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  با سپاس از تیم وردپرس فارسی

  آنها نبود بدون چشم داشت که اگر تالش

  این چنین به شکوفایی نمی رسیدوبالگستان فارسی 
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  شما می توانید :

  .این کتاب را به صورت رایگان دریافت کنید •
 .اشتراك بگذارید با دوستانتان بهبه صورت رایگان  •

  .خود قرار دهید /وبالگبراي دانلود در سایت •

  : اجازه نداریدشما 

 کنید. و منتشر اسم خود کپی مطالب این کتاب را به •

 از این کتاب استفاده تجاري کنید. •

 محتواي این کتاب دست ببرید. در •

 در داخل صفحات این کتاب آرم یا لوگوي خود را قرار دهید. •

 

  ،براي نگارش این کتاب بسیار زحمت کشیده شده استباور کنید 

   آخر ناجوانمردیست. ،زدن آنخود کپی کردن و به نام و 
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پیشگفتار 
  (سرطان رفتار ما)نویسنده

  سرطان رفتار ما

نمی دانم می دانید یا نه! اما وب فارسی دچار یک سرطان شده است! سرطانی که 
کرده ایم! سرطانی که پیش از این در بخش هاي مختلف  خلقمن، تو و ما آنرا 

جامعه ما ریشه دوانیده بود و با گسترش اینترنت به آن نیز رسوخ کرد. سرطانی که 
دوست دارد بدون هزینه همه چیز را صاحب شود! سرطانی که می خواهد یک شبه 

ندارد و  به همه جا برسد، سرطانی که دیگران و دسترنج شان هیچ اهمیتی براي او
تنها کسی که براي اون اهمیت دارد خود فرد است و حاضر است دیگران را نردبان 

  خود جهت آسایش و رسیدن به اهدافش قرار دهد!
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شمایی که این کتاب را می خوانید و تصمیم دارید یک وبالگ/سایت یا هر چیز 
ان دیگري راه بیاندازید، خواهش می کنم هنگام ارسال یک مطلب در وبالگ ت

همیشه این نکات را به یاد داشته باشید، این تنها انتظاري است که از شما دارم، 
سپاسگذار شما خواهم بود که زحمات من را در نگارش این کتاب با رعایت این 

  نکات ارج دهید.

در حال حاضر سایت هاي فارسی زبان پر شده است از سایت/وبالگ هایی که 
و همینطور سایت/وبالگ هایی با محتواي زرد !!! مطالب دیگران را کپی می کنند 

سایت/وبالگ زرد به یک چیز بی مصرف گفته می شود! چیزي که هیچ فایده اي 
ندارد و مهمترین کاري که انجام می دهد گرفتن زمان دیگران است! براي مثال 

  سایتی با موضوع عکس هاي جدیدترین بازیگران! عکس هاي خنده دار و ... .

سته سایت/وبالگ ها، مثل خوره در وب فارسی ریشه دوانیده! جالب این این دو د
جاست که برپا کنندگان این نوع سایت ها نیز خیلی خوشحال هستند که بسیار 
 بازدیدکننده دارند!!! هرچند تمام مشکالت را نمی توان به گردن این افراد انداخت!!!

، قطعا آنها نیز آنقدر اگر مردمی نبودند که به این سایت ها مراجعه کنند
بازدید کننده نداشتند، در نتیجه واي بر ما که می خواهیم وضعمان این 

  چنین باشد.

همانطور که می دانید این کتاب رایگان است و شما می توانید آنرا به راحتی دانلود 
کرده و مطالعه کنید. براي نگارش این کتاب من زمان زیادي را صرف کرده ام، در 
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این کتاب برایتان مفید بود، نمی خواهد از من تشکر کنید، تنها از شما  صورتی که
  انتظار دارم که خواهش می کنم، خواهش می کنم، خواهش می کنم :

اوال به جاي کپی کردن مطلبی از سایت/وبالگی، چیزي را خلق کنید و  •
مطلب مفید بنویسید!  1مطلب کپی کنید  10بنویسید! به جاي اینکه 

کنم فقط به خودتون فکر نکنید! اگه هر کس از خودش شروع خواهش می 
نکنه و انتظار داشته باشه کس دیگري شروع کننده باشه، هیچ وقت این 

مطلب تولید کند می دانید چه  10شروع اتفاق نمی یفته!!! هر کس اگر 
( به یاد داشته باشید از بین بردن اتفاقی براي وب فارسی خواهد افتاد؟ 

  ن هنر نیست )و نابود کرد
دوما به جاي کپی یک مطلب به آن مطلب لینک دهید، براي این کار به دو  •

 طریق می توانید اقدام کنید :

o :عنوان مطلب را که می خواهید لینک دهید وارد کنید  حالت اول
 و سپس لینک آدرس مطلب را بر روي آن قرار دهید.

o :ر مورد به همان طریق قبلی به اضافه یک چند خط د حالت دوم
 مطلب بنویسید.

باور کنید اگر این کار نهادینه شود دیگران هم به شما لینک می 
  دهند و از همین طریق ارتباطات وب شکل می گیرد.
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سوما به سایت هاي زرد و سایت هاي کپی شده سر نزنید! آنها را تحریم  •
کنید! می دانم که این کار بسیار سختی است! مخصوصا براي ما که سرانه 

آن هم با احتساب مطالعه روزنامه و دقیقه است (  76العه در ایران تنها مط
) !!! یعنی به زبان ساده ما دنبال همین چیزهاي بیخود  مجالت و ...

هستیم! فقط یادگرفته ایم که بگوییم ما فالن قدر تاریخ داریم! اما حال چه 
تاریخ را آیا جزء این است که هستیم و چه باید می کنیم، مهم نیست!!! 

براي درس گرفتن از اشتباهات مرور می کنیم؟ اما کاري که ما با تاریخ می 
کنیم دیدنیست! حتی نمی دانیم ( براي مثال ) تخت جمشید از چه سالن 
هایی تشکیل شده، در چه تاریخی بنا شده؟ از چه تاریخی شروع به ساخت 

بوده است، اما و در چه تاریخی به اتمام رسیده است! و اصال هدف آن چه 
 مدام دم از تخت جمشید می زنیم

بیایید این را تغییر دهیم! من نمی دانم چرا با این چنین تاریخ و درس 
واقعا ما مشکل داریم و نه هایی که گرفته ایم، اینگونه رفتار می کنیم؟ پس 

 !!!باهوشیم و نه هیچ چیز دیگر

  ان تند و تیز مرا ببخشید! اما آیا جزء این است؟زب 
بیایید این را تغییر دهیم و به دنبال مطالعه و خواندن مطالب مفید باشیم و 
با خواندن مطالب مفید و به کار بستن آن به دیگرانی که آنها را می نویسند 
این حس را القاء کنیم که مطالبی که می نویسند ارزشمند است و خریدار 

د! با یک ساعت در نمی خواهد تمام روز را به این کار اختصاص دهی دارد.
 اما شروع کنید و آنرا ادامه دهید.روز شروع کنید!!! 
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 عکسی خواهید می که هنگامی ! اید بگو نه Hot linking به چهارما لطفا •
 و نکنید آپلود خودتان که معنا این به بگذارید، خود بالگ در اینترنت از را
 .باشید مراقب خیلی کنید، استفاده اینترنت در موجود هاي عکس از

 که کنید استفاده هنگامی تنها اینترنت در موجود تصویر دادن قرار متد از
 کار که هایی سایت در یا اید کرده آپلود خود مجازي فضاي در را عکس یا

قرار  ) Picasa و Flickr نظیر(  دهند می انجام عکس گذاري اشتراك
  .داده باشید

 قرار دیگران هاي وبالگ در که تصویري عنوان هیچ خواهش می کنم به
 براي را قرار دارد) دیگر هاي سایت و وبالگ مجازي فضاي در (یعنی دارد،

  .شود می گفته Hot linking کار این به. نکنید استفاده خود وبالگ
 منابع و باند پهناي از! کنید می دزدي دارید نوعی به کار این با شما چرا؟

 خواهش نتیجه در !!!کنید می استفاده دارید دیگر بالگرهاي افزاري سخت
 کنم می خواهش! نکنید استفاده دیگران افزاري سخت منابع از کنم می

  نکنید! دزدي
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  غرض نقشیست کز ما باز ماند

  که هستی را نمی بینم بقائی

  

  مگر صاحب دلی روزي ز رحمت

  کند در حق درویشان دعایی

  

  

 استرالیا-، ملبورن2011 نوامبرمایا،                                                                

ebusinessfa.com@gmail.com   
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1      

  آشنایی
  با وردپرس

 وب تحت افزار نرم یک تر ساده بیان به یا وب بر مبتنی انتشار سکوي یک وردپرس
 بنیان مولنوگ مت توسط و باشد می b2 پروژه آمیز موفقیت ادامه واقع در که است

  .است شده گذاري
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است. که در حال حاضر ساکن سان  1984مت مولنوگ یک جوان کارآفرین متولد 

 فرانسیسکوست.

 این گسترش حال در اکنون هم Automattic شرکت تاسیس با همکارانش و مت
 .باشند می Akismet مانند آن موازي هاي پروژه و افزار نرم

 وردپرس زیرا باشد می وبالگ یک اندازي راه براي وردپرس از استفاده ترین عمومی
 .رود می شمار به زمینه این در افزار نرم پیشروترین و است قدرتمند اي هسته داراي

 قدرت از و شده نوشته PHP قدرتمند و محبوب نویسی برنامه زبان با وردپرس
MySQL بازمتن افزار نرم یک وردپرس. کند می استفاده )Open Source (

 می منتشر GPL(Gnu Public License) نامه اجازه مبناي بر و باشد می
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 باشد، می رایگان کامال وردپرس از  استفاده موارد تمامی نامه اجازه بنابر این شود
 سکویی عنوان به و دهید تغییر راحت خیال با را وردپرس توانید می شما همچنین

 .گیرید کار به خود هاي پروژه براي

  استفاده کنیدشما می توانید از دو طریق از وردپرس 

ü WordPress.Com :  سرویس وردپرس دات کام، به شما امکانات ویژه
اي ارائه می دهد! فضاي گیگابایتی و تمام امکانات وردپرس، وبالگی که در 
وردپرس دات کام ثبت کنید در زیر مجموعه این دامنه به این شکل براي 

 http://your-blog.wordpress.comعموم قابل دسترس است : 

ü WordPress.Org  : شما می توانید سورس کد وردپرس را دانلود کرده و
  در سایت خود نصب کنید.

هدف از نگارش این کتاب نصب و راه اندازي وردپرس بر روي سایت شخصی 
خودتان است. هرچند می توانید پس از مطالعه این کتاب یا براي انجام تست، از 

  وردپرس دات کام استفاده کنید.

http://your-blog.wordpress.com
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2      

  نصب
  وردپرس

اولین چیزي است که شما در مورد وردپرس متوجه  دقیقه اي 5آوازه نصب 
  راه معمول نصب وردپرس بر روي سرور است. که خواهید شد

  
می گیرد و سرور کامپیوتري است که اطالعات سایت شما در آن قرار 

  پس از آن هر کسی می تواند سایت شما را در اینترنت مشاهده کند.
هرچند شما به راحتی می توانید وردپرس را بر روي کامپیوتر خودتان نصب کنید. 
در صورتی که اولین بار است که با وردپرس آشنا می شوید یا دسترسی به فضاي 

ت و یادگیري مباحث این کتاب آنرا اینترنتی ( هاست ) ندارید، می توانید براي تس
  بر روي کامپیوتر خودتان نصب کنید.
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در این فصل هر در روش نصب وردپرس را براي شما به صورت کامل 

  تشریح خواهم کرد.
  

  به چه چیزهایی براي نصب وردپرس نیاز دارید؟

  وب سرور •
  ویرایشگر متن •
  FTPکالینت  •
  مرورگر وب •

 

  وب سرور

• PHP  وردپرس توسط برنامه نویسان زیادي به  یا باالتر : 4.3نسخه
نوشته شده است و در نتیجه مطمئن شوید که بر روي وب  PHPزبان 

  نصب است. PHPسرور شما 
• MySQL  یا باالتر : 4.0نسخه MySQL  یک پایگاه داده است و

 وظیفه ذخیره تمام اطالعات وبالگ شما را بر عهده دارد. نظیر تمام پست
 ها، نظرات ارسالی، تنظیمات کاربران و ...
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  ویرایشگر متن

شما قبل از اینکه اطالعات را بر روي وب سرور خود منتقل کنید می باید یک سري 
تغییرات جزئی را در فایل وردپرس ایجاد کنید، براي این منظور می توانید به 
راحتی فایل هاي وردپرس را با کمک یک نرم افزار ویرایشگر متن مشاهده کنید، 

  کنید.  تغییرات را در آنها اعمال کنید و سپس ذخیره

  Notepadنرم افزار  کاربران ویندوز : •
  OS X : TextEditکاربران مک  •

  
 Wordاز ویندوز استفاده می کنید به هیچ عنوان از نرم افزار  اگر

  اطالعات اضافی را ذخیره می کند. ورد در فایلاستفاده نکنید، زیرا 
یک پروتکل ارتباطی براي ارسال و دریافت فایل است. شما  FTP : FTPکالینت 

براي اینکه اطالعات خود را از کامپیوترتان به یک سرور منتقل کنید نیاز به داشتن 
  دارید. FTPیک کالینت 

یک نرم افزار رایگان و متن باز است که براي سیستم  FileZillaویندوز :  •
عامل هاي ویندوز، مک و لینوکس مورد استفاده قرار می گیرد. براي 

  مراجعه کنید. project.org-http://filezillaدریافت آن به آدرس 
با امکانات کامل یک نرم افزار متن باز  OS X : CyberDuckمک  •

مراجعه  http://cyberduck.chاست. براي دریافت آن به آدرس 
  کنید.

http://cyberduck.ch
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  مرورگر وب

ت و گذار در اینترنت می مرورگر وب همان نرم افزاري است که شما با آن به گش
  پردازید.

   http://www.google.com/chrome گوگل کروم :

   US/firefox-http://www.mozilla.com/en فایرفاکس :

  

  

  
اگر تمایل دارید سایت راه اندازي کنید و هنوز دست به کار نشده 

 پیشنهاد می کنم از این گزینه ها به دلیل کیفیت باالاید، به شما 
  و هزینه معقول و ارزان استفاده کنید : خدمات
ü خدمات وب بهرا:  اگر در ایران هستید 

http://behra.ir/services/specials/host  
  

ü  اگر خارج از ایران هستید : 
   http://bluehost.com                           هاست :بلو 

 http://hostgator.com                      هاست گیتور :
  

   

http://www.google.com/chrome
http://www.mozilla.com/en
http://behra.ir/services/specials/host
http://bluehost.com
http://hostgator.com
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  راه اندازي یک سرور بر روي کامپیوتر خودتان

، در غیر مطالعه کنید، این بخش را هستیددر صورتی که داراي یکی از شرایط زیر 
  .صرف نظر کنیداین صورت می توانید از مطالعه این قسمت 

  براي اولین بار با وردپرس آشنا می شوید •
  هاست یا سایت شخصی ندارید •
 بر روي سرویس هاي وبالگ نویسی دیگر به جزء وردپرس وبالگ دارید •

  رویس وبالگ وردپرس دات کام وبالگ نداریدبر روي س •

براي اینکه کامپیوتر خودتان را تبدیل به یک سرور کنید می توانید از نرم افزارهاي 
  زیر استفاده کنید تا به راحتی و با چند کلیک این کار را انجام دهید.

که می توانید از آدرس  Wamp Server ویندوز : •
http://wampserver.com آنرا دریافت کنید  

بر روي سیستم عامل هاي ویندوز،  OS X : XAMPP Serverمک  •
لینوکس و مک قابل نصب است. که می توانید از آدرس 

http://apachefriends.org .آنرا دریافت کنید 

  

پس از نصب یکی از این نرم افزارها کامپیوتر شما تبدیل به یک سرور 
در  http://localhostمی شود و می توانید با وارد کردن آدرس 

  مرورگر خود به اطالعات وب سرور خود دسترسی داشته باشید.

http://wampserver.com
http://apachefriends.org
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را دانلود کرده و قدم به قدم شروع به نصب  WAMP Serverدر این قسمت من 
  آن می کنم.

  ما با کمک این برنامه چند چیز را که به آنها احتیاج داریم نصب می کنیم.

  آنها عبارتند از :

ü Apache 
ü MySQL 
ü PHP 
ü PHPMyAdmin  

 

سرور تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در نتیجه هر  WAMPو  XAMPPنصب 
  می توانید دانلود و بر روي سیستم خود نصب کنید.کدام را که تمایل دارید 
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  کلیک کنید. Nextبر روي گزینه 

  در این مرحله براي عالقمندان الیسنس این برنامه قرار داده شده است.

کلیک  I Accept the agreementبراي ادامه مراحل نصب بر روي گزینه 
  کنید.

  
سرور محلی شما در آنجا قرار در این قسمت مسیري که تمایل دارید اطالعات 

  بگیرند را مشخص می کنید.

  نصب خواهد شد. c:\wampبه صورت پیشفرض اطالعات شما در مسیر 

  کلیک کنید. Nextپس از انتخاب مسیر مورد نظرتان بر روي گزینه 
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بر روي  Wamp Serverدر این مرحله می توانید انتخاب کنید که آیکون 

  مپیوتر شما قرار بگیرد.کا Quick Launchدسکتاپ و 

  کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید. Nextبر روي گزینه 

  

  
  کلیک کنید تا برنامه بر روي کامپیوتر شما نصب شود. Installبر روي گزینه 
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را تنظیم می کنید. این قسمت  SMTPدر این قسمت شما تنظیمات مربوط به 

  کلیک کنید. Nextي گزینه براي کار ما اهمیتی ندارد و کافی است بر رو

  
را بزنید و براي اتمام کار بر روي  Launch WampServerتیک مربوط به 

  کلیک کنید. Finishگزینه 
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تبریک می گویم! به همین راحتی شما بر روي کامپیوتر خود سرور راه اندازي 

  کردید.

بر روي مرورگر  localhostاز این پس شما هر بار می توانید با وارد کردن عبارت 
 خود به این صفحه هدایت شوید.
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  : دریافت فایل وردپرس 1مرحله 

  
پس از اینکه ابزارهاي مورد نیاز را فراهم آوردید، به آدرس 

http://wordpress.org .رفته و آخرین نسخه را دانلود کنید  

  
شما می توانید از وردپرس فارسی با پشتیبانی قوي نیز استفاده کنید. براي این 

  مراجعه کنید. persian.com-http://wpمنظور به آدرس 

  
در این کتاب از نگارش فارسی وردپرس جهت آموزش استفاده 

  شده است.
  ) خارج کنید. Zipپس از دانلود فایل وردپرس آنرا از حالت فشرده ( 

    

http://wordpress.org
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  MySQL: ساخت دیتابیس در  2مرحله 

  استفاده کنید راهبراي ساخت دیتابیس شما می توانید از سه 

 ساخت دیتابیس به وسیله کنترل پنل .1

 SQLساخت دیتابیس به وسیله دستورات  .2
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  . ساخت دیتابیس به وسیله کنترل پنل1

معموال سرویس دهنده هاي خدمات وب براي سهولت مدیریت فضاي مجازي یک 
کنترل پنل بر روي سرور نصب می کنند تا شما به راحتی بتوانید براي خود ایمیل 

تعریف کنید، دیتابیس بسازید، فایل ها  you@yourdomain.comبه نشانی 
  سایت تان را مدیریت کنید و ... .

  است. cPanelیکی از محبوبترین کنترل پنل ها در دنیا 

ابتدا از طریق آدرس  cPanelبراي ساخت دیتابیس در 
yourdomain.com/cpanel .وارد کنترل پنل شوید  

  
  سپس در همان صفحه اول بخش دیتابیس را بیابید.

 MySQLر صورتی که براي اولین بار است که اینکار را می کنید، از گزینه د

Database Wizard .استفاده کنید  

  

mailto:you@yourdomain.com
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  در این مرحله شما می بایست یک نام براي دیتابیس خود انتخاب کنید.

  را انتخاب کردم. wordpressمن در اینجا نام 

  
بیس تعریف شده خود، در مرحله دو، شما می بایست یک حساب کاربري براي دیتا

  ایجاد کنید.

است و تنها از طریق این نام و کلمه عبور  MySQLاین حساب مخصوص خود 
  شما می توانید به دیتابیس وردپرس خود دسترسی داشته باشید.
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تعریف شده را براي  می بایست سطح دسترسی حساب کاربر در این قسمت

را انتخاب کنید تا  All Privilegesدیتابیس وردپرس مشخص کنید. تیک گزینه 
  تمام سطح دسترسی براي این حساب تعریف شود.

تعریف دیتابیس جدید به اتمام می  Next Stepو در نهایت شما با انتخاب گزینه 
  رسد.
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 SQL. ساخت دیتابیس به وسیله دستورات 2

را ندارید می  PHPMyAdminدر صورتی که امکان استفاده از کنترل پنل و 
  توانید به صورت دستی اقدام به تعریف دیتابیس کنید.

به صورت دستی متصل شوید و دستورات زیر را وارد  MySQLبراي اینکار ابتدا به 
  کنید :

$ mysql -u adminusername -p 
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; 
or \g. 
Your MySQL connection id is 5340 to server version: 
3.23.54 
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 
  
mysql> CREATE DATABASE databasename; 
Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 
  
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON 
databasename.* TO 
"wordpressusername"@"hostname" 
    -> IDENTIFIED BY "password"; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
   
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
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Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 
 
mysql> EXIT 
Bye 
$ 

  
دستوراتی که شما می بایست آنها را به ترتیب وارد کنید، به صورت 

Bold مشخص شده است. یا درشت  
متصل می شوید. معموال نام کاربري  MySQLبا استفاده از دستور اول شما به 

  ) است. Rootروت (  MySQLمدیر 

در دستور دوم شما یک دیتابیس می سازید. براي نمونه می توانید وردپرس را 
  انتخاب کنید.

تعریف می در دستور بعد شما یک نام کاربري و کلمه عبور براي دیتابیس خود 
  کنید.
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  wp-config.php: ویرایش فایل  3مرحله 

  وردپرس قرار دهید. در حال که شما دیتابیس را ساختید باید اطالعات آن را

تا از این طریق وردپرس بتواند به دیتابیس متصل شود و عملیاتی نظیر ارسال 
  مطالب و نظرات و ... را انجام دهد.

اي وردپرس را ویرایش کنید، کمی در آن دست براي این کار شما می بایست کده
  ببرید و در نهایت آنها ذخیره کنید.

  به داخل فولدر وردپرس بروید. .1
  را بیابید wp-config-sample.phpفایل  .2
  دهید نام تغییر wp-config.phpنام آنرا به  .3
 و سپس آنرا با برنامه ویرایشگر متن باز کنید .4

  بگردید : wp-config.phpبه دنبال خط هاي زیر در فایل 

   



 فصل دوم : نصب وردپرس

  28  
  

// ** MySQL settings - You can get this info from your 
web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */ 
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere'); 
 
/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'usernamehere'); 
 
/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere'); 

• DB_NAME  :.نام دیتابیس که ساخته اید را در این قسمت وارد کنید  
• DB_USER  : کاربري که براي دیتابیس ساخته اید در این قسمت وارد

 کنید.

• DB_PASSWORD :  پسوردي که براي کاربر دیتابیس ساخته اید
  را در این قسمت وارد کنید.

• DB_HOST :  نام کامپیوتري که دیتابیسMySQL  شما در آنجا
تعریف شده است را در این قسمت وارد کنید. به صورت پیشفرض 

localhost  است. به این معنا که دیتابیس بر روي همان ماشینی که
 وردپرس بر روي آن نصب شده است، قرار دارد.

• DB_CHARSET  وDB_COLLATE  : هر دوي این گزینه هاي
شما مورد استفاده  MySQLبراي مشخصات نوع کاراکترهاي دیتابیس 

می قرار می گیرند. در صورتی که اطالعات خاصی در این مورد ندارید 
 توانید از این گزینه ها صرف نظر کنید.
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وارد  ''به این نکته دقت کنید که شما می بایست اطالعات را در داخل 
  کنید و به هیچ عنوان آنها را پاك نکنید.

  براي مثال براي وارد کردن کاربر دیتابیس به جاي
'usernamehere'  

  نام کاربري خود مثال
'maia'  

  را وارد می کنید
  

  را ذخیره کنید و سپس آنرا ببندید. فایل
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  : انتخاب آدرس وبالگ 4مرحله 

پیش از اینکه وردپرس را آپلود کنید، باید فکر کنید که دقیقا می خواهید ساختار 
  آدرس وبالگ شما چه باشد.

قطعا پیش از اینکار شما می بایست یک دامین براي خود ثبت کرده باشید همانند 
www.example.com  و حال باید انتخاب کنید که ساختار آدرس وبالگ شما

  چه باشد. براي اینکار شما چند گزینه دارید :

در آدرس اصلی شما وبالگتان به نمایش در بیاید. مثال پس از وارد کردن  •
  وبالگ شما ظاهر شود. w.example.comwwآدرس 

بر روي یک دایرکتوري قرار بگیرد. نظیر  •
www.example.com/blog   

قرار بگیرد. نظیر :  Sub Domainبر روي  •
www.blog.example.com  

  

   

http://www.example.com
http://www.example.com/blog
http://www.blog.example.com
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  ) Upload: انتقال فایل وردپرس بر روي فضاي مجازي (  5مرحله 

العات به سرور خود استفاده براي انتقال اط FTPبراي این منظور از نرم افزارهاي 
  کنید.

  منتقل کنید. www به نام می بایست اطالعات را در پوشه منظوربراي این 

  

  

در صورتی که بر روي کامپیوتر محلی خود یک سرور ایجاد کرده اید، 
قرار  htdocsیا  wwwاطالعات را در همان پوشه کافی است که 

  دهید.
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  : نصب وردپرس 6مرحله 

براي نصب وردپرس مرورگر خود را باز کنید و آدرسی که در آن وردپرس را منتقل 
  کرده اید، وارد کنید.

ا تبدیل به سرور کردم و فولدر وردپرس را در شاخه من کامپیوتر خودم ر
wordpress  منتقل کرده ام. در نتیجه براي نصب آدرس

http://localhost/wordpress .را وارد می کنم  

  
  در این قسمت کافی است اطالعات مورد نیاز را وارد کنید تا وردپرس نصب شود!!!
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عنوان سایت تان کلمه یا کلماتی است که بیان گر نام وب  عنوان سایت : •
سایت شماست. براي مثال عنوان سایت 

http://www.eBusiness.com .کسب و کار اینترنتی است  
نام کاربري را که می خواهید با آن وارد وردپرس شوید را وارید  شناسه : •

  نید.ک
رمز، دوبار : کلمه عبوري که براي نام کاربري تان مد نظر دارید در این  •

قسمت وارد کنید. براي اینکه وردپرس مطمئن شود که رمز را درست وارد 
کرده اید می بایست این کار را دو بار انجام دهید. ( در هر کدام از جداول 

  یک بار کلمه عبور را وارد کنید. )
ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید تا براي خبرسازي از  ایمیل شما : •

تان یا فراموش کردن کلمه عبور، وردپرس از آن استفاده  وبالگاتفاقات 
  کند.

می خواهم سایتم در موتورهاي جستجو مانند گوگل و تکنوراتی  •
گوگل و سایر موتورهاي جستجو رابطه خیلی خوبی با وبالگ  دیده شود :

ند و اطالعات آنها را به خوبی در خود ایندکس می کنند هاي وردپرس دار
 تا در جستجوي کاربران اطالعات نوشته شده شما به نمایش در بیاید.

پس از وارد کردن اطالعات مورد نیاز بر روي گزینه راه اندازي وردپرس کلیک 
  کنید.

http://www.eBusiness.com
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ها  به همین راحتی وردپرس نصب شد! به شما تبریک می گویم. به جمع وردپرسی

  خوش آمدید.

  
-wpبراي ورود به وردپرس به انتهاي آدرسی که آنرا نصب کرده اید عبارت 

login.php را اضافه کنید. براي مثال  

 login.php-http://localhost/wordpress/wp  
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3   

  مدیریت
 حساب هاي کاربري

وردپرس نصب شد و شما فکر می کنید که زمان آن رسیده است که شروع به 
 وبالگ نویسی کنید؟

شروع  اما کمی صبر کنید، ابتدا باید نکاتی را در مورد وردپرس بیاموزید و بعد از آن
  به وبالگ نویسی کنید.
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  مدیریت پروفایل کاربر

  
زمانی که به وردپرس وارد می شوید با پیشخوان روبرو می شوید. در مورد پیشخوان 

  در فصل بعد صحبت خواهم کرد. پیشخوان مرکز مدیریت وبالگ شماست.

  از منوي سمت راست، گزینه کاربران را انتخاب کنید.

  
شخصی دارید یا کسی در نوشتن وبالگ با شما همکاري نمی در صورتی که وبالگ 

  کند، در این قسمت شما همیشه تنها اکانت خود را مشاهده خواهید کرد.
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براي اعمال یک سري تنظیمات بر روي نام شناسه رفته و گزینه ویرایش را کلیک 
  کنید.

  

 

  : شما به دو طریق می توانید اطالعات حساب کاربري را ویرایش کنید
  ویرایش اطالعات حساب خودتان .1
ویرایش اطالعات حساب دیگران : که در این مورد هر کسی  .2

نمی تواند این کار را انجام دهد و نیازمند داشتن سطح 
 دسترسی براي این کار است.

  

در این قسمت شما می توانید یک سري ویرایش ها نظیر رنگ کنترل پنل، تعریف 
ه عبور، اطالعات ارتباط و ... را اعمال کنید. که نام و نام مستعار، ویرایش کلم

  اطالعات هر کدام از گزینه ها در چند گروه تقسیم شده اند که عبارتند از :

  گزینه هاي شخصی •
  نام •
  اطالعات تماس •
  درباره خودتان •
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  . گزینه هاي شخصی1

  
یا  HTMLوردپرس براي انتشار مطالب از زبان  ویرایشگر دیداري :

Hypertext Markup Language  استفاده می کند. شما هر آن چیزي را
پیاده سازي شده  HTMLکه در دنیاي وب از طریق مرورگر خود می بینید با 

چیست؟  PHPاست. شاید این سوال براي شما مطرح شود که خوب پس وظیفه 
PHP  به زبان ساده وظیفه پردازش اطالعات در سمت سرور را بر عهده دارد و

ارسال می کند تا شما به راحتی بتوانید  HTMLا براي شما به صورت اطالعات ر
زبانی است که براي مرورگرهاي قابل فهم است و  HTMLسایت را مشاهده کنید. 

هر آنچه را که شما در دنیاي وب می بینید ( تاکید دوباره می بینید ) به وسیله 
  پیاده سازي شده است. HTMLزبان 

مان به وجود می آید این است که خیلی ها ممکن است تنها مشکلی که در این ز
را بلد نباشند! براي این منظور وردپرس یک ویرایشگر متن را  HTMLکه زبان 
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ایجاد کرده، تا با کمک آن به راحتی بتوانید یک متن بنویسید، در آن عکس 
  بگذارید، فونت آن را عوض کنید، حالت چیدمان متن را تغییر دهید و ... .

  
ن تصویر ویرایشگر دیداري وردپرس است که با کمک آن به راحتی می توانید ای

  وبالگنویسی کنید.

با غیر فعال کردن این گزینه شما دیگر نمی توانید از این امکان فوق العاده وردپرس 
  استفاده کنید.
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به صورت پیشفرض وردپرس از رنگ خاکستري براي  رنگبندي بخش مدیریت :
مدیریت استفاده می کند، که شما می توانید آنرا به آبی تغییر نمایش ظاهر بخش 

  دهید.

  براي درك بهتر این مساله کافی است دو تصویر زیر را مشاهده کنید

  

  



 فصل سوم : مدیریت حساب هاي کاربري

  41  
  

با فعال سازي میانبرها در وردپرس شما قادر خواهید بود تا با استفاده  میان برها :
  وردپرس اعالم کنید.از صفحات کلید و بدون نیاز موس دستورات خود را به 

در خود ویندوز یا نوشتن مطلب هم شما بارها از میان برهاي ویندوز استفاده کرده 
اید، براي مثال به جاي کلیک راست و کپی چیزي آنرا انتخاب می کنید و 

CTRL+C  را فشار می دهید و برايPaste  آن در محل مورد نظرCTRL+V 
  را فشار می دهید.

  در مورد میان برها در وردپرس به این آدرس مراجعه کنید. براي اطالعات بیشتر

http://codex.wordpress.org/Keyboard_Shortcuts   

   

http://codex.wordpress.org/Keyboard_Shortcuts
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با استفاده از نوار مدیریت شما می توانید به صورت آسان و  نمایش نوار مدیریت :
  دیریت وردپرس دسترسی داشته باشید.سریع تر به بخش م

  
اگر این گزینه را فعال کنید از داخل وبالگتان می توانید به بخش مدیریت 

  دسترسی داشته باشید.

همینطور فعال کردن نوار مدیریت در بخش مدیریت نیز امکان پذیر است، که این 
از طریق منوي کار را به شما پیشنهاد نمی کنم، چون لزومی ندارد و شما به راحتی 

  سمت راست پنل مدیریت به بخش هاي مختلف وردپرس دسترسی خواهید داشت.
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  . نام2

  
شما در این قسمت می توانید اطالعات خود را نظیر نام، نام خانوادگی و لقب را وارد 

  یا ویرایش کنید.

و پس از آن می توانید انتخاب کنید که به چه حالتی بازدیدکننده ها نام شما را 
  مشاهده کنند.

 

شما نمی توانید شناسه خود را تغییر دهید. شناسه همان نامی است که 
 شما با استفاده از آن به وردپرس وارد می شوید.
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  . اطالعات تماس3

  
شما در این قسمت می توانید اطالعات مربوط به روش هاي ارتباط با شما را 

  مشخص کنید. این روش ها عبارتند از : 

ü ایمیل  
ü ( شاید در جایی دیگر وبالگ داشته باشید ) آدرس وبالگ  
ü : مسنجرها نظیر  

o AIM 
o Yahoo 
o Jabber/Google Talk 
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  . درباره خودتان4

  
در این قسمت یک سري توضیحات مختصر در مورد خودتان را می توانید وارد 

  کنید.

در صورتی که قالب شما از قابلیت نمایش توضیحات نویسنده پشتیبانی کند، 
وضیحاتی که اینجا وارد می کنید در انتهاي مطالبی که می نویسید به نمایش در ت

 خواهد آمد.

  همچنین براي تغییر رمز عبورتان می توانید دو فیلد مرتبط را پر کنید.

 

در صورتی که نمی خواهید رمز عبورتان را تغییر دهید فیلدهاي رمز  
 عبور را خالی بگذارید.
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  کاربر جدیداضافه کردن یک 

  
براي افزودن یک کاربر جدید از منوي سمت راست کنترل پنل، گزینه افزودن کاربر 

  را انتخاب نمایید.
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شناسه همان نام کاربري است که کاربران براي وارد شدن به  شناسه : •
  وردپرس باید از آن استفاده کنند.

  ایمیل کاربر جدید را در این قسمت وارد کنید. ایمیل : •
  این گزینه اختیاري است و کاربر پس از ورود می تواند آنرا وارد کند. نام : •
این گزینه اختیاري است و کاربر پس از ورود می تواند آنرا  نام خانوادگی : •

  وارد کند.
این گزینه اختیاري است و کاربر پس از ورود می تواند آنرا وارد  وبالگ : •

  کند.
  در این قسمت وارد کنید.کلمه عبور شناسه، کاربر جدید را  رمز : •
در وردپرس چند سطح دسترسی براي بخش کنترل پنل تعریف  نقش : •

شده است که بر اساس نیاز براي یک کاربر سطح مورد نظرتان را انتخاب 
  می کنید.

مدیر دسترسی کامل به تمام بخش هاي کنترل پنل وردپرس  مدیر : .1
ل کند، تغییرات در را داراست. می تواند پالگین ها را فعال و غیر فعا

قالب اعمال کند، کاربر جدید اضافه و حذف کند، پست ها را ویرایش، 
حذف و اضافه کند. اولین کاربري که در وردپرس ثبت شود ( منظور 

  همان اکانتی که در ابتدا ثبت کردید ) سطح دسترسی مدیر دارد.
ویرایشگر یک سطح دسترسی از مدیر پایین تر است و   ویرایشگر : .2

سترسی کاملی تنها به بخش صفحات، پست ها، کامنت ها و پیوند ها د
  دارد.
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نویسنده امکان ارسال پست ها را دارد. نویسنده تنها می  نویسنده : .3
  تواند کامنت ها و پست هاي مربوط به خود را ویرایش کند.

