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 گرداورنده سخن

 

  نوشته درسنامه تیم توسط آموزشی کتاب این عزیز دوستان شما خدمت سالم

  است شده گرداوری سعدی عباس امیر شخص و برنامه سالم تیم توسط و

 کتاب این در وردپرس یمحتوا مدیریت سیستم با کار آموزش مباحث تمامی

  کتاب انتشار صورت در خواهشمندیم عزیز دوستان شما از است شده آورده

 کنید قید را آن منبع حتما

  کرده پیدا انتشار http://hiprogram.ir اینترنتی آدرس توسط کتاب این 

 .است
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برای داشتن یک وب سایت خودتان را آماده  -درس اول

 !کنید

 

قرار است همه چیز درباره راه  کتابهمانطور که از تیتر اولین درس مشخص است، در این 
 اندازی و مدیریت یک وب سایت در اینترنت را بیاموزید!

الزم برای برنامه نویسی و طراحی های گرافیکی آیا اگر من دانش »اما چه نوع وب سایتی؟ 
سایت را هم نداشته باشم، می توانم یک سایت برای خودم ایجاد کنم و از هزینه های 

شاید این سوالی باشد که پیش از ثبت نام در این « سرسام آور طراحی سایت رهایی یابم؟
 دوره، آن را از خودتان پرسیده باشید.

از هم به نوع سایتی که مد نظر شماست بستگی دارد، اما با توجه اگر چه پاسخ این سوال ب
به تجربه نویسندگان این دوره، باید گفت پاسخ این سوال، خوشبختانه تا حد زیادی به سمت 

 میل می کند!« آری»

 اما چگونه؟

امروزه سایت های اینترنتی از تنوع و گستردگی زیادی برخوردارند. روزانه صدها سیستم و 
تولید می شود که لزوما شبیه به همدیگر نیستند. سایت هایی مانند فیس بوک، سایت 

 یوتیوب، گوگل، یاهو و... هر کدام به منظور و هدف خاصی طراحی شده اند.

ما در این دوره، به روش ایجاد سایت هایی می پردازیم که بسیاری از مردم مایلند داشته 
 نیازمند هزینه و صرف زمان زیادی است. باشند اما گمان می کنند راه اندازی آنها

فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که محصول خاصی را تولید و به فروش می رساند. در 
پایان این دوره می توانید یک سایت اطالع رسانی از شرکتی که در آن کار می کنید را با 

 بسیاری از قابلیت های امروزی یک سایت راه اندازی کنید.

چیست؟ قابلیت ها، امکاناتی است که سایت « قابلیت ها»بپرسید منظور از ممکن است 
شما خواهد داشت. مثال برای سایت اطالع رسانی یک شرکت، می توان قابلیت هایی 

همچون ایجاد نظرسنجی برای بهبود کیفیت شرکت، آلبوم عکس های محصوالت شرکت، 
 ت و... را ایجاد کرد.ارتباط با مصرف کنندگان محصوالت شرکت از طریق سای

در مثالی دیگر، فرض کنید شما در یک گروه موسیقی کار می کنید! در پایان این دوره می 
توانید یک وب سایت برای اطالع رسانی از گروه تان دست و پا کنید و موسیقی های تان را 

 روشید!برای دانلود در اختیار دیگران قرار دهید و یا حتی آنها را به صورت آنالین، بف

فرض کنید شما یک عکاس هستید. در پایان این دوره می توانید با استفاده از قابلیت های 
 سیستم وردپرس، یک سایت عکاسی برای معرفی کارهای تان ایجاد کنید.
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شما می توانید با امکاناتی که وردپرس در اختیارتان قرار می دهد، انواع مجالت خبری آنالین، 
سرویس، -ایت های سرویس دهنده )مثل آژانس امالک، تاکسیسایت های اقتصادی، س

 فست فود آنالین و...( را طراحی کنید.

ما در این دوره تمامی قابلیت های سیستم مدیریت محتوای وردپرس را با نمایش تصاویر 
بررسی خواهیم کرد. در این دوره، روش پیدا کردن افزونه ها و ابزارک های مختلف وردپرس و 

و همچنین پیدا کردن قالب های متنوع و ویرایش آنها را آموزش قرار خواهیم داد. اما  نصب آنها
 پیش از هر چیز به این مساله بپردازیم که اصال سیستم مدیریت محتوا چیست؟

  

 (CMSسیستمهای مدیریت محتوا )
که به اختصار  Content Management Systemنرم افزارهای سیستم مدیریت محتوا یا همان 

گفته می شود، برنامه هایی کامل و مجهز برای ایجاد و مدیریت آسان وب سایت CMSبه آنها 
 یا همان تارنما هستند.

این نرم افزارها دارای ابزارها و قابلیت های فراوانی هستند که می توانند سایت شما را 
 بسته به میل تان ایجاد کنند.

 را  قابلیت هایی است که در آنها گنجانده شده و کار مدیریت دلیل شهرت این نوع نرم افزارها
ساخته شده، توانایی  CMSبرای مدیر سایت بسیار آسان کرده است. مدیر یک تارنما که با 

تغییرات بسیاری بدون نیاز به دانش برنامه نویسی دارد. البته دانستن زبان های برنامه 
وب است اما دقیقا این همان نقطه قوت نویسی برای باال بردن کیفیت کار بسیار خ

CMS   است که حتی بدون داشتن این دانش شما می توانید تغییراتی از قبیل مدیریت کلیت و
ساخت منوها و ارتباط با برگه های  ،نحوه نمایش سایت و برگه های آن ،ساختار سایت خود

تعیین سطح دسترسی به ساخته شده و توانایی هایی مانند اجازه برای درست کردن کاربر و 
 را به سایت خود بدهید. -که در طول این دوره بررسی خواهد شد-کاربران و... 

  

 انواع سیستم مدیریت محتوا

که ما در این دوره مفصل آن را بررسی  (WordPressوردپرس )به جز سیستم مدیریت محتوای 
 (Nukeنیوک )، (Drupalدروپال )، (Joomlaجومال )سیستم های دیگری نیز مانند  ،می کنیم

و... برای ایجاد و مدیریت یک سایت وجود دارد. البته نگران بقیه سیستم ها نباشید! چرا که با 
 یادگرفتن یکی از اینها می توان گفت که بقیه را هم می دانید.

