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بخصوص از استاد گرامي جناب آقاي , با تشكر از همه كساني كه ما را در نوشتن اين كتاب ياري كرده اند 

ما در اين كتاب در بخش مقدمات از يكسري توضيحات . چادوردوزان كه مسبب نوشتن اين كتاب شده اند

بخش  از همچنين, بوده استفاده كرده ايم  wordpress.orgو  wp-persian.comكوتاه كه در سايت 

  .استفاده كرده ايم Rockstar WordPressو  WordPress for dummiesهاي از كتاب هاي 
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  مقدمه

, بود   2.7.1كه ما حال تهيه اين كتاب بوده ايم نسخه وردپرس بايد عرض كنم در زماني , به نام خدا 

و  2.8از آنجا كه نمي خواستيم خوانندگان از امكانات نسخه , بوديم  2.8ولي در انتهاي ما شاهد آمدن نسخه 

از منظر , آشنائي با آن محروم شوند ما نيز تصميم گرفتيم در بخش هاي كه تفاوت هاي رخ داده است 

  .آن قسمت را بررسي كنيم 2.8نسخه 
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  تعاريف اوليه: فصل اول 

  :در اين فصل مي خوانيد 

CMS چيست؟  

  الزم داريد CMSچرا شما يك 

  ويژگي هاي يك سيستم مديريت محتوا

Wordpress چيست؟  

 امكانات وردپرس

  چرا وردپرس ؟

  ويژگي هاي نسخه جديد وردپرس چيست؟

  

  

  

  

  

  



CMS چيست؟  

اي است كه بطور كامل از ايجاد،  برنامه Content Management System يت محتوا ياافزار مدير نرم

را  براي مديريت يك سايت كند و تمام ابزارهاي مورد نياز سايت پشتيباني مي وب مديريت و بروزرساني يك

 .گيرد انقراض آن در بر مي چرخه زندگي يك صفحه وب را از ايجاد و بروزرساني تا CMS .باشد دارا مي

CMS ،باشد شيوه نمايش صفحات و ارتباط آنها با منوها مي همچنين داراي قابليت مديريت ساختار سايت .

   .بكار گرفته مي شود اي سايتي حرفه براي توليد وب كه افزاري است نرم CMS  تر به عبارت ساده

يك نام كاربري و  ا با داشتنتنه  مي دهد  اجازه محتواي وب است كه به كاربران سيستم مديريتي و انتشار

از هيچ ابزار  و استفاده HTML اطالعاتي ازداشتن  ، بدون كلمهء عبور ، توسط يك برنامه كاربردي تحت وب

 . نمايند Publish خود را ايجاد و توسعه اي ، آيتم هاي سايت

ويرايش  را خود  كاربران وب سايت كمك مي كنند آيتم هاي سايت نه تنها سيستم هاي مديريتي محتوا به

 : ، بلكه اين امكان را دارند كه كنند

 . كنند  ايجاد را بطور خودكار عناصر جهت يابي •

 .سازند آيتم هاي سايت را قابل جستجو •

 .را آسان سازند مديريت كاربران و تنظيمات امنيتي سايت •

 . ... و بسياري از موارد ديگر •

  ات وبجويي در زمان براي ايجاد و بروزرساني صفح صرفه •

  سازگاري و استحكام بيشتر •

  پيشرفته (navigation) راهبري •

  پذيري بيشتر انعطاف •

  كنترل نامتمركز سايت •

  سايت امنيت باالتر وب •

  كاهش ورود اطالعات تكراري •

 هاي نگهداري كاهش چشمگير هزينه •
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  الزم داريد ؟  CMSچرا شما يك 

به روز ميشود ميتوانيد بجاي اينكه هر بار به يك ) هفته مثال هر دو(اگر سايت شما هر چند وقت يكبار 

شركت طراحي وب مراجعه كنيد ، خودتان با نصب يكي از اين برنامه هاي مديريت محتوا ، تغييراتتان را 

  .روي سايت اعمال كنيد 

  

  

  

  ويژگي هاي يك سيستم مديريت محتوا

 طالعات مديريت اطالعات فرستاده شده توسط كاربران و تاييد ا -1

  چند زبانه بودن -2

  ايجاد نقشه سايت دايناميك  -3

  امكان ايجاد تجارت الكترونيك يا فروشگاه مجازي -4

  ايجاد فرم براي دريافت اطالعات كاربران -5

  بهينه سازي تصاوير آپلود شده  -6

  ايجاد و بروز كردن متا تگ ها -7

  امكان جستجو در مطالب سايت  -8

  امنيت بيشتر -9

  زارش آمار بازديد از صفحات گ -10

  ....و

Wordpress چيست؟  

كه شما بوسيله  ( GPL بر پايه مجوز( يك سيستم مديريت محتوا كامال رايگان و اپن سورس هست  وردپرس

وردپرس توسط زبان  .بسازيد... گالري و  - پادكست -فوتوبالگ  - آن قادر خواهيد بود براحتي يك وبالگ 

  .براي ذخيره داده ها استفاده مي كند MySQL شده و از قدرت نوشته PHP بسيار محبوب

. رعايت استاندارد هاي جهاني هست دو هدف اصلي سازندگان وردپرس راحتي كاربر در كار با اين سيستم و

مشاهده مي كنيد بطور تمام و كمال در وردپرس نمي  CMS يك بهمين منظور شايد شما امكاناتي را كه در

 API امكانات و منظور سازندگان وردپرس با كد نويسي دقيق و كامل و در اختيار قرار دادن به همين. بينيد

ديگران بتوانند براحتي اقدام به ساخت و  هاي فراوان براي توسعه دهندگان اين امكان رو ايجاد كرد كه

  توسعه افزونه براي وردپرس بكنند
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 امكانات وردپرس

  

  سازماندهي و مديريت

  نصب محلي

هستيد وردپرس را به روش هاي  عالوه بر اين شما قادر. وردپرس براي نصب روي هاست طراحي شده است

  گوناگون حتي روي كامپيوتر خود نصب كنيد 

  

  !هسته قابل حمل

به اين معناست كه وردپرس  اين. نيد به صورت درختي وردپرس رو بر هاست خود نصب كنيداشما مي تو

وردپرس  ,عالوه بر اين قادر هستيد براي داشتن يك كار تميز. شه خاص دارا هست در يك پو اقابليت نصب ر

  .درا به آدر دلخواه تغيير دهيدر يك پوشه نصب و آدرس مورد نظر استفاده  را

   هر اختالف ساعتي كه داريد

. كنيدتوجه به ساعت جهاني تنظيم  وردپرس اين امكان رو به شما مي دهد كه ساعت مورد نظر خود را با

ساعت و نيم جلو هست بنابراين شما  3ساعت شما از ساعت جهان  بطور مثال اگر در تهران زندگي مي كنيد

  .زمان وردپرس را براحتي تغيير دهيد قادر هستيد تا

������ gzip  

براي ( پهناي باند خود را كاهش دهيد  ميزان مصرف gzip شما مي توانيد در وردپرس با فعال كردن قابليت

  ).كرده باشداستفاده به عنوان وب سرور آپاچي  شما بايد از سرور استفاده از اين قابليت

  .اين قابليت نيازمند پشتيباني از اين قابليت توسط مرورگر كاربر مي باشد عملكرد

 

 

  ف اوليهتعاري:  فصل اول
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  سطح دسترسي

راي يك كاربر به سطحي كه شما ب بنابراين با توجه. سطح براي كاربران تعيين كند 5وردپرس قادر است 

  .دسترسي پيدا مي كند خاص تعيين مي كنيد آن كاربر به امكانات خاصي

  مشخصات كاربران

كمي در  -آي دي مسنجر  - ايميل  هر كاربري پس از ثبت نام مي تواند مشخصاتي براي خود نظير آدرس

ر وبالگ و سايت خود قرار توانيد هر قسمتي را با توجه به نياز د رو تعيين كند و شما مي... مورد خودش و 

  .دهيد

  نصب و بروزرساني آسان

و در مدت زمان كوتاهتري آنرا به نسخه جديد  ددقيقه وردپرس را نصب كني 5شما مي توانيد در كمتر از 

نصب و ارتقاي وردپرس در بين سيستم هاي ساخته شده از نظر سادگي و سرعت بسيار  . انتقال دهيد

  . معروف است

  

  اميك و انعطاف پذيركامال دين

با توجه به نياز كاربر در همان  تمام مطالب و صفحات. شما در وردپرس چيزي با نام بازسازي نمي بينيد

صفحات شما به سرعت ساخته و نمايش داده مي شود و ميزان  اين بدين معناست كه. لحظه ساخته مي شود

  .شما اشغال مي شود بسيار پايين است حجمي كه روي هاست

  منتشر كردن كار شما

  فيدها

. را ارائه مي دهد)  0.3 نسخه ) Atom – (0.93 و  2نسخه  RSS ( وردپرس نسخه هاي مختلفي از فيد

شود بلكه وردپرس به شما فيد هاي گوناگوني براي  همچنين نسخه فيد ها تنها محدود به مطالب نمي

  .طلب نيز مي دهدنظرات يك م - نويسنده خاص  - قسمت هاي مثل هر دسته بندي

عالوه بر اين شما قادر خواهيد بود تا حداكثر ميزان مطالب در يك فيد را مشخص كرده و يا فيدتان را بطور 

  .ناقص و كامل در بياوريد
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  آدرس دهي براي مطالب شما

خاب اين امكان به شما گستره انت .شما قادر هستيد براحتي فرمول آدرس دهي مطالب خود را تغيير دهيد

درست از اين قابليت باعث مي شود كه مطالب شما بسيار  در ضمن در صورت استفاده. وسيعي را مي دهد

شما  جستجو نظير گوگل ذخيره شود و نتيجه آن نيز بازديد بسيار بيشتر از صفحات بهتر در موتور هاي

  .است

  ارتباط با ديگر وبالگ ها

به شما مي دهد تا ارتباط بسيار  اين امكان رو PingBack و وردپرس با داشتن قابليت هايي همچون بازتاب

   .بهتري با ديگر وبالگ ها داشته باشيد

   طراحي و شخصي سازي

  استفاده از پوسته ها

. بسازيد و از آن ها استفاده كنيد وردپرس به شما اين قابليت رو مي دهد كه پوسته هايي به صورت ديناميك

  .انجام مي پذيرد ي پوستهاين كار با استفاده از تگ ها

   تگ هاي پوسته

 وردپرس نيازي به يادگيري زبان نوشته شده است ولي شما براي ساخت پوسته براي PHP وردپرس به زبان

 PHP هاي پوسته ها استفاده كنيد  نداريد و كافيست در مكان هاي الزم از تگ.  

  ويرايش گر پوسته

  .نل مديريتي وردپرس فايل هاي پوسته خودتان را ويرايش كنيدشما قادر خواهيد بود مستقيما از داخل پ

  پوسته هاي فراوان

  .به معني برطرف كردن خواسته هر سليقه اي است هزار پوسته است و اين  6وردپرس داراي بيش از 

  افزونه ها 

ابليتي كه نياز را مي دهند كه هر ق وردپرس داراي صدها افزونه است كه اين افزونه ها به شما اين اختيار

بطور مثال شما بوسيله اين افزونه ها قادر خواهيد . وردپرس اضافه كنيد داريد را تنها با چند مرحله ساده به

  كنيد... فروشگاه و  -گالري  - پادكست  -براحتي اقدام به ساخت فوتوبالگ  بود
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  ساخت محتوا

  رمز عبور براي مطالب

بدين صورت بازديدكنندگان تنها  .و صفحات خود رمز عبور قرار دهيد شما مي توانيد براحتي براي مطالب

  .مطالب خواهند بود در صورت وارد كردن رمز صحيح قادر به مشاهده

  نام التين

اين . و صفحات خود را تعيين كنيد شما با استفاده از اين قابليت قادر خواهيد بود كه آدرس لينك مطالب

  .فارسي زبان مي باشد ي كاربرانقابليت يك قابليت رويايي برا

  فرستادن مطلب براي آينده

كنيد كه وردپرس بطور خودكار آن  شما قادر هستيد مطلبي را امروز بنويسيد و با تنظيم كردن آن كاري

  .به سايت بفرستد مطلب را در تاريخ و ساعت مشخص شده توسط شما

  مطالب چند صفحه اي

تقسيم كنيد تا ديگر كاربران  ي توانيد مطالب خود را به چند صفحهاگر مطالب شما طوالني هست شما م

  .شما نياز به باال و پايين بردن صفحه نباشند

  بارگذاري فايل و تصاوير

ها و تصاوير مورد نياز خود را  شما بصورت مستقيم در قسمت نوشتن مطالب در وردپرس قادر هستيد فايل

  .تنها با يك كليك آنرا درون مطلب خود جاسازي كنيد ه وكرد) آپلود ( بصورت مستقيم بارگذاري 

  دسته بندي مطالب

همچنين مي توانيد براي . كنيد شما قادر هستيد براي يك مطلب بي نهايت دسته بندي و موضوع تعيين

  . زير مجموعه و الي آخر تعريف كنيد موضوعات زير مجموعه و براي زير مجموعه ها نيز

  شكلك ها

  .را تبديل به شكلك ها مي كند ":)"ورت خودكار كاراكترهايي مانند وردپرس بص
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  ذخيره بصورت پيش نويس

قادر هستيد اين مطالب را كه  در وردپرس , شما مطلبي را نيمه كاره بنويسيد استممكن  قعخيلي از موا

در زمان مورد نياز آنها بصورت پيش نويس ذخيره كنيد تا  هنوز آمادگي درج در سايت و يا وبالگ را ندارند

  .را منتشر كنيد

  پيش نمايش

جالب . مطالب نوشته شده را حتي بر روي وبالگ خود مشاهده كنيد ي ازشما مي توانيد همواره پيش نمايش

  هست نه ؟

  ابزارهاي وبالگ نويسي

ادر هستيد بدون نرم افزارها شما ق بوسيله اين. وردپرس با بيشتر نرم افزارهاي وبالگ نويسي هماهنگ هست

مطالب را بنويسيد و در هنگام آنالين شدن آنها را در وبالگ منتشر  نياز به مراجعه و حتي در حالت آفالين

  .اشاره كرد Windows Live Writer به برنامه ودنمونه اين برنامه ها مي ش از. كنيد

  ارسال مطلب بوسيله ايميل

  .ز كنيدشما قادر هستيد وبالگ خود را با ايميل برو

  

  ستون كناري

گزينه هاي مورد نياز را با موس  است كافي .شما مي توانيد براحتي ستون كناري وبالگتان را تغيير دهيد

  .كشيده و در جاي مناسب رها كنيد

  بايگاني و جستجو

  بايگاني

دسته شما قادر هستيد . كند وردپرس بصورت خودكار مطالب شما رو بر حسب مقاديري دسته بندي مي

از ديگر دسته بندي ها مي شه به دسته .داشته باشيد ماه و سال -هفته  -بندي هايي زماني بر حسب روز 

  .بندي برحسب نويسنده اشاره كرد بندي موضوعاتي و دسته
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  جستجو

بوسيله اين جستجو مي  وردپرس داراي يك موتور جستجوي توكار براي مطالب شما هست كه كاربران

  . پالگين مي تونه بسيار دقيق تر بشه اين قسمت با نصب يك. الب شما جستجو كنندتوانند در مط

 

  بحث و نظرات

  ساخت يك انجمن

    - قابليت هايي چون بازتاب وردپرس ابزاري براي ساخت يك شبكه اجتماعي نيست اما با دارا بودن

pingbacks ديگر وبالگ نويسان ايجاد كندبا خوانندگان و  و نظرها مي تونه ارتباط خوبي بين شما.  

  html اجازه براي تگ هاي

را در قسمت  html نحدودي از تگ هاي وردپرس به كاربران اجازه استفاده از تعداد! همه شيطان نيستند

  .گونه مشكل امنيتي اي براي شما به وجود نمي آورند نظرها مي دهد بطوري كه اين تگ ها هيچ

   مديريت

شما مي تونيد . تونيد مديريت بسيار دقيقي بر روي نظرها و بازتاب ها داشته باشيدشما در وردپرس مي 

   :مديريت كنيد

  تمام نظرات رو قبل از نمايش در وبالگ •

  نظراتي حاوي كلماتي مشخص •

  نظرات فرستاده شده از يك آي پي خاص •

  نظراتي با بيش از يك تعداد مشخص لينك •

  .ضد هرزنامه بسيار قوي نيز در وردپرس وجود داردهمچنين در كنار اين گزينه ها يك 
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   اطالع رساني

شما مي تونيد وردپرس را جوري تنظيم كنيد كه در صورت ارسال يك نظر جديد و يا قرار گرفتن يك نظر 

  .در قسمت مديريت به شما ايميل بزنه

  ساخت و مديريت لينكستان

  لينكستان

خود لينك بدهيد تا ديگران را نيز  به دوستان و وبالگ هاي مورد عالقه بوسيله لينكستان شما قادر هستيد

با داشتن اين قسمت به شما اجازه افزودن و مديريت لينك  وردپرس. از خواندن آنها بي نصيب نگذاريد

  .دهد دوستانتان را مي

  دسته بندي

ليت به شما اجازه مي ده تا قاب اين. شما قادر هستيد حتي براي لينك هايتان دسته بندي ايجاد كنيد

  .بتونيد به شيوه بهتري آنرا عرضه كنيد مديريت بهتري روي لينك هايتان داشته باشيد و

  وارد كننده

  استفاده مي كرديد كافيه آدرس لينك يا فايل بالگرد يا Blogrolling اگر شما قبال از سرويس هايي مثل

OPML  ند لحظه لينك هايي كه در اين سرويس ها داشتيد به در كمتر از چ آنرا به وردپرس بدهيد تا

  . بشه وردپرس منتقل

   خروجي

فايل به عنوان فايل پشتيبان  شما مي توانيد از اين. مي دهد OPML وردپرس نيز براي اين قسمت خروجي

  .ديگر سرويس هاي مشابه استفاده كنيد براي اين قسمت يا انتقال اطالعات اين قسمت به

  نمايش

اين لينك ها را به نمايش در  قادر هستيد با استفاده از تگ پوسته اين بخش هر جا كه الزم هست شما

  .خودتان بياوريد با دسته بندي و مرتب سازي مورد نظر

افزونه هاي بسيار توليد شده براي  شما بوسيله. شما در باال با برخي از قابليت هاي وردپرس آشنا شديد

  . نظر داريد را به وردپرس اضافه كنيد هر قابليتي كه در وردپرس قادر خواهيد بود
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  چرا وردپرس ؟

  

  پاسخ سريع به مشكالت امنيتي

اين باعث دلگرمي است كه , در حالي كه مشكالت امنيتي آنالين هر روز به مسئله بزرگتري تبديل مي شوند 

و كشف شده اقداماتي انجام مي  اعضاي تيم وردپرس بسيار سريع و به موقع نسبت به مسائل امنيتي جديد

  .دهند

  SEOدوستي با 

Seoبحث , چه چيزي كه امروزه براي قالب وب مسترها و به قولي ساكنان اينترنت اهميت پيدا كرده است 
1 

 Search enginesاز زمره پيشگامان  wordpressدر حال حاضر با امكانات موجود . مي باشد 

friendly  ضمن آنكه , مي باشدplguin  هاي نيز در اين رابطه درWordpress  تعبيه شده اند كه قدرت

  .كار را تا ميزان چشم گيري افزايش داده است 

  

  استفاده آسان

پس , امكانات فوق العاده هميشه در كنار كاربري راحت كامل مي شود , شايد بر هيچ كسي پوشيده نباشد 

اين سيستم مديريت محتوا . ار مهم وضروري باشدشايد پيش از هر چيزي داشتن يك محيط كاربر پسند بسي

چنان ساخته و پرداخته شده است كه هم براي تازه كاران بسيار شيرين و دلچسب است و هم براي آن دسته 

شايد موضوعي كه به اين . ها كه عمري را در اين راه بوده اند Proffessionalاز پيشكسوتان يا به قولي 

است و .. و  ajaxجالب و همچنين استفاده از فناوري هاي به روز مانند  چيدمان, بحث كمك كرده است 

  !انجام غالب كارها در كمترين زمان و گاهي با يك كليك مانند بروز رساني سايت , مورد ديگر 
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  ويژگي هاي نسخه جديد

دسترس بصورت آزمايشي در  wordpress 2.8در زماني كه ما در حال نوشتن اين كتاب بوديم نسخه 

از آن جا كه بهتر بود به نسخه اي پرداخته . توسعه دهندگان براي بيان نقاط ضعف قرار گرفته بود كاربران و 

ويژگي هاي نسخه  تعدادي از  در زير. گذاشتيم  2.7.1ما بنا را بر نسخه , يا پايدارتر باشد  Stableشود كه 

اي قديمي تر نبوده است با ذكر توضيح مختصري جديد كه تازه به اين نسخه اضافه شده است و در نسخه ه

  ).ويژگي نو اضافه شده بود 400در نسخه جديد حدود . (بيان شده است 

  

  

  :در بخش ديدگاه 

تا تمركز خود را برروي , گاهي الزم است :  امكان بستن بيان ديدگاه در پست هاي قديمي - 1

ديگر به پست هاي قديمي جوابي داداه  ديدگاههاي پست هاي جديد گذاريد و نيازي نمي بينيد تا

  .ازا ين رو در نسخه جديد چنين امكاني در اخيتار كاربران قرار گرفت. شود

در بعضي موارد آنچنان تعداد ديدگاهها زياد است كه بررسي و حتي  :صفحه دار كردن ديدگاهها  - 2

امكاني داده شده است تا  از اين رو چنين, دنبال كردن آنها براي كاربران و مديران نيز سخت است 

 . جدا بررسي نمايند كاربران ديدگاهها را در صفحاتي

امكاني كه واقعا مدت ها كاربران اين سيستم :  امكان پاسخ دهي به ديدگاهها در پنل مديريت - 3

 .به دنبال آن بوده اند

ا بسيار اين ويژگي نيز كار مديران را در بخش مديريت ديدگه:  كليدهاي ميانبر براي توضيحات - 4

 .در فصل هاي جلوتر اين ويژگي كامال بررسي شده است , ساده كرده است 

  قالب ها و افزونه هادر بخش 

 .اين امكان نيز قابليتي بي نظير را براي مديران فراهم آورده است :نصب افزونه ها با يك كليك  - 1

امكان مشاهده افزونه هاي ,  يكي ديگر از امكاناتي كه مديران به دنبال آن بوده اند: مرور افزونه ها - 2

 .فعال و غير فعال بوده است كه در اين نسخه گنجانده شده است 

h4p://mashable.com/2008/12/04/wordpress-27-features/                   w 
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رفع مي  wp-stickyقابليتي كه در نسخه گذشته با افزونه اي با نام  :امكان سنجاق كردن پست  - 3

 .امروز در خود وردپرس گنجانده شده است , شد 

ابليت آنچنان كار را براي مديران ساده كرده است كه اين ق: بروز رساني هسته وردپرس با يك كليك  - 4

 .ديگر شايد هيچ آرزوي جديدي نداشته باشند

آنچنان كه مديران امروز مي توانند بسادگي از آمدن نسخه : اطالع در مورد نسخه جديد قالب ها  - 5

 Theme مي توانند در مورد نسخه جديد قالب ها با ويژگي, جديد افزونه در پيش خوان آگاه شوند 

Update API Notices آگاهي يابند. 

