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این سند مخصوص کاربران VIP سون لرن تهیه شده است . خواهشمندیم از انتشار بدون اجازه و عمومی آن خودداري نمایید .
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براي دریافت مجموعه ي کاملی از آموزش هاي طراحی وب و زبان هاي برنامه نویسی تحت وب ، میهمان ما در سون

لرن باشید!
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آموزش طراحی قالب (فصل اول - جلسه اول) : مقدمه

مقدمه

با سالم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، با توجه به گفته هاي شما عزیزان، که خواسته بودید آموزش طراحی قالب رو هم بذارم،

و طبق قولی که بهتون دادم بعد از تموم شدن دو سري آموزشی CSS و HTML ، از امروز قصد دارم که آموزش طراحی قالب HTML رو هم شروع

کنم. اما قبل از شروع خواستم چند نکته رو متذکر بشم، تا که بعدا طی آموزش مشکلی پیش نیاد.

آموزش هایی که واستون میزارم کامل هست و مطمئن باشید که حتما یاد می گیرید.

مطالب این آموزش ها هر چهار روز یکبار قرار داده میشه و سعی می کنم تاخیري به وجود نیاد، اما اگر همچین اتفاقی افتاد مطمئن باشید

که به خاطر کمبود وقت هست و دلیل دیگه اي نداره و من از همین االن از شما عذر خواهی میکنم.

اگر مشکل، یا سوالی توي آموزش واستون پیش اومد سعی کنید که سوال یا مشکلتون رو در بخش نظرات همون جلسه مطرح کنید.

پیش نیاز ها

طراحی قالب نیز همانند خیلی از چیزهاي دیگه نیاز به پیش نیازهایی داره و حتما اول باید این پیش نیاز ها رو فراهم کنید، تا که بتونید به راحتی قالب

مورد نظرتون رو بدون هیچ مشکلی طراحی کنید.خب حاال پیش نیازهایی که الزمه داشته باشید رو اینجا میگم:

آشنایی با دو زبان HTML و CSS : مهمترین و اصلی ترین پیش نیازي که براي طراحی قالب نیاز دارین آشنایی با این دو زبان تحت

وب هست. هر قالبی که تا به حال دیدین، حداقل با استفاده از این دو زبان طراحی شده، و اگر با این دو زبان آشنایی نداشته باشید، حتما

طراحی قالب کار انجام نشدنی خواهد بود. با اینکه سعی میشه هر کدي که قرار میدم رو به طور کامل کار و کاربردشو رو توضیح بدم اما با

این حال اگر با این زبان ها آشنایی ندارین میتونید آموزش هاشون رو از اینجا بخونید.

آشنایی با نرم افزار فتوشاپ : قبل از طراحی هر قالب همیشه سعی کنید که شکل و شمایل اون رو اول در نرم افزار فتوشاپ طراحی و

سپس طبق طرحی که دارین جلو برید، این طوري طراحی قالب طبق یه طرح اولیه و مکان هر قسمت از سایت از قبل تعیین شده خواهد

بود. ما هم در این آموزش در اول قالب مورد نظرمون رو در نرم افزار فتوشاپ طراحی و بعد شروع به تبدیل اون به کدهاي HTML و

CSS می کنیم.

نرم افزار ویرایشگر کد : با اینکه میتونید از ویرایشگر خود ویندوز (notepad) هم استفاده کنید، اما با این حال نرم افزارهاي زیادي هم

براي اینکار وجود داره، که معروف ترین آنها دریم ویو و ... هستند، تا که نوشتن کدها خیلی سریعتر انجام بشه، در این آموزش بنده از

نرم افزار notepad++ براي ویرایش کدها استفاده می کنم.

ie-firefox-) نوشتیم باید از یکی از مرورگرهاي صفحات وب css و html مرورگر صفحات وب : براي دیدن کدهایی که با دو زبان

opera-chrome) استفاده کنیم، بنده در این آموزش از مرورگر chrome استفاده می کنم، درضمن حتما سعی کنید که از آخرین

ورژن اون مرورگر استفاده کنید.
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توضیحاتی در مورد قالب

قالبی که طراحی خواهیم کرد یک قالب سه ستونه هست، و سعی می کنم، امکانات عمومی که در هر قالب وجود داره رو در این قالب قرار بدیم. در

جلسات بعد که قالب رو در نرم افزار فتوشاپ طراحی خواهیم کرد میتونید اون امکانات رو ببنید، در ضمن میتونید شکل قالب رو بعدا به سلیقه

خودتون تغییر بدید.

طراحی قالب ما در چهار مرحله انجام میشه :

قسمت اول : گرافیک قالب ( طراحی گرافیکی قالب در نرم افزار فتوشاپ)

قسمت دوم : برش طرح ( برش دادن تصاویر براي استفاده در کدها)

قسمت سوم : کدهاي HTML ( نوشتن کدهاي html و تعیین ساختار صفحه )

(css با استفاده از کدهاي html شکل دهی به کدهاي ) CSS قسمت چهارم : کدهاي

بسیار خب دوستان، تقریبا همه ي حرفایی که الزم بود قبل از شروع طراحی متذکر بشم رو گفتم، به امید خدا از جلسه بعدي کار طراحی قالب رو

شروع خواهیم کرد، اگر سوال یا پیشنهادي دارید، در قسمت نظرات مطرح کنید.

آموزش طراحی قالب (فصل اول - جلسه دوم) : شروع طراحی

شروع طراحی

در این جلسه، اقدامات اولیه اي که براي طراحی هر قالبی نیازه انجام بدین رو خواهیم گفت، و همچنین کارهاي روتینی که در هر جلسه انجام خواهیم

داد، پس حتما این آموزش رو با دقت بخونید :

1. پوشه بندي

قبل از شروع طراحی هر قالبی ابتدا اون قالب رو باید پوشه بندي کنیم،

پس مراحل زیر رو دنبال کنید :

ابتدا یک پوشه با نام قالبتون ایجاد کنید، که در این آموزش من نام قالب رو mytheme قرار میدم.

پوشه هاي زیر رو هم در داخل پوشه mytheme ایجاد کنید :

images : پوشه اي که در آن تصاویر استفاده شده در قالب قرار گرفته میشه.

css : فایل هاي css و استایل قالب در این پوشه قرار داده میشه

js : فایل هاي جاوا اسکریپت در این پوشه قرار داده میشه

2. ایجاد فایل هاي اصلی قالب
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هر قالب حداقل داراي دو فایل اصلی است که باید اون ها رو ایجاد کنیم :

index.html : کدهاي html ما، که کدهاي صفحه اصلی هست در این فایل قرار میگیره

style.css : استایل قالب ما، در این فایل قرار میگیره، این فایل رو در داخل پوشه css ایجاد کنید

پس از ایجاد فایل ها و پوشه ها باید نتیجه اي همانند تصویر زیر داشته باشید :

نکته : هنگام ایجاد فایل index.html حتما unicode آن را بر روي utf-8 قرار دهید

نرم افزار فتوشاپ

ما با استفاده از نرم افزار فتوشاپ گرافیک قالب رو طراحی خواهیم کرد

پس ابتدا براي اینکه نرم افزار فتوشاپ شما با نرم افزار من هماهنگ باشد، پس از باز کردن فتوشاپ مراحل زیر رو انجام دهید :

1. دکمه D رو فشار بدین تا رنگ ها به حالت پیشفرض برگرده

2. طبق تصویر تنظیمات همه ابزارها رو به پیشفرض برگردونید :
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3. از منوي edit گزینه preferences و سپس units & rulers رو انتخاب و تنظیمات رو مانند تصویر زیر تغییر دهید

4. حال براي نمایش خط کش از منوي view گزینه rulers رو انتخاب میکنیم.

5. از منوي file گزینه new رو انتخاب کنید و یک فایل جدید با عرض 1100 پیکسل، ارتفاع 1300 پیکسل و رزولوشن 72 ایجاد کنید.

6. فایل psd رو در کنار فایل index.html ذخیره کنید تا همیشه در دسترس باشد.

بسیار خب آموزش این جلسه به پایان رسید، در جلسه بعدي قالبمان را در فتوشاپ طراحی خواهیم کرد.

(header) آموزش طراحی قالب (فصل دوم - جلسه اول) : طراحی سرصفحه

با سالم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه، با شما هستیم در فصل دوم آموزش طراحی قالب.فقط ابتدا اجازه بدین یه پاسخ کلی به

سوال بعضی از شما عزیزان بدم و بعد آموزش روشروع میکنیم که پرسیده بودین این آموزش براي قالب بالگفا، میهن بالگ، وردپرس یا... است؟

خیر. این قالب یه قالب html هست و با هیچ سیستمی ست نمیشه. در پایان شما باید دست به کار بشید و قالب رو با سیستم موردنظرتون همگام
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کنید.من فقط طراحی قالب رو آموزش خواهم داد، و به علت اینکه با کد قالب هاي وبالگدهی (بالگفا و میهن بالگ و...) آشنایی ندارم پس از پایان

این سري، قالب رو براي سیستم مدیریت محتواي وردپرس تبدیل خواهم کرد.

بسیار خب حال میریم سراغ آموزش.

گرافیک قالب

قالبی که براي این آموزش در نظر گرفتم، یک قالب وبالگ شخصی، سه ستونه هست، سعی خواهم کرد که کل مراحل به طور کامل توضیح بدم، اما

اگر در مرحله اي از کار سوالی براتون پیش اومد در بخش نظرات مطرح کنید،

همانطور که میدونید هر قالب از 4 قسمت اصلی تشکیل شده :

(header) سرصفحه  .1

(sidebar)ستون هاي کناري  .2

(content)قسمت محتوا  .3

(footer) پانوشت  .4

که البته هر قسمت نیز به چند قسمت دیگر شده است، اما اصلی ترین قسمت هاي هر قالب این چهار قسمت است.

ابتدا تصاویر و فونت هایی که در این قالب استفاده خواهیم کرد رو دانلود کنید :

دانلود تصاویر و فونت ها

حال تصاویر را در پوشه ي images مربوط به قالب انتقال دهید و فونت ها رو نصب کنید :

بسیار خب کارمون را شروع می کنیم :

اول فایل psd که در جلسه قبل ایجاد کردیم رو باز کنید :

از منوي view گزینه new guide رو انتخاب کنید و طبق تصاویر زیر

خط راهنما را ایجاد کنید :

و دوباره
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در این حالت با ایجاد خطوط راهنما فضایی که در وسط قرار دارد برابر با 1024px که عرض استاندارد نمایشگرهاي کامپیوتر است.