  

 WordPress سیستم مدیریت محتوای

است که به خاطر عملکرد خوب خود مورد  CMSوردپرس یکی از بهترین نمونه های نرم افزار 
استقبال فراوان قرار گرفته است. این سیستم مدیریت محتوا به طور کامال رایگان و به قول 

در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است. زبان برنامه نویسی  Open Sourceکامپیوتری ها 
برای ذخیره و بازیابی داده ها استفاده می  MySQLاست و از قدرت بسیار باالی  PHPوردپرس 

 کند.
اما چرا وردپرس آنقدر مشهور شده و مورد استفاده قرار گرفته است؟ وردپرس با بوجود آوردن 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=L8uFeNr4g-2Fd4T9IVkAfJcqMhMZIQ-2BbSMz52pldpfqHU-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp68KAmi5hLvE72SFvj7eOBsPbdsg8GruxBQzzLfxWPiUJDR2hBl83d3oERUJlGTHnPQpPpuBF-2FS7-2FJToePJ-2BhXmk3EMVTX9lpjovoAWFfpLmrfndH6AHXbpvUp51Hb-2BPBDsXjKpnBD0nKH2tlrIv7e94ScjhG1PcTvAlqN7-2FLK8A-3D-3D
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http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=0958-2F8zOmU9SgM-2FwKn58yPUiorPXdNgM-2F9ybqNyvwVE-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp68KAmi5hLvE72SFvj7eOBx-2FncaHDxdFev5Kzq0EMkz3L-2F8NvEdMQQCy-2BGiYVXUtKu06vyMF-2Bud9Zk-2F9C9ZRYzhDP6WjgIzK3Toso1fJrQGMCr48yrtkhhYcS-2Fg2BZ1U1qPbL-2BKQS-2B4OdbGnMZk-2BnPUVXPoCoZJxg7ItYcagTEbQ-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=0958-2F8zOmU9SgM-2FwKn58yPUiorPXdNgM-2F9ybqNyvwVE-3D_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxp68KAmi5hLvE72SFvj7eOBBNew-2F3-2BSzU4-2FZahdeAFgcgHBmPvztMEHdmGqnJOSnU2VVz8ctyU0t5ifCA4oHfdvbDgmXj7P1pyCQFn6pJR6uPY7zxwUB2MioKX7Wk3gyDy4ABJLp45hrK5O-2FXrC-2FKQh2qN-2B8RuVo6rnT0JC73ZOVA-3D-3D
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کاربران و رعایت استانداردهایی که باعث ثبات برنامه شده  یک شرایط مطلوب و راحت برای
 اند، باعث شده که مورد اعتماد بسیاری از دارندگان سایت ها قرار بگیرد.

شهرت وردپرس باعث شده که توسعه دهندگان این سیستم از هر کجای دنیا به راحتی طبق 
 برای این سیستم بپردازند. قوانین مشخص به تولید افزونه ها و ابزارک های متنوع و مفید

است که در باال به آن اشاره کردیم. تصور « قابلیت ها»همان « ابزارک»و « افزونه»منظور از 
کنید که یک سیستم اولیه تولید می شود، اما دهها نفر روزانه تالش می کنند که آن را 

باعث شده که  توسعه بدهند و قابلیت های جدیدی برای آن سیستم تولید کنند! این موضوع
 وردپرس انتخاب بسیاری از دارندگان سایت ها شود.

  

 راه اندازی وردپرس

راه اندازی وردپرس به دو روش انجام می گیرد. راه اندازی بر روی رایانه شخصی )برای داشتن 
 نسخه ای به منظور آموزش یا آزمایش( و راه اندازی به صورت آنالین.

ازی وردپرس بر روی رایانه شخصی را خواهیم آموخت. چرا که بدیهی است که ما ابتدا راه اند
ابتدا باید سایت مان را آماده کرده و به شیوه دلخواه خود در آوریم و سپس آن را برای نمایش 

 عموم، آنالین کنیم.

در صورتی که وردپرس را بر روی رایانه شخصی راه اندازی کنیم، اصطالحا می گوییم آن را بر 
راه اندازی کرده ایم. اما اگر بخواهیم سایت مان را به صورت آنالین راه  Local Host  روی

اندازی کنیم، نیاز داریم که از یک سرویس دهنده، فضایی برای راه اندازی وردپرس بگیریم که 
می  Server  سایت مان را به صورت آنالین نشان دهد. به حالت دوم نصب وردپرس بر روی

 گویند.

  

 Wamp  ( با استفاده ازLocal Hostردپرس بر روی رایانه شخصی )راه اندازی و
برای راه اندازی وردپرس به یک بستر مناسب نیاز است که شامل نرم افزارهایی می شود که 

و پایگاه  PHPبا پشتیبانی  Apacheیا  IISنرم افزارهایی مانند  ،بر روی سرور نصب می شوند
 .MySQLاطالعاتی 

مروزه در یک بسته عرضه می شوند که دارای تمام پیش نیازها برای راه این نرم افزارها ا
که شما با نصب  EasyPHPو یا  Xamppیا  Wampاندازی وردپرس هستند. نرم افزارهایی مانند 

هر کدام از آنها به راحتی می توانید یک سرویس دهنده مجازی بر روی رایانه شخصی خود 
 آن راه اندازی کنید.داشته باشید و وردپرس را بر روی 

 برای راه اندازی وردپرس استفاده می کنیم. Wampدر این دوره ما از بسته 

در درس بعد شیوه نصب نرم افزار ومپ سرور و همچنین راه اندازی وردپرس بر روی ومپ را 
 خواهیم آموخت.

 

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

7 
 

آماده سازی فضای مجازی  -درس دوم
 )سرویس دهنده محلی( بر روی رایانه

 

همانطور که در درس قبل گفته شد، راه اندازی وردپرس به دو روش صورت می گیرد: راه 
اندازی بر روی رایانه شخصی )برای داشتن نسخه ای به منظور آموزش یا آزمایش( و راه 

 اندازی به صورت آنالین.

بدیهی است که ما ابتدا راه اندازی وردپرس بر روی رایانه شخصی را خواهیم آموخت چرا که 

ابتدا باید سایت مان را آماده کرده و به شیوه دلخواه خود در آوریم و سپس آن را برای نمایش 

 را در سیستم عامل خود نصب کنید. Wampعموم، آنالین کنیم. برای اینکار باید نرم افزار 

 بروید. این آدرس ابتدا به Wampserverای دریافت نرم افزار بر -۱

 

سپس یکی از پنج بسته ومپ را به طور دلخواه انتخاب کرده و بر روی آن کلیک کنید. در این 

می  you can download it directlyصورت پنجره ای باز می شود که با کلیک بر روی گزینه 

 توانید نرم افزار ومپ را دریافت کنید.

http://hiprogram.ir/
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آنرا دارید به سراغ نصب  exeیا . zip.با فرض اینکه شما نرم افزار را دریافت کرده اید و فایل 

دو بار چپ کلیک  exeخارج کنید و بر روی فایل . zipرا دارید آن را از  zipمی رویم. اگر فایل 

 کنید. در این صورت پنجره زیر باز می شود.