6 - QuickPress  : امكاني كه واقعا كار براي كاربراني كه با اخبار و وقايع درگير هستند راحت كرده است

اين امكان باعث شده است تا شما بدون هيچ دردسري در صفحه اول پيش خوان مبادرت به ارسال , 

 .پست نمائيد
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  شروع به كار :فصل دوم 

  :در اين فصل مي خوانيد

  wordpressنصب و راه اندازي  •

  برروي سرور  -   

  برروي سيستم محلي  -   

  تنظيمات اوليه •

  تغيير كلمه عبور - 

  تنظيمات همگاني -

  استفاده از تاريخ هجري شمسي -

  تغيير محل ذخيره فايل هاي آپلودي -

  جلوگيري از حمله اسپم ها -



 

  wordpressازي نصب و راه اند

  :احتياجات - 

و حتي يك سيستم مديريت محتوا يكسري نيازمندي ها وجود ... نرم افزار و , وسيله , براي نصب هر دستگاه 

  .آنها را داشته باشيد دارد كه شما بايد حتما 

يا همان  Webmasterبا تماس با , پيش از نصب بهتر است از موجود بودن اين موارد برروي سرور خود

  .كسي كه مسئول پشتيابي است مطمئن شويد 

PHP  يا باالتر 4.3نسخه  

Mysql  يا باالتر 4نسخه  

كه برروي سرورهاي لينوكس نصب است استفاده  apache از اشاره شده بود كه اگر, در سايت وردپرس 

  .از مزيت هاي بيشتري برخوردار هستيد, كنيد 

  

   

  نصب برروي سرور

براي دانلود مي , دانلود و سپس آپلود آن برروي سرور است , ن مرحله مهم است اولين چيزي كه در اي

  .توانيد به آدرس  مراجعه فرمائيد

  

را پيشنهاد مي  Flashfxpداريد كه من به شما نرم افزار  Ftpشما نياز به يك نرم افزار كار با , پس از دانلود 

  .كنم

براي دسترسي  Passwordو  User nameوارد كردن  همانطور كه در تصوير مالحضه مي كنيد شما نياز

كنترل پنل سايت  HELPخود و يا با مراجعه به  webmasterبراي ايجاد مي توانيد از , هستيد FTPبه 

  .استفاده نمائيد

  

http://wordpress.org/download/ W  

http://wordpress.org/about/requirements/ W  
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واگر سرور شما  مراجعه فرمائيد /www/به شاخه  ستشدن چناچه سرور شما لينوكس ا loginپس از 

پس از ورود به شاخه مناسب مي توانيد فايل  .  مراجعه كنيد wwwrootوانيد به شاخه ويندوز است مي ت

zip  دقت فرمائيد اگر بخواهيد مستقيما فايل زيپ دانلود شده را در سايت , دانلودي خود را آپلود نمائيد

دسترسي به  شما براي , يا استخراج فايل Extractپس از  /www/مثال در همين شاخه  , خود آپلود كنيد 

wordpress  بايد به شاخهwordpress/www/  است مانند تصوير زير ابتدا  اين بهتر, مراجعه فرمائيد

فايل زيپ را در محلي برروي سيستم محلي خود استخراج و سپس دوباره آن را زيپ فرمائيد تا ديگر شاخه 

  .استخراج شوندايجاد نشود و فايل در مسير دلخواه براي شما  wordpressاي با نام 
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كنترل پنل با توجه به نوع سيستم عامل برروي سرور , پس از آپلود نياز داريد تا وارد كنترل پنل خود شود 

و اگر لينوكس باشد از كنترل    Plesk اكثرا از كنترل پنل, چنانچه  ويندوز باشد , شما متفاوت مي باشند 

خود مي توانيد بصورت زير عمل  Control panelدسترسي به براي , استفاده مي شود  Cpanelپنل 

  ) pleskو دومي براي دسترسي به  Cpanelاولي براي دسترسي به . (نمائيد

  

  

  

خود تماس حاصل كنيد و از او  Webmasterچنانچه سرور شما از كنترل پنل ديگري بهره مي برد با 

  .درخواست آدرس دسترسي به پنل را كنيد

http://www.test.com/cpanel/ W  

http://www.test.com:8443/ W  

17 

  شروع به كار:  دوم فصل



File manager  به مسيرupload  فايل

 Extract Fileپس از رفتن به مسير مورد نظر مي توانيد با انتخاب فايل و سپس انتخاب گزينه 

  

  .بايد اقدام به ايجاد يك ديتابيس جديد نمائيد 

Mysql database برويد.  

در اين بخش همانطوري كه مستحضر هستيد شما بايد يك نام كاربري و كلمه عبور براي اتصال به 

بهتر است براي كلمه عبور بصورت خيلي قوي و از تركيب حرف و عدد و 

پس از انتخاب يك كلمه عبور نياز داريد تا يك ديتابيس ايجاد و سپس 

  

18 

File managerرود به پنل شما نياز داريد تا با استفاده از ابزاري با نام 

extract  فايل كنيد.  

  

پس از رفتن به مسير مورد نظر مي توانيد با انتخاب فايل و سپس انتخاب گزينه 

  .فايل را استخراج نمائيد

  

بايد اقدام به ايجاد يك ديتابيس جديد نمائيد , استخراج و پيش از شروع نصب 

Mysql databaseبراي اين كار كافي است دوباره به پنل مديريت بازگشته و به بخش 

  

در اين بخش همانطوري كه مستحضر هستيد شما بايد يك نام كاربري و كلمه عبور براي اتصال به 

بهتر است براي كلمه عبور بصورت خيلي قوي و از تركيب حرف و عدد و , داشته باشيد 

پس از انتخاب يك كلمه عبور نياز داريد تا يك ديتابيس ايجاد و سپس , بهره بريد  @

  .نمائيدخود  ا كاربريمبادرت به لينك كردن ديتابيس ب

  ايجاد ديتابيس

   شروع به كار:  دوم فصل

رود به پنل شما نياز داريد تا با استفاده از ابزاري با نام پس از و

extractرفته و اقدام به 

پس از رفتن به مسير مورد نظر مي توانيد با انتخاب فايل و سپس انتخاب گزينه 

Contents فايل را استخراج نمائيد

  

استخراج و پيش از شروع نصب  پس از

براي اين كار كافي است دوباره به پنل مديريت بازگشته و به بخش 

در اين بخش همانطوري كه مستحضر هستيد شما بايد يك نام كاربري و كلمه عبور براي اتصال به  

داشته باشيد  ديتابيس خود

@عالمت خاص مانند 

مبادرت به لينك كردن ديتابيس ب



  

  نك كردن كاربري با ديتابيس

  

منظور جائي است كه ,پس از ايجاد يك صفحه يا تب جديد در مرورگر خود باز كنيد و به آدرس مورد نظر 

  

wp  را برروي سرور خود ايجاد كنيد

ولي همانطوري كه مي بينيد , قابل انجام است 

وش خواهيم ما به بررسي دو ر. از داريد در بعضي از سرورها اين كار را بصورت دستي انجام دهيد 

http://www.test.com/test
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نك كردن كاربري با ديتابيسلي              

پس از ايجاد يك صفحه يا تب جديد در مرورگر خود باز كنيد و به آدرس مورد نظر 

  .كرده ايد برويد 

  .مانند زير مواجه خواهيد شد  اي

wp-configبا نام  يشما گفته مي شود كه بهتر است فايل

قابل انجام است  installالبته در نسخه هاي جديد اين كار توسط بخش 

از داريد در بعضي از سرورها اين كار را بصورت دستي انجام دهيد 

www.test.com/test 

   شروع به كار:  مدو فصل

پس از ايجاد يك صفحه يا تب جديد در مرورگر خود باز كنيد و به آدرس مورد نظر 

كرده ايد برويد  uploadفايل را 

  

  

اي پس از ورود با صفحه

شما گفته مي شود كه بهتر است فايله به حدر اين صف

البته در نسخه هاي جديد اين كار توسط بخش , 

از داريد در بعضي از سرورها اين كار را بصورت دستي انجام دهيد شما ني

  .پرداخت 

W  



 

همانطوري كه مشاهده خواهيد كرد , وردپرس را در محلي استخراج كنيد  zipابتدا فايل , براي روش دستي 

 wp-config.phpرا به آن وجود دارد كه شما نياز داريد تا  wp-config-sample.phpفايلي با نام 

باز و اقدام به  notepadرايشگر متن از جمله پس از تغيير نام بايد آنرا توسط يك وي, تغيير نام دهيد 

  .تغييرات كنيد  يكسري

  پيش از تغيير نام

  

  پس از تغيير نام

  

  

  

و  DB_USER  ,DB_PASSWORD  ,DB_HOSTمانند تصوير زير اقدام به مقدار دهي مقادير 

DB_NAME  پس از , يكي باشد دقت كنيد كه مقادير با اطالعات كه در كنترل پنل وارد كرده ايد , نمائيد

اگر مشكلي در ارتباط , كنيد  Uploadتغييرات فايل را ذخيره كنيد و آن را توسط برنامه مورد عالقه خود 

  :با ديتابيس رخ دهد با پيغامي مانند زير 

Error establishing a database connection 

  .مواجه خواهيد شد
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  شروع به كار:  دوم فصل



 

  

  . شويدشيد بايد با صفحه اي مانند زير مواجه شده اگر شما همه اطالعات را درست وارد كرده با
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  شروع به كار:  دوم فصل



 

  .در اين صفحه شما مي توانيد آدرس ايميل خود و همچنين عنوان وبالگ يا همان سايت خود را وارد نمائيد

 عمليات يك در پايان, تا نصب شروع شود  .كليك نمائيد install Wordpressپس از وارد كردن برروي 

  .نياز است  مورد كه براي ورود به پنل مديريت, كلمه عبوري به شما داده مي شود به همراهنام كاربري 

  

از اين روش آن پشتيباني سرور شما براي شروع بسيار ساده تر از روش اول است و تنها شرط , روش دوم 

ند در صفحه اول مان. شما هيچ مشكلي نداشته باشيد  unixمن فكر مي كنم در سرور هاي برپايه ,  است

جمع , تصوير زير به شما اطالعاتي مي دهد و از شما درخواست مي شود كه اين اطالعات را پيش از نصب 

  .كليك كنيد  Let's goخوب چون ما اين كار را انجام داده ايم پس برروي . آوري كنيد 

  

صال به ديتابيس و اتنام كاربري , آمده است شما نياز داريد تا نام ديتابيس  ي كهدر صفحه بعد در تصوير

 tableدر بخش . بهترين حالت است ,  )نقطه( DOTيا  جاري  كه مقدار Database hostهمچنين 

prefix  براي كاربراني كه با , اين گزينه , يك پسوند براي جداول ديتابيس خود انتخاب كنيد , مي توايند

نكته اي كه بسيار مهم است آن  . مواجعه هستند بسيار عالي مي باشدمحدوديت ديتابيس در سرور خود 

پس از ورود   .ديگري تغيير دهيد ناميخود را به  Table prefixاست كه بهتر است براي امنيت بيشتر 

  .كليك كنيد  Submitاطالعات برروي 
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  به كارشروع :  دوم فصل



 

  

  .صفحه اي مانند زير نمايان مي شود , اگر اطالعات را صحيح وارد كرده باشيد 

مانند روش اول , كليك كنيد تا مراحل نصب شروع شود Run the install در اين صفحه برروي گزينه

پس از .صفحه اي ظاهر خواهد شد و از شما آدرس ايميل و عنواني را براي وب سايتتان در خواست مي كند 

مانند بخش پيش كه توضيح , در تصوير زير , كليك كنيد  install the wordpress آن برروي گزينه

كافي است , م كاربري و كلمه عبور براي دسترسي به بخش مديريت براي شما تهيه شده است نا, داده شد 

  .تا كلمه عبور را كپي و پس از اولين ورود مبادرت به تغيير آن كنيد 
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  شروع به كار:  دوم فصل



 

  

براي دريافت فارسي ساز مي توانيد به آدرس زير , پيش از ورود نياز است تا فارسي ساز را نصب كنيد 

  .مراجعه كنيد 

  

  

استخراج و  يابتدا فايل را در مسير, پس از دريافت مانند زماني كه مي خواستيم فايل وردپرس را آپلود كنيم

  .پس از آن دوباره آن را زيپ و آپلود مي نمائيم

  

http://www.wp-persian.com/download W  

24 

  شروع به كار:  دوم فصل



 

در كنترل  File managerباز هم نياز است تا با استفاده از , پس از آپلود در ميسر اصلي نصب وردپرس 

مجددا   wp-configفايل در پس از اين كارشما بايد ,  مفايل كنيكردن  extractقدام به ا, پنل خود 

خود و يا همين كنترل پنل  Ftp browserاز اين رو نياز داريد تا آن را يا توسط برنامه , تغييراتي دهيد 

  .نمائيد WPLANGش در بخ fa_IRآنرا مانند تصوير زير باز و اقدام به درج  , پس از دريافت. دريافت كنيد

  

 loginاگر اطالعات را صحيح درج كرده باشيد بايد پس از , پس از ويرايش دوباره بايد آن را آپلود نمائيد 

  .نمايش داده شودكردن تمام پنل مديريتي شما بصورت فارسي و بصورت تصوير زير 
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  به كارشروع :  دوم فصل



 

  

  

  

  نصب برروي سرور محلي

محلي  اي كه در واقع به شبكه وصل نيست و يا تنها به شبكههمان سيستم شماست , منظور از سرور محلي 

كه شما نياز به يك با اين تفاوت ,  استتمامي مراحل نصب مانند نصب برروي يك سرور .  وصل مي باشد

اگر سيستم عامل شما ويندوز باشد به هر دو دسترسي , داريد  Apacheو يا  IISوب سرور مانند برنامه 

جود ودر حال حاضر بسته هاي در محيط نت م. بهره گيريد  Apacheورت مي توانيد از در غير اينص, داريد 

كه افراد تازه كار مي توانند بدون داشتن اطالعات زياد و دردسر هاي فراوان اقدام به راه اندازي , مي باشند 

 PHP ,Mysqlاين بسته كه خود شامل  .مي باشد  Xammp, يكي از اين بسته ها , يك وب سرور نمايند 

  .كار را براي هر شخصي ساده كرده است , است  Prelو  PHPmyadminو 

  : Xammpدانلود آخرين نسخه 

  

  

اما چنانچه , آن صرف نظر مي كنم  شرح مراحل نصب آنقدر ساده است كه من از, مراحل نصب اين بسته 

رضمن مي توانيد آموزش مربوط به د.مايل به دانستن آن هستيد مي توانيد به آدرس زير مراجعه فرمائيد

  .را نيز در اين بخش پيدا كنيد IISنصب 

http://Software.manvatoo.com/ W  

http://tutorials.manvatoo.com/  W  
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  شروع به كار:  دوم فصل



 

شاخه , شويد  wwwrootيا  httdocsبه محل نصب رفته و وارد شاخه  IISيا  Xammpپس از نصب 

  .ايجاد و فايل هاي مربوط به وردپرس را در آن كپي نمائيد  امورد نظر خود ر

, من تنها بخش ايجاد ديتابيس را كه كمي فرق مي كند ,  ندستاز آنجا كه تمامي مراحل نصب يكي ه

كه در واقع واسطي  phpmyadminوجود دارد با نام  اي  برنامه Xammpدر بسته . توضيح خواهم داد 

كه  promptاست و شما را از وارد كردن دستورات در محيط  mysqlگرافيكي براي دسترسي به سرور 

مي توانيد به آدرس زير  phpmyadminبراي دسترسي به . مي كند  بي نيازاست  Dosمانند محيط 

  .مراجعه كنيد 

  

كه مي توانيد نام ديتابيس خود را , پس از وارد كردن اين آدرس مانند تصوير زير با بخشي روربرو مي شويد 

ه عبور و كلم rootنام كاربري , بطور پيش فرض , دقت كنيد براي دسترسي به ديتابيس ها , وارد كنيد 

  . خالي است 

  

چنانچه مايل به ايجاد يك نام كاربري و كلمه عبور براي , پس از كليك ديتابيس شما ايجاد خواهد شد 

  .كليك نمائيد privilegesدسترسي به ديتابيس ها هستيد مانند تصوير زير برروي گزينه 

  

  .ئيدكليك نما add new Userدر صفحه بعد مانند تصوير زير برروي گزينه 

  

وغيره را وارد كنيد و  مانند كلمه عبورمي توانيد اطالعاتي  Login Informationدر صفحه بعد از آن در بخش 

  . كليك كنيد Check allبرروي گزينه  Global privilegesپس از آن در بخش 

  

حذف , تي درج يعني آيا شما مي توانيد اطالعا, همان مزيت ها براي دسترسي هستند  privilegeدر واقع 

  .را برروي ديتابيس انجام دهيد يا خير.... و يا ويرايش و 

http://localhost/phpmyadmin W  
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  شروع به كار:  دوم فصل



 

حال مي توانيد به سادگي از اين كلمه عبور و نام كاربري براي دسترسي , كليك كنيد Goپس از آن برروي 

  .استفاده نمائيدبه ديتابيس 

  

  

  تنظيمات اوليه

  تغيير كلمه عبور

برروي نام كاربري خود كه در گوشه باال , يت يا همان پيش خوان پس از ورود به محيط كنترل پنل مدير

  .تا به پروفايل خود دسترسي پيدا كنيد , سمت راست قرار دارد كليك كنيد 

  

دقت داشته , كلمه عبور مورد نظر خود را وارد كنيد  " رمز تازه"به پائين ترين قسمت آمده و در قسمت 

  .باشد تا از بروز هر گونه مشكل امنيتي پيش گيري شودقوي  عبور كلمه است كه بهتر, باشيد

  

  تنظيمات همگاني

  . كليك كنيدمانند تصوير زير  همگاني برروي گزينه تنظيماتبخش  در

  

به معرفي سايت خود و سرويس و خدمات خود بصورت كامال كوتاه  "معرفي كوتاه"در قسمت در اين بخش 

  .كوتاه اما با مسما استفاده نمائيدبهتر است از يكسري جمالت , بپردازيد 
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  شروع به كار:  دوم فصل



 

  .ساعت مورد نظر خود را انتخاب كنيد  "زمان محلي "در بخش 

  

  .روز مناسب را انتخاب نمائيد " روز آغازين هفته"ودر بخش 

  

  استفاده از تاريخ هجري شمسي

ده است تا امكان افزونه اي گنجانده ش, در بسته فارسي ساز , بطور پيش فرض تاريخ بصورت ميالدي هست 

براي فعال كردن كافي است تا به بخش افزونه ها و نصب , استفاده از تاريخ هجري شمسي به شما داده شود 

  . مراجعه فرمائيدشده 

  

براي فعال , دسترسي داشته باشيد  Wp jalaliدر اين بخش مي توانيد به افزونه هاي پيش فرض به همراه 

  .ل كردن كليك نمائيدكردن كافي است برروي گزينه فعا

  

  .خواهد آمدپس از فعال شدن رنگ پشت زمينه افزونه فعال شده مانند تصوير زير به صورت سبز در 

  

  

  تغيير محل ذخيره فايل هاي آپلودي

چناچه مايل به ذخيره , ذخيره مي شوند  wp-content/uploadsبطور پيش فرض فايل ها در مسير 

 "در اين بخش درقسمت , به بخش تنظيمات و سپس گوناگو برويد فايل ها در پوشه خاصي هستيد 
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  شروع به كار:  دوم فصل



 

مي توانيد مسير محلي دسترسي را تغيير  "شوند هاي فرستاده شده در اين شاخه نگهداري مي پرونده

كه اين شاخه يك , ذخيره نمايم imgبطور مثال من مي خواهم آنها را در پوشه اصلي و در شاخه .دهيد

Subdomain مي باشد.  

  

اطالعات با توجه به روز در پوشه اي , كه هر بار شما مبادرت به آپلود فايلي كنيد, نكته بعدي آن است 

  :مثال بدين صورت , ريخته مي شوند 

  

  

  

 ها را پرونده"كافي است تا تيك روبروي گزينه  , اگر نمي خواهيد بدين صورت باشد و بصورت زير باشد 

  .را برداريد "نماهانه و ساالنه سازماندهي ك

  

  

  جلوگيري از حمله اسپم ها

مديريت ديدگاهها بدين صورت است كه مدير بايد ديدگاه را تائيد كند تا در سايت درج , بطور پيش فرض 

يعني هركسي قادر به ارسال ديدگاه باشد و , اما چناچه اين گزينه بطور ديگر تنظيم شده باشد , شود 

شما با خطر , طراحي شده است غير فعال باشد ها راي جلوگيري از اسپمكه ب Akismetدرضمن آن افزونه 

در واقع اكثر اين بمباران ها , بمباران اسپم مواجه هستيد  كه مي تواند لطمات زيادي به سايت شما وارد كند

ود خزنده ها الگوريتم هاي وج نوع در اين, توسط روبات هاي انجام مي شود كه با نام خزنده معروف هستند 

بطور پيش فرض در , داشته باشند  متفاوتي يا سيستم مديريت محتوا عملكردي cmsدارد كه نسبت به يك 

و حتي چه  cmsبخش كد قالب قسمتي وجود دارد كه مي توانيد متوجه شويد كه مثال اين سايت با چه نوع 

  .است  طراحي و پياده سازي شده نسخه اي از آن

http://img.manvatoo.com/2009/06/test.jpg  E

http://img.manvatoo.com/test.jpg  E
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  شروع به كار:  دوم فصل



 

  

اگر شما از قالب ديگري بهره مي گيريد بايد به , به مسير قالب پيش فرض رويم  براي غير فعال كردن بايد

  :مسير قالب پيش فرض خود رويد بطور مثال آدرس زير 

  

  

آن , پس از آن . ايجاد نمائيد بايد اگر وجود ندارد, موجود است  functions.phpدر اين مسير فايلي با نام 

  .ر آن درج كنيدرا باز نمائيد و قطعه كد زير را د

  

  

خوب از اين بعد احتمال خيلي زياد با مشكالت كمتري از اين بابت مواجه خواهيد . حال آن را ذخيره نمائيد

  .بود

  

  تغيير نام كاربري

. هميشه بحث استفاده از نام كاربري مناسب و كلمه عبور قوي مطرح است , در بحث سياست هاي امنيتي 

چرا كه يك لحظه غفلت مي تواند آسيب هاي جبران نا پذيري , ا شوخي گرفت هيچ گاه نبايد بحث امنيت ر

نام كاربري پيش فرض مدير اصلي , همانطوري كه بايد تا اينجا متوجه شده باشيد .به همراه داشته باشد 

admin لذا ما بايد اقدام به تغيير اين كاربري كنيم تا درصد موفقيت هكرها را در حدس كلمه عبور , است

از آنجا كه هكر ها هميشه در نظر اولشان كاربري تمامي استفاده كنندگان وردپرس  (به حداقل برسانيم 

admin  پيدا كردن كلمه عبور مي كنندلذا وقت خود را صرف , است.(  

پس شما بايد اين كار را , بطور پيش فرض چنين امكاني در خود وردپرس در اختيار ما گذاشته نشده است 

سپس ديتابيسي كه وردپرس , رفته  phpmyadminبراي اين كار ابتدا به , ي انجام دهيد دستبصورت 

  .را انتخاب كنيد  usersدر اين ديتابيس مانند تصوير زير جدول . برروي آن نصب شده است انتخاب كنيد 

http:// manvatoo.com/wp-content/themes/default  E

<?php remover_action('wp_head', 'wp_generator'); ?>  C  
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براي ديگر , الزم است بدين صورت انجام دهيد  Adminتنها اين كار را براي كاربري , دقت داشته باشيد 

  .با استفاده از سياست هاي صحيح مي توان درصد هك شدن را كاهش دادكاربري ها 

  

  .مراجعه كنيد  browseپس مانند تصوير زير به تب 

  

  .است كليك كنيد تا وارد بخش ويرايش شويد  adminبرروي آيكون مداد كه در كنار نام كاربري 

  

  .كاربري دلخواه خود را وارد نمائيدنام  user_loginدر صحفه بعد در بخش 
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پس از اين كار به پروفايل خود رفته تا نتيجه را , انجام شود  ,كليك كنيد تا عمليات تغيير goحال برروي 

