتخاب گزینه  customاز این کادر عرض و ارتفاع آرتبورد را به دلخواه تنظیم کنید.

 .Gدر کادرهای  Wو  Hمیتوانید عرض و ارتفاع آرتبورد را تغییر دهید.

 .Hدر کادر  set artboard backgroundمیتوانید رنگ زمینه آرتبورد را به سفید یا شفاف و سیاه و یا
رنگی تغییر دهید.

 .Iتوسط دو نماد  make portraitو  make landscapeمیتوانید جهت آرتبورد را به عمودی و افقی تغییر
دهید.
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اضافه و حذف کردن Artboardهای دیگر به فضای کار
این امکان وجود دارد که شما بر حسب نیاز آرتبوردهای دیگر را به فضای کار خود اضافه
کنید .برای این کار ابزار  artboardرا انتخاب کنید .اکنون توسط نماد create artboard
که روی نوار تنظیمات مربوط به این ابزار است یک کلیک کرده و به تعداد نیاز میتوانید با استفاده از این نماد
آرتبورد به فضای کار خود اضافه کنید.
و یا میتوانید با کلیک کردن روی عالمتهای مثبتی که در اطراف آرتبورد وجود دارند ،تعداد آنها را بر
حسب نیاز اضافه کنید.

 .Jبرای حذف کردن آرتبورد کافی است ،که الیه مربوط به آن را از پنل الیهها حذف کنید .روی الیه
آرتبورد مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه  delete artboardرا انتخاب کنید.

تغییر سایز یک Artboard
برای تغییر سایز یک آرتبورد به سه روش زیر میتوانیم
عمل کنیم:
 .Kمیتوانیم روی الیه آرتبورد مورد نظر قرار گرفته
و یا با ابزار  moveآرتبورد مورد نظر را یک بار کلیک
کرده تا انتخاب شود .با این کار گیرههایی دور آرتبورد
ظاهر میشود ،حال میتوانید با درگ کردن این گیرهها
آرتبورد را تغییر اندازه دهید.
 .Lمیتوانید توسط ابزار  ،artboardآرتبورد مورد نظر را که قصد تغییر سایز آن را دارید با یک بار کلیک
کردن انتخاب کرده و در قسمت مربوط به نوار تنظیمات این ابزار که در باالی صفحه زیر نوار منو قرار دارد ،در
کادر  Wو  Hعرض و ارتفاع دلخواه را وارد کنید.
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 .Mمیتوانید آرتبورد مورد نظر را توسط ابزار  Artboardانتخاب کرده و از کادر  sizeکه در نوار مربوط به
تنظیمات این ابزار وجود دارد ،از اندازههای پیشفرض موجود در این کادر برای تغییر اندازه آرتبورد استفاده کنید.

جابهجا کردن Artboard
این امکان وجود دارد که شما بتوانید هر یک از آرتبوردهای مختلف در فضای کاری خود را جابجا کرده و در
مکان دیگری از فضای کاری قرار دهید .برای این کار از ابزار  moveو یا کلیدهای فلش روی کیبورد استفاده
میکنیم.



 -5قرار دادن هر یک از اِلمانهای واردشده در محدوده مربوط به خود

در این مرحله پس از وارد کردن اِلمانهای طراحیشده به طرح قالب سایت میخواهیم هر المان را در محدوده
مربوط به خود که با خطوط راهنما مشخص کردهایم ،جایگزین کنیم.
برای این کار مراحل زیر را طی کنید:
 .Aجایگزین کردن اِلمان منو:
ابزار  moveو عالمت  auto selectروی نوار مشخصات مربوط به این ابزار را فعال کرده و از کادر
 group and layerگزینه  groupرا انتخاب کنید تا تمامی الیههای درون گروه مربوط به هر اِلمان انتخاب شود.
select

حال توسط این ابزار منو را در محدوده تعیینشده؛ یعنی باالی صفحه قرار دهید.

 .Bجایگزین کردن اِلمان اسالیدر:
ابزار  moveو عالمت  auto selectروی نوار مشخصات مربوط به این ابزار را فعال کرده و از کادر

select

 group and layerگزینه  groupرا انتخاب کنید تا تمامی الیههای درون گروه مربوط به هر اِلمان انتخاب شود.
حال توسط این ابزار اسالیدر را در محدوده تعیینشده؛ یعنی باالی صفحه و در زیر منو قرار دهید.
نکته :گروه الیههای مربوط به اسالیدر باید در پنل الیهها در زیر گروه الیههای منو قرار داشته باشد،
همچنین چنان چه اندازه؛ یعنی طول و عرض اسالیدر متناسب با محدودهای که باید در آن قرار گیرد نیست،
کافی است که کلیدهای  tو  ctrlرا فشرده و اندازه آن را متناسب با این محدوده تغییر دهید.
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 .Cجایگزین کردن اِلمان سایدبار:
ابزار  moveرا و عالمت  auto selectروی نوار مشخصات مربوط به این ابزار را فعال کرده و از کادر select
 group and layerگزینه  groupرا انتخاب کنید تا تمامی الیههای درون گروه مربوط به هر اِلمان انتخاب شود.
حال توسط این ابزار سایدبار را در محدوده تعیینشده؛ یعنی در قسمت سمت راست قالب (سایدبار) قرار میدهیم.
نکته :در این مرحله میخواهیم یک کپی دیگر از الیه گروه مربوط به سایدبار؛
یعنی  sidebar winگرفته و در زیر آن قرار دهیم .برای این کار روی الیه
مربوط به سایدبار کلیک راست کرده و گزینه  duplicate groupرا انتخاب
کرده ،سپس در پنجرهای که باز میشود نام  sidebar win2را وارد کرده و
توسط ابزار  moveسایدبار کپیشده را در زیر سایدبار اول قرار میدهیم،
به شکل زیر:

نکته :الزم به ذکر است ،که در این مرحله میتوانیم وارد گروه  sidebar win2شده و الیه مربوط به متن روی
کادر عنوان؛ یعنی (تازهترین مطالب) را پیدا کرده و متن این قسمت را به (آخرین نظرات) تغییر دهیم تا با سایدبار
اول متفاوت باشد.
 .Dجایگزین کردن اِلمان :tab content
ابزار  moveو عالمت  auto selectروی نوار مشخصات مربوط به این ابزار را فعال کرده و از کادر
 group and layerگزینه  groupرا انتخاب کنید تا تمامی الیههای درون گروه مربوط به هر اِلمان انتخاب شود.
حال توسط این ابزار تب کانتنت طراحی شده را در محدوده تعیینشده؛ یعنی در وسط قسمت  contentقرار دهید.
select
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نکته :همان طور که مشاهده میکنید ،هنگام ایجاد خطوط راهنما برای قسمت  ،contentمحدوده این
قسمت را با عرض  113پیکسل در نظر گرفتیم ،در حالی که هنگام طراحی  tab contentعرض آن را برابر
 133پیکسل قرار دادیم .حال باید پس از جایگزین کردن  tab contentدر محدوده مربوط به خود عرض آن
را به اندازه  13پیکسل بیشتر کرده تا کامالً این محدوده را بپوشاند.

برای این کار در حالی که الیه گروه  tab contentدر حالت انتخاب است ،کلیدهای  tو  ctrlرا فشرده تا
گیرههای  transformظاهر شده و طوری اندازه  tab contentرا تغییر میدهیم ،که در کل فضای این محدوده
قرار گیرد.
 .Eجایگزین کردن اِلمان :box content
ابزار  moveو عالمت  auto selectروی نوار مشخصات مربوط به این ابزار را فعال کرده و از کادر

select

 group and layerگزینه  groupرا انتخاب کنید تا تمامی الیههای درون گروه مربوط به هر اِلمان انتخاب شود.
حال توسط این ابزار منو را در محدوده تعیینشده؛ یعنی در قسمت  contentو در زیر  tab contentبه صورت
عمودی قرار دهید.
نکته :در این مرحله میتوانیم به گروه  box content2رفته و الیه مربوط به عکس باالی این باکس را پیدا
کنیم؛ یعنی  pic-topو آن را با کلید  deleteحذف کرده ،سپس عکس این قسمت از باکس را با عکسی دیگر
جایگزین کنید تا این دو باکس با یکدیگر متفاوت شود .برای این کار فایل  news.jpegرا از مسیر زیر در
سیدی همراه کتاب وارد پروژه کرده و آن را تغییر سایز داده ،سپس جایگزین تصویر  shopکنید.
Projectsbook/projects-fasle8/box-content/news.jpg

نام این الیه را به  pic newsتغییر دهید.
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 -6گروهبندی اِلمانهای سایدبار و content

همان طور که مشاهده کردید؛ به دلیل اینکه بتوانیم محدوده سایدبار و  contentرا در قالب سایت پر کنیم ،از
سایدبار و پنجره عمودی  contentیک کپی دیگر هم گرفتیم .حال در این مرحله بهتر است ،که برای جلوگیری
از شلوغ شدن پنل الیهها در پروژه قالب رئالیسم ،گروههای مربوط به سایدبار و  contentرا در یک گروه قرار
دهیم.
برای این کار کافی است ،که الیه دو گروه
مربوط به سایدبار به نام  sidebar winو sidebar
 win2را با پایین نگه داشتن کلید  Ctrlانتخاب کرده
و توسط کلیدهای  Gو  ctrlدر یک گروه به نام all
 sidebar winقرار دهید.
همچنین دو الیه گروه مربوط به box content

را به نامهای  box contentو  box contetnt2را
هم به روش گفتهشده در یک گروه به نام all box
 contentقرار دهید.



 -7تغییر رنگ زمینه یا  backgroundقالب

در اینجا قصد داریم ،که رنگ زمینه قالب را تغییر دهیم .برای این کار کافی است ،که رنگ  foregroundرا برابر
با کد  98a4afقرار داده و در حالی که روی الیه بکگراند هستیم توسط کلیدهای  backspaceو  altاین رنگ را
به کل زمینه اعمال کنیم.



 -8طراحی محدوده فوتر سایت

در این مرحله قصد داریم ،محدوده را در انتهای قالب به فوتر اختصاص داده و این محدوده را طراحی کنیم .برای
طراحی فوتر این قالب مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
 رسم مستطیل برای کادر :footer .Nابتدا ابزار  rectangle toolرا انتخاب کرده و یک مستطیل با گوشههای گرد در پایین قالب رسم
میکنیم .رنگ داخل این مستطیل را کد  #00609cقرار داده و ارتفاع این مستطیل را برابر با  113قرار
میدهیم.
نکته :نام این الیفه
را بفه footer main

تغییر میدهیم.
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 ایجاد موج روی مستطیل توسط :warpحال میخواهیم تقریباً در ابتدای این مستطیل مقداری انحناء و در قسمت انتهایی آن مقداری فرورفتگی؛
مانند موج ایجاد کنیم .برای این کار کافی است ،که کلیدهای  tو  ctrlرا فشرده و در حالی که گیرههای
 Transformظاهر شدهاند کلیک راست کنید و از منویی که ظاهر میشود گزینه  warpرا انتخاب کنید .با
انتخاب این گزینه نقاط و گیرههایی در مستطیل ظاهر میشود ،که میتوانید توسط نقاط نمایش دادهشده روی
شکل زیر حالت موج را ایجاد کنید.

این گیره را به سمت

این گیره را به سمت

باال حرکت دهید

پایین حرکت دهید

 اعمال یک طرح پترن به مستطیل:در این مرحله میخواهیم یک طرح پترن به مستطیل اعمال کنیم .برای این کار در حالی که روی الیه
مستطیل قرار داریم از پایین پنل الیهها  fxو سپس گزینه  pattern overlayرا انتخاب میکنیم .در پنجرهای که
باز میشود ،تنظیمات زیر را انجام میدهیم:
normal :Blend mode
 13 :Opacityدرصد
 :Patternپترنی که خودمان در پروژه مربوط به
منو طراحی کردیم.
 3 :Angleدرجه
 13 :Scaleدرصد (هر چه این عدد کمتر باشد،
طرح پترن ریزتر میشود و هر چه عدد این قسمت
بیشتر باشد طرح یا بافت پترن درشتتر نمایش داده
میشود).
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 طراحی و ایجاد خبرنامه در فوتر:در این قسمت میخواهیم توسط یک باکس ،دکمه و خط محدودهای را برای خبرنامه و عضویت در آن
طراحی کنیم .برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
 .Aابتدا ابزار  lineرا انتخاب کرده و خطی به شکل زیر با نگه داشتن کلید  Shiftرسم میکنیم.
قابل ذکر است ،که رنگ این خط را تیرهتر از زمینه فوتر انتخاب کرده و ضخامت آن را روی  1پیکسل تنظیم
میکنیم.

رنگ این خط را کد  #331114قرار میدهیم.
 .Bنام این الیه را به  line footerتغییر میدهیم.
 .Cدر این قسمت میخواهیم یک افکت  inner shadowبه خط اعمال کنیم ،برای این کار از پایین پنل
الیهها گزینه  fxرا کلیک کرده و گزینه  inner shadowرا انتخاب میکنیم ،سپس در پنجره مربوط به این پنل
تنظیمات زیر را انجام میدهیم:

multiply :Blend mode

 1 :Opacityدرصد
 :Colorسیاه
 23 :Angleدرجه
 2 :Distanceپیکسل
 3 :Chokeدرصد
 2 :Sizeپیکسل

 تایپ عبارت (عضویت در خبرنامه):در این جا میخواهیم عبارت (عضویت در خبرنامه) را در باالی خط رسمشده قرار دهیم .برای این کار ابزار
 textرا انتخاب نموده و این عبارت را تایپ کرده ،سپس با ابزار  moveدر صورت نیاز موقعیت قرارگیری آن را
تنظیم میکنیم.
 رسم مستطیل به عنوان دکمه:در این مرحله میخواهیم در زیر خط رسمشده ،مستطیلی را با گوشههای گرد به عنوان دکمه رسم کنیم.
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 برای این کار کافی است ،ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده و در پنل مربوط به این ابزار گردیگوشهها را برابر  1پیکسل و عرض  wآن را عدد  111و ارتفاع  Hآن را عدد  11قرار دهید .رنگ این مستطیل را
برابر کد  dfdfdaقرار دهید.

 نام این الیه را به  input butتغییر دهید. -در این قسمت عبارت (ایمیل خود را وارد نمایید) را با ابزار  textوارد کادر میکنیم.

 در این مرحله از طراحی ،میخواهیم یک دکمه به عنوان دکمه (ثبت) در زیر این کادر رسم کنیم.برای این کار کافی است ،که توسط ابزار  rounded rectangleیک مستطیل در زیر این کادر با گوشههای
گرد و مشخصات عرض  111و ارتفاع  13و کد رنگ  bc7929رسم کنید.
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 حال توسط ابزار  textعبارت (ثبت) را روی دکمه وارد میکنیم. -نام این الیه را به  btn sabtتغییر دهید.

 در این قسمت میخواهیم در زیر دکمه ثبت با ایجاد یک مستطیل دیگر و اعمال افکتهایی در آن ،یکحالت فانتزی در دکمه به وجود آوریم.
برای این کار کافی است ،که توسط ابزار  rounded rectangleیک مستطیل دیگر در زیر دکمه ثبت رسم
کنید ،به شکل زیر:

و رنگ آن را مقداری تیرهتر از رنگ دکمه اصلی قرار دهید،
در اینجا کد  9c6018را اعمال کردهایم.
حال گردی گوشههای این دکمه را روی  1پیکسل تنظیم

نکته :این الیه باید در پنل الیهها
باالی الیه  btn sabtقرار داشته باشد.

کرده و نام این الیه را به  btn bottomتغییر میدهیم.
 در این مرحله روی الیه دکمه  btn bottomقرار گرفته و با کلیک راست کردن ،سپس انتخابگزینه create clipping maskآن را به حالت ماسک درمیآوریم .به شکل زیر:

 -الیه  btn bottomرا به پایین دکمه ثبت انتقال میدهیم .به شکل زیر:
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 حال باید توسط گزینه  fxپایین پنل الیهها افکت drop shadowرا به الیه  btn bottomاعمال کنیم.
برای این کار در پنجره مربوط به
تنظیمات مقابل را انجام میدهیم:

drop shadow

 در این مرحله بهتر است ،که دکمه ثبت را کمیکوچکتر کرده و تغییر اندازه دهیم .برای این کار
الیههای  btn bottomو عبارت ثبت و  btn sabtرا با
پایین نگه داشتن کلید  ctrlانتخاب کرده ،سپس کلیدهای
 tو  ctrlرا فشرده تا گیرههای  Transformظاهر شود،
حال دکمه را کوچکتر کنید.
 در اینجا میخواهیم به کادری که ایمیل کاربر در خبرنامه وارد میشود ،مقداری تورفتگی اعمال کنیم .برایاین کار از پایین پنل الیهها  fxرا انتخاب کرده و گزینه  inner shadowرا انتخاب میکنیم .سپس در پنجره این
افکت تنظیمات زیر را انجام دهید.
normal :Blend mode

 14 :Opacityدرصد
 23 :Angleدرجه
 1 :Distanceپیکسل
 3 :Chokeدرصد
 1 :Sizeپیکسل
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 در این قسمت بهتر است ،که الیههای مربوط به قسمتخبرنامه را در یک گروه قرار دهیم.
الیههای مربوط به قسمت خبرنامه در شکل مقابل نمایش
داده شدهاست ،که در گروهی به نام  khabarآنها را قرار
میدهیم.
 .Gقرار دادن آیکون شبکههای اجتماعی در فوتر:
در این مرحله میخواهیم آیکون شبکههای اجتماعی را در
قسمت پایین سمت چپ فوتر درج کنیم .برای این کار آیکون
شبکههای اجتماعی را که از سایت  iconfinder.comبرای شما
در مسیر زیر در سیدی همراه کتاب قرار داده شدهاست را در
پروژه باز کنید و در صورت نیاز تغییر سایز داده و مانند شکل زیر
در گوشه پایین سمت چپ فوتر کنار هم قرار دهید.
Projectsbook/projects-fasle9/insta.png,google+.png,facebook.png,twitter.png

حال نام الیههای این آیکونها را به  insta ،google+ ،facebookو  twitterتغییر میدهیم.



 -9اعمال استایل فرورفتگی به آیکونهای شبکه اجتماعی

در این مرحله میخواهیم به این آیکونها مقداری فرورفتگی اعمال کنیم .برای این کار کافی است ،که مراحل
زیر را به ترتیب طی کنیم.
 .Aابتدا یک الیه توسط عالمت مثبت که در پایین پنل الیهها وجود دارد ،در زیرالیه  Facebookایجاد
کرده و در حالی که روی این الیه قرار داریم ،توسط ابزار  elliptical marqueeیک دایره بزرگتر از سایز دکمه
 Facebookدور آن رسم میکنیم .به شکل زیر:
نام این الیه را  face strokeمیگذاریم.
سپس رنگ  foregroundرا به یک رنگ تیره؛ مانند کد  081d25#تغییر داده و این
رنگ را توسط کلیدهای  altو  backspaceبه محدوده دایره اعمال میکنیم.
 .Bحال  fillاین الیه را از باالی پنل الیهها روی  13درصد تنظیم میکنیم.
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 .Cدر این قسمت استایل  Inner shadow ،bevel & embossو  drop shadowرا با مقادیر زیر به الیه
 face strokeاعمال میکنیم:
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 .Dاعمال استایلهای فوق به سایر دکمهها:
در این قسمت میخواهیم استایل اعمالشده که به صورت فرورفتگی در آیکون  facebookنمایش داده
میشود را به سایر آیکونهای شبکههای اجتماعی اعمال کنیم .برای این کار کافی است ،که روی الیه face
 strokeقرار گرفته و کلیدهای  Jو  ctrlرا فشرده تا از این الیه یک کپی گرفته شود .حال توسط ابزار move

محل قرارگیری استایل و همچنین الیه را تنظیم میکنیم.
 .Eنام این الیهها را به  insta stroke ،google+ stroke ،face strokeو  twitter strokeتغییر میدهیم.



