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 پیشنیاز ها و آماده سازی محیط کارLESS , معرفی   –اول  فصل

  مفهومPreprocessor  معرفی تعدادی ازPreprocessor های موجود 

  چرا در طراحی حرفه ای بهPreprocessor نیاز داریم؟ 

   مزیت ها و دالیل استفاده ازPreprocessor 

 LESS مزیت ها و نحوه کار کرد آن  چیست؟ 

  چه زمانی ازLESS  استفاده کنیم 

 از کجا شروع کنیم؟ 

   دانلودLESS 

  معرفی و دانلود نرم افزار کامپایلر فایل هایLESS   در ویندوز و تبدیل آن بهCss   

 نحوه کامپایل فایل های  بررسیLESS  توسطCommand Prompt در ویندوز 

  اتصال فایلLESS به سند 

 

 

 ها Mix inپارامترها و ,متغیرها  – LESSشروع کار با   -دوم  فصل

  بررسی الگوی فایل هایLESS و نحوه کامپایل آنها در ویندوز 

  نحوه کامنت گذاری در فایل هایLESS 

  متغیرها و نحوه تعریف آنها درLESS 

  نحوه اعمال مقادیر متغییر های مشابه در سند بر المان ها 

 ( نحوه تغییر آنی مقدار یک متغییر در یک محدوهScope خاص ) 

  بررسیSyntax Error   ها و خطاهای رایج در هنگان نوشتن دستوراتLESS  های خطا بررسی پیغام

 و نحوه برطرف کردن آنها

  بررسیNamespace  ها درMix in 

  بررسیMix in   کاربرد آنها و تعریف متغیرها مختلف دورن آن برای کاهش کدنویسی خصوصیات  ,ها

 مشابه و مقادیر برابر
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  بررسیMix in   و نحوه استفاده از آنها برای کاهش کدنویسی خصوصیات مشابه و مقادیر نابرابر ,ها 

 ( نحوه ارسال پارامتر بصورت واحدSingle Parameter  )Mix in  ها 

 ( نحوه ارسال پارامتر بصورت گروهیMultiple Parameter  )Mix in  ها 

  نحوه ارسال متغیرها درونMix in  ها 

  استفاده ازMix in  ها بعنوان توابع 

  نحوه تعیین مقدار اولیه برای پارامتر هایMix in   های ایجاد شده و کاهش کدنویسی خصوصیات

 مشابه

 تغییر خصوصیات مشابه عناصر مختلف در سند و استفاده   بررسی و نحوه ایجاد دستورات شرطی برای

 ها  Mix inترکیبی آن در 

  نحوهImport   کردن چندین فایل جداگانهLESS  شکستن فایل های(در فایل اصلی LESS  )  برای

 کنترل بهتر یک دسته از استایل های خاص و بررسی مزیت اینکار

 

 

   LESSدر  Nestingبررسی   -فصل سوم 

  بررسیNesting و بررسی ساختار آن 

  استفاده ازNesting ( برای سلکتور های واحدSingle Selector)  -  جلوگیری از استفاده از سلکتور

 های مشابه و والد

  استفاده ازNesting ( برای سلکتور های گروهیMultiple Selector )-  جلوگیری از استفاده از

 سلکتور های مشابه و والد بصورت گروهی

   بررسی و نحوه ایجادPseudo Class ها و نحوه عدم استفاده از نام سلکتورهای تو در تو 

 بررسی Extended Pseudo Class  

 

 

 



 LESS                                                                 www.7Learn.comموزش آ سرفصل های جامع ترین دوره

 

 LESSبررسی توابع و عملگرهای محاسباتی)ریاضی( در   -فصل چهارم 

 ( بررسی ساختار ایجاد توابع برای رنگ های موجود در سندDefined Functions  Color) 

  بررسی تابعhue 

  بررسی تابعsaturation 

  بررسی تابعlightness 

  بررسی تابعalfa 

  بررسی تابعlighten 

  بررسی تابعsaturate 

  بررسی تابعdesaturate 

  بررسی تابعfade in 

  بررسی تابعfadeout 

  بررسی تابعspin 

  بررسی تابعmix 

 بررسی توابع محاسباتی برای اعمال تغییرات در مقادیر عددی خصوصیات عناصر 

  بررسی و نحوه استفاده از عملگرهای ریاضی درLESS تقسیم(-ضرب-تفریق-)جمع 

 ابعبررسی تCeil  

  بررسی تابعFloor 

  بررسی تابعRound 
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 LESSاجرای یک پروژه عملی قالب وب سایت تحت   -فصل پنچم 

  کد نویسی صفر تا صد یک قالب تحتLESS 

 قالب تحت   با کدنویسی همان ,مقایسه قالب ایجاد شدهCSS توسعه  ,بهینه سازی ,از نظر ساختار

 حجم و تمیزی کدهای نهایی ,پذیری
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