ولقب را به گزينه اي متقاوت   display nameبهتر است , كنيد  log inالبته بايد دوباره , مشاهده كنيد 

 .يدبا نام كاربرتان تغيير ده
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  محيط كار: فصل سوم 

  :در اين فصل مي خوانيد

                 كار با بخش مديريت پست •

  كار با بخش مديريت برچسب ها •

  كار با بخش مديريت گروهها •

  مديريت چند رساني اي ها •

  مديريت پيوند ها •

  مديريت برگه ها •

  مديريت ديدگاهها •

  

  

  

  

  



 

  كار با بخش مديريت پست

  يك پست ايجاد   

  .مراجعه كنيد  "تازه افزودن نوشته"و  "نوشته ها"براي ايجاد يك پست كافي است به بخش 

  

پس از كليك برروي افزودن نوشته تازه شما با محيطي روبرو خواهيد شد كه تمامي امكات جهت درج 

  ......مدياو , اعم از درج تصوير , يك مطلب را در اختيار شما گذاشته است 

  .اين بخش باالي نوار ابزار قرار دارد, خود را وارد كنيد پست موضوع , نوان مي توانيد در بخش ع

  

تب در باالي نوار ابزار قرار دارد يكي براي دسترسي به بخشي كه شما به كد  دوهمانطوري كه مي بينيد 

html  ويرايش "دسترسي داريد و با نامhtml "  ه در واقعك "ديداري"در دسترس است و ديگري بخش 

و هر عملياتي , مي باشد   What You See Is What You Getكه مختصر WYSIWYG يك ويرايشگر 

  .شما انجام دهيد بالفاصله شاهد تغييرات آن خواهيد بود
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  آشنائي با نوار ابزار

كه كمي  htmlابتدا با بخش ديداري آشنا خواهيم شد و سپس با بعضي از گزينه هاي بخش ويرايش 

  .متفاوت هستند آشنا مي شويم

در دسترس نيز  ctrl+bشدن يا درشت شدن متن مي شود و با كليد هاي  boldاين گزينه باعث  

  .مي باشد

در دسترس نيز   ctrl+iشدن متن يا كج شدن متن مي شود و با كليد هاي  italicاين گزينه باعث  

  .مي باشد

  .در دسترس مي باشد alt+shift+Dد و با كليدهاي اين گزينه باعث درج خطي برروي متن مي شو 

يا توپ شروع مي شود مي  bulletكه با  unorderd listاين گزينه باعث درج ليست هاي نامرتب يا 

   شود

  

شروع مي شود مي  numberكه با اعداد يا  orderd listاين گزينه باعث درج ليست هاي مرتب يا  

  . شود

  

درحال , استفاده شده در قالب شما دارد CSSاين گزينه وابسته به , ي شود باعث درج نقل قول م 

  .پشتيباني مي كنند blockquoteحاضر مرورگرهاي كمي از تگ 

وسط چين شدن و راست , باعث چپ چين شدن , اين گزينه ها به ترتيب از سمت راست  

  .چين شدن متن مي شوند

پس از كليك , اين گزينه باعث درج لينكي خواهيد شد با انتخاب يك بخش از متن و كليك برروي 

  .كادري مانند تصوير زير باز خواهد شد
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 Cssچنانچه مايل هستيد از كالس , در اين كادر مي توانيد در بخش نشاني آدرس خود را درج نمائيد 

  .تخاب نمائيداز كادر مربوط به كالس يك گزينه را ان, خاصي كه درقالب شما موجود است استفاده كنيد 

يعني , چه اتفاقي افتد , كه اگر برروي لينك كليك شود , در بخش هدف نيز مي توانيد مشخص كنيد 

چناچه شما , نكته ديگر آن است , شود يا در صفحه جداگانه اي loadصفحه هدف شما در صفحه جاري 

ب وسپس برروي اين گزينه لينكي در متن داريد و مايل به ويرايش آن هستيد كافي است تا آن را انتخا

  .كليك نمائيد تا لينك را ويرايش نمائيد

براي دسترسي به اين , با انتخاب متن و كليك برروي اين گزينه مي توانيد لينك متن را پاك نمائيد  

  .بهره بريد alt+shift+sگزينه مي توانيد از كليدهاي 

امي متن و تصاوير آن در صحفه اصلي سايت تم,  بطور پيش فرض اگر مبادرت به انتشار پست نمائيد 

 حال مي خواهيد تنها بخشي از متن نمايش داده شود و كاربر با كليك برروي گزينه, نمايش داده مي شود 

كافي است به , راه حل پيش روي شما استفاده از اين گزينه است, به ادامه متن دسترسي داشته باشد  اي

  .يدئبرروي اين گزينه كليك نما و كرده مراجعهبخش مورد نظر خود در متن  

  

  :بصورت زير در خواهد آمد , شر كنيد تحال اگر پست خود را من
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اين گزينه تنها زماني به درد شما مي خورد كه مي خواهيد متني را در زباني غير از فارسي وارد  

  .يدو مي توانيد براحتي غلط هاي امالئي خود را پيدا و اطالح نمائ, كنيد

  .با كليك برروي اين گزينه مي توانيد ويرايشگر را به صورت تمام صفحه مالحظه كنيد 

با كليك كردن برروي اين گزينه مي توانيد به سطر دوم و يا به ديگر ابزارهاي اين ويرايشگر دسترسي  

  ..داشته باشيد

  .يير داديك بخش از متن را به دلخواه تغ headingاز طريق اين گزينه مي توان  

  .اين گزينه به شما امكان زير خط دار كردن متن را مي دهد, همانطوري كه از شكل متوجه شده ايد 

در  Alt+Shift+jشدن متن يا هم ترازي متن مي شود و با كليدهاي  justifyاين گزينه باعث  

  .دسترس مي باشد

  دتغيير رنگ يك بخش از متن را به شما مي دهاين گزينه امكان  

اما مي خواهيد كل متن بصورت , گاهي مي خواهيد متن را از نرم افزار خاصي وارد ويرايشگر كنيد  

اين , و يا اندازه فونت هاي متفاوت باشد  boldمثال ممكن است بخشي از متن بصورت , يك دست باشد 

  .گزينه مناسب چسباندن متن بصورت ساده است

ما اين امكان را مي دهد تا مستقيما متني را از نرم افزار ورد وارد اين گزينه برخالف گزينه قبلي به ش 

  .در ويرايشگر نيز بينيد, مي ديد wordو به همان صورت كه در ,ويرايشگر كنيد 
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با استفاده از اين گزينه مي توانيد فايل هاي تصويري با پسوند هاي گوناگون را به پست خود اضافه  

البته به تفصيل در مورد , وجود ندارد و تنها درج لينك امكان پذيراست uploadالبته در كادر امكان , كنيد 

  .ها توضيح داده خواهد شد mediaكار با 

چنانچه مايل به اضافه كردن كاراكترهاي خاص در صفحه هستيد مي توانيد از اين گزينه استفاده  

پيش نمايشي از , ارفتن برروي هر كاراكتر كه ب, پس از كليك كادري مانند تصوير زير باز خواهد شد , كنيد 

  .خواهد شدآن در سمت راست بصورت بزرگتر نمايش داده 

  

اين دو گزينه به ترتيب از سمت راست به چپ باعث كم كردن حاشيه متن و بيشتر شدن حاشيه  

  . البته بيشتر به درد كار با متون انگليسي مي خورد تا زبان فارسي, متن مي شود 

  .مي باشند  Redoو  Undoن دو گزينه نيز به ترتيب حالت اي 

  .با كليك برروي اين گزينه نيز مي توانيد اطالعات بيشتري در رابطه با ويرايشگر داشته باشيد 

  .راست به چپ به چپ به راست تغيير دهيد زجهت متن را ابا كليك برروي اين گزينه نيز مي توانيد  

  

  .مي پردازيم " htmlويرايش "ينه هاي بخش حال به بررسي بعضي از گز
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با كليك برروي اين گزينه كادر باز خواهد شد و , امكان درج تصوير بصورت لينك را به شما مي دهد  

  .از شما لينك تصوير را درخواست مي كند

  

به  htmlمثال وقتي شما بخواهيد آموزش , را مي دهد htmlاين گزينه نيز امكان درج كدهاي  

نتيجه براي شما در مرورگر نمايش داده مي , شخص خاصي دهيد اگر از خود تگ مستقيما استفاده كنيد 

  !شود نه خود تگ 

  .اين گزينه نيز امكان جستجو در محيط ويرايشگر را مي دهد 

  

  آشنائي با پنل انتشار

  .بطور پيش فرض و قبل از انتشار پنل بصورت تصوير زير مي باشد
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اين , وي دكمه دخيره پيش نويس مي توانيد بصورت موقت كارهاي انجام شده را ذخيره كنيد با كليك برر

اين بدان معنا , بدان معني نيست كه كاربران مي توانند كارهاي انجام شده را در سايت اصلي مشاهده كنند 

در بروز هر مشكلي بروز هر مشكلي از كار شما بوجود مي آيد تا  جلوگيري ازذخيره براي احتياط واست كه 

از كار شما صورت  اي بطور اتوماتيك هر چند دقيقه ذخيره, داشته باشيد  شده شما ذخيره از كار انجام داده

  .مي پذيرد

با .مشاهده كنيدپيش نمايشي از كار انجام شده خود را , با كليك برروي دكمه پيش نمايش نيز مي توانيد 

كه به شما وضعيت , يت بخشي مانند تصوير زير نمايان مي شود در قسمت وضع ويرايشكليك برروي لينك 

اولي پيش نويس است كه پيش فرض كار است و عملكردش , پست را نمايش دهد و داراي دو اختيار است 

كه به شما امكان مي دهد تا كار را ذخيره و براي بازبيني مجددا آن , هم معنا كارش است و دومي بازبيني 

  .را چك نمائيد

  

در اين بخش مي , در قسمت نمايش بخشي مانند تصوير زير نمايان مي شودويرايش با كليك برروي لينك 

, يعني نمايش براي همه مراجعه كنندگان, توانيد وضعيت نمايش را تغيير دهيد و به يك از حاالت عمومي 

سايت به نمايش در مي آيد و حالتي است كه پست تنها براي كاربران , حالت خصوصي  ,اعم از كاربر و غيره 

  .در آوريد, داشته باشندكاربران نياز به وارد كردن كلمه عبور  ,دسترسي برايباعث مي شود تا , حالت رمز دار

مي  ي نخست سنجاق كردن اين نوشته در برگهگزينه  checkboxدر اين بخش با كليك كردن برروي 

اين بدان معنا , صفحه اصلي مي شود ر باالترين قسمتد پست باعث نمايش كه كنيد Stickyتوانيد پست را 

باالترين پست شما در صفحه همچنان اين پست به عنوان , نيز ايجاد كنيد  ياست كه اگر هر پست جديد

  .اصلي است 
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در اين بخش به , در قسمت نمايش بخشي مانند تصوير زير نمايان مي شودويرايش با كليك برروي لينك 

يعني پس از كليك برروي دكمه , حالت فوري است , كه به طور پيش فرض , داده است شما دو امكان 

اگر مايل هستيد تا پست در تاريخي .  قرار گيردانتشار بالفاصله پست براي مراجعه كنندگان در دسترس 

مي توانيد در پايان , مي توانيد تاريخ و حتي ساعت دلخواه خود را انتخاب كنيد  قرار گيريدديگر در دسترس 

  .تا پست با تنظيمات شما انتشار يابد, به سادگي برروي انتشار كليك كنيد 

  

  آشنائي با پنل برچسب ها

دسترسي كاربران  به كار و همچنين ها به شما كمك مي كنند تا نظم بهتري tagدر واقع برچسب هاي يا 

بندي ها براي شاخه بندي و  دستخه از بدين ترتيب كه شما مي توانيد ضمن آنك . را راحتر كنيد به متون
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و بقولي كاربران را راحتر  استفاده كنيدريز دسته بندي ها به عنوان  برچسب ها  ازنظم استفاده مي كنيد 

 SEOبنده در كتاب قبلي خود با عنوان , درج برچسب ها نياز به تجربه و نيز اطالعاتي دارد , راهبري كنيد 

براي دسترسي به , ام كه بد نيست در اين زمينه نيز مطالعه اي داشته باشيد  مطالبي را در اين مورد گفته

  .آن كتاب مي توانيد به آدرس زير مراجعه فرمائيد

  

  

با متن از كلماتي يا جمالتي بهره بريد كه در متن شما موجود است و يا وابستگي بيشتري  است در كل بهتر

  . شما دارد

براي وارد كردن گروهي , سب ها را يكي يكي و يا حتي گروهي وارد كنيد در اين پنا هم مي توانيد برچ

  .كافي است ما بين گرهها از ويرگول يا همان كاما استفاده نمائيد

  

چنانچه شما در پست هاي پيشين از برچسب هاي بهره , انتخاب از برچسب هاي محبوب با كليك برروي 

كه بيشترين كاربرد را داشته اند نمايش مي دهد و شما مي توانيد را اي از برچسب ها آن دسته , برده باشيد 

  .در پست حاضر از آن ها به سادگي بهره بريد

  آشنائي با پنل دسته ها

, چنانچه آن دسته موجود نباشد , در اين پنل مي توانيد دسته مشخصي را براي پست خود انتخاب كنيد 

  .د مبادرت به اضافه كردن دسته دلخواه كنيدشما بسادگي و بدون خروج از اين بخش مي تواني

http://tutorials. manvatoo.com/ 
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پس از اين كار بخشي نمايان مي , كليك كنيد افزودن دسته تازهبراي اضافه كردن كافي است برروي لينك 

, شود كه در كادر متن اول مي توانيد نام گروه دلخواه خود را درج و از ليست نيز دسته پدر را انتخاب كنيد 

را از ليست انتخاب  سرآغاز دستهگزينه , گزينه زير مجموعه هيچ دسته ديگري نباشد اگر مي خواهيد اين 

شدن صفحه ندارد چرا كه در  Refreshنكته جالب تر آن است كه حتي اضافه شدن دسته نيز نياز به .كنيد

  .استفاده شده است Ajaxاكثر بخش هاي وردپرس از 

  

  آشنائي با تنظيمات ديگر

تنظيمات مربوط به , در اين پنل شما مي توانيد, پنلي موجود است با نام گفتگو  در پائين ترين قسمت

مي توانيد گزينه , چنانچه مايل نيستيد براي پست خاصي ديدگاه داشته باشيد ,  انجام دهيدديدگاهها را 

و سايت هاي  و يا اگر نمي خواهيد از وبالگ ها, را غير فعال كنيد  ي گذاشتن ديدگاه براي اين نوشته اجازه

ي فرستادن  اجازهيا لينك برگشتي داده شود مي توانيد گزينه  Trackbackديگر نسبت به پست شما 

  .غير فعال كنيد  نيز را بازتاب براي اين نوشته

  

اين بخش با توجه به قسمتي كه  اتاختيار, وجود دارد با نام نتظيمات صفحه  اي در باالترين قسمت گزينه

  .نشود يا ادهددر اين بخش شما مي توانيد تعيين كنيد كه چه پنلي نمايش , اوت هست در آن هستيد متف

  محيط كار:  سوم فصل
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قسمت مهم ديگر كه بسيار كاربردي هست بخش آپلود تصاوير و رسانه ها هست كه درست درباالي نوار ابزار 

  .ويرايشگر قابل ديد است 

  

تصوير را از كامپيوتر خود به سرور انتقال دهيد و يا مي توانيد  افزودن تصويربا كليك برروي اولين گزينه يا 

  .كرده ايد را در پست درج نمائيد uploadحتي از كتابخانه تصوير دلخواهي را كه پيش از اين 

در تب اول شما مي توانيد تصوير , تب است  3پس از كليك كادري مانند تصوير زير باز مي شود كه شامل 

برروي كه بايد حتما , روش اول ارسال كننده فلش است , ه سرور ارسال كنيد را از رايانه خود با دو روش ب

  .كننده معمولي است  uploadباشد و ديگر  شده مرورگر شما پخش كننده فلش نصب

  

  

در , با كليك برروي گزينش پرونده ها مي توايند چندين فايل را بصورت همزمان برروي سرور آپلود نمائيد 

  .سال كننده نسبت به معمولي روي همين مطلب است واقع مزيت اين ار
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لذا مي توانيد در هر پستي به سادگي به , تصاوير پس از هر بار آپلود شدن به كتابخانه شما اضافه مي گردند

در جلوي هر تصوير قرار مي  نمايشبا نام  يلينك , پس از آپلود مانند تصوير زير. آنها دسترسي داشته باشيد

كليك برروي آن مي توايند به مشخصات بيشتر در مورد تصوير و همچنين امكان درج تصوير در  گيرد كه با

  .دسترسي داشته باشيدمتن 

  

را .. توضيحات و , در اين بخش كه در تصوير زير نمايش داده شده است مي توانيد به تصوير خود نامي بهتر 

كه با كليك كردن برروي گزينه , شده است  ضمن آنكه به شما امكان نمايش لينك تصوير داده. دهيد 

  .قابل نمايش است  نشاني پرونده
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در باال همانطور كه مي بينيد , داده شده است  نيز به شما ان و نمايش در سايز متفاوتيدمحتي امكان چ

ينه ديگر در پايان دو گز, است  ماگزينه ميانه و بزرگ غير فعال است و آن به دليل كوچكي تصوير انتخابي 

كه  پاك كردنكه باعث درج تصوير در نوشته مي شود و گزينه  گذاشتن در نوشتهپيش روي شما است و آن 

  .مي گردد از سيستم باعث پاك شدن تصوير

در , باشد  مي شايد اين سئوال براي شما بوجود آمده باشد كه فرق گزينه نشاني پروند با نشاني نوشته درچه

تصويركه لينك شده است در داخل , اني نوشته را به عنوان لينك در نظر مي گيريد كه شما نش يواقعي زمان

در خود  كامل قالب شما نمايش داده مي شود ولي اگر گزينه نشاني پرونده را انتخاب كنيد بصورت تصوير

  .مرورگر نمايش داده مي شود

  

  

  

  

46 

  محيط كار:  سوم فصل



 

  نكته

ويا حتي قالب شما را برهم زند از اين رو مي نظم پست شما گاهي اوقات تصوير شما آنچنان بزرگ است كه 

تصوير را بصورت بند انگتشي درج و و با كليك برروي گزينه نشاني پرونده كاري كنيد تا در زمان , توانيد 

  .كليك كردن مراجعه كننده بررروي تصوير بندانگشتي تصوير بزرگ نمايش داده شود

  

تصاويري را كه در سايت ديگري قرار دارد در نوشته خود  ,در تب دوم بخش اضافه كردن تصوير مي توانيد

مي توانيد تصوير را به خودش لينك  پيوند به تصويردر اين بخش با كليك كردن برروي گزينه , درج كنيد 

حتي مي , بدين ترتيب كه مراجعه كننده با كليك برروي تصوير به محل اصلي ارجاع داده شود , كنيد 

  .نيز درج نمائيد توانيد لينك ديگري را

  

و آنها را , در تب سوم يا گالري مي توانيد به تصاوير كه پيش از اين آپلود كرده ايد دسترسي داشته باشيد 

  .انتخاب و درج نمائيد
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امكان درج گالري از تصاوير در داخل پست به شما داده , همانطوري كه در تصوير باال مشاهده مي كنيد 

 گذاشتنبا كليك برروي . تعيين تعداد تصاوير در ستون نيز به كاربر داده شده است شده است و حتي امكان 

  .در پست شما درج خواهد شد گالري تصاوير  گالري

عملكرد مشابه دارند و نياز به توضيح ,  ه يفيلم و چند رسان, در واقع سه گزينه ديگر اعم از افزودن صدا 

  .دوباره نيست

  

  ويرايش يك پست

  .نوشته ها گزينه ويرايش را انتخاب كنيد ايش يك پست كافي است از بخش براي وير

  

پاك , ويرايش , در اين صفحه مي توانيد با قرار گرفتن برروي نام هر پست به گزينه هاي مديريتي مانند 

  .كردن و غيره دسترسي داشته باشيد
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صفحه  نداده خواهيد شد كه دقيقا همانبا كليك برروي عنوان پست يا لينك ويرايش به صفحه اي ارجاع د

  .افزودن نوشته مي باشد و شما به سادگي مي توانيد اقدام به ويرايش پست خود كنيد 

نمايش ديدگاههاي  و آن شويد فرق نسبت به زمان افزودن نوشته يكاگر دقت كنيد مي توانيد متوجه 

  .به مدير داده شده است  مربوط به پست است كه امكان مديريت آنها نيز در همين به بخش

  

 همين امكان ويرايش پست با امكانات كمتر در, كليك نمائيد ويرايش سريع اگر برروي  ويرايشدر بخش 

  .به شما داده مي شود بخش 

  

و از اطمينان شما در مورد پاك , پيغامي مانند تصوير زير ظاهر خواهد شد ,  پاك كردنبا كليك برروي 

  .شود كردن پست سئوال مي 

  

براي پست هاي پيش نويس مي  پيش نمايشبراي پست هاي انتشار پيدا كرده و  نمايش يبا كليك بررو

  .توانيد پست را در سايت خود مشاهده كنيد 

در اين بخش امكاناتي همچون جستجو نيز موجود است تا بسادگي بتوانيد عمليات فيلتر كردن و نمايش 

مي تواند بخشي از متن يا بخشي از (كافي است تا محتواي خاصي , اشيد تعداد خاصي از پست ها را داشته ب
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كليك  جستجوي نوشته هارا در جعبه متن مربوط به جستجو وارد كنيد و سپس برروي ) عنوان متن باشد 

  .نمائيد تا نتايج مروبطه را مالحظه كنيد

  

اولين گزينه بصورت فهرستي ,  در اين بخش همچنين دو گزينه براي حالت نمايش پست ها وجود دارد

پست هاي شما را نمايش مي دهد و گزينه بعدي به شما اين امكان را مي دهد تا چكيده اي از متن پست 

  .خود را نيز مشاهده كنيد 

  

ي كه به صورت يمثال پست ها, پست ها در دسته هاي خاص دسته بندي شده اند , براي راحتي كار مديران 

,  قرار دارند دسته خاص خود و پست هاي منتشر شده نيز در دسته مربوط به خودپيش نويس هستند در 

  .كه مانند تصوير زير است دسته مورد نظر خود را انتخاب نمائيد  منوئيكافي است از 

  

عالوه بر فيلتر كردن پست ها براساس يك عنوان خاص كه توسط عمليات جستجو امكان پذير شده بود شما 

  .ها را بر اساس يك ماه خاص و يا يك دسته خاص پااليش كنيد مي توانيد پست

  

امكان ويرايش چندين پست به صورت همزمان است كه , كه در اين بخش موجود است  يامكان جالبي ديگر

البته امكاناتي كه در , امكان بسيار جالبي براي مديراني است كه با حجم انبوهي از پست ها سروكار دارند 

افزودن برچسب , نويسنده , مدير داده مي شود بسيار كم است و مي تواند اقدام به تغيير دسته اين بخش به 

براي ويرايش چندين پست كافي است تيك جلوي نام هر پست را بزنيد سپس . كندوضعيت نوشته و غيره , 

  .را انتخاب كنيد  ويرايشگزينه  كارهاي دسته جمعياز بخش 
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  سب هاكار با بخش مديريت برچ

  برچسب چيست ؟

 cmsدر واقع برچسب ها راهي براي نظم بخشيدن به پست ها و همچنين راهبري ساده طراحي و در اين 

  .نيز گنجانده شده اند 

  

  مديريت برچسب ها

براي مديريت برچسب ها در پنل سمت راست پيش خوان از بخش نوشته ها گزينه برچسب را انتخاب كنيد 

  