 -11گروهبندی الیههای مربوط به شبکههای اجتماعی

 .Fدر این مرحله بهتر است ،که الیههای مربوط به آیکونهای شبکههای اجتماعی را در یک گروه به نام
 social netبا پایین نگه داشتن کلید  ctrlقرار دهیم .گروههای نمایش دادهشده در شکل زیر مربوط به
شبکههای اجتماعی و استایلهای آنها هستند.



 -11ایجاد خطوط راهنمای جدید برای تراز کردن اِلمانهای صفحه

در این مرحله بهتر است ،که برای منظمتر شدن اِلمانهای موجود در قالب ،خطوط راهنمای جدیدی را رسم کرده
و توسط این خطوط فاصله بین آنها را با هم به طور یکسان تنظیم کنیم.
برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
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 .Aایجاد خط راهنما برای تنظیم فاصله بین سایدبار و :content
در این قسمت میخواهیم برای تنظیم فاصله بین سایدبار و  contentیک  guide lineبه فاصله  23پیکسل
رسم کنیم .برای این کار میتوان با انجام محاسبات که در فصول قبل آموختید این خط را در موقعیت دقیق قرار
دهید و هم میتوانید به صورت فرضی یک خط راهنما از خطکش
عمودی درگ کرده و بین سایدبار و  contentقرار دهید .همان طور که
در شکل میبینید ،خط عمودی بین سایدبار و تب کانتنت در موقعیت
 143پیکسل است .حال برای اینکه خط راهنما را طوری ایجاد کنیم،
که به اندازه  23پیکسل بین دو خط فاصله ایجاد شود کافی است ،که از
منوی  viewگزینه  new guideدر موقعیت عمودی عدد  123پیکسل
را وارد کنیم.

 .Bایجاد خط راهنما برای تنظیم فاصله بین  tab contentو :box content
در این قسمت میخواهیم توسط یک خط راهنمای جدید فاصله بین قسمت  tab contentو box content
را تنظیم کنیم ،طوری که بین کادر تب کانتنت و کادر خبر  23پیکسل فاصله داشته باشد .برای این کار کافی
است ،که خط راهنما را از خطکش افقی در محدوده بین قسمت اول کانتنت و قسمت کادر خبر قرار دهیم .همان
طور که مشاهده میکنید با درگ کردن یک خط راهنما در کادر کوچکی موقعیت خط را از لحاظ ارتفاع؛ یعنی
فاصله خط از ابتدای سند تا خط راهنما نشان میدهد ،شما میتوانید موقعیت خط راهنما را هنگام ایجاد به این
روش و با توجه به اندازه نمایش دادهشده در کادر کوچک ،قرار دهید.
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نکته :همچنین میتوانید برای رسم این خط به صورت دقیق با حرکت دادن خط زیر کادر تب کانتنت و
مشاهده عدد نمایش دادهشده در کادر کوچک ،ارتفاع این خط را به دست آورید و سپس نسبت به این خط،
خط راهنمای دیگری در فاصله  23پیکسل پایینتر قرار دهید.
در این جا خط راهنمای زیر کادر تب کانتنت  114پیکسل است ،حال
میخواهیم یک خط دیگر با فاصله  23پیکسل از این خط ایجاد کنیم؛
پس با ایجاد یک خط راهنما به صورت افقی از منوی  viewو گزینه
 new guideبا وارد کردن عدد  114پیکسل میتوان خطی به فاصله 23
پیکسل با خط باالیی رسم نمود.
 .Cایجاد خط راهنما برای تنظیم فاصله بین دو کادر خبر در قسمت :content
در این قسمت میخواهیم توسط یک خط راهنمای جدید فاصله بین دو کادر خبر در قسمت  contentرا
تنظیم کنیم ،طوری که بین کادر دو کادر خبر  23پیکسل فاصله داشته باشد .برای این کار کافی است ،که خط
راهنما را از خطکش عمودی در محدوده بین قسمت کادر خبر اول و دوم قرار دهیم .همان طور که مشاهده
میکنید با درگ کردن یک خط راهنما در کادر کوچکی موقعیت خط را از لحاظ ارتفاع؛ یعنی فاصله خط از ابتدای
سند تا خط راهنما نشان میدهد ،شما میتوانید موقعیت خط راهنما را هنگام ایجاد به این روش و با توجه به
اندازه نمایش دادهشده در کادر کوچک قرار دهید.
برای ایجاد خط راهنما توسط گزینه  new guideکافی است ،که مقدار عدد  112پیکسل را به صورت
عمودی وارد کنیم و برای خط دوم مقدار عدد  112را وارد کرده تا بین این دو کادر  23پیکسل فاصله ایجاد شود.
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 .Dایجاد خط راهنما برای تنظیم فاصله بین دو کادر قسمت سایدبار:
در این مرحله میخواهیم با ایجاد دو خط راهنما بین دو کادر سایدبار که در زیر یکدیگر در قسمت سایدبار
قرار گرفتهاند ،فاصلهای به اندازه  23پیکسل ایجاد کنیم .برای این کار کافی است ،که یک خط راهنما با درگ
کردن از خطکش افقی در زیر کادر اول سایدبار قرار داده و هنگام
قرار دادن این خط در کادر کوچکی که ظاهر میشود ارتفاع و یا
موقعیت این خط را مشاهده کنیم .در این جا همان طور که مشاهده
میکنید ،خط اول ارتفاع  423پیکسل را از باالی صفحه نشان
میدهد .حال توسط گزینه  new guideاز منوی  viewمیتوانیم
خط راهنمای دیگری به اندازه  413پیکسل رسم کنیم تا فاصله 23
پیکسلی بین دو کادر ایجاد شود.

اسالیس  sliceیا قسمتبندی یک تصویر
حال قبل از اینکه به اسالیس کردن یک قالب بپردازیم ،میخواهیم تصویر کوچکی را با این ابزار تقسیمبندی
کرده تا روش عملکرد این ابزار را به شما نشان دهیم.
برای مثال میخواهیم تصویر زیر را توسط این ابزار تقسیمبندی کنیم .برای این کار میتوانیم به دو روش
تقسیمبندی را انجام دهیم ،که در زیر به شرح هر یک میپردازیم:
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روش اول

در این روش میتوانیم توسط دستور  Divide sliceتصویر را به چند قسمت عمودی و یا افقی به صورت یکسان؛
یعنی به طوری که تمام قسمتهای آن با یکدیگر مساوی باشد ،تقسیم کنیم.
برای این کار کافی است ،که ابتدا ابزار  slice toolرا انتخاب کرده ،سپس روی تصویر مورد نظر کلیک راست
کرده و از منویی که ظاهر میشود گزینه  divide sliceرا انتخاب کنید.

با انتخاب این گزینه پنجرهای به شکل زیر باز میشود ،که با فعال کردن تیک divide horizontally into

میتوانید در کادر  slices down, evenly spacedبا وارد کردن عدد مورد نظر تصویر را به صورت افقی به چند
قسمت مساوی تقسیم کنید و با فعال کردن
کادر  divide vertically intoمیتوانید در
کادر  slices across, evenly spacedبا وارد
کردن عدد مورد نظر تصویر را به صورت
عمودی به چند قسمت مساوی تقسیم کنید .در
این مثال ما تصویر را به سه قسمت افقی و 2
قسمت عمودی تقسیم کردهایم.
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نکته :الزم به ذکر است ،که بر حسب نیاز میتوانید تصویر مورد نظر را فقط به صورت عمودی یا فقط به
صورت افقی و یا به هر دو صورت برش بزنید.
نکته :همان طور که مشاهده میکنید ،قسمتهای اسالیسشده با شمارههایی به ترتیب مشخص شدهاند.

تغییر اندازه قسمتهای اسالیسشده
الزم به ذکر است ،که در روش  divide sliceکه در مبحث فوق به توضیح آن پرداختیم ،این امکان وجود دارد
که سایز قسمتهای اسالیسشده را در صورت نیاز تغییر دهیم .برای این کار ابزار  slice select toolرا انتخاب
کرده و توسط این ابزار اسالیسی را که قصد تغییر سایز آن را داریم با یک بار کلیک کردن انتخاب کرده و توسط
گیرههای روی اسالیس آن را با درگ کردن تغییر سایز میدهیم .به شکل زیر:
همان طور که مشاهده میکنید ،اولین قسمت تصویر در ردیف باال را تغییر سایز دادهایم.

نکته :پس از تغییر سایز قسمت اول تصویر در ردیف باال ،باید خطوط قسمتهای اسالیسشده روی هم قرار
گیرد ،به شکل زیر:
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حذف قسمتهای اسالیسشده
چنان چه بخواهید یک یا چند اسالیس را حذف کنید کافی است ،که ابزار  slice select toolرا انتخاب کرده و
توسط این ابزار قسمت اسالیسشده را با یک بار کلیک کردن انتخاب کنید ،سپس دکمه  deleteرا بفشارید و یا
کلیک راست کرده و گزینه delete sliceرا از منوی ظاهرشده انتخاب کنید؛ یا به منوی  viewرفته و توسط
گزینه  clear slicesتمامی اسالیسهای ایجادشده را حذف کنید.



روش دوم

روش دیگر برای اسالیس کردن یک تصویر استفاده از ابزار  slice toolبه صورت دستی است .بدین صورت که
این ابزار را انتخاب کرده و هر قسمت از تصویر را بر حسب نیاز با درگ کردن در محدوده مورد نظر توسط این
ابزار میتوان برش زده و به همین ترتیب تصویر را به اسالیسهای مختلف تبدیل کنید.
نکته مهم :بهتر است قبل شروع کار ،از منوی  Viewدر زیرمنوی  Snap Toگزینه  Slicesرا فعال کنید تا
دقیقتر قطعات را ایجاد کنید.

نکته :همان طور که در شکل مشاهده میکنید ،هنگام برش یک قسمت از تصویر در کادر کوچکی اندازه
قسمت اسالیسشده (عرض و ارتفاع) نمایش داده میشود.
تصویر زیر به روش دستی (با درگ کردن) و با اندازههای متفاوت اسالیس شدهاست:
نکته :الزم به ذکر است ،که هنگام
اسالیس کردن یک تصویر باید
برای ایجاد اسالیسهای بعدی از
روی خط قسمت اسالیسشده
تصویر قبلی عمل اسالیسبندی را
انجام دهیم و فاصله خالی بین
قسمتهای اسالیسشده نباید وجود
داشته باشد.
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چرا باید یک عکس را تکه تکه کنیم؟
دالیل مختلفی وجود دارد ،که شما بخواهید یک عکس را تکه تکه کنید:
مثالً در بحث طراحی وب و یا در پروژههای چند رسانهای ) (Multimediaخیلی از اوقات پیش میآید ،که
بخواهید بخشهای مختلف یک عکس را به جاهای مختلف لینک بدهید.
ممکن است؛ به طور مثال چندین عکس  1در  2را یکجا در اسکنر بگذارید و همه را با هم اسکن کنید .حاال
نیاز دارید که یکی یکی عکسها از هم جدا شوند ،که میتوانید از این ابزار استفاده کنید.

لینک دادن یک اسالیس به مکانی دیگر
همان طور که اشاره کردیم ،یکی از
دالیل اسالیس کردن تصاویر لینک دادن
آنها به مکانهای دیگر از سایت و یا
سایتهای دیگری است .برای اینکه
قسمتی از تصویر اسالیسشده را به
مکانی دیگر لینک دهیم کافی است ،که
روی قسمت اسالیسشده توسط ابزار
 slice select toolکلیک راست کرده و
گزینه  edit slice optionsرا انتخاب
کنید.
در پنجرهای که باز میشود در کادر  nameنامی را میتوان برای اسالیس وارد کرده و در کادر  urlمکانی را
که میخواهیم قسمت اسالیسشده با کلیک کردن به آن هدایت شود را وارد میکنیم.
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خروجی گرفتن از تصاویر اسالیسشده برای وب
پس از اسالیس کردن یک تصویر طبق روشهای فوق توسط ابزار  ،slice toolباید از تصاویر اسالیسشده
خروجی گرفته و از این تصاویر برای وب استفاده کنید .برای گرفتن خروجی از تصاویر اسالیسشده مراحل زیر را
طی میکنیم:
 .Aپس از اسالیس کردن تصویر مورد نظر توسط ابزار  slice toolبه منوی  fileرفته و گزینه  exportرا
انتخاب کنید؛ در نهایت از زیرمنوی این گزینه دستور  save for webرا انتخاب کنید تا پنجره مربوط به این
دستور باز شود:

 .Bپس از باز شدن پنجره  save for webابتدا باید از کادر  presetفرمتی که میخواهیم تصاویر
اسالیسشده به آن فرمت خروجی گرفته شوند را انتخاب کنیم .در این کادر چنان چه فرمت  pngانتخاب شود
تصاویر به صورت شفاف و بدون زمینه ذخیره میشوند.
 .Cدر این قسمت میخواهیم تصاویر بدون زمینه باشند؛ به همین دلیل گزینه  png-24را انتخاب میکنیم و
عالمت گزینه  transparencyرا فعال میکنیم.
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 .Dدر این مرحله روی گزینه  saveکلیک کرده تا پنجره  save asباز شود به شکل زیر:

 .Eدر کادر  file nameنامی را؛ به طور مثال  pic-computerبرای آن وارد میکنیم.
 .Fدر کادر  formatچنان چه گزینه  Image onlyرا انتخاب کنیم ،تصاویر در یک پوشه در مسیر
مشخصشده ذخیره میشوند و اگر گزینه  html onlyرا انتخاب کنیم فقط فایل  htmlتصاویر که در مرورگر
قابل اجرا و باز شدن است ذخیره میشود و اگر گزینه  html & imageرا انتخاب کنیم هم فایل  htmlو هم
تصاویر ذخیره خواهند شد.
 .Gدر کادر  sliceچنان چه بخواهیم تمامی اسالیسهای موجود در تصویر ذخیره شود باید گزینه all slices
را انتخاب کرده و اگر بخواهیم فقط اسالیس یا اسالیسهای انتخابشده ذخیره شوند ،گزینه  selected sliceرا
انتخاب میکنیم.
 .Hپس از انتخاب گزینههای فوق بر حسب نیاز روی  saveکلیک میکنیم.

نحوه اسالیسبندی کردن قالب سایت
در مبحث فوق راجع به نحوه اسالیس کردن یک تصویر توضیحاتی دادیم .حال پس از آشنا شدن با ابزار
 slice toolدر این قسمت میخواهیم به چگونگی اسالیسبندی کردن قالب سایت بپردازیم.
یکی از کاربردیترین ابزار در طراحی قالب وبسایت ،ابزار  Slice Toolاست .کاربرد این ابزار چیست؟ الزم
به ذکر است قبل از اینکه قالب وبسایت با زبانهای برنامهنویسی کدنویسی شود ،ابتدا باید در فتوشاپ طرح
مورد نظر شبیهسازی شود.
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مثل ساختن یک خانه میماند ،ابتدا باید نقشه زمین مورد نظر طراحی و در مرحله بعدی خانه ساخته شود.
ساخت وبسایت هم به این صورت است .ابتدا باید طرح قالب در نرمافزار فتوشاپ طراحیشده و در مرحله بعدی
به وسیله زبانهای برنامهنویسی ساخته شود.
شاید از خودتان این سوال را بپرسید ،که به چه صورت قالبی که در فتوشاپ طراحی میشود به وسیله
زبانهای برنامهنویسی تبدیل به یک وبسایت میشود .روش کار به این صورت است ،که ابتدا باید طرح اول در
فتوشاپ طرحریزی شود ،سپس مشکالتی که در طراحی وجود دارد ویرایش میشود .در مرحله بعدی باید به
وسیله ابزار  Slice Toolقسمتهایی که میخواهیم در وبسایت استفاده کنیم را برش داده و در پوشه تصاویر
وبسایت ذخیره میکنیم.
بعضی از کاربران فکر میکنند ،که همان تصویری که در فتوشاپ وجود دارد وارد محیط اینترنت میشود؛ ولی
اینطور نیست ،با ظرافت بسیار زیاد باید همه این قسمتها به وسیله تکرار در کنار هم در یک قالب وبسایت قرار
بگیرد که در همه مرورگرها به یک صورت نمایش داده شود .

برای این کار مراحل زیر را طی میکنیم:



 -12اسالیس کردن ربانهای نوار منو و کادر جستجو

در این قسمت میخواهیم ربانهای موجود در سمت راست و چپ نوار منو را توسط ابزار
اسالیسبندی کرده و از این اسالیسها پس از تبدیل قالب به  htmlاستفاده کنیم .برای این کار کافی است ،که
slice tool

ابزار  slice toolرا انتخاب کرده ،سپس محدوده ربان راست را در یک اسالیس قرار داده و ربان چپ را در یک
اسالیس دیگر با درگ کردن قرار میدهیم.
برای اسالیس کردن ربانهای راست و چپ باید ابزار
 moveرا انتخاب کرده ،سپس از قسمت تنظیمات مربوط به
این ابزار که در زیر نوار منو قرار دارد ،از کادر
 groupگزینه  layerرا انتخاب کرده تا بتوانیم الیه مربوط به
& select layer

ربان راست را انتخاب کنیم .سپس روی الیه مربوط به ربان
راست؛ یعنی  right-cornerقرار گرفته و با ابزار slice tool
عمل برش را انجام میدهیم.

نکته :برای سهولت کار بهتر است ،که
الیه بکگراند و همچنین الیه مربوط به
منوی اصلی؛ یعنی  main menuرا
خاموش کنیم تا بتوانیم عمل برش را
دقیقتر انجام دهیم.
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 -13خروجی گرفتن از قسمتهای اسالیسشده برای وب

 .Aدر این مرحله میخواهیم از قسمتهای اسالیسشده برای وب خروجی بگیریم .برای این کار به منوی
 fileرفته و از گزینه  exportدستور  Save for webرا انتخاب کنید تا پنجره مربوط به این دستور باز شود.
 .Bدر این پنجره فرمت  png-24را انتخاب کرده تا زمینه تصاویر اسالیسشده شفاف و  transparentشود.
حال روی دکمه  saveکلیک میکنیم.
 .Cدر پنجره  Save asاز کادر  sliceگزینه  all sliceرا انتخاب کرده تا تمامی قسمتهای اسالیسشده
ذخیره شود.
 .Dالزم به ذکر است ،که در پنجره  Save for webتوسط ابزار  slice toolکه در سمت چپ این پنجره قرار
گرفتهاست ،میتوانید قسمتهای اسالیسشده را با این ابزار انتخاب کرده و فقط این قسمتها را در خروجی
تعیین کنید.

 .Eپس از این کار مشاهده میکنیم ،که تصاویر اسالیسشده در پوشهای به نام  imagesدر مسیری که آن
را ذخیره کردهایم نمایش داده میشود.

 .Fهمان طور که در تصاویر اسالیسشده مشاهده میکنید ،قسمتهای اضافی هم همراه قسمتهای
اسالیسشده ایجاد و ذخیره شدهاست ،همچنین با وجود اینکه هنگام ذخیرهسازی تصاویر اسالیسشده فرمت
png؛ یعنی بدون زمینه را برای آنها انتخاب کردیم؛ ولی باز هم این تصاویر دارای زمینه هستند.



