استانداردها:


در فولدر  App-themesدر فولدر  ،Cssبه نامهای  Page-layout-ltrو  Page-layout-rtlوجود دارد.



در فولدر  assetدر فولدر  ،fontتمام فونتهای مورد احتیاج را ،به صورتی که تمام ورژنها وجود داشته باشد،کپی می کنیم .فونتهای
متفاوت در فولدرهای جداگانه قرار گیرند.



در فولدر  assetدر فولدر  ،pluginتمام  jsها برای تمام ورژنها باشد و مرتبطها در یک فولدر قرار بگیرند.

:Html


در فایلهای  ،htmlفایلهای  cssای که در صفحه لینک میشوند در باالی صفحه باشد.اولویت قرارگیری  cssها به این صورت باشد
که اول  libraryها باشد و سپس فایلهای  Customiseقرار بگیرد.



در فایلهای  ،HTMLفایلهای  jsای که در صفحه لینک میشوند در پایین صفحه باشد.و اولویت قرارگیری jsها هم مثل فایلهایcss
است.



برای ساخت منو از منوی  bootstrapاستفاده شود.



Imageها دارای  Heightو  Widthدر خود تگ > <imgباشد .برای تنظیمات در  cssویرایش شود.



 Logoحتما در > <aقرار بگیرد و الزم نیست که در  h1قرار بگیرد.

:Css


در اول صفحه  Ericباشد .سپس  fontنوشته شود .مسیر  cssمشخص باشد .مسیر از  Sectionبه پایین نوشته شود .ترجیحا
کامنت برای جداسازی  Sectionها نوشته شود.



ترتیب cssها:
 .1کالسها و آی دی های مشترک و پرکاربرد
 .2کالسها و آی دی های  Sectionها به ترتیب در صفحه اصلی
 .3کالسها و آی دی های صفحه های داخلی
 .4کالسها و آی دی های در حالت Responsive



در حالت  Responsiveترجیحا تا  1024 pxمنو داشته باشد ولی اگر امکانش نبود کوچکتر هم میتواند بدون منو باشد.



در حالت  ، Responseمنو و  owlcrouselکامنت شود.



استاندارد  320 ،480، 768 ،992 ،1200لزوما رعایت نمیشود.هر زمان که صفحه به هم ریخته شد،درست بشود .تا حد امکان از
 992حالت موبایل پیدا کند.

:Config


جاوااسکریپت هایی که برای صفحه نوشته میشود ،کامنت شود که مربوط به چه قسمتی است.



در  Bundle.configهمه  cssها را لینک می کنیم .این فایل  mergeمیکند.



در  App-codeدر قسمت  ،configفایل js ،bundle.configها را لینک می کنیم و  mergeمیشوند.



اگر جاوا اسکریپت ای بود که حالت  Customizeداشت ،در پایین صفحه اصلی  HTMLو در تگ  Scriptمی نویسیم و اگر در
صفحات داخلی جاوا اسکریپتی بود ،در  Headو در پایین  linkها مینویسیم.



در  App-Global Resourceدر  ،Modulesماژولهایی که کاربر نمیخواهد را  0میکنیم.



سایت را با سایتهای  w3c.orgو  GTmetrix.comچک می کنیم.



 Robotرا در زمانی که کار تمام نشده ،همه را  disallowو در زمان اتمام سایت ،فقط اولی را  Allowمی کنیم.ادمین و پرینت
همیشه .disallow



اگر بخواهیم jsها با هم  mergeنباشند که بتوانیم مشکل را پیدا کنیم ،فایل  web.configرا باز میکنیم و  Debugرا true
میکنیم .در حالت عادی همیشه  Falseاست.

روند کار:


اگر سایت دارای دو نوع مثال فارسی و انگلیسی بود،اول یکی را با جزییات درست میکنیم و بعد دومی را انجام می دهیم.



ورژن انگلیسی را از روی ورژن فارسی کپی کرده ،فایلها را از ادمین اضافه می کنیم .و سپس  rightو .left



تقریبا فایل فتوشاپ سایت باید با صفحه ای که درست کرده ایم یکی باشد.فقط اگر فونتی یا چیزی ازاین قبیل فرق داشت مشکلی
ندارد.



صفحه باید در  Firefoxو  InternetExplorerچک شود که حتما درست باشد .در  Firefoxکامال باید درست باشد و در IE
مرتب باشد طوری که به هم ریختگی نداشته باشد اگر فقط انیمین یا قسمت کوچکی مشکل داشت قابل اغماض است.



معموال صفحات داخلی اگر صفحات مهمی باشند باید طرح آنها داده شود .وگرنه به سلیقه خودمان مرتب می کنیم.ولی  Headerو
 Footerصفحات داخلی هم طبق طرح است.



اگر صفحات چند زبانه بود باید برای نوشته ها از )( GetViewStringاستفاده شود.



ترتیب درست کردن صفحات:
 .1صفحه اصلی
 Responsive .2صفحه اصلی
 .3صفحه داخلی فارسی
 .4صفحه داخلی انگلیسی
 Responsive .5صفحه داخلی
 .6بررسی سایت در  Browserهای مختلف



برای  Iconمعموال از سایت  fontawesomeاستفاده میشود.



اگر مجبور بودیم که به جای  iconاز عکس استفاده کنیم ،آنها را باید با هم  Mergeکنیم و بعد به صورت  Backgroundاز آن
استفاده میکنیم و با استفاده از  background-positionآن را ادیت میکنیم .به دلیل اینکه  gtmetrixبه عکسهای خیلی
کوچک اشکال میگیرد.



 Imageها باید optimizeبشوند .هیچ عکسی نباید دوبار آپلود شود .و اگر دو جا احتیاج است ،از لینک آن استفاده شود.



در جایی که نیاز نیست از کدهای  HTMLاستفاده شود از  Beforeو  Afterاستفاده شود.

:Publish





یک فولدر  Publishدر  driveپروژه ها داریم که تمام سایتهای Publishشده در آن قرار دارد و هر سایت هر زمان
 publishمیشود ،در فولدری با تاریخ و ساعت همان زمان قرار میگیرد.
اگر قرار باشد که تغییری در  cssیا  jsرخ بدهد،فقط آن فایل را آپلود میکنیم و نیازی به publishنیست.
اگر تغییر در  HTMLباشد HTML ،را آپلود نمیکنیم Bin .چون تغییر میکند bin ،را آپلود می کنیم و برای آپلود ، bin
فایلهای حجیم مثل  Telerikو  coreرا آپلود نمیکنیم.
فقط در صورتی دوباره Publishمیکنیم که  HTMLتغییر کند.

:Map


تمام  mapها رابا استفاده از یک ایمیل برای تمام سایتها درست میکنیم.






آدرس را پیدا میکنیم و اسم شرکت موردنظر را مینویسیم و در توضیحات معموال آدرس را مینویسند.
حتما  mapباید به  google.mapلینک شود.
دسترسی را از حالت  privateبه  publicتغییر میدهیم.
کد  HTMLرا از طریق  embeddedبر میداریم.