براي درج يك , اضافه كردن و حذف برچسب ها داده شده است , امكان ويرايش در اين بخش به شما 

اگر مايل هستيد نام آن مانند تصوير زير در بخش نام برچسب دلخواه و در بخش نامك , برچسب كافي است 

  .را بصورت انگليسي درج نمائيد
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تا منوئي ظاهر شود در اين منو هم ,  براي ويرايش نيز كافي است تا برروي نام  برچسب دلخواه قرار گرفته

ويرايش وهم گزينه با نام  ويرايشيعني گزينه , به شما امكان ويرايش در صحفه جدا گانه داده شده است 

برچسب حذف با كليك برروي . كه امكان ويراش براي شما در همين بخش فراهم آوري شده است  سريع

  .انتخابي شما از ليست پاك مي شود

  

  دسته هابخش مديريت كار با 

  دسته هامديريت 

واقع دسته ها نقشي شبيه به نقش شاخه در ويندوز دارند و باعث نظم و اسنجام بهتري به پست هاي  در

را انتخاب  دسته هاگزينه  نوشته هابراي اضافه كردن و در واقع مديريت دسته ها از بخش , شما مي شوند 

  .كنيد

  

و ) اختياري است( نامك,  نام دستهمي توانيد به سادگي با وارد كردن در اين بخش مانند تصوير زير 

يك دسته را اضافه , همچنين انتخاب يك پدر براي گروه خود و اگر مايل هستيد توضيحاتي در مورد دسته 

 سرآغاز دستهاز قسمت , اگر مي خواهيد دسته شما در باالترين سطح يعني بدون يك پدر باشد , كنيد 

  .را انتخاب كنيد كدام هيچگزينه 
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چناچه مايل به ويرايش يك دسته هستيد كافي است تا در باالي يك دسته قرار گيريد تا گزينه هاي 

را انتخاب كنيد به شما امكان  ويرايشاگر گزينه , پس از نمايان شدن , نمايان شود سريع ويرايشو  ويرايش

امكان ويرايش در صفحه  ويرايش سريعو با انتخاب ويرايش دسته خود در صفحه اي ديگر داده مي شود 

  .جاري داده مي شود

53 

  محيط كار:  سوم فصل



 

  

 پاكتا برروي دسته مورد نظر خود قرار گيريد و از منو ظاهر شده گزينه , براي حذف يك دسته كافي است 

  . را انتخاب كنيد  كردن

  

اين است كه شما كه به شما كمك مي كند چه دسته را بصورت همزمان پاك نمائيد , راه حل ديگر 

Checkbox  را  پاك كردنكنار هر دسته را فعال و از منو ليست كه در باالي اين بخش قرار دارد گزينه

  .انتخاب نمائيد

  

است و در واقع امكان پاك كردن آن براي شما  checkboxبدون , اگر دقت كرده باشيد يكي از دسته ها 

  اما چرا؟, فراهم نشده است 

, و اگر هنگام ايجاد پست دسته اي را انتخاب نكنيد , دسته پيش فرض شما بوده است , سته در واقع اين د

  .گردد مي انتقالپست بطور پيش فرض به اين دسته 

  پست هاي آن نيز پاك مي شوند ؟, آيا اگر يك دسته را پاك كنيم   

  

 ؟
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حال اين , منتقل مي شوند  به دسته پيش فرض شما, در واقع پست ها دسته پاك شده , بايد گفت خير 

  سئوال شكل مي گيريد كه آيا اين دسته پيش فرض قابل تغيير است يا خير؟

در اين بخش در , مراجعه كنيد نوشتهو سپس بخش  تنظيماتبه بخش , براي تغيير دسته پيش فرض

  .مي توانيد دسته پيش فرض ديگري را انتخاب نمائيد دسته پيش فرض نوشته هاقسمت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
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  مديريت چند رساني اي ها

  درج محتواي جديد به كتابخانه

مديريت بهتر و جامع تر چند رسانه اي , وردپرس  cmsبايد گفت شايد يكي از داليل پيدايش كتابخانه در 

  .ها بوده است 

افزودن  گزينه رسانهفيلم و غير از بخش , صوت , اعم از تصوير, براي اضافه كردن يك يا چند محتواي جديد 

  , را انتخاب كنيد  تازه ي پرونده

  

نوع اول كه ارسال كننده فلش است و , در اين بخش دو نوع ارسال كننده در اختيار شما قرار گرفته است 

امكان اضافه كردن چندين فايل را به شما مي دهد و گزينه ديگر ارسال كننده معمولي كه براي دسترسي به 

  .كليك نمائيد رسال كننده معمولياآن مي توانيد برروي لينك 

  

  مديريت كتابخانه

پس از آن صفحه , را انتخاب كنيد  كتابخانهگزينه  رسانه براي دسترسي به بخش مديريت كتابخانه از بخش

  . خواهد شداي مانند شكل زير نمايان 
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  .ب سازي را انجام دهيدپاك كردن و مرت, نمايش ,اغلب عمليات ها اعم از ويرايش , در اين بخش مي توانيد

براي آنكه بتوانيد يك محتوا را ويرايش كنيد كافي است تا برروي اسم آن قرار گيريد تا منوئي مانند زير 

  .نمايان شود 

  

كليك نمائيد مي توانيد اطالعات مربوط به محتواي خود اعم از نام  ويرايشاگر برروي  , پس از نمايان شدن

 altيا  alternative  همچنين اگر مايليد مي توانيد نامي را كه با عنوان. ائيدو توضيحات را ويرايش نم

در صورت بروز در حقيقت اين گزينه به شما كمك مي كند , درج نمائيد  براي تصوير يعني متن جايگزين

  .متني نمايش داده شود , هر گونه مشكل در لود شدن تصوير 
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رفتيم گزينه هاي ديگري مانند پاك كردن و نمايش صوير قرار مي گيد هنگامي كه روي تهمانطور كه ديد

  .در واقع اگر مايل به حذف يك محتوا يا رسانه هستيد مي توانيد از همين روش استفاده كنيد,  بودموجود 

  

هاي روبروي هر اسم محتوا  checkbox, اما اگر مايل به حذف چندين محتوا يا رسانه هستيد كافي است 

  .را انتخاب نمائيد پاك كردنگزينه  كارهاي دسته جمعيده و از ليست منو را تيك ز

  

  .مي توانيد محتوا خود را مشاهده فرمائيد نمايشبا كليك برروي 

هستند يا به اسمي اشاره مي  يشامل پست به سنجاق شدهدر بخش  هابعضي از محتوا, اگر دقت كرده باشيد 

  .ما در پست خاصي مورد استفاده قرار گرفته استاين بدان معنا است كه رسانه ش, كنند 
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اگر مايل هستيد تا نوع خاصي مثال , بطور پيش فرض در كتابخانه تمامي رسانه ها نمايش داده مي شود 

تصوير يا فيلم نمايش داده شود مي توانيد مانند تصوير زير در باالي منو ليست ها گزينه مورد نظر خود را 

  .انتخاب نمائيد

  

را انتخاب نمائيد مي توانيد به سادگي يك رسانه را به يك پست و  پيوست نشده هاگر در اين بخش گزينه ا

  .حتي يك برگه پيوست كنيد

را  پيوستدر اين منو گزينه , همانطوري كه مشاهده خواهيد كرد در زير اسم هر رسانه منوئي قرار دارد

  .انتخاب كنيد تا كادري متناظر با آن باز شود 

  

  .در كادر باز شده مي توانيد يك متن خاص را جستجو كنيد تا با توجه به آن پست هائي نمايش داده شوند
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در اين بخش كافي است تا شما برروي دكمه راديوئي روبروي اسم پست كليك كنيد تا انتخاب شود پس از 

  .مي توانيد آن را به پست خاصي پيوست كنيد گزينش كنيدآن با كليك برروي 

بلكه در واقع به , اين بدان معنا نيست كه اين رسانه مستقيما در نوشته شما قرار مي گيرد , دقت كنيد 

  .ن را درج كنيدآگالري آن پست اضافه مي شود و شما از آن جا مي توانيد در محل مناسبي از پست 
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  مديريت پيوند ها

  اضافه كردن يك پيوند جديد

  .را انتخاب كنيد ند تازهيوافزودن پگزينه  پيوندهاجديد كافي است از بخش  نديك پيو براي اضافه كردن

  

در اين صحفه مي توانيد در بخش , پس از كليك برروي اين گزينه صفحه اي مانند تصوير زير باز خواهد شد 

س پيوند خود را بايد آدر نشاني وبدر بخش , خود در نظر بگيريد  linkيك نام مناسب براي پيوند يا  نام

  . وارد نمائيد

  

ضمن , در وردپرس اين امكان نيز به شما داده شده است تا پيوند هاي شما در گروههاي خاص قرار گيرند 

كه در هنگام قرار گرفتن متن برروي , آنكه شما در اين بخش به تنظيمات ديگري چون اضافه كردن توضيح 

  .اريددسترسي د... پيوند نمايش داده مي شود و 
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پنل هدف در واقع مشخص مي كند كه پيوند شما پس از كليك در مرورگر مراجعه كننده به چه صورت 

نمايش  ديگر پيوند پس از كليك در پنجره اي, را انتخاب كنيد  blank_اگر شما گزينه , نمايش داده شود 

در (ي صفحه نمايش داده مي شود را انتخاب كرده باشيد در فريم باالئ top_چناچه گزينه . داده مي شود 

كه گزينه پيش  هيچ كداميا  noneو با انتخاب ) طراحي شده اند  frameواقع در سايت هاي كه برپايه 

  .فرض است در صفحه جاري پيوند نمايش داده مي شود

  

آن ها در اين بخش حتما دو پنل ديگر نظر شما را جلب كرده است و حتما مشتاق هستيد در مورد كارائي 

براي آن ايجاد شده است كه  ) XFN )XHTML Friends Networkدر واقع پنل . اطالعاتي را پيدا كنيد

اگر لينك داده شده مال خود شما هست بهتر , با شما چه نسبتي دارد  مورد نظر شما مشخص كند كه لينك

  . را بزنيد شناسهاست تيك مربوط به به قسمت 

  

  

  

يك  Aدر واقع در تگ , نيد گزينه مورد نظر خود را از گروهها انتخاب نمائيداگر غير اين است مي توا

  .يا مقدار آن خصوصيت خواهد بود Valueوجود دارد كه محتواي اين بخش  RELخصوصيت با نام 

  XFN  رابطه بين بشر توسط چيست ؟ در واقع راهي ساده براي نمايشhyperlink  يا  همان  ابرپيوند ها

در حال حاضر  rubhubدر واقع از چنين فناوري در يكسري موتوري هاي جستجو خاص مانند , است 

  .استفاده مي شود تا رابطه پيوندها با يك ديگر نمايش داده شود

  ؟
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در اين پنل مي , اطالعات كامال اختياري است  وروددر دسترس شما است  پيشرفتهبا نام  كه پنل ديگردر 

اين تصوير تنها در بعضي از : نكته (انتخاب كنيد  نشاني تصويرتصوير براي پيوند خود در قسمت  يك, توانيد

  ) قالب ها نمايش داده مي شود

كه شما مي توانيد آخرين اخبار مربوط به آن سايت را در كنار لينك , مي باشد  RSSنشاني , قسمت بعدي

منظور آن است كه (وسته يا قالب شما نمايش داده مي شوداين گزينه نيز با توجه به پ, آدرس داشته باشيد 

  )اين ويژگي گنجانده شده است يا خير

هدف گنجانده شدن اين , مي توانيد اطالعات اضافي در مورد اين پيوند را وارد كنيد  يادداشت هادر بخش 

گزينه براي مراجعه  اطالعات اينگزينه يادآورري اطالعات بيشتر در مورد اين پيوند بوده است بنابراين 

  .كنندگان نمايش داده نخواهد شد

 نهوجود دارد و شما مي توانيد به پيوند خود نمره اي بين صفر تا  نمرهقمست , در قسمت آخر اين پنل 

در بعضي از قالب ها كه اين ويژگي گنجانده شده است شما مي توانيد نمره اي در روبروي لينك ها , دهيد 

  .مشاهده كنيد

  

را بزنيد اين پيوند  نگه داشتن اين پيوند به صورت خصوصيانتها اگر در بخش ذخيره تيك مربوط به در 

پس اگر مي خواهيد در دسترس عموم باشد با تيك غير , براي مراجعه كنندگان قابل نمايش نمي باشد 

  .مي شود پيوند به قسمت مورد نظر اضافه,  افزودن پيوندفعال باشد و در پايان با كليك برروي 
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  ويرايش پيوندها

  .را انتخاب نمائيد ويرايشگزينه  پيوندهابراي ويرايش پيوندها كافي است از بخش 

  

. داده شده است) البته منظور در چيدمان(پاك كردن و مرتب سازي , در اين بخش به شما امكان ويرايش 

در اين منو با , نوئي مانند زير ظاهر شود براي ويرايش كافي است تا برروي نام  يك پيوند قرار گيريد تا م

صفحه اضافه كردن پيوند كه امكان ويرايش  شبيه بهوارد صفحه اي خواهيد شد  ويرايشكليك برروي گزينه 

  .را دارا هستيد

  

  

  آشنائي با پيوند دسته ها

  .لذا من از توضيح اضافه پرهيز مي كنم, اين بخش بسيار شبيه به بخش دسته ها مي باشد 

  

پيوند ها به دسته پيش فرض انتقال پيدا مي , نكته ديگر به مانند كار با دسته ها اگر دسته اي پاك شود  

دسته و سپس در قسمت  نوشتنگزينه  تنظيماتبراي تغيير دسته پيش فرض مي توانيد از بخش , كنند 

  .دسته مورد نظر خود را انتخاب نمائيد پيوندها پيش فرض
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  ها مديريت برگه

  داليل استفاده از برگها

منظور , در واقع بدليل آنكه اين صفحات بصورت ايستا يك ثابت هستند لذا دسترسي به آنها ساده است 

برفرض مثال مي خواهيد صفحه اي , مانند پست ها كه در صفحه اصلي جابجا و به آرشيو مي روند نيستند 

مناسب ترين گزينه , زومه كاري خود را در آن قرار دهيد ر مانندداشته باشيد در مورد خودتان كه اطالعاتي 

نكته جالب در مورد صفحات آن است كه شما مي توانيد حتي يك صفحه را , ها مي باشند  pageاستفاده از 

نحوه اضافه كردن , يعني صفحه شما به عنوان پدر چندين صفحه باشد, از صفحه اي ديگر به ارث ببريد 

  .ابه كار كردن با پست ها مي باشدصفحات و كار با آن مش

  اضافه كردن يك برگه جديد

  .جديد را انتخاب كنيد افزودن يك برگهگزينه  برگه هابراي اضافه كردن يك برگه جديد كافي است از بخش 

  

لذا , اگر كمي دقت كنيد تنها تفاوت اين بخش با اضافه كردن يك پست جديد در وجود پنل صفات است 

در بخش , خواهيد ديددر اين پنل همانطوري كه در تصوير زير . اين پنل بسنده مي كنيم  تنها به توضيح

ك فرزند در مي توانيد صفحه خود را به عنوان ي) آنرا بشناسيم parentكه البته بايد با عنوان والد يا ( مادر

  .كنيد انتخابرا  غازسرآگزينه , باشد وبصورت مستقل باشد اگر نمي خواهيد صفحه شما فرزند, نظر گيريد 

گزينه هاي دقت داشته باشيد , يك قالب خاص براي صفحه خود انتخاب كنيد , مي توانيد  قالبدر قسمت 

  .اين قسمت با توجه به پوسته يا قالب مورد استفاده شما متفاوت است

صفحه شما مثال اگر مي خواهيد , مي توانيد ترتيب نمايش را تغيير دهيد , يا چيدمان  orderدر بخش 

مقدارهي بدان معني است كه مي خواهيد صفحات عدم , را وارد كنيد  5پنجمين صفحه در ليست باشد عدد 

  .را به ترتيب نام نمايش دهيد
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چرا كه اين پنل تنها در , نخواهيد شد  برگه نويسنده پنلحتما متوجه , اگر شما تنها كاربر سايت باشيد 

در اين پنل مي توانيد معين كنيد كه چه , ش از يك باشد نمايش داده شود زماني كه تعداد كاربران بي

  .شخصي در واقع انتشار دهنده اين صفحه است 

  

  

  

  

  مديريت برگه ها

  .را انتخاب كنيد ويرايش گزينه برگه هابراي دسترسي به اين بخش مي توانيد از بخش 
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گرفتن برروي نام هر صفحه به گزينه هاي مديريتي آن  پس از باز شدن صفحه ويرايش شما مي توانيد با قرار

  .پاك كردن و نمايش دسترسي داشته باشيد , ويرايش سريع , اعم از ويرايش 

  

با كليك برروي ويرايش سريع مي توانيد همه امكانات بخش ويرايش را داشته باشيد ضمن آنكه از لود كردن 

  .صفحه اي جديد نيز شما پرهيز كرده ايد 
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  مديريت ديدگاهها

  آشنائي با بخش مديريت ديدگاهها

در واقع آنها از , مراجعه كنندگان بتوانند تعامل بيشتري با شما داشته باشند  در واقع ديدگاهها راهي است تا

در ميان , ن ديدگاه بپردازند ابي هطريقي فرمي كه در داخل هر پست و يا صفحه سايت شما است مي توانند ب

د كه با نوجود داشته باش )منظور روبات ها هستند(  ممكن است كساني يا چيزهاي, مراجعه كنندگان اين , 

لذا ابزاري براي مديريت بهتر ديدگاه نياز است , سياست سايت شما و روند كاري شما مغايريت داشته باشند 

  .كه وردپرس نيز آن را در اختيار شما قرار داده است

ديدگاهش  بايد منتظر تائيد شخص مدير, كسي بخواهد ديدگاهي ارسال كند  اگر, در واقع بطور پيش فرض 

اما شايد شما بخواهيد تنظيمات . قرار گيرد و پس از آن ديدگاه براي بقيه مراجعه كنندگان قابل ديدن است

يمي در يكسري از پست هاي قد از قبيل آنكه بخواهيد, بيشتري روي بخش مديريت ديدگاهها داشته باشيد 

  .و غيره دگان نتوانند ديدگاهي ارسال كنندديگر مراجعه كنن

  .را انتخاب كنيد گفتگوهاگزينه  تنظيماتبراي اين دست تنظيمات از بخش 

  

در فصول , بلكه به موارد مهم اشاره خواهيم كرد , هدف ما در حال حاضر توضيح تمام اين بخش نيست 

  .خواهد شدآينده اين بخش به صورت كامل توضيح داده 

تيك , شما ديگر ديدگاهي ارسال نشود مي توانيد  يدر اين بخش اگر مي خواهيد براي يكسري از پست ها

 Xرا بزنيد و در واقع بجاي آن   صورت خودكار روز به X تر از هاي قديمي ها در نوشته بستن ديدگاهمربوط به 

  .است  14فرض اين مقدار  بطور پيش, روز مورد نظر خود را مشخص كنيد , در كادر متني 
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در حالت پيش فرض همانطوري كه گفته شد مدير بايد حداقل يكبار ديدگاه يك شخص را تائيد كند تا آن 

اما اگر شما بخواهيد كه حتي كاربرها يا , شخص بتواند بدون تائيد مدير مبادرت به ارسال ديدگاه كند 

  .را بزنيد  ها را بپذيرد مدير بايد همواره ديدگاهگزينه  اشخاص هميشه توسط شما مانيتور شوند مي توانيد

  

فعال است و به كاربر و مراجعه  نويسنده بايد يك ديدگاه پذيرفته شده داشته باشدگزينه , بطور پيش فرض 

كننده اين امكان داده شده است تا پس از يكبار تائيد مدير بدون هيچ دردسري در دفعات بعد به بيان 

اين گزينه خود هم باعث مي شود كه از رشد اسپم در سايت شما جلوگيري شود و هم , بپردازد ديدگاه خود 

  .آنكه كاربران رغبت بيشتري براي بيان ديدگاههاي خود داشته باشند

  

مي   پيوند در صف بررسي مديريت نگه داشته شود X يك ديدگاه در صورت داشتن بيش ازبا استفاده از  

ها يا كال مراجعه كنندگان چه تعداد لينك را مي توانند  comment spammerكه تعيين كنيد  توانيد

) moderation queue(در واقع در ديدگاههاي خود وارد كنند پيش از آنكه ديدگاهشان به صف كنترل

  . منتقل شود

 Keyword   ,URLجائي است كه شما مي توانيد يكسري , جعبه متني كه در پائين همين بخش قرار دارد

 يفرض كنيد شما ديدگاه. آدرس را وارد كنيد تا براي كنترل نشان گذاري شوند  IPآدرس ايميل و حتي , 

مسلما , است  وارد شدهو لينكي متناسب با آن نيز " حقايق افسانه جومونگ"با اين عنوان دريافت مي كنيد 

اما اگر بخواهيد , رهيز مي كنيد پ ياز تائيد چنين ديدگاهلذا  كردشما براي هرمطلبي جستجوئي خواهيد 

نوع  سيستم بطور اتوماتيك اقدام به حذف اين, چنين متني را به عنوان ليست سياه در نظر بگيريد 

ديدگاهها مي كند پس بهتر است تا شما متوني يا آدرس هاي كه روي آنها شك داريد در اين بخش قرار 

  .حذف يا باقي بمانند دهيد تا به صف كنترل اضافه شود و پس از نظر شما 
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برخالف بخش قبلي كه كه ديدگاه وارد , وجود دارد  ليست سياهدر بخش زير كادر متن باال بخشي با نام 

در اينجا ديدگاه به عنوان يك اسپم شناخته شده و سيستم سريعا اقدام به حذف آن , صف كنترل مي شدند 

كمك مي كند هم از اسپم جلوگيري كنيد و هم باعث مسلما وارد كردن اطالعات صحيح به شما , مي كند 

  .آن نشويد كه يكسري از ديدگاههاي صحيح به عنوان اسپم شناخته شوند 

  

  .وارد نمائيد IPيك لينك و حتي آدرس , يك متن , در اين بخش نيز مانند جعبه متن باال مي توانيد 

  .از نوار راهبري كليك نمائيد ديدگاههابخش  برروي, براي مديريت ديدگاهها, پس از تنظيمات مورد نياز 
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در كنار همين بخش عددي با پشت زمينه قرمز نشان داده , در واقع اگر شما ديدگاه جديدي داشته باشيد 

  .مي شود كه نشان دهنده تعداد ديدگاههاي جديد و بررسي نشده است

  

, حذف و پاسخ در اختيار مدير قرار گرفته است , همه امكانات مديريتي اعم از ويرايش , در بخش ديدگاهها 

رنگ پشت زمينه ديدگاههاي جديد با ديگر ديدگاه فرق دارد و اين خود باعث تمايز و تسريع در كار 

با قرار گرفتن برروي هر ديدگاه مي توانيد به لينك هاي ابزارهاي مديريتي دسترسي . مديريتي مي شود 

  .داشته باشيد 

  

ديدگاه از حالت بررسي خارج شده و بصورت تائيد شده در مي آيد و اين ,  پذيرفتنروي با كليك كردن بر

  .بدان معنا است كه حال براي تمام كاربران قابل نمايش است 

در آن , ديدگاه به بخش خاصي مروبط به جفنگ ها انتقال داده مي شود , كليك كنيد  جفنگاگر برروي 

  .را بررسي و يا حذف نمائيد بخش شما مي توانيد مجددا يك جفنگ 

  

در اين صفحه شما مي توانيد به سادگي , اگر برروي ويرايش كليك نمائيد وارد صفحه جديدي خواهيد شد 

ط به ديدگاه را وبآدرس وب و متن مر, ت الكترونيكي پس, اعم از نام , تمامي خصوصيات يك ديدگاه 

  .ويرايش نمائيد 

  