 -14رفع مشکل زمینه تصاویر اسالیسشده با فرمت png

برای اینکه زمینه تصاویر اسالیسشده با فرمت  pngرا از بین ببریم ،قبل از ذخیره کردن آنها الیه بکگراند را
خاموش یا غیرفعال کرده تا دیگر تصاویر اسالیسشده دارای زمینه نباشند .برای این کار عالمت چشم کنار
الیههایی را که نمیخواهیم آنها را اسالیسبندی کنیم خاموش یا غیرفعال کرده و فقط آنهایی را که
میخواهیم اسالیسبندی کنیم روشن نگه میداریم و توسط گزینه  save for webدر منوی  fileآنها را با
پسوند  pngخروجی میگیریم.
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نکته :ممکن است که در پنجره  save for webو انتخاب پسوند  png-24برای خروجی قسمتهای
اسالیسشده باز هم پس از خروجی ،این قسمتها را با پسوند  jpegمشاهده کنید .در این حالت بهتر است،
که در پنجره  save for webقسمتهای اسالیسشده را کلیک کرده و پسوند آنها را چک کنید ،سپس اگر
اسالیسی با پسوند  jpegنمایش داده میشود آن را به  pngتبدیل کرده و سپس عمل ذخیره را انجام دهید.

همان طور که مشاهده میکنید؛ به طور مثال در تصویر اسالیسشده کادر جستجو باز هم رنگها و یا زمینه
رنگی اضافی وجود دارد و همچنین گردی گوشههای کادر جستجو به طور واضح در تصویر اسالیسشده مشخص
نیستند .به شکل زیر دقت کنید:

 Optimizeکردن یا بهینهسازی تصاویر با فتوشاپ برای وب
یکی از بزرگترین مشکالتی که حجم باالی تصاویر ایجاد میکنند ،این است که باعث کند شدن سرعت
بارگذاری صفحه سایت خواهند شد و در برخی موارد نیز تعدد باالی تصاویر فضای باالیی را از حجم هاست
میزبانیکننده وب شما اشغال مینماید .استفاده از این تصاویر ضروری است و برای حل این مشکل از بهینهسازی
تصاویر توسط فتوشاپ استفاده میکنند.
برای بهینهسازی تصاویر در فتوشاپ مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
 .Aدر ابتدا تصویر مورد نظر خود را توسط برنامه فتوشاپ باز کنید.
 .Bسپس به سربرگ  fileرفته و از گزینه  exportدستور  save for webرا انتخاب کنید تا پنجره مربوط به
آن باز شود.
 .Cکادر انتخاب فرمت تصویر :با کلیک بر روی این کادر فرمتهای ذخیرهسازی تصویر برای شما نمایش
داده خواهد شد .بهترین و بهینهترین فرمت تصویر فرمت  JEPGاست .فرمت  jpegرا انتخاب کنید.
 .Dتیک گزینه  optimizedرا فعال کنید.

 :Quality .Eبا کلیک بر روی فلش کوچک کنار این گزینه نوار تنظیم کیفیت در اختیار شما قرار خواهد
گرفت ،که میتوانید درصد کیفیت تصویر را انتخاب کنید .اگر قصد کم کردن حجم تصویر برای وب را دارید،
بهترین درصد انتخابی بین  13تا  11است .البته کیفیت  11درصد ،تصویر بهتری را در اختیار شما قرار خواهد داد.
دقت کنید ،که انتخاب کیفیت پایین شاید تصویر بهینهتری در اختیار شما قرار دهد؛ اما کیفیت به صورت
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چشمگیری کاسته خواهد شد .به طوری که تصویر زیر حجم و وضوح تصویر انتخابی را در حالت اصلی و حالت
تنظیمشده  11به صورت مقایسهای و در یک پنجره نمایش میدهد.
در باالی پنجره  save for webچهار سربرگ وجود دارد ،به نامهای  2-up ،optimized ،originalو 4-up
که به توضیح هر یک میپردازیم:

کادر پیشنمایش :در این کادر پیشنمایشی از تصویر به شما ارائه خواهد شد .در زیر این کادر حجم
تصویر درج میگردد .شما قادر خواهید بود تا نمایش تصویر در حالت اصلی و بهینهشده را در این کادر مشاهده
نمایید .برای این کار کافیست از گزینههای قرار داده شده در باالی کادر پیشنمایش تصویر استفاده کنید .این
گزینهها عبارتند از:
 :Originalبا انتخاب این گزینه تصویر در حالت اصلی (بدون بهینهسازی) نمایش داده خواهد شد.
 :Optimizeبا انتخاب این گزینه تصویر پس از بهینه شدن (با انتخاب درجه کیفیت) نمایش داده میشود.
 :2 UPاز این گزینه برای نمایش تصویر اصلی و تصویر بهینهشده در باال و پایین هم استفاده میشود.
تصویر اصلی در باال و تصویر بهینهشده در پایین قرار خواهند گرفت.
 :4 UPاز این گزینه برای نمایش تصویر در چهار کیفیت متفاوت بهینهشده استفاده میگردد .باالترین تصویر،
تصویر اصلی و به ترتیب تا پایینترین تصویر از کیفیت تصویر کاسته و بهینهتر میگردد.
در نهایت به واسطه گزینههای توضیح دادهشده در باال ،تصویر خود را به مقدار الزم بهینه نموده و با کلیک بر
روی دکمه  Saveکه در پایین این کادر قرار دارد ،اقدام به ذخیرهسازی تصویر بهینهشده در محل دلخواه خود
کنید.

117

آموزش جامع طراحی رابط کاربری وب ( )UIبا فتوشاپ /مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

به طور مثال در یکی از چهار قسمت تصویر در حالت  4 upهمان طور که مشاهده میکنید در پایین این
پنجره نوع فرمت تصویر و همچنین سایز یا حجم تصویر در این حالت بهینه شده و سرعت و زمان لود یا
بارگذاری تصویر در وب برای شما نمایش داده میشود:

در تصویر باال میزان بهینهسازی تصویر را در قسمت  qualityروی عدد  11درصد قرار دادهایم و نمایش
تصویر را در حالت  2 upقرار دادهایم ،که تصویر اصلی در قسمت باالی پنجره و تصویر بهینهشده با  qualityیا
کیفیت  11درصد در پایین نمایش داده شدهاست:
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معایب استفاده از ابزار  slice toolبرای اسالیسبندی قالب
تا به این مرحله با روش اسالیسبندی قالب سایت و استفاده از تصاویر اسالیسشده برای وب در فرمت html

آشنا شدید .شما میتوانید به روش فوق بقیه قسمتهای دیگر قالب را اسالیسبندی کنید؛ ولی نکته مهمی که
وجود دارد ،این است که این روش برای کل سایت منسوخ شدهاست و دیگر طراحان گرافیک سایت کل یک
قالب را اسالیسبندی نمیکنند .در تکنولوژی تبدیل قالب برای وب کل قالب طراحیشده را توسط ابزار slice
اسالیسبندی کرده و برای تبدیل آن به  htmlاز کل این تصاویر استفاده میکردند؛ یعنی بیشتر یک سایت از
تصاویر اسالیسشده تشکیل میشد ،که به همین دلیل در سرعت لود شدن سایتها اثر میگذاشت.
به عبارتی دیگر معایب استفاده از این روش عبارتند از:
 در این روش به همراه تصویر اسالیسشده ممکن است که قسمتهای اضافی اطراف آن تصویر همبه محدوده اسالیس به صورت ناخودآگاه اضافه شود.
 در این روش هنگام ذخیره تصاویر اسالیسشده به فرمت  pngممکن است ،که باز هم تصاویر دارایزمینه شوند.
 سایتهایی که با این روش در وب استفاده شدهاند؛ به دلیل اینکه از تصاویر زیادی تشکیل شدهانددارای سرعت لود پایینی هستند.
 -میتوان نتیجه گرفت ،که این روش منسوخ شدهاست.

تبدیل الیه به فرمت  pngبرای استفاده در وب
حال که با روش اسالیسبندی قالب سایت و معایب این روش توسط ابزار  slice toolآشنا شدید ،بهتر است که با
روش دیگری که از نسخه فتوشاپ  Cc2015به وجود آمدهاست ،آشنا شوید.
در این روش دیگر مشکالت مربوط به اسالیسبندی را نخواهیم داشت و به آسانی قادر خواهیم بود هر
قسمت از قالب سایت؛ حتی کوچکترین اِلمانها را به یک تصویر با فرمت  pngتبدیل کنیم.
الزم به ذکر است ،که در این روش الیهای را که میخواهیم به  pngتبدیل کنیم به جای اسالیس کردن،
تغییر نام داده و در انتهای نام الیه یک نقطه و سپس پسوند  pngرا وارد کرده ،سپس آن را طی مراحل دیگری
تبدیل به یک تصویر با فرمت  pngمیکنیم؛ مثالً  ،facebook.pngهمان طور که مشاهده میکنید کافی است،
که در کنار نام الیه  .pngرا وارد کنیم.
نکته مهم :نکته مهمی که در این روش وجود دارد این است ،که در هر مسیری که فایل  psdقرار داشته
باشد ،تصویری که با این روش به فرمت  pngتبدیل میشود ،در همان مسیر کنار فایل در پوشهای به نام
همان فایل و اضافه کردن عبارت  assetsقرار میگیرد و نکته مهم دیگر این است ،که پس از اضافه کردن
 .pngبه انتهای نام الیه حتماً باید فایل را یک بار با کلیدهای  sو  ctrlذخیره کنید.
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برای مثال میخواهیم آیکون مربوط به فیسبوک در شبکههای اجتماعی و کادر جستجو در نوار منو را توسط
این روش به  pngتبدیل کنیم.
برای این کار مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
 .Aابتدا روی گروه  social netکه مربوط به آیکونهای شبکههای اجتماعی است ،کلیک کرده تا باز شود.
 .Bهمان طور که مشاهده میکنید ،آیکون فیسبوک در دو الیه مجزا یکی خود آیکون و دیگری افکت آن
وجود دارد .چنان چه بخواهیم آیکون فیسبوک همراه با افکت آن به  pngتبدیل شود بهتر است ،که این دو الیه
را به اسمارت آبجکت تبدیل کرده تا بعدا بتوانیم در صورت لزوم آنها را تغییر دهیم.
 .Cبرای تبدیل کردن این دو الیه به اسمارت آبجکت آنها را با پایین نگه داشتن کلید  Ctrlانتخاب کرده و
کلیک راست میکنیم تا منویی ظاهر شود ،سپس گزینه  convert to smart objectرا انتخاب میکنیم.

 .Dدر این مرحله روی الیه  facebookدو بار کلیک کرده تا بتوانیم نام آن را ویرایش کنیم ،سپس در
انتهای نام الیه یک نقطه گذاشته و گزینه  pngرا به شکل زیر اضافه میکنیم.

نکته مهم :پس از وارد کردن عبارت  .pngبه انتهای نام الیه ،هنگام خروجی گرفتن برای وب الزم است،
که حتماً فایل را یک بار ذخیره کنیم؛ در غیر این صورت برای الیه مورد نظر خروجی گرفته نمیشود.

پس باید حتماً کلیدهای  sو  ctrlرا بفشارید تا ویرایش ذخیره شود.
 .Eدر این مرحله به پوشه گروه الیههای مربوط به منو؛ یعنی  menu realismرفته و روی پوشه گروه

box

 searchکه تمامی الیههای مربوط به کادر جستجو در آن وجود دارد ،قرار میگیریم؛ زیرا میخواهیم کل کادر
جستجو را به فرمت  pngتبدیل کنیم؛ پس باید روی نام گروه مربوط به الیههای آن قرار گیریم .حال نام گروه را
با دو بار کلیک کردن به box search.pngتغییر میدهیم.
نکته :همان طور که مشاهده میکنید ما میتوانیم عالوه بر یک الیه ،یک گروه را همراه با تمامی الیههای
موجود در آن به  pngتبدیل کنیم.
 .Fدر این مرحله فایل را یک بار توسط کلیدهای  sو  ctrlذخیره کرده و به منوی  fileرفته ،سپس گزینه
 Generateرا انتخاب کرده و در نهایت روی گزینه  image assetsیک بار کلیک میکنیم.
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 .Gبا این کار در مسیری که فایل  psdشما قرار دارد ،یک پوشه با نام همان فایل و اضافه کردن عبارت
 assetsساخته شده و درون آن تصاویری که الیههای آن را به روش فوق به  pngتبدیل کردید ،وجود دارد.

 .Hهمان طور که مالحظه کردید ،تفاوت روش اسالیسبندی را با روش تبدیل الیه به فرمت  pngبه طور
کامل متوجه شدید و مشاهده کردید ،که در این روش دیگر مشکالت روش اسالیسبندی وجود ندارد و به راحتی
میتوانید؛ حتی فقط افکتهایی را که به یک عنصر اعمال کردهاید به راحتی به خروجی  pngتبدیل کنید.

استفاده از روش تکرار یک تصویر در وب
یکی از ترفندهای طراحی سایت استفاده از دستور تکرار ) (Repeatدر کدنویسی سایت است ،که در آن با تکرار
یک تصویر به صورت پشت سر هم ،اندازه وسیعی از فضای مورد نظر بدون افزایش حجم پوشانده میشود؛ مثالً
برای پوشش پسزمینه سایت یا قسمت سرصفحه یا پاصفحه سایت میتوانیم از این ترفند استفاده کنیم و حجم
سایت خود را تا حد بسیار زیادی کاهش دهیم.
به طور مثال در این پروژه میخواهیم محدوده زمینه نوار منو را به  pngتبدیل کنیم .برای این کار به جای
اینکه الیه نوار منو را همراه با پترن و افکت اعمالشده به آن به  pngتبدیل کنیم ،تنها یک قسمت از نوار منو را
توسط ابزار  rectangular marqueeبه صورت عمودی یا افقی انتخاب کرده و در حالی که محدوده انتخابشده
در حالت فعال است ،کلیدهای  Jو  ctrlرا فشرده تا قسمت انتخابشده در یک الیه مجزا قرار گیرد.
حال در انتهای نام این الیه  .pngرا وارد کرده و یک بار فایل را ذخیره میکنیم.
در مرحله آخر به منوی  fileرفته و گزینه  generateرا انتخاب کرده ،سپس روی گزینه  image assetsیک
بار کلیک میکنیم.
اکنون در مرحله کدنویسی در  htmlو  cssتوسط دستوراتی که این تصویر را در محدودهای با عرض و ارتفاع
مشخص تکرار میکنند ،قرار میدهیم.
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طراحی قالب فلت flat

آشنایی با سیستم گرید در طراحی قالب سایت
اهمیت گرید در طراحی سایت
انواع گرید در طراحی سایت
سیستم گریدبندی در فریمورک بوتاسترپ 1
معرفی قسمتهای مختلف سیستم گرید
معرفی سیستم گریدبندی 947
نحوه محاسبه اندازه هر یک از ستونها در سیستم گرید 947
دانلود فریمورک 947
آشنایی با پوشه  templatesدر سیستم گرید 947
آشنایی با رنگهای  flatیا SRGB

آشنایی با کالسهای سیستم گریدبندی در بوتاسترپ 1
اندازه سند در طراحی قالب فلت
پروژه ( :11طراحی قالب فلت )Flat
طراحی  wireframeیا اسکلت پروژه قالب سایت
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طراحی موکاپ  mockupاین پروژه (قالب فلت)
طراحی بخش اول قالب فلت (منوها و فرم  Loginو اسالیدر)
طراحی بخش دوم قالب (بخش خدمات)
طراحی بخش سوم قالب (دورههای آموزشی)
طراحی بخش چهارم قالب (پیشرفت دورههای آموزشی)
طراحی بخش پنجم قالب (تیم طراحی وبسایت شرکت لرن سافت)
طراحی بخش ششم قالب (فوتر )Footer
اصالح لینکهای بخش منو
خروجی گرفتن از قالب فلت برای وب

129

فصل دوازدهم

طراحی قالب فلت Flat
همان طور که در فصل قبل اشاره کردیم ،طراحی قالبهای سایت از نظر گرافیکی به رئالیسم و فلت تقسیم
میشوند .در فصل  23با یک نمونه طراحی قالب به روش رئالیسم آشنا شدید .در اینجا الزم به یادآوری است ،که
یک بار دیگر به تعریف و خصوصیات قالبهای فلت بپردازیم.
قالبهای فلت قالبهایی هستند که در طراحی آنها ،تنها با استفاده از ایجاد باکس و رنگ رابط کاربری
ایجاد شده و بدون اینکه افکت یا  layer styleخاصی در اِلمانهای موجود در قالب سایت وجود داشته باشد،
توسط طراح طراحی میشود.
همچنین در این نوع طراحی هیچ برجستگی و فرورفتگی در اِلمانهای طراحیشده وجود ندارد و در نتیجه
حجم فایل هنگام طراحی کمتر شده و سرعت لود تصاویر فلت خیلی بیشتر از یک قالب رئالیسم است.
به طور کلی ،طراحی قالب به سبک فلت بسیار کاربرپسند است و تجربه کاری را باال میبرد .همچنین در
طراحی قالب فلت نیازی نیست تصاویر را توسط فتوشاپ به صورت عکس در صفحه بگذاریم؛ بلکه توسط
امکانات موجود در  cssمیتوانیم افکتهای مختلف و زیبایی بدون اینکه تأثیری در سرعت لود شدن سایت
بگذارد در هر اِلمانی به صورت دلخواه قرار دهیم .در چند سال اخیر این نوع طراحی قالبها بسیار محبوب طراحان
و کاربران شده و از این سبک در طراحی سایت بسیار استفاده میشود .همان طور که حتماً مشاهده کردهاید،
سبک طراحی ویندوز توسط شرکت مایکروسافت هم از ویندوز نسخه  1و بعد آن؛ یعنی  4و  23هم به صورت
فلت طراحی شدهاست.
برای آشنایی بیشتر با نحوه طراحی قالبهای فلت ،در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر چندین نمونه قالب
فلت به صورت فایل الیه باز با فرمت  psdکه در فتوشاپ طراحی شدهاند را برای شما قرار دادهایم.
Projectsbook/projects-fasle12/sample-flat

آشنایی با سیستم گرید در طراحی قالب سایت
سیستم  Gridاز جمله سادهترین و قویترین راههای ایجاد نظم و انضباط در طرحبندی صفحات وب است.
همان طور که در طراحی قالب رئالیسم در فصل  23مشاهده کردید ،ما برای ایجاد اسکلت یا وایرفریم قالب
سایت از سیستم خطوط راهنما یا Guide lineها استفاده کردیم ،که برای ایجاد این نوع خطوط باید از ماشین
حساب و محاسبات دقیق استفاده میکردیم .حال در اینجا میخواهیم شما را با سیستم گرید که بسیار راحتتر و
امروزیتر از سیستم خطوط راهنما است آشنا کرده و در طراحی قالب فلت هم از سیستم گرید برای طراحی قالب
استفاده کنیم .در واقع هدف استفاده از سیستم گرید در طراحی قالب برای ریسپانسیو یا واکنشگرا کردن سایت
است .در نتیجه گریدبندی مرورگرها را به بخشهای مجزا و با اندازههای یکسان تقسیم میکند ،به صورت شبکه
مانند که طبق این شبکهبندیها یک سری کدها را پردازش کرده و در نتیجه سایت را واکنشگرا میکند.
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اهمیت گرید در طراحی سایت
اولین تصویری که کاربر از وبسایت دریافت میکند ساختاربندی وبسایت است .یک وبسایت با ساختاربندی
اصولی و منظم اولین گام را در جذب کاربر برمیدارد .اهمیت استفاده از شبکهها در بین طراحان بسیار گسترش
یافته و استانداردهای متفاوتی برای استفاده از این تکنیک به وجود آمدهاست .گرید را میتوان به عنوان یک
راهنما برای کاربر در نظر گرفت ،که میتواند یک ذهنیت مطمئن را در طراحی وبسایت به طراح انتقال دهد.
گرید یک محدودیت برای کاربر نیست ،در واقع ابزاری است برای رسیدن طراح به هدفی که در ذهنش پرورش
دادهاست .استفاده از تصاویر به منظور ارائه مستقیم هدف و نشان دادن اطالعات به صورت طبقهبندی و
دستهبندیشده به کاربران از جمله اهدافی است که کاربر میتواند با استفاده از  Gridبه آن دست پیدا کند.
استفاده از گرید  Gridطریقه درست و اصولی انتفال اطالعات را به کاربر محقق میکند.

