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 گوگل ترندز چیست؟ آموزش استفاده از گوگل ترندز برای تحقیق کلمات کلیدی

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

افزارهای مختلفی برای امروزه، پیشرفت در مسائل مختلف، سرعت بیشتری از قبل به خود گرفته است. نرم
دارد کاربرد  خود،  حوزه  در  یک  هر  که  است  شده  طراحی  انسان،  کار  از   Adobe XD .راحتی  یکی  نیز 

ان کم، توجه طرفداران  های عالی در زمباشد که توانسته با ارائه قابلیتافزارهای طراحی میجدیدترین نرم
هایی چیست و چه قابلیت Adobe XD زیادی را به خود جلب نماید. در این مطلب قصد داریم درباره اینکه

 .دارد، توضیحات جامعی ارائه دهیم. با وبکیما همراه باشید

 

Adobe XD چیست؟ 

 .کنیموزه را بیان میتا از بزرگان این ح 3چیست، ابتدا دیدگاه  Adobe XD برای درک بهتر پاسخ سوال
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 " :کنددر پاسخ به این سوال اینگونه اظهار نظر می Lollypop Design در UX راجشواری کلوسکار، طراح ✓
Adobe X باشددهندگان میای از ابتدا تا انتهای کار توسعهای یک مرحله ، برنامه." 

✓ PHILLIPE CHAMBON  در تعامل  به  Behavior Interactive ، طراح  پاسخ  چیست   Adobe XD در 
تواند طراحی را آغاز کرده و بالفاصله درک  هر کسی می Adobe XD با استفاده از" :اینگونه بیان کرده است

 ".کند که تجربه نهایی چه حسی دارد
 :انگلستان نیز درباره این موضوع اینگونه بیان کرده است MullenLowe Group راچل ولز، مدیر خالق در ✓

"Adobe XD در می سازد تا بسیار کارآمدتر کار کنیم و به طور موثرتری با تیم و مشتریان خود همکاری  ما را قا
 ".کنیم

دی، در  تر بگوییم که ادوبی ایکسچیست، رسیدید، باید کامل Adobe XD حال که به درک نسبی درباره
نرم یک  از  واقع  است.  کاربری  تجربه  و  کاربری  رابط  برای طراحی  و جامع  کامل  آن  ویژگی افزار  بارز  های 

 .توان به سرعت زیاد و قدرتمند بودن آن اشاره نمودمی

Adobe XDکاربران خود کمک می به  ایده ،  که  این  کند  کنند.  تبدیل  واقعیت  به  به سرعت  را  های خود 
دون ها و ... را بها، اپلیکیشنها، برنامهسایتکند تا وبافزار دارای ابزاهایی است که به شما کمک مینرم

 .دردسر و در کمترین زمان ممکن، طراحی کنید

 چیست؟ Adobe XD هایویژگی

زیادی در نرمویژگی  ادوبی ایکسهای  از آنافزار  از هر یک  با استفاده  دارد که  به ها، میدی وجود  توان 
از    ، مجهز به قدرتمندترین ابزارها برای انجام بهترین کارهاست. برخیAdobe XD .تر شدواقعیت نزدیک

 :عبارت است از Adobe XD هایترین ویژگی مهم

 XD افزارطراحی در یک بعد جدید با نرم

بعدی وارد شوید؛ به این صورت که اشیا را در فضا،  به صورت سه XD توانید به صفحه جدید و جادوییمی
ابزار  با  کار  این  بگذارید.  نمایش  به  برای دیگران  را  کار خود  و  این حرکت دهید و بچرخانید  های بصری 

 .پذیر استافزار، امکاننرم
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 XD افزاربعدی با نرم  3طراحی 

 کند؟چگونه کار می

 .های جداگانه، اعمال کنیدها و گروه یهها، البعدی را روی مولفه های سه تبدیل :یک مولفه انتخاب کنید .1
نمایید .2 فعال  را  مربوطه  فعال  :ابزار  سه برای  مکعب  نماد  روی  ابزار،  مجموعه  درسازی   Property بعدی 

Inspector کلیلک نمایید. با این کار یک کنترل جدید روی بوم شما ظاهر خواهد شد. 
 .بوم، استفاده نمایید برای چرخش اشیا در جهات مختلف از کنترل  :چرخش و حرکت .3

 XD جلوگیری از انجام کارهای تکراری در

با استفاده از عناصر طراحی قابل  Adobe XD افزارمنظور از ویژگی جلوگیری از انجام کارهای تکراری در نرم
ید،  توان توان از انجام کارهای تکراری، جلوگیری کرد. به این صورت که میافزار، میاستفاده مجدد در این نرم

جویی  های مختلف از آن استفاده کنید. این کار موجب صرفهبار ایجاد کنید و در بخشیک شی را تنها یک
می  شد.  خواهد  زمان  و  انرژی  مولفهدر  و  نمایید  استفاده  کتابخانه  یک  از  در  توانید  را  مختلفی  های 