در این سطح دسترسی مشارکت کننده می تواند  مشارکت کننده : .4
ارسال پست ها و صفحات بپردازد. در این حالت  تنها اقدام به نوشتن و

مطالب ارسالی توسط مشارکت کننده تا زمانی که توسط مدیر مورد 
  تایید قرار نگیرد، بر روي سایت به نمایش در نمی آید.

کاربرانی که به صورت مشترك تعریف می شوند هیچ امکان  مشترك : .5
د وردپرس را به گونه خاصی را در تولید محتوا ندارد. اما شما می توانی

اي تعریف کنید که تنها افرادي که در سایت ثبت نام کرده اند ( 
 مشترك ) می توانند نظر ارسال کنند.
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  حذف کاربر

  
جهت حذف یک کاربر از منوي سمت راست کنترل پنل گزینه کاربران را انتخاب 

  کنید تا لیست تمام کاربران سایت شما به نمایش در بیاید.

  روي شناسه کاربر بروید تا گزینه حذف نمایان شود. سپس بر

  
ممکن است کاربري که شما در وبالگ خود تعریف کرده اید، پست هاي زیادي را 
ارسال کرده باشد. در نتیجه با حذف اکانت او، تمام مطالبی که او وارد کرده نیز 

  حذف خواهد شد.

وسط کاربر به یک کاربر دیگر شما می توانید انتخاب کنید که تمام مطالب ارسالی ت
  در سایت منتقل شود.
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  پیشخوان

پیشخوان یا داشبور اولین چیزي است که شما پس از ورود به وردپرس آنرا خواهید 
  دید.
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در این قسمت وردپرس براي دسترسی راحت تر و ساده تر به برخی بخش ها یک 
لینکی قرار داده است تا بتوانید هرچه بهتر وضعیت سري میانبرهاي آماري و 

  وردپرس را در نظر داشته باشید.

در صورتی که دوست دارید پیشخوان شما چند ستونه باشد ( به صورت پیشفرض 
ستون تعیین کنید ) یا یک سري  4تا  1ستونه است و شما می توانید آنرا بین  2

را  تنظیمات صفحهمت چپ گزینه عناصر موجود را حذف کنید. از باالي صفحه س
  انتخاب کنید، تا صفحه اي همانند تصویر زیر براي شما باز شود.

  
در این قسمت به راحتی می توانید با زدن یا برداشتن تیک عناصر این صفحه را 

  حذف کنید یا به ستون هاي آن بیافزایید.
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نوشته، برگه،  بر قسمت هم اکنون شما اطالعات کاملی نظیر تعداد هم اکنون :
دسته، برچست و دیدگاه ها را به دست خواهید آورد و می توانید با کلیک بر روي 

  هر کدام از این از این عناصر به صفحه لیست شده در مورد آن موضوع بروید.

همچنین قابلیت تغییر پوسته را با انتخاب گزینه تغییر پوسته ( قالب ) خواهید 
  داشت.
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ورتی که سریع می خواهید چیزي را در وبالگ خود منتشر در ص نوشتن فوري :

کنید. می توانید از بخش نوشتن فوري براي این منظور استفاده کنید. تا به سرعت 
  مطلبی را در وبالگ خود منتشر کنید.
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در این قسمت شما می توانید آخرین نظرات ارسال شده  آخرین دیدگاه ها :

مدیریت کنید. ( نظرات را تایید کنید، به آنها پاسخ توسط بازدیدکننده گان را 
  دهید، پاك کنید یا به عنوان جفنگ ( اسپم ) اعالم کنید.
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در این قسمت لیستی از پیش نویس ها براي شما به  آخرین پیش نویس ها :

نمایش در می آید. پیش نویس مطلبی است که قبال بر روي آن کار می کردید، اما 
  د بر روي آن کار کنید و آنرا منتشر نکرده اید.هنوز می خواهی
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در این قسمت آخرین اخبار وردپرس فارسی براي شما به  وبالگ وردپرس :

  نمایش در خواهد آمد. تا همیشه شما در مورد آخرین اخبار وردپرس مطلع شوید.
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اگر به مطالب شما در سایر سایت ها یا وبالگ ها لینک داده  پیوند هاي ورودي :

، در این قسمت به نمایش در می آید تا شما همیشه آگاه باشید که چه شده باشد
  وبالگ/سایت هایی به مطالب شما لینک داده اند.

  
استفاده می  Google Blogپیوندهاي ورودي از سیستم جستجوي 

   http://blogsearch.google.comکند. آدرس این سرویس 
  

   

http://blogsearch.google.com
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در این قسمت آخرین مطالب ارسالی از سیاره وردپرس  دیگر آخبار وردپرس :

که شما می توانید با کلیک بر روي لینک هاي مورد  فارسی به نمایش در می آید.
  نظر از جدیدترین مطالب آموزشی در ارتباط با وردپرس فارسی بهره مند شوید.

  

سیاره وردپرس محلی است که بالگرهاي فارسی در آن عضو می شوند تا 
در صورتی که مطلبی در مورد وردپرس می نویسند در این قسمت به 

   persian.com-http://planet.wpرس اشتراك بگذارند. آد
  

   

http://planet.wp
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در این قسمت شما از آخرین اطالعات از افزونه هاي موجود در  افزونه ها :

وردپرس را بدست خواهید آورد. این اطالعات شامل : پربیننده ترین افزونه در 
وردپرس، تازه ترین افزونه قرار گرفته در وردپرس، تازه ترین به روز رسانی افزونه در 

 وردپرس می شود.

  



 فصل چهارم : پیشخوان

  60  
  

  

  

یش را دارند، به این معنا که شما کافی بعضی از این جداول امکان ویرا
وان این جداول رفته و بر روي گزینه پیکربندي کلیک ناست بر روي ع

  کنید.

  

 Dragشما می توانید محل قرار گیري این جداول را با استفاده از 
and Drop  انتخاب کنید. به این معنی که کافی است که بر روي

عنوان این جداول کلیک چپ کنید، سپس آنرا در محل مورد نظر رها 
  کنید. تا به چیدمان دلخواه تان در پیش خوان دست پیدا کنید.
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  تنظیمات
  وبالگ شما

آخرین مرحله پیش از شروع وبالگ نویسی، پیکربندي بخش تنظیمات وردپرس 
  است.

  
  براي این منظور از منوي سمت چپ بر روي گزینه تنظیمات کلیک کنید.
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  تنظیمات همگانی

کلیک بر روي گزینه تنظیمات به صورت پیشفرض به قسمت تنظیمات پس از 
  همگانی راهنمایی می شوید.

  
آنرا عنوان سایت، نام سایت شماست که بازدیدکنندگان  عنوان سایت : •

  .خواهند دید
توضیح مختصري در مورد عنوان سایت ارائه دهید، مثال  معرفی کوتاه : •

اگر نام بالگتان روزنوشت هاي مایا است، توضیحات را در مورد مطالب 
نوشته هاي روزانه مایا در مورد تجارت، کسب و کار  "بنویسید ارسالی تان 
 "و موفقیت 

  
این قسمت را  ) : URL) و نشانی سایت (  URLنشانی وردپرس (  •

همینطوري باب میل دست کاري نکنید، نشانی وردپرس آدرسی است که 
فایل هاي وردپرس بر روي سرور قرار گرفته است و نشانی سایت آدرسی 

  است که بازدیدکنندگان با وارد کردن آن سایت شما را خواهند دید.
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در بیشتر موافق بالگرها وردپرس را در شاخه اصلی فضاي مجازي ( هاست ) خود 
می دهند. حال شاید شما دوست داشته باشید که کمی این فضا را مرتب تر  قرار

کنید و فایل هاي وردپرس را در شاخه اي قرار دهید. این کار تاثیري در ظاهر 
  سایت شما ندارد.

براي این کار کافی است که کل فایل هاي وردپرس را به یک پوشه دیگر انتقال 
را منتقل نکنید  index.php. اما فایل  wordpressدهید، براي مثال به پوشه 

و بگذارید در شاخه اصلی هاست شما باشد. سپس این فایل را باز کنید و مسیر 
  جدید فایل هاي مورد نیاز را در آن وارد کنید.

 ’Require(‘./wp-blog-header.phpبراي مثال در فایل نوشته شده : 

-Require(‘./wordpress/wp-blogو آنرا به این صورت تغییر دهید : 

header.php’  

  

آدرس سایت به نمایش  wwwبه شما پیشنهاد می کنم که اگر بدون 
را به آن اضافه کنید. براي مثال اگر در اینجا آدرس  wwwدر می آید، 

مشخص شده است  http://ebusinessfa.comسایت تان: 
www  : را به آدرس اضافه کنید تا به این صورت به نمایش در بیاید

http://www.ebusinessfa.com    
این نشانی ایمیل، با نشانی که در قسمت کاربري وارد می  نشانی ایمیل : •

کنید متفاوت است. این ایمیل براي اهداف مدیریتی مورد استفاده وردپرس 

http://ebusinessfa.com
http://www.ebusinessfa.com
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قرار می گیرد. براي مثال مطلع کردن شما در مورد ثبت نام کاربر جدید و 
. ...  

 

در این قسمت مشخص می کنید که آیا امکان ثبت نام  نام نویسی : •
  بازدیدکنندگان در وردپرس شما وجود دارد یا خیر.توسط 

سطح دسترسی پیش فرض ثبت نام  نقش پیش فرض کاربر تازه : •
 کنندگان جدید در وردپرس را در این قسمت مشخص می کنید.

  
زمانی را که تمایل دارید بر اساس موقعیت جغرافیایی آن به  زمان محلی : •

  نمایش در بیاید را مشخص کنید.
که فرمت نمایش تاریخ در این قسمت مشخص می کنید  اریخ :ساختار ت •

  چگونه باشد. در وردپرس
در این قسمت مشخص می کنید که فرمت نمایش زمان  ساختار زمان : •

  در وردپرس چگونه باشد.
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  تنظیمات نوشتن

در این بخش شما تنظیمات مربوط به بخش مربوط به نوشتن مطالب و نحوه ارسال 
  می کنید.مطالب را تنظیم 

  
کادر نوشتاري، همان بخشی است که مطالب را در آن قرار  اندازه کادر : •

می دهید. در این قسمت مشخص می کنید اندازه ارتفاعی این کادر به چه 
 مقداري باشد.

براي درك بهتر این مساله با یک مثال این مفهوم را براي شما بیان خواهم 
زه یک فایل ورد است! براي مثال کرد. این تنظیم مشابه بخش تنظیم اندا

اندازه صفحه را کوچک یا بزرگ می کنید تا بتوانید سطرهاي بیشتري از 
  مطلب را مشاهده کنید و آنرا مورد ویرایش قرار دهید.
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 ساختار : •

براي بیان احساسات هیچ چیز بهتر از شکلک ها در دنیاي وب شکلک : 
عمل نمی کند! شما با شکلک ها آشنایی دارید و از آنها در یاهو مسنجر یا 

  ... استفاده می کنید. نمونه : 
را وارد    (:شما با انتخاب این گزینه به وردپرس می گویید که اگر رشته   

به شکلک کن و در سایت به نمایش کردم به صورت اتوماتیک آنرا تبدیل 
  بگذار.

  

براي آشنایی بیشتر به 
http://codex.wordpress.org/Using_Smilies  مراجعه

  کنید.
  

به صورت معمول شما با این گزینه کاري :  XHTMLتصحیح خودکار 
. این قسمت بیشتر نخواهید داشتندارید و نیازي به تیک زدن این بخش 

به درد افراد حرفه اي یا به قول معروف خوره ( گیک ) هاي کامپیوتر می 
  خورد.

شما معتبر باشد می  XHTMLاما در صورتی که می خواهید کدهاي 
توانید این گزینه را تیک بزنید تا وردپرس به صورت خودکار کدها را مورد 

  بازبینی و بهینه سازي قرار دهد.
شما می  دسته پیش فرض نوشته ها و دسته پیش فرض پیوند ها : •

توانید براي مطالب و پیوندهاي ارسالی خود یک دسته پیش فرض را 

http://codex.wordpress.org/Using_Smilies


 فصل پنجم : تنظیمات وبالگ شما

  67  
  

وماتیک و بدون انتخاب دسته اي مشخص مشخص کنید، تا به صورت ات
مطالب ارسالی شما در این دسته ها قرار بگیرند. در صورتی که قبل از این 
هیچ دسته اي براي نوشته ها و پیوندها تعریف نکرده اید، در منوي کشویی 
چیزي نخواهید یافت. اما شما می توانید با مراجعه به قسمت دسته در 

ه هاي متعددي را تعریف کنید و سپس به قسمت نوشته و پیوندها دست
  این قسمت بازگردید و دسته پیشفرض خود را انتخاب کنید.

  
  انتشار از طریق ایمیل

آیا این فوق العاده نیست که شما بتوانید از طریق ارسال ایمیل مطالب خود را در 
 ا بهوبالگ تان منتشر کنید؟ وردپرس این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد ت

  مطالب وبالگ تان را منتشر کنید. راحتی با ارسال یک ایمیل

دارید، زیرا  POP3براي این منظور شما نیاز به داشتن یک ایمیل با قابلیت 
  وردپرس از این پروتکل براي این منظور استفاده می کند.
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POP3 چیست؟  
 هاي نامه ارسال و دریافت المللی بین نامه موافقت یک واقع در

 این مبناي بر که الکترونیکی پست هاي سیستم .باشد می الکترونیکی
 پذیراي توانند می مستقیم بصورت شوند می طراحی و ریزي طرح پروتکل

 طریق از توانند می نیز کاربران و باشند Outlook مانند افزارهاي نرم
 آنها به و بخوانند را ها نامه شوند خود پستی صندوق وارد افزارها نرم این

  .دهند جواب
روش کار بسیار ساده است، شما مشخصات یک ایمیل محرمانه که تنها خود از آن 

پشتبانی می کند را در اختیار وردپرس قرار می دهید.  POP3مطلع هستید و از 
پس از آن وردپرس ایمیل را به صورت منظم چک می کند و اگر مطلبی را به 

س عنوان ایمیل را به عنوان مطلب و محتواي ایمیل خود ارسال کرده باشید، وردپر
  نوشته شده در نظر می گیرد و سپس اقدام به انتشار آن می کند. متنایمیل را 

  

ها ( فایل هاي پیوست  Attachmentباید به این نکته اشاره کنم که 
شده به ایمیل ) در این نوع انتشار توسط وردپرس دیده نمی شوند. در 

ایلی را به ایمیل پیوست کنید، منتشر نخواهد نتیجه در صورتی که ف
  شد.

شما می بایست در این قسمت اطالعات مربوط به ایمیل  سرویس دهنده ایمیل :
سرور را به همراه پورت آن وارد کنید. با مدیر ایمیل خود صحبت کنید تا دقیقا از 
آدرس آن مطلع شوید. یا اگر از ایمیل جیمیل استفاده می کنید به تنظیمات ایمیل 

استفاده می  110از پورت  POP3رفته و این امکان را فعال کنید. به طور معمول 
  کند.
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در این فیلد نام حساب خود را جهت استفاده وردپرس براي ورود به  شناسه :
  ایمیل را وارد کنید. این گزینه می تواند به طور معمول ایمیل آدرس شما باشد.

  کلمه عبور ایمیل آدرس خود را در این قسمت وارد کنید. رمز :

در این قسمت شما می  : دسته بندي پیش فرض براي فرستادن با ایمیل
بایست یک دسته را جهت ارسال مطالب در آن انتخاب کنید. هر مطلبی که به 
ایمیل انتخاب شده ارسال کنید در این دسته به صورت پیشفرض قرار خواهد 

  گرفت.

  
  انتشار از راه دور

  شما براي انتشار مطالب در وردپرس می توانید از دو روش استفاده کنید :

صفحه مدیریت وردپرس اقدام به ارسال مطالب کنید ( به صورت از همین  .1
  معمول از این گزینه استفاده می شود. )

  از یک نرم افزار انتشار مطالب ( دسکتاپ/موبایل/تبلت ) استفاده کنید. .2
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گزینه دوم روشی است که شما با کمک یک نرم افزار که بر روي کامپیوتر خود 
  طالب در وردپرس نمایید.نصب می کنید اقدام به انتشار م

به صورت پیشفرض این گزینه به خاطر مسائل امنیتی توسط وردپرس بسته شده 
راه دور اقدام به انتشار مطالب در وردپرس  ازاست. اما در صورتی که می خواهید 

  نمایید می توانید این گزینه را انتخاب کنید.

بسته به نیاز  XML-RPCو  Atomشما براي این منظور می توانید از دو پروتکل 
  خود استفاده نمایید.

  

چرا ممکن است بعضی از افراد از نرم افزارهاي انتشار مطالب براي 
  وبالگ خود استفاده کنند؟ جواب را در دالیل زیر می توانید بیابید :

آنها برنامه هاي کاملی هستند و دسترسی به امکانات بیشتري  •
  امالء کلمات )را به شما می دهند ( نظیر چک کردن 

آنها به شما امکان نوشتن و ذخیره نوشته ها بر روي کامپیوتر  •
خودتان را می دهند تا پس از اتمام کار آنرا به وردپرس منتقل 

  کنید.
شما می توانید از یکی از این نرم افزارها جهت نوشتن در چند  •

  وبالگ استفاده کنید.  
  خواهم کرد : در اینجا چند نمونه از این برنامه ها معرفی
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  مخصوص ویندوز : 

• BlogJet  : بسیاري از بالگرها از این نرم افزار براي وبالگنویسی استفاده
دالر می باشد.  40می کنند. قیمت این نرم افزار در زمان نگارش کتاب 

براي دریافت به آدرس 
http://www.codingrobots.com/blogjet .مراجعه کنید  

• Windows Live Writer  : این نرم افزار رایگان وبالگ نویسی است
که توسط شرکت معروف ماکروسافت عرضه شده است. براي دریافت آن به 

live-e.live.com/windowshttp://explor-آدرس 

writer?os=other .مراجعه کنید  

  : OS X کمخصوص م

• Ecto  : این برنامه قابلیت هاي خوبی را به شما ارائه می دهد، قیمت آن
دالر می باشد. براي دریافت آن به نشانی  20در حال نگارش این کتاب 

http://illuminex.com/ecto .مراجعه کنید  
• MarsEdit  : این برنامه داراي اینترفیس جالبی است که هر کسی را

دالر می  40مجذوب خود می کند. قیمت آن در حال نگارش این کتاب 
http://www.red-باشد. براي دریافت آن به نشانی 

sweater.com/marsedit .مراجعه کنید  

   

http://www.codingrobots.com/blogjet
http://illuminex.com/ecto
http://www.red
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  آگاهی دهنده هاي به روز شدن وبالگ

  
آیا قبول دارید که شما وبالگ نویسی می کنید تا دیگران مطالب شما را بخوانند؟ 
یکی از راه هایی که می توانید خواننده جدید براي بالگ خود پیدا کنید همین 

  هاست.سیستم آگاهی دهنده 

به زبان ساده آنها ابزاري هستند که شما می توانید با استفاده از آن به مردم اطالع 
دهید که وبالگ شما به روز شده است. وردپرس داراي این قابلیت است که به 

به  XML-RPCصورت اتوماتیک آخرین به روز رسانی شما را با استفاده از پینگ 
  د.اطالع سرویس هاي آگاهی دهنده برسان

-Pingوردپرس براي شما کار را راحت کرده است و تمام سرورهایی که از لیست 

O-Matic  استفاده می کنند را به صورت پیشفرض در
rpc.pingomatic.com  براي شما قرار داده است. تمام کاري که شما باید

  بکنید این است که بنشینید و مطلب بنویسید.
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ویس استفاده کنید کافیست آدرس در صورتی که دوست ندارید از این سر
rpc.pingomatic.com .را از لیست آگاهی دهنده ها پاك کنید  

در زیر لیستی از این سیستم ها را در اختیار شما قرار خواهم داد. کافی است در هر 
  خط هر کدام از آدرس ها را قرار دهید : 

http://rpc.pingomatic.com 
http://rpc.twingly.com 
http://api.feedster.com/ping 
http://api.moreover.com/RPC2 
http://api.moreover.com/ping 
http://www.blogdigger.com/RPC2 
http://www.blogshares.com/rpc.php 
http://www.blogsnow.com/ping 
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi 
http://bulkfeeds.net/rpc 
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php 
http://ping.blo.gs/ 
http://ping.feedburner.com 
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php 
http://ping.weblogalot.com/rpc.php 
http://rpc.blogrolling.com/pinger/ 
http://rpc.technorati.com/rpc/ping 
http://rpc.weblogs.com/RPC2 
http://www.feedsubmitter.com 
http://blo.gs/ping.php 
http://www.pingerati.net 
http://www.pingmyblog.com 

http://rpc.pingomatic.com
http://rpc.twingly.com
http://api.feedster.com/ping
http://api.moreover.com/RPC2
http://api.moreover.com/ping
http://www.blogdigger.com/RPC2
http://www.blogshares.com/rpc.php
http://www.blogsnow.com/ping
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://bulkfeeds.net/rpc
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php
http://ping.blo.gs/
http://ping.feedburner.com
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://www.feedsubmitter.com
http://blo.gs/ping.php
http://www.pingerati.net
http://www.pingmyblog.com
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http://geourl.org/ping 
http://ipings.com 
http://www.weblogalot.com/ping 

  

  

   

http://geourl.org/ping
http://ipings.com
http://www.weblogalot.com/ping
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  تنظیمات خواندن

است.  یکی از اختراعات اصلی وبالگنویسی، خواندن مطالب شما توسط دیگران
وبالگ شما تنها در صورتی جذاب خواهد بود که افرادي را داشته باشید که آنها را 
مطالعه کنند و همیشه اولین نگاه خوانندگان باعث می شود که تصمیم بگیرند که 

  در آینده وبالگ شما را دنبال کنند یا نه !

  وردپرس براي شما قابلیت هاي خوبی جهت خواندن ارائه کرده است.

  
به صورت پیشفرض هنگامی که  در برگه نخست نمایش داده شود : •

بازدیدکنندگان صفحه اول شما را مشاهده می کنند ( منظور براي اولین 
به شما مراجعه می  www.yourdomain.comبار و از طریق آدرس 

ما را نمایش می دهد. اما کنند )، وردپرس به آنها آخرین ارسال هاي ش
شما در این قسمت می توانید یک برگه یا مطلب نوشته شده توسط 
خودتان را انتخاب کنید تا به صورت پیشفرض این صفحه براي 
بازدیدکنندگان به نمایش در بیاید. این کار بستگی به خودتان دارد که 

ي بخواهید چگونه عمل کنید. معموال وبالگ نویسان آخرین پست ها

http://www.yourdomain.com
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وبالگشان را به نمایش می گذارند، در نتیجه در صورتی که وبالگنویسی مد 
 نظر شماست پیشنهاد می کنم گزینه نوشته هاي تازه را انتخاب کنید.

  
شما در این قسمت  بیشترین تعداد نوشته ها در هر برگه ي وبالگ : •

می توانید مشخص کنید که در هر صفحه چند مطلب براي نمایش قرار 
وبالگتان در دسته بندي  مطلب در 100کنید که شما حدودا  د. تصوربگیر

هاي مختلف ارسال کرده اید، بازدیدکننده براي اولین بار به وبالگ شما 
مطلب براي  100مراجعه می کند، طبیعتا انتظار ندارید که تمام 

بازدیدکننده شما لیست شود؟ در این قسمت مشخص می کنید که 
ندي هاي بازدیدکنندگان پس از مراجعه به صفحات مختلف ( نظیر دسته ب

  مختلف و ... ) با چند مطلب آخر در آن دسته روبرو شوند.

  

نگران این نباشید که اگر آخرین مطالب ( که شما تعدادشان را مشخص 
می کنید ) به نمایش در بیاید چگونه بازدیدکنندگان باقی مطالب را می 

  توانند مشاهده کنند!
  جواب این سوال بسیار ساده است،
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به بازدیدکنندگان نمایش  صفحه بعديحات گزینه در پایین تمام صف
  داده می شود تا اگر تمایل داشتند به مطالب قبلی شما مراجعه کنند.

بسته به اندازه سطرهاي مطالب وبالگتان و مدت زمان به روز رسانی، 
  مطلب در هر صفحه گزینه خوبی است. 10تا  7بین 

ن قسمت مشخص می شما در ای بیشترین تعداد نوشته ها در خوراك : •
) را دنبال می  rssکنید که پس از اینکه بازدیدکنندگان خوراك ( فید یا 

کنند. براي اولین بار چه تعداد از آخرین ارسال هایتان را در فیدخوان یا 
  خوراك خوان مشاهده کنند.

  

  

  
RSS چیست؟ 
 " یا " سایت چکیده " معنی به Rich Site Summary مخفف
 آخرین از تا دهد می امکان شما به و است " سایت مفید و مختصر
 باشید، خبر با خود عالقه مورد هاي وبالگ یا و سایت عناوین و خبرها
 .بزنید سر آنها به باشید داشته نیازي آنکه بدون
RSS توزیع براي که باشد می وب محتوي و اخبار توصیف براي روشی 

 برنامه، این رود می بکار وب کاربران به الین آن ناشر یک طریق از
 بوسیله که است) XML( پذیر گسترش گذاري نشانه زبان از کاربردي
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) Resource Description Framework (RDFکنسرسیوم
 مطالب محتوي باشد داشته قصد گاهی وب هرگاه. شود می پشتیبانی

 RSS مدرك یک شکل به محتوي آن از توصیفی کند منتشر را خود
 قابلیت که خاصی برنامه یا مرورگر یک با کاربر یک که کند می تهیه

 آن تواند می باشد، داشته را وسیله این به شده توزیع محتوي خواندن
  .کند دریافت را مطالب

شما می توانید مشخص کنید  براي هر نوشته در خوراك نمایش بده : •
که به صورت خالصه مطالب یا متن کامل، نوشته هاي شما شما در خوراك 

  ) منتشر می شود. RSS( فید یا 

  

  اگر خوراك را به صورت خالصه منتشر کنم ...
مزیت : ممکن است که شما در وبالگ تان تبلیغات قرار داده باشید، در 

تن کامل نوشته شما مجبور نتیجه بازدیدکنندگان براي مشاهده م
  هستند به وبالگ شما سر بزنند.

معایب : یکی از روش هایی که می توانید بازدیدکننده بیشتري جذب 
کنید به اشتراك گذاري مطالب از طریق خوراك توسط دنبال کنندگان 
خوراك شماست. در نتیجه با این کار جلوي این مساله را می گیرید. از 

به راحتی با کمک یک پالگین در فید خود نیز طرفی شما می توانید 
  تبلیغات کنید.
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همانطور که می دانید براي  نوع نوشته ها براي برگه ها و خوراك ها : •
اینکه تمام کامپیوترها کاري را مشابه هم انجام دهند باید با یک استاندارد 
داده را تجزیه و تحلیل کنند. در دنیاي وب هم اینگونه است! براي اینکه 
صفحاتی که شما با کمک مرورگرتان مشاهده می کنید در همه جا یکسان 

صورت استاندارد دریافت و منطبق با  باشد، مرورگرها باید مطالب را به
الگوي مورد نظر براي شما ترجمه و به نمایش بگذارند. وردپرس از 

استفاده می کند! این استاندارد به خوبی با زبان  UTF-8استاندارد نمایش 
  فارسی سازگار است و مطالب به زبان فارسی را به نمایش می گذارد.
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  )گفت و گوها ( گزینه هاي دیدگاه 

یکی از نکات مثبت در وبالگنویسی امکان ارسال نظر براي هر مطلب است. شما در 
  این قسمت می توانید مدیریت خوبی به دیدگاه ( نظرات ) وبالگ تان داشته باشید.

  
کوشش براي آگاه کردن همه ي وبالگ هایی که پیوندشان در این  •

مطلب خاص زمانی که در حال نگارش مطلبی هستید و به  نوشته است:
یک وبالگ لینک می دهید، وردپرس به آن وبالگ اطالع می دهد که شما 

  در مطلب تان به او لینک داده اید.
با فعال کردن این  پذیرفتن بازتاب از دیگران ( بازتاب فرستادن ) : •

گزینه، دقیقا عکس گزینه قبل اتفاق می افتد و هر کس که به مطالب 
  ن مطلع خواهید شد.وبالگ شما لینک دهد، شما از آ

به صورت پیشفرض  اجازه گذاشتن دیدگاه براي نوشته هاي جدید : •
وردپرس فکر می کند که شما تمایل دارید که دیگران براي مطالب شما 
کامنت ( نظر ) بگذارند. در نتیجه به صورت پیشفرض این گزینه فعال 

  است.
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براي اینکه  د :نویسنده دیدگاه باید نام و نشانی ایمیل خود را بنویس •

بتوانید با نظردهندگان خود در ارتباط باشید، پیشنهاد می کنم این گزینه 
را فعال کنید. پس از فعال کردن این گزینه نظردهنده می بایست حتما 

  ایمیل و نام خود را به هنگام ارسال نظر وارد کند.
کاربران باید نام نویسی کرده باشند و وارد شده باشند تا بتوانند  •

به صورت معمول فعال کردن این گزینه رایج  دیدگاهشان را بنویسند :
نیست و ممکن است براي شمایی که می خواهید وبالگنویسی کنید آمار 
نظردهندگان را پایین بیاورد! ( آخر چه کسی است که حوصله داشته باشد 

  براي ارسال یک نظر در وبالگ شما ثبت نام کند؟ )
روز به صورت  ___ه هاي قدیمی تر از بستن دیدگاه ها در نوشت •

این گزینه هم به صورت معمول به کار بالگرها نمی آید! با  خودکار :
انتخاب این گزینه مشخص می کنید که پس از چند روز  از  ارسال یک 

 مطلب امکان نظر دادن به آن غیر فعال شود.
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 هنگامی که دیدگاه : ___فعال کردن دیدگاه هاي تودرتور با عمق  •
شخصی براي شما کامنت می گذارد، ممکن است شما یا شخص دیگري به 
او به صورت نظر پاسخ دهید، سپس شما یا شخص دیگري به نظر شما نظر 
دهند. در این حالت براي اینکه بیننده درك بهتري نسبت به نظرات داشته 
باشد و متوجه این مساله شود که آیا نظرات مرتبط با مطلب هستند یا نظر 

 شخصی، از این گزینه استفاده کنید.م

  
  قالب شما باید از قابلیت تو در تو پشتیبانی کند.

صفحه  ___دیدگاه در هر صفحه و  ___صفحه بندي دیدگاه ها با  •
در هر  __به صورت پیشفرض نشان داده شود. نمایش دیدگه هاي 

 اگر تعداد نظرات ارسالی در مطلب شما زیاد بود، وردپرس می :  صفحه
تواند آنرا به چند صفحه تقسیم کند. در نتیجه شما در این قسمت مشخص 
می کنید که در هر صفحه چند دیدگاه قرار گرفته باشد. در جاي خالی 
بعدي شما مشخص می کنید که آخرین صفحه، یا اولین صفحه ( مربوط به 
تقسیم بندي صفحات نظرات ) ابتدا به نمایش در بیاید. در انتها نیز 

  می کنید که مبدا اولین نظر ارسالی باشد یا آخرین نظر. مشخص
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با انتخاب این گزینه، هنگامی که نظري  کسی دیدگاهی نوشته است : •
توسط بازدیدکنندگان ارسال شود، یک ایمیل به نشانی نویسنده مطلب 

  ارسال می شود تا وي را از نظر ارسالی مطلع کند.

  
دیدکنندگان ارسال شود، ایمیل در صورتی که نظرات زیادي توسط باز

  هاي زیادي به نویسنده ارسال خواهد شد.
در صورتی که یک وبالگ گروهی  دیدگاهی نیازمند بررسی است : •

دارید! این گزینه به درد شمایی که وبالگ را راه اندازي کرده اید می خورد. 
براي  با انتخاب این گزینه مشابه گزینه قبل و تنها با این تفاوت که ایمیل

 راه انداز وبالگ مبنی بر بررسی نظرات ارسال می شود.

  
  کسی که در ابتداي نصب وردپرس ایمیل خود را وارد کرده است

  
آیا دوست دارید بدون نظارت  مدیر باید همواره دیدگاه ها را بپذیرد : •

بر روي محتواي نظرات، آنها را در وبالگ خود منتشر کنید؟ من به شخصه 
ندارم که چنین کاري انجام دهم! در نتیجه وردپرس این امکان را تمایلی 

در اختیار شما قرار می دهد که ابتدا هر نظر ارسالی را مورد بررسی قرار 
  دهید و در صورتی که مورد تایید شما بود آنها را منتشر کنید.
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ممکن است که  نویسنده باید یک دیدگاه پذیرفته شده داشته باشد : •
یادي را از مخاطبان خود دریافت کنید و تمام روز وقت شما نظرات ز

نداشته باشید که به بررسی نظرات بپردازید. در نتیجه وردپرس یک قابلیت 
فوق العاده را در اختیار شما قرار می دهد. با انتخاب این گزینه نظردهنده 
می بایست حداقل یک نظر تایید شده در وبالگ شما داشته باشد. روش 

او هم با کمک نام و ایمیلی که هنگام ارسال نظر می بایست وارد شناسایی 
  کند، توسط وردپرس بسیار ساده است.

  
وبالگ شما پادشاهی شماست و شما در آن می توانید با کمک وردپرس به بهترین 
شکل مدیریت کنید. در این قسمت شما می توانید کنترل بهترین نسبت به نظرات 

 گان داشته باشید.ارسالی توسط بازدیدکنند
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در قسمت اول مشخص می کنید که اگر در یک نظر (  پیوند : 2بیش از  •
لینک توسط نظر دهنده ارسال شده باشد، وردپرس آنرا  2کامنت ) بیش از 

به عنوان اسپم شناسایی می کند. معموال کسانی که اقدام به ارسال نظرات 
یت شان در نظر می اسپم می کنند، چندین بار اقدام به ارسال لینک سا

  کنند.

  

 الکترونیکی پیامی معناي به ،)Spam: انگلیسی به( جفنگ یا اسپم
. شود می فرستاده شمار بی افراد براي و گیرنده درخواست بدون که است
 شامل تواند می اسپم اما است هرزنامه اسپم انواع مشهورترین از یکی
 بخش در اسپم یوزنت، خبري هاي گروه در اسپم ها، رسان پیام در اسپم

  1.بشود هم غیره و خبري هاي فروم و ویکی صفحات و ها وبالگ نظرات
 

شما می توانید در این قسمت انتخاب کنید که در صورتی که  واژه ها : •
واژه ها، حرف ها و ... مورد نظر شما در قسمت نام، ایمیل و متن نظردهنده 

قسمت بازبینی نظرات وجود داشت، وردپرس آنها را منتشر نکند و به 
ارسال کند تا شما به دقت بتوانید تک تک نظراتی که فکر می کنید 

  مناسب نیست را قبل از انتشار مدیریت کنید.

                                                           
برگرفته از مطلب اسپم در ویکی پدیا   1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85
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در صورتی که واژه، کلمه، عدد و... که در این قسمت وارد  سیاه نامه ي دیدگاه :

قسمت می کنید، شخصی در قسمت نظرات وارد کند، به صورت خود به خود به 
اسپم نظرات ارسال خواهد شد و شما حتی دیگر نیازي به مدیریت آن نخواهید 

  داشت!
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  گراواتار ( نیمرخ )

  

 globally هاي واژه سرنام )Gravatar: انگلیسی به( گرآواتار
recognized avatar و. است شده شناخته جهانی آواتار معناي به 

 سراسر در آواتار یک کردن فراهم براي آید برمی نامش از که همانگونه
 .اید داشته فعالیت آنها در شما که است هایی وبگاه

 گرآواتار کارکرد چگونگی
 فعالیت ها وبگاه دیگر در خواهید می که ایمیلی با بایست می شما ابتدا
. شوید عضو http://gravatar.com گرآواتار وبگاه در آن با کنید
 در تان ایمیل ساختن فراهم با توانند می وب دهندگان توسعه سپس
 نمایش را آن و کنند فراخوانی گرآواتار وبگاه از را شما آواتار شان، وبگاه
  .دهند

  نمونه : 

یک نظري که من در سایت کسب و کار اینترنتی گذاشته ام و آرم سایت کسب و 
  کرده ام :کار اینترنتی به عنوان گراواتار خود انتخاب 

 

http://gravatar.com
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در این قسمت می توانید مشخص کنید که آیا تمایل  نمایش نیمرخ : •

  دارید که گراواتار را در سایت خود به نمایش بگذارید یا نه.