دارد تا شما تاريخ انتشار ديدگاه را نيز تغيير دهيد كه در نوع خودش جالب حتي در اين بخش امكاني وجود 

  .مي باشد 
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بجز تغيير در تاريخ انتشار را در , مي توانيد تمامي امكانات بخش ويرايش  ويرايش سريعبا كليك برروي 

  .اختيار داشته باشيد 

  

براي , دام به پاسخ به يك ديدگاه خاص نمائيدتا شما به سادگي اق, در اين بخش امكاني گذاشته شده است 

  .را انتخاب نمائيد  پاسخ دادناين كار كافي است گزينه 

  

, در اين بخش نيز مانند بخش هاي ديگر شما مي توانيد به سادگي اقدامات را به صورت گروهي انجام دهيد 

  .ان جفنگ در نظر گيريد يعني تعدادي از ديدگاهها را در يك زمان بپذيريد يا تعدادي را به عنو
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براي آن كه ديدگاههاي يك پست خاص را مشاهده كنيد كافي است تا برروي آيكوني كه در سمت راست 

  .هر ديدگاه مانند تصوير زير قرار دارد كليك نمائيد 

  

  

 , شما مي توانيد يك متن, بخش جستجو است , امكاني جالب و مورد نيازي كه در اين بخش وجود دارد 

  .مورد جستجو قرار دهيد يك ديدگاه را  IPآدرس سايت و ايميل و حتي 

  

گزينه اي است كه بتوان يك ايميل خاص و يا آدرس , شايد تنها امكاني كه در اين بخش جاي آن كم است 

  .خاص را وارد ليست سياه كرد تا ديگر نيازي به رفتن به بخش تنظيمات نباشد 
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  ئي با قالب هاآشنا: فصل چهارم 

  :در اين فصل مي خوانيد          

  قالب چيست و دالليل استفاده از آن •

  روش نصب قالب ها •

  استفاده از ابزارك ها •

  آشنائي با ويرايشگر •

  امكانات خود قالب ها •

  

  

   



 

  قالب چيست و دالليل استفاده از آن

ما مي  CMSشكل گيري چهره اي براي  قالب يا همان پوسته در واقع مجموعه از فايل ها مي باشد كه باعث

  .دشو

مسلما شايد مهمترين دليل استفاده از قالب يا پوسته را خارج شدن از يك محيط ساده به يك محيط جذاب 

  .اما بايد دانست كه اين محيط جذاب مي تواند دردسرهاي خودش را داشته باشد , دانست 

بطور مثال هرگز يك پوسته فروشگاهي ,  باشدك شركت ي يا و شخصدالليل مي تواند نوع كار  ديگر يكي از

پس پوسته ها با توجه به نياز , براي پروفايل و يا معرفي محصوالت براي سايت تصاوير مناسب نيست 

  .طراحي و انتخاب مي شوند

  

  روش نصب قالب ها

, ود وردپرس است يكي از بهترين مكانها سايت خ, پيش از نصب قالب الزم است شما آن را دريافت كنيد 

  .البته تمامي قالب هاي براي كاربران انگليسي زبان طراحي شده است 

  

مي توانيد به سايت تيم پشتيابي فارسي , حال اگر مايل به دريافت پوسته به صورت فارسي  هستيد 

  .وردپرس سري بزنيد

 

سايت خود منتقل داده و سپس  ftpپس از دريافت قالب مورد نظر شما بايد فايل زيپ را يا مستقيما به 

شما بايد پوشه يا فايل زيپ مورد , انتقال دهيد  Ftpاستخراج كنيد و يا آنكه ابتدا استخراج كنيد سپس به 

بطور پيش فرض چندين پوشه كه شامل . انتقال دهيد wp-content\themes\نظر خود را در شاخه 

  .قرار دارند در اين پوشه پوسته هاي پيش فرض مي شوند

http://www.wp-persian.com/ W

http://www.wordpress.org/ W
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  .را انتخاب نمائيد پوسته هاشده و گزينه  نمايشپس از انتقال مي توانيد به سادگي وارد بخش 

  

در اين كادر پيش نمايشي از پوسته , در اين بخش با كليك برروي تصوير پوسته خود كادري باز خواهد شد 

 فعال كردننيد برروي گزينه چنانچه مايل به فعال كردن پوسته هستيد مي توا, به شما نشان داده مي شود 

X )اين كار سبب مي شود تا اين قالب , كه در سمت باال و راست اين كادر قرار دارد كليك كنيد )  نام قالب

  .به عنوان قالب جاري شما در آيد

  استفاده از ابزارك ها

ير مي توانيد مثال در تصوير ز, هاي بطور پيش فرض در نظر گرفته شده اند  در بيشتر قالب ها ابزارك

گاهي اوقات اين , مي باشد .. برچسب و , مشاهده كنيد كه اين پوسته يا قالب شامل ابزارك هاي تقويم 

  .ابزارك ها با سليقه شما جور نيستند و مايل هستيد تا آنها را به دلخواه در پوسته خود قرار دهيد 

75 

  آشنائي با قالب ها:  چهارم فصل



 

  

  .را انتخاب كنيد  بزارك هااگزينه  نمايشبراي شخصي سازي ابزارك ها مي توانيد از بخش 

  

گاهي امكان دارد خود , در اين صفحه مي توانيد تمامي ابزارك هاي  موجود در سيستم را مشاهده كنيد 

قالب يا پوسته شما براي شما ابزارك هاي را پيش بيني كرده باشد و حتي در بعضي از افزونه تعدادي ابزارك 

  .موجود است  widgetيا 

بايد , ند از پوسته به پوسته اي ديگر تغيير پيدا كنيد ها يا ابزارك هاي مي توا widget محل قرار گيري

در بعضي از پوسته ها ابزارك ها پيش , گفت كه شايد تمامي اين بخش به نوع طراحي پوسته باز مي گردد 

اينطور چك , اما در بعضي پوسته ها , فرض حفظ شده و شما مي توانيد گزينه هاي جديدي را اضافه كنيد 

يعني با اضافه كردن , رك سفارشي سازي وجود نداشت پيش فرض ها نمايش داده شوند مي شود كه اگر ابزا

  .پيش فرض ها نمايش داده نمي شوند, ابزارك هاي سفارشي شده 

گزينه , يك بخش را انتخاب كنيد ,  براي اضافه كردن يك ابزارك به يك بخش مي توانيد ابتدا از ليست

 يتا اگر ابزارك, برروي نمايش كليك كنيد  خشپس از انتخا ب, هاي ليست در هر پوسته متقاوت است 

  .موجود است براي شما نمايش داده شود
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مربوط به هر ابزارك يك ابزارك را  افزودنشما مي توانيد از ليست  با كليك برروي لينك , پس از انتخاب 

اين كار كامال , خش اضافه كنيد ابزارك را به يك ب Nشما مي توانيد , به بخش مورد نظر خود اضافه كنيد 

تنظيمات مربوط به ابزاك را ,  ويرايشپس از اضافه كردن شما مي توانيد با كليك برروي . سليقه اي است 

  .انجام دهيد 

  

  .دسته ها شما به چنين تنظيماتي دسترسي داريد  ابزاركمثال براي 

  

  .كليك نمائيد  برداشتنكمه شما براي حذف يك ابزارك از يك بخش كافي است تا برروي د

  .تغييرات حاصل شده را ذخيره نمائيد,  ذخيره تغييراتدر پايان مي توانيد با كليك برروي 
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اين , در بخش ابزارك امكاني نيز براي شما گذاشته شده است تا يك ابزارك كامال شخصي داشته باشيد

عنوان  جعبه متن اولين شما مي توانيد در همانند تصوير پائي. مي شود  شناخته "متن"ابزارك با عنوان 

شايد بتوان گفت يكي از . وارد كنيد  htmlيك متن ساده و يا كد ,  جعبه متن دوميابزارك خود را و در 

  .بيوگرافي باشد ابزارك بهترين استفاده ها مي تواند در ايجاد يك

  

نيد به سادگي اخبار ديگر بخش هاي در اين بخش موجود است كه شما مي توا  ابزارك پركاربرد ديگري

  البته به شرطي كه آن بخش ,  دريافت كنيد Rss feedسايت خود را يا سايت هايي ديگر را به صورت يك 
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در , همانند تصوير باال در بخش اولي بايد نشاني فيد مورد نظر خود را وارد كنيد . يا سايت توليد فيد نمايد

همچنين امكاناتي مانند , عنوان اين ابزارك در نظر بگيريد , م به عنوان بخش دوم شما مي توانيد يك نا

  .و نمايش نام نويسنده و تاريخ در اختيار شما گذاشته شده است , تعداد نمايش 

  

.   

  آشنائي با ويرايشگر

تغييراتي زيادي در آن شكل ) در فصل هفتم ( 2.8يكي از بخش هاي واقعا جالب وردپرس كه در نسخه 

را  ويرايشگرگزينه  نمايشبراي دسترسي به ويرايشگر مي توانيد از بخش , است  ويرايشگرته است بخش گرف

  .انتخاب نمائيد 

  

پوسته اي را براي ويرايش برگزينيد در اين صفحه شما مي توانيد قالب يا پوسته مورد نظر خود را از بخش 

منظور فايل هاي قابل (درون پوشه اين پوسته كليك  تا فايل هاي  گزينش كنيدانتخاب نمائيد و برروي 

  .به شما نمايش داده شوند.. ) و cssو  phpويرايش اعم از 
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پس از آن مي توانيد بسادگي با كليك برروي هر يك از اين فايل ها به كد آن دسترسي داشته باشيد و 

  .مبادرت به ويرايش آن نمائيد

  

  امكانات خود قالب ها

سته ها يا قالب ها امكاناتي توسط طراح به استفاده كننده داده شده است تا بتواند با توجه به در بعضي از پو

منظور از امكانات در واقع ابزاري در خود . مثال رنگ هدر و غيره , سليقه خود امكاناتي را شخصي سازي كند 

ر حتي اگر چنين ابزاري در واقع كارب. محيط مديريت است كه به كاربر براي شخصي سازي داده مي شود 

  .مي تواند قالب را شخصي سازي كند  phpو  cssو  htmlنيز موجود نباشد به سادگي و كمي آشنائي با 

اضافه مي  نمايشمثل تصوير زير گزينه اي به بخش , اگر قالب يا پوسته شما حاوي چنين امكاناتي باشد 

  .شود

  

  .بتوانيم رنگ سرصفحه  و متن روي آن را به دلخواه تغيير دهيماين پوسته امكاني را براي ما گذاشته است تا 
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  نكاتي در باب طراحي قالب

بي شك اگر بخواهيم وقت خود را برروي اين بخش گذاريم بايد يك كتاب چند صد صفحه اي بنويسيم كه 

  .حتي شايد كل مطالب بدرستي پوشش داده نشود

من ابتدا قصد دارم بصورت خالصه شما را با يكسري ابزار , باشد  شايد براي طراحي ابزار هاي فراواني نياز

بايد عرض كنم  .سپس نكاتي را پيرامون طراحي قالب عرض مي كنم , بسيار خوب براي طراحي آشنا سازم 

و مقداري جاوا  phpو  Cssو  html:شما براي طراحي نياز است اين چهار مورد را خوب ياد داشته باشيد 

  :يت هاي آموزشي فراواني مي باشند كه در بين سايت هاي خارجي من سا, اسكريپت 

  

  

سايت خود ما نيز اطالعاتي بدي ندارد ضمن آنكه در بخش انجمن هاي ما مي توانيد سئواالت خود را نيز در 

  .مورد هر يك از اين زبان ها بپرسيد 

  

  

  ابزار هاي مورد نياز

نيست  ءمستثتاي داريد و طراحي پوسته براي وردپرس نيز از اين قضيه براي انجام هر كاري شما نياز به ابزار

كه به است چرا كه اولين گام طراحي طرح اوليه , پيش از هر كاري شما نياز به يك قلم داريد و يك كاغذ , 

sketch نيز مي گويند.   

h4p://w3schools.com. W

http://forum.manvatoo.com. W
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رم افزارها پولي به شما حتي من از بين ن, پس از آن نرم افزاري مناسب براي تبديل طرح اوليه به گرافيكي 

شك و ترديد بهترين گزينه براي  اين برنامه بي, را پيشنهاد مي كنم  fireworkپيش از فتوشاپ برنامه 

چون تخصصا امكاناتي در باب طراحي در آن وجود دارد كه شما نمي توانيد در فتوشاپ , طراحان وب است 

  .گزينه خوب مي باشند  سه Inkscape و  paint.net و Gimpاز نرم افزارهاي مجاني نيز , پيدا كنيد 

يعني تكه تكه كردن طرح به اندازههاي كوچك براي استفاده در (كردن  sliceو  layoutاما پس از طراحي 

مخصوصا  Dreamweaverپولي به شما من در بين نرم افزارهاي , شما نياز به يك ويرايشگر داريد ) كد

و همچنين از بين نرم افزارهاي مجاني را معرفي مي كنم  باشد)  CS4  )Creative suit 4اگر جزء بسته 

notepad +  وHTML-kit  شما مي توانيد براي دريافت برنامه هاي ,  هستندبسيار خوبي  هاي گزينه

  .مجاني به آدرس زير مراجعه كنيد 

  

  

http://www.software.manvatoo.com/ W
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 extensionالب كه در واقع يك الزم است يك ابزار ج, پيش از بحث در مورد انتخاب يك مرورگر خوب 

   TAGStentionيا افزونه  Extensionنام اين , است به شما معرفي كنم  dreamweaverبراي برنامه 

براي . قالب گنجانده شده است  كاكثر تكه كد هاي مورد نياز براي طراحي ي Extensionاين  در, است 

  .دريافت به لينك باالئي مراجعه فرمائيد 

  

  .ساند بربه حداقل  codexشايد حتي نياز شما را براي مراجعه به بخش  Extension اين از استفاده

  

  

  

  

 mozilaمن بي شك و ترديد به شما , خوب پس از طراحي شما به يك مرورگر مطمئن نياز داريد 

firefox  يه صفحات خود را برپا, كه اكثر طراحان  ذكر اين نكته مهم است, را پيشنهاد مي كنمmozila 

چرا كه استفاده از موزيال باعث مي شود ,مي سازند و سپس كار مطابقت با ديگر مرورگرها را انجام مي دهند 

ابزارهائي كه بصورت  .در هنگام مطابقت شما نيز به كمترين ويرايش در قالب خود را داشته باشيد

extension موجود نباشد  يگر ديگربراي طراحان در اين مروگر موجود است شايد در هيچ مرو.  

در خود نرم افزار , تطابق پذيري قالب شما با مرورگر هاي مختلف است  , شايد مهمترين كار پس از طراحي

dreamweaver  اين گزينه با نام .چنين امكاني گنجانده شده استBrowser compatibiltiy 

check شناخته مي شود.  

http://www.software.manvatoo.com/ W
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نداريد و يا مي خواهيد اين عمليات را در مروگر هاي مختلف  دسترسي dreamweaverاما اگر شما به 

است در واقع  IE tabاولين راه استفاده از , راه است  پيش روي شما دو. انجام دهيد چه بايد انجام دهيد 

 IEصفحه خود را عينا مانند  اي موزيال به شما اين امكان را مي دهد تا در تب جداگانه Extensionاين 

براي دريافت اين . كنيد) ور از رندر يعني نسبت به هر كد چه تفسيري آن مرورگر داردمنظ(رندر 

extension  به آدرس زير مراجعه كنيد.  

  

  

هايي كه اين امكانات را بصورت آنالين در  راه ديگر كه دست شما را نيز بازتر گذاشته استفاده از سايت

تا پوسته  خود را همزمان در چندين  مي دهندين امكان را به شما ا ها اين سايت .اختيار شما گذاشته اند

  .مروگر مختلف تست و مشكالت احتمالي را بيابيد

  

  

  

و غيره مطابقت  Safariو  IEدر اين سايت مي توانيد ضمن آنكه سايت خود را در مرورگر هاي بزرگ مانند 

  .قت پذيري داشته باشيد دهيد در مرورگر هاي معمولي و ناشناخته هم نيز مي توانيد مطاب

  .سايت هاي معرف ديگري نيز مانند اين هستند كه در زير چند مورد ديگر آورده شده است 

http://www.software.manvatoo.com/ W

http://browsershots.org/ W
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اگر , بهتر است كمي در مورد ساختار يك قالب صحبت كنيم , خوب حال كه ابزارهاي براي شما معرفي شد 

 مي توانيم به سادگي بخش هاي اين, ازيم به تصوير زير كه قالب پيش فرض خود وردپرس است نگاهي اند

  .بخش اصلي تشكيل شده است  4بطور پيش فرض يك پوسته از . را تشخيص دهيم  قالب

Header موضوعات سايت و حتي شعاري , عنوان سايت , غالبا شما در اين بخش مي توانيد :  يا سرصفحه

ز مي توانيد به سادگي از يك فايل گرافيكي به در بعضي موارد ني, وارد كنيددر باب فعاليت خود سايت پيدا 

  .جاي اين موارد استفاده كنيد

Body اين بخش شامل پست هاي شما مي شود كه بصورت مرتب نمايش داده شده اند:  بدنه يا.  

Sidebar را مشاهده .... آرشيو و , دسته , در اين بخش مي توانيد موضوعات مرتبط مانند :  يا نواركناري

  .كنيد

Footer  پشتيبان و حتي , در اين بخش بيشتر اوقات شما متني يا لينكي در مورد طراح  : پاصفحهيا

  .سرويس دهنده هاست يك سايت را مي توانيد مشاهده كنيد 

بايد توجه داشت كه از پوسته اي به پوسته اي ديگر اين بخش ها اضافه يا كم مي شوند و اين به نوع طراحي 

  .چيدمان و حتي بخش هاي به چه صورت باشد طراح پوسته دارد كه 

چون همانطوري كه عرض كردم بسيار از بحث , قالب به ميان كشيده شود  طراحيالبته قرار نيست بحث 

بايد گفت اگر شما مايل به طراحي يك پوسته . اصلي كه خود آموزش وردپرس است خارج مي شويم 

  .خش در فايل خاصي ذخيره مي شود قالبي ايجاد كنيد بخش مختلف كه هر ب 5هستيد نياز داريد تا براي 

  :اين فايل ها به ترتيب 

http://www.iecapture.com/ W

85 

  آشنائي با قالب ها:  چهارم فصل



 

✓ header.php 

✓ index.php 

✓ sidebar.php 

✓ footer.php 

✓ style.css 

  .نام دارند

  

اين است كه اين بخش ها حداقل ها هستند شما مي توانيد با توجه به نياز , اشاره كنم  بايد نكته ديگر كه

  .ان بخش هاي بيشتري را ايجاد و به هسته اصلي اضافه كنيد خودت

در  style.cssفايل . كمي براي شما ناآشنا باشد  style.cssاسامي باال براي شما آشنا هستند و فقط شايد 

صفحه شما است يعني هر اليه  formattingواقع حاوي اطالعاتي مانند نوع فونت استفاده شده و در كل 

 اشما به سادگي و با ويرايش اين فايل مي توانيد هر نوع قالبي را ب,  بگيردي صفحه شما قرار بخش در كجا يا

  .مقداري تغييرات ديگر در فايل هاي ياد شده به صورت دلخواه خود در آوريد 

از آنجا كه من اصال قصدي براي وارد شدن به اين موضوع ندارم بهتر ديدم تا بجاي آن چند نكته جالب اما 

  .آمد را خدمت شما عرض نمايم كار

 نواركناري

 سر صفحه

 پاصفحه

 بدنه
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. اولين نكته اين است كه چگونه مي توانيم براي هر دسته خاص يك قالب يا پوسته متفاوت داشته باشيم 

آن  Id, اولين چيزي كه الزم است تا شما در مورد آن اطالعاتي كسب كنيد , اين كار بسيار ساده است 

با قرار گرفتن برروي , سته ها در پنل مديريت مراجعه كنيد براي اين كار مي توانيد به بخش د, دسته است

مانند  idدر انتهاي اين لينك , نمايش داده مي شود  status barنام هر دسته لينكي در نوار وضعيت يا 

  .تصوير نمايش داده شده است

  

مي ) شارپ( #كه به جاي عالمت  category-#.phpپس از آن كافي در مسير پوسته خود فايلي با نام 

اگر  catagory.php فايلدر غير اين صورت دسته ها با توجه به , دلخواه خود را ايجاد كنيد  idتوانيد 

  .نمايش داده مي شود index.phpباشد نمايش داده مي شود و در غير اين صورت با توجه به  دموجو

بخشي جداگانه اي , اشيد باگر در بعضي از سايت ها ديده , است  feature boxنكته بعدي ايجاد يك 

 "سخن روز"مثال در صفحه نخست خود بخشي را براي  در نظر گرفته اند  پست خاصيك براي نمايش متن 

  .گرفته اند در نظر

  

اين مثال من براي , كافي است به فايل مورد نظر خود رفته و كد زير را درج نمائيد چنين بخشي  براي ايجاد

  .را انتخاب كردم header.phpفايل  همان فايل قسمت سرصفحه يا كار

<?php $my_query=new WP_Query('showposts=1&cat=1' ); ?> 

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();?> 

  <div class="feature" > 

      <h2>روز ���� <?php the_title(); ?></h2> 

      <p><?php  the_excerpt();?> </p> 

   <strong><a href="<?php the_permalink(); ?>"  rel="bookmark" ا����ت < 

�����</a></strong> 

</div> 
<?php endwhile; ?>   
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 تعداد پست هاي كه قرار است نمايش داده شود و براي  showpostsدر كد باال مي توانيد براي متغير 

Cat  مي توانيدid  وارد كنيد دسته مورد نظر خود را.  