 .های طراحی به اشتراک بگذاریدسیستم
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 Adobe XD افزاردر نرم  UI Component نمونه ای از طراحی

 چطور کار میکند؟

ها، منوها و موارد دیگر از اشکال، متن و ابزار طراحی  ها، مدل برای طراحی دکمه :را طراحی کنید UI یک عنصر .1
 .استفاده کنید

انتخاب خود کلیک راست کرده و  الیه  :یک کامپوننت درست کنید .2 انتخاب کنید، روی  را روی بوم خود  ها 
 .را بزنید  Make Component گزینه

را اضافه کنیدحالت .3 انتخاب یک مولفه، روی "+" کلیک کنید تا حالت  :ها  را برای تعامالت با  های دیگری 
 .مختلف اضافه کنید
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 XD افزارسازی خودکار در نرممتحرک

، این است که با استفاده  Adobe XD افزار طراحی رابط کاربری و تجربه کاربریهای نرمیکی دیگر از قابلیت
پذیر است. از  ها را به حرکت درآورد. تمامی این کارها با چندین کلیک، امکانتوان، طرحاز ابزارهای آن می

 .شودسازی صفحات مختلف وب استفاده میبرای جذابدی این امکان ادوبی ایکس 

 

 سرعت زیاد تغییرات 

های  چنین طراحی و ویرایش مولفهتوانید تغییراتی را که مدنظر دارید با سرعت زیادی اعمال کنید. هم می
افزار طراحی  پذیر است. با استفاده از ابزارهای کنترل هوشمندی که در این نرممختلف نیز به سادگی امکان

 Content-Aware Layout فاده از ابزارچنین با استتوانید تنظیمات خود را انجام دهید. هم وجود دارد، می
های کوچک را اعم از جابجایی و تغییر اندازه اجزاء داخل توانید ویرایشوجود دارد می Adobe XD که در

افزار بسپارید تا به صورت خودکار این کارها را انجام دهد و شما خیلی درگیر جزئیات  صفحه را به خود نرم
 .نشوید

 ارهای مختلف قابلیت استفاده از ابز

از بهترین ویژگی  قابلیت یکی دیگر  ابزارهای های نرمها و  از  برخورداری  با  این است که  افزارهای طراحی 
کشیدن، کارهای دستی را به اتوماتیک تبدیل سازد و زمان کمتری را از کاربر بگیرد. یکبار تغییراتی موردنظر  

 .نمایید خود را اعمال کنید و در جاهای مختلف از آن استفاده

 prototype گذاریانتشار و اشتراک

 Adobe XD  است. اما کاربرد این ویژگی در  افزار طراحی، ساخت لینکهای این نرمیکی دیگر از ویژگی 
د دریافت کنید. این توانید نظرات دیگر افراد را درباره طراحی خو با استفاده از این قابلیت، می چیست؟

توانید درباره نظرات مختلف دیگر افراد،  های مختلف است، زیرا میویژگی بسیار عالی برای بهبود طراحی
 .گیری کنیدتصمیم
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 روزرسانی مداوم به

، این است که به طور مداوم در حال تکامل و رو به پیشرفت است. با هر Adobe XD هایاز دیگر ویژگی 
تر از قبل برای استفاده کاربران خود  شود که کار را خیلی راحتجدید به آن اضافه میهای  نسخه، ویژگی

 .کندمی

های جدید باشد. از قابلیتمی  XD36 به نام January 12, 2021 افزار طراحی درروزرسانی این نرمآخرین به
 .توان به موارد ذیل اشاره نمودکه به این ورژن اضافه شده است می

 ی خودکار ساز متحرک .1
 های موبایلیهای نمایش جدید برای برنامه گزینه .2
 CC هایبهبود کتابخانه .3

این نرم قابلیت جدیدی که در  از  با استفاده  افزوده گشته افزار تحت عنوان متحرکاکنون  سازی خودکار، 
 .برای این کار استفاده کرد Auto-Animate توان از گزینهاست، می

های اولیه  توان نمونههای تلفن همراه طراحی شده است، میه برای برنامهچنین با قابلیت جدیدی کهم 
 .بندی را انجام دادطراحی را ایجاد کرد و متناسب با ارتفاع و عرض هر صفحه، مقیاس

 تبدیل رویا به واقعیت

Adobe XD  مکان را  کنند، این اابزار طراحی و خدمات که به طور یکپارچه در کنار هم کار می 20با بیش از
 .برای کاربران خود فراهم ساخته است که بتوانند رویاهای طراحی خود را به واقعیت تبدیل سازند

 Adobe XD هایپالگین 

افزار طراحی اعم از های مختلفی در این نرمباید بگوییم که پالگین XD Adobe هایدر رابطه با پالگین
افزار وجود دارد، امکانات  های مختلفی که در این نرمگینهای طراحی، انیمیشن و ... وجود دارد. پال پالگین