انواع گرید در طراحی وبسایت
در طراحی وبسایت گریدهای بسیاری وجود دارد ،که که هریک میتوانند در بهبود بخشیدن به ظاهر سایت و
قوت بخشیدن به محتوای آن مؤثر و مفید واقع شوند.



 -1گرید ستونی

گرید ستونی را میتوان به جهت ایجاد فضایی با ستونهای عمودی به کار گرفت .معموالً سمت چپ این ستونها
برای تصاویر ،عناوین و متون آزاد مورد استفاده قرار میگیرد .از این نوع  Gridدر طراحی سایت برای ایجاد پل و
ارتباط بین ستونها نیز استفاده میکنند.



 -2گرید نوشتاری

گرید نوشتاری سادهترین نوع گرید در طراحی وبسایت است ،که از یک بلوک متنی به همراه تصاویر
جاسازیشده در متن تشکیل میشود .ساختار این  Gridشبیه ستونی مستطیلمانند است ،که با متن و محتوا پر
شدهاست .گریدهای نوشتاری در کتابها ،مقاالت و پستگذاری وبالگها مناسب هستند.
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 -3گرید سلسله مراتبی

گرید سلسله مراتبی زمانی در طراحی وبسایت مورد استفاده قرار میگیرد ،که نیازمند ایجاد ارتباط نزدیک بین
محتواهای مختلف باشید .این نوع از گرید به طور معمول عناصر مختلف سایت را در یک قالب بصری و گویا قرار
میدهد ،که اغلب با اندازه دلخواه ستونها و ردیفهایی با وسعت متفاوت و به صالح دید طراح همراه است.



 -4گرید قسمتی

اگر در طراحی یک وبسایت با طرحی پیچیده روبهرو هستید و نیاز به کنترل باالیی دارید از گرید قسمتی استفاده
کنید .با استفاده از گرید قسمتی طراحی با دستهبندی عمودی و افقی ساختارسازی میشود و با تقسیمبندیهای
این گرید فضای عناصر گوناگون را در وبسایت میتوان محدود کرد .گرید قسمتی در طرحهایی کاربرد دارد ،که
پیچیدگی زیادی دارند و از تصاویر و افکتها بیشتر استفاده میشود.

سیستم گریدبندی در فریمورک بوتاسترپ 4
بوتاسترپ برای سهولت در امر ریسپانسیوسازی ،هر صفحه را به  21ستون مساوی تقسیم میکند.
نکته :برای درک بیشتر این موضوع پیشنهاد میکنم اکستنشن  Design Grid Overlayرا روی مرورگر
کروم خودتان نصب کنید.

با نصب این اکستنشن اگر وارد سایت بشوید و روی اکستنشن کلیک کنید ،سایت را به  21ستون هماندازه
(دقیقاً سیستم گریدبندی بوتاسترپ) تقسیم میکند.
همان طور که در شکل مشاهده میکنید ،سایت را به  21ستون تقسیم کردهاست.
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مقدمات گریدبندی در بوتاسترپ 4
شما در بوتاسترپ میتوانید تعیین کنید ،که یک المنت در دستگاههای اندازه لپتاپ  2ستون از این  21تا ستون
را دربربگیرد؛ همچنین میتوانید تعیین کنید المنتی در دستگاههای با اندازه تبلت  1ستون را دربربگیرد و غیره ،به
همین ترتیب برای دستگاههای با اندازه موبایل .به تصویر زیر توجه کنید:

همان طور که میبینید در سطر اول هر باکس فقط به اندازه  2ستون اندازه گرفتهاست (در هر سطر 21
باکس).
در سطر دوم هر باکس به اندازه  1ستون اندازه گرفتهاست (که هر سطر میشود  1باکس).
در سطر سوم هر باکس به اندازه  1ستون اندازه گرفتهاست (که هر سطر میشود  2باکس).
در سطر چهارم هر باکس به اندازه  2ستون اندازه گرفتهاست (که هر سطر میشود  1باکس).
در شکل زیر همان طور که مشاهده میکنید  21ستون داریم ،که قسمت هدر از کل  21ستون تشکیل شدهاست
و قسمت  sidebarاز  2ستون و قسمت  contentاز  4ستون تشکیل شدهاست؛ پس نتیجه میگیریم که هر یک
از بخشهای قالب میتواند از ستونهای متفاوت بر اساس نیاز و نوع طراحی قالب تشکیل شود.
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و یا در شکل زیر نوع دیگری از ستونبندی را مشاهده میکنید:

معرفی قسمتهای مختلف سیستم گرید
در سیستم گریدبندی  row ،columnو  Gapوجود دارد ،که فاصله بین ستونها و ردیفها هستند .در شکلهای
زیر این سه گزینه نمایش داده شدهاست:
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معرفی سیستم گریدبندی 961
سیستم  Grid 213و دیگر سیستمهای مشابه آن یک راه سریع و آسان برای ایجاد طرحبندیهای مبتنی بر گرید
با استفاده از  CSSاست .آنها این کار را با ارائه یک راهکار بهینهشده به شما میدهند ،که در اکثر مرورگرها
تست شده و عرض و ستونبندیهای الزم در آنها تعیین شدهاست.
 Grid 213یک روش ساده برای ساخت سایت بر مبنای اصول ستونبندی تا  213پیکسل است.
دلیل اینکه چرا  213پیکسل انتخاب شده ،این است که خواسته شده وبسایت در تمام دستگاهها و
گدجتهای قدیمی و امروزی برای کاربر به راحتی و درستی به نمایش درآید.
برای دانلود و به دست آوردن اطالعات درباره این سیستم گریدبندی آدرس  www.960.csرا در مرورگر وارد
کنید تا صفحه سایت به شکل زیر ظاهر شود:

توسط نوار پیمایش عمودی مرورگر ادامه سایت را هم مرور کرده و در کمی پایینتر ،نمونه سایتهایی که با
این سیستم گریدبندی شدهاند را مشاهده میکنید.
در شکل زیر یک نمونه از این سایتها را نشان دادهایم:
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همان طور که مشاهده میکنید دکمهای در باالی هر یک از این نمونه سایتها به نام  show gridوجود
دارد ،که با کلیک کردن روی آن تعداد ستونهای گرید نمایش داده میشود و با کلیک دکمه  hide gridاین
ستونها دوباره غیرفعال میشود.
همچنین در باالی هر یک از این نمونه سایتها عدد  12colیا  16colنمایش داده شده ،که معرف تعداد
ستونهایی است که سایت نمونه با آن گریدبندی شدهاست.
در شکل باال شما  21ستون مشاهده میکنید.
 213از دو نوع ستونبندی  21ستونه و  21ستونه استفاده میکند (یک نسخه  12ستونه هم دارد ،که واقعاً
به درد اشخاصی میخورد که نیاز به کنترل بیشتر بر روی ستونها دارند).

نحوه محاسبه اندازه هر یک از ستونها در سیستم گرید 961
در حالت  21ستونه اولین ستون  px 13و فاصله بین هر ستون به طور استاندارد معموالً  13پیکسل است ،که با
توجه به فاصله بین هر ستون و عرض ستون اول ( 13پیکسل) به ترتیب ستونهای بعدی هر بار  px 43به آن
اضافه میشود.
بنابراین عرض ستونهای موجود به ترتیب 223 ،413 ،133 ،113 ،213 ،213 ،143 ،133 ،113 ،223 ، 13
پیکسل است.

نکته :در تصویر باال (سیستم گریدبندی  21ستون) عرض ردیف دوم تا آخر بدون فاصله بین ستونها
محاسبه شدهاست.

در نسخه  21ستونه به صورت مشابه  21ستونه است ،با این تفاوت که ستون اول  px 23و برای ستونهای
بعدی هر بار  px 13اضافه میگردد.
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بنابراین عرض ستونهای موجود این سری ،123 ،143 ،113 ،213 ،233 ،123 ،143 ،113 ،213 ،233 ،23
 223 ،443 ،413 ،113 ،133پیکسل است.

نکته :در تصویر باال (سیستم گریدبندی  21ستون) عرض ردیف دوم تا آخر بدون فاصله بین ستونها
محاسبه شدهاست.
حال اگر شما اندازه  21و یا 21ستون را با یکدیگر طبق محاسبه فوق جمع کنید ،همان عرض  213پیکسل
میشود.
نکته :الزم به ذکر است ،که شما میتوانید عرض  213را برای قالب خود با سیستم گریدبندی  213در نظر
بگیرید؛ ولی اندازه اصلی عرض قالب بیشتر از  213مثالً  2312باشد .در این صورت فقط در عرض 213
پیکسل باید محدوده اصلی طراحی را در نظر بگیرید و از دو طرف راست و چپ قالب فضای خالی باقی
میماند.

دانلود فریمورک 961
برای دانلود سیستم گریدبندی  213کافی است ،که در ابتدای سایت  960.csروی لینک دانلود کلیک کرده تا
برای شما دانلود شود .همان طور که مشاهده
میکنید این سیستم؛ شامل فایلهای ،ss
،fireworks ،template ،sketch paper
 Photoshop ،illustratorو غیره است.
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پوشه مربوط به سیستم گریدبندی  213در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر قرار داده شدهاست.
Programs/960.cs/ 960-Grid-System-master

به مسیر فوق رفته و پوشه  960-Grid-system-masterرا باز کنید .داخل این پوشه چند فولدر دیگر به
نامهایی که در شکل زیر نمایش داده شده مشاهده میکنید .به داخل فولدر  sketch_sheetsرفته و  2فایل با
فرمت  pdfرا مشاهده میکنید.

فایل  960_sketch_12_col.pdfرا باز کنید .توسط فایلهای اسکچ که به صورت  12 ،21 ،21ستون برای
شما قرار داده شدهاست ،به راحتی میتوانید طرح اولیه قالب سایت خود را در صفحهای که حاوی  21ستون است،
طراحی کنید .این فایل را پرینت بگیرید و به عنوان یک کاغذ طرح اولیه قالب را بر اساس تعداد ستونهای مورد
نیاز برای هر قسمت از قالب از آن استفاده کنید .در قسمت سمت چپ هم چنان چه نیاز به درج توضیحات طی
طراحی قالب دارید ،میتوانید در این قسمت وارد کنید.
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شما میتوانید به طور مثال؛ مانند شکل زیر طرح اولیه یا اسکلت سایت مورد نظر را روی این برگه به صورت
زیر رسم کنید:
نکته :چنان چه فایل  sketch_all.pdf _213را از پوشه  sketch_sheetsباز کنید ،مشاهده میکنید که این
فایل دارای  1صفحه میباشد ،که  2صفحه گریدبندی شده در یک صفحه برای شما قرار داده شدهاست .شما
میتوانید در صورت نیاز طرح یا اسکلت اولیه بقیه صفحات قالب؛ مانند درباره ما ،تماس با ما و  ...را در این
صفحات رسم کنید.
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آشنایی با پوشه  templatesدر سیستم گرید 961
در مسیر  Programs/960.cs/ 960-Grid-System-masterپوشه  templatesرا باز کنید .در این قسمت
پوشههای دیگری مشاهده میکنید ،که هر کدام مربوط به نرمافزارهای مختلف است .شما میتوانید با توجه به
نرمافزاری که میخواهید طرح قالب را در آن پیادهسازی کنید ،به پوشه نرمافزار مربوطه رفته و از فایلهای
گریدبندیشده آن استفاده کنید .حال به پوشه  Photoshopرفته و درون این پوشه سه فایل به شکل زیر
مشاهده میکنید:

در این مرحله سه فایل وجود دارد که هر یک مربوط به سیستم گرید  21ستونی  21 ،ستونی و  12ستونی
میباشد .بر حسب اینکه میخواهید طرح قالب را روی کدامیک پیادهسازی کنید فایل مورد نظر را باز کنید .در
اینجا فایل  21ستونی را به طور مثال باز کنید.
همان طور که مشاهده میکنید این فایل با  21ستون گریدبندی شدهاست و خطوط راهنما هم در حال
نمایش هستند .برای به دست آوردن اندازه کل سند کافی است ،که به منوی  Imageرفته و گزینه image size
را انتخاب کرده ،سپس در پنجرهای که باز میشود در کادر  widthعرض و در کادر  Heightارتفاع سند نمایش
داده میشود ،که در این فایل عرض سند  2313و ارتفاع آن  2313است .همان طور که در مباحث فوق متذکر
شدیم اندازه هر یک از ستونها در گریدبندی  21ستونی  13پیکسل است و فاصله بین ستونها  13پیکسل
میباشد.
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نکته :برای به دست آوردن عرض یک ستون در گریدبندی  21ستونی (این فایل) میتوانیم ابزار
 rectangular marqueeرا انتخاب کرده و روی یکی از این ستونها به دلخواه درگ کنیم تا عرض ستون در
کادری کوچکی برای ما نمایش داده شود.

به طور مثال چنان چه ما بخواهیم محدودهای به اندازه
 143پیکسل را به سایدبار قالب سایت اختصاص دهیم ،به
راحتی میتوانیم با درگ کردن توسط ابزار rectangular
 marqueeو یا  rectangleروی ستونها محدوده مورد نظر را
رسم کنیم .همان طور که میبینید هنگام رسم محدوده توسط

نکته :در فایلهای دیگر این قسمت که
به صورت  21و  12ستونی است ،هر
چقدر تعداد ستونها بیشتر باشد؛ در
نتیجه عرض ستونها کمتر میشود.

این ابزارها در کادر کوچکی عرض و ارتفاع محدوده را به ما
نمایش میدهد .در صورتی که توسط خطوط راهنما باید به
دست آوردن این محدوده با انجام محاسبات دقیق صورت
میگرفت.

آشنایی با رنگهای  Flatیا SRGB
الزم به ذکر است ،که رنگهای فلت از نوع  SRGBهستند؛ بدین معنی که این نوع رنگها؛ مانند رنگهای
 RGBدر تمامی مانیتورها به صورت واقعی نمایش داده میشوند .در صورتی که رنگهای  RGBدر مانیتورهای
قدیمیتر یا برخی مانیتورها از رنگ واقعی خود به صورت کمی تیرهتر یا روشنتر نمایش داده میشوند .برای
مشاهده رنگهای فلت میتوان در گوگل عبارت flat colorsرا وارد کرده و سایتهایی را که دارای رنگهای
فلت هستند ،مشاهده کنید.
برخی از این سایتها که رنگهای فلت را نمایش میدهند و شما میتوانید در قالب سایت فلت خود از آنها
استفاده کنید ،در زیر آورده شدهاست:
سایت  flatuicolors.comکه در آن رنگهای فلت به صورت گروهبندی نمایش داده شدهاست و برای
استفاده از آن میتوان روی گروه مورد نظر کلیک کنید تا به صورت تمام صفحه باز شود.
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برای استفاده از این رنگها روی رنگ مورد نظر کلیک کنید و با این کار رنگ در حافظه کلیپ بورد برای
شما قرار میگیرد .حال میتوانید برنامه فتوشاپ را باز کرده و بر روی پنجره رنگ  foregroundکلیک کرده،
سپس در پنجره رنگ کلیدهای  vو  ctrlرا فشرده تا کد رنگ در کادر کد وارد شود.
سایت  www.flatcolorsui.comو یا سایت  https://tr.pinterest.com/ayrikotu/flat-colorsبه این
آدرس که در آن کد هگزای رنگ نمایش داده میشود و میتوانید کد را در برنامه فتوشاپ وارد کرده و از آن
استفاده کنید ،همچنین سایتهای زیادی در رابطه با رنگهای فلت وجود دارند که به دلخواه میتوانید هر یک از
آنها را استفاده کنید.

آشنایی با کالسهای سیستم گریدبندی در بوتاسترپ 4
بوتاسترپ کالسهایی را برای گریدبندی تعیین کرده که در ادامه به آنها میپردازیم:
کالس  -col.برای دستگاههای خیلی کوچک  /عرض نمایشگر دستگاه کمتر از  111پیکسل.
کالس  -col-sm.مخفف  smallبرای دستگاههای کوچک  /عرض نمایشگر برابر با  111پیکسل یا بیشتر از
آن.
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کالس  -col-md.مخفف  mediumبرای دستگاههای متوسط  /عرض نمایشگر برابر با  114پیکسل یا
بیشتر از آن.
کالس  -col-lg.مخفف  largeبرای دستگاههای بزرگ  /عرض نمایشگر برابر با  221پیکسل یا بیشتر از
آن.
کالس  -col-xl.مخفف  x largeبرای دستگاههای خیلی بزرگ  /عرض نمایشگر برابر با  2133پیکسل یا
بیشتر از آن.
به عنوان مثال اگر اندازه نمایشگر یک دستگاهی بین  114و  221باشد و بخواهیم به اندازه  1ستون عرض
بگیرد از کالس  col-md-6استفاده میکنیم.
در اینجا  colکلمه مشترک تمامی کالسها بوده و مخفف  columnاست؛
کلمه دوم که  mdهست به خاطر اندازه دستگاه میباشد و عدد  1موجود در کالس؛ به این معناست که اِلمنت
مد نظر ما به اندازه  1ستون اندازه بگیرد.

اندازه سند در طراحی قالب فلت
الزم به ذکر است ،که در طراحی قالبهای فلت و به طور کل سبکهای دیگر طراحی توسط سیستم گریدبندی و
در نتیجه طراحی سایت به صورت واکنشگرا الزم است ،که در ابتدا و قبل از شروع طراحی اندازه درستی برای
قالب مشخص شود .طبق استاندارد فریمورکهای مختلف ،اندازه استاندارد برای deviceهای متفاوت؛ مانند
دسکتاپ ،تبلت ،موبایل برای هر کدام متفاوت میباشد .در شکل زیر اندازه دستگاههای متفاوت نمایش داده
شدهاست:
اندازه های استاندارد سیستم گریدبندی در فریمورکهای مختلف:

همان طور که مشاهده میکنید چنان چه بخواهید برای موبایل ) (phonesقالب را طراحی کنید ،باید عرض
صفحه را کوچکتر از  114قرار دهید.
چنان چه بخواهید قالب را برای  tabletطراحی کنید ،عرض صفحه را باید مساوی یا بزرگتر از  114پیکسل
قرار دهید.
چنان چه بخواهید قالب را برای small laptop؛ یعنی لپتاپهای کوچک طراحی کنید باید عرض صفحه را
برابر یا بزرگتر از  221قرار دهید.
و چنان چه بخواهید قالب را برای  laptops and desktopsلپتاپها و مانیتورهای پهن یا بزرگ طراحی
کنید ،باید عرض سند را مساوی یا بزرگتر از  2133پیکسل قرار دهید.
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نکته :الزم به ذکر است ،که این اندازهها با تغییر اندازه مانیتورها و ورود دیوایسهای مختلف به بازار تغییر
میکند.
نکته :در طراحی قالب سایت ) ،(uiقالب سایت را طراحی کرده و پس از اتمام کار طرح قالب را در فایل
فتوشاپ یا نرمافزارهای گرافیکی دیگر به برنامهنویس یا شخصی که در زمینه ) (uxتخصص دارد تحویل داده
و در اینجا بحث مربوط به واکنشگرا و ریسپانسیو بودن سایت را در واقع برنامهنویس انجام میدهد.