كه  query_postدر واقع وردپرس اين امكان را براي كاربران و طراحان فراهم كرده است تا با استفاده از 

, است به سادگي نسبت به نمايش يك دسته  template tagدر واقع يك تگ پوسته يا  يك تابع است و

  .ه اقدام نمائيدبا استفاده از پارامتر هاي فراهم شد.. محتواي يك صفحه يا پست و 

استفاده كرده ايم نمي  index.phpدر  query_postالبته به دليل آنكه ما پيش از اين در پوسته خود از 

  .بهره گريم  WP_Queryتوانيم مجددا از آن استفاده كنيم لذا بايد از از كالس 

در مورد كد  يبعد نكته. است  query_postدريافت مي كند مانند  WP_Queryدر واقع پارامترهائي كه 

نمونه درست  يا instanceيك  newچون ما از كالس بهره بريدم بايد ابتدا با استفاده از  اين است كه باال

در واقع هنگامي كه اين كار صورت مي گيريد مي توانيم به پارامترها و متدهاي يا توابع كالس , كنيم 

  .دسترسي داشته باشيم 

اين حلقه در زبان هاي برنامه نويسي باعث ( whileپيش از حلقه  را السكبايد دقت داشت كه شما بايد 

تعريف ) حلقه ادامه مي يابد , تكرار عمل خاصي مي شود و تا شرط مربوط به ابتداي حلقه صحيح باشد 

من پيشنهاد مي كنم , بسيار زياد است  template tagاز آنجا كه تعداد پارامترهاي موجود در اين .نمائيد 

  .به مستندات آن رجوعي داشته باشيد كه 

  

  

اين كار باعث مي شود تا هر متني كه در اين , استفاده كرديم  ()the_excerptاگر دقت كرده باشيد ما از 

اگر بخاطر داشته باشيد بخشي در هنگام پست كردن موجود , بخش در پست ما وجود دارد نمايش داده شود

ما با , از متن پست خود را در آن قرار دهيد  اي ه شما مي توانيد خالصهكيا  چكيده  excerptبا نام  است 

  .پوسته آن را فراخواني و مورد استفاده قرار داديم  هاي استفاده از تگ

  

http://codex.wordpress.org/Template_Tags/query_posts W
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 the_content_limitمتن پست بهره بريد مي توانيد مانند كد زير از تگ  خود اگر بخواهيد از بخشي از

  .نيداستفاده ك the_excerptبجاي 

  

<?php $my_query=new WP_Query('showposts=1&cat=1' ); ?> 

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();?> 

  <div class="feature" > 

      <h2>روز ���� <?php the_title(); ?></h2> 

      <p><?php  the_content_limit(160, ""); ?> </p> 

   <strong><a href="<?php the_permalink(); ?>"  rel="bookmark" ا����ت < 

�����</a></strong> 

</div> 
<?php endwhile; ?> 

تنها چيزي كه در مورد اين كد باقي مانده  است , هر عدد ديگري را قرار دهيد  160شما مي توانيد بجاي 

يد كافي است نام متغير را در كد تغيير داشته باش feature boxاين است كه اگر شما بخواهيد چندين 

 ,تغيير دهيد  يمي باشد كه مي توانيد به هر نام ديگرmy_query بطور مثال در كد باال نام متغيير , دهيد 

  .بهره بريد $ر حتما بايد از ا عدد شروع شود و پيش از نام متغير نبايد ببه ياد داشته باشيد كه نام متغي

  

راي اين بخش آن است كه چگونه مي توانيم براي هر پست يك تصوير داشته باشيم نكته سوم و انتهائي ب

اين كار بسيار ساده است . در كنار هر پست يك تصوير نمايش داده شود  index.phpدر صفحه  بطوري كه

و دراين بخش د. وجود داشت  در زمان ايجاد يك پست زمينه دلخواهاگر به ياد داشته باشيد بخشي با نام , 

و دومي مقدار  ر ما مي باشدكه در واقع همان نام متغي, است  جعبه متن در اختيار شما مي باشد اولي نام

پس نام را , چون ما قصد داريم يك تصوير به هر پست اضافه كنيم . ر ما مي باشد است كه مقدار متغي

image  ر مي گيريم خود در نظ يا همان لينك تصوير آدرس ذخيره شدن تصوير,و مقدار را.  
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كليك نمائيد تا به پست شما اين زمينه اضافه افزودن زمينه ي دلخواه پس از وارد كردن كافي است برروي 

دقت داشته باشيد در پست هاي ديگر نيازي به وارد كردن نام زمينه نيست و تنها كافي است آن را از .شود

  .ليست انتخاب نمائيد 

  

را باز  يا هر فايل دلخواه ديگر خودindex.php شما بايد فايل , الب پيش فرض براي استفاده كردنمثال در ق

است مي توانيد  page.phpيا  single.phpچنانچه پوسته شما داراي بخش هاي ديگري مانند , كنيد 

 رفته و در قسمت مورد نظر  whileبه خط بعد از , پس از باز كردن فايل مورد نظر خود . آنها را باز كنيد 

  .مانند تصوير زير قطعه كد زير را قرار دهيد 

<?php $image = get_post_meta($post->ID, 'image' , $single = true); ?>  

   

ر درون پوسته ذخيره و در هر مكاني كه خواستيم تا ما مقدار زمينه را در يك متغياين كار باعث مي شود 

بايد دقت داشته , يك تصوير به پست خود اضافه مي كنيم  imgپس از آن با استفاده از تگ . نمائيم استفاده

يا منبع  sourceهمان  Src, چيزي قرار ندهيد چيزي هم نمايش داده نمي شود  Srcباشيد كه اگر در 

اين دستور . استفاده كرديم  Echoاز دستور بايد  imageر باشد كه ما براي استفاده از متغيتصوير ما مي 

  .مي شود... ر و ا متغيي باعث چاپ يك رشته

<img src=" <?php echo $image ?>"  width="75px"  height="75px"  border="0" />  

  .شما با استفاده از همين روش مي توانيد حتي يك فروشگاه ساده را طراحي نمائيد
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  آشنائي با افزونها: فصل پنجم 

  : در اين فصل مي خوانيد         
  افزونه چيست؟ •

  فزونه هاكاربرد ا •

  دانلود يك افزونه •

 نصب يك افزونه •

  مديريت افزونه ها •

  ويرايش يك افزونه •

  بروز رساني يك افزونه •

  آشنائي با چند افزونه •

  

  

  

  

 

 



 

  افزونه چيست؟

برنامه كوچكي است كه به يك : داشته باشيم بايد بگويم  pluginاگر بخواهيم يك تعريف براي افزونه يا 

 به خود كه اين برنامه كوچك بايد دقت داشت. آن را افزايش دهدتا امكانات  مي شودبرنامه اصلي اضافه 

كه در اينجا , دارد  hostنمي باشد و نياز به يك ميزبان يا  stand-aloneخود قادر به اجرا نيست يعني 

  .ميزبان ما وردپرس مي باشد 

افزونه هاي  نيز اقدام به انتشاراز آنجائي كه وردپرس بصورت مجاني است اكثر توسعه دهندگان افزونه ها 

  .بصورت مجاني كرده اند و اين باعث شده است تا صدها افزونه متفاوت توليد شود خود به

  

  كاربرد افزونه ها

براي آمارگيري مورد  statpressمثال افزونه , كاربردهاي متفاوتي دارند , افزونه با توجه به عملكردشان 

در واقع . براي جلوگيري از اسپم ها طراحي شده است Akismetنه معروف استفاده قرار مي گيرد و يا افزو

كه شما مدنظر داريد ساخته شده است و حتي مي توان با ادغام چند  اي مي توان گفت تقريبا هر نوع افزونه

  .كردافزونه و يا ويرايش آنها عملكرد جديدي را ايجاد يا اضافه 

  دانلود يك افزونه 

نها يك راه براي نصب افزونه ها بود كه در نسخه جديد راه جديدي ايجاد شد كه كار را ت 2.7پيش از نسخه 

  .براي مديران بسيار ساده كرد

بايد به  pluginشما براي دسترسي به بخش افزونه يا ,  رفت سايت وردپرس  ابتدا بايد به, راه اول در مورد 

ست ها يا با استفاده از ابزار جستجو افزونه دلخواه را از لي, پس از ورود مي توان  .آدرس زير مراجعه كنيد 

  .پيدا كرد

  

  

بايد بدانيد كه هر افزونه در هر نسخه  هاول از هم, پيش از دانلود بايد به چند نكته مهم دقت داشته باشيد 

 گاهي اوقات ممكن.پس بايد دقت كنيد كه افزونه در چه نسخه هاي پشتيباني مي شود , اي كار نمي كند 

پس , را نداشته باشد  يبدون هيچ دردسري نصب شود اما ممكن است عملكرد صحيح اي است حتي افزونه

http://wordpress.org/extend/plugins W
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در واقع تمامي اين اطالعات در صفحه مربوط به هر افزونه موجود . بايد از تطابق پذيري افزونه اطالع يابيد 

فزونه هائي استفاده كنيد كه ا بهتر است از. و شما كافي است تنها اين اطالعات را چك نمائيدمي باشد 

يا باگ مي توانيد  لذا در صورت برخورد با مشكل, مي كنند پشتيباني  طراحان آن همچنان از افزونه

 .در نسخه هاي بعد اقدام نمايد مشكالتنسبت به رفع  آنها  دهيد تا قرار اطالعات را در اختيار توسعه دهنده

.  

  

  نصب افزونه

استخراج , اولين راه كه راه بسيار قديمي اين كار است , راه پيش روي شماست  براي نصب يك افزونه سه

راه دوم كار شما را از اين نيز ساده تر كرده است و , است  wp-content/pluginفايل زيپ در مسير 

در بخش  افزودن افزونه هاتنها كافي است به قسمت , ديگر نيازي به استخراج فايل زيپ شده شما نداريد 

  .مراجعه كنيد  افزونه ها

  

كليك نمائيد و افزونه  browseمي توانيد برروي ,  نصب افزونه ها با ساختار زيپدر اين صفحه در قسمت  

  .اي كه پيش از اين دانلود كرده ايد را انتخاب نمائيد 
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ند تصوير زير پس از نصب با صفحه اي مان, افزونه شما برروي وردپرس نصب مي شود  نصببا كليك برروي 

  .افزونه را فعال نمائيد فعال كردن افزونهمواجه مي شويد در اين صفحه شما مي توانيد با كليك برروي 

  

, موجود است كار را حتي از روش دوم نيز ساده تر كرده است  افزودن افزونهاراه سوم كه در همين قسمت 

از افزونه ها را  يليستدهيد و با توجه به آن شما مي توانيد بسادگي يك واژه خاص را مورد جستجو قرار 

در سمت راست ! افزونه مواجه خواهيد شد 100را جستجو نمائيد با حدود  cacheمثال اگر , دريافت كنيد 

موجود است كه با كليك برروي اين گزينه افزونه به سيستم اضافه خواهد  نصبهر افزونه گزينه اي با نام 

  .شد
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  ها مديريت افزونه

  .براي مديريت افزونه ها كافي است تا به قسمت نصب شده در بخش افزونه ها مراجعه كنيد 

  

پنل اول مربوط به افزونه هائي مي باشد كه در حال حاضر , در اين صفحه شما با دو پنل مواجه خواهيد شد 

  .اخته مي شودشن افزونه هاي فعال كنونيبرروي سيستم نصب است و فعال نيز مي باشند و با نام 

  

 افزونه هاي غيراين پنل با عنوان , و پنل ديگر مربوط به افزونه هائي است كه نصب شده اند اما فعال نيستند 

  .شناخته مي شود  فعال

  

قرار دارد در روبروي نام هرافزونه  فعال كردن براي فعال كردن يك افزونه غيرفعال كافي است برروي گزينه

در جلوي نام هر  كه كردن غيرفعالن براي غيرفعال كردن يك افزونه نيز برروي كليك نمائيد و همچني

  .كليك كنيد  قرار دارد افزونه در بخش افزونه هاي فعال
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  ويرايش يك افزونه

كه در جلوي هر افزونه قرار دارد كليك نمائيد تا وارد  ويرايشبراي ويرايش يك افزونه مي توانيد برروي 

  . بخش ويرايش شويد

  

  .يا آنكه از بخش افزونه گزينه ويرايشگر را انتخاب نمائيد 

  

و نحوه استفاده از آنها را در وردپرس و همچنين آشنائي با توابع و كالس هاي موجود  phpاگر به زبان 

  . نداريد جدا از ويرايش افزونه ها خودداري نمائيد

استفاده كنيد كه در سايت  poeditاي خاصي مانند براي فارسي سازي يك افزونه مي توانيد از نرم افزاره

  .زير قابل دسترس است 
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يك فايل زبان همراه خود دارند كه اين امكان به شما داده شده است تا با استفاده از  بايد گفت اكثر افزونه ها

  .يا بومي سازي نمائيد localizationيكسري نرم افزار اقدام به 

كنيد و ديگر الزم نيست تا به  Switchمكان داده شده تا بسادگي بين چند افزونه در صفحه ويرايشگر اين ا

  .صفحه نصب شده ها بازگرديد و يك افزونه را انتخاب نمائيد 

  

  

  

  بروزرساني افزونه ها

اين است كه ابتدا نسخه جديد افزونه را از سايت  هاولين را, شما مي باشد  رويبراي بروز رساني دو راه پيش 

و افزونه جديد را نصب سيستم خود پاك نمائيد  ردپرس دريافت نمائيد و سپس افزونه قديمي را از رويو

وردپرس امكاني گنجانده شده در در واقع , راه دوم بسيار ساده است و تنها نياز به يك كليك دارد . نمائيد 

  .است تا براحتي از آمدن نسخه بروز شده افزونه اطالع يابيد 

  

 اي مي شويد در پائين افزونه نصب شده مانند تصوير زير گزينه نصب شده هاهنگامي كه وارد بخش  در واقع

  .اضافه شده است 

  

  .مي توانيد افزونه مورد نظر خود را بروز نمائيد خودكار بروز كنيدبا كليك برروي گزينه 
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  آشنائي با چند افزونه

اما قصد ما اين است آن , تفاده نيز تغيير پيدا خواهند كرد افزونه هاي مورد اس, با توجه به كار هر شخص 

بين كاربران  يدسته از افزون ها را به شما معرفي كنيم كه هم كاربرد بيشتري دارند وهم عموميت بيشتر

  .دارند

Statpress  

به  يپس از نصب اين افزونه گزينه اي جديد.يكي از قوي ترين افزونه هاي مربوط به آمار گيري مي باشد 

با استفاده از اين افزونه شما مي توانيد ريزترين اطالعات . اضافه مي شود  statpressمنوي وردپرس با نام 

اعم از اين كه چه كليدي را در موتورهاي جستجو , كنندگان سايت خود داشته باشيد  مراجعهرا در مورد 

راجعه كننده را به سايت شما ارجاع چه سايت هاي بيشترين م, جستجو كرده اند تا به سايت شما برسند 

  ...چه موتورهاي جستجوئي از سايت شما بازديد كرده اند و ,  داده اند

  .كليك نمائيد  overviewبراي ديدن اطالعات كلي مي توانيد برروي 

  

امروز و روزهاي گذاشته كه آمار , در اين صفحه اطالعات كلي مانند آخرين پست ها يا صفحات بازيد شده 

  .آمار ماه جاري و حتي آمار كلي سايت را مي توانيد مشاهده كنيد, تعدادشان قابل تنظيم است 
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تا اطالعاتي , مراجعه كنيد  Detailsاگر مايل هستيد اطالعات ريزتري را داشته باشيد كافي است به بخش 

  ..نيدمشاهده كدرباره سيستم عامل مراجعه كننده و مرورگر مراجعه كننده و غيره را 

  

  

براي , ذخيره نمائيد  svcدراين افزونه امكاني گنجانده شده است تا آمارهاي خود را بصورت فايل هاي 

در اين بخش شما مي , را انتخاب نمائيد  exportگزينه  statpressاز بخش  Extportخروجي گرفتن يا 

  .دريافت كنيد  فايلي راتاريخ ها  توانيد دو تاريخ خاص را وارد كنيد و با توجه به

  

مثال مي توانيد تعيين كنيد , در بخش تنظيمات اين افزونه نيز مي توانيد تغييراتي در روند كار افزونه دهيد 

 spiderكه آيا اطالعات مربوط به كاربران را نيز به عنوان آمار جمع كند يا خير و يا آنكه اطالعات مربوط به 

  .هاي موتورهاي جستجو جمع شوند يا خير
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و  statpressمراجعه كنيد متوجه خواهيد شد كه دو ابزارك جديد با نام هاي  ابزارك هااگر به بخش 

statpress topPosts  بايد گفت كه هر افزونه با توجه به , به ابزارك هاي موجود اضافه شده است

  .به سيستم اضافه مي كند  زعملكردش يكسري ابزارك را ني

  

  

 

 

 

All in one SEO 

اگر بدنبال بهينه سازي سايت خود در موتورهاي جستجو و همچنين افزايش آمار بازديد كنندگان هستيد 

 افزونه در همين راستا تعداد زيادي توسعه دهنده, راهي اجتناب ناپذير است  seoامروزه استفاده از ابزارهاي 

يكي از  ALL in One SEO packاقدام به طراحي ابزارهائي براي وردپرس كرده اند كه در اين ميان 

  .بهترين افزونه ها در اين ميان است 

  .را انتخاب كنيد  all in one seoگزينه  تنظيماتاز بخش  , پس از نصب اين افزونه
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در صفحه مربوط به تنظيمات اين افزونه گزينه هاي فراواني در اختيار شما قرار گرفته است كه من به 

  .ت مهمترين آنها خواهم پرداخ

اين عنوان در نوار , مي توانيد يك عنوان براي عنوان سايت خود در نظر گيريد   home titleدر بخش 

  .عنوان نمايش داده خواهد شد 

  

حرف كمتر باشد را  160ميتوانيد اطالعات مختصري را كه بهتر است از  home discriptionدر بخش 

  .ه كار سايتتان باشد سعي كنيد اين اطالعات وابسته ب, وارد نمائيد 

  

مي توانيد يكسري كليد واژه را براي خود در نظر گيريد بهتر در انتخاب  home keywordsدر قسمت 

استفاده كنيد براي اطالعات بيشتر در مورد اين ابزارها  keyword researcherصحيح آنها از ابزار هاي 

  .ه است مراجعه نمائيدنوشته شد  Seoمي توانيد به كتاب ديگر من كه در زمينه 
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مي توانيد قالب بندي عنوان  page title format و post titleدرديگر قسمت هاي اين بخش مانند 

  .مربوط به هر بخش را به دلخواه شخصي سازي نمائيد 

متوجه خواهيد شد كه پنل , اگر به بخش افزودن يك پست تازه پس از نصب اين افزونه مراجعه كنيد 

در اين پنل به شما امكان , اضافه شده است  به اين بخش ALL in One SEO pack با عنوان يجديد

بطور پيش فرض موتورهاي .واژه كليد داده شده است  ياضافه كردن يك توضيح مختصر وهمچنين تعداد

ابتداي پست شما را به , موجود نباشد  meta discriptionو  meta keywordجستجو اگر بخش 

در نظر مي گيرند كه شايد زياد با محتواي پست شما ارتباطي نداشته باشد و  meta discriptionعنوان 

باعث شود شما در نتايج جستجو در رده هاي پائين تري قرار گيريد پس بهتر است در وارد كردن اين 

  .اطالعات اهتمام كافي داشته باشيد 

  

 

XML Sitemap Generator  

 googleمن بطور كامل در مورد استفاده از , مي باشد  Seoپركاربردترين ابزارهاي  اين افزونه نيز يكي از

sitemap  در كتابSEO  اما در كالم  ,لذا بهتر در مورد تنظيمات اين افزونه صحبت كنم , توضيح داده ام

نند و شما را سريعتر در بانك خود اضافه ك كمك مي كند تا سايت كلي اين افزونه به موتورهاي جستجو

شما را به  سايت نيازي نداريد تا منتظر خزندههاي موتورهاي جستجو بنشينيد تا محتواي جديد شما ديگر

 تنظيماتدر واقع پس از نصب افزونه براي تنظيمات شما بايد به بخش  .موتورهاي جستجو اضافه نمايند

  .را انتخاب كنيد   Xml sitemapرفته و گزينه 
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تنها در قسمت باالئي . نيست اي تغيير عمده هافزونه بسيار خوب هستند و نياز ب تنظيمات پيش فرض اين

اولين دفعه استفاده از افزونه  در اين گزينه فقط( شود توليد   xmlكليك كنيد تا فايل  click hereبرروي 

  ).به شما نمايش داده مي شود 

  

است كه در واقع به افزونه اعالم مي  sitemap contentتنها گزينه هاي كه بايد توضيح داده شود بخش 

  .نمايد كه اين موضوع كامال شخصي مي باشد  ذخيرهكند كه چه محتوائي را در فايل 

  

يين كنيد كه هر يك از بخش ها هر چند وقت يكبار برروز عمي توانيد ت Change frequenciesدر بخش 

بسته به محتواي سايت شما مي باشد كه هر چند اين گزينه وا, رساني شوند و تغييرات در فايل درج شود 

  .وقت يكبار برروز مي شود
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Wp security scan  

پس از نصب , اگر به دنبال امنيت بيشتر هستيد يكي از بهترين افزونه هاي پيش روي شما اين گزينه است 

  .به منو اضافه خواهد شد securityاين افزونه بخش جديدي با عنوان 

  

و يكسري , اين بخش اطالعاتي در مورد سرور شما و تنظيمات آن به شما داده شده است  در صفحه اول

  .خواهد شديا اسكن اوليه به شما داده  intial scan پس از اطالعات نيز در مورد وردپرس

  

 قدام نمائيد و همچنين سبز رنگ هاپيغام هاي قرمز رنگ بدين معنا است كه شما بايد نسبت به رفع آنها ا

  .شان مي دهد كه سيستم شما داراي اين مشكالت نيستنيز ن

مي توانيد از وضعيت مجوزهاي داده شده يا همان  securityدر بخش  scannerبا كليك برروي 

permission  در واقع پس از , ها پوشه هاي درون سيستم آگاهي يابيدScan  به شما بهترين مجوز ها

با رنگ سبز و در غير اينصورت با رنگ قرمز نمايش داده مي , د اگر درست مجوز داده باشي, اعالم مي شود 

  .شود 
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مي توانيد اقدام به تغيير پيشوند جدول نصب وردپرس در  Securityدر بخش  databaseبا كليك برروي 

از بايد بدانيد كه پيش , در واقع اين كار سطح امنيت را به مقداري قابل قبولي باال مي برد , ديتابيس كنيد 

را تغيير دهيد تا امكان نوشتن در آن وجود  Wp-config.phpاين كار نياز است تا مجوز هاي مربوط به 

  .مجوز ها را به حال اوليه برگردانيد  نيز بايد داشته باشد و پس از عمليات

  

Wp db backup  

د لطمات چرا كه نداشتن يك نسخه پشتيبان مي توان, امر پشتيبان گيري يك از مهمترين كارها مي باشد 

  .از ابتدا شروع كنيد كار را شما فراواني را بوجود آورد و گاهي باعث شود تا 

پس از نصب اين افزونه گزينه اي جديد . مي باشد  wp db backupيكي از بهترين افزونه ها در اين زمينه 

  .اضافه خواهد شد پشتيبان گيريبه بخش ابزارها با عنوان 

  

كه به شما امكان , بخش اول جدول ها مي باشند , سه بخش موجود است  در صفحه مربوط به تنظيمات

جدول هاي مربوط به افزونه ها را نيز انتخاب , جدول هاي پيش فرض پشتيبان گيري از  داده شده ضمن 

  .كنيد 
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يعني مي توانيد تصميم گيريد كه نسخه , پشتيبان گيري دسترسي داريد  در بخش بعدي شما به تنظيمات

 فرستادهبرروي سرور يا برروي سيستم خودتان ويا بصورت ايميل براي شما , ه شود پشتيبان چگونه ذخير

  .شود

  

يعني مثال هر يك ,در قسمت سوم يا زمان بندي مي توانيد يك تاريخ را براي پشتيبان گيري تعيين نمائيد 

  .هفته يك نسخه پشتيبان براي شما ارسال گردد
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WP cache  

نياز به روش هاي داريد تا كمترين , اده مي كنيد كه به صورت اشتراكي است هاستي استف از اگر شما نيز

در غير اين صورت بايد خود را مواجه به معلق , را داشته باشيد )  ramو  cpuمنظور ( استفاده از منابع 

اين . كردن است  cacheيكي از بهترين راه استفاده از ابزارهاي . بينيد  مشكالت مرتبطشدن اكانت خود و 

وقتي كاربري . تعامل با سرور را به حداقل مي رساند ات شما را بصورت مجازي در مي آورند و حفارها صابز

سيستم صفحه را ايجاد و در بخشي از حافظه بصورت موقت , صفحه اي را براي اولين بار درخواست مي كند 

فحه در حافظه ارجاع ذخيره ص درخواستهاي مشابه از اين زمان به بعد به آن صفحه به محل, قرار مي دهد 

  .مي شود گرفتن queryدر واقع اين كار باعث كاهش عمليات , داده مي شود 

 wp cacheنه نسخه پيشرفته وافزونه مناسب ديگري نيز موجود مي باشد اين افز, البته بجز اين افزونه  

  .شناخته مي شود  wp super cacheمي باشد و با نام 
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 cacheتوانيد مدت زمان  مي. مي توانيد افزونه را فعال كنيد  enble itدر اين صفحه با كليك برروي 

  .تنظيم نمائيد صفحاتء انقضاشدن صفحات را در بخش مربوط به 

  

بدون ( كافي است فقط اسم صفحه index.phpمثال صفحه , اگر مي خواهيد صفحات خاصي كش نشوند 

  .وارد نمائيد rejected urlرا در بخش  )پسوند 

  