قسمت پس زمینه

همانطور که می بینید ما در پس زمینه از تصویر استفاده کردیم (pattern) براي اینکه در فتوشاپ تصویري را به pattern تبدیل کنیم کارهاي زیر

رو انجام دهید

1. از تصاویري که دانلود کردید فایل body-bg با فتوشاپ باز کنید

2. از منوي edit گزینه define pattern رو انتخاب کنید و ok رو بزنید تا تصویر به pattern تبدیل شود.

4. به فایل قالب برگردید

blending کنید تا از حالت قفل خارج شود، سپس دوباره بر روي الیه دابل کلیک کنید تا پنجره ok دابل کلیک و background 3. بر روي الیه

optoins باز شود و استایل زیر رو بهش بدین
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همانطور که می بینید، تصویرمان به patternها اضافه شده است آنرا انتخاب کنید

بر روي ok کلیک کنید تا استایلمان اعمال شود.

حال بر روي الیه کلیک راست کنید و layer properties رو انتخاب کنید و نام آن را به background تغییر و ok کنید.

(header) قسمت سرصفحه

ابتدا از منوي layer گزینه new و سپس group رو انتخاب کنید و نام آن را header قرار دهید.

1. یک خط راهنماي جدید طبق تصویر زیر ایجاد کنید :

2. ابزار rectangle tool رو انتخاب کنید و طبق تصویر زیر یک مستطیل ایجاد و آن را در قسمت باالي قالب سایت قرار دهید

سپس استایل زیر رو بهش بدین
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سپس نام الیه رو به header-bg تغییر دهید

entezare zohoor 3 72 ایجاد کنید، بنده از فونتpx و اندازه فونت (ffffff#) رو انتخاب کنید یک متن با رنگ سفید (type) 3. ابزار نوشتن

** استفاده کردم. که همراه فایل هایی که دانلود کردید وجود داره

نکته :

اگر فونت رو نصب کردین اما به لیست فونت ها در نرم افزار فتوشاپ اضافه نشده، نرم افزار رو ببندید و دوباره اجرا کنید.

4. سپس استایل زیر رو طبق تصویر بهش بدین
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5. یک متن دیگر با فونت b yekan و اندازه 30px و رنگ سفید با عنوان "یک سایت دیگر با وردپرس" ایجاد کنید و استایل زیر رو بهش بدین :

محل قرارگیریش هم مانند تصویر زیر :

6.حال آیکن هاي شبکه هاي اجتماعی رو وارد فایل کنید و در باال سمت چپ header مانند تصویر زیر قرار دهید.
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سپس استایل زیر رو بر روي همه آن ها اعمال کنید

در قسمت Layers دو الیه متنی مربوط به لوگو رو با نگه داشت دکمه CTRL انتخاب کنید و سپس CTRL + G رو بزنید تا این دو الیه در یک گروه

قرار گیرند، حال در قسمت الیه ها بر روي group1 کلیک راست کنید و group properties رو انتخاب کنید و نام گروه رو به logo تغییر بدین.

همین کار رو براي آیکون شبکه هاي اجتماعی انجام بدین و نام گروه رو sn-icons قرار بدین

حال opacity گروه sn-icons رو به 50 درصد تغییر بدین.
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حال به ایجاد قسمت جستجو میرسیم :

1. ابزار rounded rectangle tool رو انتخاب کنید و یک مربع با اندازه هاي زیر ایجاد کنید :

و آن را در پایین سمت چپ header قرار دهید.

سپس استایل هاي زیر رو به اون بدین.
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سپس یک متن با فونت b nazinin و اندازه ي 18px و رنگ سفید ایجاد کنید و آن را مانند تصویر زیر در داخل باکس جستجو قرار دهید :

حال تصویر search-btn را وارد فایل کنید و آن را داخل باکس جستجو سمت چپ آن قرار دهید.

حال این سه الیه (shape1 و الیه متنی و تصویر) رو با هم انتخاب کنید و آن ها را در داخل یک group جدید با نام search-box قرار دهید.

منوي سایت

حال به ایجاد قسمت منوي سایت رسیدیم.
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ابتدا یک خط راهنما طبق تصویر زیر ایجاد کنید :

1. ابزار rectangle tool رو انتخاب کنید و یک مربع با ابعاد زیر ایجاد کنید :

و آنرا در زیر header و در بین خطوط راهنما قرار دهید، سپس نام آنرا به menu-bg تغییر دهید.

2. بر روي الیه ي header-bg کلیک راست کنید و گزینه copy layer style رو انتخاب کنید

3. سپس بر روي الیه menu-bg کلیک راست کنید و گزینه paste layer style رو انتخاب کنید تا استایل الیه header-bg بر روي الیه

menu-bg اعمال شود

4. سپس استایل inner-shadow آنرا مانند تصویر زیر ایجاد کنید :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j1-p20.png


5. حال تصویر home-icon را وارد فایل کنید و در ابتداي منو قرار دهید

6. حال یک الیه متنی جدید با فونت b nazanin و اندازه 20px و رنگ سفید ایجاد و آیتم هاي منو رو با فاصله 8فضاي خالی (space) بنویسید.

و سپس استایل زیر رو به متن بدین :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j1-p22.png


حال باید به همچین نتیجه اي رسیده باشید :

در آخر این سه الیه (menu-bg و icon و متن منو) را انتخاب کنید و اون ها رو در یک group جدید با نام menu قرار دهید.

خب خسته نباشید.فایل رو ذخیره کنید و از نرم افزار خارج شوید، در جلسه بعد به ادامه آموزش می پردازیم.

اگر سوالی براتون پیش اومده در بخش نظرات مطرح کنید.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j1-p23.png


آموزش طراحی قالب (فصل دوم - جلسه دوم) : طراحی ستون هاي کناري

(sidebar)

در جلسه قبل از این آموزش تا قسمت منوي سایت پیش رفتیم در این جلسه قسمت sidebar را طراحی خواهیم کرد.

Sidebar قسمت

1. رنگ foreground رو به سفید تغییر دهید و سپس ابزار rectangle tool رو انتخاب کنید و یک مستطیل با ابعاد زیر ایجاد کنید

و آن را در پایین منو قرار دهید.

2. دکمه CTRL + G رو فشار بدین و group رو به content تغییر نام دهید.

3. حال طبق تصاویر زیر خطوط راهنما جدیدي ایجاد کنید

http://www.7learn.com/tutorials/design-template-part2-2-sidebar
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p1.png
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4. دکمه D رو فشار بدین تا رنگ ها به پیشفرض برگرده

5. ابزار rounded rectangle tool رو انتخاب کنید و یک مستطیل با ابعاد زیر ایجاد کنید :

و آن را در سایدبار سمت راست قرار دهید و استایل زیر رو بهش بدین :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p4.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p5.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p6.png


http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p7.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p8.png


6. نام الیه رو به block-bg تغییر دهید و همانطور که الیه انتخاب شده است CTRL + G رو بزنید و group رو به block تغییر نام دهید.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p9.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p10.png


حال باید چنین نتیجه اي داشته باشید :

7. یک متن با فونت b nazanin و اندازه ي 24px و رنگ سیاه #000000  با عنوان " موضوعات " ایجاد کنید و آنرا در باال وسط بلوك قرار دهید

و استایل زیر رو بهش بدین

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p11.png


8. با ابزار rectangle tool یک مستطیل با ابعاد زیر ایجاد کنید :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p12.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p13.png


و در زیر متن عنوان بلوك قرار دهید :

9. با ابزار polygon tool یک مثلت 4px ایجاد کنید :

و مانند تصویر زیر آن را در باالي خط زیر عنوان قرار دهید :

بسیار خب، حال به سایدبار سمت چپ می رسیم،

1.روي گروه block کلیک راست کنید و duplicate group رو انتخاب کنید و یک کپی از گروه ایجاد و آن را در سمت چپ قرار دهید.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p14.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p15.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p16.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p17.png


2.کلمه "موضوعات" را به "تبلیغات" تغییر دهید و ارتفاع بلوك را تا 800px بکشید

3.با ابزار ruonded rectangle tool مستطیل با ابعاد زیر :

و یک مستطیل دیگر با ابعاد زیر :

و آنها را زیر هم، در بلوك تبلیغات قرار دهید

4. استایل مستطیل هاي تبلیغات :

ابتدا رنگ هر دو الیه را به #8ea1bb تغییر دهید :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p18.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p19.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p20.png


سپس استایل زیر را بر هر دو الیه اعمال کنید :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p21.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p22.png


5. کلمه "مکان تبلیغات شما" را با فونت b yekan و اندازه ي 24px و رنگ سفید و استایل زیر :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p23.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p24.png


را مانند تصویر زیر در داخل هر دو الیه ایجاد کنید :

فایل رو save کنید

بسیار خب، امیدوارم خسته نباشید کار ما در این جلسه به پایان رسید، در جلسه بعدي به طراحی قسمت مطلب خواهیم پرداخت.

آموزش طراحی قالب (فصل دوم - جلسه سوم) : طراحی محتوا و پانوشت

در جلسه قبل از این آموزش، تا قسمت Sidebar سایت پیش رفتیم در این جلسه قسمت Content یا همان مطالب و پانوشت footer را طراحی

خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

content قسمت

در ابتدا تصاویر مورد استفاده در این جلسه را دانلود کرده و در پوشه images قالب قرار دهید.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j2-p25.png
http://www.7learn.com/tutorials/design-template-part2-3-content-and-footer


دانلود تصاویر

فایل psd طرح را باز کنید تا کار را شروع کنیم :

1.ابتدا با استفاده از ابزار rounded rectangle tool یک مستطیل با ابعاد زیر ایجاد کنید و آن را در وسط بین دو بلوك قرار دهید.

2.گروه block را باز کرده و بر روي الیه block-bg کلیک راست کنید و گزینه copy layer style رو انتخاب کنید :

3.سپس بر روي الیه مطلب (shape 7) کلیک راست کنید و paste layer style رو انتخاب کنید

4. یک الیه متنی جدید ایجاد کنید با عنوان " عنوان مطلب " فونت b nazanin ، اندازه ي 24px و رنگ سیاه.

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/img.rar
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p1.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p2.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p3.png


5. با ابزار rounded rectnangle tool یک مربع با ابعاد 150 * 150 ایجاد کنید و آن را در پایین عنوان مطلب قرار دهید

نکته : اگر الیه اي که ایجاد کردید داراي استایل است بر روي الیه کلیک راست کنید و clear layer style رو انتخاب کنید

رنگ الیه را به #cdcdcd تغییر دهید .