 لطفا در هنگام دریافت به پیغام این برگه دقت بفرمایید:

 

WARNING: You must install Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x86 or 

x64 

VC10 SP1 vcredist_x86.exe 32 bits: 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8328 

VC10 SP1 vcredist_x64.exe 64 bits: 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=13523 

 

++ را در سیستم عامل تان نصب داشته باشید. با Visual Cه این پیغام از شما می خواهد ک

توجه به نسخه سیستم عامل خود یکی از برنامه های باال را نصب کنید. در صورت عدم نصب 
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.ممکن است که به مشکل بر بخورید

 

را انتخاب  I accept the agreementکلیک کنید و در پنجره جدید گزینه  Nextبر روی گزینه  -۲

 را بزنید تا به قسمت بعدی بروید. Nextو 
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در این مرحله شما باید محل نصب برنامه بر روی رایانه خود را تعیین کنید. توجه داشته  -۳

باشید که این پوشه بسیار با اهمیت است زیرا از این پس باید برای انتشار محلی تارنما بر 

د نظر را با دقت انتخاب و به حافظه روی رایانه خود به سراغ این پوشه برویم. پس محل مور

 را پس از انتخاب پوشه بزنید. )تصویر زیر( Nextبسپارید. دکمه 

 

 

 

مرحله بعدی شما دو انتخاب برای گذاشتن آیکون برنامه بر روی صفحه رایانه و ساختن  -۴

امه ندسترسی سریع دارید. این دو انتخاب ضروری نیستند اما اگر عالقه دارید که آیکونی از بر

و یا آیکون دسترسی سریع به برنامه بر روی صفحه یارانه خود داشته باشید این دو را انتخاب 

 را بزنید. Next و دکمه 
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را کلیک کنید تا برنامه بر روی  Installاکنون شما در آخرین مرحله نصب هستید. دکمه  -۵

 رایانه شما نصب شود.

 

بعد از نصب به سراغ پوشه ای که برنامه نصب شده بروید و وارد پوشه شوید و به دنبال 

همان محل قرار دادن وردپرس  WWWبگردید. توجه داشته باشید که پوشه  WWWپوشه 

 برای راه اندازی است.
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عالمت نشان دهنده اجرا شدن برنامه در سمت راست پایین  Wampبعد از انتخاب برنامه  -۶

و سپس به رنگ سبز تبدیل  حه نمایش رایانه نمایان می شود که ابتدا به رنگ زرد است صف

 می شود.

 

اگر این آیکون به رنگ قرمز باشد یعنی ایرادی در اجرای برنامه بوجود آمده است. برای از بین 

و اجرا بردن این ایراد می توانید با کلیک چپ بر روی آيکون برنامه، آن را دوباره راه اندازی 

(Restart.کنید که اگر مشکل تداخل پورت نباشد برنامه اجرا خواهد شد ) 
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برنامه اجرا شده مشکل کوچکی  اگر آیکون برنامه به رنگ زرد باقیماند، به معنای آن است که 

است. برنامه  ۴۴۴یا  ۰۸دارد. این مشکل، به احتمال زیاد تداخل استفاده از پورت یا درگاه 

استفاده می کنند.  ۴۴۴یا  ۰۸و... از همین درگاه یعنی  Visual Studioو  Skypeهایی نظیر 

 اجرا کنید ایراد تداخل درگاه بوجود می آید. Wampاگر شما این برنامه ها را قبل از 

 راه وجود دارد: ۲برای حل این مشکل 

را اجرا کنید و بعد این گونه برنامه  Wampراه حل نخست این است که همیشه ابتدا برنامه 

 ها را.
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اما اگر می خواهید برای همیشه از شر این ایراد خالص شوید باید درگاه برنامه مورد نظر را از 

مشکل  ۴۸۲۴تغییر داده و عدد دیگری برای آنها در نظر بگیرید. هر عددی باالتر از  ۴۴۴یا  ۰۸

 تداخل را حل می کند.

تداخل درگاه دارد می توانید با کلیک  Wamp Serverن برنامه ای که با برای پیدا کرد نکته:

را بزنید. بعد از  Test Port 80انتخاب  Serviceبر روی  Apacheچپ روی آیکون برنامه و انتخاب 

استفاده می کند را  ۰۸انتخاب، پنجره کوچک مشکی باز می شود که برنامه ای که از درگاه 

ن آگاهی می توانید اقدامات الزم که قبال به آنها اشاره شد را انجام نشان می دهد. شما با ای

 دهید.

( این Preferencesدر اسکایپ باید به قسمت تنظیمات ) ۰۸به طور مثال برای تغییر پورت 

عدد را برای  Incoming connection portبرنامه رفته و در قسمت پیشرفته، در محل گزینه 

 .تغییر دهید 4545نمونه به 
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نصب و راه اندازی وردپرس بر روی فضای  -درس سوم

 (Local Host) مجازی

 

 دریافت کنید. این آدرسبرای نصب وردپرس ابتدا آن را از 

است که  RARسیستم مدیریت محتوای وردپرس، به صورت یک پوشه فشرده شده با فرمت 
 باید آن را از حالت فشرده شده خارج کنید.

 گفته شد، بهترین محل برای خارج کردن پوشه از حالت فشرده، پوشه ای همانطور که قبال
در درایو سیستم عامل شما )معموال  Wampکه در هنگام نصب نرم افزار  WWWاست با نام 

 ( ایجاد می شود.Cدرایو 

کپی کرده و همانجا آن را از  WWWوردپرس را در پوشه  RARبدین ترتیب بهتر است فایل 
 ارج کنید.حالت فشرده خ

یک سرور مجازی بر روی سیستم عامل شما ایجاد می کند. برای اینکه به  Wampنرم افزار 
 محیط سرویس دهنده وردپرس وارد شوید، دو راه دارید:

 را وارد کنید. http://localhostدر محل آدرس مرورگر خود  -۴

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=CoRlXMzhhaphcxyhPxRuqU5SliCymnvGMiux0pmr4EtHurUVhsfzj9YRoYyjRnmb_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrEA4dwdkvF6GGMrW-2BLxpTC752nAY-2Fv4TXQMeLkkeKs9-2F5XwFuctXgsCHH2mxAecELBBznBdPH33eYx2ypCEqDkRCpPDc6GXqzxYyJwlKk43R1ke48G2BtzUsYpbceVYfVSB0Lpo3btBzWhKJ0oXtBnbzBZQqLR3juBNY01bDKA4g-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=CoRlXMzhhaphcxyhPxRuqU5SliCymnvGMiux0pmr4EtHurUVhsfzj9YRoYyjRnmb_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxrEA4dwdkvF6GGMrW-2BLxpTC752nAY-2Fv4TXQMeLkkeKs9-2F5XwFuctXgsCHH2mxAecELBBznBdPH33eYx2ypCEqDkRCpPDc6GXqzxYyJwlKk43R1ke48G2BtzUsYpbceVYfVSB0Lpo3btBzWhKJ0oXtBnbzBZQqLR3juBNY01bDKA4g-3D-3D
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 را انتخاب کنید. Localhostکلیک چپ کرده و  Wampبر روی آیکون برنامه  -۲

 

 بعد از آن شما باید صفحه زیر را مشاهده کنید.
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کلیک کنید. در این  WordPressبر روی گزینه  Your Projectsدر وسط صفحه و زیر قسمت 
 صورت پوشه وردپرس بر روی مرورگر نشان داده شده و پروسه نصب آغاز می شود.

س مواجه شوید. نگران نباشید این یک در این صفحه ممکن است با یک خطا از سوی وردپر
 ایراد جدی نیست بلکه شما باید یکسری از نیازمندی های وردپرس قبل از نصب را محیا کنید.

 

موجود نیست. ما برای آغاز کار به این  wp-config.phpبه نظر می رسد پرونده  متن خطا:
 پرونده نیاز داریم.