عده معدودي از مردم اعتقاد دارند که نمایش گراواتار در وبالگشان یک کار بیهوده 
گراواتار ند. هرچند به نظرم ینه را داراست. در نتیجه امکان غیر فعال کردن این گز

  به شما در فضاي وبالگستان هویت می دهد.
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گراواتار یک مساله شخصی است و هر فردي می  بیشترین رتبه بندي : •
تواند در این مورد تصمیم گیري کند که هر نوع عکسی را که تمایل دارد 

ر از به عنوان هویت خود ( تصویر ) در گراواتار قرار دهد. در نتیجه گراواتا
یک سیستم اعتبار سنجی افراد براي عکس ها استفاده می کند. که مشابه 

  سطح می باشد. 4سیستم اعتبار سنجی فیلم هاي آمریکاست و داراي 
1. G  :مناسب براي همه افراد  
2. PG  : ممکن است داراي محتواي نامناسب باشد. محتواي براي سنین

  سال 13باالي 
3. R  : سال 17براي افرادي باالي سن  
4. X  :.داراي محتواي نامناسب بیشتر از باقی گروه ها  

هنگام ثبت نام در سایت گراواتار، از شما پرسیده می شود که عکس شما در چه 
گروهی قرار می گیرد و شما آنرا مشخص می کنید. و در این قسمت تنظیمات شما 
مشخص می کنید که چه سطحی از گراواتار را می خواهید در سایت خود به 

  نمایش بگذارید.

ممکن است که برخی از نظردهندگان براي خود  نیمرخ پیش فرض : •
گراواتار ایجاد نکرده باشند، در نتیجه شما در این قسمت می توانید شکلی 
پیشفرض را از بین لیست موجود انتخاب کنید تا بعنوان گراواتار براي 

  در بیاید.کسانی که گراواتار براي خود ایجاد نکرده اند، به نمایش 

  رسانه
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محتواي نوشته خود قرار می در هنگامی که تصویري را  اندازه تصویر : •

دهید، سه اندازه پیشفرض می توانید براي آن انتخاب کنید که وردپرس به 
صورت اتوماتیک آنرا به صورت آن اندازه به نمایش می گذارد. در این 

سه سطح بند قسمت مشخص می کنید که حداکثر اندازه تصاویر در 
  انگشتی، میانه و بزرگ چقدر باید باشد.

  
در صورتی که در مطلب خود بخواهید یک ویدئو از یوتیوب  جاسازي ها : •

به اشتراك بگذارید، وردپرس به صورت اتوماتیک آنرا در محتواي شما 
جهت نمایش قرار خواهد داد. همچنین در این قسمت می توانید اندازه آنرا 

  ه چه ابعادي به نمایش در بیاید. مشخص کنید که ب
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به صورت پیش فرض وردپرس عکس ها و فایل  در حال بارگذاري پرونده ها :

-wpهایی را که شما در محتوا قرار می دهید و یا آپلود می کنید در پوشه 

content/upload  قرار می دهد. در صورتی که تمایل دارید که فایل ها را در
محل دیگري در هاست ( فضاي مجازي ) قرار دهید در این قسمت آنرا باید 

آنرا نیز وارد کنید. براي مثال در صورتی که  URLمشخص کنید و سپس آدرس 
قرار دهید. آن پوشه را  wp-contentمی خواهید در فولدري دیگر در داخل 

) و آدرس را این چنین وارد می کنید  fileinjastاد می کنید ( به عنوان مثال ایج
 :content/fileinjast/-http://example.com/wp .  

در قسمت بعدي شما با گزینه ( تیک زدن ) پرونده ها را ماهانه و ساالنه ساماندهی 
وبرو خواهید شد. با انتخاب این گزینه، در صورتی که عکسی یا فایلی را آپلود کن ر

ماه دوم، در  2011کنید وردپرس ابتدا تاریخ را نگاه می کند براي مثال سال 
ساخته نشده باشد، ابتدا آنرا ایجاد  2011نتیجه در صورتی که پوشه اي با عنوان 
اد می کند. در نتیجه هر مطلبی که ایج 02می کند، در داخل آن یک پوشه به نام 

http://example.com/wp
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( عکسی آپلود کنید ) به  این ماه بنویسید و درون آن عکسی قرار دهید شما در
و ورود به ماه  2صورت اتوماتیک به این پوشه انتقال پیدا می کند. پس از اتمام ماه 

  منتقل می شود. 03باقی فایل ها به پوشه جدید  3

  حریم خصوصی

  
خوبی با موتورهاي جستجو دارد و مطالب شما در مدت  وردپرس دوستی خیلی

  زمان بسیاري کمی بصورت خودکار به وردپرس انتقال پیدا می کنند.

در این قسمت شما مشخص می کنید که آیا تمایل دارید که مطالب سایت شما در 
  موتورهاي جستجو ایندکس شوند یا نه.

دکنندگان زیاد به کمک پس از گذشت مدتی وبالگنویسی شما شاهد جذب بازدی
  موتورهاي جستجو خواهید بود!
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  پیوند یکتا

اینترنت با استفاده از لینک ها ایجاد شده است. شما به وبالگ من لینک می دهید، 
  من به وبالگ شما و همه خوشحالند.

  
هرچند ما فارسی زبان ها به جاي اینکه به یک مطلب لینک دهیم آنرا 

  می شد!کپی می کنیم! اي کاش این کپی کاري از فرهنگ ما حذف 
  

در این قسمت شما با یکی از قدرتمندترین بخش هاي وردپرس روبرو خواهید شد! 
  بخشی که مطمئنا شما را مجذوب قدرت وردپرس خواهد کرد.

  یکتا :ساختار پیوند 

به صورت پیش فرض ساختار آدرس یک مطلب در وبالگ چیزي شبیه به این است 
-<  

http://www.example.com/?p=11  

در قسمت اول آدرس وبالگ مشخص می شود. که در اینجا من از 
example.com .استفاده کرده ام  

یک  ،خواهید دید. در واقع این کاراکتر =p?ري به شکل پس از سلَش ( / ) کاراکت
وردپرس قرار گرفته است را فراخوانی می کند که  PHPمتغیر که در برنامه نویسی 
شناخته می شود. هر مطلبی که در وردپرس  Post IDبه عنوان شماره پست یا 

http://www.example.com/?p=11
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ارسال می کنید یک شماره یکتا ( به این معنا که تنها مخصوص آن مطلب است ) 
یک شماره است که در مثال شماره  =p?به آن اختصاص پیدا می کند. در جلوي 

مشخص شده است. سپس وردپرس متوجه می شود که باید فرمانی به پایگاه  11
گذشته فرستاده اید ارسال کند و عنوان و متن ارسالی که شما در  MySQLداده 

  را از آن استخراج کند و سپس به نمایش بگذارد.

  چگونه پیوند یکتا کار می کند؟

 وردپرس از انواع مختلف ساختار پیوند یکتا پشتیبانی می کند.

وب سرور آپاچی دارد.  mod_rewriteاین مساله بستگی زیادي به ماژول 
ب سرور آپاچی استفاده می معموال سرویس دهنده هاي لینوکس سراسر جهان از و

، ، متن بازکنند. دلیل این مساله بسیار ساده است زیرا وب سرور آپاچی رایگان
 محبوب و پرقدرت است.

هم به راحتی قابل نصب بر روي وب سرور آپاچی می  mod_rewriteمازول 
  باشد.

  

در صورتی که از شرکت هاي هاستینگ خدمات فضاي مجازي خودتان 
را خریداري کرده اید، نگران این مساله نباشید، مطمئن باشید که آنها 

  را بر روي سرور نصب کرده اند. mod_rewriteماژول 
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این ساختار فایل به صورت پیش فرض پس از نصب وردپرس  پیش فرض : •

وردپرس انتخاب می شود. این پیوند یکتا زیاد به عنوان پیوند یکتا توسط 
مورد عالقه بالگرها نیست، اما مزیتی که دارد این است که امکان کپی 

 کردن، خواندن و به خاطر سپردن آن راحت است.

با انتخاب این گزینه به عنوان پیوند یکتا، لینک مطالب بر  روز و نام : •
  راه عنوان پست ایجاد می شود.اساس تاریخ انتشار ( روز، ماه، سال ) به هم

ساختار پیوند یکتا به صورت ماه و سال تولید مطلب به همراه  ماه و نام : •
  عنوان آن ایجاد می شود.

این ساختار پیوند یکتا تقریبا مشابه با گزینه پیش فرض است، و  عددي : •
نیز در این نوع پیوند  archivesتنها تفاوت آن این است که از کلمه 

  مطلب قرار خواهد گرفت. Post IDیکتا پیش از 
خوب  به قسمت شیرین این بخش می رسیم! این  ساختار دل خواه : •

 گزینه یکی از مواردیست که باعث شده است که من عاشق وردپرس شوم.
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شما با استفاده از این گزینه می توانید ساختار پیوند یکتاي مورد پسند 
 ایجاد کنید.خود را 

  

  به یاد داشته باشید :
براي ترکیب هر کدام از گزینه هاي ذکر شده در لیست پایین، می 

  قرار دهید. /بایست ما بین آنها 
1. %year%  : ،تاریخ انتشار مطلب را بر اساس سال به نمایش می گذارد

 2011براي مثال 

2. %monthnum%  : می تاریخ انتشار مطلب را بر اساس ماه به نمایش
 02گذارد، براي مثال 

3. %day%  : .تاریخ انتشار مطلب را بر اساس روز به نمایش می گذارد
 29براي مثال 

4. %hour%  : ،زمان انتشار مطلب را بر اساس ساعت به نمایش می گذارد
 15براي مثال 

5. %minute% :  زمان انتشار مطلب را بر اساس دقیقه به نمایش می
 59گذارد، براي مثال 

6. %second%  : زمان انتشار مطلب را بر اساس ثانیه به نمایش می
 43گذارد، براي مثال 

7. %post_id%  : شماره یکتا مطلب وردپرس یاPost ID  را به نمایش
 11می گذارد، براي مثال 
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8. %postname% :  عنوان مطلب بر اساس نسخه عنوان مطلب به
باشد،  کتاب وبالگ نویسینمایش می گذارد. براي مثال اگر عنوان شما 

در می  شبه نمای نویسی-وبالگ-کتابنسخه ساختاري آن به صورت 
 آید.

9. %category%  : نسخه عنوان دسته ها را به نمایش می گذارد. این
 پیشنهاد نمی کنم.سرور گزینه را به دلیل پایین آوردن کارایی 

10. %tag%  : نسخه عنوان بر چسب ها را به نمایش می گذارد. این گزینه
 پیشنهاد نمی کنم.سرور را به دلیل پایین آوردن کارایی 

11. %author% :  نام نویسنده را به نمایش می گذارد. این گزینه را به
 پیشنهاد نمی کنم. سرور دلیل پایین آوردن کارایی

به آدرس خود اضافه کنید.  شما می توانید نام دلخواه را نیز نام دلخواه : .12
 و ... . tutorial  ،postبراي مثال 

  

  مثال : 
  من یک پیوند یکتا ایجاد می کنم که داراي ساختاري اینچنین است : 

  نام دلخواه + شماره یکتا + عنوان مطلب
  و ساختار آن به این شکل قرار می گیرد :

tutorial/%post_id%/%postname%/ 
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  امکان ایجاد پیوند یکتا براي دسته ها و برچسب ها را نیز می دهد.وردپرس به شما 

  
در مورد دسته ها و برچسب ها به صورت کامل در فصل نوشته ها 

 توضیح خواهم داد.
شما براي سازماندهی مطالبتان در وردپرس دو گزینه دارید : برچسب ها و دسته 

که تمایل دارید را به راحتی تغییر ها. شما می توانید ساختار پیوند یکتا هر کدام را 
  دهید و براي آنها کلماتی دیگري را قرار دهید.

مطالبی که در دسته یا برچسب خاصی قرار گیرند به شکل زیر براي بازدید 
  کنندگان به نمایش در می آید :

name-category-/category/examplehttp://example.com 

name-category-http://example.com/tag/example   

کلمات دلخواه خود را  tagو  categoryشما می توانید در صورت تمایل به جاي 
وارد کنید. هرچند در این قسمت به شما پیشنهاد نمی کنم این کار را انجام دهید. 

   زیرا همگان به این ساختار عادت دارند و نیازي نیست آنها را تغییر دهید.

http://example.com
http://example.com/tag/example
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6      

  
  نوشته ها

هرچند داشتن محتواي مناسب نشانگر یک بالگر خوب است اما همه چیز نیست!  
چیدمان مطالب و ساختار نوشته شما نیز در این مساله تاثیر گذار است. در این 

چگونه چیدمان مطالب خود را درست کرده و  فصل به شما نشان خواهم داد که
  مطالب خود را به معناي واقعی آرایش کنید.
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وردپرس تمام تالش خود را در ارتباط با ایجاد بستري راحت جهت تولید محتوا 
براي شما انجام داده است. براي ارسال یک مطلب کافی است از بخش نوشته، 

  تصویري همانند تصویر زیر روبرو شوید : گزینه نوشته تازه را انتخاب کنید. تا با
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  عنوان

  
  عنوان مطالب همانند عنوان خبر در روزنامه است.

عنوان خوب باعث می شود که بازدیدکنندگان کنجکاو شوند و مطالب شما را 
  بخوانند.

در صورتی که گزینه پیوند یکتا را چیزي به جزء گزینه پیشفرض انتخاب کرده 
ت می توانید آدرس پیوند یکتا مطلب را ببینید و در صورت باشید، در این قسم

  تمایل آنرا تغییر دهید.

را براي پیوند یکتا انتخاب کرده ام و  سال+ماه+روز+عنوان مطلبمن ساختار 
همانطور که می بینید پس از وارد کردن عنوان مطلب به صورت خودکار پیوند یکتا 

  نیز توسط وردپرس ایجاد شد.

  

زمانی که شروع به مطلب نویسی می کنید، وردپرس به صورت هوشمند 
اقدام به ذخیره پیش نویس مطلب شما می کند ( یا به عبارتی اقدام به 
ذخیره سازي اتوماتیک می کند ) تا در صورتی که مرورگر وب شما 

Crash .کرد، نوشته شما از بین نرود  
 یک ایجاد می شود.پیوند یکتا نیز در اولین ذخیره سازي اتومات
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  محتوا

  
تمام مسائل مربوط به تولید محتوا ( نوشتن مطالب ) در این قسمت اتفاق می افتد. 
شما در این قسمت گزینه هاي زیادي را در جهت بهتر وبالگ نویسی در اختیار 

  دارید.

زمانی که شما تصمیم به نوشتن مطالب در این قسمت می کنید، در ابتدا دو گزینه 
روي خود دارد و می توانید انتخاب کنید در چه حالتی مطلب خودتان را پیش 

  بنویسید.
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  دیداري •
 HTMLویرایش  •

با کلیک کردن بر روي هر کدام از این گزینه ها، بین آنها  شما به راحتی می توانید
  در کسري از ثانیه سوئیچ کنید.

  قالب بندي یک مطلب

ابزارهایی نظیر قلم، دفترچه یادداشت نوشتن یک کار کامال شخصی است و نیازمند 
  ( یا کاغذ ) و موضوعی جهت نوشتن!!!

نوشتن در وردپرس همانند پیاده سازي افکارتان در کسري از ثانیه است. شما زمانی 
بر روي کاغذ مطلبی می نویسید امکان خیلی خیلی محدودي جهت زیبا سازي و 

رایشگر فوق العاده متن خود که بخش بندي مطلبتان دارید. حال آنکه وردپرس با وی
) است به شما امکان می دهد که به  Microsoft Wordنظیر ماکروسافت ورد ( 

  هر شکلی که تمایل دارید مطلب خود را آرایش دهید.

  

استفاده می کند. این ویرایشگر  TinyMCEوردپرس از ویرایشگر متن 
بستري را فراهم می کند تا به راحتی مطلب را آرایش کنید و آن به 

  قابل فهم براي مرورگر را ایجاد می کند. HTMLصورت اتوماتیک کد 
مراجعه کنید  TinyMCEجهت اطالعات بیشتر به سایت 

.moxiecode.comhttp://tinymce   
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  نوار ابزار قالب بندي

براي اعمال تغییرات بر روي نوشته ها می بایست بر روي ابتداي جایی که می 
را تا انتهاي  Mouseخواهید تغیرات ایجاد کنید، کلیک چپ کنید و سپس 

در بیاید. در انتها بر روي دکمه  Highlightقسمت مورد نظر بکشید تا به صورت 
  مورد نظر کلیک کنید.

  

  
یک کلمه یا جمله یا ... را که از اهمیت بیشتري در متن نوشته شما دارد را می 

  می کنید. Boldتوانید آنرا تو پر یا 

  

  
روش دیگري براي متمایز کردن یک کلمه، جمله یا ... است که  Italicحالت کج یا 

  شما حدس یا فرض می کنید.
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براي مواقعی استفاده می شود که شما  Strikethroughدکمه خط خوردن یا 

  مطلبی را نوشته اید و حاال متوجه شده اید که آن اشتباه است و آنرا خط می زنید.

  

  
تب به شما امکان ایجاد یک لیست را می دهد. تفاوت دکمه هاي لیست مرتب و نامر

این دو لیست در این است که دکمه سمت راست در ابتداي لیست تنها یک دایره 
  تا ... قرار می دهد. 1تو پر قرار می دهد اما گزینه سمت چپ براي لیست عدد از 

  

  
، بحث نقل یکی از موارد زیادي که در نوشتن وبالگ نویسی با آن روبرو می شوید

قول کردن یک مطلبی از سایت یا شخصی دیگر در مطلب خودتان است. وردپرس 
این قابلیت را به آسانی در اختیار شما قرار می دهد تا بخشی از مطلب را به شکل 

  نقل قول قرار دهید.
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ظاهر نقل قول به قالب شما بستگی دارد و در هر قالبی می تواند ظاهر متفاوتی در 
  ... داشته باشد.پس زمینه و 

  

  
دکمه ها به راحتی می توانید حالت متن خود را راست چین، وسط  با استفاده از این

  چین و چپ چین کنید.

به صورت پیش فرض راست چین براي وردپرس فارسی قرار می گیرد و براي نسخه 
  انگلیسی چپ چین.

  
هنگامی که دارید مطلبی می نویسید شاید مایل باشید به سایت یا وبالگی لینک 
دهید، در این قسمت می توانید بر روي کلمه، جمله یا بخشی از نوشته خود لینک 
بگذارید. براي این منظور پس از انتخاب کردن کلمه مورد نظر بر روي دکمه سمت 

یر روبرو شوید. ( در صورتی که از چپ کلیک کنید تا با صفحه اي همانند تصویر ز
  لینک دادن منصرف شدید کافیست از گزینه سمت چپ استفاده کنید. )
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در پنجره باز شده شما می توانید به دو صورت لینک دهید. اولین حالت مخصوص 
لینک دادن به سایت هاي دیگر است، در دومین حالت شما می توانید به مطالب 

  ینک دهید.موجود در وبالگ خودتان ل

آدرس سایت/وبالگ که می خواهید لینک دهید ( آدرس مطلب )  نشانی : •
  شروع شود ) //:httpرا اینجا وارد کنید. ( آدرس حتما باید با 
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بر روي لینک می رود این نوشته به  Mouseهنگامی که کسی با  نام : •
  نمایش در می آید.

روي لینک کلیک  زمانی که بر نمایش پیوند در پنجره اي/زبانه تازه : •
می کنید، در پنجره اي جدید آدرس مورد نظر باز می شود. مزیت این 
قابلیت این است که بازدیدکنندگان دیگر صفحه وبالگ شما را نمی بندند 

  و در صفحه جدید به آدرس مورد نظر وارد می شوند.
در صورتی که لینک مد نظرتان  یا پیوند به محتواي موجود سایت : •

حتواي وبالگ خودتان است در این قسمت می توانید با مربوط به م
جستجو مطلب مورد نظري که می خواهید لینک دهید را پیدا می کنید و 

  به آن لینک می دهید.

  

  
قابلیت ادامه مطلب یکی از متداول ترین امکانات وبالگ است. دلیل این مساله بر 

بالگ مراجعه می کنند، می گردد به زمانی که بازدیدکنندگان به صفحه اصلی و
ممکن است با مطالب طوالنی در هر پست روبرو شوند و این در نمایش وبالگ کمی 
آزاردهنده است. حال با قابلیت ادامه مطلب این مساله برطرف می شود و تمام 
مطالب با نوشتاري کوتاه تر به نمایش در می آید و هر کسی از مطلبی خوشش آمد 

  می کند تا به صفحه کامل مطلب مراجعه کند. بر روي ادامه مطلب کلیک
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براي کار با این قابلیت کافی است از پاراگرافی که می خواهید در ادامه مطلب بیاید 
  این دکمه را می زنید ! به همین سادگی!!!

  
من شما را نمی شناسم اما شاید شما هم مثل من امالي ضعیفی داشته باشید، 

( حداقل به نظر من تمام مردم است اساسی الت مشکالت غلط امالیی یکی از مشک
که شاید امالي درست بعضی کلمات را ندانند. با کمک که دیکته ضعیفی دارم ) 

این قابلیت شما می توانید خیالتان راحت باشد که کلماتی که نگارش می کنید 
  درست است.
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در این حالت نمایش تمام صفحه قابلیتی است که در اکثر برنامه ها وجود دارد. 
برنامه کل پنجره را فرا می گیرد و شما فضاي بیشتري براي نوشتن و ویرایش 

  مطالب تان در اختیار دارید.

این نکته را به خاطر داشته باشید که با فعال کردن این قابلیت، دیگر بخش هاي 
قسمت افزودن نوشته تازه محو خواهد شد، در نتیجه تنها بخشی که براي شما به 

  ش در می آید قسمت نوشتن مطلب است.نمای
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به صورت پیش فرض زمانی که شما ابزارهاي ویرایشگر متن را مشاهده می کنید، 

  ون قابل دیدن است. همانند تصویر زیر تتنها یک س

  
اما با کلیک بر روي این دکمه اضافه کردن سطر دوم ابزارها، قابلیت هاي بیشتر 

  نظیر تصویر زیر ویرایشگر متن نمایان می شود،

  

  
  ان فارسی راست به چپ نوشته می شود و زبان انگلیسی از چپ به راست.بز

  ه چپ به راست می کنید.بدر این قسمت ساختار نوشته را تبدیل 

  

به صورت پیش فرض براي وردپرس فارسی قابلیت راست به چپ ایجاد 
  شده است.

 چپ به راست.و براي وردپرس نسخه اصلی ( نگارش انگلیسی ) از 
  در نتیجه بعید می دانم که روزي سر و کارتان به این گزینه برسد.
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منوي کشویی که در تصویر می بینید امکان قدرتمندي براي نوع آرایش پاراگراف 

قرار نمی  ي معمولیها را به شما می دهد. معموال این گزینه مورد استفاده بالگرها
  گیرد.

  

  
با این قابلیت می توانید زیر کلمه، جمله و بخش مورد نظر نوشته خودتان را خط 

 Under lineبکشید. معموال به این خاطر که لینک ها از قابلیت زیر خط یا 
  استفاده می کنند، بالگرها از استفاده این قابلیت در متن خود خودداري می کنند.
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رت معمول در وب مورد استفاده قرار به صو Justifiedچینش به صورت کامل یا 

نمی گیرد اما اگر شما نیز مثل من نسبت به چینش جمالت در سطرهایی مرتب 
  حساس هستید، می توانید این گزینه را انتخاب کنید.

  

  
به صورت پیشفرض رنگ نوشته هاي شما بستگی زیادي به قالب شما دارد. اما در 

  رنگ نوشته هاي خود را تغییر دهید.این قسمت شما می توانید به راحتی 

  با کلیک بر روي این گزینه، جعبه ابزار رنگ ها براي شما باز می شود :
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در صورتی که از  این رنگ ها خوشتان نیامد و رنگ دیگري مد نظرتان است می 
امکانات بیشتري را در زمینه  رنگ هاي بیشترتوانید با کلیک بر روي گزینه 

  افت کنید. ( تصویر زیر )انتخاب رنگ ها دری

 

  
ممکن است شما مطالب نوشته شده خود را ابتدا در نرم افزاري دیگر نظیر 

Notepad  یاMicrosoft Word  بنویسید و سپس قصد دارید آنرا به وردپرس
انتقال دهید. در این حالت به شما توصیه می کنم حتما از این دو گزینه براي 

  استفاده کنید.
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راست مربوط به انتقال فایل هاي متن ساده است که ممکن است دکمه سمت 
فونت هاي آنها با فونت مطلب شما متفاوت باشد و در این قسمت به صورت 

  اتوماتیک تنها مطلب برداشته می شود.

 Micorosft Wordمطالب کپی شده از طریق  Pasteه سمت چپ براي مدک
ا را با یک سري استاندارد خود به صورت مخفی نوشته ه Worldاست. نرم افزار 

ترکیب می کند. زمانی که شما بدون استفاده از این گزینه اقدام به انتقال مطالب از 
کنید، ممکن است مشکالتی براي  Ctrl+Vطریق معمول یعنی با ماوس یا با 

بارگذاري صفحه یا ... پیش بی آید و در صفحات شما کدهاي اضافی ماکروسافت 
اما با استفاده از این گزینه تمام این مشکالت شما برطرف خواهد  ورد قرار بگیرد.

  شد.

  
با استفاده از این گزینه می توانید تمام آرایشی که براي متن خود ایجاد کرده اید را 

  از بین ببرید و متن را به حالت اولیه بازگردانید.

  
ب خود قرار دهید. با استفاده از این دکمه می توانید کاراکتر هاي ویژه را در مطل

کاراکتر هاي ویژه ممکن است استاندارد مختلفی براي نوشتن و نمایش داشته 
باشند. شما با استفاده از این گزینه جعبه ابزار می توانید ، یک کاراکتر ویژه که 
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استاندارد است را در مطلب خود قرار دهید و خیالتان از بابت  HTMLداراي کد 
  رورگرها اتمام حاصل کنید.نمایش درست آن در تمام م

در تصویر زیر می توانید مجموع کدهاي ویژه را مشاهده کنید و در صورت تمایل با 
  کلیک بر روي یکی از آنها، به راحتی آنرا در متن خود قرار دهید.

  

  
با استفاده از دکمه سمت چپ می توانید به پاراگراف مورد نظر خود در نوشته 

  حاشیه دهید.

  کمه سمت راست می توانید حاشیه پاراگراف مورد نظر را حذف کنید.و با زدن د
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تا حاال برایتان پیش آمده است که کاري را انجام بدهید اما بعد از کار خود پشیمان 

  شوید و بخواهید همه چیز به حالت اول خود بر گردد؟

د نمی در دنیاي واقعی این مساله امکان پذیر نیست! و شما اگر کاري انجام دهی
توانید بگویید غلط کردم و این را برگردان! اما در دنیاي مجازي این امکان در بیشتر 

  نرم افزارها وجود دارد.

براي این کار کافی است که دکمه سمت راست را کلیک کنید، تا اگر کاري بر روي 
نه متن انجام داده اید آنرا به حالت قبل بازگرداند ( براي اینکار می توانید از گزی

Ctrl+Z ( .نیز استفاده کنید  

دکمه سمت چپ براي مواقعی است که شما کاري انجام می دهید، سپس آنرا به 
حالت قبل بر می گردانید، اما باز پشیمان می شوید می خواهید به حالت قبل 

نیز استفاده کنید.  CTRL+Yبازگرداندن برگردد. ( براي اینکار می توانید از گزینه 
(  
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  گزینه براي نمایش راهنماي بخش ویرایشگر دیداري وردپرس است.این 
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  HTMLویرایشگر 

  
استفاده  HTMLشما ممکن است به چند دلیل بخواهید که از حالت ویرایشگر 

  کنید :

  شما راحت تر و سریعتر می توانید کد نویسی در متن خود انجام دهید. •
  متن خود قرار دهید.شما می خواهید کدهاي سایت هاي دیگر را در  •

  
یک کلمه یا جمله یا ... را که از اهمیت بیشتري در متن نوشته شما دارد را می 

  می کنید. Boldتوانید آنرا تو پر یا 
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روش دیگري براي متمایز کردن یک کلمه، جمله یا ... است که  Italicحالت کج یا 

 شما حدس یا فرض می کنید.

  

  
می نویسید شاید مایل باشید به سایت یا وبالگی لینک  هنگامی که دارید مطلبی

دهید، در این قسمت می توانید بر روي کلمه، جمله یا بخشی از نوشته خود لینک 
بگذارید. براي این منظور پس از انتخاب کردن کلمه مورد نظر بر روي دکمه کلیک 

  کنید تا با صفحه اي همانند تصویر زیر روبرو شوید.

  
بر عکس حالت ویرایشگر دیداري، گزینه هاي زیادي را پیش رو  در این حالت

  ندارید و فقط می توانید لینک ( آدرس ) را وارد کنید.
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یکی از موارد زیادي که در نوشتن وبالگ نویسی با آن روبرو می شوید، بحث نقل 
قول کردن یک مطلبی از سایت یا شخصی دیگر در مطلب خودتان است. وردپرس 

قابلیت را به آسانی در اختیار شما قرار می دهد تا بخشی از مطلب را به شکل این 
  نقل قول قرار دهید.

ظاهر نقل قول به قالب شما بستگی دارد و در هر قالبی می تواند ظاهر متفاوتی در 
  پس زمینه و ... داشته باشد.

  
ما براي مواقعی استفاده می شود که ش Strikethroughدکمه خط خوردن یا 

  مطلبی را نوشته اید و حاال متوجه شده اید که آن اشتباه است و آنرا خط می زنید.

  

  
با این قابلیت می توانید زیر کلمه، جمله و بخش مورد نظر نوشته خودتان را خط 

 Under lineبکشید. معموال به این خاطر که لینک ها از قابلیت زیر خط یا 
  استفاده می کنند، بالگرها از استفاده این قابلیت در متن خود خودداري می کنند.

  



 وبالگ نویسی شیرین با وردپرس

  122  
  

  
  با استفاده از این گزینه می توانید یک عکس را در نوشته خود قرار دهید.

  
براي این کار می بایست نشانی تصویر مورد نظرتان را وارد کنید. ( این تصویر می 

  ر گرفته باشد )بایست در اینترنت و در فضایی قرا

  
سپس یک توضیح در مورد عکس را وارد کنید. این متن تنها به هنگامی که ماوس 

  بر روي عکس برود به نمایش در می آید.
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  این دکمه ها مربوط به درست کردن لیست هستند.

  

  
اگر برنامه دارید که به صورت تخصصی ( موضوعات تخصصی ) وبالگ بنویسید، این 

درد شما می خورد! تا متنی را که انتخاب می کنید با پس زمینه خاص به گزینه به 
  نمایش در آورد.

  

  

  
قابلیت ادامه مطلب یکی از متداول ترین امکانات وبالگ است. دلیل این مساله بر 
می گردد به زمانی که بازدیدکنندگان به صفحه اصلی وبالگ مراجعه می کنند، 
ممکن است با مطالب طوالنی در هر پست روبرو شوند و این در نمایش وبالگ کمی 

ن مساله برطرف می شود و تمام آزاردهنده است. حال با قابلیت ادامه مطلب ای
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مطالب با نوشتاري کوتاه تر به نمایش در می آید و هر کسی از مطلبی خوشش آمد 
  بر روي ادامه مطلب کلیک می کند تا به صفحه کامل مطلب مراجعه کند.

براي کار با این قابلیت کافی است از پاراگرافی که می خواهید در ادامه مطلب بیاید 
  زنید ! به همین سادگی!!!این دکمه را می 

  

  
دکمه جستجو چیزي را در متن شما قرار نمی دهد. با استفاده از این دکمه کلمه 

ارجاع می دهد. نکته سرگرم کننده  answers.comاي را که مشخص کنید در 
  اي براي شما خواهد بود.

  
کرده را که نوشته باشید و فراموش  HTMLبا استفاده از این دکمه تمام کدهاي 

باشید که ببندید ، می توانید ببندید. اما ممکن است بعضی اوقات این دکمه درست 
  کار نکند در نتیجه همیشه کدهایی که نوشته اید را با دقت مرور کنید.
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  قرار دادن مدیا در متن

یک مطلب خوب از متن تشکیل شده است و شما در قسمت قبل یاد گرفتید چطور 
متن خود را به خوبی آرایش کنید. اما مطالب یک وبالگ تنها محدود به متن نمی 

و انواع مختلف  PDFشود، شما می توانید به راحتی تصویر، فیلم، فایل صوتی، 
  مدیا را به متن خود اضافه کنید.

  
  کافیست از بخش بارگذاري/گذاشتن استفاده کنید. براي این منظور

  قرار دادن عکس در نوشته

اولین آیکون در قسمت بارگذاري/گذاشتن دکمه اضافه کردن تصویر است. با کمک 
  این گزینه می توانید عکس مورد نظرتان را در متن خود قرار دهید.

نمایش گذاشته  پس از کلیک بر روي گزینه افزودن تصویر سه گزینه براي شما به
  می شود. تا روش قرار دادن عکس را در متن خود انتخاب کنید.

  . کتابخانه پرونده هاي چندرسانه اي3. از نشانی، 2. از رایانه، 1
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در این حالت شما می توانید عکس مورد نظرتان را بی درد و خون ریزي  از رایانه :

  آپلود کنید.از کامپیوتر خودتان انتخاب کنید و بر روي سرور 

  

  
به معناي انتقال فایل از روي کامپیوتر خود به سرور  Uploadآپلود یا 

  یا همان فضاي مجازي است.
  

  پس از انتخاب عکس بر روي گزینه بارگذاري کلیک کنید تا تصویر شما آپلود شود.

بر اساس حجم عکس شما، زمانی طول می کشد تا بر روي سرور آپلود شود. سپس 
صفحه تصویر عکس نمایان می شود و شما می توانید پیش از قرار دادن در همان 

  عکس در متن خود، یک سري تنظیمات را بر روي آن اعمال کنید.
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در این قسمت نام عکس را مشخص می کنید، زمانی که کسی با ماوس روي  نام :

  عکس می رود، چیزي که اینجا می نویسید، به نمایش در می آید.

در صورتی که بازدیدکننده امکان مشاهده تصاویر را بر روي  ن :متن جایگزی
  مرورگر خود غیر فعال کرده باشد، این متن جایگزین تصویر می شود.

  در این قسمت هر چیزي که بنویسید در پایین تصویر به نمایش در می آید. نام :
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می آید اطالعاتی که در این قسمت وارد می کنید در متن به نمایش در ن توضیح :
  و تنها براي خود گالري در نظر گرفته می شود.

در صورتی که تمایل دارید می توانید بر روي عکس یک  پیوند : URLنشانی 
  لینک بگذارید.

دوست دارید عکس تان در کجاي نوشته قرار بگیرد؟ در این قسمت می  چیدمان :
  توانید حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

عکس تان در چه ابعادي به نمایش درآید؟ در این بخش می دوست دارید  اندازه :
  توانید آنرا مشخص کنید.
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ممکن است تصویري که قصد دارید در متن قرار دهید بر روي جایی  از نشانی :
آپلود شده باشد. در این قسمت می توانید آدرس عکس را وارد کنید تا در متن شما 

  قرار گیرد.

  

  

  نه بگو اید ! Hotlinkingلطفا به 
هنگامی که می خواهید عکسی را از اینترنت در بالگ خود می ذارید، به 
این معنا که خودتان آپلود نکنید و از عکس هاي موجود در اینترنت 

  استفاده کنید، خیلی مراقب باشید.
از متد قرار دادن تصویر موجود در اینترنت تنها هنگامی استفاده کنید 

ازي خود آپلود کرده اید یا در سایت هایی که که عکس را در فضاي مج
  ). Picasaو  Flickrکار اشتراك گذاري عکس انجام می دهند ( نظیر 

به هیچ عنوان تصویري که در وبالگ هاي دیگران قرار دارد ( یعنی در 
فضاي مجازي وبالگ و سایت هاي دیگر ) را براي وبالگ خود استفاده 

  گفته می شود. Hot linkingنکنید. به این کار 
چرا؟ شما با این کار به نوعی دارید دزدي می کنید! از پهناي باند و 

  منابع سخت افزاري بالگرهاي دیگر استفاده می کنید!!!
در نتیجه خواهش می کنم از منابع سخت افزاري دیگران استفاده نکنید! 