36px و اندازه entezare zoohor 3 6. یک الیه متنی جدید ایجاد کنید با عنوان " بدون تصویر بند انگشتی" رنگ و آن را #546995، فونت

درون الیه قرار دهید.

7. یک الیه متنی جدید دیگر با عنوان " متن مطلب در این جا قرار می گیرد" ، با رنگ سیاه فونت Tahoma و اندازه 14px ایجاد کنید و آن را در

سمت چپ تصویر بند انگشتی قرار دهید.

8. با ابزار rounded rectangle tool یک مستطیل با ابعاد زیر ایجاد کنید :

سپس استایل زیر را به آن بدهید :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p4.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p5.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p6.png


http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p7.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p8.png


9. یک الیه متنی دیگر ایجاد کنید با فونت b naznin و رنگ #7b7b7b و اندازه 24px و با عنوان "ادامه مطلب" و ان را درون الیه اي که ر مرحله

قبل ایجاد کردیم قرار دهید.

10. با ابزار rounded rectangle tool یک مستطیل با ابعاد زیر ایجاد کنید

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p9.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p10.png


سپس رنگ ان را d2d2d2# قرار دهید .

11. سه تصویر date , auther و comments را وارد فایل کنید و آن ها را با فاصله تقریبا 150px از هم در الیه اي که در مرحله قبل ایجاد

کردیم قرار دهید :

12. سپس در کنار آیکون ها یک الیه متنی جدید با فونت Tahoma و اندازه 14px و رنگ # 255497 با عناوین زیر ایجاد کنید :

مقداري آیکون نظرات و نوشته آن را به سمت چپ بکشید

13. همه الیه هایی که در این جلسه ایجاد کرده اید را با نگه داشتن SHIFT انتخاب کنید و آن ها را در یک گروه جدید با نام post قرار دهید.

footer قسمت

1.با ابزار rectangle tool یک مستطیل با ابعاد زیر ایجاد کنید

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p11.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p12.png
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2. رنگ الیه را به #366995 تغییر داده و آن را در زیر قسمت content قرار دهید

3. یک الیه متنی با فونت b nazanin و اندازه 24px و رنگ سفید مانند تصویر زیر ایجاد کنید

4.این دوالیه را با هم در یک گروه جدید با نام footer قرار دهید.

بسیار خب کار ما به پایان رسید، فایل را ذخیره کنید و از نرم افزار خارج شوید،

در جلسه بعد به تکه تکه (slice) کردن قالب خواهیم پرداخت، و تصاویر مورد نیاز را از قالب خارج خواهیم کرد.

دانلود psd کامل

(slice) آموزش طراحی قالب (فصل سوم) : تکه تکه کردن طرح

در این جلسه از آموزش طراحی قالب، آموزش تکه تکه کردن قالب را به شما آموزش خواهیم داد. پس براي شروع فایل psd که در جلسه قبل به

پایان رساندیم را باز کنید.

crop کردن قالب با ابزار slice

slice کنید و فقط گرادینت ها و طرح هاي گرافیکی را slice کرد، البته تصاویري که داریم رو نخواد slice می توان طرح را crop با استفاده از ابزار

می کنیم.

1.هدر

براي دقت بیشتر ابتدا بر روي هدر زوم کنید و منو رو مخفی کنید

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p15.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f2-j3-p16.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/index.rar
http://www.7learn.com/tutorials/design-template-part3-slice-template


ابزار crop را انتخاب کنید و از باال تا پایین هدر به عرض 2 الی 3px بکشید و Enter رو بزنید

پس از زدن enter تصویر برش می شود حال از منوي file گزینه save as رو انتخاب کنید و فایل را با فرمت png و نام header-bg ذخیره کنید

 و در پیغامی که براي شما می آید گزینه none را انتخاب کرده ok کنید

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p1.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p2.png


حال از منوي windows گزینه history رو انتخاب کنید تا تاریخچه تغییرات نمایان شود.

در قسمت تاریخچه بر روي index.psd کلیک کنید تا قالب به حالت اولیه بر گردد

حال دوباره ابزار crop را انتخاب کنید و لوگو را برش بزنید

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p3.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p4.png


نکته : براي انتخاب دقیقتر پس از کشیدن مستطیل دور لوگو، با نگه داشتن CTRL اضالع محدوده برش را تنظیم کنید

پس از زدن Enter می بینید که پس زمینه هدر نیز زیر لوگو وجود دارد، براي برداشتن آن

الیه header-bg را مخفی کنید، اما باز پس زمینه قالب زیر لوگو وجود دارد، الیه background را نیز مخفی کنید، تا زیر لوگو زمینه شطرنجی

نمایان شود.

حال تصویر را save as کنید، نام آن را نیز logo قرار دهید.

دوباره از تاریخچه بر روي index.psd کلیک کنید تا طرح به حالت قبل برگردد.

باز با ابزار crop دور "یک سایت دیگر با وردپرس " را برش دهید، دو الیه ي header-bg و background را مخفی کنید و سپس با نام title آن

را save as کنید.

دقت کنید که فرمت همه تصاویر برش داده شده png خواهد بود.

2.منو

منو فقط پس زمینه آن که از گرادینت استفاده کرده ایم نیاز به برش دارد و بقیه اجزا همگی با استفاده از html و css قابل ایجاد هستند،

آن را مانند پس زمینه هدر از باال تا پایین به عرض 3px برش بزنید و آن را با نام menu-bg ذخیره کنید

3.ستون هاي کناري

در این قسمت shape پایین عنوان بلوك ها را برش بزنید

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p5.png
http://www.7learn.com/category/content-management-system/wp


سپس الیه هایی که زیر ان قرار دارند را مخفی کنید

و تصویر را با نام block-title و با فرمت png ذخیره کنید.

در سمت چپ تصاویر تبلیغات را داریم که نیاز به برش دارند (سایه خاکستري رنگ زیر تصاویر الزم نیست)

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p6.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p7.png


تبلیغات کوچک را با نام ads-150 و تبلیغات بزرگ را با نام ads-300 ذخیره کنید

4.مطلب

در قسمت مطلب فقط تصویر بندانگشتی نیاز به برش دادن دارد پس براي اینکار دوباره با ابزار crop ان را برش بزنید و آن را با نام thumb ذخیره

کنید.

حال در تاریخچه بر روي index.psd کلیک کنید تا طرح به قالب قبل برگردد و در اخر طرح را  “SAVE” کنید.

تصاویري که برش داده ایم را به پوشه images در کنار سایر تصاویر قالب انتقال دهید.

حال باید در پوشه images، هفده تصویر png داشته باشید مانند تصویر زیر:

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p8.png


بسیار خب، کار ما به پایان رسید، تصاویري که مورد نیاز بود را برش داده ایم حال طرح آماده تیدیل به css و html است که ان را در جلسه بعدي

شروع خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

اگر توي برش دادن تصاویر مشکل داشتین میتونید تصاویر رو از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود تصاویر برش داده شده

آموزش طراحی قالب (فصل چهارم- جلسه اول) : تعیین ساختار صفحه وب

در این جلسه از آموزش طراحی قالب، ساختار صفحه وبمان را با استفاده از کدهاي html تعیین خواهیم کرد.

طرح کلی یک صفحه HTML به شکل زیر است :

<!doctype html>

<html>

<head>

    <title> Page Title </title>

</head>

<body>

</body>

</html>

توضیحات :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/f3-p9.png
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/06/images.rar
http://www.7learn.com/tutorials/design-template-part4-1-base-html


Doctype : تعیین می کند کدهاي ما کدام نسخه از HTML است . doctype باال doctype اچ تی ام ال 5 است. یادتان باشد همیشه  .1

این کد در اولین خط قرار می گیرد.

Html : به مرورگر می شناسانیم، که این یک فایل html است.  .2

Head : محل نوشتن مشخصات فایل از جمله عنوان، توضیحات،کلمات کلیدي، و وارد کردن فایل هاي خارجی css و js به فایل. این  .3

کدها در صفحه مرورگر نماش داده نمی شوند، اما براي باال بردن رتبه سایت شما در موتورهاي جستجو بسیار مهم هستند.

Body : محل نوشتن کدهاي html که در صفحه مرورگر براي کاربر نمایش داده خواهد شد.  .4

فایل index.html که قبال ساخته بودیم را با نرم افزار ویرایشگر کد مورد نظرتان باز کنید (من از دریم ویور استفاده می کنم.) و کدهاي باال را درون

آن قرار دهید. فایل را ذخیره کنید ( حتما Unicode فایل utf-8 باشد تا در نمایش حروف فارسی مشکلی به وجود نیاید) و با مرورگر فایل را باز

کنید.

page قرار نگرفته است. اگر به عنوان صفحه نگاه کنید می بینید که body جز یک صفحه سفید چیزي نخواهید دید، چونکه هنوز کدي در قسمت

title نوشته شده است، همان کدي که در قسمت head نوشتیم.

بسیار خب، حال که با جزییات فایل html آشنا شدید کار تبدیل طرح به html رو شروع می کنیم.

در اول چونکه زبان فایل فارسی خواهد بود از صفت lang با مقدار fa براي تگ html استفاده خواهیم کرد.

<!doctype html>

<html lang="fa">

براي تعیین Unicode صفحه تگ metaي زیر را نیز قبل از تگ title در قسمت head قرار دهید

<!doctype html>

<html lang="fa">

<head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

    <title> Page Title </title>

</head>

استفاده مناسب از کدهاي استاندارد می تواند در حجم، زیبایی و راحتی کار شما تاثیر بسیاري داشته باشه، که من سعی میکنم در این آموزش از

کدهاي استاندارد و از روش tableless (استفاده از تگ هاي div بجاي تگ table) براي کدنویسی استفاده کنیم.

در جلسات قبلی گفته شد که صفحه وب ما از چند بخش (header , content , sidebar , footer ) تشکیل شده، براي شروع هر یک از قسمت

ها را به صورت تگ div در نظر می گیریم، به کدهاي زیر دقت کنید :
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<body>

    <!-- Start Wrapper -->

    <div id="wrapper">

        <!-- Start Header -->

        <div id="header">

        </div>

        <!-- End Header -->

        <!-- Start Container -->

        <div id="container">

            <!-- Start Right Sidebar -->

            <div id="right-sidebar">

            </div>

            <!-- End Right Sidebar -->

            <!-- Start Content -->

            <div id="content">

            </div>

            <!-- End Content -->

            <!-- Start Left Sidebar -->

            <div id="left-sidebar">

            </div>

            <!-- End Left Sidebar -->

        </div>

        <!-- End Container -->

        <!-- Start Footer -->

        <div id="footer">

        </div>

        <!-- End Footer -->

    </div>

    <!-- End Wrapper -->

</body>

همانطور که در کدها مشاهده می کنید توضیحاتی (comment) در ابتدا و انتهاي هر تگ قرار گرفته این توضیحات توي راحت تر خوندن فایل

کمک می کنه و ابتدا و انتهاي هر قسمت مشخصه.از id هم براي نام گذاري هر قسمت استفاده کردیم.