  .تنظيمات را ذخيره نمائيد save settingدقت كنيدكه پس از هر تغيير بايد با استفاده از 
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Wp page navigation 

  

مي شويد و آن اين است  يگاهي تا به حال انداخته باشيد متوجه موضوع مهمنخود  indexاگر به صفحه 

در كل اين كار . مانند بالگ ها تا اولين پست شما نمايش داده شده است به كه تمامي پست ها زير هم و 

يكي از . ار باال مي برد و شايد كاربر را از بازديد سايت شما منصرف سازدزمان لود شدن صفحات را بسي

پس از نصب براي . مي باشد Wp page navigationصفحه صفحه كردن همين بهترين افزونه هاي براي 

  را انتخاب نمائيد pageNaviگزينه  تنظيماتتنظيمات مربوط به آن مي توانيد از بخش 

  

, كه حتما پس از نصب نياز است تا قالب خود را آماده استفاده از اين افزونه كنيد بايد دقت داشته باشيد 

  .يد كه از امكانات اين افزونه در پوسته خود بهره بريديعني كاري كن

  ) index.phpمثال در فايل (.كافي است قطعه كد زير را در بخش مورد نظر خود درج نمائيد

<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?> 

در بخش تنظيمات شما مي توانيد بطور مثال تعيين كنيد كه تا چه تعداد صفحه براي براي شما نمايش داده 

  .شود 

  

 تنظيماتاگر مي خواهيد تعداد پست هاي نمايش داده در هر صفحه را تعيين كنيد كافي است از بخش 

بيشترين تعداد نوشته ها در هر در بخش در اين صفحه به سادگي مي توانيد , را انتخاب كنيد  خواندنگزينه 

  .را تعيين نمائيد ي قابل نمايشتعداد پست هابرگه 
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wp-limit-posts-automatically 

تعداد كاراكترهاي هر پست در صفحات اصلي نظارت بر در واقع اين افزونه به ما اين امكان مي دهد تا  

  .را انتخاب نمائيد  Limit post optionگزينه  تنظيماتبراي تنظيمات اين افزونه از بخش . داشته باشيم

  

تي پس از ححرف و يا , كه پست شما پس از چه تعداد كلمه تعيين كنيد در اين بخش شما مي توانيد 

  .اولين پاراگراف بشكند

  

متن مربوط به آن كه چه كاراكتري نمايش و يا ,  نهمچنين مي توانيد تعيين كنيد كه پس از شكسته شد

  .باشد  متني ديدن ادامه پست چه
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ديگري كه در اين بخش موجود است اين است كه مي توانيد تعيين كنيد كه در بخش خالصه شده  امكان

براي فعال كردن كافي است مانند تصوير زير , پست و يا لينك ها نمايش داده شود يا خير  دورن آيا تصاوير

  .گزينه مربوطه را فعال كنيد 

  

  

Page link to  

صفحات خود را به يك آدرس خاص تغيير , آيد كه مي خواهيد اين پالگين زماني كاربرد آن به چشم مي 

پس . ارجاع داده شود  خاص يكاربر به آدرس يعني پس از كليك برروي لينك صفحه يا پست, مسير دهيد 

 افزودن برگه تازهو  افزودن نوشته تازهدر بخش  Page link toپنل جديدي با نام  , از نصب اين افزونه 

آدرس مورد نظر خود را وارد  point to this urlي است مانند تصوير زير دربخش كاف. اضافه مي شود

  .كنيد

  

 Page mesh  

كار راحتي در   شما توسط اين افزونه, اين آخرين افزونه اي است كه قصد معرفي آن را خواهيم داشت 

 Darg and Dropچرا كه اغلب كارها توسط كشيدن و رها كردن يا ,  خواهيد داشتمديريت صفحات 

  .اضافه مي شود pageMeshبا نام  برگه هاپس از نصب گزينه اي جديد به بخش . انجام مي شود

  

غيير داده و يا حتي رابطه تجابه جا كردن يك صفحه ترتيب آنها را  ادر اين بخش شما به سادگي مي توانيد ب

  .پدر و فرزندي يك صفحه را تغيير دهيد 
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  رفتهتنظيمات پيش: فصل ششم 

  : در اين فصل مي خوانيد      
  مديريت كاربران •

  اضافه كردن يك كاربر جديد •

  ثبت نام كاربران •

  مديريت كاربران •

  wordpressبروز رساني  •

  wordpressپشتيبان گيري از  •

  هارآشنائي با ابزا •

 آشنائي با بخش تنظيمات •

  آشنائي با پيشخوان •

 

 



 

  مديريت كاربران

  اضافه كردن يك كاربر جديد

  .را انتخاب نمائيد افزودن كاربرگزينه  كاربراناي اضافه كردن يك كاربر جديد كافي است از قسمت بر

  

در مورد , بطور پيش فرض اين امكان كه كاربران خودشان بتوانند ثبت نام كنند براي كابران فعال نيست

  .فعال كردن و تنظيمات آن در قسمت بعدي صحبت خواهيم كرد

اين مشخصات , جديد خود را وارد كنيد فزودن كاربر شما مي توانيد مشخصات كاربر در صفحه مربوط به ا

, كلمه عبور و ايميل است كه بصورت ضروري است و تنظيمات ديگر مانند نام , شامل نام كاربري يا شناسه 

  .نام خانوادگي و وبالگ كاربر اختياري است

  

. از نقش هاي زير را براي كاربر خود در نظر گيريد  يكه يكهمچنين به شما اين امكان داده شده است  

همان اختيارات كاربر مي باشد و بدان معنا است كه كاربر تا چه سطحي به امكانات بخش , منظور از نقش 

  .مديريت مي تواند دسترسي داشته باشد 
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نظر گرفته  در واقع نقش پيش فرضي است كه وردپرس براي كابران جديد در اين نقش :مشترك •

كاربري كه اين نقش را دارد مي تواند به پيشخوان دسترسي داشته باشد و مي تواند , است 

كاربر با اين نقش اين است بودن يك در واقع مزيت , تنظيمات مربوط به كاربري خود را تغيير دهد

 .كه براي ارسال ديدگاه ديگر نياز به پر كردن فرم مربوطه ندارد

مي تواند نسبت به نوشتن و  مشتركاين كاربري عالوه بر اختيارات  در واقع:  مشاركت كننده •

همانطوري كه گفته .ضمن آنكه مي تواند فايل نيز آپلود نمايد , ويرايش پست هاي خود اقدام كند 

شد كاربر با اين نقش امكان نوشتن پست را دارد اما نمي تواند آنرا را انتشار دهد و حتما مدير اصلي 

امنيت را بسيار براي , اين نقش . ند نزديد و پس از تائيد او پست ها انتشار پيدا مي كبايد آن را با

 .پس بايد هميشه احتياط داشت, مدير باال مي برد چرا كه هويت اصلي كاربران مشخص نيست 

مي تواند پست نيز انتشار دهد و همچنين مي تواند ,  مشاركت كنندهاختيارات  عالوه بر: نويسنده •

 .مربوط به خودش را نيز ويرايش نمايد پست هاي

, عالوه برا تمامي امكانات تحت اختيار نويسنده مي تواند اقدام به مديريت ديدگاهها :  ويراستار •

ضمن آنكه مي تواند پست , مديريت صفحات و مديريت لينك ها اقدام نمايد , مديريت دسته ها 

 .هاي ديگر كاربران را نيز مديريت نمايد

 .ر واقع هر امكان در اين سيستم وجود دارد مدير امكان دسترسي به آن را داردد :مدير  •

  .در تصوير زير مي توانيد گزينه هاي در دسترس يك كاربر با نقش مشترك را مشاهده فرمائيد

  

, نكته ديگري كه در اين بخش باقي مانده است اين است كه شما مي تواند نقش پيش فرض را تغيير دهيد 

ور مثال كاربراني كه از اين پس به سيستم اضافه مي شوند بجاي نقش مشترك نقش مشاركت يعني بط

  .را انتخاب نمائيد همگانيگزينه  تنظيماتبراي اين كار از بخش . كننده داشته باشند
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  .گزينه دلخواه خود را انتخاب نمائيد,  مشتركدر اين صفحه از بخش , پس از آن 

  

  ثبت نام كاربران

طوري كه گفته شد بطور پيش فرض براي مراجعه كنندگاه اين امكان براي آنها موجود نيست در سايت همان

كافي است از , براي فعال كردن . شما ثبت نام نمايند و نياز است تا شما امكانات مربوطه را فعال نمائيد

  .را انتخاب نمائيد همگانيگزينه  تنظيماتبخش 

  

  .را بزنيد هركسي مي تواند نام نويسي كندمربوط به گزينه در اين صفحه شما بايد تيك 

  

  .از اين پس كاربران با رفتن به آدرس زير مي تواند ثبت نام نمايند

  

  

همانطوري كه گفته شد براي آنكه كاربران به يك صفحه خاص دسترسي داشته باشند مي توانيد با استفاده 

  .كه آن صفحه مي تواند بخش ثبت نام باشدصفحه ارجاع دهيد  يككاربران را به  page link toاز افزونه 

http://www.yoursitename.com/wp-register.php W
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  مديريت كاربران

  .را انتخاب كنيد  نويسندگان و كاربرانگزينه  كاربرانبراي مديريت كاربران كافي است از بخش 

  

براي ويرايش مشخصات يك كاربر , در اين صفحه به شما امكان ويرايش و حذف كاربران داده شده است 

پس از , ن قرار گيريد تا منوئي مانند تصوير زير ظاهر شود كافي است تا برروي نام كاربري يا شناسه آ

  .كليك نمايد  ويرايشنمايش منو مي توانيد برروي لينك 
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چنانچه مي خواهيد تعدادي كاربر , گزينه اي در اختيار شماست , براي پاك كردن كاربر نيز در همين منو 

 كارهاي دستهرا تيك زده و سپس از بخش  مربوط به هر كاربر checkbox, را حذف نمائيد كافي است 

  را انتخاب كنيد  پاك كردنگزينه  جمعي

  

ايميل و نام , كه مي توانيد با هر واژه اي اعم از شناسه , جستجوي كاربران مي باشد , از امكانات ديگر بخش 

  .و غيره عمليات جستجو را انجام دهيد 

شدن به پروفايل آن كاربر تغيير دهيد گزينه اي در بخش  براي آنكه بتوانيد نقش يك كاربر را بدون وارد

كافي است كاربر مورد نظر خود را انتخاب و از اين ليست نقش , موجود است  تغيير نقش بهمديريت با نام 

  .براي ذخيره تغييرات كليك نمائيد تغيير دادنجديد را انتخاب نمائيد و در انتها برروي دكمه 
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يك منو است كه امكان دسترسي به گروه خاصي از كاربران را , ن صفحه موجود استبخش ديگري كه در اي

  .براي شما فراهم آورده است 

  

  بازگرداندن كلمه عبور

كافي , چناچه شما يك كاربر استفاده كننده از وردپرس هستند و احتماال كلمه عبور خود را گم كرده ايد 

  .است به آدرس زير مراجعه كنيد

 

  .وارد صفحه جديد خواهيد شد رمزتان را گم كرده ايدفحه با كليك برروي دراين ص

 

در صفحه جديد شما كافي است تا شناسه يا آدرس الكترونيكي خود را وارد نمائيد تا سيستم كلمه 

  .عبورجديدي را براي شما به ايميلتان ارسال نمايد

  

  

http://www.yoursitename.com/wp-login.php W
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  بروزرساني وردپرس

بروز رساني اتوماتيك و راه ديگر راه اول استفاده از , يش روي شماست براي بروز رساني وردپرس دو راه پ

را  ارتقاءگزينه  ابزارهابراي بروز رساني اتوماتيك كافي است از بخش , استفاده از بروز رساني دستي است 

  .انتخاب نمائيد 

  

نه دوم دريافت نسخه است و گزي بروزرساني خودكاردر اين صحفه با دو دكمه مواجه خواهيد شد گزينه اول 

  .جديد مي باشد

 

كه در همين بخش ( پشتيبان گيري از فايل هاي روي سرور , پيش از بروز رساني دو نكته بسيار مهم است 

و ديگري پشتيبان گيري از ديتابيس كه بسيار مهم مي باشد و در قسمت افزونه گفته شد ) گفته خواهد شد 

 ارتقاءپس از انجام اين دو كار مي توانيد برروي . ديگر اشاره خواهد شد يروش او البته در جلوترنيز به آن ب

  .كليك نمائيد خودكار
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البته ممكن است كال , عمليات در چند ثانيه و بدون درسر انجام شد , همانطوري كه مشاهده مي كنيد 

  .شويد  سرور شما از اين روش پشتيباني نكند و شما با مشكالتي در هنگام بروز رساني مواجه

ابتدا شما نياز داريد تا نسخه جديد را از سايت وردپرس دريافت , روش دوم كمي دشوارتر مي باشد 

پس از دريافت نسخه جديد به مسيري كه وردپرس را نصب كرده ايد مراجعه كنيد و تمامي شاخه .نمائيد

قت كنيد اگر اين شاخه د(پاك نمائيد  wp-config.phpو فايل  wp-contentهاي موجود را بجز شاخه 

  )پاك شود تمامي فايل هاي آپلودي شما و پوسته ها و افزونه ها پاك خواهند شد

  . آن را پاك كنيد تا فايل زيپ به شكل زير در آيد wp-contentپوشه , پس از دانلود فايل اصلي 

  
كافي است , و آپلود نمائيد )منظور پوشه نصب وردپرس است ( دلخواه خود برده پس از آن فايل را به محل 

  .نمائيد extractانند زمان نصب فايل را استخراج يا پس از آپلود شدن هم

  

  .كردن فايل ها كافي است به مسير زير رفته تا مراحل بروز رساني صورت گيرد extractپس از 
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براي شروع بروز رساني برروي دكمه , ظاهر مي شود  اي پس از رفتن به مسير باال مانند تصوير زير صفحه

upgrade wordpress database كليك نمائيد.  

  

مراحل نصب شروع و صفحه اي مانند تصوير زير نمايان خواهد شد كه نشان مي دهد عمليات , پس از كليك 

  .با موفقيت انجام شده است 

  

  .ارجاع داده خواهيد شد ورودبه بخش  شمابا كليك برروي دنباله 

  wordpressپشتيبان گيري از 

بعضي از پنل ها مانند , ما مي توانيد از ابزارهاي متفاوتي بهره بريد براي پشتيبان گيري از فايل ها ش

Cpanel يت به سادگي و با يك كليك پشتيبان گيري كنيدبه شما اين امكان را مي دهند تا از كل سا  ,

  .مراجعه كنيد  backupبه بخش  Cpanelپس از ورود به  ,ن گيريبراي انجام پشتيبا

  

http://www.yoursitename.com/wp-admin/update.php W
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  .كليك نمائيد  generate/download a Full Backupوي در اين بخش مانند تصوير زير برر

  

 Previous fullدر صفحه بعد اگر شما تا به حال از سايت خود پشتيبان گيري كرده باشيد در بخش 

backups saved in home directory  فايل ها بصورت لينك نمايش داده مي شود و شما مي توانيد

يش از اين پشتيبان گيري انجام نداده ايد كافي است از بخش چنانچه پ. آنها را دانلود نمائيد

generate/download a Full Backup  گزينه هاي دلخواه را انتخاب و بررويgenerate backup 

  .كليك نمائيد

  

 gzهمچنين به شما امكان داده شده است تا براحتي فايل هاي ديتابيس خود را بصورت  backupدر بخش 

  .ددريافت نمائي

  

تنها همان فايل ها را , چنانچه شما تعدادي كمي فايل دستكاري شده داريد بهتر است , نكته مهم اين است 

  .را در محل مناسبي نگهداري نمائيد و نياز به پشتيبان گيري از كل فايل ها نيستدانلود و سپس آن 
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  آشنائي با ابزارها

رودي و ابزارهاي وامكاناتي مانند بروز رساني و وجود دارد  در نوار راهبري هاابزار بخشي كه با عنوان در

اولين گزينه كه به بررسي آن خواهيم پرداخت ابزارها مي باشد كه به .  قرار گرفته استار يتدر اخخروجي 

  .است ابزارهااز بخش  ابزارهااولين روش انتخاب گزينه , دو صورت قابل دسترسي است

  

  .است  انتخاب گزينه پرسرعت از نوار باالئي صفحه مديريتو روش ديگر 

  

يا افزونه  extensionتان را مي دهد اين برروي مرورگر extensionدر واقع اين صفحه امكان نصب يك 

هاي موجود در بخش مديريت را براي  web componetتمامي تصاوير و بدين شكل عمل مي كند كه 

سيستم محلي شما ذخيره مي كند و در عمل باعث باالبردن سرعت مرور صفحات در بخش مديريت به 

قابل درك است كه از اينترنت پرسرعت استفاده  اين تغيير بيشتر براي كاربراني, صورت چشم گيري مي شود

در حال حاضر اين ابزار براي كاربران ايراني بعلت تحريم هاي شركت , ) يعني اكثر كاربران ايراني (نمي كنند 

google در دسترس نيست.  

  

  

122 

  تنظيمات پيشرفته:  ششم فصل



 

  درون ريزي

ه آن ها را وارد سايت فرض كنيد شما اكانتي در ديگر سيستم هاي بالگ داريد وقصد داريد اطالعات مربوط ب

  چه بايد كرد ؟ آيا بايد يكي يكي پست ها را كپي كرد؟ چه اتفاقي براي ديدگاهها خواهد افتاد؟, خود كنيد 

در واقع وردپرس اين امكان را براي كاربران خود بوجود آورده است تا بسادگي از ديگر سيستم هاي بالگ 

  .كنندو غيره به وردپرس مهاجرت  Movable Type  ,blogspotمشهور مانند 

اگر شما بخواهيد از قالبي كه در سيستم بالگ خود استفاده مي كرديد در وردپرس نيز استفاده كنيد بايد 

ازآنجا كه هر سيستمي از نظر ساختاري با سيستم ديگر متفاوت است , بدانيد كه دو راه پيش روي شماست 

شما ابتدا از قالب خود نسخه اي تهيه كرده و سپس با توجه راه اول اين است كه . شما نياز به تبديل داريد 

راه دوم اين است كه . اطالعات و مستندات موجود در سايت وردپرس اقدام به تبديل كردن پوسته نمائيد به

از افرادي مختصص در اين زمينه استفاده كنيد يكي از اين تيم ها در سايت زير خدماتي در اين زمينه ارائه 

  .مي دهد

  

  .براي دسترسي به بخش دورن ريزي كافي است به بخش ابزارها مراجعه كنيد 

  

  .بطور مثال من وردپرس را انتخاب مي كنم , در اين بخش سيستم بالگ مورد نظر خود را انتخاب كنيد 

  

در مورد ( WXRزير باز خواهد شد كه از من درخواست فايلي با پسوند  تصوير مانند اي پس از كليك صفحه

كافي است شما اين فايل را كه , مي شود ) فايل در بخش برون ريزي توضيح داده خواهد شد تهيه اين 

  .تا اطالعات در سايت شما درج گردد, مي باشد را انتخاب .. برچسب ها و , دسته ها , حاوي پست ها 

http://www.pana-team.com W
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ر را به عنوان در ادامه مانند تصوير زير صفحه اي ظاهر مي شود و از شما در خواست مي كند كه يك كارب

اين كار براي مديريت سريعتر . پيش فرض تمامي پست ها انتخاب و يا نام كاربري جديدي را وارد نمائيد 

  .پست ها انجام مي گيريد

دقت نمائيد اگر مي خواهيد تمامي فايل ها ضميمه شده شده به سيستم جاري انتقال يابد بايد گزينه 

  .را انتخاب نمائيد هاي پيوست ريزي پرونده دريافت و درون

  

  .در صفحه بعد از اين مرحله فايل ها ضميمه شما به سيستم جاري انتقال پيدا مي كنند 

  

كردن هر سيستم راه متفاوتي پيش روي شماست كه  importبايد به اين نكته دقت داشته باشيد كه براي 

  .از ذكر آنها معذور مي باشيم اما به جهت آنكه از حوصله كتاب خارج است , البته بسيار ساده است 

124 

  تنظيمات پيشرفته:  ششم فصل



 

  برون ريزي 

, برخالف كاري كه در درون ريري انجام داديم يعني وارد كردن اطالعات از سيستمي به سيستم وردپرس 

بايد دقت داشته باشيد كه آن , گاهي نياز داريم تا اين اطالعات را در يك سيستم ديگر استفاده كنيد 

  .پشتيباني نمايد Wordpress eXtended RSSيا  WXRسوند از پ importسيستم بايد در حالت 

من بيشتر به كساني استفاده از اين روش را استفاده مي كنم كه چندين بالگ وردپرس دارند و مايل هستند 

  .اطالعات را از محلي به محل ديگر جابجا نمايند 

  .نمائيد  اين گزينه را انتخاب ابزارهابراي دسترسي به قسمت برون ريزي از بخش 

  

, را تعيين نمائيد  WXRدر اين صفحه گزينه اي در اختيار شما است كه مي توانيد محل ذخيره سازي فايل 

  .ضمن آنكه به شما اين امكان داده شده است كه پست هاي يك كاربر و يا تمامي كاربران را صادر نمائيد

  

  .ل را دانلود نمائيدشده مي توانيد فاي دريافت پرونده برون بريبا كليك برروي 
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  آشنائي با بخش تنظيمات

در اين قسمت سعي داريم تا شما را با گزينه هائي در , اميدوارم از خواندن كتاب تا اينجا خسته نشده باشيد 

  .بخش تنظيمات آشنا سازيم كه تا به حال در مورد آنها صحبت نكرده ايم

  .ن ادامه مي دهيم كار با توضيح چند بخش باقيمانده در قسمت نوشت

  

) قرارداد( در واقع در اين بخش دو پروتكل , در اين صفحه قسمتي با عنوان انتشار از راه دور موجود است 

ويرايش  وكه به كاربران اين امكان را مي دهد از محلي غير از محيط مديريت اقدام به ارسال , وجود كرد 

  .پست ها و حتي دسته ها وصفحات كنند 

ل حاضر چندين نرم افزار براي سيستم عامل هاي مختلف در محيط نت موجود است كه يكي از در حا

براي دريافت اين نرم افزار مي توانيد به آدرس زير , مي باشد  Windows Live Writerبهترين ها آنها 

  .مراجعه كنيد

  

اين نرم افزار , كنيد  blog accountبه ايجاد يك  اقدام شما بايد, ت و نصب اين نرم افزار پس از درياف

 blogبراي ايجاد يك , اني مي كند يبرا پشت... و بالگر و  windows live spaceاز عالوه بر وردپرس 

account  در اين نرم افزار مي توانيد از منوtools هگزين accounts  را انتخاب نمائيد تا صفحه اي مانند

  .صفحه زير ظاهر شود 
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يك سايت يا بالگ ديگر را به اكانت هاي موجود خود اضافه  Addليك برروي در اين صفحه مي توانيد با ك

  .را براي وردپرس انتخاب نمائيد other blog serviceشما بايد گزينه  wizardدر صفحه اول اين . كنيد

  

  .در صفحه بعد از شما آدرس و همچنين شناسه و كلمه عبور اتصال به سيستم خواسته مي شود
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دسته ها و حتي پوسته شما براي باال , اعم از پست هاي داده شده , بعد تنظيمات مربوط به بالگ در صفحه 

  .لود مي شوند بردن سرعت عمليات

  

را فعال نكرده باشيد با پيغامي مانند تصوير زير مواجه مي شويد و از شما  XML-RPCچنانچه شما پروتكل 

  .تكل نمائيد خواسته مي شود اقدام به فعال سازي اين پرو
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پس ازلود كردن تنظيمات پيغامي مانند تصوير زير ظاهر مي گردد و از شما پرسيده مي شود كه آيا مايل به 

در واقع اين كار به شما كمك مي كند بصورت آفالين از وضعيت پست خود . لود كردن پوسته هستيد يا خير

  .و نحوه قرار گيري آن با خبر شويد

  

نكته جالب در مورد . لود تنظيمات مي توانيد به سادگي اقدام به ارسال پست خود كنيد  پس از شناسائي و

اين نرم افزارها اين است كه شما مي توانيد تمامي كار را بصورت آفالين انجام دهيد و حتي آن را بصورت 

draft  پست ها نمائيد  نالين شديد مبادرت به انتشار آنهر گاه كه آدر محلي ذخيره و.  