  خواهش می کنم دزدي نکنید!
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که می خواهید در متن به نمایش مسیر یا آدرس عکسی را  نشانی تصویر :

  بگذارید در این قسمت قرار دهید.

نام عکس را در این قسمت وارد کنید. این نام در هنگامی که  عنوان تصویر :
  بازدیدکننده با ماوس بر روي عکس می رود، به نمایش در می آید.

خود زمانی که بازدیدکننده ها قابلیت نمایش عکس را در مرورگر  متن جایگزین :
  غیر فعال کرده باشند، این نوشته به نمایش در می آید.

این قسمت در نوشته و عکس شما تغییري ایجاد نمی کند و می  توضیح تصویر :
  توانید از وارد کردن اطالعات در این قسمت صرف نظر کنید.
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: دوست دارید تصویر مورد نظر شما در چه ساختاري در کنار متن شما چیدمان 
  قرار گیرد؟

اگر دوست دارید بر روي تصویر خود، لینک بگذارید، در این  پیوند تصویر به :
  قسمت می توانید آدرس آنرا وارد کنید.

ممکن است که شما تصاویر زیادي را براي  کتابخانه پرونده هاي چند رسانه اي :
یک عکس آپلود کنید اما در متن قرار ندهید. وردپرس به راحتی امکان ایجاد یک 

ي عکس را به شما می دهد! به این معنا که چندین عکس را به صورت یک گالر
گالري عکس در متن قرار دهید که بازدیدکننده پس از کلیک بر روي آن به ترتیب 

  عکس ها را مشاهده کند.

  
همانند تصویر باال، شما نیز در قسمت گالري می توانید تعداد عکس هاي آپلود 

  کرده را مشاهده کنید.

کلیک بر روي گزینه گالري شما می توانید تنظیمات مورد نظر خودتان را  پس از
  پیرامون گالري عکس اعمال کنید و سپس آنرا در نوشته قرار دهید.
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در هر نوشته شما می توانید تنها یک گالري داشته باشید. هر عکسی که 

  آپلود کنید یا از نشانی بارگذاري کنید در گالري قرار می گیرد.
  

در بخش اول شما می توانید لیست عکس هاي آپلود شده یا قرار گرفته شده را 
  مشاهده کنید.

شما می توانید در این قسمت چیدمان عکس ها را مشخص کنید. براي مثال عکس 
  ها را به صورت باالرونده، پایین رونده و یا حالتی که خود مد نظر دارید مرتب کنید.
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است. و به  1عدد قرار می گیرد که شروع آن عدد  به این ترتیب براي هر عکس یک
این ترتیب می توانید ترتیب نمایش عکس ها را مشخص کنید و پس از آن بر روي 

  گزینه به روز رسانی کلیک کنید.

در عین حال می توانید بر روي گزینه نمایش کلیک کنید تا بتوانید تمام عکس ها 
  مشاهده کنید.را به همراه تنظیمات مرتبط با هر یک را 

تنظیمات مربوط به چیدمان عکس ها در گالري را در این بخش تنظیمات گالري : 
  مشخص میکنید.

با استفاده از این قابلیت مشخص  پیوند دادن تصاویر بند انگشتی به : •
می کنید که تصاویري که در گالري مشاهده می شوند به چه صورت به 

روي آنها تنها خود عکس به نمایش نمایش در بیاییند. آیا پس از کلیک بر 
  در بیاید، یا اینکه عکس در قالب وبالگ در ابعاد اصلی به نمایش در آید.

شما می توانید چیدمان تصاویر را به چهار  چیدمان تصاویر بر اساس : •
 روش به نمایش بگذارید :

o  : بر اساس چیدمانی که در قسمت باال مشخص آرایش فهرست
 داده اید در این قسمت به نمایش در آید. کرده اید و به آن عدد

o  : بر اساس نام عکس ها چیدمان اتفاق بیافتد.نام 

o  : بر اساس تاریخ و زمان قرار گرفتن تصاویر ، گالري تاریخ / زمان
 چیدمان پیدا کند.
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o  : هر بار که گالري به نمایش در می آید ، چیدمان به تصادفی
  صورت تصادفی قرار گیرد.

ان به صورت اولی به آخري یا از آخري به اولی به نمایش چیدم چیدمان : •
  در بیاید.

عکس را در گالري قرار داده  20شما تصور کنید که  ستون هاي گالري : •
اید. خوب این عکس ها به صورت کوچک شده در هر ستون قرار می گیرد. 

ستون و  4ستون انتخاب کنید. در مجموع تصاویر شما در  4در نتیجه اگر 
 ر به نمایش در می آید.سط 5

اعمال تنظیمات مورد نظر بر روي گزینه گذاشتن گالري کلیک کنید تا  از پس
  گالري شما در نوشته قرار گیرد.

در این قسمت شما لیستی از تمام کتابخانه پرونده هاي چند رسانه اي : 
  تصاویري که در این مطلب قرار داده اید را می توانید مشاهده کنید.

  
توانید با انتخاب گزینه همه، لیست تمام فایل هاي ارسالی از جمله می 

  تصویر، فیلم، فایل صوتی و ... را مشاهده کنید.
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در صورتی که تمایل دارید مشخصات و توضیحات مربوط به تصویر را مشاهده کنید 

  بر روي گزینه نمایش کلیک کنید.
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ویرایش کنید، در نوشته قرار دهید شما می توانید در این قسمت اطالعات عکس را 
  ه به روز رسانی کلیک کنید تا اطالعات وارد شده به روز شوند.نیا بر روي گزی

  همچنین امکان پاك کردن تصویر از سرور در این قسمت قرار دارد.

یکی از قابلیت جالبی که کمتر کسی با آن آشنایی دارد، این است که تصویري را 
می توانید ویرایش کنید. براي این منظور بر روي گزینه که آپلود کرده اید را 

ویرایش تصویر کلیک کنید تا امکانات نظیر تغییر اندازه، برش دادن تصویر، عمودي 
  یا افقی کردن و ... را مشاهده کنید.

  

  قرار دادن فیلم، فایل صوتی و سایر فایل ها

ود قرار دادید، می شما همانند روش هایی که با کمک آن تصاویر را در نوشته خ
توانید به آسانی فیلم، فایل صوتی و سایر فایل هاي مدیا را در نوشته هاي خود قرار 

  دهید.
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  ایجاد برچسب ها و دسته ها

)  Categories) و دسته ها (  Tagsوردپرس از هر دو قابلیت برچسب ها ( 
  پشتیبانی می کند.

توانید در هنگام نوشتن مطالب از براي افزودن برچسب و دسته در وردپرس می 
  پنل سمت چپ نوشته استفاده کنید.

تقریبا کار برچسب ها و دسته ها یکی است، به این معنا که نوشته ها در آن ساختار 
قرار می گیرند ( همانند فایل ها در سیستم عامل که درون پوشه ها قرار می گیرند 

  )، اما با هم تفاوت هایی دارند.
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  :برچسب ها 

داراي محبوبیت فوق العاده اي هستند. اگر شما در  2برچسب ها در این روزگار وب
( نظیر به اشتراك گذاري عکس، ویدئو و ... ) فعالیت کرده  2سایت هاي وب 

باشید، خواهید دید که هنگام قرار دادن عکس، ویدئو و ... از شما می خواهد که 
  برچسب مربوط به آن را مشخص کنید.

کلماتی هستند که به توضیح مطلب مربوط به نوشته یا تصویر یا ویدئو  برچسب ها
  و ... می پردازد.

ویسید، می توانید براي مثال اگر مطلبی در مورد شنا کردن در استخر دارید می ن
  : برچسب هایی نظیر کلمات زیر انتخاب کنید

  استخر •
  شنا •
  دریا •

موضوع باشند. براي قرار  ط بای توانند شامل کلمه یا کلماتی مرتببرچسب ها م
دادن برچسب در نوشته ها نیاز نیست که مدیر وبالگ آنها را مشخص کند و هر 

  کاربر می تواند براي خود برچسب هاي گوناگونی را براي نوشته خود قرار دهد.
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  استفاده از برچسب ها در وردپرس

مطالب خود در در این بخش من به شما کمک خواهم کرد تا یاد بگیرید چگونه به 
  وردپرس برچسب بزنید.

  
در این پنل در بخش افزودن نوشته شما می توانید برچسب هاي مورد نظر خود را 

  وارد کنید.

  
  ت باال را در لیست وارد کرده ام.براي مثال من در این قسمت کلما
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  شما به دو طریق می توانید کلمات خود را وارد کنید.

را فشار  enterبه صورت تک تک کلمات مورد نظرتان را تایپ کنید و  .1
  دهید

 تمام کلمات را یک جا وارد کنید و با ویرگول از هم جدا کنید. .2

  

  
دقت کنید که ویرگول انگلیسی مد نظر است. براي این منظور پس از هر 

 قرار دهید و کلمه بعدي را وارد کنید. یکلمه یک ویرگول انگلیس

  

جالب براي استفاده مجدد از برچسب ها این است که در صورتی  نکته
که شما قبال از کلمه ( وبالگ نویسی ) در یک مطلب به عنوان برچسب 
استفاده کردید، در هنگام تایپ مجددا، لیست کلماتی که قبال تایپ 
کرده اید نیز لیست می شود تا شما به راحتی در مطلبتان برچسب هاي 

 د کنیدمورد نظر را وار
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  دسته ها :

دسته ها همیشه براي مرتب سازي چیزها توسط مردم مورد استفاده قرار گرفته 
  است. 

براي مثال اگر بخواهید مطالبی در مورد کامپیوتر بنویسید می توانید دسته هاي 
  مختلفی نظیر کامپیوتر، برنامه نویسی، طراحی، گرافیک و ... را مد نظر قرار دهید.

استفاده از دسته ها می توانید مطالب خود را در ساختاري مشخص طبقه شما با 
  بندي کنید.

براي قرار دادن مطلب خودتان در دسته مورد نظر یا تعریف دسته جدید، در هنگام 
  نوشته مطلب جدید بر روي بخش دسته ها تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.
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دسته بندي به صورت پیش فرض وردپرس یک دسته بندي به نام 
ایجاد می کند تا در صورتی که شما مطالب خود را در دسته اي  نشده

 مشخص ارسال نکردید، به صورت خودکار به این دسته منتقل شود.
قبال دسته هاي خود را تعریف کرده باشید، لیست آنها به نمایش در خواهد آمد  اگر 

  و تنها کافی است که شما دسته مورد نظر را انتخاب کنید.

  اضافه کردن دسته جدید

کلیک کنید. تا تصویر زیر به  افزودن دسته جدیدبراي این منظور بر روي لینک 
  نمایش درآید.
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نام دسته خود را وارد کنید و بر روي گزینه افزودن دسته در بخشی که باز می شود 

  تازه کلیک کنید.

  
تنها کاربر مدیر و ویرایشگر می توانند دسترسی به دیدن این لینک 

 داشته باشند.
یکی از امکانات خوب در اضافه کردن دسته جدید این است که شما می توانید زیر 

  دسته نیز بسازید.



 وبالگ نویسی شیرین با وردپرس

  144  
  

مادر را انتخاب کنید، دسته به عنوان دسته ریشه انتخاب  در صورتی که شما گزینه
  می شود. 

در صورتی که بخواهید زیردسته تعریف کنید ( به این معنا که زیر شاخه دسته 
مورد نظر که قبال تعریف کردید یک دسته جدید ایجاد کنید )، می بایست منوي 

را باز کنید و دسته مورد نظر را جهت این منظور انتخاب  —مادر دسته–کشویی 
  کنید.

  

  

وردپرس به صورت خودکار متوجه این مساله می شود که در صورتی که 
مطلبی را تنها در زیر دسته یک دسته ارسال کردید، مرتبط با دسته 

  مادر نیز هست.
د به به این معنا که اگر بازدید کنندگان بر روي دسته مادر کلیک کنن
 صورت خودکار مطالب موجود در زیر دسته ها نیز لیست خواهد شد.

  

  همانند تصویر زیر :
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شما نمی توانید یک مطلب را هم در یک دسته مادر و هم در زیر دسته قرار دهید، 
در واقع می توانید، اما تفاوتی با زمانی که این کار را انجام ندهید براي نمایش 

از این مساله این است که شما می توانید یک مطلب را در مطالب نمی کند، مهمتر 
  تعداد نامحدودي از دسته ها قرار دهید و آنها را منتشر کنید.
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  چکیده :

  
) بالگتان  RSSنمایش کامل مطالبتان در بخش فید ( ممکن است شما تمایلی به 

  نداشته باشید و در نتیجه در بخش تنظیمات حالت خالصه را انتخاب کنید.

در این قسمت می توانید خودتان خالصه مطلب را مخصوص فید قرار دهید تا دیگر 
  وردپرس به زحمت خالصه کردن فید مطالب نیافتد.
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  : فرستادن دنبالک

  
اگر هنگام نگارش مطالب خود در فکر لینک دادن به یک مطلب خاص در وبالگی 

نظر وبالگ را قرار دهید افتادید، می توانید در این قسمت لینک مطلب مورد  دیگر 
تا به صورت خودکار به وبالگ مورد نظر اطالع دهد که شما به مطلب آن لینک 

  داده اید.

  

اگر به وبالگی که می خواهید به آن لینک دهید از وردپرس استفاده می 
کند، نیازي نیست که این کار را انجام دهید و به صورت خودکار پینگ 

 وبالگ ارسال خواهد شد.به مطلب مورد نظر در آن 
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  گفت و گوها :

  
  در این قسمت شما اختیار تغییر دو حالت را براي بخش گفت و گوها دارا هستید.

این مطلب کسی  می توانید مشخص کنید که آیا تمایل دارید که در اولین گزینه،با 
  داشته باشد یا خیر. امکان ارسال نظر

به  دادن کنید که آیا تمایل دارید از لینک با دومین گزینه، شما می توانید مشخص
  ؟خیرسط سایر بالگرها مطلع شوید یا این مطلب تو
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  : مطلب خود را منتشر کنید

  
 پس از اینکه مطلب خود را نوشتید، حتما قصد این را دارید که آنرا منتشر کنید!
براي این کار می توانید از پنل انتشار که در سمت چپ صفحه وجود دارد براي این 

  منظور استفاده کنید.

تغییرات کوچکی بر روي آن تان  اما ممکن است بخواهید پیش از انتشار مطالب
  اعمال کنید.

وردپرس به صورت خودکار هر از گاهی مطلبی را  ذخیره پیش نویس : •
می کند. با استفاده از این گزینه، پس از نوشتن که می نویسید، ذخیره 
  ذخیره کنید. به صورت دستی مطلبتان می توانید آنرا
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به معناي پشتیبان گیري از مطالب شما پیش از ذخیره پیش نویس 
  انتشار مورد استفاده قرار می گیرد.

در روزهاي آینده  مطلبی بخواهید کار کنید وهمچنین ممکن است روي 
 آنرا تکمیل کنید، در این صورت از این گزینه استفاده می کنید.

  

ممکن است پیش از اینکه بخواهید مطلب را منتشر کنید،  پیش نمایش : •
بخواهید یک پیش نمایش ( حالتی که کاربران مطلب شما را می بینند ) از 

بندي مطالب  مطلب خود مشاهده کنید، تا خیالتان از چیدمان و آرایش
  راحت شود.

شما پس از انتشار یا پیش از انتشار مطلب می توانید وضعیت  وضعیت : •
 تان را مشخص کنید. انتشار مطلب

  

  
در صورتی که بر روي دکمه انتشار کلیک کنید، خود به خود مطلب شما 

 از حالت پیش نویس به حالت انتشار تبدیل می شود.
 

گزینه فعال بود به این معناست که در صورتی که این  منتشر شده : •
  مطلب شما منتشر شده است.

در صورتی که این گزینه پیش از انتشار انتخاب شود،  براي باز بینی : •
به این معناست که مطلب ارسالی توسط مدیر یا ویراستار باید مورد 

  تایید قرار بگیرد و سپس منتشر شود.
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نوشتن مطلبی کنید یا هنوز در صورتی که تازه اقدام به  پیش نویس : •
آن را منتشر نکرده اید، این گزینه انتخاب می شود. ( چیزي مشابه 

 همان ذخیره پیش نویس )

در این بخش وضعیت خصوصی یا عمومی بودن مطلب خود را  نمایانی : •
  مشخص می کنید.

حالت معمول انتشار مطالب در وبالگ این حالت  عمومی : •
  مطالب شما را مطالعه کننداست که همگان می توانند 

با این امکان فوق العاده، شما می توانید مطالبی را  رمزدار : •
منتشر کنید که تنها کسانی که کلمه عبور را بدانند توانایی 

  خواندن مطلب را دارا هستند.
در این حالت مطلب شما منتشر می شود اما در  خصوصی : •

می توانید به آرشیو و صفحه اول شما منتشر نمی شود و شما 
راحتی لینک مطلب را به کسانی که تمایل دارید مطلب مورد 

 نظر را مطالعه کنند ارائه دهید.

با استفاده از این امکان شما می توانید تاریخ ( روز، ماه سال ) و  انتشار : •
ساعت ( ساعت و دقیقه ) مطلب را مورد ویرایش قرار دهید و مختصات 

  ر این قسمت مشخص کنید.زمانی که مد نظر دارید را د
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یکی از شیرین کاري هاي جالبی که با این قابلیت می تواند انجام داد 
  کنید. این است که پست هاي آینده درست

به این معنا که شما مطلبی را می نویسید، اما تاریخ انتشار را براي دو 
روز بعد می گذارید! در این صورت مطلب شما تا آن تاریخ منتشر 

  نخواهد شد!
  و در زمان مناسب مطلب شما در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

از این قابلیت می توانید در مواقعی که در مسافرت هستید و دسترسی 
به اینترنتی براي به روز کردن وبالگ تان ندارید، یا سالروز خاصی 

 استفاده کنید.

  

که نوشته اي را پاك  در صورتی که می خواهید مطلبی انتقال به زباله دان :
  کنید، این گزینه را انتخاب کنید تا مطلب شما به زباله دان فرستاده شود.

  

   



 فصل ششم : نوشته ها

  153  
  

  

ود را در حاال وقت آن رسیده که بر روي گزینه انتشار کلیک کنید و اولین مطلب خ
  فضاي مجازي منتشر کنید.

  
  تبریک می گویم!
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  مدیریت پست ها

  
پنل سمت راست در بخش مدیریت کلیک کنید تا بر روي گزینه همه نوشته ها، در 

لیست تمام نوشته هایی که تا حال حاضر منتشر یا پیش نویس کرده اید به نمایش 
  همانند تصویر زیر : گذاشته شود.

  
در این قسمت می توانید اطالعات کلی در مورد هر پست را مشاهده کنید نظیر 

  کامنت و زمان انتشار مطلب. عنوان مطلب، نویسنده، دسته، برچسب ها، تعداد

همچنین می توانید با استفاده از ماوس و رفتن بر روي عنوان هر کدام از مطالب ( 
  تغییرات زیر را بر روي آنها اعمال کنید : ،بدون کلیک )



 فصل ششم : نوشته ها

  155  
  

به صفحه اي می روید که می توانید متن نوشته و ... را مورد  ویرایش : •
  ویرایش قرار دهید

توانید تمام بخش هاي مطلب به جزء خود متن می  ویرایش سریع : •
پست را مورد ویرایش قرار دهید ( دسته ها، وضعیت انتشار، برچسب ها و 

( ...  
  پاك کردن مطلب و انتقال آن به زباله دان زباله دان : •
مشاهده پست ( همان چیزي که بازدیدکنندگان مشاهده خواهند  نمایش : •

  کرد )

  فیلتر کرده لیست

  
شما در این لیست بخواهید دنبال پست خاصی بگردید بدین منظور  ممکن است

  می توانید از دو طریق اقدام به یافتن مطلب مذکور نمایید :

در صورتی که می دانید که مطلب منتشر شده در کدام  بر اساس دسته : .1
دسته قرار گرفته است می توانید در این قسمت دسته مورد نظر را انتخاب 

  کنید.
در صورتی که می دانید که مطلب منتشر شده در چه  تاریخ :بر اساس  .2

 بازه زمانی منتشر شده می توانید تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.
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  اعمال تغییرات

  
شاید بخواهید به صورت هم زمان بر روي تعدادي از پست ها تغییراتی اعمال کنید 

که بدین منظور در وردپرس یا آنها را حذف کنید، بدین منظور می توانید از امکانی 
  تعبیه شده است استفاده کنید.
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  مدیریت دسته ها

  
، بر روي گزینه قسمت نوشته هابراي مدیریت دسته ها از پنل سمت راست در 

در این قسمت شما می توانید به راحتی یک دسته جدید  دسته ها کلیک کنید.
  حذف قرار دهید.تعریف کنید یا دسته هاي تعریف شده را مورد ویرایش یا 
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در این قسمت شما می توانید لیست دسته هاي تعریف شده، به همراه توضیح، 
slug .و تعداد پست هاي ارسالی در آنها به همراه ساختار آنها را مشاهده کنید  

همچنین امکان ویرایش و یا حذف هر کدام از دسته ها را در این بخش دارا خواهید 
  بود.

کافیست با ماوس بر روي نام دسته ها رفته و گزینه هاي ویرایش، براي این منظور 
  ویرایش سریع، پاك کردن و نمایش را مشاهده کنید.
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  تعریف دسته جدید
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 براي تعریف دسته جدید می توانید از پنل باال در قسمت دسته ها استفاده کنید.

را که می خواهید در  مورد نظر خودتاندر این قسمت نام دسته  نام : •
  کنید.گ خود به نمایش در بیاید را وارد وبال

) در واقع براي آدرس دهی در   slugنامک یا (  نامک ( نام التین ) : •
) مورد استفاده قرار می گیرد. که البته شما هم می توانید  URLسایت ( 

  براي این نام گزینه انگلیسی و هم فارسی انتخاب کنید.
ست شما تمایل داشته باشید که یک زیر دسته در دسته ممکن ا مادر : •

موجود ایجاد کنید. براي این منظور از منوي کرکره اي دسته مورد نظر 
  خود را انتخاب می کنید.

برخی از پوسته ها ( قالب وبالگ ) از قابلیت توضیحات دسته ها  توضیح : •
صورتی که قالب پیشتیبانی می کنند و آنها را به نمایش می گذارند. در 

وبالگ شما این قابلیت را پشتیبانی می کند می توانید بخش توضیحات را 
 در مورد دسته مورد نظرتان تکمیل کنید.
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  برچسب ها

  روش مدیریت و تعریف برچسب ها بسیار به دسته ها شبیه است. 

  
 براي این منظور از پنل سمت راست در داشبورد بر روي برچسب هاي نوشته از پنل

در این قسمت شما می توانید بر چسب جدید تعریف کنید و  نوشته ها کلیک کنید.
  همچنین برچسب ها را مدیریت کنید.

  
شما با استفاده از ماوس کافیست بر روي نام برچسب مورد نظر رفته و گزینه 

  ویرایش مورد نظرتان را بر روي آن اعمال کنید.
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  تعریف برچسب جدید
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نام برچسب مورد نظر خودتان را که می خواهید در در این قسمت  نام : •
  وبالگ خود به نمایش در بیاید را وارد کنید.

) در واقع براي آدرس دهی در   slugنامک یا (  نامک ( نام التین ) : •
) مورد استفاده قرار می گیرد. که البته شما هم می توانید  URLسایت ( 

  براي این نام گزینه انگلیسی و هم فارسی انتخاب کنید.
برخی از پوسته ها ( قالب وبالگ ) از قابلیت توضیحات برچسب  توضیح : •

ها پیشتیبانی می کنند و آنها را به نمایش می گذارند. در صورتی که قالب 
لیت را پشتیبانی می کند می توانید بخش توضیحات را وبالگ شما این قاب

   در مورد برچسب مورد نظرتان تکمیل کنید.
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7      

  
  برگه ها

برگه ها در واقع نوشته هایی بدون ترتیب زمانی هستند که به زیبایی ساختار 
  وبالگ شما را دگرگون می کند.

را تعریف  شما با استفاده از برگه ها می توانید صفحات درباره ما، ارتباط با ما و ...
  کنید.

ی نوشته ها هستند، همانند آنها داراي عنوان و متن می برگه ها داراي ساختار ابتدای
  باشند.
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کلیک بر روي گزینه افزودن  امی خواهید برگه جدیدي تعریف کنید ( ب زمانی که
خواهید دید که تعریف  د در قسمت برگه ها )برگه در پنل سمت راست داشبور

  یه به نوشتن یک نوشته جدید است.شببرگه جدید بسیار 
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  کار با تنظیمات صفحه

بیشتر تنظیمات مرتبط با تولید مطلب در برگه ها همانند نوشته ها می باشد. به 
  آنها خواهم پرداخت.ص که در ادامه به بررسی جزء مواردي خا

  
آیا زمانی که براي یک دسته، زیر دسته تعریف می کردید را به یاد  مادر : •

ممکن است شما تمایل داشته باشید که یک زیر دسته در برگه دارید؟ 
موجود اضافه کنید، براي مثال شما یک برگه تعریف می کنید و نام آنرا 

سپس تصمیم می گیرید که چند صفحه دیگر در زیر  می گذارید. درباره ما
و ... .  ما اهداف،  اعضاي موسساضافه کنید با عنوان  درباره ماه مجموع

براي این منظور می توانید از منوي کشویی مادر برگه مادري که می 
خواهید، برگه اي که در حال تعریف آن هستید در زیر مجموعه ساختار آن 

  قرار گیرد را مشخص کنید.
هنگام نمایش برگه مورد  ممکن است شما دوست داشته باشید قالب : •

نظرتان براي بازدیدکنندگان با ساختار خاص ( منظور خارج از حالت 
معمول قالب وبالگ ) به نمایش درآید. مثال ممکن است دوست داشته 
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باشید که ستون هاي کناري وبالگ/سایت هنگام نمایش برگه بخصوصی به 
بانی می کنند و این نمایش در نیاید. برخی از قالب ها این قابلیت را پشتی

امکان را به شما می دهند که در صورت تمایل ساختار قالب را تغییر دهید. 
  از این رو می توانید از منوي کشویی ساختار مورد نظر را انتخاب کنید.

در صورتی که شما هم مثل من به ترتیب به نمایش درآمد  چیدمان : •
به شما این امکان را  عنوان برگه ها در بالگ خود حساس هستید، وردپرس

می دهد که بر اساس عدد اولویت نمایش برگه ها را در کنار هم دیگر 
تا بی نهایت ( بر  0مشخص کنید. براي این کار کافی است از بین عدد 

   اساس تعداد برگه ها ) یکی را مشخص کنید.
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8      

  
  پیوندها

زمانی که وبالگ پا به دنیاي اینترنت نهاد باعث یک انقالبی در سطح ارتباطات 
شد! شما با استفاده از مطالب وبالگتان می توانید به سایت ها و مطالب  انسان ها

خاص لینک دهید، اما در صورتی که به یک سري وبالگ عالقمند باشید و بخواهید 
آنها را در جایی لیست کنید تا بازدیدکنندگانتان از طریق شما به وبالگ هاي مورد 

  د ها استفاده کنید.نظر شما هدایت شوند می توانید از گزینه پیون

بر  دبراي دسترسی به بخش پیوندها شما می بایست از پنل سمت راست داشبور
  روي پنل پیوند ها کلیک کنید.
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  تعریف پیوند جدید

  براي تعریف پیوند جدید از پنل پیوندها بر روي گزینه افزودن کلیک کنید.

کاملی را براي پیوند در صفحه اي که پیش رو دارید می توانید اطالعات دقیق و 
  مورد نظرتان اعمال کنید.

  

  
آدرس اینترنتی که شما قصد دارید آنرا وارد کنید باید یک نامی داشته باشد و  نام :

  ."دانلود کتاب وردپرس فارسی  "روي آن یک آدرس قرار بگیرد! براي مثال 

کلمه، کلمات یا جمله کوتاهی که در این بخش وارد کنید در واقع  نامدر قسمت 
  همان عنوان کلمه ایست که بر روي آن لینک قرار می گیرد.
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آدرس لینک به صفحه از وب را که می خواهید قرار دهید را می بایست در  نشانی :

  این قسمت وارد کنید.

  

  
 آغاز کنید. //:httpدقت کنید که حتما می بایست نشانی را با 

  

  
در وب گردي زمانی که به صفحه جالبی می رسید می توانید به سادگی  توضیح :

آنرا لینک دهید، اما در عین حال شاید تمایل داشته باشید تا کمی در مورد صفحه 
اي که لینک کرده اید توضیح دهید. در این قسمت می توانید این کار را انجام 

  دهید.
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اما چگونه این توضیحات به نمایش در می آیند؟ زمانی که بازدیدکننده با ماوس بر 

در کنار ماوس به نمایش در  POPS UPروي آن می رود یک متن به اصطالح در 
  می آید.

  
تعریف پیوند را می توانید به راحتی در دسته یا دسته هاي مختلف  دسته ها :

  .کنید
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با دسته در نوشته ها هم نام هستند اما از نظر با اینکه دسته در پیوند ها 
کارایی با هم تفاوت دارند. در نتیجه انتظار نداشته باشید که دسته اي 
 که در بخش نوشته ایجاد کرده اید با دسته در بخش پیوندها یکی باشد.

  

در حالت عادي می توانید با همین مشخصاتی که وارد می کنید، پیوند جدید را 
کنید. اما در صورتی که تمایل دارید که ویژگی هاي بیشتري را براي پیوند تعریف 

  خود تعریف کنید، می توانید از گزینه هاي زیر استفاده کنید :

  

  
در این قسمت مشخص می کنید که زمانی که بازدیدکننده بر روي لینک  هدف :

  کلیک کرد، به چه صورتی لینک باز شود :

• _blank در  صفحه اي جدید در مرورگر لینک باز شود :  
• _top  پس از کلیک لینک در پنجره کامل باز شود ( در صورتی که از :

  فریم استفاده کرده باشید این اتفاق خواهد افتاد )
• _none در همان صفحه اي که وبالگ شما باز است ، لینک باز شود :  
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 XHTML Friendsپیوند هم سو یا  ) : XFNپیوند هاي هم سو ( 

Network  .ساده ترین راه براي مشخص کردن رابطه انسان از طریق لینک است
شما در این بخش می توانید مقادیري را مشخص کنید تا نشان دهنده ارتباط شما 
با شخص مورد نظر را نشان دهد. ( در صورتی که فرد یا وبالگ شخصی لینک می 

  دهید )

  شما پیشنهاد می کنم به این آدرس مراجعه کنید :به  XFNبراي آشنایی بیشتر با 

http://gmpg.org/xfn/ 

http://gmpg.org/xfn
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اگر بخواهم صادقانه با شما سخن بگویم، به این نکته باید اشاره کنم که  پیشرفته :

  به نظر من این امکان فوق پیشرفته ایست که وردپرس در اختیارمان قرار می دهد.

بعضی قالب ها از این قابلیت پشتیبانی می کنند که  نشانی تصویر : •
تصویر و نوشته را به عنوان لینک قرار دهید ( تصویري خوب براي قرار 

ها آیکون هاي کوچکی   Faviconهاست.  faviconدادن در این بخش 
  )هستند که وب سایت ها براي خود ایجاد می کنند.

یا فید مطالب وبالگی که  RSSشما می توانید نشانی  : RSSنشانی  •
  پیوند داده اید را در این قسمت قرار دهید.
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برخی قالب ها داراي این قابلیت هستند که براي لینک هایی که به این 
را نیز به نمایش می گذارند تا  RSSشکل می گذارید قابلیت اشتراك 

که شما پیوند داده اید را از خوانندگان وبالگتان به آسانی مطالب وبالگی 
  طریق فید دنبال کنند.

 
اگر فکر می کنید که یادداشت ها همانند توضیحات هستند  یادداشت ها : •

باید به شما بگویم اینگونه نیست. توضیحات کلمه یا کلماتی است که 
زمانی که بازدیدکننده با ماوس بر روي آن می رود به نمایش در می آید، 

ها کلمه یا کلماتی است که در کنار لینک در صفحه به اما یادداشت 
  نمایش در می آید.

 0شما می توانید به پیوند مورد نظر نمره اي بدهید ( در صورتی که  نمره : •
پیش فرض هم همینگونه است به عنوان نمره ندادن  کهرا انتخاب کنید 

 به عنوان باالترین نمره ) 9حساب می شود و 

  

  

از امکان نمایش نمره پشتیبانی نمی کنند! اما اگر شما به بیشتر قالب ها 
فکر این هستید که براي خود قالبی طراحی کنید می توانید از این 

 گزینه استفاده کنید.

  

   



 فصل هشتم : پیوندها

  176  
  

پس از انجام تنظیمات مورد نظر می توانید بر روي گزینه افزودن  ذخیره کردن :
  پیوند کلیک کنید تا به راحتی پیوند شما ذخیره شود. 

  
  

نگه داشتن این پیوند به صورت خصوصی : اما یک گزینه دیگر پیش از ذخیره می 
ماند، در صورتی که می خواهید که پیوندي که ذخیره می کنید براي عموم قابل 

نباشد این گزینه را تیک می زنید. این گزینه براي مواردي که شما از بخش  رویت
پیوندهاي وردپرس براي ذخیره پیوندهاي جذابتان استفاده می کنید می تواند مفید 

  باشد.
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  مدیریت پیوند ها

  
براي مدیریت پیوندهایی که تعریف کرده اید، می بایست از پنل پیوندها گزینه همه 

مدیریت پیوندها بسیار شبیه به مدیریت نوشته ها و برگه  انتخاب کنید.پیوندها را 
  هاست.

  
  همانند تصویر باال لیست پیوندهایی که تعریف کرده اید را می توانید مشاهده کنید.
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به صورت پیشفرض وردپرس یک سري آدرس ها را در بخش پیوندها 
  : عبارتند ازقرار داده است. این پیوندها 

  مستندات انگلیسی وردپرس •
  وردپرس انگلیسی بخش پالگین سایت •
  وردپرسانگلیسی انجمن هاي پشتیبانی  •
  بخش پیشنهاد ایده براي وردپرس •
  وردپرسانگلیسی بخش قالب هاي  •
  وردپرسانگلیسی وبالگ  •
 وردپرسانگلیسی سیاره  •

  

در صفحه اي که مشاهده می کنید ، مشخصات هر پیوند در یک سطر به نمایش در 
این ستون  می آید و در ستون ها توضیحات مربوط به هر پیوند مشخص شده است.

  ها عبارتند از : 

  نام  •
  نشانی •
  دسته ها •
  رابطه •
  نمایان •
  نمره •
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انتخاب دسته مورد نظر فقط پیوند هاي همان دسته را شما می توانید با  : صافی

  مشاهده کنید.

  
با رفتن با ماوس بر روي پیوند مورد نظر گزینه هاي  ویرایش و پاك کردن پیوند :

  ش و پاك کردن به نمایش در می آید.ویرای

  
شما می توانید با انتخاب گروهی پیوند مورد نظر، آنها را  کارهاي دسته جمعی :

  و با هم حذف کنید.یک جا 

  
در صورتی که پیوند خاصی را مد نظر دارید می توانید در  جستجوي پیوند ها :

  این قسمت به جستجو بپردازید و آنرا بیابید.
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  مدیریت دسته پیوندها :

ممکن است شما بخواهید پیوندهاي مختلفی را در دسته بندي هاي مختلف ( مثال 
سایت هاي کامپیوتري، وبالگ هاي وردپرسی، وبالگ هاي اقتصادي و ... ) قرار 

  دسته ها استفاده کنید. ازدهید. براي این منظور شما می بایست 

  
روي گزینه دسته براي مدیریت دسته ها از پنل سمت راست داشبورد وردپرس بر 

  هاي پیوند کلیک کنید.