هنگان طراحی در روش tableless معموال یک تگ نگه دارنده (#wrapper) براي کل اجزا صفحه در نظر می گیرند و اجزا صفحه رو درون اون

قرار میدن.

از #container هم براي نگه داشتن سه قسمت right-sidebar , content و left-sidebar استفاده کردیم.

پس از مشخص شدن ساختار کلی صفحه، نوبت به تکمیل محتواي صفحه میرسه که طبق طرح psd پیش خواهیم رفت. پس منتظر آموزش بعدي

باشید.

اگر مشکلی توي آموزش این جلسه واستون پیش اومده در قسمت نظرات مطرح کنید



HTML آموزش طراحی قالب (فصل چهارم- جلسه دوم) : تکمیل محتواي

در این جلسه از آموزش طراحی قالب، محتواي HTML را تکمیل خواهیم کرد.

پس از بخش Header شروع میکنیم.

header

اگر طرح فتوشاپ را در نظر بگیرید، ھدر ما به دو بخش راست و چپ  تقسیم می شود.

پس براي اینکار کدمان را به شکل زیر توسعه می دهیم.

<!-- Start Header -->

<div id="header">

    <div class="right">

    </div>

    <div class="left">

    </div>

</div>

<!-- End Header -->

نکته :

دقت کنید که در قالب هاي rtl، (راست به چپ) قسمت راست بر قسمت چپ مقدم تر است، اما در قالب هاي ltr (چپ به راست) این قضیه

برعکس است،

به عنوان مثال اگر قالبمان انگلیسی بود کد ما به شکل زیر تغییر می کرد :

<!-- Start Header -->

<div id="header">

    <div class="left">

    </div>

    <div class="right">

    </div>

</div>

<!-- End Header -->

خب، در قسمت راست قالب ما دو قسمت دیگر به عنوان لوگو و توضیح داریم. و در قسمت چپ آیکون شبکه هاي اجتماعی و فرم جستجو. پس

دوباره کد را به شکل زیر توسعه می دیم.
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<!-- Start Header -->

<div id="header">

    <div class="right">

        <div id="logo">

        </div>

        <div id="tagline">

        </div>

    </div>

    <div class="left">

        <div id="sn-icons">

        </div>

        <div id="searchfrm">

        </div>

    </div>

</div>

<!-- End Header -->

حال باید هر قسمت را با تگ معّینی در قسمت مورد نظر وارد کنیم که به ترتیب زیر است :

Logo : لوگوي سایت ، که در اینجا ما نام سایت را قرار داده ایم را با استفاده از تگ h1 می نویسیم

Title : توضیح سایت را به دلیل اینکه اهمیت کمتري نسبت به نام سایت دارد را با استفاده از تگ h2 می نویسیم.

Social Network icons : آیکون ها را با استفاده از تگ img وارد می کنیم.

Search : براي قسمت جستجو نیز از تگ form استفاده میکنیم.

با توجه به توضیحات باال کد ما به شکل زیر تغییر خواهد کرد.



<!-- Start Header -->

<div id="header">

    <div class="right">

        <div id="logo">

            <h1>وبسایت من</h1>

        </div>

        <div id="tagline">

            <h2>یک سایت دیگر با ورد÷رس</h2>

        </div>

    </div>

    <div class="left">

        <div id="sn-icons">

            <img src="images/facebook.png" width="32" height="32" alt="facebook" titمe="وبسایت من در فی

</ "سبوک

            <img src="images/twitter.png" width="32" height="32" alt="twitter" title="وبسایت من در تویت

</ "ر

            <img src="images/google_plus.png" width="32" height="32" alt="google plus" title="وبسایت من

</ " در گوگل پالس

            <img src="images/rss.png" width="32" height="32" alt="rss" title="RSS وبسایت من" />

        </div>

        <div id="searchfrm">

            <form action="#">

                <input type="text" name="search" value="جستجو..." />

                <input type="submit" value="" />

            </form>

        </div>

    </div>

</div>

<!-- End Header -->

اگر همه کارها را به درستی انجام داده اید هنگام اجراي کد در مرورگر شاهد چنین نتیجه اي خواهید بود :

نکته :

دلیل اینکه value دکمه جستجو را خالی گذاشتیم این است که بعدا می خواهیم بجاي دکمه از آیکون استفاده کنیم.

خب اگر دقت کنید آیکون هاي شبکه اجتماعی باید به صفحه اي لینک شوند اما ما اینجا فقط از تگ img استفاده کرده ایم براي اینکار تک تک تگ

هاي img را درون تگ a مانند کد زیر قرار می دهیم.
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<div id="sn-icons">

    <a href="#"><img src="images/facebook.png" width="32" height="32" alt="facebook" title="وبسایت من د

<a/></ "ر فیسبوک

    <a href="#"><img src="images/twitter.png" width="32" height="32" alt="twitter" title=" وبسایت من در

<a/></ "تویتر

    <a href="#"><img src="images/google_plus.png" width="32" height="32" alt="google plus" title="وبسای

<a/></ "ت من در گوگل پالس

    <a href="#"><img src="images/rss.png" width="32" height="32" alt="rss" title="RSS وبسایت من" /></a>

</div>

البته چونکه فعال لینک ما معلوم نیست، آدرس را # قرار می دهیم.

خب اگر به طرح psdمان برگردیم، قسمت منو را هم داشتیم که در پایین هدر قرار دارد پس براي اضافه کردن آن کد زیر را بعد تگ (.left) قرار

می دهیم.

<ul id="menu">

    <li><a href="#">صفحھ اصلی</a></li>

    <li><a href="#">آموزش ھا</a></li>

    <li><a href="#">ھمکاری</a></li>

    <li><a href="#">تبلیغات</a></li>

    <li><a href="#">تماس با من</a></li>

    <li><a href="#">درباره من</a></li>

    <li><a href="#">نقشھ سایت</a></li>

</ul>

Sidebar

ستون هاي کناري ما داراي اجزاء کوچکتري به نام بلوك یا همان باکس ها هستند که عناوین مختلفی از جمله موضوعات، لینک ها، امکانات، اخرین

مطالب، تبلیغات و.. می گیرند.

طبق طرحمان، ما فقط دو بلوك موضوعات و تبلیغات را داریم که موضوعات در ستون راست و تبلیغات در ستون چپ قرار می گیرد، اما بعضی از

دوستان گفته بودند که چگونه سایر بلوك ها را هم اضافه کنیم؟ اگر به کدها دقت کنید متوجه خواهید شد چگونه اینکار را انجام دهید :

کد فعلی ما این است :



<!-- Start Container -->

<div id="container">

    <!-- Start Right Sidebar -->

    <div id="right-sidebar">

    </div>

    <!-- End Right Sidebar -->

    <!-- Start Content -->

    <div id="content">

    </div>

    <!-- End Content -->

    <!-- Start Left Sidebar -->

    <div id="left-sidebar">

    </div>

    <!-- End Left Sidebar -->

</div>

<!-- End Container -->

براي ایجاد بلوك یه div با کالس block ایجاد می کنیم

<div class="block">

</div>

سپس قسمت عنوان بلوک و محتوای آن را نیز درست می کنیم  و آن را در ستون راست قرار می دھیم :

<!-- Start Right Sidebar -->

<div id="right-sidebar">

    <div class="block">

        <h4 class="block-title">موضوعات</h4>

        <div class="block-content">

        </div>

    </div>

</div>

<!-- End Right Sidebar -->

می توان از تگ ul نیز براي ایجاد موضوع هاي سایت استفاده کرد :

<!-- Start Right Sidebar -->

<div id="right-sidebar">

    <div class="block">

        <h4 class="block-title">موضوعات</h4>

        <div class="block-content">

            <ul>

                <li><a href="#">1 موضوع شماره</a></li>

                <li><a href="#">2 موضوع شماره</a></li>

                <li><a href="#">3 موضوع شماره</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</div>

<!-- End Right Sidebar -->



می توان یک بلوك دیگر با عنوان آخرین مطالب را پس از بلوك موضوعات به شکل زیر ایجاد کرد :

<!-- Start Right Sidebar -->

<div id="right-sidebar">

    <div class="block">

        <h4 class="block-title">موضوعات</h4>

        <div class="block-content">

            <ul>

                <li><a href="#">1 موضوع شماره</a></li>

                <li><a href="#">2 موضوع شماره</a></li>

                <li><a href="#">3 موضوع شماره</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

    <div class="block">

        <h4 class="block-title">آخرین مطالب</h4>

        <div class="block-content">

            <ul>

                <li><a href="#">1 موضوع شماره</a></li>

                <li><a href="#">2 موضوع شماره</a></li>

                <li><a href="#">3 موضوع شماره</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</div>

<!-- End Right Sidebar -->

ستون تبلیغات را نیز به همین شکل ایجاد می کنیم و بجاي تگ ul از img براي وارد کردن تصاویر تبلیغات استفاده می کنیم.و یک بلوك دیگر با

عنوان پیوندها نیز بعد از تبلیغات ایجاد می کنیم :

<!-- Start Left Sidebar -->

<div id="left-sidebar">

    <div class="block">

        <h4 class="block-title">تبلیغات</h4>

        <div class="block-content">

            <a href="#"><img src="images/ads-150.png" width="180" height="150" alt="تبلیغات" title="تبل

<a/></ "یغات

            <a href="#"><img src="images/ads-300.png" width="180" height="300" alt="تبلیغات" title="تبل

<a/></ "یغات

        </div>

    </div>

    <div class="block">

        <h4 class="block-title">پیوندھا</h4>

        <div class="block-content">

            <ul>

                <li><a href="#">1 پیوند شماره</a></li>

                <li><a href="#">2 پیوند شماره</a></li>

                <li><a href="#">3 پیوند شماره</a></li>

            </ul>

         </div>

    </div>

</div>

<!-- End Left Sidebar -->

بسیار خب اگر این کد را در مرورگر اجرا کنید باید چنین نتیجه اي رسیده باشید :
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اگر مشکلی توي آموزش این جلسه واستون پیش اومده در قسمت نظرات مطرح کنید

HTML آموزش طراحی قالب (فصل چهارم- جلسه سوم) : تکمیل محتواي

در این جلسه از آموزش طراحی قالب، محتواي HTML را تکمیل خواهیم کرد. در جلسه قبل تا ستون هاي کناري پیش رفتیم در این جلسه قسمت

Content و Footer رو به html تبدیل خواهیم.

content قسمت

اگر به طرح نگاه کنید، این قسمت فقط شامل مطالب هست پس یک div با کالس post اضافه میکنیم.