پس اگر مايل به دريافت اطالعات بيشتر و همچنين دريافت نرم , من معرفي اين نرم افزار است  قصد

  .افزارهاي مشابه در اين باب هستيد به سايت زير مراجعه كنيد 
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شما مي توانيد با تنظيمات اين بخش , است فرستادن با نامهموجود است  نوشتنقسمت ديگري كه در بخش 

روش تنظيم , يك پست براي شما ارسال كنند , بران خود اين امكان را دهيد تا با ارسال يك نامه به كار

شناسه و رمز در اين بخش , كافي است آدرس سرويس دهند خود را به همراه , كردن نيز بسيار ساده است 

بطور پيش فرض وارد در اين بخش به شما اين امكان داده شده است تا تعيين كنيد كه پست ها . وارد كنيد

  .چه دسته اي شوند 

  

در واقع , موجود است  روز شدن وبالگ هاي به آگاهي دهندهدر بخش پائيني اين قسمت بخشي با عنوان 

كه پس از هر تغيير يا ارسال پست  هستندموظف  ها شما مي توانيد در اين بخش تعيين كنيد كدام سرويس

اين كار را براي شما انجام  rpc.pingomatic.comض بطور پيش فر. د نبه جهان اعالم خبر كن , جديد

البته سرويس هاي ديگري نيز موجود مي باشند كه مي توانيد ليست آنها را از سايت زير دريافت , مي دهد 

  .كنيد

 

  

در اين قسمت به تنظيمات مربوط به خواندن پست و نحوه نمايش . مي باشد  خواندنقسمت , بخش بعدي 

  .ريم آنها دسترسي دا

  

نوشته هاي و , در اين قسمت شما مي توانيد تعيين كنيد كه در صفحه نخست چه چيزي نمايش داده شود 

  .يا يك برگه گزينه هاي است كه پيش روي شما مي باشد 

http://codex.wordpress.org/Update_Services W130 

  تنظيمات پيشرفته:  ششم فصل



 

  

  .در اين بخش همچنين مي توانيد تعيين كنيد كه نوشته هاي جديد شما در كدامين برگه نمايش داده شوند

  

يعني بصورت , يا خوارك متن به چه صورت نمايش داده شود  feedتوانيد تعيين كنيد كه در  همچنين مي

  .خالصه يا كل متن

  

  

در اين قسمت مي توانيد تنظيماتي در , مي باشد  قسمت رسانه , داريم ح آنرا را بخش بعدي كه قصد توضي

  .ته باشيد مورد اندازه فايل هاي تصوير توليده شده توسط سيستم را داش

  

د كافي است در ناگر مايل هستيد تصاوير بندانگشتي توليد شده توسط سيستم در سايز ديگري تعريف شو

  .سايز دلخواه را وارد نمائيد اندازه ي بند انگشتيبخش 
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  .ي داشته باشيداتدر اين بخش شما مي توانيد نسبت به تغيير تصاوير در سايز هاي ديگر نيز اقدام

  

ن تنظيمات را با توجه به اندازه عرض پوسته خود انجام دهيد تا مشكلي از نظر به هم خوردگي بهتر است اي

  .در هنگام نمايش تصاوير نداشته باشيد

اولين تنظيم كه به طور پيش فرض انتخاب شده , شما دو تنظيم داريد  privacyدر بخش خلوت گاه يا 

كرده و در نتايج جستجوي  indexستجو سايت شما را است به شما اين امكان را مي دهد تا موتورهاي ج

چنانچه شما نيز جز دسته محدودي از , اما گزينه ديگر درست متفاوت با گزينه اول است . خود نمايش دهند

د گزينه دوم نيارجاع يابند مي توا شاند كاربران از موتورهاي جستجو به سايتنكاربران هستيد كه عالقه ندار

 راد اما براي بازديدكنندگان در دسترس باش ،وجو در دسترس نباشد ي موتورهاي جستخواهم برا مييا 

  .انتخاب كنيد 

  

  .مي باشد  پيوند يكتابخش , موجود است  تنظيماتبخش ديگري كه در قسمت 

  

در واقع پس . چيست permalinkيا  تاتوضيح دهيم كه اصال پيوند يك بهتر استپيش از توضيح اين بخش 

ه صفحاين , نسبت داده مي شود ايجاد شده  پستبه اد هر پست يك صفحه وب توليد مي شود و از ايج
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بايد گفت كه اين آدرس همواره . شناخته مي شود permalinkداراي آدرسي مي باشد كه اين آدرس با نام 

مي شناسند هر از آنجا كه اكثر موتورهاي جستجو صفحه يا پست شما را بدين صورت , بهتر است ثابت باشد

  .تغييري باعث مشكالت زيادي خواهد شد

براي نمايش اين ( موجود است با نام نامك  افزودن نوشته تازهدر بخش  يپنل , در زمان ارسال يك پست

در اين پنل شما مي توانيد اين آدرس را .) را انتخاب كنيد نامكپنل از بخش تنظيمات صفحه گزينه 

خود سيستم براي شما يك , پست كردن كنيد  انتشار شما اقدام بهدر واقع اگر , شخصي سازي كنيد 

permalink  توليد مي كندبا توجه به عنوان پست شما.  

  

  

بطور پيش فرض آدرس , كنيدنمايش اين آدرس را شخصي سازي  مي توانيد نوع شما تنظيماتدر بخش  

  .شما بصورت زير نمايش داده مي شودهر پست 

  

  

حال اگر بخواهيد شما اين ساختار را بصورت بهتر و زيباتري در آوريد كه هم براي كاربران ديدن و حفظ 

تر بقولي باشد بايد يكي از ساختار ها زير را انتخاب  Search engine friendlyكردن ساده تر و هم 

  .كنيد

د اولين  گزينه كه پيش فرض سيستم است گزينه پيش روي شما مي باشد كه در مور 5در اين بخش 

مي باشد در واقع شما در لينك هر پست هم تاريخ كل را خواهيد  روز و نامگزينه دوم .  كرديم صحبت

  .داشت و نام خود پست را داريد

كل تاريخ را بجز روز انتشار آن به همراه نام پست نمايش مي دهد و گزينه چهارم ,  ماه و نامگزينه سوم يا 

  .پست شما را قرار مي دهد  ID, حالت پيش فرض فرقي ندارد در واقع پس از آرشيو  ازياد ب كه

http://www.YourSiteName.com/?p=11 W
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و شما مي توانيد , همانطوري كه در تصوير زير مي بينيد گزينه اي نيز با نام ساختار دلخواه موجود است 

ر اين بخش استفاده كنيد رهاي را مي توانيد دبراي آنكه بدانيد چه متغي. مائيديك ساختار دلخواه توليد ن

  .بهتر است به جدول زير تصوير مراجعه كنيد

  

 %year%  1388: مانند , شامل يك عدد چهار رقمي نشان دهنده سال 

 %mounthnum%  11: مانند , شامل يك عدد دو رقمي نشان دهنده ماه 

 %day%  22: مانند , شامل يك عدد دو رقمي نشان دهنده روز 

 %hour%  14: مانند , رقمي نشان دهنده ساعت شامل يك عدد دو 

 %minute%  45: مانند , شامل يك عدد دو رقمي نشان دهنده دقيقه 

 %second%  55: مانند , شامل يك عدد دو رقمي نشان دهنده ثانيه 

 %postname%  شامل نام پست كه بجاي فاصله از دشت بين آنها استفاده شده است

 %catagory%  ترفند:مانند , ر آن انتشار پيدا كرده استشامل نام گروهي كه پست د

 %amin3d %authorمانند , شامل نام نويسنده پست

  

  .در زير نمونه اي از يك ساختار دلخواه آورده شده است 

  

وارد  ير و در انتها نبايد ازكه در شروع و مابين دو متغ, است نكته بسيار مهم در مورد ساختار دلخواه اين 

 ر ها شما مي توانيد از اسامي ديگر نيز بهرهنكته بعد آن است كه بجز متغي. د فراموشتان شو اسلش كردن

  .گيريد

  

  

/%catagory%/%postname%/ E

/blog/farsi/postname%/ E
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د شد كه نل خواهاعماكه تمامي تنظيمات زماني , پيش از ذخيره تنظيمات اين نكته بسيار مهم است 

 htaccess.فايل  همچنين شما بتوانيد به, برروي سرور شما فعال باشد  mod_rewriteماژولي با نام 

, بدانيد بايد گفت اگر سرور شما لينوكس است  mod_rewriteبراي آنكه در مورد . دسترسي داشته باشيد

سئوال  خود بايد از سرويس دهندهاست ويندوز  شما سرور ي كهمسلما اين ماژول فعال است و در صورت

  .در هر حال بهتر است از سرويس دهنده در هر دو حالت سئوال كنيد, كنيد 

ممكن است شما مجوز ايجاد فايل , ما برروي ذخيره تغييرات كليك كنيد و نتيجه اي حاصل نشد چنانچه ش

بهتر است به پوشه مورد ,  رون فايل را نداشته باشيديا اجازه نوشتن د در پوشه مورد نظر را نداشته باشيد

تغيير دهيد تا امكان  777يا  755ايجاد كنيد و مجوز آنرا به  htaccess.ظر خود رفته و فايلي با نام ن

  .سپس مجددا اقدام به ذخيره تغييرات كنيد , د داشته باشد نوشتن برروي فايل وجو

داشته باشيد كافي است به سايت زير  htaccess.اگر شما مي خواهيد اطالعات بيشتري در مورد فايل 

  .مراجعه فرمائيد 

  

البته  ,كه روي سرور هاي ويندوز امكان استفاده از چنين امكاني نيست , اگر به ياد داشته باشيد گفته شد 

اسلش  آخرين كافي است مانند مثال زير پس از, مي شود با يك ترفند كوچك اين موضوع را رفع كرد 

  .ساختار دلخواه خود را وارد نمائيد

  

  

و دسته ها را  ها در اين بخش دو گزينه ديگر موجود است كه به شما امكان مي دهد تا ساختارهاي برچسب

  .تغيير دهيد 

  

  

  

http://javascriptkit.com/howto/htaccess.shtml W

/index.php/ E
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  آشنائي با پيشخوان

البته اين توضيحات بيشتر .ها بخشي كه از قسمت مانده است توضيحاتي در مورد كار با پيشخوان است تن

با كليك برروي , فلش داري در قسمت منو وجود دارد  آيكون, اگر دقت كرده باشيد  .يكسري نكات هستند

گزينه  , ون هر بخشاين آيكون مي توانيد منو را بصورت كوشوئي مشاهده كنيد يعني با رفتن برروي آيك

  .هاي موجود در بخش نمايش داده مي شود

  

  

خسته شده ايد مي توانيد بسادگي طرح ديگر موجود را  هاگر از طرح پنل مديريت و رنگ هاي بكار رفت

 رنگ بندي بخشسپس در بخش , براي اين كار ابتدا وارد پروفايل كاربري خود شويد , انتخاب كنيد 

  .ا انتخاب نمائيدگزينه ديگر ر مديريت
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هاي  widgetاگر شما نيز فكر مي كنيد كه صفحه مديريت كمي دير لود مي شود كافي است تعدادي از 

كليك كنيد تا  صفحه تتنظيماكافي است در بخش پيشخوان برروي , براي اين كار , كنيد  hideاضافي را 

شتن اتوانيد گزينه هاي مورد نظر را با بردسپس مي , هاي موجود به شما نمايش داده شود  widgetليست 

  .يا مخفي در آوريد  hiddenبه صورت  شان checkboxتيك 
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  2.8آشنائي با نسخه : فصل هفتم 

  : در اين فصل مي خوانيد                   

  امكانات نسخه جديد •

   



 

  2.8آشنائي با تغييرات نسخه 

  2.8مهمترين ويژگي هاي نسخه 

 )همانند افزونه ها در نسخه قبلي(قابليت مرور قالب هاي موجود در سايت وردپرس  ونصب آنها •

 امكان اضافه كردن سر صفحه دلخواه به قالب •

 ها widgetاستفاده از سيستم جديد در كار با  •

 در پيشخوان widgetراه جديد براي مديريت  •

• Syntax highlighting رايشگر پيشرفته تبديل كرده استكه ويرايشگر ساده را به يك وي. 

 صفحات بخش مديريت بار گذاري سريعتر •

تغيير حداقل در اين نسخه بوجود آمده است كه فكر  200در مورد تغييرات بايد عرض كنم كه نزديك به 

مي توانيد براي ديدن ليست كامل به , مي كنم بر عملكرد و همچنين امنيت سيستم بيشتر اضافه شده است 

  .زير مراجعه فرمائيدسايت 

  

, آماده نبود لذا  2.8نسخه فارسي سازي , بايد ذكر كنم در هنگامي كه بنده در حال نوشتن اين بخش بودم 

  .تصاوير براساس نسخه انگليسي زبان تهيه شده است 

  پيشخوان

  .پس از نصب و ورود براي اولين بار با پيغامي مانند تصوير زير مواجه مي شويد

  

آيا شما مايل , شده استفاده مي كند  به شما اعالم مي شود كه كاربري شما از يك كلمه عبور توليددر واقع 

 Yes, take me toاگر برروي . هستيد كلمه عبوري را انتخاب كنيد كه بخاطر سپردن آن ساده تر باشد 

my profile page  يد و از آنجا مي شما به بخش پروفايل كاربري خود ارجاع داده مي شو, كليك كنيد

 NO Thanks,Do not remindچناچه شما گزينه . توانيد نسبت به تغيير كلمه عبو خود اقدام نمائيد

me again  نيز ورود اين پيغام يدر دفعات بعد, ضمن آنكه تغييري حاصل نمي شود , را انتخاب كنيد 

  .نخواهد شدنمايش داده 

h4p://codex.wordpress.org/Version_2.8 W  
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كليك ) 2.7با توجه به متن فارسي نسخه (صفحهيا همان تنظيمات  Screen optionاگر برروي دكمه 

از طريق اين بخش مي توانيد مشخص , خواهيد شد  Screen layoutكنيد متوجه گزينه جديدي با نام 

يا چه تعداد ستون مي تواند صفحه  و كنيد كه در صفحه شما چندين پنل در هر سطر مي تواند قرار گيرد

  .ا چهار عددي را مشخص نمائيدشما مي توانيد از يك ت, شما داشته باشد 

  

  

  بخش ابزارك ها

مي   widgetهمين بخش ابزارك ها يا  , يكي از بخش هاي كه در اين نسخه تفاوت بسياري داشته است 

  .باشد 

امكان كشيدن و رها كردن يك ابزارك براي فعال شدن نبود و شما  2.7 اگر بخاطر داشته باشيد در نسخه 

  .كليك مي كرديد تا به ليست اضافه شودمربوط به هر ابزارك  افزودنبايد حتما برروي لينك 

  

به كاربر اين امكان داده شده است تا با عمليات كشيدن و رها كردن هم ابزاركي را   2.8در نسخه جديد يا 

  .اضافه و هم حذف نمايد 

  

ربوط به ابزارك هاي در دسترس كه پنل اول مانند تصوير زير م, در اين بخش حداقل سه پنل وجود دارد 

  .مي باشد 
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ي است كه در در واقع اين پنل امكاني جديد و جالب, يا غيرفعال مي باشد  Inactiveپنل , پنل دوم شما 

همانطوري كه بخاطر داريد اگر چه ما در نسخه قبلي و چه حال ,  نسخه جديد به سيستم اضافه شده است

در واقع هدف از ايجاد , ط به آن نيز از بين مي رفت تنظيمات مربو, مي خواستيم ابزاركي را حذف كنيم 

الي كه آنها در ح, چنين پنلي اين بود كه شما بتوانيد تنظيمات مربوط به ابزارك ها خود را حفظ نمائيد 

  .غيرفعال است ها نمايش داده نمي شوند يا بقولي ابزارك

  

تا , بكشانيد   available widgetsبزارك موجود را دوباره داخل قسمت شما براي حذف كافي است كه ا

  .دلخواه ببريد Sidebarبراي اضافه كردن نيز مي توانيد شما بسادگي دوباره ابزارك را به . حذف شود ابزارك

 Sidebarكه پنل سوم شما همان , حداقل سه پنل در اين صفحه موجود است , همانطوري كه عرض كردم 

پوسته يا قالب شما تعداد  چناچه, يا ستون شماست كه با توجه به قالب مورد استفاده فعلي ما يكي است 

  .در اين صفحه نمايش داده مي شود يبصورت پنل, بيشتري ستون داشته باشيد 

متوجه , اگر به اين بخش مراجعه كنيد , است  تنظيمات صفحهنكته پاياني در اين بخش مربوط به بخش 

تا , ا كمك مي كنددر واقع اين گزينه به شم, مي شويد Enable accessiblitiy modeگزينه اي با نام 

  .كردن را انجام دهيدمانند نسخه پيشين عمليات اضافه و حذف 

  

140 

  2.8آشنائي با تغييرات نسخه :  هفتم فصل



 

  

مي توانيد وضعيت  Disable accessiblitiy modeه و انتخاب گزينه حفبا بازگشت به بخش تنظيمات ص

  .را به حال اول باز گردانيد

  themeبخش پوسته يا 

جالب در اين بخش آن است كه شما مانند نسخه گذشته نياز به پيش نمايش پوسته و سپس نكته بسيار 

 پيش,  Activeيا  فعال كردن. در زير هر پوسته سه گزينه براي شما فعال است , فعال كردن آن نداريد 

. ت اضافه شده اس ينكه دو گزينه آن نسبت به نسخه پيش Deleteيا  حذف كردنو  previewيا  نمايش

قالب مورد نظر خود را فعال كنيد و يا حتي  activeشما در اينجا مي توانيد به سادگي و با كليك برروي 

در مورد قالب  يمي توانيد ابتدا پيش نمايش پيش نمايشمانند گذشته با كليك برروي تصوير يا لينك 

  .و سپس مبادرت به فعال سازي قالب نمائيد  مشاهده كنيد
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  تهويرايشگر پوس

متوجه , نيز شناخته مي شود سري زده باشيد  Editorكه با نام  پوسته ويرايشگراگر به اين بخش يعني 

در واقع اين .  است syntax highlighterتغييري اساسي شده ايد و آن تبديل ويرايشگر ساده به يك 

الي نيز جلوگيري مي ضمن آنكه از خطاهاي احتم, در هنگام ويرايش بسيار كمك مي كند را مزيت شما 

  .چيزي كه در نسخه قديمي وجود نداشت , كند 

م با يكنمي تعريف  aجديد براي تگ  ruleيك  CSSدر بخش مربوط به فايل هاي ,بطور مثال فرض كنيد 

  .در مي آيد  {}aويرايشگر خود اقدام به بستن كروشه مي كند و بصورت  }aوارد كردن 

  

 تنظيمات صفحهنمي باشيد مي توانيد به سادگي در بخش  syntax highlighterاگر مايل به استفاده از 

مانند تصوير زير مبادرت به غيرفعال سازي اين   Disable syntax highlightingبا كليك برروي گزينه 

  .ويژگي كنيد

  

  اضافه كرد يك پوسته جديد

ه در نسخه هاي پيش از ويژگي است ك, نيز شناخته مي شود  Add new themesاين گزينه كه با نام 

در اين بخش شما مي توانيد بسادگي در ميان هزاران پوسته عمليات جستجو , اين خود وجود نداشته است 

  .را انجام و گزينه مورد نظر خود را انتخاب و سپس نصب نمائيد
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امكان . ائيديك واژه و حتي طراح قالب جستجو نم, وجه به يك برچسب شما مي توانيد پوسته خود را با ت

اين گزينه به , و نصب قالب در پنل مديريت است  uploadامكان , جالبي كه در اين بخش ديده مي شود 

  .شدت كار مديران را ساده و از اتالف وقت بسيار جلوگيري كرده است 

  

 با صفحه اي مانند زير مواجه مي نصب همين حااليا  install nowشما پس از انتخاب و كليك برروي 

پيش نمايشي از پوسته داشته باشيد و با , يا پيش نمايش  previewشويد كه مي توانيد با كليك برروي 

كليك كنيد به صفحه  return to themes page اگر برروي , آن را فعال كنيد  Activeكليك برروي 

  .مربوط به مديريت پوسته ها باز خواهيد گشت 

  

  بخش افزونه ها

تغيير اساسي در , خش ما شاهد يك تغيير اساسي و يك تغيير بسيار كوچك بوده ايم بايد گفت در اين ب

شده  syntax highlightingويرايشگر افزونه ها بود است كه همانند ويرايشگر پوسته مجهز به ويژگي 

  .است 
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 list box ليست شدن تابع هاي موجود در يك جعبه ليست يا, نكته بعدي در مورد بخش ويرايشگر افزونه 

است كه شما با كليك برروي هر گزينه و انتخاب تابع مورد نظر و جستجو مي توانيد مستنداتي را در مورد 

  .تابع در سايت وردپرس مشاهده كنيد

  

در نسخه پيش از اين شما , ايجاد يك تب مجزا براي بخش آپلود افزونه است , تغيير كوچك در بخش افزونه 

  .داشتيددسترسي اين بخش  به در صفحه اصلي

  

يا غير فعال گزينه اي اضافه  inactiveدر زير هر افزونه ,  نصب شدهنيز ذكر كنم كه در بخش  تهنك را دباي

  .نمائيد  يك افزونه كه به شما اين امكان را داده است تا از پنل مديريت اقدام به پاك كردنشده است

  

  

  ايش قابليت تغيير در تعداد نم

به شما امكان داده شده است تا ... دسته ها و , ويرايش پست , در نسخه جديد در بخش هاي مديريتي مانند 

براي دسترسي به . برچسب و غيره در صفحه نمايش داده شود , دسته , پست  دمشخص كنيد كه چه تعدا

  .مراجعه كنيد  تنظيمات صفحهاين ويژگي مي توانيد در هر بخش به گزينه 

  

144 

  2.8آشنائي با تغييرات نسخه :  هفتم فصل



 

  

  

  

  نتيجه گيري

و پنل  Ftpهمانطوري كه مالحظه شد در نسخه جديد سعي شده است تا مديران كمترين دسترسي را به 

نواقص را مستقيما با ايميل بنده به آدرس 

اصلي سايتشان داشته باشند و البته مديريت كار نيز تا حد بسيار مطلوبي ساده شده است كه اين باعث 

  .رضايت مندي پيش از پيش مديران نسبت به وردپرس خواهد شد

  

  

  ن پايانيسخ

هر كتابي شامل . اين كتاب با هدف گسترش علوم و همچنين افزايش سطح آگاهي تهيه و تنظيم شد 

لذا از تمامي عالقمندان مي خواهيم تا , نواقصي است و نواقص رفع نمي شوند مگر با چشمان تيز بين شما 

ايند از اين رو مي توانند مشكالت و قدم هاي بعدي خودمان ياري نمما را در رفع اين نواقص ياري و ما را در 

AMIN3D@GMAIL.COM  در ميان گذارند.  

هر گونه كپي برداري و تغيير , اين كتاب بصورت رايگان در اختيار تمامي عالقمندان قرار گرفته است 

  .نويسنده صورت گيرد كسب اجازه از امنظور تغيير به مقاله و غيره بايد ب, كاربري 
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