  
مدیریت دسته ها بسیار شبیه به مدیریت سایر مطالب موجود در وردپرس است. 
  شما با رفتن با ماوس بر روي دسته مورد نظر، می توانید آنرا ویرایش یا حذف کنید.
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همچنین براي پاك کردن چند دسته پس از انتخاب آنها می توانید از منوي کرکره 
  ي کارهاي دسته جمعی استفاده کنید.ا

  

که درون دسته هایی که پاك می کنید، ممکن به این نکته دقت کنید 
است پیوندهایی قرار داده باشید و در نتیجه پس از پاك کردن دسته 
مورد نظر، تمام پیوندها به صورت اتوماتیک به زیر مجموعه دسته پیش 

 می شود.فرض موجود در لیست دسته پیوندها ارسال 

  تعریف دسته پیوند جدید

می توانید زمانی که قصد تعریف یک پیوند را در  براي تعریف دسته پیوند جدید،
دسته هاي دارید، دسته جدید را تعریف کرده و هم در بخش  افزودنبخش 
  این کار را انجام دهید. پیوند

  
نام در  ظرتان را وارد می کنید. ایننام دسته مورد نقسمت در این  نام : •

سایت به نمایش در می آید و پیوندهاي زیر مجموعه آن را بازدیدکنندگان 
  تان می توانند مشاهده کنند.
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چیزي که اینجا وارد کنید ( می تواند فارسی هم باشد  : ) slugک ( نام •

)، باعث می شود بتوانید یک لینک ( آدرس اینترنتی ) منحصر به فرد 
داشته باشید تا در صورت تمایل لینک آنرا قرار دهید تا عالقمندان در 

  مراجعه کنند. پیوند هاي موجود در این دستهصورت تمایل به 

  
قابلیت به نمایش دادن توضیحات دسته ها را برخی پوسته ها  توضیح : •

این قابلیت به خودي خود ارزشی ندارد، اما در صورتی که براي  دارند.
دسته مورد نظر توضیح خاصی مد نظرتان بود می توانید در این قسمت 

   وارد کنید.



 : دیدگاه ها نهمفصل 

  182  
  

  

9      

  
  دیدگاه ها

من براي شما راه هاي تولید محتوا در وبالگ را توضیح دادم. که شامل نوشته ها، 
  صفحات و پیوند ها می شود. آخرین قطعه پازل محتوا، دیدگاه ها است.

دیگر وردپرس کمی متفاوت است. به این معنا که بخش هاي ساختار دیدگاه ها با 
شما و بازدیدکنندگان تان به راحتی می توانید در هر نوشته اي که منتشر کرده اید 
نظرات خود را قرار دهید. در نتیجه در این قسمت شما هیچ کنترلی بر تفکرات 

یان دیگران ندارید و اجازه می دهید دیگران نظر خود را در مورد مطالب شما ب
  کنند.
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نگران نباشید! وردپرس این امکان را براي شما فراهم کرده است که پیش از به 
نمایش درآمدن نظرات، شما آنها را مورد بازبینی قرار داده و سپس اجازه انتشار آنها 

  را بدهید.

  دیدگاه ها : خوب یا بد؟

یا اصال باید اولین مساله اي که در مورد دیدگاه ها به ذهن شما خطور می کند که آ
  اجازه داد دیدگاهی ثبت شود؟ اگر ثبت شد به نمایش در بیاید؟ و ...

براي این منظور شما به راحتی می توانید از بخش گفتگوها در قسمت تنظیمات 
  استفاده کنید و فرامین مورد نظر خود را در این قسمت اعمال کنید.

  

نتواند هیچ  در صورتی که وردپرس را اینگونه تنظیم کنید که کسی
دیدگاهی براي مطلبی بگذارد، به صورت دستی می توانید براي مطالب 

 مخصوص امکان قرار دادن دیدگاه را فعال کنید.

  معایب دیدگاه ها

شاید به این فکر کنید که چه نیازي است که اصال قسمت دیدگاه ها را غیر فعال 
مهمترین دلیلی است که باعث می شود شما تصمیم  spamکنید؟ هرزنامه یا 

بگیرید که قسمت نظرات وبالگ خود را غیر فعال کنید. هر چند با وجود 
Aksimet  این دلیل حداقل براي شمایی که در حال کار با وردپرس هستید

در بخش افزونه ها توضیح  Aksimetچندان قابل قبول نیست. (  در ارتباط با 
  خواهم داد )
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ل دیگر هم شاید این باشد که شما در مورد مطلب خاصی تمایل ندارید که نظر دلی
دیگران و بازدیدکنندگاه را جویا شوید. از این رو می توانید قسمت نظرات را غیر 

  فعال کنید.

  مزایاي دیدگاه ها

پیش از اینکه از مزایاي دیدگاه ها صحبت کنم، بهتر از شما با خود فکر کنید که 
  چه وبالگ می نویسید؟ دقیقا براي

من وبالگ هاي زیادي را دنبال می کنم که بازدیدکنندگان در مطالب ارسالی 
توسط نویسنده اقدام به بحث و گفتگو و بیان مطالب تکمیلی تر می کنند. براي 
مثال نویسنده وبالگ از حل یک مشکل صحبت می کند و این را با دیگران به 

روش و معایب و مزایاي آنرا  دیگران شروع می کنند به بررسی اشتراك می گذارد.
مورد گفتگو قرار می دهند و در عین حال بعضی راه کار ها و روش حل بهتري را 

  پیشنهاد می دهند.

  چه کسی می تواند نظر دهد؟

به صورت پیش فرض همه می توانند در وبالگ شما نظر دهند، این نظرات بر اساس 
اعمال کرده اید می تواند سریع به نمایش درآیند یا منتظر تایید تنظیماتی که شما 

  شما قرار گیرد.
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  چگونه خوانندگان نظر می گذارند؟

  
بازدیدکنندگاه براي ارسال نظر با فرمی شبیه به آنچه در تصویر باال مشاهده می 

  کنید، روبرو خواهند شد.
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وارد کردن نام ضروریست. نام می تواند اسم خودتان، نام مستعار یا  نام : •
در این جا وارد می کنید در قسمت نام وبالگ شما باشد. کلمه اي که 

دیدگاه ها ( معموال پایین مطالب ) به همراه دیدگاه شما قرار خواهد 
  گرفت.

ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید. وارد کردن ایمیل  ایمیل : •
  وریست اما به هیچ عنوان در سایت به نمایش در نمی آید.ضر

در صورتی که وبالگ یا سایتی دارید آدرس آنرا در این قسمت  وبالگ : •
می توانید وارد کنید. لینک آدرس شما بر روي نام شما در قسمت دیدگاه 

  هاي مطلب به نمایش در خواهد آمد.
خود را پیرامون مطلب  و باالخره در این قسمت می توانید نظر دیدگاه : •

 مورد نظر بنویسید و ارسال کنید.

  

  

زمانی که بازدیدکنندگان شما بخواهند بدون وارد کردن نام و ایمیل نظر 
  خود را ارسال کنند، وردپرس به آنها پیغام خطا می دهد.

همچنین زمانی که بازدیدکنندگان بخواهند بدون نوشتن چیزي ( یعنی 
اقدام به ارسال دیدگاه کنند ، وردپرس به  بخش دیدگاه خالی باشد )

آنها اخطار خواهد داد. و ممکن است دسترسی بازدیدکننده براي چند 
ثانیه اي مسدود شود. این امر براي جلوگیري از ارسال نظرات اسپم به 

 کار می رود.
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  چگونه کاربران ثبت شده در وبالگ دیدگاه می گذارند؟

از نویسندگان وبالگ قصد ارسال پاسخ را دارد و در در صورتی که خودتان یا یکی 
سیستم وردپرس وارد شده، صفحه اي همانند تصویر زیر براي او به نمایش در 

  خواهد آمد.

  
و در این حالت به راحتی می توانید به نظرات دیگران پاسخ دهید یا نظري جدید 

  ارسال کنید.
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قسمت تنظیمات مربوط به شما می توانید با کلیک بر روي نام خود، به 

 حسابتان رفته و ویرایش هاي مورد نظر را اعمال کنید.

  

  مدیریت دیدگاه ها

پس از اینکه بازدیدکننده دیدگاه خود را ارسال کرد، دیدگاه به صورت پیشفرض به 
نمایش در نخواهد آمد و منتظر تایید مدیر وبالگ قرار خواهد گرفت. و پس از تایید 

  خواهد آمد. نمایش دردر وبالگ به 

شاید این سوال براي شما پیش آید که چگونه وردپرس می فهمد که کدام دیدگاه 
را باید در مرحله بازبینی قرار دهد؟ جواب این سوال بسیار ساده است! با جادوي 

  برنامه نویسانی که وردپرس را خلق کرده اند.

  تست بر روي دیدگاه ها

ارسالی توسط بازدیدکنندگان را مشاهده کنید، پیش از آنکه شما دیدگاه هاي 
وردپرس بر روي دیدگاه هاي ارسالی یک سري تست هایی انجام می دهد تا از 

  اسپم نبودن آنها اطمینان حاصل نماید. این مراحل عبارتند از :

کاربر عضو نشده چگونه دیدگاه  "من این تنظیمات را با عنوان  هویت : •
  کنم. بیان می "ارسال کرده است 
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وردپرس متن دیدگاه را با تنظیماتی که شما در بخش  محتواي مطالب : •
تنظیمات انتخاب کرده اید، مقایسه می کند. در صورتی که یک دیدگاه 

لینک  2بیش از دو لینک داشته باشد ( در تنظیمات به صورت پیشفرض 
 پیش بینی شده است، اما شما قادر به انتخاب هر تعدادي که مایل هستید،

خواهید بود )، فیلتر کلمات، آي پی آدرس، آدرس ایمیل و یا نشانی سایت 
، گوها ) وارد کرده ایدو  و ...که شما در بخش تنظیمات ( قسمت گفت
  کمک کننده وردپرس در این بررسی خواهد بود.

قابلیت  aksimetوردپرس با استفاده از افزونه قدرمند  لیست سیاه : •
ارسالی را خواهد داشت و در صورتی که چک کردن تمام دیدگاه هاي 

دیدگاهی در لیست سیاه اکسیمت وجود داشته باشد، دیگر شما نیاز به 
نگرانی نخواهید داشت، زیرا به صورت اتوماتیک وردپرس آنرا به صورت 

 اسپم شناسایی خواهد کرد.

به  اگر دیدگاه ارسال شده از تمام مراحل این تست سربلند بیرون آید، وردپرس آنرا
صف انتظار تایید دیدگاه ها هدایت می کند تا شما در مورد نمایش، عدم نمایش، 

  پاك کردن، اسپم و ... تصمیم بگیرید.

   



 : دیدگاه ها نهمفصل 

  190  
  

  اخطار جهت بررسی دیدگاه

 زمانی که یک دیدگاه جهت بررسی در سیستم قرار می گیرد به این معناست که
وردپرس از یک انسان ( منظور همان مدیر وبالگ است ) می خواهد تعیین کند که 
این دیدگاهی که از فیلتر رد شده است باید نمایش بیابد یا خیر.  براي آگاه سازي 

 از طریق ایمیل، نامه اي ارسال می کند تا شما را از دیدگاه مطلع شما وردپرس
  سازد.

موضوع نامه قرار می گیرد و با جمله اي نظیر لطفا عنوان مطلب ارسالی بالگر در 
  بررسی کنید و در متن ایمیل اطالعات زیر را قرار می دهد :

در این قسمت کلمه یا کلماتی که بازدیدکننده در قسمت نام  نویسنده : •
  وارد کرده است، نمایش داده می شود.

  ود.ایمیل نویسنده دیدگاه در این قسمت نمایش داده می ش ایمیل : •
• URL  : در صورتی که نویسنده دیدگاه آدرس وبالگی وارد کرده باشد در

  این قسمت نمایش داده می شود.
• Whois :  در این قسمت اطالعات مربوط به آي پی آدرس نویسنده

  نمایش داده می شود.
و در انتها متن دیدگاه نوشته شده توسط بازدیدکننده به نمایش  دیدگاه : •

  در خواهد آمد.

  انتهاي ایمیل نیز لینک هایی جهت تایید دیدگاه و ... وجود دارد.در 
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  مدیریت دیدگاه ها

  شما از سه طریق می توانید اقدام به مدیریت دیدگاه ها کنید.

پس از ورود به وردپرس در میانه صفحه پنل  صفحه اصلی داشبورد : •
مقدار تاي آخر که خودتان می توانید  5آخرین دیدگاه ها ارسالی ( معموال 

آن را مشخص کنید ) قرار گرفته است و می توانید آخرین دیدگاه هاي 
  ارسالی را مدیریت کنید.

با کمک اخطارهاي بررسی که وردپرس  لینک هاي موجود در ایمیل : •
براي شما ایمیل می کند، می توانید دیدگاه هاي خود را به راحتی مدیریت 

  کنید.
داشبور می توانید بر روي گزینه در سمت راست بخش  دیدگاه ها : بخش •

دیدگاه ها کلیک کنید و به بخش دیدگاه ها رفته و بر روي تمام دیدگاه 
 داشته باشید. و مدیریت هاي وبالگ تان نظارت
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  مشاهده دیدگاه

  
در پنل سمت راست داشبور می توانید به بخش  با کلیک بر روي گزینه دیدگاه ها

  دیدگاه ها رفته و دیدگاه ها را مشاهده کنید.

  

  
به اولین به دیدگاه ثبت شده از نظر زمانی دیدگاه ها بر اساس آخرین 

 نمایش در می آید.
  

  
در حالت عادي پس از کلیک بر روي دیدگاه ها، شما لیست تمام دیدگاه ها را می 

  مشاهده کنید.توانید 

   



 وبالگ نویسی شیرین با وردپرس

  193  
  

  اما می توانید لیست دیدگاه ها را از صافی رد کنید، این صافی عبارتند از :

در این قسمت دیدگاه هایی که هنوز توسط شما تایید  در انتظار بررسی : •
  نشده اند قرار گرفته است.

در این قسمت لیست دیدگاه هایی که تایید کرده اید و در  تایید شده : •
  می شوند را می توانید مشاهده کنید. وبالگ نمایش داده

جفنگ یا اسپم همان دیدگاه هاي تبلیغاتیست که وردپرس آنها  جفنگ : •
  کرده اید. ده یا خودتان اقدام به این کاررا به آنجا فرستا

در صورتی که دیدگاهی را پاك کنید، وردپرس آنرا به قسمت  زباله دان : •
در  Recycle Binزباله دان انتقال می دهد. زباله دان چیزي شبیه به 

  ویندوز است.

  مشخصات هر دیدگاه در سه ستون به نمایش در می آید. این ستون ها عبارتند از : 

  
دیدگاه را می در این قسمت نام و نشانی وب سایت نویسنده  نویسنده : •

  توانید مشاهده کنید.
متن دیدگاهی که بازدیدکننده شما نوشته است در این قسمت  دیدگاه : •

می توانید مشاهده کنید. همچنین در این قسمت تاریخ ارسال دیدگاه را 
  می توانید مشاهده کنید.
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در این قسمت می توانید متوجه این نکته شوید که این  در پاسخ به : •
  چه مطلبی در وبالگ شما ارسال شده است.دیدگاه براي 

  

  مدیریت دسته اي از دیدگاه ها

  
تایید، عدم تایید، پاك کردن و ... یک دیدگاه کار ساده ایست، اما در صورتی که 

  شما بخواهید دیدگاه هاي زیادي را مدیریت کنید کار وقت گیري خواهد بود.

استفاده  کارهاي دسته جمعیبراي این منظور می توانید از منوي کرکره اي 
( با تیک زدن ) فرامین مورد نظر را بر تعداد  ها دیدگاه کنید. و پس از انتخاب

  اعمال کنید.زیادي 
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  جستجو در دیدگاه ها

  
وقتی تعداد زیادي دیدگاه در وبالگ شما ثبت شده باشد، پیدا کردن یک دیدگاهی 
که مد نظرتان است کار سختی است! براي این منظور می توانید از باکس جستجو 

  استفاده کنید.
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  ویرایش دیدگاه

وبالگ شما در واقع پادشاهی شماست و شما مختارید که هر کاري که مد نظر 
  رید انجام دهید!دا

و حتی چگونه  شمایید که انتخاب می کنید، دیدگاه چه کسی منتشر شود یا نشود!
  و با چه محتوایی منتشر شود!!!

  

  

لطفا از قدرت درست استفاده کنید، قبل از اینکه نظري که دیگران داده 
  اند و جمالتی که آنها بکار برده اند را تغییر دهید، به دقت فکر کنید.

  ه است!گرامري یک مسالویرایش غلط امالیی و 
و دست بردن در نظر دیگران و تغییر معناي مفهومی جمله اي که 

  شخص دیگري به کار برده است بحث دیگر.
همانطور که شما دوست ندارید شخصی چیزي که شما نوشته اید را از 

 نظر مفهومی تغییر دهد، دیگران هم همینگونه فکر می کنند.
  

  
براي ویرایش، می بایست با ماوس بر روي دیدگاه مورد نظر رفته و یکی از گزینه 

  را انتخاب کنید. ویرایشیا  ویرایش سریعهاي 
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  ویرایش سریع

  
در این حالت بدون آنکه ویرایش در صفحه اي جدید باز شود، در همان صفحه 

  امکان ویرایش دیدگاه باز می شود و شما می توانید 

  نام •
  ایمیل •
  نشانی وب سایت •
  محتواي دیدگاه •

  را ویرایش کنید.

پس از اتمام تغییرات مورد نظرتان بر روي گزینه به روزرسانی دیدگاه کلیک کنید، 
  تا تغییرات اعمال شده ذخیره شود.
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  ویرایش

  
در حالت ویرایش شما می توانید اطالعات دیگري نظیر تاریخ ارسال دیدگاه، 

در انتظار بررسی، جفنگ و انتقال به زباله دان را  وضعیت آن از نظر تایید شده،
  مورد ویرایش قرار دهید.

  

  
به صورت معمول وبالگ نویسان از گزینه ویرایش سریع استفاده می 

 کنند.
  

   



 وبالگ نویسی شیرین با وردپرس

  199  
  

  پاسخ دادن به دیدگاه ها

  
یکی از قابلیت هاي جالب وردپرس امکان ارسال پاسخ به یک دیدگاه است. از این 

  مورد یک موضوع به راحتی بحث و گفتگو کرد.طریق می توان در 
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 به این نکته دقت کنید که نحوه نمایش آن بستگی به قالب شما دارد.

  

  
  .براي پاسخ دادن به یک دیدگاه می توانید از دو طریق اقدام کنید

همانند تصویر باال شما با کلیک بر روي گزینه  از طریق بخش مدیریت : .1
  .خود را نوشته و ارسال کنیدپاسخ می توانید، پاسخ 

را در پایین  replyشما امکان پاسخ یا  از طریق قسمت نظرات مطلب : .2
دیدگاه مورد نظر می توانید بیابید، با کلیک بر روي آن می توانید پاسخ 

   .خود را نوشته و ارسال کنید
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  روزرسانیه ب

می کنند و شما نیز  نسخه جدیدتر برنامه نویسان وردپرس هر از گاهی اقدام به ارائه
وردپرس  به روزرسانیبراي برطرف کردن ایرادات یا ارتقاء به نسخه جدید مجبور به 

  خود هستید.

ه روزرسانی وردپرس حتی از خبر خوشحال کننده براي شما این است که ارتقاء و ب
رسانی ویندوز ساده تر است! یا بهتر بگویم ساده تر از هر نرم افزار دیگري که به روز

  تا به حال با آن کار کرده اید.

برنامه نویسان وردپرس تمام تالش خود را به کار بسته اند تا شما به راحتی و با 
  کمترین زمان ممکن بتوانید وردپرس خود را به روز کنید.
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  نیازمندي هاي سیستم را چک کنید

به هر دلیلی که می خواهید به روزرسانی را انجام دهید، ابتدا اقدام به چک کردن 
نیازمندي هاي سیستم کنید. ممکن است نسخه جدید وردپرس با امکانات سرور 

  شما هم خوانی نداشته باشد.

  
چند این احتمال بسیار ضعیف است و وردپرس همیشه قرار است به هر 

 خوبی کار کند، اما کار از محکم کاري عیب نمی کند.
  براي این منظور به آدرس 

http://wordpress.org/about/requirements/ 

  را با هاست خود چک کنید. MySQLو  PHPرفته و مشخصات نسخه مورد نیاز 

با کمک کنترل پنل هاي مدیریت هاست شما به راحتی قادر به این کار هستید. اگر 
نمی دانید این اطالعات را از کجا باید مشاهده کنید با مدیران فضاي اینترنتی خود 

  صحبت کنید.

  یک نسخه پشتیبان تهیه کنید

ه بعدي تهیه یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده یا دیتابیس است. این پشتیبان مرحل
شامل تمام پست ها، صفحات و ... می شود و شما از تمام آنها یک نسخه تهیه می 

  کنید تا در صورت نیاز همه چیز را به حالت اول خود برگردانید.

http://wordpress.org/about/requirements
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فصل بعدي را پیرامون مطالب اگر نمی دانید چگونه باید این کار را انجام دهید، 
   پشتیبان گیري از وردپرس را مطالعه کنید.

  تمام افزونه ها را غیر فعال کنید

آخرین مرحله غیر فعال کردن تمام افزونه هایی است که بر روي وردپرس خود 
نصب کرده اید. ممکن است بعضی از افزونه ها سازگار خوبی با نسخه جدید 

  ه دردسر بیاندازند.وردپرس نداشته باشند و شما را ب

  آماده براي به روز رسانی

  شما از دو طریق می توانید اقدام به به روزرسانی وردپرس خود نمایید :

 به روز رسانی اتوماتیک .1

  به روز رسانی دستی .2

  به روز رسانی اتوماتیک وردپرس
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براي این منظور از منوي داشبور بر روي گزینه به روزرسانی کلیک کنید. در صفحه 
که باز می شود لیست تمام به روز رسانی ها شامل وردپرس، افزونه ها و قالب را  اي

  می توانید مشاهده کنید.

  

  
درصد موارد بالگرها از حالت به روزرسانی اتوماتیک  99در حالت کلی و 

 بدون هیچ مشکلی استفاده می کنند.
  

  
ام، دیالوگ به روز از آنجایی که من وردپرس فارسی را بر روي سیستم نصب کرده 

  رسانی وردپرس فارسی نیز به نمایش در می آید.
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باز اینجا جا دارد از تالش هاي بدون چشم داشت گروه وردپرس فارسی 
تشکر کنم، که بدون دریافت یک ریال و تنها براي عشق اقدام به 

  پشتیبانی وردپرس به زبان فارسی می کنند.
  فارسی به سایتبراي دسترسی به وب سایت وردپرس 

http://www.wp-persian.com  
 مراجعه کنید.

  

کلیک کرده، تا وردپرس خود  به روز رسانی کنیددر این صفحه بر روي دکمه 
  تمام مراحل به روز رسانی را آغاز کند.

  
پس از کلیک بر روي گزینه به روز رسانی کنید، به صفحه جدید ارجاع داده می 

  به روز رسانی براي شما انجام می شود.شوید و در کسري از ثانیه 

http://www.wp-persian.com
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  به همین راحتی وردپرس شما به روز شد!

  

  

در زمانی که شما در حال به روزرسانی هستید، به صورت اتوماتیک 
تعمیر است را براي بازدیدکنندگان وردپرس پیغام وب سایت در دست 

  وبالگ شما به نمایش، می گذارد.
و پس از پایان این مراحل مجددا وردپرس همه چیز را به حالت اولیه 

  خود باز می گرداند و سایت را براي عموم باز می کند.
در نتیجه کسی متوجه عمل به روزرسانی که شما انجام داده اید ( یا 

 ده است ) نمی شود.همان وردپرس انجام دا
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همچنین ممکن است پیغام به روز رسانی افزونه ها را مشاهده کنید، در این حالت 
همانند به روز رسانی وردپرس، افزونه هاي مورد نظر را انتخاب می کنید و بر روي 

  کلیک می کنید. به روزرسانی افزونه هادکمه 
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  در کسري از ثانیه به انجام می رسد.همانند وردپرس به روز رسانی افزونه ها نیز 
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براي به روز رسانی پوسته ها نیز مراحلی نظیر به روزرسانی وردپرس و افزونه ها را 

  دنبال کنید.

  

به این نکته دقت کنید که در صورتی که شما تغییراتی بر روي پوسته 
مورد نظر اعمال کرده اید ( یعنی در کدهاي آن دست برده اید و آنها را 
  ویرایش کرده اید )، می بایست به صورت دسته اقدام به ارتقاء آن دهید.

در نتیجه مستندات به روزرسانی پوسته مورد نظر را مطالعه کنید و 
تغییراتی را که بر روي کدها اعمال شده بر روي پوسته خود اعمال 

 کنید.
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  به روز رسانی دستی وردپرس

اتوماتیک با خطا روبرو شدید، نگران نباشید، شما در صورتی که در به روز رسانی 
  می توانید از روش به روز رسانی دستی وردپرس استفاده کنید.

  : جایگزینی فایل هاي وردپرس 1مرحله 

یا  wordpress.orgآخرین نسخه وردپرس را از طریق سایت  .1
دریافت  wp-persian.comنسخه فارسی آنرا از طریق سایت 

 نمایید.

 ) خارج کنید. Zipز حالت فشرده ( فایل را ا .2

-wpبه هاست خود متصل شوید و پوشه هاي  SSHیا  FTPبا  .3

includes  وwp-admin .را پاك کنید 

موجود در  wp-adminو  wp-includesحال پوشه هاي  .4
 آخرین نسخه وردپرس را بر روي هاست خود آپلود کنید.

در  يجدیددر صورتی که آخرین نسخه وردپرس داراي فایل هاي  .5
بر  wp-contentاست، آنها را به پوشه  wp-content پوشه

( به این نکته دقت کنید که به هیچ روي هاست منتقل کنید. 
را بر روي هاست خود پاك  wp-contentعنوان پوشه 

نکنید، زیرا این پوشه داراي عکس ها، فایل ها، قالب ها و 
  ه اید.افزونه هاییست که شما بر روي وردپرس قرار داد
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  maintenance.: پاك کردن فایل  1.5مرحله 

را از شاخه اصلی هاست خود پاك کنید. ( محلی که  maintenance.فایل 
وردپرس را بر روي آن قرار داده اید. ) ممکن است این فایل اصال ساخته نشده 

  باشد!

  : به روز رسانی 2مرحله 

  کنیدو در نهایت بر روي مرورگر خود این آدرس را تایپ 

admin/upgrade.php-http://example.com/wordpress/wp  

  

به این نکته دقت کنید که من این پیشفرض را در نظر گرفته ام که شما 
قرار داده اید! این  wordpressوبالگ خود را در پوشه وردپرس 

آدرس بستگی مستقیمی دارد به این نکته که وردپرس را در کجاي 
سایت قرار داده اید. اگر بدون هیچ پوشه اي وردپرس را نصب کرده اید، 

wordpress .را از آدرس باال حذف کنید 

  

  ها افزونه: فعال کردن  3مرحله 

حاال کافیست افزونه ها را مجددا و به همین راحتی وردپرس شما به روز رسانی شد، 
   از طریق داشبورد فعال کنید.

  

http://example.com/wordpress/wp
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11      

  
  پشتیبان گیري

پایگاه داده وردپرس شما ( همان دیتابیس ) تمام اطالعات نوشته ها، برگه ها، 
دیدگاه ها، پیوندها و ... در خود گنجانده است. در صورتی که اتفاق غیر منتظره رخ 

داده شما با مشکل مواجه شود، تمام اطالعات وبالگ خود را از دست دهد و پایگاه 
  واهید داد.خ

شما در مقابل حوادث غیر منتظره هیچ کاري نمی توانید بکنید، اما می توانید خود 
را از این حوادث بیمه کنید، آن هم با استفاده از پشتیبان گیري از پایگاه داده 

  وردپرس تان.

  تیبان گیري وبالگ شما وجود دارد که عبارتند از :روش هاي مختلفی جهت پش
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  وردپرسي براستفاده از ابزار برون  •
  پشتیبان گیري دستی پایگاه داده •
  استفاده از افزونه هاي پشتیبان گیر پایگاه داده •

در این فصل من آموزش کامل دو روش اول را به شما خواهم داد و روش سوم را در 
  ما معرفی خواهم کرد.بخش چهارم ( افزونه ها ) به ش

  

  زمانی باید پشتیبان گیري انجام دهم؟ پروسه هايدر چه 

این بستگی به خودتان دارد که بخواهید در چه مدت زمانی یک بار این کار را انجام 
  دهید، معموال هر دو هفته یک بار مدت زمان مطلوبیست.

  مساله هست؟حجم پایگاه داده من خیلی زیاد است آیا راه حلی براي این 

بله، به دلیل امکان ذخیره خودکار در وردپرس و نظرات اسپم ممکن است حجم 
پایگاه داده شما بی جهت باال برود، براي این منظور می توانید از پالگین هایی که 

استفاده کنید. که در بخش  ایجاد شده اند،براي تمیز و بهینه سازي پایگاه داده 
  افزونه ها به معرفی این افزونه ها خواهم پرداخت.

  آیا راهی هست تا به صورت اتوماتیک از پایگاه داده پشتیبان گیري کنم؟

بله، راه هاي زیادي براي پشتیبان گیري خودکار وجود دارد. براي این منظور می 
  شده اند استفاده کنید. توانید از افزونه هایی که براي این مساله ایجاد
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  پشتیبان گیري از سایت وردپرس تان

براي پشتیبان گیري کامل از وردپرس تان شما نیاز به پشتیبان گیري هم از فایل 
  ها و هم از پایگاه داده دارید.

  یک وب سایت که با وردپرس ایجاد شده باشد داراي فایل ها و اطالعات زیر است :

  هسته اصلی وردپرس •
  هاي وردپرسافزونه  •
  قالب هاي وردپرس •
  عکس ها و فایل ها •
  و فایل هاي دیگر PHPاسکریپت هاي جاوا اسکریپت،  •
  فایل هاي اضافی و صفحات وب استاتیک •

ترکیب این فایل هاي گوناگون باعث کار کردن وب سایت شما می شود. پایگاه داده 
می باشد، اما به ( دیتابیس ) وب سایت شما داراي اطالعات مهمی از پست ها و ... 

  تنهایی نمی تواند اطالعاتی نظیر عکس ها یا ظاهر سایت شما را شکل دهد.

بیشتر هاست هاي اینترنت به صورت روزانه یا هفتگی اقدام به پشتیبان گیري از 
اطالعات شما می کنند، اما این مساله زمان بر است که از آنها بخواهید که فایل 

  براي شما ارسال کنند.هاي پشتیبان گیري شده را 
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در نتیجه شما خود نیاز دارید که بیاموزید که چگونه از اطالعات مهم وردپرس خود 
  یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.

بیشتر سرویس دهندگان میزبانی وب براي شما نرم افزارهایی را قرار داده اند تا به 
فی است که هاست آسانی بتوانید کارهاي فضاي اینترنتی خود را انجام دهید. کا

خود را چک کنید تا ببینید از کدام یک از قابلیت هایی که من در این فصل براي 
  شما توضیح می دهم پشتیبانی می کنند.

  ایجاد یک همسان سازي از وب سایت خود

می توانید به راحتی یک نسخه کامل  WinSCPشما با استفاده از نرم افزاري نظیر 
ستفاده نید و هر از گاهی اطالعات آنرا به روز کنید. با ااز محتواي سرور خود تهیه ک

چک  WinSCPاز این نرم افزار شما در زمان می توانید صرفه جویی کنید، زیرا 
  می کند چه فایل هایی به روز شده و آنها را مجددا دریافت می کند.

  براي دریافت این نرم افزار به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://winscp.net/eng/index.php 

 کپی کردن فایل هاي سرور بر روي کامپیوتر خود

استفاده کنید و فایل ها و پوشه هاي  SSHیا اتصال از طریق  FTPاز نرم افزارهاي 
  وردپرس را بر روي کامپیوتر خود دانلود کنید.

   

http://winscp.net/eng/index.php
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  ي وردپرسابزار برون بر پشتیبان گیري با

  
روش بسیار ساده اي که شما می توانید از وردپرس تان یک پشتیبان ساده بگیرید، 

  استفاده از ابزاریست که وردپرس براي شما قرار داده است.آن 

این ابزار تنها براي پشتیبان گیري نیست و در واقع در صورتی که تمایل دارید از 
کنید یا می خواهید وبالگ وردپرس خود را به وردپرس به سرویس دیگري کوچ 

  جاي دیگر انتقال دهید، می تواند مفید باشد.

  

  

به این نکته دقت کنید که این ابزار تنها اطالعات نوشته ها، برگه ها، 
فهرست ها، دسته ها، برچسب ها و دیدگاه هاي موجود در وبالگ شما را 

  مورد پوشش قرار می دهد.
مجزا می بایست از فایل هاي خود را بر روي سرور در نتیجه به صورت 

 نسخه پشتیبان تهیه کنید.
  

براي دسترسی در سمت راست داشبور ابزارها را باز کنید و بر روي گزینه برون بري 
  کلیک کنید.
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در این قسمت انتخاب می کنید که کدام یک از بخش ها را می خواهید عمل برون 

  کنید.بري را بر روي آنها اعمال 

دریافت پرونده برون پس از انتخاب هر کدام از بخش ها و کلیک بر روي دکمه 
  ، یک فایل جهت دانلود براي شما به نمایش در خواهد آمد.بري شده
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  راهنماي پشتیبان گیري از پایگاه داده ( دیتابیس )

سایت در اینجا من به معرفی و آموزش پرکاربردترین نرم افزارهاي مدیریت سرور 
خواهم پرداخت. در صورتی که نمی دانید از کدام یک از این نرم افزارها استفاده می 

  کنید با مدیریت سرورهاي خود تماس بگیرید.

 phpMyAdminدسترسی به 

دارید  phpMyAdminشما براي گرفتن پشتیبان نیاز به دسترسی به نرم افزار 
که در اینجا روش دسترسی به این نرم افزار را از طریق هر کدام از نرم افزارهاي 

  مدیریت سرور توضیح خواهم داد.
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  cPanelنرم افزار مدیریت هاست 

  
  ترین نرم افزار مدیریت هاست است.سی پنل یکی از محبوب و قدرتمند

بگردید و پس از  MySQL Databasesشما در پنل سی پنل به دنبال گزینه 
  را مشاهده کنید. phpMyAdminکلیک بر روي آن می توانید گزینه 
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  Direct Adminنرم افزار مدیریت هاست 

 

  
بگردید و سپس  MySQL Managmentدر صفحه اکانت شما به دنبال گزینه 

  کلیک کنید. phpMyAdminبر روي گزینه 
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  Ensimنرم افزار مدیریت هاست 

  
بگردید و بر روي آن کلیک کنید. در پایین  MySQL Adminبه دنبال لوگوي 

را  MySQL Administration Toolگزینه  Configurationقسمت 
  انتخاب کنید.
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  Pleskنرم افزار مدیریت هاست 

  
کلیک کنید. سپس بر روي دیتابیس وردپرس خود  Databasesبر روي دکمه 

که قبال ساخته اید کلیک کنید. و در صفحه جدید بر روي گزینه 
phpMyAdmin .کلیک کنید  
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  vDeckنرم افزار مدیریت هاست 

  

  
کلیک کنید. و  Host Managerبر روي گزینه  در صفحه اصلی کنترل پنل

 adminکلیک کنید. در صفحه بعد بر روي  Databaseسپس بر روي گزینه 
را می توانید  phpMyAdminکلیک کنید و در پنجره جدید تصویر الگین 

  مشاهده کنید.
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  Ferozoنرم افزار مدیریت هاست 

  
یا همان  Base De Datosوارد شوید، به قسمت  Ferozoدر کنترل پنل 

  کلیک کنید. Acceso phpmyAdminدیتابیس وارد شوید و بر روي گزینه 
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 phpMyAdminپشتیبان گیري ساده با 

استفاده کنند. اما  phpMyAdminممکن است هر سرور از نسخه هاي متفاوت 
  راه استفاده همه براي گرفتن پشتیبان یکسان است.

  
بر روي دیتابیس کلیک  phpMyAdminبراي این منظور پس از ورود به پنل 

  کنید. 
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شود، دیتابیس مورد نظر که براي وردپرس ساخته اید را و در صفحه اي که باز می 
  انتخاب کنید.

  
  است. WordPressکه من ساخته ام به نام دیتابیس 

  
ردپرس را می توانید در صفحه اي که باز می شود ساختار جداول دیتابیس و

  مشاهده کنید.