-wpهمانطور که از متن خطا پیداست ما قبل از راه اندازی نیاز به تغییر و ثبت فایلی به نام 
config.php  داریم. اما این فایل چیست؟ قبال اشاره شد که وردپرس برای نگهداری و انتشار

مطالب شما از پایگاه داده ها استفاده می کند، یعنی داده های شما را در یک بانک 
 یره کرده و در زمان الزم آنها را فراخوانی می کند.اطالعاتی ذخ

برای ویرایش و ثبت اطالعات در این فایل می توان از دکمه ساختن پرونده پیکربندی  نکته:
استفاده کرد که به دلیل کار نکردن این انتخاب در همه مرورگرها این کار پیشنهاد نمی شود. 

 اهیم داد.البته ما در ادامه این بخش را هم توضیح خو

ارتباط اولیه وردپرس با پایگاه داده های شماست. اطالعات   wp-config.phpکار اصلی فایل 
الزم برای ارتباط وردپرس با پایگاه داده ها بعد از ساخت این پایگاه در این فایل ثبت می شود. 

 برای انجام این پیش نیاز نصب، ما به دو کار نیاز داریم:

  توسط ساخت یک پایگاه داده phpmyAdmin 

  ثبت اطالعات این پایگاه در فایلwp-config.php  این قسمت به دو شیوه قابل اجرا(
 است. دستی و خودکار(

 می پردازیم. phpmyAdminحال قبل از هر کار دیگری به ساخت پایگاه داده ها توسط 

  phpmyAdmin ساخت یک پایگاه داده توسط  

در گوشه  WampServerر ساده است. برای این کار آیکون ساخت پایگاه داده یک کار بسیا
را انتخاب می کنیم. پس از آن وارد  phpmyAdminراست پایین را کلیک کرده و گزینه 

phpmyAdmin  می شویم. در صورتی که در این مرحله از شما شناسه کاربری و گذرواژه
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به عنوان شناسه و بدون هیچ گذرواژه وارد محیط پایگاه داده  rootخواسته شد می توانید از 
 وجود دارد. phpmyAdminها شوید. این شناسه به طور پیش فرض در 
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وارد صفحه ساخت پایگاه شده و نام مورد نظر خود را در  Databaseاکنون با کلیک بر روی زبانه 
لیک می کنیم. به همین سادگی را ک Createمی نویسیم و دکمه  Create databaseقسمت 

 پایگاه ما ساخته شد.

 

-mydbنام پایگاه در قسمت چپ قابل رویت است. اینجا نام  Createبعد از انتخاب دکمه 
wordpress .انتخاب شده است 
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را برای ساختن کاربر انتخاب کنید تا  Privilegeحال روی پایگاه ساخته شده کلیک کنید و تب 
 ید.صفحه زیر را ببین

 

کلیک کرده و مشخصات مورد نظر خود را وارد کنید. در نظر  Add Userبرای ساخت کاربر روی 
داشته باشید که این مشخصات اهمیت فراوانی برای ما دارند چرا که وردپرس از این 

مشخصات برای دسترسی شما به محیط مدیریت استفاده خواهد کرد. پس این ها را در 
تا در آینده به آن رجوع و از  Textکنید؛ به طور مثال در یک فایل متنی یا جایی برای خود ذخیره 

 اطالعات آن استفاده کنید.

 

 مشخصات الزم شامل:
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 User Name: نام کاربری 

 Host: میزبان که باید Local انتخاب شود. 

 Password: رمز که باید دو بار نوشته شود. 

در قسمت پایین سمت راست را بزنید و کار اتمام  Add userپس از نوشتن مشخصات دکمه 
نام کاربری و رمز وارده در قسمت بعد مورد  ،پیدا می کند. فراموش نکنید که نام پایگاه داده ها

 نیاز است.

در صورت دریافت خطا در زمان ساخت کاربر به این مسئله توجه کنید که نام کاربری  نکته:
د. یعنی فقط یک کاربر با هر نامی که می خواهید بسازید و شما باید کامال منحصر به فرد باش

اگر پیغام خطا دریافت کردید ممکن است که قبال این نام برای کاربر دیگری استفاده شده 
 باشد.

-wpحال که پایگاه داده ها ساخته شد، نوبت آن است که مشخصات آن را در فایل 
config.php .ثبت کنیم 

 گفته شد، برای ویرایش این فایل دو شیوه ممکن است:همانطور که پیش از این 

 .شیوه خودکار با کمک مرورگر 

  شیوه دستی که پیشنهاد می شود حتی در صورت کار کردن شیوه نخست این شیوه
 را هم یاد بگیرید.

 شیوه خودکار 

ه ب با کلیک روی دکمه ساختن پرونده پیکربندی به صفحه بعدی که احتیاجات پایگاه داده ها را
شما تذکر می دهد وارد می شوید. متن داخل کادر را با دقت بخوانید و بعد دکمه بزن بریم! را 

 فشار دهید.
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در این مرحله شما به صفحه ای هدایت می شوید که از شما اطالعات پایگاه داده ها را 
درخواست می کند. اطالعات درخواست شده )اطالعاتی که در قسمت قبل، در زمان ساخت 

 پایگاه داده ها وارد کردید( را وارد کنید و دکمه بفرست را بزنید.

 را بدون تغییر رها کنید.« پیشوند جدول»و « میزبان پایگاه داده»دو گزینه 

 

در این مرحله پیغام موفقیت شما داده می شود و برای انجام نصب از شما می خواهد که 
 دکمه اجرای نصب را کلیک کنید.
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صب انجام می شود و شما به صفحه خوش آمدگویی راهنمایی می شوید. از این با این کار ن
 ادامه می دهیم. wp-config.phpمرحله به بعد را پس از آموزش دستی ویرایش فایل 

 شیوه دستی 

رجوع کرده و عمل ویرایش را انجام می  wp-config.phpدر این شیوه ما مستقیما به فایل 
 دهیم.

 شوید. WordPressمراجعه کنید و وارد پوشه  WWWبرای پیدا کردن این فایل باید به فولدر  -۱

 

در این پوشه فایل ها و پوشه های متعددی را می بینید اما فایل مورد نظر ما فایلی است  -۲
تغییر  wp-config.phpکه باید قبل از هر کاری نام آن را به  wp-config-sample.phpبه نام 
کافیست که بر روی  ،و بعد آن را برای ویرایش باز کنید. برای این کار به طور خیلی ساده دهید

برای ویرایش  Notepadرا انتخاب کنید. فایل در محیط  Editفایل کلیک راست کرده و ویرایش یا 
باز می شود. در این مرحله باید اطالعات قبلی که در هنگام ساخت پایگاه داده ها نوشتیم را 

 رد کنیم.وا

 '); wordpress-mydbdefine('DB_NAME', 'نام پایگاه داده ها 
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 '); user-wordpressdefine('DB_USER', 'نام کاربر 

 '); user-wordpressdefine('DB_PASSWORD', 'رمز پایگاه 

 '); Host localhostdefine('DB_HOST', 'انتخاب 
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 شویم.فایل را ذخیره می کنیم و از آن خارج می  -۳