پروژه ( : 11طراحی قالب فلت )Flat
در این پروژه قصد داریم یک قالب به سبک فلت طراحی کنیم.
فایل  psdو  jpegاین پروژه در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر برای شما قرار داده شدهاست.
Projectsbook/project-false12/flat-template.psd

طراحی  wireframeیا اسکلت پروژه قالب فلت
در ابتدای کار میخواهیم اسکلت یا وایرفریم این پروژه را طراحی کنیم .همان طور که در مباحث قبل توضیح
دادیم برای طراحی قالب فلت در این پروژه دیگر نمیخواهیم از خطوط راهنما یا همان guide lineها برای ایجاد
وایرفریم یا اسکلت قالب استفاده کنیم؛ بلکه میخواهیم از روش جدیدتر گریدبندی ،که میتوان با آن سایتهای
واکنشگرا تولید کرد را برای طراحی قالب استفاده کنیم.
برای این کار مراحل زیر را به ترتیب طی میکنیم.
 -1همففان طففور کففه قففبالً متففذکر شففدیم بففرای طراحففی وایرفففریم ایففن پففروژه مففیتففوان از فایففل
 960_sketch_12_col.pdfاستفاده نمود و یا در نرمافزار دیگری این کار را انجام داد.
 -2در اینجا میخواهیم اسکلت یا وایرفریم قالب را در همین فایل در مسیر زیر رسم کنیم.
Programs/960.cs/ 960-Grid-System-master/ 960_sketch_12_col.pdf

 -3این فایل را از مسیر فوق باز کرده و میتوانید از روی آن توسط  snipping toolموجود در ویندوز
عکسی تهیه کرده ،سپس این عکس را در برنامه فتوشاپ باز کنید و یا آن را پرینت گرفته و توسط مداد به طور
دستی اسکلت سایت را رسم کنید.
 -1فایل مربوط به وایرفریم یا اسکلت این پروژه در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر برای شما به صورت
 psdو  jpegقرار داده شدهاست:
Projectsbook/project-false12/wireframe-p11/wireframe-flat-p11.psd

191

آموزش جامع طراحی رابط کاربری وب ( )UIبا فتوشاپ /مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

نکته :همان طور که میدانید اسکلت یا وایرفریم یک قالب در برنامه فتوشاپ را توسط ابزار های

rectangle

 rounded rectangle tool،toolرسم میکنند.

طراحی موکاپ  mockupاین پروژه (قالب فلت)
فایل موکاپ  mockupاین پروژه به صورت  psdو  jpegدر سیدی همراه کتاب در مسیر زیر برای شما قرار داده
شدهاست:
Projectsbook/project-false12/mockup-p11/mockup-flat-p11.psd

طراحی بخش اول قالب فلت (منوها و فرم  Loginو اسالیدر)
در این قسمت میخواهیم طراحی قالب فلت را آغاز کنیم .برای این کار مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید:
 -1ابتدا فایل  960_sketch_12_col.psdرا در سیدی همراه کتاب از مسیر زیر باز کنید:
Projectsbook/project-false12/ flat-template.psd

 -2همان طور که مشاهده میکنید ،میخواهیم قالب فلت را در گریدبندی  21ستون طراحی کنیم .عرض
این سند به طور کلی برابر با  2313پیکسل و اندازه کل ستونها برابر با  213پیکسل است .حال شما میتوانید بر
حسب نیاز و به طور دلخواه به صورت تمامصفحه و یا در محدوده ستونهای گریدبندیشده طراحی را انجام
دهید.
 -3تغییر ارتفاع سند:
همان طور که مشاهده کردید اندازه عرض این سند برابر با  2313و ارتفاع آن هم برابر با  2313است .حال
در این پروژه ما قصد داریم قالب را از لحاظ افقی به  1بخش و هر بخش را به ارتفاع  113پیکسل برای قرار
دادن قسمتهای مختلف قالب و اِلمانهای مختلف تقسیم کنیم.
برای این کار مراحل زیر را انجام میدهیم:
 .Aابتدا به منوی  imageرفته و گزینه
 canvas sizeرا انتخاب میکنیم تا پنجره
مربوط به آن باز شود.
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 .Bدر این پنجره در قسمت  heightارتفاع عدد  1333را وارد کرده و برای اینکه این عدد به ارتفاع سند
اضافه شود ،روی عالمت فلش گزینه  Anchorکه به سمت باال است یک بار کلیک کرده تا جهت فلش به سمت
پایین تغییر یابد.

 .Cبا این کار عدد واردشده به ارتفاع سند اضافه میشود.
 .Dپس از این کار مشاهده میکنید که ستونهای گریدبندیشده در قسمتی که به سند اضافه شدهاست،
مشاهده نمیشود .برای اینکه ستونهای گریدبندیشده را تا انتهای سند اضافه کنیم ،کافی است که کلیدهای t
و  ctrlرا فشرده و توسط گیره پایین ،آن را تا انتهای سند درگ کنیم تا ارتفاع ستونهای گریدبندی هم زیاد شود.
به شکل زیر:

 -1رسم محدوده منو و قسمتهای دیگر قالب توسط خطوط راهنما:
همان طور که مشاهده میکنید ،در این فایل گریدبندیشده خطوط راهنما به صورت افقی وجود ندارد و ما
باید بر اساس طرح قالب محدودههای مربوط به هر بخش را توسط خطوط راهنما ایجاد کنیم .در ابتدای کار
میخواهیم محدودهای برای منو در ابتدای صفحه در نظر بگیریم.
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 .Aبرای تعیین محدوده منو وارد منوی  viewشده و گزینه
 new guideرا انتخاب کرده ،سپس عدد  13پیکسل را در جهت افقی؛
یعنی  horizontalوارد کرده و  okمیکنیم.

 .Bبرای تعیین بخش دوم سایت میخواهیم محدودهای به اندازه
 133پیکسل داشته باشیم .در پنجره  new guideعدد  113پیکسل را
در جهت افقی وارد میکنیم؛ زیرا  13پیکسل مربوط به منو بود؛ پس
عدد  13را با  133جمع میکنیم تا خطی در موقعیت  113پیکسل ایجاد
شود.
 .Cبرای تعیین بخش سوم میخواهیم باز هم به ارتفاع 113
پیکسل دیگر به صورت عمودی جدا کنیم .برای این کار باید  113را در
عدد  1ضرب کنیم و مقدار به دست آمده را در پنجره  new guideوارد
کنیم.
113*1 =2123
پس باید عدد  2123را برای رسم خط سوم وارد کنیم.
 .Dبرای تعیین بخش چهارم قالب میخواهیم باز هم بفه ارتففاع
 113پیکسل دیگر به صورت عمودی جدا کنیم .برای ایفن کفار بایفد
 2123را که موقعیت خط قبلی؛ یعنی سوم بودهاست در عدد  1ضرب
کنیم و مقفدار بفه دسفت آمفده را در پنجفره new guideوارد کنفیم.
2123*1=1323
پس باید عدد  1323را برای رسم خط چهارم وارد کنیم.
 .Eبرای تعیین بخش پنجم میخواهیم باز هفم بفه ارتففاع 113
پیکسل دیگر به صورت عمودی جدا کنیم .برای این کار بایفد 1323
را که موقعیت خط قبلی؛ یعنی چهارم بودهاست در عدد  1ضرب کنیم
و مقففدار بففه دسففت آمففده را در پنجففره  new guideوارد کنففیم.
1323*1=1143
پس باید عدد  1143را برای رسم خط پنجم وارد کنیم.
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 .Fبرای تعیین بخش ششم میخواهیم باز هم به ارتفاع 113
پیکسل دیگر به صورت عمودی جدا کنیم .برای این کار باید 1143
را که موقعیت خط قبلی؛ یعنی پنجم بودهاست در عدد  1ضرب کنیم
و مقدار به دست آمده را در پنجره  new guideوارد کنیم.
1143*1=1113
پس باید عدد  1113را برای رسم خط ششم وارد کنیم.
 .Gبرای تعیین بخش هفتم میخواهیم باز هم به ارتفاع 113
پیکسل دیگر به صورت عمودی جدا کنیم .برای این کار باید 1113
را که موقعیت خط قبلی؛ یعنی ششم بودهاست در عدد  1ضرب کنیم
و مقدار به دست آمده را در پنجره  new guideوارد کنیم.
1113*1=2313
پس باید عدد  2313را برای رسم خط هفتم وارد کنیم.
 -5رسم مستطیل به عنوان منو:
 .Aدر این مرحله میخواهیم منوی قالب را در ابتدای صفحه رسم کنیم .برای این کار کافی است ،که ابتدا
از پایین پنل الیهها توسط آیکون  create a new layerالیهای را ایجاد کنیم.
 .Bسپس ابزار  rectangle toolرا انتخاب کرده و در محدوده منو که با خط راهنما مشخص شدهاست،
مستطیلی را به عرض صفحه درج کنیم.
 .Cرنگ  foregroundرا سیاه قرار میدهیم و توسط کلیدهای  Backspaceو  altاین رنگ را به داخل
محدوده انتخابشده اعمال میکنیم.

 .Dتوسط کلیدهای  dو  ctrlاین محدوده را از حالت انتخاب خارج میکنیم.
 .Eاز کادر باالی پنل الیهها که مربوط به استایلهای الیهها است blend mode ،الیه را از  normalبه
حالت  multiplyتغییر داده و از کادر  fillمقدار این قسمت را کاهش داده و روی حدوداً  13درصد تنظیم
میکنیم.
 نام این الیه را به  top menuتغییر میدهیم. -4وارد کردن تصویر برای محدوده اسالیدر:
در این قسمت میخواهیم تصویری که در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر برای شما قرار داده شدهاست را
در محدوده دوم قالب؛ یعنی هدر قرار دهیم.
Projectsbook/project-false12/photo/hearo-pic1.jpeg
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 .Aاین فایل را از مسیر گفتهشده وارد فتوشاپ کنید.
 .Bحال آن را توسط ابزار  moveبه محدوده دوم؛ یعنی زیر منو انتقال دهید و در صورت لزوم توسط
کلیدهای  tو  Ctrlآن را ترنسفورم کرده و متناسب با محدوده مشخصشده تغییر سایز دهید.
 نام این الیه را به  hearo headerتغییر دهید. -2جایگزین کردن یک عکس با تصویر درون مانیتور قسمت هدر:
در این مرحله میخواهیم یک عکس با مضمون طراحی قالب سایت ،درون صفحه مانیتوری که در عکس
هدر وجود دارد ،قرار دهیم .بدین صورت که گویی صفحه مانیتور در حال نمایش این عکس میباشد .برای این
کار کافی است ،که مراحل زیر را طی کنیم:
 .Aابتدا عکس مورد نظر که در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر وجود دارد را در برنامه فتوشاپ باز کنید:
Projectsbook/project-false12/photo/photoshop-pic.jpeg

 .Bپس از باز کردن این تصویر در فتوشاپ آن را با درگ کردن به درون فایل پروژه انتقال دهید.
 .Cاین عکس را با ابزار  moveبر روی صفحه مانیتور قرار دهید .حال کلیدهای  tو  ctrlرا فشرده و کلیک
راست کنید ،سپس گزینه  distortرا انتخاب میکنیم.

 .Dحال از گیرههایی که در چهار طرف تصویر به وجود آمدهاست به ترتیب هر کدام را گرفته و به داخل
صفحه مانیتور درگ کرده ،سپس محل آن را تنظیم میکنیم.
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 .Eپس از تنظیم تصویر در صفحه مانیتور کلید  enterرا فشار دهید.
 نام این الیه را به  pic-monitorتغییر دهید. -8اعمال افکت به تصویر:
در این قسمت میخواهیم برای اینکه تصویر جلوه بهتری داشته باشد افکتی را به آن اعمال کنیم .برای این
کار مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
 .Aابتدای یک الیه در باالی الیه داخل مانیتور؛ یعنی  pic-monitorایجاد میکنیم .نام این الیه را به
 black-maskتغییر میدهیم.
 .Bرنگ  foregroundرا به سیاه تغییر داده و در حالی که روی این الیه هستیم توسط کلیدهای
 backspaceو  Altرنگ سیاه را به داخل این الیه اعمال میکنیم.
 .Cبا این کار مشاهده میکنید ،که کل صفحه به رنگ سیاه درمیآید.
 .Dدر این مرحله روی الیه سیاه؛ یعنی  blak-maskقرار گرفته و کلیک راست کرده ،سپس گزینه create
 clipping maskرا انتخاب میکنیم.
 .Eحال روی الیه  ،pic-monitorکه در زیر الیه سیاه قرار دارد قرار گرفته و آن را هم توسط کلیک راست
کردن و انتخاب گزینه  create clipping maskبه حالت ماسک درمیآوریم .
نکته :ترتیب قرارگیری الیههای مربوط به این قسمت به شکل زیر است:

 .Fحال روی الیه  black-maskقرار گرفته و  opacityاین الیه را به  21درصد تغییر میدهیم تا تصویر
هدر نمایان شود.
 .Gاکنون به خاطر اینکه تصویر جلوه بهتری داشته
باشد ،روی الیه pic-monitor؛ یعنی همان تصویر داخل
صفحه مانیتور قرار گرفته و به منوی  filterرفته ،سپس از
قسمت  blurگزینه  Gaussian blurرا انتخاب میکنیم و
در پنجره این فیلتر مقدار  3.1را برای آن تنظیم میکنیم.
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تصویر نهایی داخل محدوده دوم؛ یعنی هدر به شکل زیر میشود:

 -9رسم دکمههای مربوط به اسالیدر:
در این قسمت میخواهیم دکمههای مربوط به اسالیدر را ایجاد کنیم؛ ولی قبل از این کار الزم است ،که
برای دقیقتر و شکیلتر شدن طرح ابتدا وسط تصویر مربوط به اسالیدر را توسط خطوط راهنما پیدا کنیم .برای
این کار مراحل زیر را طی کنید:
 .Aبرای رسم اولین خط باید وسط اسالیدر را محاسبه کنیم.
همان طور که میدانیم ارتفاع اسالیدر از ابتدای صفحه 113
پیکسل است؛ پس باید عدد  113را به  1تقسیم کنیم ،که 111
پیکسل میشود .حال باید در پنجره  new guideدر حالت افقی
عدد  111را وارد کنیم.
 .Bدر این مرحله برای رسم خطی به اندازه  21پیکسل که
بتوان توسط آن ارتفاع دکمه را رسم کرد ،عدد  111را از 21
پیکسل کم کرده و نتیجه آن؛ یعنی  113را در  new guideوارد
میکنیم.

 .Cبرای خط سوم که بتوان دکمه را به صورت دقیق رسم
کرد ،میخواهیم خط راهنمای دیگری به ارتفاع  21پیکسل رسم
کنیم .برای این کار باید عدد  111را با  21جمع کرده و حاصل را
که  113میشود ،در کادر  new guideوارد کنیم.
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تصویر خطوط وسط اسالیدر برای رسم دکمهها به شکل زیر است:

 .Dدر این مرحله ابزار  custom shapeرا انتخاب
کرده و از قسمت شیپها فلشی را که در تصویر مقابل
نمایش داده شدهاست ،انتخاب میکنیم:
حال با درگ کردن این شیپ در سمت راست اسالیدر
این فلش را در بین خطوط راهنمایی که در وسط اسالیدر
ایجاد کردیم ،رسم میکنیم.

 نام الیه این فلش را به  arrow-rightتغییر میدهیم. .Eدر این مرحله میخواهیم یک فلش دیگر در سمت چپ اسالیدر داشته باشیم .برای این کار روی الیه
فلش؛ یعنی  arrow-rightقرار گرفته و کلیک راست کرده ،سپس گزینه  duplicate layerرا انتخاب میکنیم.
در پنجرهای که باز میشود نام  arrow-leftرا وارد کرده و  okمیکنیم ،سپس آن را به سمت چپ اسالیدر منتقل
میکنیم .برای تغییر جهت این فلش آن را توسط کلیدهای  tو  ctrlانتخاب کرده و کلیک راست میکنیم؛ در
نهایت گزینه  flip horizontalرا کلیک میکنیم.
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 -17رسم بالتهای مربوط به نمایش اسالیدر:
در این مرحله میخواهیم پنج بالت در زیر اسالیدر رسم کنیم ،به طوری که هر کدام نمایانگر حرکت یک
اسالید باشد .برای این کار مراحل زیر را به ترتیب طی میکنیم:
 .Aابتدا توسط خطوط راهنما محدودهای را که میخواهیم بالتها را در آن درج کنیم ،ایجاد میکنیم .برای
این کار کافی است که از خطکش افقی یک خط به صورت فرضی در پایین اسالیدر درگ کنیم ،سپس خط دوم
را طوری رسم میکنیم که با خط اول محدوده بالتها  13پیکسل فاصله داشته باشد؛ به طور مثال در اینجا خط
اول محدوده بالت در موقعیت  113پیکسل رسم شده ،حال خط دوم را در موقعیت  123پیکسل درگ میکنیم.

 .Bدر این مرحله ابزار  ellipse toolرا انتخاب کرده و دایرهای به اندازه عرض  21در ارتفاع  21با رنگ
خاکستری؛ یعنی کد  #212124درست در وسط اسالیدر؛ یعنی ستون ششم رسم میکنیم.
 نام این الیه را به  bt1-activeتغییر میدهیم. .Cسپس افکت  Inner shadowرا با مقادیر زیر به این دایره اعمال میکنیم:
normal :Blend mode -

  :Colorسفید  11 :Opacityدرصد  23 :Angleدرجه  3 :Distanceپیکسل  12 :Chokeپیکسل  1 :Sizeپیکسلنکته :این بالت اکتیو است؛ به این معنی که اسالیدر فعال را نمایش میدهد.
 .Dدر این مرحله چهار بالت دیگر را با پایین نگه داشتن کلید  Altایجاد میکنیم .با استفاده از پایین نگه
داشتن این دکمه و درگ کردن میتوانید از بالت رسمشده به تعداد دلخواه کپی بگیرید.
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نکته :الزم به ذکر است ،که هنگام کپی کردن از بالت اول توسط پایین نگه داشتن کلیدهای  shiftو ،Alt
فاصله بین بالت اول با بالت کپیشده را به شما نمایش میدهد .توسط نمایش این فاصلهها میتوانید بین
بالتها فاصلههای یکسانی را ایجاد کنید.
 .Eدر این مرحله میخواهیم بالتهای دوم تا پنجم را که غیرفعال هستند و حالت اکتیو ندارند به رنگ
خاکستری روشن تغییر دهیم؛ زیرا رنگ بالت فعال باید با رنگ بقیه بالتها که هنوز تصاویر دیگر اسالیدر را
نمایش ندادهاند ،متفاوت باشد.
برای این کار بالتهای دیگر را یکی یکی انتخاب کرده و در حالی که ابزار  ellipseفعال است ،روی الیه
مربوط به هر یک از بالتها رفته و رنگ آنها را به کد  #c2c6c9تغییر دهید.

نکته :الزم به ذکر است ،که الیههای مربوط به چهار بالت دیگر برای اسالیدر را به نامهای  bt2-disableتا
 bt4-disableتغییر دهید.
 .Fدر این مرحله بهتر است ،که الیههای مربوط به اسالیدر را با پایین نگه داشتن کلید  ctrlانتخاب کرده و
کلیدهای ترکیبی  Gو  ctrlرا فشرده تا الیههای مربوطه در یک گروه قرار گیرند .نام این گروه را به  sliderتغییر
دهید.
این الیهها در دو تصویر زیر نمایش داده شدهاست.
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 .Gدر مرحله آخر میخواهیم عبارت (لرن سافت مرجع آموزش نرمافزارهای گرافیکی) را روی اولین تصویر
اسالیدر وارد کنیم .برای این کار ابزار  textرا انتخاب کرده و توسط فونت  B royaو رنگ قرمز این عبارت را
وارد میکنیم.
 -11قرار دادن لینکهای مربوط به نوار منو:
در این قسمت میخواهیم لینکهای مربوط به نوار منو را روی آن قرار دهیم.
برای این کار مراحل زیر را انجام میدهیم:
 .Aابتدا نوار مستطیلی را که به عنوان نوار منو در ابتدای پروژه رسم کردیم و الیه آن را به نام top menu

نامگذاری نمودیم ،انتخاب کرده و توسط کلیدهای  Gو  ctrlآن را در گروهی به نام  menuقرار میدهیم.
 .Bحال بهتر است ،که در وسط نوار منو خط راهنمایی را قرار داده تا بهتر بتوانیم لینکهای مربوط به منو را
وارد کنیم .همان طور که میدانیم ارتفاع منو از ابتدای صفحه  13پیکسل است و نصف آن  11پیکسل میشود؛
پس در گزینه  new guideدر جهت افقی عدد  11را وارد میکنیم.
 .Cسپس ابزار  text toolرا انتخاب کرده و نوع فونت  B yekanرا با سایز  11و رنگ سفید تنظیم کرده،
سپس با کلیک کردن در محدوده منو بین ستونهای گریدبندیشده متن لینکها را وارد کنیم .برای اولین لینک
عبارت (خانه) را وارد میکنیم.
 .Dدر این مرحله با پایین نگه داشتن کلید  Altو درگ
کردن از الیه (خانه) یک کپی دیگر در ستون بعدی به عنوان
لینک دوم قرار میدهیم .نام این لینک را به (خدمات) تغییر
میدهیم.
 .Eسپس از لینک دوم؛ یعنی (خدمات) به روش
گفتهشده  2کپی دیگر هم گرفته و در ستونهای دیگر قرار
میدهیم.