<!-- Start Content -->

<div id="content">

    <div class="post">

    </div>

</div>

<!-- End Content -->

اما مطلب ما از قسمت هاي مختلف تشکیل شده، از جمله عنوان، تصویر بند انگشتی، خالصه متن و...

ابتدا قسمت عنوان را اضافه میکنیم.

<div class="post">

    <a href="#"><h4>عنوان مطلب</h4></a>

</div>

سپس تصویر بند انگشتی و خالصه مطلب  و ادامه مطلب :
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<!-- Start Content -->

<div id="content">

    <div class="post">

        <a href="#"><h4>عنوان مطلب</h4></a>

        <img class="post-thumb" src="images/thumb.png" width="150" height="150" alt="تصویر بند انگشتی" 

title="تصویر بند انگشتی"/>

        <div class="post-content">

            <p>متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار

می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در             

اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن             

مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار             

می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در             

<p/> ...اینجا قرار می گیرد             

        </div>

        <a class="read-more" href="#">ادامھ مطلب</a>

    </div>

</div>

<!-- End Content -->

از کد زیر نیز براي قرار دادن جزئیات پست پس از ادامه مطلب استفاده کنید :

<div class="post-meta">

    <div class="author">

        <img src="images/auther.png" />

        <a href="#">نام نویسنده </a>

    </div>

    <div class="date">

        <img src="images/date.png" />

        <span>31 1392 اردیبھشت</span>

    </div>

    <div class="comments">

        <img src="images/comments.png" />

        <a href="#">20 نظر</a>

    </div>

</div>

footer قسمت

پس از قسمت content نوبت به footer می رسد که کد خاصی ندارد و فقط از تگ p براي قرار دادن متن copyright استفاده میکنیم.

<!-- Start Footer -->

<div id="footer">

    <p class="copyright">تمامی حقوق این وبسایت متعلق بھ وبسایت من است و ھرگونھ کپی برداری از مطالب آن ب

<p/>.دون ذکر من÷ع غیر مجاز است

</div>

<!-- End Footer -->

پس از قرار دادن کد فوق، کار html تمام می شود، البته یک قسمت دیگه مونده اونم عنوان صفحه وبمان هست که تغییر ندادیم توي head صفحه

title رو به شکل زیر تغییر بدین :



<head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

    <title>وبسایت من | یک سایت دیگر با ورد÷رس</title>

</head>

بسیار خب، کار ما به پایان رسید و کل طرح به html تبدیل شد، و فقط نیاز به style دادن دارد که آن را در فصل بعدي ادامه میدهیم.

اگر مشکلی توي آموزش این جلسه واستون پیش اومده در قسمت نظرات مطرح کنید

فایل index.html کامل شده رو نیز می تونید از لینک زیر دانلود کنید

index دانلود فایل

آموزش طراحی قالب (فصل پنجم – جلسه اول) : کدهاي css پیشفرض

در این جلسه از آموزش طراحی قالب، شروع به نوشتن کدهاي css و استایل دھی به  قالب خواھیم کرد، مرحله ای که قالب شکل پیدا می کنه، و

مانند طرح PSD میشه. جذاب ترین  مرحله (براي من) و البته مهمترین در طراحی یک قالب.

مقدمه

استفاده مناسب از خصوصیت هاي css کار بسیار مهمی است، که اگر به درستی انجام نشه، باعث به هم ریختگی صفحه در مرورگر هاي مختلف میشه،

پس این کار بسیار با دقت باید انجام بشه، تا قالب در همه مرورگرها به یک شکل نمایش دربیاد.البته قالب اگه به درستی style دهی بشه، بجز ورژن

هاي قدیمی مرورگر IE در همه مرورگرها به درستی نمایش داده خواهد. پس الزم نیست که نگران بشید و فکر کنید کار بسیار سختیه.

البته بعضی از طراحان، براي درست نمایش دادن قالب در مرورگر ie یک فایل style دیگر که فقط براي مرورگر ie نوشته شده استفاده می کنند که

کار بسیار مناسبی هست که در اون فایل، به قسمت هایی که به درستی نمایش داده نمیشه، یک style ، جدا از style اصلی می میدن. یه عده طراح

دیگه از کدهاي هک css براي ie استفاده می کنند، که کار بسیار اشتباهیه، و باعث دیر لود شدن style میشه، و ممکنه توي نمایش قالب در دیگر

مرورگرها باعث اشکال بشه.

 

css reset چیست؟

اگر فایل index.html قالبمون رو در سایر مرورگرها باز کنید، مشاهده می کنید که قالب در هر مرورگر به شکل متفاوتی نمایش داده شده، فاصله

بین نوشته ها، bulletها، لینک ها و...

این تفاوت ها به این دلیل هست که هر مرورگر به طور پیشفرض یک style براي تگ ها در نظر دارد، و چونکه این style در همه آن ها به یک
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شکل نیست، باعث این متفاوت نمایش دادن ها شده، ما براي اینکه یک استایل پیشفرض براي همه تگ ها در نظر بگیریم، که به یک شکل در همه

مرورگرها نمایش داده بشه از یک css reset استفاده می کنیم.

معروف ترین css resetي که وجود دارد، mayer css reset نام داره که در این صفحه میتونید style رو مشاهده کنید

/http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset

اما به خاطر قدیمی بودن، (2011) استفاده از اون رو توصیه نمیکنم، چونکه در این دو سال مرورگرها تغییرات بسیاري کرده اند و این css reset به

تنهایی کارش رو به درستی انجام نمیده،

.960gride وhtml5 blank، mayer معروف مانند css reset استفاده کنید، که خودم اونو تلفیق کردم، از چند css reset توصیه می کنم از این

ابتدا فایل css زیر رو دانلود کنید

css reset  دانلود فایل

سپس کدهاي فایل رو درون فایل style.css قالبمان کپی کنید

در خط هاي 4 و 5 کد، راست به چپ بودن  و راست چین بودن صفحه html را تعیین می کرده ایم

در خط 21 نیز فونت استفاده شده در صفحه وب، که ما بجز متن پست ها بقیه متون رو با فونت b nazanin نوشته ایم پس این خط را به شکل زیر

تغییر دهید :

font-family: 'b nazanin';

حال اگر فایل style.css رو ذخیره و فایل index.html رو در مرورگر اجرا کنیم، شاهد تغییري نمی شویم! چونکه هنوز فایل style را به فایل

index لینک نداده ایم.

براي اینکار فایل index.html رو در ویرایشگر کد باز کنید و کد زیر را در head بعد از title قرار دهید :

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="css/style.css" />

حال اگر فایل رو ذخیره کنید باید صفحه راست به چپ شده، و فونت نیز به b nazanin تغییر کرده باشد.

فونت

دلیل اینکه شما فقط با نوشتن کلمه  b nazaninفونت صفحه html تغییر کرد این است که، شما این فونت را بر روي کامپیوترتان نصب کرده اید،

اما به عنوان مثال اگر کسی از وبالگتان بازدید کرد که این فونت را نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت قالب با فونت پیشفرض مرورگر

که معموال Arial هست نمایش داده می شود. براي جلوگیري از این اتفاق بهتر است، از @font-face استفاده کنید، و فونت استفاده شده که در
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اینجا b naznin است را لود کنید تا همیشه صفحه وبمان با این فونت نمایش داده شود.

ھمانطور که می دانید، ھر مرورگر از یک فرمت از فونت پشتیبانی می کند،  پس برای اینکه فونتمان در ھمه مرورگرھا کار کند، باید ھر سه فرمت را

(woff و ttf و eot) لود کنید

ابتدا سه فرمت فونت b naznin رو از لینک زیر دانلود کنید و در کنار فایل style.css قرار دهید،

b nazanin دانلود سایر فرمت هاي فونت

نکته :

براي تبدیل فونت مورد نظرتان به سایر فرمت ها میتونید به این سایت مراجعه کنید

سپس کد زیر رو قبل از css reset قرار دهید :

/**************************************/

/* Load Fonts [bnazanin] */

@font-face {

    font-family: 'b nazanin';

    src: url('BNazanin.eot') format('eot'),  /* IE6,8 */

    url('BNazanin.woff') format('woff'),  /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/

    url('BNazanin.ttf') format('truetype');  /* Saf3?5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */

}

/* End Load Fonts */

بسیار خب کار ما در این جلسه به پایان رسید، از جلسه بعد به استایل دهی به سایر قسمت هاي صفحه خواهیم پرداخت

آموزش طراحی قالب (فصل پنجم – جلسه دوم) : استایل دهی سرصفحه

در جلسه قبلی از کدهاي css قالب ، استایل مرورگر را reset کردیم و فونت قالب را نیز تعیین کردیم، در این جلسه استایل پس زمینه و سرصفحه

را تعیین خواهیم کرد.

براي شروع فایل style.css را با نرم افزار ویرایشگر کد باز کنید :

پس از کدهاي قبلی کد زیر را قرار دهید

body {

    background: url('../images/body-bg.png');

}

اگر ذخیره و فایل index.html را در مرورگر باز کنید، باید پس زمینه آن تغییر کرده باشد
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اگر به یاد داشته باشید، در هنگام طراحی قالب در فتوشاپ عرض آن را 1024px قرار دادیم.

خب پس براي تعیین عرض قالب با کدهاي css کد زیر را پس از کد قبلی قرار دهید :

#wrapper {

    width: 1024px;

}

با کد فوق عرض قالب تعیین شد اما در وسط صفحه قرار نگرفته براي اینکار باید از margin استفاده کرد :

#wrapper {

    width: 1024px;

    margin: 0 auto;

}

بسیار خب، حال که پس زمینه و اندازه هاي قالب را تعیین کردیم، نوبت به سرصفحه می رسد.