این قابلیت را دارد که صفحه نمایش را به طور  Adobe XD .زیادی را در اختیار کاربران قرار داده است
ها و  توان عکسچنین میهای مختلف اعم از تلفن همراه و لپتاپ تنظیم نماید. همخودکار برای دستگاه

 .های مختلفی طراحی و تنظیم نموددازهاشیاء را در ان
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 Adobe XD افزارها به نرمبخش افزودن پالگین 

توانند لیست اسامی،  ن میتوان به این مورد اشاره کرد که کاربرادی میهای ادوبی ایکساز دیگر پالگین
ها دربین دیگر  تر فایلبرای انتقال راحت Adobe XD گالری عکس و ... را کپی کنند. جالب است بدانید که

 .فراهم ساخته است PDF ها را با فرمتسازی فایل، امکان ذخیرهAdobe افزارهاینرم

 چیست؟ Adobe XD مزایای استفاده از

 Adobe XD طراحی رابط کاربری وجود دارد، اما بسیاری از طراحان، استفاده ازافزارهای مختلفی برای  نرم
نرم دیگر  به  ترجیح میرا  طراحی،  این  افزارهای  عمده محبوبیت  از دالیل  یکی  آن چیست؟  دلیل  دهند. 

  دی، برای استفاده افزارها، محیط کاربری آن است. محیط کاربری ادوبی ایکسافزار در میان سایر نرمنرم
 .بسیار آسان است

ای سبک است.  افزار، بسیار کاربردی نیز است. همچنین برنامهالزم به ذکر است در عین آسانی کار با این نرم
توان به این مورد اشاره کرد که یادگیری کار با آن بسیار راحت است و تمامی  می Adobe XD از دیگر مزایای 

 .در کمترین زمان ممکن، شروع به کار کنندهای الزم برای کار با آن را ببینید و  توانند آموزشافراد می

 چگونه است؟  Adobe XD محیط کاربری

ها و مزایای آن آشنا شدید، وقت  ها، ویژگی چیست را درک کردید و با پالگین  Adobe XD حال که پاسخ
افزار برای طراحی،  رت تمایل به استفاده از این نرمآن است که با محیط کاربری آن نیز آشنا شوید تا در صو

 .تر آموزش ببینیدبتوانید کار با آن را راحت
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 :افزار وجود دارد. این دو بخش عبارت است ازدو بخش مختلف در این نرم

✓ Design  طراحی یا   
✓ Prototype  نمونه اولیه  یا 

مشاهده کنند و هر کدام را به دلخواه با کلیک  بردها را  توانند آرتافزار، میکاربران در بخش طراحی این نرم
 .شودهای طراحی آن صفحه خاص میروی آن، انتخاب کنند. این کار موجب انتقال شما به الیه

چنین با کلیک روی  توانید صفحات را به یکدیگر لینک دهید. هم افزار، میدر این نرم Prototype در بخش
نمایش تواند برای کار شما، بهترین پیشالزم به ذکر است که این میمنو به صفحه دیگر، منتقل خواهید شد.  

 .باشد

کههم  قابلیتی  از  استفاده  با  می Adobe XD چنین  است،  برخوردار  آن  اکانتاز  از  استفاده  با   توانید 
Creative cloudاید را بر روی تلفن همراه هوشمند خود نیز مشاهده کنیدنمایشی را که تهیه نموده، پیش. 

 Adobe XD افزاردانلود نرم

های کرک شده را دانلود کنید! بله خیالتان راحت  نیازی نیست که نسخه Adobe XD افزاربرای دانلود نرم
نصب داشته باشید، همچنین حتما باید یک    10العاده فقط باید ویندوز  افزار فوقبرای استفاده از این نرم

 .ایران را تحریم کرده است Adobe باشید چون شرکتپی هم فعال داشته افزار تغییر آینرم

را دانلود کنید و در قدم   <Adobe Creative cloud   افزارنرم  Adobeسایت اصلیدر قدم بعدی از وب 
 به صورت کامال اورجینال از سرورهای اصلی خود شرکت Adobe Creative cloud افزاربعدی از داخل نرم

Adobeافزار، نرم Adobe XD را با خیال راحت نصب کنید. 

 سخن پایانی

های مختلفی از سخن  و دیدگاه Adobe XD افزار ما در این مطلب، سعی کردیم تمام نکات مربوط به نرم
چیست، کمک  Adobe XD در درک این موضوع و سوال بزرگان را نیز بیان کنیم. امیدواریم به شما عزیزان

 تفاوت  و کار شویم   UI/UXچگونه  و  چیست؟  UIطراحی  هایکنیم مقالهکرده باشیم، همچنین پیشنهاد می
UI وUX  را حتما مطالعه کنید چیست. 

توانید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش نظرات با ما و سایر کاربران سایت به اشتراک بگذارید.  شما می
 (; که تا انتهای این مقاله همراه ما بودیدممنون از این

 آکادمی وبکیمامنبع: 
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