شرایط برای نصب  wp-config.phpبعد از ساخت پایگاه داده ها و ثبت اطالعات آن در فایل 
 Yourرفته و در قسمت  Local Hostوردپرس آماده است. برای راه اندازی وردپرس به صفحه 

Project  بر روی پوشهWordpress .کلیک کنید 

 

 پروسه راه اندازی آغاز می شود. و با کلیک بر روی این پوشه شما وارد صفحه نصب شده 

نخستین صفحه برای نصب وردپرس صفحه خوش آمدگویی و درخواست اطالعات اولیه مورد 
 نیاز است. این اطالعات شامل:
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 :)این عنوان در تارنمای شما به نمایش در خواهد آمد. عنوان سایت )تارنما 

 :یت.یا همان نام کاربری شما برای ورود به قسمت مدیر شناسه 

 :رمز ورود شما به قسمت مدیریت تارنما. رمز 

 :یا همان رایانامه کاربر. ایمیل 

 

 :این پرسش برای این از شما پرسیده می شود که نحوه برخورد  حریم خصوصی
موتورهای جستجوگر با تارنمای شما را مشخص کند. در صورتی که شما وردپرس را 

این عملکرد موتورهای جستجوگر ندارید  در رایانه خود راه اندازی می کنید نیازی به
پس عالمت تیک را بردارید. بر روی دکمه راه اندازی وردپرس کلیک کنید تا به مرحله 

 بعد بروید.
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می توانید وارد قسمت ورودی « ورود»اکنون در این مرحله شما با کلیک بر روی دکمه 
 سیستم شوید.

 

 را بزنید تا وارد بخش مدیریت تارنما شوید.شناسه و رمز خود را وارد کنید و دکمه ورود 

 

 به سایت تازه وردپرسی خود خوش آمدید!

از این پس برای دسترسی به قسمت مدیریت تارنمای خود آدرس 
http://localhost/wordpress/wp-admin  را در مرورگر خود وارد کنید. برای نمایش

سمت نامی که برای تارنمای خود تارنما به قسمت سمت راست باال بروید. شما در این ق
نمایش »انتخاب کرده اید مشاهده می کنید. با بردن نشانه ماوس برروی این قسمت عبارت 

 نمایان می شود؛ بر روی آن کلیک کنید تا تارنمای جدید خود را مشاهده کنید.« سایت

 

ست. در حال همان طور که در تصویر باال می بینید تارنمایی با نام شهروند ساخته شده ا
حاضر این تارنما از قالب های آماده که درون وردپرس هستند استفاده می کند. در طول این 

دوره به نحوه کار با این قالب های آماده هم پرداخته خواهد شد. برای مشاهده آدرس تارنمای 
 /http://localhost/wordpressخود بر روی مرورگر از این آدرس استفاده کنید: 
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بیرون رفتن از قسمت مدیریت تارنما کافی است که نشانه موس خود را بر روی نام  برای
را انتخاب کنید. البته « بیرون رفتن»کاربری خود که در قسمت چپ باال نمایان است ببرید و 

 شما می توانید از صفحه تارنما هم عمل خارج شدن را انجام دهید.

 

از قسمت تارنما دقیقا مانند خروج از قسمت  همان طور که از تصویر پیداست پروسه خروج
 مدیریت است به گونه ای که بالفاصله پس از کلیک از قسمت مدیریت خارج می شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با محیط وردپرس -درس چهارم

 

بهتر است که تنظیمات اولیه ای در بخش مدیریت انجام  ،قبل از هر کاری در محیط وردپرس
 دهید.

برای انجام تنظیمات اولیه باید در محیط مدیریت بود. برای ورود به این محیط آدرس 
http://localhost/wordpress/wp-admin.php  را در مرورگر خود وارد کنید و بعد با وارد کردن

 نام کاربری و رمز عبور که در درس قبل شیوه ساخت آن را آموختیم، وارد محیط مدیریت شوید.

  

 تنظیمات اولیه وردپرس

در قسمت راست محیط مدیریت، ستونی وجود دارد که برای راهنمایی و دسترسی به تمام 
ر روی بخش تنظیمات که تقریبا آخرین انتخاب در ستون قسمت های آن است. با کلیک ب

است، وارد قسمت تنظیمات می شوید. نخستین زیر مجموعه از مجموعه تنظیمات قسمت 
 است.« همگانی»

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

29 
 

 

 تنظیمات همگانی

 

 

در این بخش عنوانی که برای تارنمای خود انتخاب کرده اید را وارد کنید تا در  عنوان سایت: -
 ه شوند. تارنما نمایش داد

 

این قسمت هم برای معرفی تارنما است و در زیر عنوان سایت نمایش داده  معرفی کوتاه: -
 می شود.
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از این فهرست می توانید زمان محلی خود را با انتخاب شهر مورد نظر تعیین  زمان محلی: -
کنید. در صورت عدم تعیین نام شهر، می توانید زمانی که نشان دهنده اختالف ساعتی شهر 

 مورد نظر با ساعت گرینویچ دارد را انتخاب کنید و سپس زمان محلی نشان داده خواهد شد.

گوها می توانید ساختار تاریخی مورد عالقه خود را انتخاب کنید. از این ال ساختار تاریخ: -
همچنین می توانید به صفحه تاریخ و زمان که پیوند آن در زیر الگوها قرار دارد رفته و اطالعات 

 بیشتری کسب کنید.

با توجه به تفاوت روز آغاز هفته در کشورهای مختلف شما می توانید در  روز آغازین هفته: -
مت بنا به روز شروع هفته در کشور مورد نظر خود، یکی از روزها انتخاب کنید. پس از این قس

 ویرایش های صورت گرفته را ثبت کنید.« ذخیره تغییرات»انجام تمام تغییرات با فشردن دکمه 
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یکی از مهمترین اعمال در مدیریت هر سیستمی نگهداری و تغییر پی در  تغییر کلمه عبور: -
است. برای انجام این کار در وردپرس پس از وارد شدن به محیط مدیریت و یا  پی کلمه عبور

 همان پیشخوان از دو راه می توانید وارد قسمت کنترل نام کاربری خود شوید:

 «کاربران»اگر با نام کاربری با قابلیت مدیر وارد شدید در ستون سمت راست قسمت  .1
 یک کنید.را انتخاب کرده و بر روی نام کاربری خود کل

در صورتی که با کاربری غیر از مدیر وارد شوید به قسمت کاربران دسترسی ندارید. در  .2
این حالت راه دوم این است که بر روی نام کاربری خود در قسمت باال چپ صفحه 

کلیک کنید و مستقیما به محوطه کنترل نام کاربری خود بروید و یا بر روی دکمه 
 را به قسمت کاربری خود می برد کلیک کنید. شناسه در ستون راست که شما

رمز « رمز تازه»  پس از وارد شدن به قسمت کنترل کاربری به پایین صفحه رفته و در قسمت
 مورد نظر خود را یادداشت و دکمه به روز رسانی شناسه را بزنید.