نکته :نام این لینکها را فعالً در این
مرحله از طراحی تغییر نمیدهیم و با
پیشرفت پروژه و طراحی بخشهای دیگر
قالب نام آنها را متناسب با بخشهای
دیگر قالب اصالح میکنیم.

 -12ایجاد  hoverلینکها:
در این قسمت میخواهیم نشان دهیم ،که کاربر با قرار دادن ماوس یا  hoverکردن روی لینک ،چه رویدادی
اتفاق افتد .در این پروژه میخواهیم با  hoverماوس روی لینک کادر سفیدی روی لینک نمایش داده شود و رنگ
متن به مشکی تبدیل شود.
برای این کار مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
 .Aابتدا ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده و از پنل مربوط به مشخصات این ابزار گردی گوشههای
این ابزار را برابر با  1و رنگ آن را سفید قرار دهید.
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 .Bپس از رسم مستطیل به عنوان  hoverلینک آن را با ابزار  moveروی لینک دوم قرار دهید و رنگ متن
لینک دوم را به سیاه تغییر میدهیم.
 .Cحال بهتر است که  opacityالیه مربوط به هاور را روی  11درصد تنظیم کنیم.

 .Dدر این مرحله بهتر است ،که برای منظم شدن پنل الیهها،
الیههای مربوط به لینک منو و هاور آن را با پایین نگه داشتن کلید ctrl

انتخاب کرده ،سپس توسط کلیدهای  Gو  Ctrlآنها را در یک گروه به
نام  menu-linksقرار دهید.
نکته :گروه  menu-linksبه عنوان زیر گروه ،در گروه

menu

قرار میگیرد.

 -13طراحی فرم  loginبه سبک فلت:
در این مرحله از طراحی قصد داریم که لینکی به نام (ورود) را در قسمت باالی سمت چپ قالب ایجاد کنیم.
با کلیک کاربر روی این لینک ،فرم  loginظاهر میشود و کاربر میتواند با وارد کردن نام و حساب کاربری خود
وارد سایت شود.
برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 .Aدر ابتدا بهتر است که الیههای مربوط به طراحی فرم
 loginرا در یک گروه به نام  login-formقرار دهیم .برای این
کار روی گروه  menu-linksقرار گرفته و توسط کلیدهای  Gو
 Ctrlیک گروه به نام  login-formایجاد میکنیم .محل
قرارگیری این الیه را در زیر الیه  menuبا درگ کردن قرار
میدهیم.
نکته :برای اینکه عناصر مربوط به فرم  loginدر گروه  login-formقرار گیرد ،باید هنگام طراحی این گروه
در حالت انتخاب باشد و اگر الیههای مربوطه به صورت اتوماتیک در این گروه قرار نگرفت میتوانید با درگ
کردن آنها را به این گروه منتقل کنید.
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 .Bابتدا در ستون آخر در قسمت انتهای نوار منو توسط ابزار  Textعبارت (ورود) را با فونت  B yekanو سایز
 11و رنگ سفید تایپ میکنیم.
 .Cحال همان طور که متذکر شدیم  ،قصد داریم وقتی کاربر ماوس را روی این لینک هاور میکند ،کادر
سبزرنگی ظاهر شده و فرم  loginنیز نمایش داده شود .برای این کار توسط ابزار  rectangle toolاین کادر را با
کد رنگ  # ce6821روی لینک (ورود) رسم میکنیم ،به شکل زیر:

 نام این الیه را به  hover-loginتغییر میدهیم. .Dدر این قسمت میخواهیم یک کادر با عرض  133در ارتفاع  133پیکسل زیر لینک (ورود) رسم کنیم.
برای این کار ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده و این کادر را رسم میکنیم.
الزم به ذکر است ،که گردی گوشه باال سمت چپ این کادر را برابر با صفر قرار داده و بقیه گوشهها را برابر با
 23پیکسل قرار میدهیم .به شکل زیر:

 -نام این الیه را به  main-box-loginتغییر دهید.

فصل دوازدهم
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 .Eدر این مرحله میخواهیم مستطیلی را روی مستطیل اصلی فرم ورود ایجاد کنیم.
ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده و مستطیلی به عرض  133و ارتفاع  21با کد رنگ  ، #97ce68با
گردی گوشههای باال ،پایین سمت چپ ،پایین سمت راست صفر و گوشه سمت راست باال  23پیکسل رسم
میکنیم.
 نام این الیه را به  main-login-headerتغییر دهید. .Fسپس عبارت (ورود به سایت) را روی مستطیل رسمشده وارد میکنیم.

 .Gدر این مرحله میخواهیم کادری را ایجاد کنیم تا کاربر بتواند درون آن حساب کاربری یا user name

خود را برای ورود به سایت وارد کند؛ ولی قبل از این کار بهتر است که وسط کادر اصلی فرم  loginرا توسط یک
خط راهنما پیدا کنیم .برای این کار در پنجره  new guideعدد 113را وارد میکنیم؛ زیرا از ابتدای صفحه منو به
ارتفاع  13پیکسل بوده و ارتفاع کادر اصلی  loginهم  133بودهاست؛ پس  13باید با نصف عدد  133که 213
میشود جمع گردد13+213=113 .
 .Hسپس ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده و
مستطیلی را با مشخصات زیر رسم میکنیم:
عرض این مستطیل  111در ارتفاع  11پیکسل ،گردی
گوشهها برابر با  1پیکسل و رنگ .dadcdd#
 -نام این الیه را به  user nameتغییر دهید.
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 .Iدر این قسمت از کادر  user nameیک کپی دیگر گرفته و آن را در زیر کادر حساب کاربری قرار
میدهیم .این کادر به عنوان  passwordیا رمز عبور است ،که کاربر با وارد کردن رمز عبور خود در این کادر
میتواند به سایت وارد شود.

برای این کار میتوانید روی الیه  user nameقرار گرفته و کلیک راست کرده ،سپس گزینه

duplicate

 layerرا انتخاب کنید .در پنجره بازشده نام  passwordرا برای الیه وارد کرده و  okکنید.

 .Jحال میخواهیم مستطیل کوچکی را ابتدای این دو کادر و روی آنها قرار داده ،سپس آیکون مربوط به هر
یک را در این مستطیل کوچک وارد کنیم.
برای این کار ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده با یک رنگ کمی تیرهتر از رنگ اصلی کادر؛ به طور
مثال کد رنگ  #c2c6c9این مستطیل را با درگ کردن در انتهای کادر مربوط به حساب کاربری رسم میکنیم،
به شکل زیر:

 نام این الیه را به  user iconتغییر میدهیم. .Kسپس در حالی که الیه  user nameدر زیر این الیه است ،روی الیه  user iconکلیک راست کرده و
گزینه create clipping maskرا انتخاب میکنیم تا مستطیل کوچک داخل کادر  user nameقرار گیرد.
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 .Lدر این مرحله یک کپی از الیه  user iconبا نگه داشتن
کلید  Altگرفته و درگ میکنیم.
این الیه را روی کادر پسورد قرار داده و دوباره آن را به ماسک
توسط کلیک راست و انتخاب گزینه create clipping mask
تبدیل میکنیم.
نکته :الزم به ذکر است ،که الیه  user iconبه ماسک تبدیل شدهاست ،چنان چه بخواهیم از آن کپی
بگیریم باید آن را توسط کلیک راست و انتخاب گزینه  release clipping maskاز حالت ماسک خارج کرده
و دوباره به ماسک تبدیل کنیم.

نکته :همان طور که مشاهده میکنید فاصله بین دو کادر حساب کاربری و پسورد زیاد شدهاست ،حال شما
میتوانید با انتخاب کردن الیههای مربوط به هر کادر آنها را توسط ابزار  moveبه باالتر انتقال داده تا فاصله
بین آنها کم شود.

 .Mدر این مرحله میخواهیم دو آیکون  userو قفل را با فرمت  pngروی این دو کادر قرار دهیم .برای این
کار به سیدی همراه کتاب در مسیر زیر بروید:
Projectsbook/projects-fasle12/lock.png,user.png

حال این دو آیکون را وارد پروژه خود در برنامه فتوشاپ کنید.
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 .Nدر این مرحله چنان چه سایز این دو آیکون بزرگ است ،آنها را توسط کلیدهای  tو  Ctrlمتناسب با
محل قرارگیری آنها در دو کادر تغییر سایز دهید .به شکل زیر:

 نام این دو الیه را به  png userو  png lockتغییر دهید. .Oدر این مرحله بهتر است ،که مقداری ارتفاع کادر اصلی فرم login؛ یعنی الیه  main-box-loginرا
کمتر کنیم .برای این کار روی این الیه قرار گرفته و ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده تا پنل مربوط به
تنظیمات این ابزار در باالی صفحه در زیر نوار منو ظاهر شود .سپس در کادر مربوط به ارتفاع؛ یعنی  Hمقدار 113
پیکسل را وارد میکنیم.

 .Pدر این مرحله بهتر است ،که برای منظمتر شدن پنل الیهها ،الیههای مربوط به کادر  userرا در یک
گروه و الیههای مربوط به کادر  passwordرا در یک گروه دیگر قرار دهیم .برای این کار الیههای مربوط به هر
گروه را با پایین نگه داشتن کلید  ctrlانتخاب کرده و کلیدهای ترکیبی  Gو  ctrlرا میفشاریم .الیههای مربوط
به کادر  userرا در گروهی به نام  input userقرار میدهیم.

نکته :الزم به ذکر است ،که این دو گروه در زیر گروه  login-formقرار دارند و داخل این گروه هستند.

 -11ایجاد دکمه ورود برای فرم :login
در این مرحله میخواهیم یک دکمه به سبک فلت طراحی کرده تا کاربر با کلیک روی آن البته در صورت
وارد کردن  usernameو  passwordدر کادرهای باال بتواند وارد سایت شود.

فصل دوازدهم
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برای این کار مراحل زیر را طی میکنیم:
 .Aابتدا ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده و رنگ این
ابزار را به قرمز (رنگ فلت) تغییر میدهیم ،سپس مستطیلی را با
گوشههای  1پیکسل با کد رنگ  f96e6fدر فرم  loginرسم
میکنیم.
نام این الیه را به  button-loginتغییر میدهیم.

 .Bدر این مرحله یک مستطیل دیگر؛ ولی این بار به رنگ تیرهتر با کد رنگ  dd5e5fدر پایین این دکمه
رسم میکنیم ،به شکل زیر:

 نام این الیه را به  btn-loginتغییر میدهیم. .Cدر این مرحله روی الیه  btn-loginقرار گرفته و کلیک راست میکنیم ،سپس گزینه create clipping
 maskرا انتخاب میکنیم تا مستطیل دوم درون دکمه اصلی قرار گیرد .حال میتوان با ابزار  moveجای این
مستطیل را در پایین دکمه اصلی به دلخواه تغییر داد.
 -میتوانید  opacityالیه  btn-loginرا روی  11درصد برای بهتر شدن نمای دکمه قرار دهید.

 .Dدر این قسمت از طراحی توسط ابزار  textبا فونت  b yekanو رنگ سفید روی دکمه عبارت (ورود) را
تایپ کنید.
 .Eحال الیههای مربوط به این دکمه را در یک گروه به
نام  but-loginقرار دهید.
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 .Fالیههای مربوط به کادر فرم اصلی  loginو الیههای دیگر
مربوط به این فرم که در شکل زیر نمایش داده شدهاست را هم در
یک گروه به نام  other-main-loginقرار میدهیم.

 .Gتمامی الیههای گروههای مربوط به این بخش را انتخاب کرده و در گروهی به نام  main-section1قرار
دهید.
تصویر فرم  loginو بخش باالی قالب در انتهای این مرحله به شکل زیر است:

گروههای مربوط به بخش اول  main-section1قالب در
شکلهای مقابل نمایش داده شدهاست:

فصل دوازدهم
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طراحی بخش دوم قالب (بخش خدمات)
در این مرحله میخواهیم بخش دوم قالب را که در آن قصد داریم خدمات سایت را نمایش دهیم ،طراحی کنیم.
برای طراحی این بخش مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
 .Aابتدا توسط  new guideیک خط راهنما برای ایجاد محدوده عنوان بخش دوم در موقعیت  143پیکسل
در جهت افقی ایجاد میکنیم .درون این محدوده ابزار  textرا انتخاب کرده و عبارت (خدمات سایت لرن سافت)
را با فونت  B yekanو رنگ سفید وارد میکنیم.

 .Bابزار  rectangle toolرا انتخاب کرده و یک مستطیل بین محدوده خط راهنما در بخش دوم با کد رنگ
 #17c24a4رسم کنید.
 نام این الیه را به  main-servicesتغییر دهید. .Cحال میخواهیم خدمات سایت را در این بخش در چهار قسمت و هر یک را درون کادری مجزا نمایش
دهیم .برای این کار ابزار  rectangle toolرا انتخاب کرده و یک مستطیل با کد رنگ  d9e0e2در ابعاد  113در
ارتفاع  121رسم میکنیم.
 .Dدر این مرحله با پایین نگه داشتن کلید  Altاز کادر اول ،سه کپی دیگر گرفته و آنها را در ستونهای
گریدبندیشده به شکل زیر قرار میدهیم:

 نام الیه مربوط به کادر اول از سمت چپ را به  web-designتغییر دهید. نام الیه مربوط به کادر دوم از سمت چپ را به  learningتغییر دهید. -نام الیه مربوط به کادر سوم از سمت چپ را به  graphic-adsتغییر دهید.
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 -نام الیه مربوط به کادر چهارم از سمت چپ را به  supportتغییر دهید.

 .Eدر این مرحله میخواهیم درون کادر مربوط به  web designیک دایره رسم کرده و روی آن تصویری را
قرار دهیم .برای این کار ابزار  ellipse toolرا انتخاب کرده و با پایین نگه داشتن کلید  Shiftدایرهای را روی
کادر  web designرسم میکنیم.
رنگ دایره را به  #a4bcc4تغییر میدهیم.
 نام این الیه را به  ellipse-webdesignتغییر میدهیم. .Fحال میخواهیم این دایره را به دو نیم تقسیم کرده به طوری که حالت شیشهای درون آن به وجود آید.
برای این کار کافی است ،که یک مستطیل با ابزار  rectangle toolروی نیمی از دایره رسم کنیم .کد رنگ
این مستطیل را کمی تیره از رنگ دایره کد  80a7b5قرار میدهیم .حال این الیه را با پایین نگه داشتن کلید Alt

به ماسک تبدیل میکنیم تا با این کار مستطیل درون دایره قرار گیرد .حال در صورت نیاز با ابزار  moveجای این
مستطیل را دقیقاً در وسط دایره قرار میدهیم.
میتوان  opacityالیه مستطیل را که درون دایره قرار گرفتهاست روی 21
درصد تنظیم کرد.
 -نام این الیه را به  rec-webdesignتغییر میدهیم.

 .Gدر این مرحله میخواهیم یک عالمت قلم مو روی این دایره قرار دهیم .در اینجا ما آیکون  brushرا در
سیدی همراه کتاب در مسیر زیر برای شما قرار دادهایم.
Projectsbook/projects-fasle12/brush.png

این فایل را در فتوشاپ باز کرده و با درگ کردن به داخل پروژه انتقال دهید.
 .Hحال با فشردن کلیدهای  tو  ctrlسایز این قلم مو را متناسب با دایره تغییر داده و آن را روی دایره قرار
میدهیم.
 .Iرنگ این قلم مو را با اعمال افکت  color overlayبه  #332142تغییر
میدهیم.
 -نام این الیه را به  brushتغییر میدهیم.
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 .Jحاال بهتر است ،که الیههای مربوط به کادر اول؛
یعنی قسمت مربوط به طراحی وب را با پایین نگه داشتن
کلید  ctrlانتخاب کرده و با فشردن کلیدهای  Gو
آنها را در یک گروه به نام  web-designقرار دهیم.
ctrl

الیههای مربوط به این قسمت در شکل مقابل نمایش داده
شدهاست:

 .Kدر این مرحله میخواهیم روی هر کدام از کادرهای دیگر مربوط به بخش دوم قالب؛ همانند این دایره
قرار دهیم .برای این کار میتوان از الیه مربوط به دایره و همچنین مستطیل روی آن سه کپی دیگر برای سه
کادر این بخش بگیریم.
برای این کار کافی است ،که روی الیه مربوط به دایره؛ یعنی  ellipse-webdesignکلیک راست کرده و در
پنجرهای که باز میشود نام  ellipse-learningرا وارد میکنیم.
نکته :ممکن است ،که پس از
کپی گرفتن از الیه فوق؛ یعنی
دایره این الیه از حالت ماسک
خارج شود؛ پس از کپی گرفتن
دوباره آن را به حالت ماسک
درآورید.
 .Lدر این قسمت باید از الیه مربوط به مستطیل که درون دایره ماسک شده
هم کپی بگیریم و این الیه را درون دایره دوم در قسمت آموزش ماسک کنیم.
 نام این الیه را به  rec-learningتغییر دهید. .Mدر این مرحله باید آیکون مربوط به این بخش را که در سیدی همراه
کتاب در مسیر زیر قرار دارد وارد پروژه کرده و آن را تغییر سایز داده و روی دایره
دوم قرار دهید.
Projectsbook/projects-fasle12/learning.png
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 .Nرنگ الیه مربفوط بفه آیکفون؛ یعنفی  learningرا
توسففط افکففت  color overlayبففه کففد  59621dتغییففر
میدهیم.
 .Oالیههای مربوط به کادر دوم را در یک گروه به نام
learning-box؛ همانند شکل مقابل قرار میدهیم:

 .Pبرای کادر سوم بخش دوم قالب الزم است ،که به روش فوق از الیه دایره و مستطیل روی آن که به
حالت ماسک درآمده است کپی گرفته و همچنین آیکون مربوط به روی دایره را در سیدی همراه کتاب از مسیر
زیر وارد پروژه کرده و آن را تغییر سایز داده و روی دایره قرار دهید.
Projectsbook/projects-fasle12/graphic-ads.png

 نام گروه مربوط به کادر سوم  graphic-ads-boxوالیههای مربوط به آن در شکل مقابل نمایش داده شدهاست.

 .Qبرای کادر چهارم بخش دوم قالب الزم است ،که به روش فوق از الیه دایره و مستطیل روی آنکه به
حالت ماسک درآمدهاست کپی گرفته و همچنین آیکون مربوط به روی دایره را در سیدی همراه کتاب از مسیر
زیر وارد پروژه کرده و آن را تغییر سایز داده ،سپس روی دایره قرار دهید.
Projectsbook/projects-fasle12/support.png

 نام گروه مربوط به کادر چهارم  support-boxوالیههای مربوط به آن در شکل مقابل نمایش داده شدهاست.