کلیک کنید. به وسیله این گزینه شما می توانید از  Exportبر روي گزینه 
  اطالعات دیتابیس خود پشتیبان گیري کنید.
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این ساختار دیتابیس می تواند داراي تعداد بیشتري از جداول باشد. اگر 
جداول بیشتري را مشاهده کرده اید، این جداول مربوط به افزونه 

  هاییست که شما بر روي وردپرس نصب کرده اید.
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  Sellect Allتمام جداول را انتخاب کنید با استفاده از گزینه  .1
تیک خورده باشد ( این گزینه  Add DROP TABLEچک کنید گزینه  .2

می تواند بسیار براي دوباره نویسی در پایگاه داده اي که وجود دارد مفید 
  باشد )

تیک خورده باشد. ( این  Add IF NOT EXISTSچک کنید گزینه  .3
گزینه از بروز خطاها جلوگیري می کند. ) شما همچنین می تواند تیک 

را بزنید. ( البته این مساله خیلی ضروري  Complete insertsگزینه 
  نیست و اگر براي شما فرقی نمی کند همان گزینه قبلی را تیک بزنید )

  را بزنید Save as Fileتیک گزینه  .4
انتخاب کنید. در صورتی که حجم دیتابیس شما زیاد  را Noneگزینه  .5

  است، به شما پیشنهاد می کنم که از متد فشرده سازي استفاده کنید.
کلیک کنید تا اطالعات دیتابیس شما آماده و قابل  Goبر روي گزینه  .6

   دانلود شود.
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  کوچ به وردپرس

 ممکن است شما دوست داشته باشید از

ü Movable Type 
ü ( سرویس وبالگ گوگل ) بالگر  
ü بالگفا  
ü پرشین بالگ  
ü میهن بالگ 

ü و ... بالگ اسکاي  

براي شما این قابلیت را فراهم به وردپرس کوچ کنید. براي این منظور وردپرس 
  کرده است.
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براي این منظور به داشبور وردپرس مراجعه کنید و سپس از قسمت ابزارها بر روي 

  گزینه درون ریزي کلیک کنید.

  
در این قسمت امکان درون ریزي یعنی انتقال مطالب به وردپرس براي شما فراهم 

  شده است.
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یک  Movable Type ،Live Journal ،Bloggerشما می توانید از سیستم 
  نسخه پشتیبان فراهم کنید و سپس آنرا از طریق قسمت درون ریزي منتقل کنید.

براي شما فراهم شده است و کافی  RSSهمچنین قابلیت درون ریزي از طریق 
است آدرس فید وبالگتان را به وردپرس بدهید تا باقی کارها را وردپرس براي شما 

  انجام دهد.
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  کوچ از وبالگ هاي فارسی زبان به وردپرس

به دلیل عدم ارائه نسخه پشتیبان استاندارد با وردپرس توسط سرویس هاي وبالگ 
که بر روي فایرفاکس نصب  Exporterنویسی فارسی شما مجبور هستید از افزونه 

  استفاده کنید.می شه، 

) که دوست  /http://darkprince.ir/about(شبانی این افزونه توسط بهروز 
 . ، نوشته شدهدار نرم افزار آزاد هست

  

  
جا داره همین جا از بهروز عزیز تشکر کنم، شما هم پس از استفاده از 

  این افزونه یک ایمیل تشکل براي بهروز ارسال کنید.
 

  نصب این افزونه نیاز دارید که از فایرفاکس استفاده کنید.همانطور که گفتم براي 

با کلیک را  Exporterبا فایرفاکس به این آدرس برید و جدیدترین نسخه افزونه 
  کنید. دریافت Add To Firefoxبر روي 

-illa.org/enhttps://addons.moz
US/firefox/addon/exporter /  

  یا می تونید از طریق این آدرس افزونه رو دریافت کنید

http://darkprince.ir/exporter.xpi   

http://darkprince.ir/about
https://addons.moz
http://darkprince.ir/exporter.xpi
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  نحوه استفاده از این افزونه

اگر وبالگتان جزء یکی از سرویس دهنده هاي پایین است به آن وارد شوید و 
  تنظیمات زیر را اعمال کنید. 

  بالگفا : •

  تغییر بدید. 23:50ساعت را به 

  8/8/2011تاریخ را به میالدي تغییر بدید مثل : 

  قالب پیشفرض را به نارنجی ساده تغییر بدید. 

  پرشین بالگ : •

  3/3/1390تغییر بدید تاریخ را به این صورت 

  قالب را پیشفرض به ساده تغییر دهید و تمام ابزارکها و آرشیو را غیر فعال کنید.

  بالگ اسکاي : •

  تغییر بدید 1390/3/4تاریخ را به 

  تغییر بدید 23:50ساعت رو به 

  قالب پیشفرض را به آبی تغییر بدید
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   میهن بالگ :  •

  تغییر بدید 5/10/1390تاریخ را به 

  تغییر بدید 230:50به  ساعت را

  تغییر بدید. #19قالب را به صورت پیشفرض به قالب کد 

  

 Weblogکلیک کنید و سپس  Toolsو در نهایت در فایرفاکس بر روي منوي 

Explorter .را انتخاب کنید  

را  backup.xmlصبر کنید تا پروسه پشتیبان گیري به اتمام برسد و فایل 
  دریافت کنید.

حال به وبالگ وردپرس خود وارد شوید و به بخش درون ریزي رفته و گزینه 
WordPress .را انتخاب کنید و فایل موجود را بارگزاري کنید 

  

  
دارید که در بخش افزونه ها  Importerبراي این منظور نیاز به افزونه 

  به معرفی و روش نصب آن خواهم پرداخت.
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  شبکه
  وردپرس

در این فصل من به شما قابلیت شبکه وردپرس را معرفی خواهم کرد. با استفاده از 
قابلیت شبکه شما می توانید صاحب هزاران وبالگ وردپرس تنها با یک نرم افزار 

وردپرس به آن اضافه شده است. اگر می  3قابلیت از نسخه وردپرس شوید. این 
خواهید چندین وبالگ وردپرس در سایت خود داشته باشید ( براي مثال یکی از 
آنها وبالگ روزمره، دیگري فوتوبالگ و ... ) می بایست قابلیت شبکه وردپرس را 

  فعال کنید.

شرکت ها و ... که می همچنین قابلیت شبکه وردپرس می تواند توسط سازمان ها، 
  خواهند کارکنان خود را به وبالگ نویسی تشویق کنند، مورد استفاده قرار گیرد.
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  فعال کردن قابلیت شبکه در وردپرس

 را با ویرایشگر باز کنید wp-config.phpفایل  .1

 به دنبال این خط از کد بگردید :  .2

define(‘DB_COLLATE’, ‘’); 
 ه پایین برویدرا بزنید و یک خط ب enterدکمه  .3

 و این را تایپ کنید : .4

define (‘WP_ALLOW_MULTISITE’, true  ) ; 
 فایل را ذخیره کنید. .5

 مرورگر وب خود را باز کنید و به داشبور وردپرس رفته .6

 در قسمت ابزارها گزینه شبکه اضافه شده است .7

 بر روي لینک شبکه کلیک کنید .8
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  در قسمت آدرس ها شبکه شما دو گزینه دارید :

Sub domain  اگر این حالت را فعال کنید هر وبالگی در شبکه ساخته شود :
  خواهد داشت.  http://username.yourdomain.comآدرس شبیه به 

Sub directory  اگر این حالت را فعال کنید هر وبالگی در شبکه ساخته شود :
  خواهد داشت. http://yourdomain.com/usernameآدرس شبیه به 

  

http://username.yourdomain.com
http://yourdomain.com/username
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در صورتی که گزینه ساب دامین را می خواهید انتخاب کنید می بایست 
خود ثبت کنید. براي این  DNSرا در ریکورهاي  wildcardریکورد 

استفاده کنید و به قسمت  WHMمنظور می توانید از کنترل پنل قوي 
DNS Configuration tool  رفته و یک ریکوردhostname  به

  آن اضافه کنید.
  

را براي سهولت در این مساله پیشنهاد می  sub directoryمن به شما گزینه 
  کند.

در انتها نیز نام شبکه خود به همراه ایمیل مدیر شبکه را وارد می کنید و بر روي 
  گزینه نصب کلیک کنید.
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  راه اندازي شبکه وردپرس

  
را انجام  پس از اینکه بر روي گزینه نصب کلیک کردید، می بایست مراحل زیر

  دهید :

ایجاد کنید. این گوشه  wp-contentرا در پوشه  blogs.dirپوشه  .1
تمام فایل هایی که توسط کاربران آپلود می شود را در خود جاي خواهد 

 داد.
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پس از اینکه بر روي گزینه نصب کلیک کردید در صفحه جدید وردپرس  .2
به شما دستور و العمل هایی ارائه می دهد. یکی از این دستور و العمل ها 

اضافه  wp-config.phpخط است که می بایست مجددا به فایل  15
 کنید

را باز کنید و خط  htaccess.همچنین در دستور و العمل بدي فایل  .3
 که در صفحه می بینید به آن اضافه کنید. هایی را

و سپس به صفحه داشبور بازگردید! در این زمان از شما مجددا درخواست  .4
می شود که در وردپرس الگین شوید و پس از آن جادوي وردپرس نمایان 

  خواهد شد.

  



  وبالگنویسی شیرین با وردپرس

http://www.ebusinessfa.com 

 

 

  

  بخش سوم
  قالب ها

http://www.ebusinessfa.com
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  پیدا کردن
  قالب ها و نصب

  وبالگ شما پادشاه شماست! خانه شماست! ظاهر شماست!

  دوست دارید بازدیدکنندگان تان به چه شکل و رنگ وبالگ شما را ببینند؟

را به هر شکل و شمایلی که دوست شما با کمک وردپرس می توانید وبالگ خود 
  دارید، تبدیل کنید.

در صورتی که کد نویسی بلد نیستید و نمی دانید چگونه یک قالب براي وردپرس 
  خود طراحی کنید، نگران نباشید!

هزاران هزار نفر در سراسر جهان قالب وردپرس طراحی می کنند و به رایگان بر 
    روي اینترنت قرار می دهند.
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  قالب هاي انگلیسی پیدا کردن

  به آدرس

http://wordpress.org/extend/themes/ 

  رفته و قالب مورد نظر خود را انتخاب کرده و آنرا دانلود کنید.

  پیدا کردن قالب هاي فارسی

  به آدرس

http://wp-persian.com/themes/  

 رفته و قالب مورد نظر خود را انتخاب کرده و آنرا دانلود کنید.

  

  

  شما می توانید از حالت پیش نمایش استفاده کنید.
با کمک پیش نمایش قبل از اینکه قالبی را دانلود کنید، می توانید شکل 

  ظاهري آنرا ببینید.
  

   

http://wordpress.org/extend/themes
http://wp-persian.com/themes/


 فصل چهاردهم : پیدا کردن و نصب قالب ها

  243  
  

  انتقال قالب به سرور

  مورد نظرتان را دانلود کنیدقالب  .1
  خارج کنید zipاز حالت فشرده یا  قالب را .2
  ، برویدبه قسمتی که فایل هاي وردپرس را بر روي سرور قرار داده اید .3
  شده WP-Contentابتدا وارد پوشه  .4
  رفته themesسپس به پوشه  .5
  قالب جدید را در آنجا آپلود کنید. .6

  فعال کردن قالب جدید

  
قالب هایی که آپلود کرده اید و فعال کردن آنها از پنل نمایش ( براي دسترسی به 

  پس از ورود به داشبورد ) گزینه پوسته ها را انتخاب کنید.
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آپلود  wp-content/themesدر این صفحه لیست پوسته هایی که در پوشه 

  کرده اید به نمایش در خواهد آمد. و شما می توانید :

قالب را به عنوان شکل ظاهري وبالگ خود  با یک کلیک این فعال کردن : •
  انتخاب کنید.

شاید دوست داشته باشید که پیش از فعال کردن قالب بر  پیش نمایش : •
  روي وبالگ خود، ببینید که ظاهر وبالگ شما چگونه خواهد شد.

حذف  wp-content/themesاین قالب را از شاخه  پاك کردن : •
  کنید.
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  امکانات اضافی

  است امکانات اضافی داشته باشد.هر قالب ممکن 

براي مثال امکاناتی نظیر تغییر سربرگ ( عکس باالي سایت )، تغییر پس زمینه و 
   سایر امکانات اضافی که بسته به ذوق و سلیقه طراح قالب می تواند متفاوت باشد.
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  ابزارك ها

 هستکه براي تغییرات کنار سایت و جاهاي دیگر نیاز  نگران این نکته هستیداگر 
  که دست به کد ببرید، نگران نباشد. 

از قابلیت ابزارك ها ابزارك ها دقیقا همین امکان را به شما می دهد. براي استفاده 
  باید قالب شما از آن پشتیبانی کند.

  

معموال اکثر قالب ها حداقل یک ابزارك را پشتیبانی می کنند. برخی از 
ابزارك ها هم قابلیت چند ستونه ابزارك را پشتیبانی می کنند. برخی 
دیگر نیز در باالي صفحه و پایین صفحه نیز قابلیت ابزارك را به شما 

  اد.خواهند د
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روش فهمیدن این مساله هم بسیار ساده است کافیست به قسمت ابزارك ها رفته، 
  در صورتی که با خطایی مواجه شدید، قالب شما از ابزارك پشتیبانی نمی کند.

م که قابلیت م که به شخصه به قالبی بر نخوردباز هم به این نکته تاکید می کن
  ابزارك را پشتیبانی نکند.

  هامشاهده ابزارك 

  
براي دسترسی به ابزارك ها پس از ورود به داشبورد از پنل سمت راست گزینه 

  نمایش را باز کنید و سپس بر روي ابزارك ها کلیک کنید.
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در صفحه اي پیشرو، تعداد ابزارك هایی که قالب شما از آن پشتیبانی می کند را 

  می توانید مشاهده کنید.

ابزارك در مکان هاي مختلف صفحه  6از  twenty tenقالب پیشفرض وردپرس 
  پشتیبانی می کند.
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رار دادن، ابزارك مورد نظرتان کافیست آنرا با ماوس گرفته و به محل ابزارك براي ق

  مورد نظر برده و رها کنید.
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  ابزارك اطالعات

  
ابزارك اطالعات داراي یک سري از لینک هاي مرتبط با وردپرس است. این لینک 

  : زیر می باشد گزینه هاها شامل 

گزینه ورود به بالگ وردپرس یا خارج شدن از ، لینک به بخش مدیریت ( داشبورد )
وب سایت وردپرس ، نظرات RSSآدرس ، مطالب RSSآدرس ، آن

wordpress.org 

اطالعات را جهت نمایش تغییر  ن شما می توانید در قسمت نام، نام باکسهمچنی
دهید، و مثال بگذارید منوي کاربري، تا از این پس منوي کاربري به جاي کلمه 

  اطالعات به نمایش در آید.
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 ابزارك تقویم

 

شما با کمک ابزارك تقویم می توانید، جدول روزهاي ماه جاري ( ماهی که در حال 
  بگذارید.حاضر هستید ) را در وبالگ خود به نمایش 

در صورتی که در روزهاي ماه جاري اقدام به انتشار مطلبی کرده باشید، تاریخ روز 
به صورت لینک درآمده تا بازدیدکننده پس از کلیک بر روي آن به مطالب یا 

 مطالبی که در آن روز نوشته اید دسترسی پیدا کند.
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 ابزارك تقویم جاللی

 

توانید، جدول روزهاي ماه جاري ( ماهی که شما با کمک ابزارك تقویم جاللی می 
در حال حاضر هستید ) را به صورت تاریخ شمسی در وبالگ خود به نمایش 

  بگذارید.

در صورتی که در روزهاي ماه جاري اقدام به انتشار مطلبی کرده باشید، تاریخ روز 
به صورت لینک درآمده تا بازدیدکننده پس از کلیک بر روي آن به مطالب یا 

 طالبی که در آن روز نوشته اید دسترسی پیدا کند.م
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 ابزارك بایگانی ( آرشیو ماهانه )

 

ابزارك بایگانی، می توانید امکان دسترسی به آرشیو ماهانه وبالگ خود  با استفاده از
  براي بازدید کنندگان فراهم کنید.را 

هاي سال، می توانند به این معنا که بازدیدکنندگانتان با کلیک بر روي یکی از ماه 
  به لیست مطالب ارسالی در ماه مورد نظر دسترسی داشته باشند.

  و با چنین حالتی روبرو می شوند :

  
  این ابزارك به جزء تغییر نام داراي دو ویژگیست که عبارتند از :
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در این حالت لیست ماه ها در یک منوي : نمایش به عنوان فهرست بازشو  •

و براي مشاهده مطالب کافی است ماه مورد نظر را کشویی قرار می گیرد 
  انتخاب کنید.

  
در این حالت در کنار لیست ماه ها، تعداد مطالب : نمایش تعداد نوشته ها  •

 ارسال شده در ماه ها نیز قرار خواهد گرفت.
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 ابزارك آرشیو ماهانه جاللی

 

نوشته شده است. ابزارك آرشیو ماهانه جاللی که توسط تیم وردپرس فارسی 
همانند ابزارك بایگانی است و تنها تفاوت آن پوشش تاریخ شمسی و همینطور 
مشخص کردن نوع آرشیو به صورت سالیانه، ماهیانه، روزانه و نوشته به نوشته می 

 باشد.
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 ابزارك دسته ها

 

صورت امکان مشاهده آرشیو مطالب وبالگ را به ابزارك دسته ها  شما با استفاده از
دسته بندي شده براي بازدیدکنندگان فراهم می کنید. ویژگی هاي این ابزارك 

  عبارتند از :

لیست دسته ها را در یک لیست کشویی نمایش به عنوان فهرست بازشو :  •
  به نمایش می گذارد.

تعداد نوشته ها در هر دسته را به نمایش می نمایش تعداد نوشته ها :  •
  گذارد.

در صورتی که یک دسته در زیر مجموعه دسته نمایش رده بندي ها :  •
 به صورت مرتبه اي به نمایش در خواهد آمد.دیگري قرار گرفته باشد 
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 ابزارك برچسب

 

شما لیست برچسب هاي نوشته شده در مطالب را می  ،با استفاده از ابزارك برچسب
 آرشیو برچسب ها هدایت کنید.تان را به  توانید لیست کنید و بازدیدکنندگان
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 ابزارك متن

 

ابزارك متن یکی از فوق العاده ترین قابلیت هاي وردپرس است. با کمک این ابزار 
می توانید یک متن در وبالگ خود بنویسید و در ابزارك قرار دهید، یا یک سري 

و یا حتی کدهاي جاوا اسکریپت را در این قسمت قرار  HTMLمتن به همراه کد 
  دهید.
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 ابزارك پیوندها

 

  براي نمایش پیوندها می توانید از ابزارك پیوندها استفاده کنید.

در این قسمت می توانید مشخص کنید که آیا می خواهید تمام پیوندها را به 
 بگذارید. نمایش بگذارید یا یک دسته اي خاص از پیوند ها را به نمایش
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 ابزارك آخرین دیدگاه ها

 

آیا تمایل دارید آخرین دیدگاه هاي ارسال شده توسط بازدیدکنندگان را در 
  وبالگتان به نمایش بگذارید؟

  با استفاده از ابزارك دیدگاه ها می توانید چنین کاري را انجام دهید.

نمایش مشخص همچنین می توانید تعداد آخرین دیدگاه هاي ثبت شده را جهت 
 کنید.
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 RSSابزارك 

 

یکی از ویژگی هاي منحصر به فرد وردپرس است که قدرت بی  RSSابزارك 
  نظیري به شما می دهد.

آیا دوست دارید آخرین مطالب وبالگ دیگر خودتان، یا وبالگ/سایت موجود در 
  اینترنت را در سایت خود به نمایش بگذارید؟

شما می توانید این گارهاي شگفت انگیز را به سادگی  RSSبا استفاده از ابزارك 
  انجام دهید.
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  فهرست ها

که تازه به وردپرس اضافه شده است.  ستفهرست یکی از قابلیت هاي بی نظیری
یکی از نیازهاي بالگرها تعریف منو و لینک هاي مختلف بود که براي پیاده سازي 
آن می بایست در کد قالب وبالگ خود دست می بردند و خوب این مساله خوش 

  .تمام مردم نخواهد بودآیندي براي 

اي وبالگ خود تعریف با کمک فهرست ها شما می توانید ساختار لینک و منو بر
کنید. و آنرا به راحتی در مکانهایی که در قالب براي آن پیش بینی شده است به 

  نمایش بگذارید.
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براي دسترسی به بخش فهرست ها، پس از ورود به داشبور از پنل سمت راست ، 

  منوي نمایش را باز کرده و بر روي گزینه فهرست ها کلیک کنید.
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  هرستقدم اول : ساخت یک ف

براي انتقال چندین فایل بهترین کار جهت کاهش تعداد عملیاتی که توسط شما 
  چیست؟ ،باید انجام شود

اینکه تمام فایل ها را در یک پوشه قرار دهید، سپس آنرا فشرده کنید و در نهایت 
  آنها را انتقال دهید.

بینی  این ساختار جهت کاهش هزینه هاي زمانی و کاري شما در وردپرس نیز پیش
  شده است.

  
در این قسمت شما یک نام براي فهرست خود ایجاد می کنید. و سپس لینک هاي 

  مورد نظر را در داخل آن قرار می دهید.
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و زمانی که قصد به نمایش گذاشتن آنرا داشتید، می توانید در هر کجاي وبالگ 
  تنها نام آنرا قرار دهید تا فهرست ها به نمایش در آیند

تعریف فهرست، می بایست اقدام به ایجاد لینک کنید، وردپرس براي شما پس از 
  سه راه پیش بینی کرده است.

  
شما می توانید لینک به یک دسته خاص از دسته هاي موجود مطالب دسته ها : 

  وبالگتان را انتخاب کنید.
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شما می توانید برگه هاي مورد نظر خودتان را جهت ایجاد فهرست :  ها برگه

  مشخص کنید.

  
تان یا یک  شاید تمایل داشته باشید که به یکی از مطالبپیوندهاي دل خواه : 

صفحه خاص بر روي سایت لینک دهید، با استفاده از این گزینه می توانید چنین 
  کاري را انجام دهید.

کافیست آدرس لینک را در قسمت نشانی واردکرده و یک نام نیز در قسمت متن 
  نظر بگیرید.براي آن در 
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در نهایت شما با لیستی شبیه به این روبرو می شوید که با ماوس و با کشیدن و رها 
کردن می توانید چیدمان فهرست را تغییر دهید و همینطور نامی که مد نظر دارید 

  را براي هر لینک اعمال کنید.

  و در نهایت بر روي گزینه ذخیره فهرست کلیک کنید.
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نید نام فهرست لب شما از چند فهرست پشتیبانی می کند، می توابر اساس اینکه قا
  د نظر دارید انتخاب کرده و دکمه ذخیره را فشار دهید.را در مکانی که م

به همین سادگی شما منوهاي سایت تان را ایجاد کرده و در مکان مورد نظر قرار 
   داده اید.
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  طراحی
  قالب وردپرس

چند دسته افراد هستند که تمایل دارند براي وبالگ خود قالب طراحی کنند، در 
صورتی که شما جزء یکی از این دسته ها هستید مطالعه این فصل، براي شما می 

  تواند مفید باشد.

ü : بعضی افراد دوست دارند قالبی داشته باشند که در هیچ  منحصر به فرد
کجا وجود نداشته باشد و به نوعی در بین سایر بالگرها داراي قالب تک و 

  منحصر به فردي باشند.
ü : برخی دوست دارند قالبی براي خود طراحی کنند تا خالقیت و  خالقیت

  ه دیگران انتقال دهند.تفکر و شخصیت خود را از طریق ظاهر وبالگ ب
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ü : برخی دوست دارند که بر همه چیز ساختار وبالگ خود کنترل  کنترل
داشته باشند و بتوانند وبالگ خود را به هر شکل و شمایلی که مد نظر 

  دارند، درآورند.

البته ممکن است شما دوست داشته باشید که قالب منحصر به فرد داشته باشید، اما 
تحقق این رویا را نداشته باشید. در نتیجه می توانید به دنبال دانش فنی کافی براي 

  مراجعه کنید. می کنند،افرادي که اقدام به طراحی قالب وردپرس 

براي خلق یک قالب وردپرس نیاز نیست که از ابتدا اقدام به کد نویسی قالب کنید و 
صا اگر واقعا فکر کنید باید به مکان هاي ترسناکی رفته و دست به کار شوید. مخصو

براي شروع استفاده از ساختار قالب پیش  راه نمی دانید از کجا شروع کنید، بهترین
فرض ورپرس است. هرچند این مساله باعث نمی شود که شما به یک طراح قالب 
خوب مبدل شوید اما زمانی که ساختار قالب ها را در کنار هم قرار دهید، جادوي 

  مک شما خواهد آمد!وردپرس اتفاق می افتد و به ک

در این فصل مقدمات مباحث این مسیر را به شما آموزش خواهم داد و در طی این 
مسیر یاد گیري نکات کلیدي و کاربردي در مورد کدهاي قالب را ذکر خواهم کرد 

  تا پس از اتمام این فصل بتوانید به راحتی قالب خود را طراحی کنید.

داشتن دانش مقدماتی در مورد براي طراحی قالب وردپرس شما به 
نیاز خواهید داشت. که می توانید  PHPو  CSSو  HTMLزبان هاي 

این مباحث را در  www.w3schools.comاز طریق سایت 
  کمترین زمان فرابگیرید.

http://www.w3schools.com
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  مقدمات استفاده از قالب وردپرس

زمینه وردپرس می باشد که درون هر کدام از قالب قالب وردپرس شامل قالب هاي 
  ها تگ هاي قالب وردپرس قرار گرفته است.

زمانی که من از واژه قالب زمینه وردپرس استفاده کردم، در واقع من در حال 
صحبت کردن در مورد گروهی از قالب هاي وردپرس هستم که با قرار گرفتن در 

  ند.کنار هم یک قالب واحد را تشکیل می ده

و زمانی که در مورد قالب وردپرس صحبت می کنم منظورم تنها یکی از فایل هاي 
  قالب وردپرس است که درون آن تگ هاي قالب وردپرس قرار گرفته است.

  درك ساختار قالب هاي زمینه

براي درك بهتر ساختار قالب وردپرس من از قالب پیش فرض وردپرس با نام 
Twentyten استفاده خواهم کرد.  

به سرور خود متصل شوید و  FTPبراي دسترسی به این قالب با استفاده از  .1
  به محلی که در آن وردپرس را قرار داده اید مراجعه کنید.

رفته و مجددا پوشه  /wp-content/themes/سپس به آدرس 
twentyten .را باز کنید  

را باز کنید و به فایل هایی که درون آن است و نام  Twentytenپوشه  .2
 هایشان دقت کنید.
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زمانی که شما این پوشه را باز می کنید فایل هاي زیادي را مشاهده 
  زیر بگردید : هاي خواهید کرد. اما براي شروع کار ما، شما به دنبال فایل

• Stylesheet (style.css) 
• Header template (header.php) 
• Main index (index.php) 
• Siderbar Template (sidebar.php) 
• Footer Template (footer.php) 

 جااین فایل ها، فایل هاي اصلی ساختار قالب وردپرس هستند و من در این
به بررسی هر کدام از این قالب ها خواهم پرداخت. هرچند شما پس از 

لب خود می مطالعه این فصل براي درك بهتر و افزودن دانش طراحی قا
را  Twentytenبایست اگر می توانید تمام فایل هاي موجود در پوشه 

  دهید. قرارمورد بررسی و واکاوي 

) اقدام به باز  Notepadسپس با یک نرم افزار ویرایشگر فایل ( نظیر  .3
 کردن این فایل ها کنید.

 

فایل هاي قالب به تنهایی نمی توانند چیزي را به نمایش بگذارند، به 
زبان ساده آنها شبیه به یک فرمول ریاضی هستند که اگر هر کدام را 
در جاي مشخص قرار دهید، و با متغیرهاي درست و تعریف شده، می 

  توانند یک نتیجه را ایجاد کنند.
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  ساختار قالب وبالگ وردپرس

ناحیه می  4قالب وردپرس از یک ساختار خیلی ساده استفاده می کند که شامل 
  ناحیه ها عبارتند از :شود. این 

  
• Header  در این قسمت معموال اطالعاتی نظیر نام سایت، توضیحات :

  سایت، لوگوي سایت و ... قرار خواهد گرفت.
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• Body  در این قسمت اطالعات مطالب منتشر شده به نمایش در خواهد :
  آمد.

• Sidebar :  در این قسمت المانهایی که با وبالگ در ارتباط هستند به
نمایش در می آیند نظیر پیوند ها، آرشیو و ... . ( در واقع همان المانهایی 

  ) که در قسمت ابزارك ها قرار خواهند گرفت.
• Footer  فوتر شامل ناحیه پایینی صفحات سایت می شد که در آنجا می :

گ، طراح قالب و اطالعات کپی رایت قرار تواند اطالعاتی در مورد وبال
  گرفته باشد.

این چهار ناحیه ساختار اصلی قالب وردپرس را شامل می شود. شما می توانید 
نواحی جدیدي را در ذهن تعریف کنید و در ساختار قالب پیاده سازي کنید. اما در 

  است.صل تمرکز اصلی من روي این نواحی این ف

که قبال هم گفتم از قالب پیشفرض وردپرس به نام  براي این منظور همانگونه
Twenty Ten  جهت استفاده خواهم کرد و به نظر من یکی از قالب هاي خوب

  ، کسب تجربه و واکاوي براي شماست.شروع

باز به این نکته تاکید می کنم که در این فصل من همانند یک استاد در دانشگاه 
قالب را براي شما بازگو می کنم. اما اگر  رفتار خواهم کرد و مباحث کلیدي طراحی

اشید، خود دست به کار می شوید و با مطالبی که من بشما دانشجو ( دانش پژو ) 
به شما آموزش می دهم به راه خود ادامه می دهید و چیزهاي بیشتري را 
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در عین حال با مطالعه مطالب این فصل می توانید یک فراخواهید گرفت. 
  .براي خود طراحی کنیدقالب شیک و زیبا 

  

بسیاري از قالب هاي وردپرس به رایگان و با مجوز گنو در اینترنت 
منتشر می شود. در دنیاي برنامه نویسان حرفه اي یک ضرب و المثل 
داریم که می گوید : برنامه نویس خوب می تواند یک برنامه را از اول 

دوباره کاري  درست بنویسد اما برنامه نویس باهوش می داند چگونه
  د.کننکند و از کدهاي دیگران استفاده کند و آنها را تکمیل 

شما می توانید از قالب هایی که از آنها خوشتان می آید استفاده 
، تغییرات مورد نید و به جاي از اول نوشتن قالبکنید، آنها را دانلود ک

ددا نظر خود را اعمال کنید و قالب خود را با کمترین هزینه زمانی مج
  ایجاد کنید.
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  بررسی آناتومی تگ ها

درك درستی نسبت  است قبل از شروع چرخ زدن در تگ هاي قالب وردپرس بهتر
  به اینکه دقیقا تگ ها چه کاري انجام می دهند داشته باشد.

نوشته شده است و براي ذخیره اطالعات  PHPوردپرس با زبان محبوب و بی نظیر 
استفاده می کند. هر تگ در واقع شامل یک تابع  MySQLاز پایگاه داده قدرتمند 

کار  ،آغاز و به پایان می رسد و این توابع بر اساس تعریف PHPاست که با زبان 
  خاصی را انجام می دهند. 

  به صورت عمومی ساختار تگ ها چیزي شبیه به این است :

<?php get_info(); ?> 

  این کار ها را انجام دهد :این خط از برنامه به وردپرس می گوید که 

• <?php  : شروعPHP  
• Get_info();  : این خط از برنامه نویسیPHP  استفاده می کند تا

  دریافت کند. MySQLاطالعاتی را در مورد وبالگ شما از پایگاه داده 
  می شود. PHPاین کد باعث متوقف شدن :  <? •

منظور هدف خاصی قبال توسط برنامه نویسان به  ()get_infoدر اینجا تابع 
  نوشته شده است و ما تنها از آن استفاده می کنید.
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  آشنایی بیشتر با چهار ساختار اصلی قالب وردپرس

در ادامه این فصل من بعضی از تگ هاي قالب ها را با توضیحات براي شما معرفی 
صفحه کمتر شود ( هم من توان نوشتن  1000خواهم کرد. براي اینکه این فصل از 

همه صفحه را ندارم و هم بعید می دانم افراد زیادي تمایل داشته باشند با تمام این 
موضوعات آشنا شوند ) من بر روي چهار ساختار کلی قالب وردپرس تمرکز می کنم 
تا شما به راحتی بتوانید قالب مورد نیازتان را تعریف کنید و یا مورد ویرایش قرار 

  دهید.

  چهار ساختار عبارتند از :همانطور که از قبل گفتم این 

• Header 
• Main Index 
• Sidebar 
• Footer 
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  Headerقالب 

شروع کننده هر قالب وردپرس است به این دلیل که اطالعات زیر  Headerقالب 
  را براي مرورگر وب ارسال می کند :

ü عنوان وبالگ  
ü  مکان فایلCSS  
ü  آدرس فیدRSS  
ü آدرس وبالگ  
ü توضیحات نام وبالگ  

تمام صفحاتی که بر روي وب قرار می گیرند اطالعاتی را در هدر خود قرار می 
  می توانید کدهاي زیر را بیابید : header.phpدهند. شما در هر فایل 

ü DOCTYPE  به مرورگر می گوید که از چه ساختارXHTML 
 Twenty Tenاستانداردي وردپرس استفاده می کند. براي مثال قالب 

استفاده می کند که طبق استاندارد  <DOCTYPE html!>از 
  براي سیستم هاي مرورگر تعریف شده است. W3Cکنسرسیوم وب 

ü  تگ<HTML>  به مرورگر عنوان می کند که چه زبان برنامه نویسی اجرا
  می شود.

ü  تگ<head>  به مرورگر اطالعاتی را ارسال می کند که قرار نیست در
  سایت به نمایش در آیند.
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کد هاي زیر را دست نخورده باقی  Twenty Tenقالب  headerدر فایل 
  بگذارید :

<!DOCTYPE html>  
<html <?php language_attributes(); ?>>  
<head> 

را با ویرایشگر باز کنید، به کد دقت کنید و می توانید  header.phpفایل 
  کدهاي باال را بیابید.

را می بایست با استفاده از  <head>تگ  header.phpدر پایان خطوط فایل 
است. کدي  HTMLببندید. این یک ساختار دستوري به زبان  <head/>دستور 

متوجه  HTMLببندید تا کامپایلر  /را که باز می کنید می بایست با استفاده از 
  شود کجا یک تگ به پایان رسیده است.

  bloginfoاستفاده از پارامترهاي 

 ;()bloginfoتگ  headerمورد استفاده در  یکی از پرکاربرترین تگ هاي
  است.

داراي پارامترهاي متعددیست که در درون پرانتزها قرار  ;()bloginfoاین تابع 
می گیرد و مقداري را بر اساس تعریفی که شده است بر می گرداند. این پارامترها 

  عبارتند از :
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  Charset  پارامتر

کاراکتر که در قسمت عمومی تنظیمات وردپرس براي نمایش انتخاب   توضیحات
  کرده اید در این قسمت به نمایش 

 <? ;php bloginfo(‘charset’)?>  تگ
  

  Name  پارامتر

  توضیحات
) را به نمایش می گذارد.  Blog Titleعنوان وبالگ ( یا همان 

اي عنوان وبالگ همان اسمیست که شما در هنگام نصب وبالگ بر
  وبالگ خود انتخاب کرده اید.

  <? ;php bloginfo(‘name’)?>  تگ
  

 Description  پارامتر

  توضیحات
توضیحات وبالگ شما با استفاده از این تگ به نمایش گذاشته می 

شود. براي ویرایش این بخش به قسمت تنظیمات وبالگ و تنظیمات 
  عمومی بروید.

  <? ;php bloginfo(‘description’)?>  تگ
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  url  پارامتر

  ادرس وب وبالگ شما  توضیحات
  عمومی مراجعه کنید >-براي تنظیمات آدرس به قسمت تنظیمات

  <? ;php bloginfo(‘url’)?>  تگ
  

  Stylesheet_url  پارامتر
  CSSآدرس وب فایل اصلی   توضیحات

 <? ;php bloginfo(‘stylesheet_url’)?>  تگ
  

  Pingback_url  پارامتر

هنگام نمایش مطالب وبالگ شما آدرس بازگشت را به نمایش می   توضیحات
  گذارد.