 

ما در قسمت باال، سمت چپ درست زیر شناسه کاربری دکمه ای به نام راهن راهنما: -
وجود دارد که با انتخاب آن می توانید یکسری تعاریف اولیه در مورد صفحه مدیریتی وردپرس 
ببینید. این تعاریف به فهم شما از قسمت های مختلف کمک می کند. با انتخاب دوباره این 

 کلید قسمت پایین آمده به باال برمی گردد.
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دیگری به نام تنظیمات صفحه وجود درست در کنار دکمه راهنما، دکمه  تنظیمات صفحه: -
دارد که با فشردن آن مانند قسمت راهنما یک جعبه کوچک به سمت پایین می آید. این 

 تنظیمات مربوط به تنظیم صفحه نمایشگر که هم اکنون در حال کار با آن هستید.

 

 :قسمت نخست این تنظیمات نمایش در صفحه  نمایش در صفحه نمایشگر
ه به جعبه هایی که در این صفحه هستند مربوط می شود. با نمایشگر نام دارد ک

 برداشتن هر تیک یا گذاشتن آن، جعبه مربوطه حذف و یا اضافه می شود.

 :در این بخش شما می توانید تعداد ستون ها را که در صفحه در حال  صفحه نمایش
 نمایش نمایان است انتخاب کنید.

 

 مت به باال می رود.با کلیک دوباره بر تنظیمات صفحه این قس
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 محیط وردپرس

ایم و شما با قسمت هایی از صفحه مدیریت اکنون که تنظیمات نخستین را انجام داده
وردپرس به طور خودکار آشنا شدید، وقت آن است که یک نگاه جامع تری به محیط مدیریت 

 نیز می نامند، بیاندازیم.« پیشخوان»وردپرس که آن را 

وان در چند بخش مورد توجه قرار داد. بخش نخست نوار افقی باالی صفحه این محیط را می ت
 ،است که دارای دکمه های دسترسی مستقیم است. مواردی مانند عالمت تجاری وردپرس

عالمت + تازه و نام شناسه  ،عالمت حباب گونه برای رفتن به بخش دیدگاه ،نمایش سایت
 کاربری در قسمت چپ باال.
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این عالمت در قسمت باال سمت راست صفحه قرار دارد که با  وردپرس: عالمت تجاری -
بردن نشانگر موس روی آن یک جعبه کوچک نمایان می شود که حاوی پیوند تارنماهایی است 

 که وردپرس از آنها برای معرفی و دادن اطالعات و حتی آموزش استفاده می کند.
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وردپرس، کلمه ای نوشته می شود که درست در سمت چپ عالمت نمایش سایت:  -
بسته به نامی که شما برای تارنمای خود انتخاب کرده اید، تغییر می کند. همانطور که می 

بینید ما نام شهروند را انتخاب کرده ایم و کلمه شهروند در قسمت باال سمت راست کنار 
قسمت کوچکی  عالمت وردپرس قابل رویت است. با بردن نشانگر موس روی کلمه یادشده

نمایان می شود که پیوند به صفحه نخست تارنمای شما است، یعنی با کلیک بر روی آن به 
 صفحه نخست تارنما انتقال پیدا خواهید کرد.

 

این عالمت که در خیلی از نرم افزارها از آن استفاده می شود در این  عالمت حباب گونه: -
بخش یک پیوند مستقیم به قسمت دیدگاه می دهد و اگر در تارنمای شما دیدگاه جدیدی 

 باشد به شما اعالم می کند که آن دیدگاه را بررسی کنید.

. در اینجا به این در قسمت های بعد بیشتر در مورد دیدگاه در وردپرس صحبت خواهیم کرد
بسنده می کنیم که دیدگاه به نوشته ای گفته می شود که از طرف بازدیدکنندگان تارنمای 

 شما برای مطلب خاصی نوشته شده باشد.

 

همان طور که از نامش پیداست یک پیوند « تازه»این عالمت همراه نوشته  عالمت + تازه: -
برای نوشتن و یا ساختن موارد جدید مستقیم به قسمت هایی می دهد که شما از آنها 

مانند نوشته و غیره استفاده می کنید. با بردن نشانگر موس بر روی کلمه تازه این قسمت ها 
نمایان می شوند. در آینده که با تک تک این پیوندها آشنا شدیم ارزش این پیوندها را خواهیم 

 دید.
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ود همراه است قبال هم گفته بودیم. در مورد این بخش که با نوشته در شناسه کاربری: -
اگر فقط روی آن کلیک کنید به قسمت کاربری خود راهنمایی می شوید در غیر اینصورت اگر 

موس خود را بر روی آن ببرید دو مورد برای شما نمایان می شود یکی که همان ویرایش 
روی بیرون رفتن شناسه است و دیگری راه خروج از محیط مدیریتی یا پیشخوان است. اگر بر 

 کلیک کنید از این محیط خارج می شوید.

 

بخش دیگر که بدان می پردازیم معرفی ستون عمودی سمت راست است. همان طور که 
گفتیم ما برای بررسی محیط پیشخوان این محیط را به چند قسمت تقسیم می کنیم. 

ح داده ایم. اکنون به قسمت نخست که نوار افقی باال است را برای شما به طور کامل توضی
سراغ قسمت بعدی یا همان نوار عمودی سمت راست می رویم. به این دست نوارها در 

گفته می شود که وظیفه راهنمایی شما برای دسترسی آسان   Navigationمحیط اینترنت 
 به تمام قسمت های تارنما را دارند.
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یژه ای که وظیفه ای را برای ما انجام هر کدام از این قسمت ها در این ستون، ما را به بخش و
می دهند راهنمایی می کند. در باالترین قسمت این ستون کلمه پیشخوان در کنار شکل 
کوچکی از یک خانه وجود دارد که ما را در هر کجا که باشیم به قسمت پیشخوان می برد. 

 کلمه خانه در زیر پیشخوان دقیقا همان کار را می کند.

  

 بروزرسانی ها

در زیر کلمه خانه در گوشه سمت راست باالی صفحه، عبارتی جدید مشاهده می کنید که 
نمایانگر پیوند به صفحه بروزرسانی است. قسمت بروزرسانی ها صفحه ای است که هشدار 

یا عالمت توجه به تمام بروزرسانی ها که در وردپرس قابل انجام است، در آنجا می آید. با 
ه این صفحه می روید. در این قسمت، بروزرسانی ها از خود وردپرس کلیک روی این قسمت ب

 تا افزونه ها و پوسته که در آینده با آنها آشنا می شویم وجود دارند.