فصل دوازدهم
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 .Rدر این مرحله میخواهیم متنی را در زیر هر دایره در کادرهای بخش دوم قالب متناسب با نوع خدمات
آنها ،وارد کنیم .در کادر اول از سمت چپ؛ یعنی  web-designمتنی را توسط ابزار  textوارد میکنیم.
نکته :فونت متن را b yekan

و سایز  24یا  13قرار دهید.

 .Sدر این قسمت میخواهیم یک فلش کوچک ابتدای پاراگراف
موجود در چهار کادر قرار دهیم .برای این کار کافی است ،که توسط
ابزار  custom shapeفلش را رسم کرده و رنگ آن را به نارنجی
تغییر داده ،سپس از آن  1کپی دیگر گرفته و نام هر یک را بر حسب
چهار کادر تغییر دهید؛ مانند شکل مقابل:

حال هر یک از این فلشها را توسط درگ کردن به داخل گروه
مربوط به خود انتقال دهید.
 -15طراحی اسالیدر بخش خدمات:
در این قسمت میخواهیم اسالیدری را در بخش دوم قالب؛ یعنی خدمات طراحی کرده که در این اسالیدر
خدمات انجامشده توسط سایت با تصویر نمایش داده میشوند و این تصاویر به طور اتوماتیک در حال حرکت
هستند .با قرار گرفتن ماوس روی هر یک از این تصاویر ،تصویر مورد نظر ثابت میشود .همچنین با هاور کردن
ماوس روی هر تصویر ،کادری در پایین تصویر به صورت شفاف ظاهر میشود ،که نام خدمات مربوطه در این
کادر وجود دارد.
برای طراحی این اسالیدر مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
 .Aابتدا ابزار  rectangle toolرا انتخاب کرده و مستطیلی را در بخش دوم به رنگ خاکستری به اندازه
عرض قالب رسم میکنیم .نام این الیه را به  headerتغییر میدهیم.
 .Bیک مستطیل دیگر توسط ابزار  rectangleبرای نوار باالی این مستطیل رسم میکنیم .کد رنگ این نوار
را برابر با  #ffb500قرار میدهیم.

518

آموزش جامع طراحی رابط کاربری وب ( )UIبا فتوشاپ /مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

 .Cحال میخواهیم تصاویری را مرتبط با خدمات سایت در این کادر به عنوان تصاویر اسالیدر قرار دهیم.
برای این کار به سیدی همراه کتاب مسیر زیر رفته و تصاویر زیر را به ترتیب وارد فتوشاپ میکنیم:
Projectsbook/projects- fasle12/photo/responsive.jpg/social.jpg/seo.jpg/graphic.jpgads.jpg/network.jpg

 .Dپس از وارد کردن این تصاویر به پروژه ،توسط کلیدهای  tو  ctrlمیتوانید سایز آنها را تغییر داده و روی
کادر اسالیدر کنار هم قرار دهید .الزم به ذکر است ،که در طراحی اسالیدرهای این چنینی بهتر است ،برای اینکه
بیننده را به دیدن تمامی تصاویر اسالیدر ترغیب کنید ،قسمتی از تصاویری را که در سمت راست و چپ اسالیدر
در حرکت هستند ،به صورت نیمه نمایش دهیم .به شکل زیر:

 نام الیههای مربوط به تصاویر فوق را مرتبط با هر یک از تصاویر قرار میدهیم. .Eدر این قسمت میخواهیم با هاور شدن ماوس توسط کاربر روی هر یک از این تصاویر ،کادری به صورت
شفاف در پایین تصویر ظاهر شده و نامی را مرتبط با تصویر نمایش دهد ،همان طور که در فصل قبل متذکر
شدیم توسط اِلمان  Transparent Image Textمیتوانیم تصویر را به این گونه در قالب سایتهای خود قرار
دهیم.
برای این کار کافی است ،که کادری را توسط ابزار
 rectangle toolدر قسمت پایین یکی از تصاویر رسم
کرده و  opacityآن را کاهش داده تا حالت شفاف پیدا
کند ،سپس روی آن متنی را؛ مانند (طراحی و تبلیغات)
وارد میکنیم.
 .Tدر این مرحله باید فلشهایی را روی اسالیدر در سمت راست و چپ آن رسم کرده تا توسط آنها بتوانیم
تصاویر قبلی و بعدی را مشاهده کنیم .برای این کار کافی است ،که توسط  custom shapeیک فلش کوچک
رسم کرده و رنگ آن را به نارنجی کد  #ffb500تغییر داده و در قسمت راست و چپ اسالیدر قرار دهیم.
 -نام الیههای مربوط به فلشها را به  arrow-left-slider2و  arrow-right-slider2تغییر میدهیم.

فصل دوازدهم
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 .Uتمامی گروههای مربوط به این بخش را در یک گروه اصلی به نام  main-section2قرار دهید.
تصویر بخش دوم قالب به شکل زیر است.

الیههای مربوط به این بخش در شکل مقابل نمایش
داده شدهاست:

طراحی بخش سوم قالب (دورههای آموزشی)
 .Aابتدا توسط کلیدهای  Gو  ctrlیک الیه گروه بنام  main-section3ایجاد کرده و الیههای مربوط به
بخش سوم قالب را در این گروه قرار میدهیم.
 .Bسپس توسط ابزار  rectangle toolیک مستطیل در محدوده خطوط راهنمای بخش سوم قالب رسم
کرده و رنگ آن را برابر با کد  #faf0c7قرار میدهیم.
 -نام این الیه را به  main-section3تغییر میدهیم.
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 .Cتوسط ابزار  text toolعبارت (دورههای آموزشی سایت) را با فونت  B yekanو سایز  24و رنگ سفید در
ابتدای این بخش قرار میدهیم.
 .Dدر این مرحله عبارت (طراحی وب) را با فونت  B yekanو کد رنگ  #5b8ab5را در زیر عبارت دورههای
آموزشی وارد کنید ،سپس عبارت (برنامهنویسی موبایل) را در کمی جلوتر و به موازات عبارت قبلی و همچنین
عبارت (شبکههای اجتماعی) را در آخر وارد کنید .به شکل زیر:

 .Eدر این مرحله میخواهیم سه آیکون در زیر سه عنوان فوق قرار دهیم .الزم به ذکر است ،که این
آیکونها را میخواهیم از یک فایل دیگر با فرمت  psdوارد این پروژه کنیم.
برای این کار به آدرس زیر در سیدی همراه کتاب رفته و فایل  bluebox-home.psdرا در برنامه فتوشاپ
باز کنید:
Projectsbook/projects-fasle12/section3/ icons-section3.psd

 .Fپس از باز کردن این فایل ،به الیه گروه  web designرفته و تمامی الیههای مربوط به این سه آیکون
را با درگ کردن به داخل پروژه انتقال دهید.
 .Gاین سه آیکون را در زیر سه عنوان فوق قرار دهید .به شکل زیر:

 .Hبعد از انجام مراحل فوق ،توسط ابزار  rounded rectangleیک مربع با گردی گوشههای  2پیکسل و
رنگ سفید در زیر این عناوین رسم کرده و  opacityآن را روی  13درصد تنظیم کنید.
 نام این الیه را به rec-1تغییر دهید. .Iاز الیه  rec-1دو کپی دیگر گرفته و نام آنها را به  rec-2و  rec-3تغییر دهید ).(duplicate layer
 .Jاین سه مستطیل را در زیر آیکونها به شکل زیر قرار دهید:
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 .Kحال توسط متنهای ساختگی ،متنی را درون این سه کادر قرار دهید .به شکل زیر:

 .Lدر این مرحله میخواهیم متن (اطالعات بیشتر) را در زیر این
سه کادر قرار دهیم .برای این کار توسط ابزار  textو رنگ قرمز و سایز
 ،21این عبارت را قرار میدهیم .به شکل مقابل:

 .Mدر این قسمت میخواهیم یک فلش کوچک قبل از عبارت (اطالعات بیشتر) قرار دهیم .برای این کار
ابزار custom shapeرا انتخاب کرده و فلش کوچکی را به رنگ سیاه رسم میکنیم.
 نام این الیه را به  arrow1تغییر میدهیم. .Nدو کپی دیگر از این فلش گرفته و نام آنها را به  arrow2و  arrow3تغییر میدهیم و آنها را قبل از
عبارت (اطالعات بیشتر) در زیر سه کادر قرار میدهیم .به شکل زیر:

 .Oدر این قسمت بهتر است ،که الیههای مربوط به بخش
سوم قالب؛ یعنی (دورههای آموزشی) را که به صورت فوق طراحی
کردهایم ،در یک گروه به نام  other-learningقرار دهیم.

نکته :الزم به ذکر است ،که گروه
 other-learningدر زیر گروه main-

 section3باید قرار داشته باشد.
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الیههای مربوط به گروه  other-learningدر شکلهای زیر نمایش داده شدهاست:

تا به این قسمت طراحی تصویر بخش سوم به شکل زیر است:

فصل دوازدهم
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طراحی دورههای آموزش نرمافزارهای ادوبی

در این مرحله میخواهیم در زیر دورههای آموزشی که در مراحل فوق طراحی کردیم ،آیکونهای شرکت ادوبی را
قرار داده تا کاربر با کلیک روی هر یک از این آیکونها به صفحه مربوط به آن نرمافزار رفته و در دورههای
آموزشی ثبتنام کند؛ یا اطالعاتی به دست آورد.
برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 .Aابتدا توسط کلیدهای  Gو  ctrlیک الیه گروه به نام  learning-adobeایجاد کرده و این گروه را در زیر
گروه  main-section3قرار میدهیم.
 .Bدر حالی که در پنل الیهها روی این گروه قرار داریم ،توسط ابزار  rectangle toolمستطیلی به عرض
 133در ارتفاع  211با کد رنگ  #f4e8b8رسم میکنیم.
 .Cبه این کادر توسط گزینه  fxکه در پایین پنل الیهها قرار دارد ،افکت  Strokeبا مقادیر زیر اعمال
میکنیم.
  2 :Sizeپیکسل inside :Positionmultiply :Blend mode -

  233 :Opacityدرصد color :Fill type#e1d1a7 :Color -

 نام این الیه را به  box-adobeتغییر دهید.شکل کادر پس از اعمال افکت استروک به شکل زیر است:

 .Dدر این مرحله میخواهیم آیکون نرمافزارهای شرکت ادوبی را که به صورت فلت هستند ،روی این کادر
در کنار هم قرار دهیم .الزم به ذکر است ،که این آیکونها را در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر برای شما قرار
دادهایم:
Projectsbook/projects-fasle12/icons-adobe

به مسیر فوق رفته و از فولدر  icons-adobeآیکونهای موجود در این فولدر را در پروژه باز کنید.
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 .Eپس از باز کردن  1عدد از این آیکونها به دلخواه ،در صورت نیاز توسط کلیدهای  tو  ctrlسایز آنها را
متناسب با کادر تغییر داده و در کنار یکدیگر به شکل زیر قرار دهید:

 .Fدر این مرحله توسط ابزار  rectangle toolیک کادر دیگر به شکل نوار در زیر کادر اصلی به شکل زیر با
رنگ #80a7b5رسم میکنیم.

 نام این الیه را به  box-smallتغییر میدهیم. .Gدر این مرحله الیه  box-smallرا در باالی
الیففففه  box-adobeقففففرار داده و روی الیففففه
 box-smallکلیک راست کرده ،سپس توسط گزینه
 create clipping maskآن را بفه حالفت ماسفک
درآورده تا کادر کوچک در کادر اصلی قرار گیرد.
 .Hحال توسط ابزار  text toolنوع فونت  b yekanو سایز  24و رنگ سفید عبارت (برای ثبتنام در هر یک
از دورههای آموزشی روی دوره مورد نظر کلیک کنید) را روی نوار کادر فوق وارد میکنیم .به شکل زیر:

 .Iالیههای مربوط به گروه  learning-adobeدر شکلهای زیر نمایش داده شدهاست:

فصل دوازدهم
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تصویر نهایی بخش سوم قالب به شکل زیر است:

گروههای الیههای مربوط به این بخش در شکل زیر نمایش داده شدهاست:

طراحی بخش چهارم قالب (پیشرفت دورههای آموزشی)
در این مرحله میخواهیم بخش چهارم قالب سایت را به عنوان پیشرفت دورههای آموزشی طراحی کنیم .در این
قسمت میخواهیم توسط اِلمان نوار پیشرفت یا  Progress Barکه در فصل قبل به توضیح آن پرداختیم،
پیشرفت دورههای آموزشی را به صورت دایرهای نمایش دهیم .همان طور که میدانید نوار پیشرفت را به صورت
خطی و دایرهای میتوان نمایش داد.
برای طراحی بخش چهارم قالب مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
 .Aابتدا توسط کلیدهای  Gو  ctrlیک الیه گروه به نام  main-section4برای قرار دادن الیههای مربوط
به این بخش ،در پنل الیهها ایجاد میکنیم.
 .Bسپس در حالی که روی الیه گروه  main-section4قرار گرفتهایم ،یک مستطیل توسط ابزار rectangle
 toolدر محدوده خطوط راهنمای بخش سوم قالب سایت با رنگ سفید رسم کنید.
 -نام این الیه را به  main-section4تغییر میدهیم.
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 .Cدر این مرحله توسط ابزار  textعبارت (پیشرفت دورههای آموزشی) را در قسمت ابتدایی بخش سوم وارد
میکنیم.
 .Dدر این مرحله میخواهیم توسط اِلمان  ،progress barکه در فصل قبل به توضیح آن پرداختیم ،یک
 progress barبه شکل دایره رسم کرده تا پیشرفت دوره آموزش طراحی وب توسط آن را نمایش دهیم.
برای این کار ابزار  ellipse toolرا انتخاب کرده و یک دایره به رنگ نارنجی رسم میکنیم.
 .Eحال توسط ابزار  elliptical marquee toolمحدودهای از داخل دایره نارنجی را با پایین نگه داشتن کلید
 Shiftانتخاب میکنیم .به شکل زیر:
 نام این الیه را به  ellipse-webdesignتغییر دهید.نکته :الزم به ذکر است ،که قبل از انتخاب محدوده از دایره
نارنجی ،بهتر است که یک الیه ایجاد کرده و از نوار تنظیمات
مربوط به ابزار  Elliptical marqueeگزینه اول؛ یعنی
 selectionرا انتخاب کنید تا محدوده انتخابشده با دایره نارنجی
new

تلفیق و یا ادغام نشود.

 .Fپس از انتخاب محدودهای از وسط دایره نارنجی ،کلید  deleteرا
فشار دهید تا محدوده انتخابشده از وسط دایره اصلی حذف شود .به شکل
مقابل:
 .Gتوسط کلیدهای  dو  ctrlمیتوانید محدوده انتخابشده را از حالت
انتخاب خارج نمایید.
 .Hدر این مرحله از طراحی میخواهیم حالت حرکت نوار را روی دایره
نمایش دهیم؛ به طور مثال میخواهیم عدد  41درصد را روی این دایره
نمایش دهیم .برای این کار ابزار  pen toolsرا انتخاب کرده و دور دایره با
رنگ دلخواه کلیک کرده تا توسط این ابزار گرههایی ایجاد شود .همان طور
که ذکر کردیم میخواهیم درصد  41را نشان دهیم؛ پس باید قبل از اینکه
محدوده مشخصشده توسط ابزار  penکامل شود ،کمی قبلتر محدوده
گیرهها را ببندیم .به شکل مقابل:
 -نام این الیه را به  shape-85%تغییر میدهیم.
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 .Iدر اینجا برای اینکه حالت پیشرفت  41درصد را به وجود آوریم ،در حالی که الیه  shape-85%در باالی
الیه  ellipse-webdesignاست ،روی الیه  shape-85%کلیک راست کرده و از منویی که ظاهر میشود،
گزینه  create clipping maskرا انتخاب میکنیم تا با این کار محدوده رسمشده توسط ابزار  ،penدر داخل
دایره اصلی قرار گیرد.

 .Jحال توسط ابزار  Textعبارت ( 41درصد) را در وسط دایره وارد میکنیم.
 .Kدر این مرحله عبارت (دوره طراحی وب) را در زیر این دایره وارد کنید.

 .Lدر این مرحله بهتر است ،که الیههای مربوط به نوار پیشرفت
 41درصد را در یک گروه به نام  41درصد قرار دهید .این الیهها در
شکل مقابل نمایش داده شدهاست.

 .Mبرای دورههای آموزشی دیگر هم باید این
نوار پیشرفت را در موقعیتهای مختلف طراحی کنیم؛
پس بهتر است که از الیه  ellipse-webdesignدر
گروه  41درصد سه کپی دیگر هم گرفته و نام آنها را
به  ellipse-app-mobileو  ellipse-socialnetتغییر

نکته :الزم به ذکر است ،هنگامی که از الیه فوق
کپی گرفته میشود ،این الیه از حالت ماسک
درآمده و دوباره باید آن را به ماسک تبدیل کنید.

دهیم.
 .Nحال باید روی هر یک از این دایرهها ،توسط ابزار  pen toolمحدودهای را طبق درصد پیشرفتهای مورد
نظر ،انتخاب کنید .این درصدها؛ به طور مثال  11درصد و  233درصد است.
 .Oدر داخل دایره عبارت ( 11درصد) را وارد کنید.
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 .Pدر زیر نوار پیشرفت  11درصد عبارت (دورههای برنامهنویسی موبایل) را وارد کنید.
 .Qالیههای مربوط به این قسمت را در گروهی به نام  11درصد قرار دهید.
الیههای مربوط به این گروه در شکل زیر نمایش داده شدهاست:

 .Rدر این مرحله نوار پیشرفت مربوط به دوره شبکههای اجتماعی را ایجاد میکنیم .پیشرفت آموزشی این
دوره  233درصد بودهاست؛ به همین دلیل دیگر لزومی به طراحی چرخش نوار پیشرفت توسط ابزار  penنیست؛
زیرا دایره به طور کامل  233درصد نمایش داده میشود.
 .Sدر زیر این دایره عبارت (دوره شبکههای اجتماعی) را وارد کنید.
 .Tالیههای مربوط به پیشرفت دوره شبکههای اجتماعی را در گروهی به نام  %233قرار دهید .الیههای
مربوط به این قسمت در شکل زیر نمایش داده شدهاست:

 .Uدر این قسمت از طراحی میخواهیم نوار پیشرفت مربوط به دورههای آموزشی نرمافزارهای ادوبی را به
صورت افقی یا یک نوار طراحی کنیم تا شما با دو نوع نوارهای پیشرفت دایرهای و افقی آشنا شوید .برای این کار
ابزار  rectangle toolرا انتخاب کرده و مستطیلی با رنگ نارنجی به صورت باریک و با ارتفاع کم رسم میکنیم،
به شکل زیر:

 -نام این الیه را به  rec-75%تغییر میدهیم.

فصل دوازدهم
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 .Vسپس روی این مستطیل ،باز هم توسط ابزار rectangle؛ ولی این بار با رنگی متفاوت و دلخواه ،مستطیل
دیگری روی این مستطیل رسم میکنیم ،به شکل زیر:

 نام این الیه را به  rec-75%-2تغییر میدهیم. .Wحال در صورتی که الیه مربوط به مستطیل زیرین؛ یعنی  rec-75%در باالی الیه مستطیل دوم؛ یعنی
 rec-75%-2قرار گرفتهاست .روی الیه  rec-75%-2کلیک راست کرده و گزینه  create clipping maskرا
انتخاب میکنیم تا این مستطیل درون مستطیل زیرین قرار گیرد ،به شکل زیر:

 .Xحال روی این نوار عبارت  %11را وارد میکنیم و در زیر این نوار عبارت (دورههای نرمافزاری شرکت
ادوبی) را وارد میکنیم .به شکل زیر:

 .Yالیههای مربوط به این قسمت را؛ همانند شکل مقابل
در گروهی به نام  %11قرار دهید.
نکته :دو الیه مربوط به عبارت (پیشرفت دورههای آموزشی)
و مستطیل مربوط به بخش چهارم به نام  main-section4را
در یک گروه به نام  main4قرار دهید.