 <? ;php bloginfo(‘pingback_url’)?>  تگ
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  ایجاد تگ عنوان

را بیان خواهم کرد.  <title>در اینجا براي شما من تکنیک هاي استفاده از تگ 
به کار می روند را در بانک هاي  <title>موتورهاي جستجو کلماتی که در تگ 

  اطالعتی خود ایندکس می کنند.

است و وظیفه  HTMLدر واقع جزء تگ هاي زبان  <title></title>تگ 
  انتقال اطالعاتی نظیر عنوان صفحه را به مرورگر وب دارد.

 titleیکی از پارامترهاي ایندکس شدن سایت در موتورهایهاي جستجو قابلیت 
  ستجو عاشق عنوان صفحات هستند.است. موتورهاي ج

وردپرس یک سري تگ براي این مساله آماده کرده است تا به بهترین شکل شما 
  عنوان ها را به نمایش بگذارید. <title>بتوانید در تگ 

قرار <title/>و پایان دهنده  <title>این اطالعات بین تگ شروع کننده عنوان 
  می گیرند.

<title><?php  
// Returns the title based on the type of page being 
viewed  
if ( is_single() ) { single_post_title(); echo ‘ | ‘;  
             bloginfo( ‘name’ ); 
} elseif ( is_home() || is_front_page() ) {bloginfo(  
             ‘name’ ); echo ‘ | ‘; bloginfo( ‘description’  
             ); twentyten_the_page_number();  
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} elseif ( is_page() ) {single_post_title( ‘’ ); echo ‘ |  
             ‘; bloginfo( ‘name’ );  
} elseif ( is_search() ) {printf( __( ‘Search results  
             for “%s”’, ‘twentyten’ ), esc_html( $s )  
             ); twentyten_the_page_number(); echo ‘ | ‘;  
             bloginfo( ‘name’ );  
} elseif ( is_404() ) {    _e( ‘Not Found’, ‘twentyten’ );  
             echo ‘ | ‘; bloginfo( ‘name’ ); 
} else {wp_title( ‘’ ); echo ‘ | ‘; bloginfo( ‘name’ );  
             twentyten_the_page_number();  
             }  
?></title> 

  

 PHPبا استفاده از کدهایی نظیر باال، شما می توانید به راحتی با استفاده از زبان 
  به نمایش بگذارید.مورد نیازتان را  titleبراي هر کدام از صفحات وبالگ خود 

مورد استفاده قرار می گیرند، را  titleحال هر کدام از این پارامترهایی که در تگ 
  براي شما با توضیح بیان خواهم کرد.
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  پارامتر
If ( is_single() 

) { single_post_title(); echo ‘ | 
‘; bloginfo 

( ‘name’ ); }  
تگ هاي به کار 

  رفته
Is_single();Single_post_title(); 

Bloginfo(‘name’); 

چه چیزي را در 
مرورگر به نمایش 

  می گذارد

اگر خوانندگان یک مطلب مشخص را باز کنند، عنوان مطلب 
  در کنار عنوان وبالگ در قسمت عنوان قرار خواهد گرفت.

  

  پارامتر

Elseif ( is_home() 
|| is_front_page() 

) {bloginfo( 
‘name’ ); echo ‘ | 

‘; bloginfo 
( ‘description’ 

); twentyten_the_page_number();} 

تگ هاي به کار 
  رفته

Is_home(); 
Is_front_page(); 
Bloginfo(‘name’) 

Bloginfo(‘description’); 
Twntyten_the_page_number();  

چه چیزي را در 
مرورگر به نمایش 

  می گذارد

صفحه اول وبالگ مراجعه کرده باشند،  اگر بازدیدکننده به
اطالعاتی نظیر نام وبالگ و توضیحات را به همراه شماره 

  صفحه را به نمایش در خواهد آمد.
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  پارامتر

Elseif ( is_page() 
) {single_post_title 

( ‘’ ); echo 
‘ | ‘; bloginof 
( ‘name’ ); }  

تگ هاي به کار 
  رفته

Is_page();Single_post_title(); 
Bloginfo(‘name’);  

چه چیزي را در 
مرورگر به نمایش 

  می گذارد

اگر بازدیدکنندگان یک برگه را مشاهده کننده، عنوان برگه 
  به همراه عنوان وبالگ به نمایش در خواهد آمد.

  

  پارامتر

Else if ( is_search() ) 
{printf (__(‘search results For “$s”’ 

‘twentyten’ ), esc_html ( $s ) ); 
Twentyten_the_page_number(); 
Echo ‘ | ‘; bloginfo ( ‘name’ ); } 

تگ هاي به کار 
  رفته

Is_search(); 
Twentyten_the_page_number(); 

Bloginfo(‘name’);  
چه چیزي را در 

مرورگر به نمایش 
  می گذارد

کنند در صفحه نتایج اگر بازدیدکنندگان چیزي را جستجو 
عنوان مطالب با استفاده از کلمات جستجو شده به همراه نام 
وبالگ و شماره صفحه اي که مشاهده کرده اند به نمایش در 

  خواهد آمد.
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  پارامتر

Elseif ( is_404() ) { 
_e( ‘not found’ , 
‘twentyten’ ); 

Echo ‘ | ‘; 
Bloginfo (‘name’); 

تگ هاي به کار 
  رفته

Is_404(); 
Bloginfo(‘name’);  

چه چیزي را در 
مرورگر به نمایش 

  می گذارد

اگر صفحه اي که توسط بازدیدکنندگان در نوار آدرس وارد 
را به همراه  404شده باشد درست نباشد و پیدا نشود خطا 

  عنوان وبالگ به نمایش می گذارد.
  

  پارامتر
} else {wp_title( 
‘’ ); echo ‘ | ‘; 

Bloginfo( ‘name’ 
)’ twentyten_the_page_number(); } 

تگ هاي به کار 
  رفته

Wp_title(); 
Bloginfo(‘name’); 

Twentyten_the_page_number(); 
چه چیزي را در 

مرورگر به نمایش 
  می گذارد

اگر بازدید کنندگان هر صفحه دیگري را در وبالگ مشاهده 
عنوان وبالگ و شماره کننده ، اطالعاتی نظیر عنوان صفحه، 

  صفحه در بخش عنوان به نمایش در خواهد آمد.
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  نمایش نام وبالگ به همراه توضیحات

در هدر نام وبالگ به همراه توضیح  Twenty Tenبه صورت پیشفرض قالب 
  وبالگ را به نمایش می گذارد.

رد استفاده کنید و نمایش اطالعات عنوان مو ;()bloginfoشما می توانید از تگ 
  نظر خود را ایجاد کنید.

براي مثال بازدیدکنندگان شما در هر کجاي وبالگ با کلیک بر روي نام وبالگ شما 
در قسمت هدر می توانند به صفحه خانه بروند. براي این منظور از کد زیر می 

  توانید استفاده کنید :

<a href=”<?php bloginfo(‘url’); ?>”><?php  
bloginfo(‘name’); ?></a> 

آدرس وبالگ شما را به نمایش می گذارد و تگ  ;bloginfo(‘url’)تگ 
bloginfo(‘name’); .نام وبالگ شما را بر می گرداند  

استفاده کنید، چیزي شبیه به این را باید وارد می  HTMLاگر بخواهید از کد 
  کردید :

<a href=”http://yourdomain.com”>Your Blog 
Name</a> 

تنها خواستم به شما نشان دهم که چقدر وردپرس انعطافپذیر و دوست من دراینجا 
داشتنیست و شما به راحتی با وارد کردن یک کد و یک تگ از ویرایش دستی هر 

  چیزي آن هم بارها و بارها راحت خواهید شد.

http://yourdomain.com
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  ایندکس اصلی قالب

سال قالب اصلی قالب با هدف دریافت اطالعات مطالب ارسالی شما از وردپرس و ار
  آن جهت نمایش در وبالگ ایجاد شده است.

است که می توانید در پوشه  index.phpفایل اصلی قالب با عنوان 
twentyten .آنرا بیابید  

  اولی تگی که در این قالب صدا زده می شود با هدف خواندن فایل هدر قالب است :

<?php get_header(); ?> 
می تواند کار کند! اما این مساله اصال زیبا قالب شما بدون فراخوانی قالب هدر نیز 

  نیست و شما خیلی از امکانات وبالگ خود را از دست خواهید داد.

سه فراخوانی فایل دیگر را نیز انجام می دهد  twenty tenقالب ایندکس اصلی 
  که عبارتند از :

Get_template_part(‘loop’, ‘index’);  

  را فراخوانی می کند. loop.phpاین تابع فایل قالبی به نام 

Get_sidebar();  

  را فراخوانی می کند. sidebar.phpاین تابع فایل قالبی به نام 

Get_footer();  
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  را فراخوانی می کند. footer.phpاین تابع فایل قالبی به نام 

  در ادامه این فصل به بررسی هر کدام از این فایل ها و توابع خواهم پرداخت.

  Loopحلقه یا 

تصور کنید که شما می خواهید تک تک مطالب ( عنوان و متن و ... ) را در وبالگ 
خود به نمایش بگذارید. در نتیجه باید تک تک کدهاي مربوط به به نمایش 
  گذاشتن مطالب را از پایگاه داده دریافت کنید و سپس آنها را در صفحه چاپ کنید.

ما تنها کافیست که یک بار کد با کمک برنامه نویسی این مشکل حل می شود و ش
را وارد کنید و سپس آنرا درون حلقه قرار دهید تا توابع مورد نظر بر اساس شرایط 

  درون یک دایره بیفتند و اطالعات مورد نظر را به نمایش بگذارند.

  حلقه بر اساس شرط از جایی شروع می شود و در جایی به پایان می رسد.

قه اي استفاده می کنم که آخرین مطالب ارسالی را بر براي مثال در اینجا من از حل
  می گرداند.

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?> 
  و در پایان مسیري که حلقه به اتمام می رسد کد زیر را وارد کنید :

<?php endwhile; ?> 
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ختار حلقه در هیچ یک از تگ هاي قالب وردپرس متفاوت نیست. در واقع از یک سا
تعریف شده است استفاده می کند.  PHPمشخص و واحد که در زبان برنامه نویسی 

  از جایی شروع می شود و در جایی به پایان می رسد.

تعداد به نمایش درآمد مطالب در هر صفحه بستگی به تنظیمات شما در بخش 
ار تکرار ب 7مطلب را قرار داده باشید. این حلقه  7تنظیمات وردپرس دارد. اگر شما 

  می شود تا هفت تا از آخرین مطالب وبالگ شما را به نمایش بگذارد.

Big IF  
)  Ifبسیار ساده است و معناي کالمی باالیی دارد. اگر (  PHPزبان برنامه نویسی 

  دقیقا چیزیست که ما هر روز در زندگی روزمره با آن سر و کار داریم

ü .... اگر  
ü ... بعد اینکار را می کنم  
ü اینصورت این کار را می کنم ... در غیر  

این صورت  در غیریک شکالت می خریدم،  بعدمن پول داشتم،  اگر
  آب میوه می خریدم.

اگر در وبالگ خود مطالبی ارسال کرده باشید، وردپرس شروع پروسه حلقه را با این 
  کد آغاز می کند :

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 
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این کد به وردپرس می گوید که اطالعات مربوط به مطالب را از پایگاه داده 
MySQL .جهت نمایش فراخوانی کند  

  براي پایان دادن به حلقه از کد زیر استفاده می کنید :

<?php endwhile; ?> 
  قبل از شروع حلقه یک تگ قالب دیگر را می توانیم به کار ببریم :

<?php if ( ! have_posts() ) : ?> 
به کار رفته  !کاراکتر  ()have_postsهمانطور که می بینید در پیش از تابع 

معنا می دهد. و اینطور می توان این کد را  اگر نداشتاست که به این معناست 
  اگر این وبالگ مطلبی نداشته باشد توضیح داد : 

رید از اگر وردپرس متوجه شود که شما مطلبی در وبالگ خود جهت نمایش ندا
شروع حلقه خودداري می کند و با استفاده از این کد خطاء عدم وجود مطلب را 

  نمایش می دهد :

<div id=”post-0” class=”post error404 not-found”> 
<h1 class=”entry-title”><?php _e( ‘Not Found’, 
‘twentyten’  
); ?></h1> 
<div class=”entry-content”> 
<p><?php _e( ‘Apologies, but no results were found 
for the  
requested Archive. Perhaps searching will help  
find a related post.’, ‘twentyten’ ); ?></p> 
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<?php get_search_form(); ?> 
</div><!-- .entry-content --> 
</div><!-- #post-0 --> 

باید در جایی به اتمام برسد! و براي پایان دادن به  PHPو در انتها هر تابع در 
  دستور شرطی از کد زیر استفاده می کنیم :

<?php endif; ?> 
  Sidebarقالب 

Sidebar.php  نام فایل قالبsidebar  است. به صورت معمولsidebar  در
  قالب وبالگ ها در سمت چپ یا راست قرار داده می شود.

نیز توسط کد زیر توسط قالب ایندکس  sidebar، قالب  headerهمانند قالب 
  اصلی فراخوانی می شود :

<?php get_sidebar(): ?> 
استفاده می کند می بایست با استفاده از  sidebarاگر قالب شما از تعداد زیادي 

  فایل هاي آنرا نیز به فایل ایندکس اصلی قالب متصل کنید. includeدستور 

  Footerقالب 

Footer.php  نام فایل قالبFooter  است. به صورت معمولFooter  در
پایین سایت اطالعاتی نظیر کپی رایت، قدرت گرفته از وردپرس و اسم و نام طراح 

  قالب را مشخص می کند.
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کافیست از خط زیر در ابتداي  Footerمانند قالب هاي پیشین براي فراخوانی 
   قالب ایندکس اصلی وردپرس استفاده کنید:

<?php get_footer(); ?> 
  سایر قالب ها

را در این فصل من پوشش نمی دهم،  Twenty Tenسایر قالب هاي موجود در 
اما براي درك بهتر آنها ، یک سري توضیحات مقدماتی در مورد بعضی از این فایل 

  ها به شما ارائه خواهم داد، تا دیگر گیج نشوید و به راحتی به کار خود ادامه دهید.

ü  ) قالب نظراتcomments.php  : ( با استفاده از این قالب نظرات هر
  کدام از مطالبی که مد نظر باشد به نمایش در خواهد آمد.

ü  ) قالب یک مطلب تنهاsingle.php  : ( زمانی که بازدیدکنندگان شما بر
روي لینک مطلبی کلیک می کنند و به صفحه آن مطلب می روند در واقع 

  این قالب ، ساختار صفحه برایشان به نمایش در خواهد آمد.با استفاده از 
ü  ) قالب برگهpage.php  : ( همانند مطالبی ، این قالب نیز همین کار را

  اما براي برگه ها انجام خواهد داد.
ü  ) قالب نتایج جستجوsearch.php  : ( شما می توانید قالب خود را

گذاردن اطالعات ظاهر طوري طراحی کنید که هنگام جستجو و به نمایش 
  متفاوتی داشته باشد.

ü  404(  404قالب خطا.php  : ( زمانی که مطلبی در سایت شما وجود
  نداشت به خوانندگانتان این صفحه به نمایش در خواهد آمد.
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همانطور که قبال هم به آن اشاره کردم این ساختار قالب ها به هیچ عنوان ضروري 
را با ساختار قالبی که قبال براي شما بیان کردم نیست و شما می توانید کار خود 

) تمام این خصوصیات  index.phpانجام دهید. در واقع قالب ایندکس اصلی ( 
فایل هاي قالب باال را در بر می گیرد، اما برخی براي زیبا شدن کدها و همینطور 
ز سبک شدن حجم فایل اقدام به تقسیم کردن هر فایل می کنند تا در صورت نیا

  آن فراخوانی شود.

  بهینه سازي و ویرایش تگ هاي قالب مطالب وبالگ

شما در این قسمت یاد می گیرید که چطور از تگ هاي قالب بدنه متن هر مطلب 
استفاده کنید. بدنه متن یک مطلب وبالگ شامل اطالعاتی نظیر تاریخ روز و زمان 

  ارسال، نام نویسنده، دسته و ... می باشد.

داشته باشید تگ هایی که در پایین ذکر می کنم تنها در صورتی که در یک به یاد 
  حلقه قرار داشته باشند می توانند کار کنند.

 ;()Get_the_date  تگ

  نمایش تاریخ روز ارسال مطلب  عملی که انجام می دهد
  

 ;()Get_the_time  تگ

  نمایش زمان مطلب ارسال شده  عملی که انجام می دهد
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 ;()The_title  تگ

  نمایش عنوان مطلب  عملی که انجام می دهد
  

 ;()The_permalink  تگ

  ) مطلب ارسال شده URLنمایش آدرس وب (   عملی که انجام می دهد
  

 ;()Get_the_author  تگ

  نمایش نام نویسنده  عملی که انجام می دهد
  

 ;()The_author_link  تگ

  ) URLنمایش لینک نویسنده مطلب (   عملی که انجام می دهد
  

 ;The_content(‘Rad More…’)  تگ

اگر از شیوه ادامه مطلب هنگام نگارش استفاده کرده   عملی که انجام می دهد
  باشید. لینک به ادامه مطلب را قرار خواهد داد.

  

 ;()The_excerpt  تگ

  نمایش قسمت منتخب مطلب وبالگ  عملی که انجام می دهد
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 Comments_popup_link(‘No  تگ
Comments’,”Comment 
(1)’,’Comments(%)’); 

لینک قسمت دیدگاه را با شمارش تعداد دیدگاه هاي   عملی که انجام می دهد
  ارسال شده به نمایش می گذارد.

  

  قرار دادن قالب ها در کنار هم

به یک شکل پس از اینکه با تغییرات کلی فایل ها آشنا شدید می بایست این ها را 
به هم متصل کنید. زیرا هر کدام از این فایل هاي قالب قطعه یک پازل هستند و با 
استفاده از فایل قالب ایندکس اصلی بر بستر خود سوار می شوند و تشکیل یک 

  قالب واحد را می دهند.

در این قسمت من به شما کمک می کنم تا قدم به قدم این کار را انجام دهید تا 
ی نصب به حلقه و سایر توابع و تگ هاي مورد نیازتان براي ساختن درك درست

  قالبی منحصر به فرد به دست آورید.

  براي این منظور مراحل زیر را دنبال کنید :

 متصل شوید و به شاخه قالب ها بروید ftpبه وب سرور خود با کمک  .1

 ایجاد کنید mythemeیک پوشه جدید با نام  .2

کپی کنید و به داخل پوشه  twenty tenاین فایل ها را از پوشه  .3
 خودتان منتقل کنید
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• Sidebar.php 
• Footer.php 
• Header.php 
• Style.css 
• Comment.php 
 یا عکس ها imageپوشه  •

شما در اینجا می خواهید فایل را به هیچ عنوان انتخاب نکنید!  index.phpفایل 
index.php !خود را بسازید  

مجددا ایجاد کنید و هم  index.phpبراي این منظور هم می توانید یک فایل 
را بگیرید و با ویرایشگر متن باز  Twenty Tenمی توانید فایل موجود در پوشه 

کنید و تمام اطالعات موجود در آنرا پاك کنید و شروع به نوشتن اطالعات خود 
  کنید : 

1  
 <? ;()php get_header?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  را فراخوانی می کند. headerکد قالب   می کند؟

  

2  

 <? : php if (have_posts())?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  می کند؟

یک دستور شرطی است و این پرسش را مطرح می کند که 
" آیا مطلبی در وبالگ  وجود دارد؟" اگر جواب این 

سوال بلھ باشد، وردپرس اطالعات مطالب را از پایگاه 
  جھت نمایش برمی گرداند. MySQLداده 
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3  
 : php while (have_posts())?>  بنویسید :

the_post(); ?> 
این کد چه کار 

  یک حلقه را آغاز می کند  می کند؟

  

4  

  بنویسید :
<a href=”<?php the_permalink(); 

?>”><?php the_ 
title(); ?></a> 

این کد چه کار 
  می کند؟

به وبالگ شما می گوید که عنوان مطلب را به همراه لینک 
آدرس لینک مطلبی که بر روي عنوان مطلب قرار می گیرد 
و بازدیدکننده با کلیک بر روي آن به صفحه مطلب می رود 

  را نمایش دهد
  

5  
  بنویسید :

Posted on <?php the_date(); ?> at 
<?php the_ 
time(); ?> 

این کد چه کار 
  اطالعات تاریخ و زمان انتشار مطلب را به نمایش می گذارد  می کند؟
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6  
 <? ;(’,‘)Posted in <?php the_category  بنویسید :

این کد چه کار 
  می کند؟

گرفته است را به لیست دسته هایی که مطلب در آن قرار 
  نمایش می گذارد

  

7  

 <? ;php the_content(‘Read More..’)?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  می کند؟

اگر از گزینه ( ادامه مطلب ) استفاده کرده اید، گزینه ادامه 
مطلب را به همراه لینک به مطلب براي خوانندگان به 

  نمایش می گذارد.
  

8  
 <? ;()Posted by: <?php the_author  بنویسید :

این کد چه کار 
  نام نویسنده مطلب را به نمایش می گذارد  می کند؟

  

9  
  بنویسید :

<?php comments_popup_link(‘No 
Comments’,  

‘1 Comment’, ‘% Comments’); ?> 
این کد چه کار 

  می کند؟
لینک به قسمت نظرات مطلب را به همراه تعداد نظرات 

  نمایش می گذاردارسالی را به 
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10  

 <? ;()php comments_template?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  می کند؟

این کد وظیفه فراخوانی قالب نظرات را ( 
comments.php .را انجام می دهد (  

کدهاي موجود در این قالب در قالب ایندکس اصلی 
فراخوانی می شود اما تنها براي صفحات برگه و نوشته ها 

  نمایش در خواهد آمد.به 
  

11  

 <? ;php endwhile?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  می کند؟

با استفاده از خط باال، وردپرس متوجه می شود که دستور 
حلقه به پایان رسیده است. وردپرس تعداد تکرار حلقه را 
بر اساس تنظیمات شما پیرامون تعداد مطالب به نمایش 

  کند.گذاشتن در صفحه مشخص می 
  

12  
  بنویسید :

<?php next_posts_link(‘&laquo; 
Previous  

Entries’); ?> 
این کد چه کار 

  می کند؟
مطلبی قبلی ارسال شده را به همراه لینک و عنوان به 

  نمایش می گذارد
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13  
  بنویسید :

<?php previous posts link(‘&raquo; 
Next  

Entries’); ?> 
این کد چه کار 

  کند؟می 
اگر مطلب بعدي وجود داشته باشد لینک و عنوان را به 

  نمایش می گذارد
  

14  

 <? : php else?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  می کند؟

این گزینه شرطی است. تا پیش از این هنوز در حالت 
شرطی بودیم که اگر مطلبی براي نمایش وجود دارد و 

اگر جواب سوال نه جواب بله بود چه اتفقاتی بیافتد، حال 
باشد، اتفاقاتی که از این پس می افتد به نمایش گذاشته 

  خواهد شد
  

15  
 Not Found. Sorry, but you are looking  بنویسید :

for some-thing that isn’t here. 
این کد چه کار 

  می کند؟
یک پیغام با این منظور که متاسفانه مطلبی جهت نمایش 

  نمایش ظاهر خواهد شدوجود ندارد در صفحه 
  

16  
 <? ;php endif?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  این کد باعث می شود که دستور شرطی به پایان برسد.  می کند؟
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17  
 <? ;()php get_sidebar?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  می کند؟

فراخوانی می  sidebar.phpبا استفاده از کد باال فایل 
  شود تا اطالعاتش در قالب ایندکس اصلی بازگذاري شود.

  

18  

 <? ;()php get_footer?>  بنویسید :

این کد چه کار 
  می کند؟

فراخوانی می  footer.phpبا استفاده از کد باال فایل 
  شود تا اطالعاتش در قالب ایندکس اصلی بازگذاري شود.

می بایست اطالعات پایان  footer.phpنکته : در کد 
قرار  <html>و <body>نظیر  HTMLتگ هاي 

  گرفته باشد.
چیزي شبیه به این را خواهید  index.phpپس از نوشتن کدهاي باال در فایل 

  دید :

<?php get_header(); ?> 
<?php if (have_posts()) : ?> 
 <?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 
<div <?php post_class() ?> id=”post-<?php the_ID(); 
?>”> 
 <a href=”<?php the_permalink(); ?>”><?php 
the_title(); ?></a> 
 Posted on: <?php the_date(); ?> at <?php the_time(); 
?> 
 Posted in: <?php the_category(‘,’); ?> 
 <?php the_content(‘Read More..’); ?> 
Posted by: <?php the_author(); ?> | <?php 
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comments_popup_link(‘No  
Comments’, ‘1 Comment’, ‘% Comments’); ?> 
</div> 
<?php comments_template(); ?> 
 <?php endwhile; ?> 
<?php next_posts_link(‘&laquo; Previous Entries’) ?> 
<?php previous_posts_link(‘Next Entries &raquo;’) ?> 
<?php else : ?> 
 Not Found 
 Sorry, but you are looking for something that isn’t 
here. 
<?php endif; ?> 
<?php get_sidebar(); ?> 
<?php get_footer(); ?> 

 mythemesرا ذخیره کنید و آنرا به داخل پوشه  index.phpدر نهایت فایل 
  که براي خود ساخته اید منتقل کنید.

سپس از طریق بخش نمایش و انتخاب قالب پیشفرض، قالبی که ساخته اید را 
  انتخاب کنید و آنرا فعال کنید. تا ببینید چه کارهایی کرده اید.

براي زیباتر کردن  HTMLاین یک قالب خیلی خیلی ساده است که در آن کدهاي 
ظاهر صفحات به کار نرفته است. این را دیگر من به عهده شما می گذارم تا کد 

HTML .مورد نظر خود را ایجاد کنید و با کدهاي ایندکس ترکیب کنید  

  صحبت خواهم کرد. CSSو  HTMLدر فصل بعدي در مورد جزئیات کدهاي 
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  Sidebarsاستفاده تگ ها به همراه پارامتر براي 

را  indexو  headerاگر تا به اینجا این فصل را مطالعه کرده باشید من بخش 
  مورد پوشش قرار داده ام.

را معرفی  sidebarدر این قسمت به شما تگ هاي مورد نیاز جهت نمایش در 
  خواهم کرد.

پیش از ان باید براي شما توضیح دهم که شما می توانید چند نوع تگ به همراه 
  داشته باشید، آنها عبارتند از :پارامتر مختلف 

  تگ بدون پارامتر  نوع

در این حالت تگ ها هیچ گزینه اي را در بر نمی گیرند و   توضیح
  هیچ پارامتر دریافتی یا انتخابی را ندارند

 ;()The_tag  مثال
  

  PHPتگ ها با پارامترهایی با استایل توابع   نوع

لیست از مقادیر در این حالت تگ ها داراي یک سري   توضیح
  هستند که در پرانتز بین تگ قرار می گیرد

 ;The_tag(‘1,2,3’)  مثال
  

  Query Stringتگ ها با پارامترهایی به شکل   نوع
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  توضیح
در این حالت تگ ها داراي حالت هاي مختلفی از دریافت 
پارامتر هستند در این حالت تگ ها به شما امکان تغییر 

  میسر می کنندمقادیر هر پارامتر را 
 ;The_tag(‘parameter=true’)  مثال

  

  شما همچنین می بایست سه نوع از پارامترها را بدانید :

ü : هر متنی می تواند شامل این حالت شود چه یک عدد باشد یا  استرینگ
  قرار می گیرند. ’‘یک کلمه طوالنی. استرینگ ها در داخل 

ü : اعداد مثبت یا منفی را می تواند در بر گیرد. اینتیجرها در داخل  اینتیجر
  قرار خواهند گرفت. ’‘پرانتز یا در داخل 

ü : صبح یا شب و ... )  1می توانید پارامتر صحیح یا غلط ( صفر یا  بولین ،
، غلط =  1را در آن قرار دهید. می تواند از اعداد استفاده کند ( صحیح = 

  قرار نمی گیرند. ’‘ ). بولین ها درون 0

من در این بخش براي شما آنهایی که پر کاربرد هستند را معرفی 
کردم در صورتی که می خواهید با تمام زوایاي این مساله آشنا شوید 

  مراجعه کنید. http://codex.wordpress.orgبه سایت 
Calender 

همانطور که از نامش مشخص است با هدف نمایش تقویم ایجاد  Calenderتگ 
  شده است.

http://codex.wordpress.org
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<?php get_calendar(); ?> 
است یا  tureفقط یک پارامتر بولین دریافت می کند که یا  calendarتگ 

false .  

تنها روز هفته را با یک حرف به نمایش می گذارد براي مثال  tureدر حالت 
Friday =f .  

را مورد استفاده قرار دهید روز هفته را به صورت سه  falseدر صورت که پارامتر 
  . Friday = Friحرفی به نمایش می گذارد. براي مثال 

<?php get_calendar(true); ?> 
<?php get_calendar(false); ?> 

  

List Page 

لیست برگه ها را به نمایش می  <? ;()php wp_list_pages?>تگ 
  . این لیست شامل نام برگه ها به همراه لینک برگه قرار می گیرد.گذارد

  عبارتند از : wp_list_pagesپارامتر هاي 

 Child_of  پارامتر
  Integer  نوع

توضیح به همراه 
  مقادیر

تنها زیر مجموعه برگه ها ( برگه اي که زیر مجموعه برگه 
  مادر قرار دارد ) 
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براي مقدار دهی به برگه استفاده کنید.  IDاز گزینه عددي 
استفاده می کند که به  0به صورت پیشفرض از گزینه 

  معناي نمایش تمام برگه هاست
  

 Sort_colum  پارامتر
  String  نوع

توضیح به همراه 
  مقادیر

  برگه ها را با یکی از حاالت زیر مرتب سازي می کند :
‘post_title’ الفبا مرتب  : برگه ها را بر اساس حروف

  سازي می کند
‘menu_order’  بر اساس مرتبه اي که به برگه ها :

  داده اید، مرتب می کند
‘post_date’  بر اساس تاریخ تولید شده مرتب سازي :

 می کند
‘post_modified’  بر اساس تاریخ آخرین ویرایش :

  برگه ها مرتب سازي می کند
‘post_author’  بر اساس آي دي نویسنده ها مرتب :

  سازي می کند
‘post_name’ بر اساس الفبا :slug  برگه ها مرتب

  سازي می کند.
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  Exclude  پارامتر
 String  نوع

توضیح به همراه 
  مقادیر

لیستی بر اساس شماره آي دي صفحاتی که به آن می 
 دهید به نمایش می گذارد. براي مثال : 

‘exclude=1,4,30’  
  این پارامتر گزینه پیشفرض ندارد.

  

 Depth  پارامتر
  Interger  نوع

توضیح به همراه 
  مقادیر

با استفاده از عدد مشخص می کند آیا سطح ( زیر برگه ) را 
  به نمایش بگذارد یا خیر

  : تمام برگه ها را به نمایش می گذارد 0
  : زیر برگه ها را به نمایش می گذارد 1-

  هاي مادر را به نمایش می گذارد: فقط لیست برگه  1
  

 Show_date  پارامتر
  String  نوع

توضیح به همراه 
  مقادیر

نمایش روزي که برگه ساخته شده است یا آخرین ویرایش 
  بر روي آن اعمال شده است.

: تاریخ را نمایش نمی دهد ( به صورت پیش فرض فعال   ’‘
  است )
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‘modified’  تنها زمانی تاریخ را نمایش می دهد که :
  برگه داراي تاریخ انجام آخرین تغییرات باشد

‘created’  زمان ایجاد شدن برگه را به نمایش می :
  گذارد

  

 Date_format  پارامتر
  String  نوع

توضیح به همراه 
  مقادیر

تاریخ را به گونه اي که در قسمت تنظیمات انتخاب شده 
  هدباشد نمایش می د

  

  Title_li  پارامتر
 String  نوع

توضیح به همراه 
  مقادیر

نوعی متن براي سربرگه لیست صفحات. به صورت 
می کند در صورتی که  Pagesپیشفرض اقدام به نمایش 

  مقدار خالی براي این متغیر در نظر گرفته شود.
  

  ) Blogrollپیوند ها ( 

  کد زیر استفاده کنید :براي به نمایش در آوردن پیوندها می بایست از 

<?php wp_list_bookmarks(); ?> 
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  wp_list_bookmarksبیشترین پارامترهاي مورد استفاده در 

  پارامتر و نوع آن
Categorize 
Boolean  

  نمایش لینک ها به همراه دسته

 ( ture ) 1  مقادیر مجاز
0 ( false ) 

  مثال
<?php wp_list_bookmarks 

(‘categorize=0’); ?> 
لیست لینک هایی که گروه بندي نشده اند را به 

  نمایش می گذارد
  

  پارامتر و نوع آن

Category 
String 

نمایش لیست دسته هاي مورد نظر، در صورتی که 
دسته اي در نظر گرفته نشود تمام لینک ها را به 

  نمایش می گذارد
  آي دي دسته هاي پیوند ها با تفکیک ویرگول  مقادیر مجاز

  مثال

<?php wp_list_ 
bookmarks(‘category=10,  

20, 30’); ?> 
نمایش لیست لینک هایی که در دسته هایی با آي دي 

  قرار گرفته باشند 30و  20و  10
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  پارامتر و نوع آن
Category_orderby 

String  
  مرتب سازي نحوه نمایش دسته لینک ها

 Name  مقادیر مجاز
Id  

  مثال
<?php wp_list_ 

bookmarks(‘category_ 
orderby=name’); ?> 

  نمایش دسته لینک ها بر اساس حروف الفبا
  

  پارامتر و نوع آن
Title_li 
String 

  نمایش متن عنوان در باالي لیست لینک ها

  مقادیر مجاز
Bookmarks  

در صورتی که مقادیري وارد نکنید عنوانی به نمایش 
 نمی گذارد

  مثال

<?php wp_list_ 
bookmarks(‘title_ 

li=Links’); ?> 
  نمایش هدر لینک ها

<?php wp_list_ 
bookmarks(‘title_li=’);  

?> 
  چیزي براي نمایش بر نمی گرداند
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  پارامتر و نوع آن

Title_before 
string 

وضعیت ظاهر متن عنوان دسته را تغییر می دهد در 
 trueیا  1بر روي  categorizeصورتی که پارامتر 

 باشد

 <h2>  مقادیر مجاز

  مثال

<?php wp_list_ 
bookmarks(‘title_ 

before=’<strong>’); ?> 
را بر روي قبل از  <strong>تگ اچ تی ام ال 

  عنوان دسته قرار می دهد
  

  پارامتر و نوع آن

Title_after 
String 

وضعیت ظاهري متن را پس از عنوان تغییر می دهد. 
 1بر روي گزینه  categorizeدر صورتی که پارامتر 

  قرار گرفته باشد trueیا 
 <h2/>  مقادیر مجاز

  مثال
<?php wp_list_ 

bookmarks(‘title_ 
after=’</strong>’); ?> 

را پس عنوان لینک  <strong/>تگ اچ تی ام ال 
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  دسته قرار می دهد
  

  پارامتر و نوع آن
Include 
String 

ویرگول از هم جدا لیست آي دي لینک ها را که با 
  کرده باشید را به نمایش می گذارد

  مقادیر مجاز
  عدد

اگر عددي به آن ندهید تمام لینک ها را به نمایش می 
  گذارد

  مثال

<?php wp_list_ 
bookmarks 

(‘include=”1,2,3’); ?> 
باشد  3و2و1فقط لینک هایی را که آي دي آنها 

  نمایش می دهد
  

  پارامتر و نوع آن
Exclude 
String 

تمام پیوندها به جزء آنهایی که آي دي آنها را وارد 
  کرده اید به نمایش می گذارد

  عدد  مقادیر مجاز

  مثال
<?php wp_list_bookmarks 

(‘exclude=’4,5,6’); ?> 
 4تمام لینک ها را به جزء لینک هایی که آي دي آنها 
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  است به نمایش می گذارد 6و 5و
  

  پارامتر و نوع آن
After 
String  

فرمت ظاهري هر لینک را پس از هر لینک اعمال می 
  کند

 <li/>  مقادیر مجاز

  مثال

<?php wp_list_ 
bookmarks(‘after= 

</strong’); ?> 
را پس از هر لیست  <strong/>تگ اچ تی ام ال 

  لینک به نمایش می گذارد
  

  آرشیو مطالب

آرشیو مطالب ارسالی توسط  <? ;()php wp-get_archives?>تگ قالب 
  شما را به نمایش می گذارد. براي درك بهتر این تگ براي شما چند ثمال می آورم:

ü  مطالب ارسالی 15نمایش عنوان  
ü نمایش عنوان مطالب ارسالی در ده روز گذشته  
ü نمایش لیست آرشیو ماهانه  

  ;()wp_get_archivesپرکاربردترین پارامترهاي مورد استفاده در 
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  پارامتر و نوع آن
Type 
String 

  مشخص کردن نوع آرشیو جهت نمایش

  مقادیر مجاز
Monthly 

Daily 
Weekly 

Postbypost  

  مثال
<?php wp_get_rchives 
(‘type=postbypost’); ?> 

  نمایش عنوان آخرین مطالب ارسالی در وبالگ
  

  پارامتر و نوع آن
Format 
String 

  فرمت نمایش لینک لیست ها

  مقادیر مجاز

Html  قرار دادن کدهاي اچ تی ام ال :<li>  و</li>  در
  ابتدا و انتها

Option  لیست آرشیو را در یک منوي کشویی قرار می :
  دهد

Link  قرار دادن کدهاي اچ تی ام ال :<link>  و
</link> در ابتدا و انتها  

Custom  از تگ مورد نظر خود در اچ تی ام ال استفاده :
  کنید و آن خود به خود آنرا در ابتدا و انتها قرار می دهد

 php wp_get_archives?>  مثال
(‘format=html’); ?> 
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نمایش لینک لیست آرشیو ها که در ابتدا و انتهاي هر کدام 
  قرار گرفته است. <li/>و  <li>تگ اچ تی ام ال 

  

  و نوع آنپارامتر 
Limit 

Interger  
  تعداد به نمایش درآمد آرشیو را محدود می کند

در صورتی که هیچ مقدار عددي براي آن در نظر نگیرید   مقادیر مجاز
  تمام آرشیو را لیست می کند

  مثال
<?php wp_get_archives 

(‘limit=10’); ?> 
  تا را به نمایش می گذارد 10لیست 

  

  پارامتر و نوع آن
Before 
String 

  فرمت متن را پیش از لیست آرشیو قرار می دهد
    مقادیر مجاز

  مثال
<?php wp_get_archives 
(‘before=<strong>’); ?> 

را قبل از هر لیست آرشیو  <strong>تک اچ تی ام ال 
  قرار می دهد
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  پارامتر و نوع آن
After 
String 

  فرمت متن را پس از لیست آرشیو قرار می دهد
    مقادیر مجاز

  مثال
<?php wp_get_archives 
(‘after=</strong>’); ?> 

را پس از هر لیست آرشیو  <strong/>تگ اچ تی ام ال 
  قرار می دهد

  

  پارامتر و نوع آن

Show_post_count 
Boolean 

با استفاده از این پارامترتعداد مطالب ارسالی در هر آرشیو را 
راي به نمایش گذاشتن لیست می کند. تنها در صورتی ب

ارشیو ماهانه از پارامترهاي قبلی استفاده کرده باشید می 
  توانید از این گزینه استفاده کنید

 True = 1  مقادیر مجاز
False = 0 

  مثال
<? wp_get_archives 

(‘show_post_count=1’); ?> 
  نمایش تعداد نوشته هاي ارسالی در هر آرشیو
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  دسته ها

به شما امکان نمایش  <? ;()php wp_list_categories?>تگ قالب 
  لیست دسته ها را می دهد.