همانطور که قبال هم توضیح دادیم، وردپرس از یک استاندارد جامع برای گسترش و توسعه 
ه ها که توسط توسعه دهندگان به یکسان خود نرم افزار و تمام دیگر قسمت ها مانند افزون

 راحتی به بدنه نرم افزار اضافه می شوند استفاده می کند.
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منظور از این گفته این است که شما به راحتی با آمدن به صفحه بروزرسانی ها، از وجود هر 
آگاهی پیدا می کنید و به راحتی و در چند دقیقه، نسخه  نسخه باالتر وردپرس و یا افزونه ای 

 پرس یا افزونه خود را به نسخه باالتر ارتقا می دهید.ورد

مطلب قابل توجه در مورد این قسمت این است که قبل از انجام هر بروزرسانی باید موارد 
ایمنی را رعایت کنید تا در صورت بروز هر نوع اتفاقی در حین بروزرسانی، تارنمای شما قابل 

ن است که ممکن است در طول بروزرسانی بازگشت به وضعیت سالم قبلی باشد. منظور ای
حادثه ای غیر مترقبه اتفاق بیافتد. مثال قطع اینترنت یا خطاهایی در طول عملیات که باعث 
وقفه و یا توقف بروزرسانی شود و باعث پاک شدن یا آسیب دیدن تارنما گردد که اگر شما 

گرفتن اطالعات بیشتر شما  موارد ایمنی را رعایت کرده باشید جای هیچ نگرانی نیست. برای
 مراجعه کنید. تارنمای وردپرس پارسیمی توانید به 

 

 

 مدیریت نوشته ها -درس پنجم

در « پوسته»یا « قالب»قبل از هر چیز دیگر در این درس شما را با یک قابلیت جالب به نام 
وردپرس آشنا می کنیم. این قابلیت چیزی است که این امکان را به شما می دهد تا در چند 

به طور کامل به قالب  ثانیه نحوه نمایش تارنمای خودتان را تغییر دهید. البته در این درس
نخواهیم پرداخت اما برای اینکه یادگیری برای شما جذاب تر شود، اکنون یک اشاره کوتاه می 

 کنیم تا شما توانایی انتخاب قالب مورد نظر خود را از همین حاال داشته باشید.

این قابلیت با دسترسی به قسمت نمایش و انتخاب دکمه پوسته در اختیار شما قرار می 
 گیرد.

نمایشگر موس خود را بر روی کلمه نمایش در ستون سمت راست ببرید تا زیرمجموعه  -۱
 های آن نمایان شود. دکمه پوسته ها را انتخاب کنید تا به صفحه قالب ها هدایت شوید.
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هزار  صفحه پوسته ها به طور پیش فرض دارای دو پوسته معروف وردپرس است با نام دو  -۲
( که پوسته دو هزار و یازده، پوسته Twenty Eleven( و دو هزار و یازده )Twenty Tenو ده )

پیش فرض فعال است. یعنی وقتی وردپرس را اجرا می کنید این پوسته در تارنمای شما 
نمایش داده می شود. برای تغییر پوسته می توانید بر روی هر پوسته دلخواه، کلمه فعال 

 فعال شود.کردن را انتخاب کنید تا پوسته 

 

برای پیدا کردن و نصب دیگر پوسته های آماده در وردپرس شما باید به صفحه نصب پوسته  -۳
بروید؛ دکمه ای برای هدایت شما به این صفحه درست در کنار دکمه مدیریت پوسته ها در 

قسمت باال سمت راست قرار دارد. بر روی این دکمه کلیک کنید تا به این صفحه هدایت 
 شوید.
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اگر روی دکمه جستجو در این صفحه چپ کلیک کنید، وردپرس لیست مجموعه ای از  -۴
پوسته های آماده را در اختیار شما قرار می دهد که با کلیک بر روی کلمه نصب هر قالبی که 

 خواستید برای شما نصب می شود.

حتما به برای دسترسی به پوسته های آماده و جستجو کردن آنها شما باید  نکته مهم:
چرا که این پوسته ها در وب سایت وردپرس است و شما باید توسط  ،اینترنت وصل باشید

 اینترنت آنها را دریافت کنید.
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امیدواریم که این اندازه اطالعات برای دسترسی و نصب پوسته های زیبا برای شما کافی 
هایشان توضیح  باشد. در قسمت شرح قالب ها به طور مفصل درباره پوسته ها و ویژگی

خواهیم داد. اما قبل از آن به شرح چگونگی نوشتن و انتشار پست یا مطلب در تارنمایتان می 
 پردازیم.

  

 بخش مدیریت نوشته ها

نوشته ها در اصل همان مطالبی هستند که شما در تارنمای خود به نمایش عموم می 
ن پست می تواند تنها یک متن باشد گذارید یا آنها را منتشر می کنید. البته یک نوشته یا هما

 یا مجموعه ای از دیگر عنصرها مانند عکس و ویدیو را هم شامل شود.

شما در وردپرس توانایی انتشار نوشته ها با عنصرهای متفاوت و ویژگی های متنوع را دارید 
 که در ادامه بیشتر با این مفهوم آشنا می شویم.

خش نوشته ها بروید و افزودن یک نوشته را انتخاب برای ایجاد یک نوشته کافیست که به ب
 کنید. در ادامه با هم روند نوشتن یک نوشته را بررسی می کنیم.
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ابتدا باید به بخش نوشته ها رفت، پس نمایشگر موس خود را بر روی نوشته ها برده و  -۱
 کلیک کنید.

 

 ب کنید.از داخل زیرمجموعه های نوشته ها، دکمه افزودن نوشته را انتخا

 

در این صفحه تمام ابزارها برای نوشتن یک نوشته در اختیار شماست. عنوان نوشته خود  -۳
را در قسمت عنوان و متن خود را در قسمت متن وارد کنید. شما می توانید عنصرهای دیگری 

 دکمه انتشار ،ویدیو و یا پیوند به تارنمای دیگر را هم در این قسمت وارد کنید ،مانند عکس
 واقع در قسمت چپ که به رنگ آبی مشخص است بزنید تا نوشته منتشر شود.
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 با کلیک بر روی دکمه انتشار، نوشته شما منتشر و در تارنما قابل رویت است.

 

اگر در هنگام نوشتن نخستین مطلب خود دقت کرده باشد در باالی قسمت نوشتن متن یک 
برای ویرایش و یا افزودن عنصرهای دیگر را باال می  نوار ابزار وجود دارد که توانایی های شما

گذاشتن ویدیو و  ،برد. این نوار ابزار شامل ابزارهای فراوانی از قبیل ابزارهای ویرایش متن
گذاشتن پیوند و... است. البته نحوه عملکرد و ابزارهای این نوار ابزار به وضعیت  ،عکس

کمه در باالی نوار ابزار به نام دیداری و قسمت نوشتن بستگی دارد. این وضعیت با دو د
 قابل تغییر هستند. HTMLویرایش 

 ابتدا ما با نوار ابزار بخش دیداری آشنا می شویم و سپس به سراغ بخش دیگر می رویم.
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 نوار ابزار بخش دیداری

 متن شما می شود. شدن Boldدرشت شدن یا : این گزینه ای است که باعث 

 آن می شود. شدن Italic  کج شدن متن یا: این گزینه باعث 

 را درج می کند. خطی: این گزینه بر روی متن شما 

: این دو گزینه لیست های نامرتب و مرتب می گذارند که با توپ گرد برای نامرتب   و  
 و با اعداد برای مرتب همراه هستند.