شکل مقابل گروههای مربوط به بخش چهارم از قالب را
نمایش میدهد:
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پس از اتمام طراحی بخش پیشرفت دورههای آموزشی ،طرح زیر ایجاد میشود:

طراحی بخش پنجم قالب (تیم طراحی وبسایت شرکت لرن سافت)
در این بخش میخواهیم تیم طراحی وبسایت شرکت لرن سافت را معرفی کنیم .همان طور که در فصل قبل
توضیح دادیم از اِلمان  meet the teamدر قالب سایت خود برای معرفی کارفرمایان یا اعضاء یک تیم تخصصی
در شرکت استفاده کنید.
برای این کار مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
 .Aابتدا توسط ابزار  rectangle toolیک مستطیل در محدوده بخش پنجم که توسط خطوط راهنما از قبل
مشخص کرده بودیم ،به رنگ  #dbe2eaرسم میکنیم.
 .Bسپس عبارت (تیم طراحی وبسایت شرکت سون لرن) را با نوع فونت  B yekanو سایز  13در ابتدای
این بخش وارد میکنیم.
 .Cدر این مرحله توسط کلیدهای  Gو  ctrlیک الیه گروه به نام  main-section5ایجاد میکنیم ،سپس در
این گروه ،یک گروه دیگر به نام  team-picsایجاد کرده و درون این گروه میخواهیم الیههای مربوط به
کادرهای معرفی تیم شرکت را قرار دهیم.
 .Dابتدا توسط کلیدهای  Hو  Ctrlخطوط راهنما را فعال کرده و توسط ابزار  rounded rectangleیک
مستطیل به عرض سه ستون گرید ،با رنگ سفید رسم میکنیم.
 .Eاز این مستطیل سه کپی دیگر گرفته و نام آنها را به ترتیب ،team-box2-team-box3 ،team-box1
 team-box4قرار میدهیم.
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 .Fهر یک از این چهار مستطیل را در سه ستون گرید قرار دهید؛ همانند شکل زیر:

 .Gدر این مرحله میخواهیم چهار تصویر از افراد تیم تخصصی شرکت را در قسمت باالی هر یک از این
کادرها قرار دهیم .برای این کار در سیدی همراه کتاب به مسیر زیر رفته و از پوشه  ،meet the teamچهار
تصویر را وارد برنامه فتوشاپ میکنیم.
Projectsbook/projects-fasle12/meet the team

 .Hپس از وارد کردن  2تصویر از مسیر فوق به داخل برنامه باید آنها را به داخل پروژه وارد کنید .برای این
کار کافی است ،که آنها را به داخل پروژه درگ کنید و سایز آنها را توسط کلیدهای  Tو  ctrlتغییر داده و هر
یک از تصاویر را در قسمت باالی کادرها قرار دهید.
 نام الیههای مربوط به این چهار تصویر را به  team-pic4 ،team-pic3 ،team-pic2 ،team-pic1تغییردهید.
 .Iدر این مرحله به دلیل اینکه تصاویر در داخل کادر قرار گیرند ،در حالی که الیههای مربوط به تصاویر در
باالی الیههای مربوط به کادرها قرار دارند ،روی الیههای مربوط به تصاویر کلیک راست کرده و از منوی
ظاهرشده گزینه create clipping maskرا انتخاب کنید.
 .Jدر اینجا میخواهیم یک  Strokeبا مقادیر زیر به  2الیه مربوط به تصاویر اعمال کنیم:
  2 :Sizeپیکسل outside :Positionnormal :Blend mode -

  233 :Opacityدرصد color :Fill type#7d9bc0 :Color -
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شکل الیههای مربوط به این قسمت و همچنین تصویر طراحی به شکل زیر است:

 .Kدر این مرحله توسط ابزار  Textبا نوع فونت  b yekanو رنگ فونت قرمز ،عباراتی را که در شکل زیر
نشان داده شدهاست ،روی هر کادر وارد کنید.
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نکته :الزم به ذکر است ،که این عبارات باید در گروه  team-picsقرار داشته باشند.
 .Lدر این قسمت از طراحی میخواهیم دو آیکون مربوط به شبکههای اجتماعی و یک آیکون ذخیره را در
پایین این کادرها قرار دهیم .برای این کار کافی است ،به سیدی همراه کتاب در مسیر زیر رفته و از پوشه
 social-iconsاین سه آیکون را وارد برنامه کنید.
Projectsbook/projects-fasle12/social-icons

 .Mپس از وارد کردن این سه آیکون به برنامه
فتوشاپ  ،باید آنها را با درگ کردن وارد پروژه کنید و
در صورت نیاز توسط کلیدهای  tو  ctrlآنها را تغییر
سایز داده و همانند شکل زیر در قسمت پایین کادرها
قرار دهید.

نکته :الزم به ذکر است ،که آیکون مربوط به
ذخیره را توسط افکت  color overlayبه رنگ
 98a4afتغییر میدهیم.

 .Nحال نام الیههای مربوط به این سه آیکون را به  facebook ،insta ،saveتغییر میدهیم و این سه الیه
را انتخاب کرده ،سپس توسط کلیدهای  Gو  ctrlآنها را در یک گروه به نام  social-net1قرار میدهیم.

 .Oدر این مرحله روی الیه گروه  social-net1قرار گرفته
و سه کپی دیگر از آن میگیریم تا آنها را در سه کادر دیگر هم
قرار دهیم .نام الیههای کپی گرفته شده را به ،social-net2
 social-net4 ،social-net3تغییر میدهیم.
حال آیکونهای مربوط به هر یک از این گروهها را توسط
ابزار  moveدر سه کادر دیگر قرار میدهیم.
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 .Pدر این مرحله میخواهیم یک دکمه ساده به صورت فلت طراحی کنیم و روی آن عبارت (فرم تماس) را
وارد کنیم تا کاربر با کلیک روی این فرم به فرم تماس هر یک از اعضاء تیم بتواند دسترسی داشته باشد.
برای این کار ابتدا ابزار  rounded rectangleرا انتخاب کرده و با رنگ قرمز مستطیل کوچکی را به عنوان
دکمه رسم میکنیم.
 نام این الیه را به  btn-contact1تغییر میدهیم. .Qاز این دکمه سه کپی دیگر گرفته و نام آنها را به btn-contact4 ،btn-contact3 ،btn-contact2
تغییر میدهیم و هر یک را در کادرهای در زیر آیکونهای شبکههای اجتماعی قرار میدهیم ،سپس روی این سه
دکمه عبارت (فرم تماس) را به رنگ سفید وارد میکنیم.

 .Rالیههای مربوط به دکمهها و عبارت روی آنها را انتخاب
کرده و توسط کلیدهای  Gو  ctrlآنها را در گروهی به نام team-btn

به شکل مقابل قرار دهید .الزم به ذکر است ،که این گروه در زیر گروه
 main-section5قرار دارد.

 .Sدر این مرحله بهتر است که دو الیه مربوط به عبارت (تیم طراحی وبسایت شرکت سون لرن) و همچنین
کادر مستطیل مربوط به این بخش؛ یعنی  main5را در یک گروه به نام  main5قرار دهید.
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 .Tطراحی بخش پنجم قالب در این مرحله به اتمام
رسید و زیرگروههای مربوط به الیه گروه این بخش؛ یعنی
 main-section5و بخش پنجم قالب در شکلهای مقابل
نمایش داده شدهاست:

طراحی بخش ششم قالب (فوتر )footer
در این قسمت از طراحی میخواهیم بخش ششم قالب فلت که بخش فوتر است را طراحی کنیم .در بخش فوتر
میخواهیم توسط اِلمان  contact formکه در فصل قبل به معرفی آن پرداختیم  ،فرمی را طراحی کرده تا کاربر
بتواند اطالعات خود را در آن وارد کرده و توسط کلیک دکمه ارسال ،با ایمیل شرکت ارتباط برقرار کند .همچنین
در این بخش میخواهیم توسط نقشه و لوکیشن محل قرارگیری شرکت لرن سافت را روی نقشه نمایش داده و
شماره تلفن و دیگر اطالعات تماس شرکت را برای کاربران در این بخش قرار دهیم.
برای طراحی این بخش مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
 .Aابتدا توسط کلیدهای  Gو  Ctrlیک الیه گروه به نام  main-section6ایجاد میکنیم .در حالی که روی
این الیه گروه قرار داریم باز هم توسط کلیدهای  Gو  ctrlیک الیه گروه دیگر به نام  main6ایجاد کرده و در
حالی که روی گروه  main6هستیم توسط ابراز  rectangle toolیک مستطیل در محدودهای که توسط خطوط
راهنما برای این بخش مشخص کردهایم ،به رنگ کد  #bbc8c5رسم میکنیم.
 -نام الیه مستطیل رسمشده را به  main6تغییر میدهیم.
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 .Bحال در همین گروه عبارت (فرم تماس با ما) را توسط ابزار  ،textفونت  ،b yekanسایز  13و رنگ سیاه
در قسمت باالیی این بخش وارد میکنیم.
 .Cدر زیر عبارت (فرم تماس با ما) توسط ابزار  ،Textفونت  ،b yekanسایز  12و رنگ سفید عبارت (جهت
تماس با شرکت فرم زیر را پر کرده و روی دکمه ارسال کلیک کنید) را وارد کنید .به شکل زیر:

 .Dالیههای موجود در گروه  main6در شکل زیر نمایش داده شدهاست:

 .Eدر این مرحله میخواهیم فرم تماس را طراحی کنیم .قبل از این کار توسط کلیدهای  Gو  ctrlیک الیه
گروه به نام  contact-formایجاد میکنیم و درون آن الیههای مربوط به فرم را قرار میدهیم .در حالی که روی
الیه این گروه قرار داریم توسط ابزار  Textعبارت (نام و نام خانوادگی) را با نوع فونت  b yekanو سایز  12و
رنگ فونت  #597a86وارد میکنیم.
 .Fدر زیر عبارت (نام و نام خانوادگی) توسط ابزار  rectangle toolیک مستطیل به رنگ سفید به عنوان
کادری که کاربر بتواند ،در آن نام و نام خانوادگی خود را وارد کند ،رسم کنید.
 نام این الیه را به  first&last-nameتغییر دهید. .Gدر این مرحله میخواهیم توسط افکت  strokeخطی را در دور این کادر ایجاد کنیم .برای این کار در
حالی که روی الیه  first&last-nameهستیم ،از پایین پنل الیهها گزینه  fxرا انتخاب کرده و افکت  strokeرا
انتخاب میکنیم  ،سپس مقادیر زیر را در آن تنظیم میکنیم:
  2 :sizeپیکسل outside :Positionnormal :Blend mode -

  11 :Opacityدرصد color :Fill type#5e7875 :Color -
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 .Hدر این قسمت عبارت (آدرس ایمیل) را توسط ابزار
 textوارد کرده و از کادر قسمت نام و نام خانوادگی؛ یعنی
 first&last-nameیک الیه توسط کلیک راست کردن روی
این الیه و انتخاب گزینه  duplicate layerمیگیریم ،سپس
آن را در زیر عبارت (آدرس ایمیل) قرار میدهیم.
 نام این الیه را به  emailتغییر میدهیم. .Iحال عبارت (موضوع) را توسط ابزار  Textوارد کرده و از
کادر آدرس ایمیل؛ یعنی  emailیک کپی گرفته و آن را به زیر
عبارت موضوع انتقال میدهیم.
 نام این الیه را به  subjectتغییر میدهیم. .Jدر این قسمت عبارت (توضیحات) را
وارد کرده و از کادر موضوع؛ یعنی  subjectیک کپی گرفته و
در زیر عبارت موضوع قرار میدهیم .الزم به ذکر است ،که
توسط ابزار text

چون کادر موضوع باید بزرگتر از کادرهای دیگر باشد ،این
کادر را توسط کلیدهای  tو  ctrlانتخاب کرده ،سپس از جهت
ارتفاع آن را بزرگتر میکنیم.
 نام این الیه را به  desتغییر میدهیم. .Kحال میخواهیم در زیر این فرم یک دکمه طراحی
کرده و روی آن عبارت (ارسال) را وارد کنیم تا کاربر با کلیک
روی این دکمه بتواند محتویات درون فرم را به ایمیل شرکت
ارسال نماید.
برای این کار کافی است ،که توسط ابزار  rectangle toolیک مستطیل کوچک با رنگ قرمز در پایین کادر
توضیحات رسم کنیم.
 نام این الیه را به  btn-submitتغییر میدهیم. .Lابزار  Textرا انتخاب کرده و عبارت (ارسال) را روی آن
با رنگ سفید و فونت  b yekanوارد میکنیم .به شکل مقابل:
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 .Mنام الیههای مربوط به فرم تماس در دو شکل زیر نمایش داده شدهاست:

 .Nدر این مرحله میخواهیم نقشه محل قرارگیری شرکت را همراه با اطالعات دیگر تماس شرکت در سمت
چپ فرم قرار دهیم .قبل از شروع به کار بهتر است ،که توسط کلیدهای  Gو  Ctrlیک الیه گروه به نام
 locationدر زیر گروه  main-section6ایجاد کنیم.
 .Oابتدا ابزار  Textرا انتخاب کرده و عبارت (ما اینجا هستیم) را در قسمت باالی سمت چپ بخش ششم
وارد میکنیم.
 .Pدر حالی که روی الیه گروه  locationقرار داریم ،یک مربع توسط ابزار  rectangle toolبه رنگ
 #dbe2eaرسم میکنیم.
 .Qحال توسط ابزار  custom shapeیک شیپ مثلث
انتخاب کرده و یک مثلث کوچک با رنگ  #dbe2eaرسم کرده،
سپس در سمت راست ،زیر مربع قرار میدهیم ،به شکل مقابل:
 -نام این الیه را به  polygonتغییر میدهم.

 .Rدر این مرحله یک مربع دیگر در وسط مربع فوق به رنگ سفید رسم کرده و یک  strokeبا مشخصات
زیر به آن اعمال میکنیم:
  1 :Sizeپیکسل outside :Positionnormal :Blend mode -

  233 :Opacityدرصدcolor :Fill type -

 # a7bcd7 :Color -نام این الیه را به  box-location2تغییر میدهیم.
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 .Sدر این قسمت از طراحی تصویر نقشهای را که در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر برای شما قرار
دادهایم ،در برنامه فتوشاپ باز کنید و آن را به داخل پروژه انتقال دهید.
Projectsbook/projects-fasle12/map.jpg

 نام الیه تصویر نقشه را به  map-locationتغییر میدهیم. .Tحال تصویر نقشه را به روی کادر سفید انتقال میدهیم و در حالی که الیه  map-locationدر باالی الیه
مربع سفید؛ یعنی  box-location2قرار دارد ،روی الیه نقش؛ یعنی  map-locationکلیک راست کرده و از
منویی که ظاهر میشود ،گزینه  create clipping maskرا انتخاب میکنیم .با این کار تصویر نقشه درون الیه
مربع قرار میگیرد.

 .Uدر این مرحله میخواهیم آیکون لوکشن که در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر قرار داده شده را در
برنامه فتوشاپ باز کرده و به داخل پروژه انتقال دهیم ،سپس روی قسمتی از نقشه قرار دهیم.
Projectsbook/projects-fasle12/loc.jpg

 -نام الیه مربوط به آیکون لوکیشن را به  ico-locationتغییر میدهیم.

 .Vدر این مرحله لوگوی شرکت لرن سافت را که در سیدی همراه کتاب در مسیر زیر قرار داده شدهاست،
وارد پروژه کنید.
Projectsbook/projects-fasle12/logo-learnsoft.jpg

و پس از وارد کردن به پروژه ،آن را تغییر سایز داده و در زیر نقشه قرار دهید.
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 نام الیه لوگو را به  logoتغییر دهید. .Wدر این قسمت از طراحی عبارات نمایش دادهشده در شکل زیر را توسط ابزار  Textدر پایین نقشه وارد
کنید:

 .Xالیههای مربوط به گروه  locationدر شکل زیر نمایش داده شدهاست:

 .Yدر این مرحله آخر میخواهیم یک مستطیل توسط ابزار  rectangle toolرسم کرده و درون آن عبارت
(کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت لرن سافت میباشد) را وارد کنیم.
برای این کار پس از رسم مستطیل به رنگ سیاه ابزار  textرا انتخاب کرده و عبارت فوق را در آن با رنگ
سفید و قلم  b yekanوارد کنید.
 .Zیک الیه گروه با کلیدهای  Gو  ctrlایجاد کرده و نام آن را به  end-footerتغییر داده ،سپس الیه end-

 footerو متن (کلیه حقوق مادی و  )...را در این گروه قرار دهید.

فصل دوازدهم
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طراحی Scroll Back To Top Button

در مرحله پایانی طراحی این قالب ،میخواهیم یک دکمه در انتهای قالب؛ یعنی در بخش فوتر سایت طراحی کنیم
تا کاربر با کلیک روی آن بتواند به قسمت باالی سایت منتقل شود .همان طور که در فصل قبل متذکر شدیم
توسط اِلمان Scroll Back To Top Buttonمیتوانید این چنین دکمههایی را طراحی کنید.
این دکمهها برای سایتهای تکصفحهای که ارتفاع زیادی دارند ،طراحی میشود.
برای این کار کافی است ،که مراحل زیر را به طی کنید:
 .Aابتدا ابزار  Textرا انتخاب کرده و به رنگ نارنجی کد رنگ  #c16b13عبارت ) (topرا وارد میکنیم.
 .Bسپس یک فلش توسط ابزارهای custom
shapeها در باالی این عبارت به شکل مقابل رسم
میکنیم:
 نام الیه مربوط به فلش را به  arrow-topتغییر میدهیم. .Cالیههای مربوط به دکمه  top؛ یعنی  arrow-topو top
را در یک گروه به نام  btn-topقرار دهید.

طراحی بخش ششم قالب در این مرحله به اتمام رسید و
زیرگروههای مربوط به الیه گروه این بخش؛ یعنی main-
 section6و بخش ششم قالب در شکلهای زیر نمایش داده
شدهاست:
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اصالح لینکهای بخش منو
در این مرحله به بخش اول؛ یعنی منو رفته و از گروه  main-section1به گروه  ،menuسپس به گروه menu-

 linksرفته و لینکهای این بخش را همان طور که در ابتدای پروژه متذکر شدیم ،با پیشرفت بخشهای مختلف
پروژه در انتها آنها را اصالح میکنیم .این لینکها را همانند شکل زیر اصالح میکنیم.

الزم به ذکر است ،که با کلیک کردن روی هر یک از این لینکها ،کاربر در بخش مربوطه قرار میگیرد.

خروجی گرفتن از قالب فلت برای وب
همان طور که در فصل مربوط به قالب رئالیسم توضیح دادیم ،پس از اتمام کار طراحی هر یک از عناصر موجود
در قالب را میتوانیم به راحتی برای وب خروجی بگیریم .برای این کار روی الیه مورد نظر که قصد داریم آن را
برای وب خروجی بگیریم قرار گرفته و در انتهای نام الیه  .pngرا اضافه کرده ،سپس فایل را ذخیره میکنیم.
پس از این کار به منوی  fileدر فتوشاپ رفته و گزینه  generateرا انتخاب کرده ،سپس گزینه  image assetsرا
یک بار کلیک میکنیم تا الیه مورد نظر به عنوان یک تصویر در مسیری که قالب ذخیره شدهاست ،قرار گیرد.

