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 Adobe XDآموزش  ورک شاپ

 طراحی است. بی شک یکی از اهداف، User Experience Designیکی از مراحل مهم فرآیند  :اهداف ورک شاپ

یکی از نرم افزارهای مطرح در این  است. هاروشهای بهبود آنها و گرفتن بازخورد از کاربران در خصوص طرح، طراحی 

 می باشد.  Adobe XDخصوص، 

Adobe XD  نرم افزار جدید شرکتAdobe  ده با استفاشد.  روانه بازاراولین نسخه اصلی آن  ۷۱۰۲است که در سال

 کنند.  Prototype اقدام به طراحی واسط کاربری و ساختد می توانن UXو  UIاز این برنامه، طراحان 

. می باشد که هم برای ویندوز و هم مک منتشر شده است Adobe XD  ،Adobe Experience Design کامل نام

ویندوز و مک یکی از دالیل رشد روز افزون محبوبیت این       نرم  platformموجود بودن این نرم افزار برای هر دو 

 افزار می باشد.

هایی با استفاده از آن  mockupها و  wireframeبه ایجاد  Adobe XDساعته، ضمن مرور مفاهیم  8در این کارگاه 

 می پردازیم و از قابلیتهای پیشرفته آن استفاده می کنیم.

 ساعت 8: ورک شاپمدت 

 (User Experience)و طراحان تجربه کاربری  User Interfaceطراحان :مخاطبین ورک شاپ

 

 سرفصل:

 مقدمه

  Low Fidelityایجاد وایرفریمهای 

 Adobe XDدر  Low Fidelityایجاد وایرفریمهای 

 Adobe XDهای موجود در  UI Kitکار کردن با 

 XDدر وایرفریمهای  typeکار کردن با 

 Adobe XDچگونگی ایجاد فرمها، دکمه ها و چک باکسها در 
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 Adobe XDدر  UX UIهای رایگان برای پروژه های آیکن

 Adobe XDپروتوتایپ کردن )اضافه کردن تعامل( به 

 Adobe XDدر  لهانحوه ایجاد و استفاده از سمب

 Adobe XDدر  repeat gridاستفاده از 

 Adobe XDدر  appبرای یک  Mockupایجاد 

 iPhoneو  Androidروی گوشی های  XD appنحوه استفاده از 

 Adobe XDبه اشتراک گذاری وایرفریمها جهت دریافت فیدبک در 

 

 High Fidelityهای ایجاد وایرفریم

 Adobe XDدر  High Fidelity UI Designجهت  Mood Boardمنابع  

 Grid  ستونه در  ۰۷هایAdobe XD 

 Adobe XDها در کار کردن با رنگ 

 Adobe XDدر  iOSو  Androidهای خاص یا فونت Web safeهای استفاده از فونت 

 Adobe XDدر   Character Stylesاستفاده از  

 paste propertiesبا  Adobe XDایجاد دکمه های واقعی در  

 Adobe XDدر  customهای  iconنحوه کشیدن  

 Adobe XDدر  gradient blurنحوه ایجاد  

 Adobe XDمزایا و معایب کار کردن با تصاویر در  

 Adobe XDدر  InDesignو  Photoshop ،Illustratorکار کردن با  

 Mask  کردن درXD 

 Adobe XDدر  blurredبا پیش زمینه  popup modelنحو ایجاد  
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در  repeat gridستونه با استفاده از ابزار  card dashboard  ۰۷ایجاد  
Adobe XD 

 Photoshopو  Adobe XDبا  mobile app mockupایجاد یک  

 Adobe XDدر  UXازپروژه  appایجاد یک ورژن  

 Adobe XDدر  Repeat Gridهای پنهان ابزار قابلیت

Prototyping  پیشرفته با استفاده از دکمه ها و منوهایdrop-down  درAdobe XD 

 ها developerبرای  Adobe XDکردن تصاویر و کد از  exportنحوه 