  ;()wp_list_categoriesپرکاربردترین پارامترهاي تگ 

  پارامتر و نوع آن
Orderby 
String 

  مرتب سازي لیست دسته ها با توجه به مقادیر متغیر

 Id  مقادیر مجاز
Name 

  مثال
<?php wp_list_categories 

(‘orderby=name’); ?> 
  مرتب سازي لیست دسته ها بر اساس حروف الفبا

  

  پارامتر و نوع آن
Style 
String 

  مشخص کردن فرمت به نمایش درآمد لیست دسته ها

 List  مقادیر مجاز
None 

  مثال
<?php wp_list_categories  

(‘style=list’); ?> 
لیست دسته ها را به نمایش می گذارد و براي هر لینک تگ 

  را قرار می دهد <li></li>اچ تی ام ال 
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<?php wp_list_categories 
(‘style=none’); ?> 

لیست لینک هاي دسته ها ره به نمایش می گذارد با فرمت 
  ساده لینک

  

  پارامتر و نوع آن
Sho_count 
Boolean 

  دسته را به نمایش می گذاردتعداد مطالب ارسالی در هر 

 True = 1  مقادیر مجاز
False = 0 

  مثال
<?php wp_list_categories 

(‘show_count=1’); ?> 
مطلب وجود داشته باشد به   15اگر درون یک دسته اي 

  ) 15علمی ( این صورت نشان می دهد : 
  

  پارامتر و نوع آن
Hide_empty 

Boolean 
هایی که هنوز درون آنها مشخص می کند که آیا دسته 

  مطلبی ارسال نشده است به نمایش گذاشته شوند یا نه

 True=1  مقادیر مجاز
False=0 

  مثال
<?php wp_list_categories 

(‘hide_empty=0’); ?> 
تنها دسته هایی را به نمایش می گذارد که درون آنها 
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  مطلبی قرار گرفته باشد
  

  پارامتر و نوع آن
Feed 
String 

دسته ها در کنار هر دسته  rssمشخص می کند که آیا فید 
  به نمایش در آید یا خیر

 Rss  مقادیر مجاز
  به صورت پیشفرض هیچ فیدي را به نمایش نمی گذارد

  مثال
<?php wp_list_categories 

(‘feed=rss’); ?> 
  آن rssنمایش عنوان دسته به همراه لینک 

  

  پارامتر و نوع آن
Feed_image 

String 
  نمایش عکس فید براي هر فید

  ندارد  مقادیر مجاز

  مثال

<?php wp_list_categories 
(‘feed_image=/wp-content/ 

images/feed.gif’); ?> 
را که آدرس آن مشخص شده است در به  feed.gifعکس 

  نمایش می گذارد
 

  



 فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

  321  
  

  پارامتر و نوع آن
Hierarchical 

Boolean 
دسته، در زیر مجموعه دسته مشخص می کند که آیا زیر 

  مادر به نمایش در آید یا خیر

 True=1  مقادیر مجاز
False=0 

  مثال
<?php wp_list_categories 

(‘hierarchical=0’); ?> 
  می گوید که زیر دسته ها را لیست نکن

  

  راه اندازي ابزارك

درصد از قالب هاي موجود براي وردپرس از قابلیت ابزارك پشتیبانی می  99.99
  کنند. 

طبیعیست که وقتی از ابزارك استفاده می کنید تمام کارها را به دست وردپرس می 
سپارید و آن چیدمان ها را و آنکه چه چیزي باید باشد و یا نباید باشد بر اساس 

  خواسته هاي شما ایجاد می کند.

قالب وردپرس دو مکان براي خلق توابع و نمایش ابزارك ها وجود دارد. البته در 
شما محدودیتی در تعداد ابزارك ها ندارید و می توانید در جاي جاي وبالگ خود 

  ابزارك را تعریف کنید. ( در کد ها )
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است در این مثال استفاده خواهم  sidebar.phpکه فایل  sidebarمن از قالب 
  کرد.

ابتدا شما باید ابزارك را براي قالب خود تعریف کنید. این به معنی است که 
وردپرس را متوجه این مساله کنید که قالب شما از ابزارك پشتیبانی می کند. براي 

استفاده می کنید. این تابع می بایست  register_sidebarاین منظور از تابع 
 functions.phpرار بگیرد. فایل ق functions.phpدر فایل توابع قالب با نام 

  را باز کنید، کد ایجاد ابزارك چیزي شبیه به این است : Twenty Tenدر پوشه 

register_sidebar( array ( 
‘name’ => __( ‘Primary Widget Area’, ‘twentyten’ ), 
‘id’ => ‘primary-widget-area’, 
‘description’ => __( ‘The primary widget area’,  
‘twentyten’ ), 
‘before_widget’ => ‘<li id=”%1$s” class=”widget-
container  
%2$s”>’, 
‘after_widget’ => “</li>”, 
‘before_title’ => ‘<h3 class=”widget-title”>’, 
‘after_title’ => ‘</h3>’, 
) ); 

ها با مقادیري در این کد شما می توانید آرایه هاي متفاوتی را مشاهده کنید. آرایه 
که دارند به وردپرس می گویند که شما چطور دوست دارید ابزارك خود را مدیریت 

  و به نمایش در آورید :



 فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

  323  
  

Name  این نام باید یونیک و منحصر به فرد باشد ( به این معنا که در هیچ :
کجاي دیگر از این نام استفاده نکرده باشید ) در صورتی که می خواهید از یک 

استفاده کنید این مساله زیاد اهمیتی ندارد، اما اگر بخواهید چندین ابزارك ابزارك 
  تعریف کنید نکته مهمی خواهد بود.

Id این آي دي نیز باید یونیک و منحصر به فرد باشد :  

Description  توضیحاتی که در مورد ابزارك در بخش مدیریت به نمایش در :
  خواهد آمد.

Before_widget  کد :HTML ه پیش از اجراي ابزارك می تواند اجرا شودک  

After_widget  کد :HTML که پس از اجراي ابزارك می تواند اجرا شود  

Before_title  کد :HTML  که پیش از اجراي قسمت عنوان ابزارك اجرا می
  شود

After_title  کد :HTML .که پس از اجراي قسمت عنوان ابزارك اجرا می شود  

وردپرس متوجه می شود که  functions.phpن کدي در فایل با وارد کردن چنی
شما یک ابزارك براي خود تعریف کرده اید. و در نتیجه شما از قسمت ابزارك می 
توانید استفاده کنید و مواردي که مد نظر دارید با کشیدن و رها کردن در آن قرار 

  دهید.
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و مشخص کنید که در چه حاال باید کد ابزارك خود را درون قالب نیز قرار دهید 
  قسمتی از قالب می خواهید ابزارك ها را جهت نمایش قرار دهید.

را با استفاده از یک ویرایشگر متن باز کنید و این کد را  sidebar.phpحاال فایل 
  به آن اضافه کنید :

<?php if ( ! dynamic_sidebar( ‘Primary Widget Area’ )  
) : ?> 
<?php endif; ?> 

یک پارامتر دریافت می کند و آن نام ابزارك  dynamic_sidebarتگ قالب 
  است که شما پیش از این تعریف کرده بودید.

و به همین راحتی قابلیت ابزارك را براي قالب خود ایجاد کرده اید. شما محدودیتی 
در این مساله ندارید و می توانید تعداد نا محدودي از ابزارك را در مکان هاي 

  تلف وبالگ خود قرار دهید.مخ

  پرکاربردترین تگ هاي قالب وردپرس

و زیبا سازي ظاهر  HTMLتبریک می گویم! حاال با کمی استفاده از کدهاي 
  قالبتان می توانید یک قالب منحصر به فرد براي خود داشته باشید.

 از این جا به بعد من سعی می کنم چندتا از تگ هاي قالب پر استفاده در وردپرس
را براي تکمیل دوره آموزش یادگیري طراحی قالب براي وردپرس به شما معرفی 

  کنم.



 فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

  325  
  

  comments.phpتگ هاي قالب نظرات 

 <? ;()php comment_author?>  تگ
کاري که انجام 

  نمایش نام نویسنده نظر  می دهد

  

 <? ;()php comment_author_link?>  تگ
کاري که انجام 

  می دهد
نویسنده آدرس وبی که در قسمت نظرات نوشته است بر روي نام 

  قرار می گیرد
  

 <? ;()php comment_text?>  تگ
کاري که انجام 

  متن دیدگاه ارسال شده  می دهد

  

 <? ()php comment_date?>  تگ
کاري که انجام 

  نمایش تاریخ انتشار دیدگاه  می دهد
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 <? ;()php comment_time?>  تگ
کاري که انجام 

  نمایش زمان انتشار دیدگاه  دهد می

  

 <? ;()php echo get_avatar?>  تگ
کاري که انجام 

  نمایش گراواتار نویسنده دیدگاه  می دهد

  

 <? ()php previous_comments_link?>  تگ
کاري که انجام 

  می دهد
اگر از صفحه دیدگاه استفاده می کنید در اینجا دکمه صفحه 

  خواهد آمدقبل لیست دیدگاه نمایش در 
  

 <? ()php next_comments_link?>  تگ
کاري که انجام 

  می دهد
اگر از صفه دیدگاه استفاده می کنید در اینجا دکمه صفحه بعد 

  لیست دیدگاه به نمایش در خواهد آمد
  

   



 فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

  327  
  

  RSSتگ هاي مربوط به فید 

 <? ;php bloginfo(‘rss2_url’)?>  تگ
کاري که انجام 

  وبالگ  RSSنمایش آدرس فید   می دهد

  

 <? ;php bloginfo(‘comments_rss2_url’)?>  تگ
کاري که انجام 

  دیدگاه ها RSSنمایش آدرس فید   می دهد

  

  تگ هاي مربوط به نمایش مشخصات نویسنده

 <? ;()php the_author_description?>  تگ
کاري که انجام 

  می دهد
پروفایل کاربران ( درباره) توضیحات نویسنده را که در قسمت 

  نوشته شده است را به نمایش می گذارد
  

 <? ;()php the_author_email?>  تگ
کاري که انجام 

  ایمیل نویسنده مطلب را به نمایش می گذارد.  می دهد
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  اضافه کردن قابلیت فهرست به قالب

گنجانده شده است و  Twenty Tenپشتیبانی از قابلیت فهرست ها در قالب 
بدین منظور من در طول این فصل به بررسی آن نپرداختم. اما نگران نباشید در این 
قسمت به شما آموزش خواهم داد که چگونه قابلیت فهرست ها را به قالب خود 

  اضافه کنید.

براي فهمیدن وردپرس از اینکه شما قابلیت فهرست ها را در قالب خود گنجانده اید 
را باز کنید و سپس خط زیر را به آن اضافه  functions.phpت فایل می بایس

  کنید :

add_theme_support( ‘nav-menus’ ); 
  را باز کنید و تگ قالب زیر را به آن اضافه کنید : header.phpسپس فایل 

<?php wp_nav_menu(); ?> 
ها، منوهاي به این نکته دقت کنید که شما می بایست در داشبور و قسمت فهرست 

  خود را تعریف کرده باشید.
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  ;()wp_nav_menuپارامترهاي مورد استفاده در تگ 

  Id  پارامتر

  توضیحات
آي دي منحصر به فرد فهرست ( شما می توانید فهرست هاي 
زیادي ایجاد کنید که هر کدام یک آي دي منحصر به فردي 

  دارند )
  خالی  مقدار پیشفرض

 ;wp_nav_menu( array( ‘id’ => ‘1’ ) )  مثال
  

 Slug  پارامتر
  فهرست را بر می گرداند slugنم   توضیحات

  خالی  مقدار پیشفرض

  <= ’wp_nav_menu( array( ‘slug  مثال
‘nav-menu’ ) ); 

  

  Menu  پارامتر
  نام فهرست را بر می گرداند  توضیحات

  خالی  مقدار پیشفرض

  <= ’wp_nav_menu( array( ‘menu  مثال
‘Nav Menu’ ) ); 
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 Menu_class  پارامتر
  جهت نمایش لیست منو cssکالس   توضیحات

  Menu  مقدار پیشفرض
  <= ’wp_nav_menu( array( ‘menu_class  مثال

‘mymenu’ ) ); 
  

 Format  پارامتر
  کد اچ تی ام ال را براي فرمت فهرست ها قرار می دهد  توضیحات

 div  مقدار پیشفرض
 ;wp_nav_menu( array( ‘format’ => ‘ul’ ) )  مثال

  

 Fallback_cb  پارامتر
    توضیحات

    مقدار پیشفرض

  <= ’wp_nav_menu( array( ‘ fallback_cb  مثال
’wp_page_menu’) ); 
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 before  پارامتر
  متنی که پیش از لینک ها به نمایش در می آید  توضیحات

  هیچ  مقدار پیشفرض

  ’wp_nav_menu( array( ‘before  مثال
=> ‘Click Here’ ) ); 

  

 After  پارامتر
  متنی که پس از لینک ها به نمایش در می آید  توضیحات

  هیچ  مقدار پیشفرض

 <= ’wp_nav_menu( array( ‘after  مثال
‘&raquo;’ ) ); 

 



  نویسی شیرین با وردپرس وبالگ

http://www.ebusinessfa.com 

 

 

  

  چهارمبخش 
  ها افزونه
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18      

  افزونه 10
  پر کاربرد وردپرس

افزونه یا پالگین برنامه ایست که براي انجام کاري طراحی شده و باید بر روي 
  وردپرس نصب شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

باز است و همه در سراسر دنیا می توانند  از آنجایی که وردپرس یک نرم افزار متن
به کدهاي آن دسترسی داشته باشند، برنامه نویسان و عالقمندان به این پلتفرم 
دست به کار می شوند تا برنامه یا امکاناتی را که مد نظر دارند و در وردپرس وجود 

  ندارد را به آن اضافه کنند.

است و شما می توانید بسته به تعداد زیادي افزونه براي وردپرس نوشته شده 
  /http://wordpress.org/extend/pluginsنیازتان با مراجعه به آدرس 

  کنید. خود اقدام به جستجو، دانلود و نصب آنها بر روي وردپرس

http://wordpress.org/extend/plugins/
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وردپرس شما نصب براي مشاهده لیست افزونه هایی که در حال حاضر بر روي 
  هستند از پنل مدیریت وردپرس گزینه افزونه ها را انتخاب کنید.

  
همانند لیست باال براي شما لیستی از افزونه هایی که شما براي خود قرار داده اید 

  به نمایش در خواهد آمد.



 افزونه پرکاربرد وردپرس 10فصل هجدهم : 

  334  
  

  نصب افزونه

  
  طریق می توانید اقدام کنید 2جهت نصب یک افزونه شما از 

 وردپرسنصب با کمک  .1

براي این منظور از پنل مدیریت وردپرس خود بر روي گزینه افزودن افزونه 
  کلیک کنید

  
در این حالت شما می توانید با جستجو افزونه مورد نظر خود را بیابید و بر   

 روي گزینه نصب کلیک کنید.
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 نصب دستی .2

در حالت نصب دستی شما می بایست ابتدا به آدرس  •
http://wordpress.org/extend/plugins/  مراجعه

  کنید
  افزونه مورد نظر خود را بیابید •
  آنرا دانلود کنید •
  ) خارج کنید zipاز حالت فشرده (  •
  به هاست خود متصل شوید sshیا  ftpو سپس با  •
 /wp-content/plugin/و پوشه افزونه را در داخل پوشه  •

  آپلود کنید
سپس از پنل مدیریت وردپرس به بخش افزونه ها رفته و در  •

 لیست افزونه مورد نظر خود را مشاهده کنید

براي نصب و استفاده از قابلیت هاي افزونه آنرا از طریق لیست  •
  افزونه فعال کنید

واند به افزونه ضروري که در وبالگ نویسی می ت 10در این فصل من براي شما 
  شما کمک کند را معرفی خواهم کرد.

به این نکته دقت کنید که شما جهت استفاده باید حتما از طریق لیست افزونه ها ، 
  افزونه مورد نظر خود را فعال کنید.

   

http://wordpress.org/extend/plugins/
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  افزونه
Aksimet  

 

http://wordpress.org/extend/plugins/akismet/  

  

  

 

  

   

http://wordpress.org/extend/plugins/akismet/
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که به صورت پیش فرض جزء پالگین هاي وردپرس قرار دارد،  Aksimetافزونه 

  ابل اسپم ها را بر عهده دارد.وظیفه محافظت بخش دیدگاه هاي وبالگ شما در مق

با  نیدمت در برود که شما می تواز دست اکیسممکن است چند دیدگاه اسپم ا
  مت در تشخیص این دیدگاه ها کمک کنید.اتنخاب گزینه اسپم به اکیس

می بایست از پنل مدیریت وردپرس بر روي  Aksimetپس از فعال کردن افزونه 
  در قسمت افزونه ها کلیک کنید. Aksimetگزینه پیکربندي 

  رفته /http://akismet.com/getبه سایت سپس 

  در آن ثبت نام کنید •
  مت خود را دریافت کنید.کلید منحصر به فرد اکیسو  •
  آنرا وارد کنید. Aksimetدر قسمت مورد نظر در پیکربندي  و •

  استفاده کنید. نیز این کلید را می توانید در سایر وبالگ هاي وردپرس خود

http://akismet.com/get
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به تقابل با سرورهاي مت از وارد کردن کلید اکیسمت، همانند تصویر باال اکیسپس 

  خود جهت مراقبت از دیدگاه هاي اسپم خواهد پرداخت.
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براي مشاهده وضعیت آمار مراقبتی اکیسمت می توانید از پنل مدیریت وردپرس بر 
روي گزینه وضعیت اکیسمت کلیک کنید، تا به صفحه آمار و ارقام ارجاع داده 

  شوید.
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  افزونه
All in One SEO Pack 

  

pack/-seo-one-in-http://wordpress.org/extend/plugins/all  

  

  

  

  

   

http://wordpress.org/extend/plugins/all
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SEO  یاSearch Engine Optimizing  به معناي بهینه سازي براي

  موتورهاي جستجوست.

براي موتورهاي جستجو قابل فهم  یعنی شما اقداماتی را انجام دهید تا صفحات شما
  تر باشد تا آنها بتوانند صفحات شما را در خود ایندکس کنند.

هرچند وردپرس به خودي خود رابطه خوبی با موتورهاي جستجو دارد، اما با کمک 
شما می توانید از اینکه صفحات سایت شما به  All in One SEO Packافزونه 

  می شند اطمینان حاصل کنید.خوبی در موتورهاي جستجو ایندکس 

پس از فعال سازي این افزونه و جهت دسترسی به پیکربندي تنظیمات مربوط به 
بهینه سازي به قسمت تنظیمات در بخش مدیریت وردپرس بروید و سپس گزینه 

All In One SEO PACK .را انتخاب کنید  
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کنند که استفاده اکثر نویسنده هاي وردپرس افزونه ها را به گونه اي طراحی می 

کننده ها کمترین درگیري را در پیکربندي افزونه ها داشته باشند و به نوعی مقادیر 
  پیش فرض را از ابتدا تعریف می کنند.



 وبالگ نویسی شیرین با وردپرس

  343  
  

  

نیز چنین است و شما تنها کافیست که  all in one seo packدر مورد افزونه 
  قسمت هاي زیر را تکمیل کنید :

• Home title :  را در این قسمت وارد کنیدعنوان صفحه اصلی  
• Home description :  توضیحات پیرامون صفحه را در این قسمت

  وارد کنید
• Home keywords :  کلمات کلیدي ( کلمات پر استفاده و کلماتی

  که در جستجو مورد استفاده قرار می گیرد ) را در این قسمت وارد کنید.

  

  گزینه ذخیره کلیک کنید.پس از وارد کردن اطالعات مورد نظر بر روي 
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جهت استفاده از این افزونه هنگامی که در حال نوشتن مطلب جدید ( نوشته یا 
برگه ) هستید، در پایین بخش نوشتن محتوا کادري همانند تصویر باال به نمایش 

  در خواهد آمد. 

Title عنوان مطلب را در این قسمت واردکنید :  

Description : توضیح یا متن نوشته را در این قسمت وارد کنید  

Keywords  کلمات کلیدي به کار رفته شده در نوشته را در این قسمت وارد :
  کنید.
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 افزونه

Google XML Site Map  
  

-sitemap-http://wordpress.org/extend/plugins/google
generator/  

  

  

  

  

http://wordpress.org/extend/plugins/google
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بر اساس استاندارد هاي تعریف شده، موتورهاي جستجو با استفاده از ربات هاي 

  جستجوگر در اینترنت اقدام به جستجو و ایندکس کردن سایت ها می کنند.

است که با فرمت یکی از نکاتی که ربات ها به آن دقت می کنند نقشه سایت 
  خاصی ایجاد شده باشد.

  این افزونه وظیفه ایجاد کردن نقشه سایت شما را به عهده دارد.

کار با آن بسیار ساده است، کافیست پس از فعال کردن آن از قسمت تنظیمات در 
کلیک کنید و سپس یک  xml-sitemapپنل مدیریت وردپرس بر روي گزینه 

صفحه کلیک کنید! باقی کار را خود این افزونه براي بار گزینه ذخیره را در پایین 
    شما انجام خواهد داد.
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  افزونه
Google Analytics  

  

-for-analytics-http://wordpress.org/extend/plugins/google
wordpress/  

  

  

  

   

http://wordpress.org/extend/plugins/google
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براي اینکه پی ببرید چه مطلبی توسط بازدیدکنندگان بیشتر مورد توجه است، یا 
اینکه در طول روز چه تعداد بازدیدکننده وبالگ شما را می بیند و در چه صفحات 

  چرخ می زند، نیاز به ابزار آمارگیر دارد.

گوگل یک محصول فوق العاده و رایگان را در اختیار عموم قرار داده است که 
ستفاده از آن رایگان است. براي دسترسی به آن کافیست که به آدرس این ابزار ا

و با حساب گوگل  ) /http://www.google.com/analyticsمراجعه کنید ( 
  ثبت نام کنید. خود در آن

به شما یک کد می دهد که می بایست آنرا در  Analyticsپس از آن گوگل 
  قسمت هدر وب سایت خود قرار دهید.

http://www.google.com/analytics/
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این کار را براي شما راحت می کند! فقط کافیست با  Google Analyticsافزونه 
در قسمت تنظیمات در پنل مدیریت  Google Analyticsمراجعه به قسمت 

 Click Hereگزینه خود را با کلیک بر روي  Analyticsوردپرس، حساب گوگل 

to Authenticate with Google  وارد کنید و مابقی کارهاي را به دست این
  افزونه بسپارید.
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  افزونه
Contact Form 7  

  

7/-form-http://wordpress.org/extend/plugins/contact  

  

  

  

  

 

http://wordpress.org/extend/plugins/contact
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شما می توانید براي خود یک فرم زیبا  Contact Form 7با استفاده از افزونه 

تماس با ما ایجاد کنید. تا بازدیدکنندگان شما به راحتی از طریق این فیلد براي 
  شما ایمیل ارسال کنند.

پس از فعال کردن این افزونه در پنل سمت راست مدیریت وردپرس باکس تماس 
  اضافه خواهد شد.

روي گزینه ویرایش کلیک کنید تا به قسمت انجام و ویرایش تنظیمات این بر 
  افزونه ارجاع داده شوید.
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شما در این قسمت می توانید ساختار چیدمان و عناصر مورد استفاده در این فیلد 
را مشخص کنید، یا اگر تمایل ندارید تنها در باکس پست الکترونیک، در قسمت 

  رد کنید. و سپس بر روي گزینه ذخیره کلیک کنید.گیرنده ایمیل خود را وا

  
قرار گرفته است را در برگه یا نوشته اي که  1سپس کدي که در قسمت فرم تماس 

تمایل دارید قسمت ارتباط از طریق ایمیل به نمایش درآید، قرار می دهید و به 
  همین راحتی فرم تماس با ما را براي خود ایجاد کرده اید!

   



 وبالگ نویسی شیرین با وردپرس

  353  
  

  

  

  

  افزونه
add to any  

  

any/-to-http://wordpress.org/extend/plugins/add  

  

  

  

   

http://wordpress.org/extend/plugins/add
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شما امکان به اشتراك گذاري مطالب وبالگتان  Add To Anyبا استفاده از افزونه 

شبکه اجتماعی ( فیس بوك، توییتر، گوگل پالس )، لینک  100را در بیش از 
  پراکنی و ... فراهم خواهید کرد.

پس از فعال کردن این افزونه در قسمت تنظیمات در بخش مدیریت وردپرس بر 
ین افزونه ارجاع داده کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات ا AddToAnyروي گزینه 

  شوید.
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در این صفحه شما تنظیماتی نظیر ظاهر دکمه ها، چیدمان، محل قرار گیري و .... 
  را مشخص می کنید.

همچنین شما می توانید با کلیک بر روي خدمات در باال صفحه چیدمان دکمه هاي 
  دهید.اشتراك گذاري که مد نظر دارید را با کشیدن و رها کردن ماوس انجام 
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  افزونه
wp clean up  

  

cleanup/-http://wordpress.org/extend/plugins/wp  

  

  

  

   

http://wordpress.org/extend/plugins/wp


 وبالگ نویسی شیرین با وردپرس

  357  
  

  
پایگاه داده شما را گردگیري می کند و اطالعات بیهوده را  wp cleanupافزونه 

  پاك می کند.

افزونه ساختار پایگاه داده خود را بهینه سازي می کنید و خود در واقع با کمک این 
را از شر اطالعات اضافی و بیهوده که حجم پایگاه داده شما را بی دلیل باال برده اند 

  راحت می کنید.

پس از فعال کردن این افزونه از قسمت تنظیمات پنل مدیریت وردپرس بر روي 
کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات این افزونه ارجاع داده  wp-cleanupگزینه 
  شوید.
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در این صفحه با نمودار دایره اي که براي شما ترسیم شده، به شما نشان داده می 
دهد که چه حجم از اطالعات شما بیهوده است. و شما می توانید با تیک زدن بر 

 cleanup the selected itemsروي مواردي که مد نظر دارید و زدن دکمه 
  پایگاه داده خود را گرد گیري کنید.
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  افزونه
wp db manager  

  

dbmanager/-http://wordpress.org/extend/plugins/wp  

  

  

  

  

   

http://wordpress.org/extend/plugins/wp
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خود نسخه پشتیبان تهیه  با استفاده از این افزونه می توانید به راحتی از پایگاه داده

  کنید و اگر با مشکلی بر خوردید نسخه پشتیبان خود را بر روي سیستم نصب کنید.

در پنل مدیریت وردپرس براي  databaseپس از فعال کردن این افزونه باکس 
  شما به نمایش در خواهد آمد.
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  افزونه
w3 total cache  

  

cache/-total-http://wordpress.org/extend/plugins/w3  

  

  

  

  

   

http://wordpress.org/extend/plugins/w3
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W3 Total Cache و سرعت بردن باال براي افزونه ترین کامل و ترین سریع 
  .است وردپرس کارایی

مساله هستند این  این کنند،گواه می استفاده افزونه این از که بزرگی هاي سایت
  سایت ها عبارتند از : 

ü mashable.com  
ü smashingmagazine.com  
ü yoast.com   

 کش را سایت اجزا همه برد، می باال را سایت کارایی W3 Total Cache افزونه
)Cache (مصرف منابع دهد می کاهش را بارگزاري صفحات سرعت کند، می ،

 همان یا CDN سیستم از یکپارچه استفاده امکان و سرور را کاهش می دهد
Content Delivery Network کند. می فراهم را  

  
 Performanceپس از فعال کردن این افزونه، در پنل مدیریت وردپرس باکس 

  نمایان می شود.
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خواهم پرداخت،  general settingدر این قسمت من تنها به آموزش بخش 
زیرا به صورت پیشفرض این افزونه طوري طراحی شده تا نیازهاي تمام کاربران را با 
کمترین دانش کامپیوتري بر آورده کند در نتیجه مقادیر پیشفرض مورد نیاز شما را 

  از قبل اعمال کرده است.

  
 پیش حالت کردن فعال غیر یا فعال براي اي گزینه شما در ابتدا

  .خواهید دید) Preview(نمایش

( فقط مخصوص  است افزونه بودن غیرفعال تقریبا معنی به نمایش پیش بودن فعال
 را آن باید پستست پیکربندي ها و نمایش به شما مورد استفاده قرار می گیرد ) 

  .درآید کار حالت به نمایشی صرفا حالت از و شده فعال افزونه تا کنید غیرفعال
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   .است Page Cache دیگر گزینه

گزینه وظیفه ایجاد صفحات ایستاي کش براي هر صفحه از مطالب وبالگ  این
در هنگام مشاهده صفحات توسط هر  نیست الزم شماست. در نتیجه دیگر

 از) داده پایگاه با تعامل( داینامیک صورت به صفحه صفحات، load بازدیدکننده و
  .شود بارگذاري نو

 .یابد می افزایش توجهی قابل حد تا شما بازگذاري گزینه،سرعت این بودن فعال با

در قسمت متد کش صفحات مشخص می کنید که این اطالعات به چه صورت بر 
  روي سرور شما ذخیره شود.
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  .است را کردن خرد همان یا Minify گزینه دیگر

Minify هاي فایل حجم کاهش براي مشهور تکنیک یک  CSS, JS, HTML, 
  .باشد می RSS فیدهاي و صفحات ها، پست

 آنها دیدن به نیازي کاربران که است ضروري غیر محتویات حذف نیز آن کار مبناي
   .ندارند

 است، نیاز مورد دهندگان توسعه براي که نامه شیوه هاي فایل توضیحات براي مثال
 تواند می و شده کم ها فایل حجم آنها حذف با که را ها فاصله یا .شما کاربران نه

  .دهد افزایش %10 تا را بارگذاري سرعت

در قسمت متد مشخص می کنید که این اطالعات به چه صورت بر روي سرور شما 
  ذخیره شود.
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  .است Database Cache بعد گزینه

گزینه بسیار مهم است زیرا با استفاده از این گزینه شما می توانید پرس و  این
ها را کش کنید و از این طریق مشغولیت سرور را از  Queryجوهاي پایگاه داده یا 

  بین ببرد.

  % سرعت سایت شما را افزایش دهد.100این قابلیت می تواند 

در قسمت متد شما مشخص می کنید این اطالعات به چه صورت بر روي سرور 
  شما ذخیره شود.
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  .است Object Cache بعدي گزینه

 Object از که را داینامیک العاده فوق هاي سایت سرعت تواند می گزینه این

Cache API دهد افزایش کنند، می استفاده.  

در قسمت متد شما مشخص می کنید این اطالعات به چه صورت بر روي سرور 
  شما ذخیره شود.
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 که Content Delivery Network همان یا CDN گزینه به رسیم می حال
( به زبان ساده با استفاده از این قابلیت فایل  .شنید خواهید زیاد آن از آینده در

هاي خود را بر روي سرور هاي مختلف از جهان قرار می دهید و اطالعات سایت 
  شما بر اساس نزدیکترین سرور به بازدیدکننده ارسال و به نمایش در خواهد آمد )

 ,MaxCDN,NetDNA هاي سرویس از W3 Total Cache رابطه این در

Amazon S3, Rackspace Cloud ,و Amazon Cloud Front 
  .کند می پشتیبانی

 استفاده CDN از یا که خورد می افرادي بدرد بخش این است، واضح که همانطور
  کنیم استفاده MaxCDN از اگر مثال .دارند را آن از استفاده قصد یا و کنند می
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  .است Browser Cache یا ورگرآخر کش مر گزینه

 می نظر در انقضا تاریخ نیز سایت اشیاء براي و کرده فشرده را محتویات گزینه این
 سایت از کپی یک وي مرورگر کند، می بازدید شما سایت از کاربري زمان هر .گیرد
 به نیازي کرد، بازدید شما سایت از دوباره اگر تا کند می ذخیره او رایانه در را شما

  .نباشد دوباره بارگذاري

 کردن فعال با. کند می خالی را خود کش مشخص هاي زمانی بازه در مرورگرها اما
 کش در مدتی چه تا را شی هر که فهماند می مرورگر به شما سایت گزینه، این
 .کند حفظ خود
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  افزونه
wp importer  

  

importer-http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress/   

تنظیمات خاصی ندارد و فقط براي انتقال اطالعات به  wp importerافزونه 
  وردپرس باید آنرا فعال کنید.

  

http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress

	Full page photo print
	001
	002_thanks_to
	003_thanks_to_wppersian
	004_copyright
	005_table_of_content
	006_intro
	007_part01
	008_chap01
	009_part02
	010_chap02
	011_chap03
	012_chap04
	013_chap05
	014_chap06
	015_chap07
	016_chap08
	017_chap09
	018_chap10
	019_chap11
	020_chap12
	021_chap13
	022_part03
	023_chap14
	024_chap15
	025_chap16
	026_chap17
	027_part04
	028_chap18