(header#) سر صفحه

با استفاده از کد زیر ارتفاع سرصفحه، زمینه و سایه آن را تعیین میکنیم :

#header {

    height: 200px;

    background: url('../images/header-bg.png');

    box-shadow: 0 1px 1px #000;

}

حال نوبت به سمت چپ و راست سرصفحه میرسد، براي تعیین از float استفاده می کنیم به صورت زیر :

#header .right {

    float: right;

}

#header .left {

    float: left;

}

اما اگر دقت کنید می بینید که منو نیز به کنار لوگو میاد، و این به خاطر خاصیت float است،

براي جلوگیري از این اتفاق باید تکه کدي را قبل از کدهاي html منو به فایل index.html اضافه کنید به کدهاي زیر دقت کنید

خط اول کد اضافه شده است :
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<br style="clear: both" />

<ul id="menu">

    <li><a href="#">صفحھ اصلی</a></li>

    <li><a href="#">آ×وزش ھا</a></li>

    <li><a href="#">ھمکاری</a></li>

    <li><a href="#">تبلیغات</a></li>

    <li><a href="#">تماس با من</a></li>

    <li><a href="#">درباره من</a></li>

    <li><a href="#">نقشھ سایت</a></li>

</ul>

هنگام استفاده از خاصیت float این خاصیت نه تنها آن عنصر را، بلکه عناصر بعد از ان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. اما خاصیت clear باعث

خنثی شدن تاثیر خاصیت float  بر عناصر بعدی می شود. این تکنیک کاربرد زیادي در طراحی صفحات وب دارد.

نکته :

همیشه، هنگام استفاده از خاصیت float "باید" این تگ

<br style="clear: both" />

را قبل از تگی که تغییر موقعیت داده قرار دهیم، که در اینجا منو تغییر موقعیت داده بود.

براي راحتی نیز میتونید کد زیر رو در فایل style قرار بدین

.clearfix {clear: both;}

و سپس بجاي تگ باال از تگ زیر استفاده کنید :

<br class="clearfix" />

حال نوبت به درست کردن لوگو می شود، ابتدا تصاویر را وارد می کنیم :

#header .right #logo {

    width: 253px;

    height: 74px;

    background: url('../images/logo.png') no-repeat;

}

#header .right #tagline {

    width: 294px;

    height: 35px;

    background: url('../images/title.png') no-repeat;

}

نکته :

براي پیدا کردن اندازه هاي تصاویر وارد پوشه images شوید و روي تصویر مورد نظر کلیک کنید در این حال، اطالعات تصویر در پایین نشان

داده می شود.



راه دوم براي پیدا کردن اندازه هاي تصویر این است که :

بر روي تصویر کلیک راست کنید و گزینه properties رو انتخاب کنید سپس در پنجره باز شده در تب details اطالعات تصویر از جمله
height و width آن نوشته شده است :
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حال اگر قالب را در مرورگر ببنید تصاویر وارد قالب شده اند اما مشکلی که لوگو و توضیح سایت دارد، این است که کلماتی که ما نیز نوشته ایم بر

روي تصاویر افتاده اند براي برداشتن آن ها می توانیم تگ هاي h1 و h2 که در کدهاي html نوشته ایم را برداریم، اما این کلمات براي موتورهاي

جستجو مھم ھستند و باید در صفحه باشن، اگر از  display: none براي این دو تگ استفاده کنیم مشکل حل خواهد شد، اما موتور هاي جتسجو

عناصري که display ان ها برابر با none باشد را در نظر نمی گیرند و به ان ها اهمیتی نخواهد داد. پس راه حل حتما یک تکنیک css است!!

در css از خاصیت text-indent براي تورفتگی خط اول پاراگراف استفاده می شود ما اینجا براي بیرون انداختن این کلمات از صفحه ، از این

خاصیت استفاده می کنیم

#header .right #logo h1 ,

#header .right #tagline h2 {

    text-indent: -9999px;

}

دقت کنید که حتما مقدار منفی باشد. (البته روش هاي دیگري هم وجود دارد، اینکه  opacity آن ها را 0  قرار دھید و یا که فونت ھای آن ھا را لود

کنید و بجاي تصویر از متن واقعی استفاده کنید که بهترین روش می باشد، اما بخاطر اینکه حجم باالي فونت ها [هر فونت 200kb] باعث دیر لود

شدن صفحه خواهد شد از این روش استفاده نکردیم.)

حال براي تعیین موقعیت لوگو و توضیح از margin استفاده می کنیم پس کد را به شکل زیر توسعه می دهیم :

#header .right #logo {

    width: 253px;

    height: 74px;

    background: url('../images/logo.png') no-repeat;

    margin-right: 20px;

    margin-top: 10px;

}

#header .right #tagline {

    width: 294px;

    height: 35px;

    background: url('../images/title.png') no-repeat;

    margin-right: 60px;

}

حال نوبت به آیکون شبکه هاي اجتماعی میرسه، ابتدا باید آن ها را چپ به راست کنیم
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#header .left #sn-icons {

    direction: ltr;

}

حال با استفاده از margin موقعیت آن ها را به پایین و سمت چپ بکشیم پس :

#header .left #sn-icons {

    direction: ltr;

    margin-top: 3px;

    margin-right: 37px;

}

به تصاویر نیز سایه می دهیم و کمی آن ها شفاف میکنیم :

#header .left #sn-icons img {

    opacity: .50;

    box-shadow: 1px 1px 1px #333;

}

حال با کد زیر هنگامی که تصاویر hover می شوند را کامال نمایان کنید :

#header .left #sn-icons img:hover {

    opacity: 1;

}

بسیار خب، خسته نباشید، در جلسه بعدي کدهاي قسمت جستجو و منو را کامل خواهیم کرد.

آموزش طراحی قالب (فصل پنجم – جلسه سوم) : استایل دهی سرصفحه

در جلسه قبلی از کدهاي css قالب ، لوگو و آیکون شبکه هاي اجتماعی رو درست کردیم،

در این جلسه قسمت جستجو و منو را استایل دهی خواهیم کرد پس با ما همراه باشید :

فایل style.css را در ویرایشگر کد، و فایل index.html را در مرورگر باز کنید.

با توجه id قسمت جستجو کد زیر را در فایل style می نویسیم.

#header .left #searchfrm {

}

حال باید فرم را به پایین بکشیم، پس از خصوصیت margin-top استفاده می کنیم.
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#header .left #searchfrm {

    margin-top: 120px;

}

پس از اینکار به استایل دهی inputها می پردازیم، ابتدا براي برداشتن استایل پیشفرض کد زیر را می نویسیم.

#header .left #searchfrm form input {

    background: transparent;

    border: none;

}

حال استایل input text  رو می نویسیم.

#header .left #searchfrm form input[type="text"] {

    background: #072e63;

    box-shadow: 1px 1px 1px rgba(255,255,255,.10),

                inset 1px 1px 1px #000;

    border-radius: 3px;

    font: 18px 'b nazanin';

    color: #fff;

    text-shadow: 1px 1px 1px #000;

    width: 240px;

    height: 30px;

    line-height: 30px;

    padding-right: 10px;

}

 

نکته :

حال شاید برای بعضی ھا سوال پیش بیاد  که چرا مقدار box-shadow را به این صورت نوشته ایم؟

دلیل این است که ما دو سایه براي باکس جستجو داریم یکی داخل باکس، ودیگري خارج از آن

براي سایه خارجی از کد

1px 1px 1px rgba(255,255,255,.10)

سپس براي جدا کردن دو سایه از عالمت (,) و سپس مکان سایه داخل باکس را با مقدار inset تعیین و سایه را ایجاد کرده ایم.

 

: input submit استایل

#header .left #searchfrm form input[type="submit"] {

    background: url('../images/search-btn.png') no-repeat;

    height: 19px;

    width: 19px;

}

حال باید آیکون را وارد باکس جستجو کنیم، اما با margin اینکار شدنی نیست و هر چقدر آن را به سمت راست بکشیم، باکس جستجو نیز همراه با



آن حرکت می کند. پس از خصوصیت position استفاده می کنیم.

ادامه کد :

#header .left #searchfrm form input[type="submit"] {

    background: url('../images/search-btn.png') no-repeat;

    height: 19px;

    width: 19px;

    position: absolute;

}

اما هنوز خارج از باکس قرار دارد! پس باید کدهاي html را دستکاري کنیم.

فایل index.html را با ویرایشگر کد باز کنید و به شکل زیر مکان تگ هاي input text  و input submit را عوض کنید :

<div id="searchfrm">

    <form action="#">

        <input type="submit" value="" />

        <input type="text" name="search" value="جستجو..." />

    </form>

</div>

اگر کد را ذخیره و index را در مرورگر اجرا کنید می بینید که آیکون جستجو وارد باکس شده است، حال کافیست که با استفاده از margin آن را

تغییر مکان دهیم.

#header .left #searchfrm form input[type="submit"] {

    background: url('../images/search-btn.png') no-repeat;

    height: 19px;

    width: 19px;

    position: absolute;

    margin-right: 220px;

    margin-top: 7px;

}

حال به استایل input text برگردید و با استفاده از margin آن را کمی یه سمت راست بکشید :

#header .left #searchfrm form input[type="text"] {

    background: #072e63;

    box-shadow: 1px 1px 1px rgba(255,255,255,.10),

                inset 1px 1px 1px #000;

    border-radius: 3px;

    font: 18px 'b nazanin';

    color: #fff;

    text-shadow: 1px 1px 1px #000;

    width: 240px;

    height: 30px;

    line-height: 30px;

    padding-right: 10px;

    margin-left: 7px;

}

اگر دقت کرده باشید پس از این جابجایی ها مکان آیکون شبکه هاي اجتماعی نیز تغییر کرده است پس به استایل آن ها بر می گردیم و مقدار

margin رو تغییر می دیم.



#header .left #sn-icons {

    direction: ltr;

    margin-top: 3px;

    margin-right: 110px;

}

حال همه قسمت ها به درستی در مکان خود قرار گرفته اند. پس به سراغ قسمت بعدي یعنی منو می رویم :

استایل منو

منوي ما در قسمت header قرار گرفته است اما ارتفاع هدر ما 200px است که فقط تا قسمت جستجو را در بر می گیرد، حال باید ارتفاع آن را

50px ( 50px ارتفاع منو است) بیشتر کنیم تا قسمت منو نیز در header قرار بگیرد پس :

#header {

    height: 250px;

    background: url('../images/header-bg.png');

    box-shadow: 0 1px 1px #000;

}

اگر style را ذخیره و مروگر را ریفرش کنید خواهید دید که ارتفاع بیشتر شده، و پس زمینه اي که براي header در نظر گرفته بودیم، تکرار شده

است، اما چونکه پس زمینه منو متفاوت است از تکرار جلوگیري می کنیم  پس دوباره کد header رو توسعه می دیم :

#header {

    height: 248px;

    background: url('../images/header-bg.png') repeat-x;

    box-shadow: 0 1px 1px #000;

}

Repeat-x باعث خواهد شد، پس زمینه به صورت عمودي تکرار شود.

درضمن 2px بخاطر سایه ي header کم کردیم. تا دیگر در پایین منو نمایش داده نشود.

حال به منو بر می گیردیم، براي انتخاب منو از انتخابگر زیر استفاده می کنیم :

#header #menu {

}

حال باید عرض و ارتفاع و همینطور پس زمینه رو اضافه کنیم، پس کد رو به شکل زیر توسعه می دیم :

#header #menu {

    height: 50px;

    background: url('../images/menu-bg.png');

}

با استفاده از margin نیز مقداري منو رو به سمت پایین می کشیم تا در مکان خود قرار بگیرد. با استفاده از padding نیز مقداري گزینه هاي منو را

از سمت راست فاصله میدهیم



#header #menu {

    height: 50px;

    background: url('../images/menu-bg.png');

    margin-top: 8px;

    padding-right: 30px;

}

حال نوبت آن رسیده تا که منو را از این شلوغی دربیاریم پس براي اینکار ابتدا با کد گزینه ها را در پشت سر هم در یک خط (inline) قرار می دهیم

:

#header #menu li {

    display: inline;

}

سپس میان ها با استفاده از margin فاصله می اندازیم، و براي اینکه بصورت افقی در وسط قرار بگیرند از line-height استفاده می کنیم.

#header #menu li {

    display: inline;

    margin-left: 30px;

    line-height: 50px;

}

حال به لینک ها استایل می دهیم :

#header #menu li a {

    font-size: 20px;

    color: #fff;

    text-shadow: 1px 1px 1px #222;

}

#header #menu li a:hover {color: #78afff;}

حال از منو فقط آیکون صفحه اصلی مانده است که نیاز به تغییر استایل دارد، ابتدا فایل index.html رو در ویرایشگر کد باز کنید و اولین گزینه منو

که همان صفحه اصلی است را به شکل زیر ویرایش کنید

<ul id="menu">

 <li><a class="home" href="#"></a></li>

 <li><a href="#">آموزش ھا</a></li>

 <li><a href="#">ھمکاری</a></li>

 <li><a href="#">تبلیغات</a></li>

 <li><a href="#">تماس با من</a></li>

 <li><a href="#">درباره من</a></li>

 <li><a href="#">نقشھ سایت</a></li>

</ul>

به فایل style بر گردین و کد زیر رو اضافه کنید :

#header #menu li a.home {

    background: url('../images/home-icon.png') no-repeat;

    padding: 0 13px;

}



بسیار خب خسته نباشید، قسمت منو رو نیز به پایان رسوندیم، منتظر آموزش بعدي باشید.

اگر مشکلی براتون پیش اومده در قسمت نظرات مطرح کنید

آموزش طراحی قالب (فصل پنجم – جلسه چهارم) : تکمیل استایل دهی قالب

در جلسه قبلی از کدهاي css قالب ، تا قسمت منو پیش رفتیم، در این جلسه قسمت محتوا را استایل دهی خواهیم کرد.

ابتدا فایل style را در ویرایشگر کد باز کنید.

از قسمت container شروع می کنیم که باید رنگ آن را سفید (پس زمینه content و sidebars) قرار دهیم و مقداري محتواي آن را از حاشیه

فاصله دهیم :

#container {

    background: #fff;

    padding: 10px;

}

و حال با استفاده float مکان sidebarها و content را تعیین می کنیم. به کدهاي زیر دقت کنید :

#right-sidebar {

    float: right;

}

#content {

    float: right;

}

#left-sidebar {

    float: left;

}

اما با اضافه کردن این کدها طبعًا تغیري نخواهید دید ، دلیل آن این است که هنوز عرض هر قسمت را تعیین نکرده ایم براي همین هنوز به شکل

زیر هم قرار دارند پس کد فوق را به شکل زیر توسعه می دهیم :

#right-sidebar {

    float: right;

    width: 230px;

}

#content {

    float: right;

    width: 520px;

}

#left-sidebar {

    float: left;

    width: 230px

}
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اما اگر فایل را ذخیره و نتیجه را در مرورگر ببنید انگار مشکلی پیش آمده است!!

container به اندازه ي محتوایش کشیده نشده است و فوتر نیز تغییر مکان داده و به کنار پست آمده است. اگر به یاد داشته باشید این اشکال به

خاطر استفاده از خاصیت float است پس فایل index.html را در ویرایشگر کد باز کنید و خط زیر را بعد کدهاي left-sidebar قرار دهید :

 (خط سوم کد اضافه شده است)

    </div>

    <!-- End Left Sidebar -->

    <br style="clear: both" />

</div>

<!-- End Container -->

حال که مشکل نیز رفع شد به content مقداري margin می دهیم تا از right-sidebar فاصله بگیرد :

#content {

    float: right;

    width: 520px;

    margin-right: 12px;

}

پس از این کار به استایل دهی بلوك ها و پست خواهیم پرداخت، ابتدا زمینه بلوك ها و پست ها را با کد زیر ایجاد می کنیم :

#right-sidebar .block ,

#left-sidebar .block ,

#content .post {

    background: #f9f9f9;

    padding: 10px;

    margin-bottom: 10px;

    border-radius: 3px;

    border: 1px solid #a7a7a7;

    border-bottom-width: 4px;

}

و سپس استایل دهی عناوین بلوك ها :

#right-sidebar .block .block-title ,

#left-sidebar .block .block-title {

    text-align: center;

    color: #235678;

    text-shadow: 0 0 1px rgba(35,70,120,.70);

    padding-bottom: 15px;

    margin-bottom: 20px;

    background: url(../images/block-title.png) center bottom no-repeat;

}

حال استایل زیر رو براي لینک هایی که در داخل بلوك ها داریم می نویسیم.



#right-sidebar .block .block-content ul li ,

#left-sidebar  .block .block-content ul li {

    border-bottom: 1px solid #ddd;

    padding: 7px;

    color: #000;

}

#right-sidebar .block .block-content ul li a ,

#left-sidebar  .block .block-content ul li a { color: #000;}

#right-sidebar .block .block-content ul li:hover ,

#left-sidebar  .block .block-content ul li:hover {background: #dddeee;}

اگر فایل رو ذخیره کرده باشید و نتیجه رو توي مرورگر دیده باشید فقط استایل تصاویر تبلیغات مانده است. پس با کد زیر آن ها را نیز استایل دهی

می کنیم :

#left-sidebar  .block .block-content a img {

    margin-right: 15px;

    border-radius: 4px;

    border-bottom: 4px solid #a7a7a7;

}

#left-sidebar  .block .block-content a img:hover {border-bottom-color:#234567;}

حال که استایل دهی sidebarها تمام شد، نوبت به قسمت مطالب می رسد، ابتدا فاصله محتواي پست را با کد زیر از بین می بریم :

#content .post {padding: 0;}

(psd مقداري متفاوت تر از) : سپس استایل عنوان مطلب رو می نویسیم 

#content .post .post-title  {

    color: #444;

    background: #eee;

    padding: 7px 20px 7px 0;

    border-bottom: 1px solid #a7a7a7;

    margin-bottom: 10px;

    text-shadow: 1px 1px 1px #aaa;

    border-radius: 3px 3px 0 0;

}

#content .post .post-title:hover {color: #234678;}

و حال استایل تصویر بند انگشتی و خالصه متن. اما ابتدا چونکه میخواییم اون هارو با استفاده از float کنار هم قرار بدیم، پس بهتره که اول این دو رو

در داخل یک div قرار دهیم پس کد هاي html قسمت مطلب (class=”post”) رو به شکل زیر ویرایش می کنیم :

(خط هاي 3 و 8 اضافه شده)



<div class="post">

    <a href="#"><h4>عنوان مطلب</h4></a>

    <div class="thumb-text">

        <img class="post-thumb" src="images/thumb.png" width="150" height="150" alt="تصویر بند انگشتی" 

title="تصویر بند انگشتی"/>

        <div class="post-content">

            <p>متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار

 می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن  مطلب در اینجا قرار می

 گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیر

<p/>...د

        </div>

    </div>

<a class="read-more" href="#">ادامھ مطلب</a>

حال استایل این قسمت ها :

#content .post .post-thumb {

    margin: 0 10px;

    float: right;

}

#content .post .post-content {

     float: left;

    width: 330px;

    margin: 0 0 15px 15px;

}

#content .post .post-content p {

    text-align: justify;

    line-height: 20px;

    font-family: tahoma;

    font-size: 13px;

}

سپس براي از بین بردن خاصیت float بر سایر قسمت ها کد clear رو به فایل html، قبل از کد ادامه مطلب اضافه می کنیم. (خط شماره 8 اضافه

شده)

<a href="#"><h4>عنوان مطلب</h4></a>

<div class="thumb-text">

    <img class="post-thumb" src="images/thumb.png" width="150" height="150" alt="تصویر بند انگشتی" titl

e="تصویر بند انگشتی"/>

    <div class="post-content">

        <p>متن مطلب در اینجا قرار می گیر ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گ

یرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن  مطلب در اینجا قرار می گیرد

>... ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد

/p>

    </div>

 </div>

<br style="clear: both;" />

<a class="read-more" href="#">ادامھ مطلب</a>

حال استایل دکمه ادامه مطلب را می نویسیم :



#content .post .read-more {

    background: #fff;

    position: relative;

    right: 410px;

    padding: 0 15px;

    border: 1px solid #a7a7a7;

    border-bottom-width: 4px;

    border-radius: 3px;

    font-size: 18px;

    color: #777;

}

#content .post .read-more:hover {

    color: #234678;

    border-color: #234678;

}

و در آخر استایل اطالعات پست را می نویسیم :

#content .post .post-meta {

    background: #d2d2d2;

    border-top: 1px solid #a7a7a7;

    margin-top: 15px;

    padding: 10px;

    padding-top: 7px;

}

#content .post .post-meta * {display: inline;}

#content .post .post-meta .author,

#content .post .post-meta .date {margin-left: 50px;}

#content .post .post-meta div span ,

#content .post .post-meta div a {

    color: #255497;

    font: 14px tahoma;

}

#content .post .post-meta img {

    position: relative;

    top: 3px;

    margin-right: 3px;

}

پس از نوشتن این کدها، فقط قسمت فوتر سایت باقی می ماند :

#footer {

    background: #366995;

    padding: 10px;

}

#footer .copyright {

    color: #fff;

    text-align: center;

    font-size: 24px;

}

اگر فایل را ذخیره کنید و نتیجه را در مرورگر ببنید، همه قسمت ها استایل دهی شده و قالبمان آماده شده است



نکته :

لینک دانلود قالب

در جلسه بعدي که بعضی اصالحات را انجام خواهیم داد و باگ هاي قالب را خواهیم گرفت.

اگر مشکلی طی آموزش براتون پیش اومده در قسمت نظرات مطرح کنید

آموزش طراحی قالب (فصل ششم) : رفع اشکاالت قالب

با سالم خدمت همه سون لرنی ھای عزیز، درابتدا از تاخیری که  در آماده شدن این پست بوجود اومده از ھمه ی شما دوستان عذرخواھی میکنم، از

همکاران خوبم کیوان علی محمدي و وحید صالحی نیز تشکر میکنم که در این چند روز پاسخگوي سواالت شما بودن.

حال میریم سراغ آموزش :

در جلسه قبلی از این آموزش، استایل دهی قالب را به پایان رساندیم، و قالبمان آماده شد، کاري که در این جلسه می خواهیم انجام دهیم، تست قالب

در سایر مرورگرها و رفع اشکاالت آن هست. به عنوان یک طراح وب، همیشه باید ورژنی از مرورگرهاي پرکاربرد را در اختیار داشته باشید تا قالب را

در آن ها تست کرده و اشکاالت (باگ ها)ي آن را در صورت وجود مشاهده و اصالح کنید.

قالبی که طراحی کردیم، در سه مرورگر internet explorer9 , firefox19 و google chrome28 یکسان و بدون هیچ اشکالی نشان داده می

شود، بجز در مرورگر opera12 که داراي چند اشکال هست که آن ها را به ترتیب رفع خواهیم کرد .

1.اولین مشکل قالب در مرورگر opera وجود اسکرول افقی که به علت استفاده ما از خاصیت text-indent براي لوگو و توضیح سایت بوده است.

ابتدا فایل style.css را باز کنید. در خط  105 از فایل style (البته اگر کدهاتون دقیقا مثل من بوده و کم زیاد نکردین) کدهاي مربوط به

#wrapper قرار دارد

#wrapper {

  width: 1024px;

  margin: 0 auto;

}

حال براي رفع این مشکل خاصیت overflow را با مقدار hidden اضافه می کنیم

#wrapper {

  width: 1024px;

  margin: 0 auto;

  overflow: hidden;

}
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این کد باعث مخفی شدن سرریز قالب (هرفرزندي که خارج از عرض تعیین شده براي عنصر والد #wrapper قرار گیرد) می شود.

2. اشکال دوم مربوط به باکس جستجو است که به هدر چسبیده و فاصله اي ندارد برا اصالح آن ابتدا به خط 159 بروید و کدهاي زیر را پیدا کنید :

#header .left #searchfrm form input[type="text"] {

  background: #072e63;

  box-shadow: 1px 1px 1px rgba(255,255,255,.10),

    inset 1px 1px 1px #000;

  border-radius: 3px;

  font: 18px 'b nazanin';

  color: #fff;

  text-shadow: 1px 1px 1px #000;

  width: 240px;

  height: 30px;

  line-height: 30px;

  padding-right: 10px;

  margin-left: 7px;

}

حال فقط کافیست خصوصیت display با مقدار table-caption را به ان اضافه کنید

#header .left #searchfrm form input[type="text"] {

  background: #072e63;

  box-shadow: 1px 1px 1px rgba(255,255,255,.10),

    inset 1px 1px 1px #000;

  border-radius: 3px;

  font: 18px 'b nazanin';

  color: #fff;

  text-shadow: 1px 1px 1px #000;

  width: 240px;

  height: 30px;

  line-height: 30px;

  padding-right: 10px;

  margin-left: 7px;

  display: table-caption;

}

3. اشکال سوم مربوط به تصاویر تبلیغات هست که به حاشیه بلوك چسبیده اند و margin-right بر آن ها اثر نکرده است تا در وسط بلوك قرار

گیرند. براي رفع این مشکل نیز ابتدا به خط 252  بروید تا کدھای زیر را پیدا کنید :

#left-sidebar  .block .block-content a img {

  margin-right: 15px;

  border-radius: 4px;

  border-bottom: 4px solid #a7a7a7;

}

حال کدهارا به شکل زیر تغییر دهید

#left-sidebar  .block .block-content a img {

  margin-right: 15px;

  border-radius: 4px;

  border-bottom: 4px solid #a7a7a7;

  display: block;

  margin-bottom: 3px;

}



با استفاده ازخاصیت display تصاویر را به عناصر block تغییر دادیم چونکه همانطور که می دانید، تصاویر جزء عناصر inline هستند، و در اینجا به

دلیل اینکه در چپ و راست تصویر چیز دیگري قرار نمی گیرد، display آن را block کردیم.

4.اشکال چهارم و آخر مربوط به اطالعات پست است که به شکل نامرتبی در مروگر opera نمایش داده شده اند.

برا رفع اشکال آن ها نیز به خط 308 بروید و کدهاي زیر را پیدا کنید :

#content .post .post-meta * {display: inline;}

#content .post .post-meta .author,

#content .post .post-meta .date {margin-left: 50px;}

حال براي رفع اشکال ان ها، کدهارا به شکل زیر تغییر دهید:

#content .post .post-meta * {display: inline;}

#content .post .post-meta div  {display: table-cell;}

#content .post .post-meta .author,

#content .post .post-meta .date {width: 180px;}

در این کد ابتدا، divها را به صورت، جدولی با استفاده display: table-cell مرتب کردیم، و سپس margin را پاك کرده و بجاي ان براي خانه

هاي جدول، عرض تعیین کردیم و به این صورت مشکل ان را حل کردیم.

5. اشکال بعدي که متوجه آن شدم و در همه ي مرورگرها نیز وجود دارد، تصویر دکمه جستجو هست، وقتی که موس را بر روي آن می بریم،

cursor ما همان حالت عادي را دارد و تغییري نمی کند، که کاربر متوجه شود این یک تصویر کلیک شدنی هست. مقداري پایینتر از کدهاي قبلی و

در 174  کدھای زیر را پیدا کنید :

#header .left #searchfrm form input[type="submit"] {

  background: url('../images/search-btn.png') no-repeat;

  height: 19px;

  width: 19px;

  position: absolute;

  margin-right: 220px;

  margin-top: 7px;

}

حال خصوصیت cursor و مقدار pointer را به ان بدهید :

#header .left #searchfrm form input[type="submit"] {

  background: url('../images/search-btn.png') no-repeat;

  height: 19px;

  width: 19px;

  position: absolute;

  margin-right: 220px;

  margin-top: 7px;

  cursor: pointer;

}

تا این اشکال نیز برطرف شود.



نکته :

رفع اشکاالت نمایش قالب کار بسیار مهمی هست، که باید به درستی انجام شود و از خصوصیت هاي مناسب استفاده کرد. درست انجام ندادن این
کار باعث رفع مشکل در یک مرورگر و ایجاد مشکالت دیگر در سایر مرورگرها می شود. ابن کار طبعا قانون یا همان استاندارد خاصی ندارد و بیشتر

با آزمون و خطا انجام می شود، یعنی خصوصیت هاي مختلف با مقادیر مختلف را تست کنید تا به نتیجه مطلوب برسید. خصوصیت هاي پرکاربرد
براي اصالح باگ هاي قالب margin , padding postion  و  display هستند.

در آخر که درخواست یکی از دوستان بود  یک کد جاوا اسکریپت به قسمت جستجو اضافه می کنیم، که هنگام focus مقدار "جستجو..."  پاك شود،

چونکه در حالت طبیعی کاربر باید مقدار "جستجو.." را پاك کند و متن موردنظرش را براي جستجو بنویسد.

براي اینکار فایل index.html را در ویرایشگر کد باز کنید و به خط 36  بروید و کد زیر را پیدا کنید :

<input type="text" name="search" value="جستجو..." />

جال کد را به شکل زیر تغییر دهید :

<input type="text" name="search" value="جستجو..."

  onfocus="if(this.value == 'جستجو...') {this.value = '';}"

  onblur="if(this.value == '') {this.value = 'جستجو...';}"

/>

بسیار خب، کار ما به پایان رسید. خسته نباشید.

دانلود فایل html و css اصالح شده

این جلسه آخرین جلسه از آموزش طراحی قالب بود. امیدوارم که از این سري آموزشی  نھایت استفاده را برده باشید، از دوستانی که من رو ھمراھی

کردن نیز نهایت تشکر رو دارم. اگر مشکلی در قالب وجود داشت یا اگر نظر یا پیشنهادي براي بهتر شدن قالب دارید در قسمت نظرات بگید تا

درسري آموزشی بعدي که این قالب را به قالب وردپرس تبدیل خواهیم کرد آن ها را اضافه و اصالح کنیم.

http://www.7learn.com/category/web-programming-languages/java-script
http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/08/index-and-style.rar
http://www.7learn.com/category/tutorials
http://www.7learn.com/category/content-management-system/wp
http://www.7learn.com/category/tutorials


سون لرن - مرجع آموزش هاي طراحی وب
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حتما از بخش هاي مختلف سون لرن دیدن فرمایید . 

:: براي دریافت مقاالت مفید و سري هاي آموزشی طراحی وب در سون لرن با ما همراه باشید :

انجمن هاي رفع اشکاالت عالقمندان به طراحی وب

PHP و HTML ، CSS ، Javascript بانک کدهاي

نیازمندي ها و جعبه ابزار طراحی وب

سیستم ابزاردهی سون لرن

سري هاي آموزشی رایگان طراحی وب

سري آموزشی طراحی قالب

HTML5 و HTML سري زبان

CSS3 و CSS سري زبان

Javascript سري زبان

jQuery سري آموزشی

PHP سري زبان

سري آموزشی جومال

مجموعه آموزش ها و ترفندهاي فتوشاپ

کدها و ترفندهاي وردپرس

www.7learn.com

http://www.7learn.com/
http://www.7learn.com/
http://7learn.com/forums
http://7learn.com/code
http://7learn.com/toolbox
http://tools.7learn.com/
http://www.7learn.com/video-tutorial-series/template-designing-serie1
http://www.7learn.com/video-tutorial-series/html-trainiing-serie
http://www.7learn.com/video-tutorial-series/css-css3-training-serie
http://www.7learn.com/video-tutorial-series/js-video-series
http://www.7learn.com/video-tutorial-series/jquery-video-training-serie
http://www.7learn.com/video-tutorial-series/php-training-serie
http://www.7learn.com/video-tutorial-series/joomla-tuts-serie
http://www.7learn.com/category/tutorials/photoshop_learning
http://www.7learn.com/category/content-management-system/wp
http://www.7learn.com/