 وسط چین و چپ چین کردن با این گزینه ممکن است. ،: راست چین

: برای گذاشتن پیوندی به تارنمای دیگری کافیست که عبارتی که می خواهید پیوند 
بخورد را انتخاب و بعد این گزینه را بزنید. بعد از کلیک، کادری برای شما باز می شود که از 

شما نشانی و نام پیوند را با انتخاب باز شدن پیوند در صفحه جدید درخواست می کند؛ البته 
 ورد نمایش پیوند در پنجره تازه را بزنید.اگر تیک م

 

: این گزینه درست برعکس گزینه قبل است؛ یعنی اگر پیوندی دارید با این گزینه آن پیوند 
 را پاک می کنید.

: وقتی شما نوشته ای را منتشر می کنید، وردپرس به طور پیش فرض می تواند به دو 
مطلب را بطور کامل نمایان می سازد و دوم طریق این مطلب را نمایش دهد. نخست که کل 

اینکه قسمتی از مطلب با محدودیت تعداد کلمه یا حرف نمایش داده می شود که در این 
صورت گزینه ای در کنار مطلب با عنوان ادامه مطلب یا بیشتر بخوانید می آید. برای انجام این 

 را کلیک کنید. کار کافیست در هر کجای متن که خواستید رفته و این گزینه
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: این گزینه امکان گذاشتن فایل های متفاوت مانند ویدیو و یا عکس را در مطلب به شما 
می دهد. با کلیک روی این گزینه کادری باز می شود که به شما توانایی ارسال فایل از روی 

 کامپیوتر خود و یا از نشانی های دیگر را می دهد.

 

 به زبانه ای غیر پارسی استفاده می کنید.: برای غلط گیری زمانی که 

 : برای تمام صفحه کردن ویرایشگر.

 : برای تغییر دادن سر سطرهای متن مورد نظر.

 : برای ترازبندی متن استفاده کنید.
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همانطور که مشاهده می کنید این کلیدها هر کدام کار ویژه ای بر مطلب شما انجام می 
آمده است. برای فهمیدن همه آنها باید این گزینه ها را امتحان  دهند که مهمترین آنها در باال

 کنید.

  

 HTMLنوار ابزار بخش ویرایش 

کلیک کنید، موارد از نوار ابزار تغییر می کند. بر خالف  HTMLوقتی بر روی دکمه ویرایش 
آگاهی ندارند، این قسمت تقریبا پشت  HTMLقسمت قبل که برای کسانی بود که به زبان 

 صحنه را برای شما نمایان می سازد.

یعنی اگر در قسمت قبلی انتخابی می کردید و فقط شمایلی برای شما نمایش داده می 
برای شما نمایش می دهد. البته کارایی این  HTMLشد، این قسمت مطلب را به صورت کد 
که شما از کدام قسمت استفاده می کنید. پیشنهاد دکمه ها تغییری نمی کند و فرقی ندارد 

 آشنایی ندارید از همان قسمت دیداری استفاده کنید. HTMLمی کنیم اگر با زبان 

بیشتر بدانید ، به شما پیشنهاد می کنیم که در  HTMLاگر عالقه دارید که در مورد  نکته:
« هانویسنگاران و وبالگهای اینترنت برای روزنامهال و فناوریامتیآشنایی با اچ»دوره 

 درسنامه شرکت کنید.

 

  

 آشنایی با قسمت انتشار

 آن پنل انتشار هم گفته می شود در قسمت چپ باالی صفحه قرار دارد. بخش انتشار که به
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 مواردی که در این قسمت قابل استفاده برای ویرایش مطلب هستند عبارتند از:

با انتخاب این گزینه یک پیش نمایش از نوشته خود را در صفحه  پیش نمایش تغییرات: -
ه کسانی که از تارنمای شما در همان دیگری مشاهده می کنید. این بدان معنی است ک

لحظه بازدید می کنند این نوشته را نمی بینند و فقط شما هستید که پیش نمایش را می 
بینید. این برای این است که شما قبل از انتشار مطلب خود، یک نمای کلی از نحوه نمایش 

 مشاهده و در صورت الزم تغییرات خود را اعمال کنید.

زینه وضعیت فعلی نوشته شما را نشان می دهد. با کلیک بر روی کلمه این گ وضعیت: -
پیش نویس  ،مشاهده می کنید که این وضعیت قابلیت تغییر به صورت های بازبینی« ویرایش»

 و منتشر شده را دارد.

نمایانی یک قابلیت بسیار جالب از وردپرس است که به شما این قدرت را می  نمایانی: -
 د را در سه حالت منتشر کنید:دهد تا مطلب خو
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  است به طور پیش فرض انتخاب شده تا مطلب شما  عمومیحالت نخست که همان
 برای همگان قابل نمایش و بازدید باشد.

  است که با انتخاب آن باید رمزی را انتخاب کنید. استفاده از  رمزدارحالت دوم حالت
ا انتشار کنید اما فقط افراد این حالت در شرایطی است که شما قصد دارید مطلبی ر

ویژهای توانایی دیدن آن را داشته باشند. کافیست رمز انتخابی را به آن افراد بدهید تا 
 با وارد کردن آن مطلب را رویت کنند.

  است با انتخاب این حالت فقط خود شما توانایی دیدن  خصوصیحالت سوم حالت
 ه نمی شود.مطلب را دارید و نوشته برای دیگران نمایش داد

 

این آمار در قسمت پایین نمایانی مشخص است و به شما اطالعاتی  آمار در مورد مطلب: -
 در مورد مطلب از قبیل ساعت و تاریخ انتشار می دهد.

 

برای پاک کردن نوشته از این گزینه استفاده کنید اما هنوز با مراجعه  انتقال به زباله دانی: -
 برگشت است. به قسمت زباله دانی مطلب قابل

 

زمانی که اقدام به ویرایش نوشته ای می کنید، بعد از پایان کار برای اعمال  به روزرسانی: -
 تغییرات، گزینه به روزرسانی را کلیک کنید.

 

 در زمان نوشتن نوشته تازه این گزینه را با کلمه انتشار مشاهده می کنید. نکته:

 

شار نوشته های خود را دارید. البته این با بررسی قسمت نوشته، شما اکنون توانایی انت
قسمت هنوز به پایان نرسیده و ما در درس بعدی قسمت های دیگری از این بخش را شرح 

 خواهیم داد.
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 دسته ها، برچسب ها و رسانه ها -درس ششم

 

در درس قبل در قسمت نوشته ها با محیط و ابزارهای این قسمت آشنا شدیم و شما توانایی 
افزودن نوشته به تارنمای خود را یاد گرفتید. اما با توجه به تولید محتوای زیاد در طول زمان، 

مدیریت کردن محتوای تولیدی شما در مدیریت این محتوا دشوار می شود. برای هر چه بهتر 
تارنما، امروز با دو بحث دیگر آشنا می شوید که به شما در نظم و ترتیب نوشته هایتان کمک 

 خواهد کرد.

 دسته ها 

وقتی شما در تارنمای خود مطالبی را وارد می کنید، می توانید بر اساس محتوای این مطالب 
ظور ابتدا باید دسته های مورد نظر خود را ساخته و در آنها را دسته بندی کنید. برای این من

هنگام انتشار هر مطلب آن را به دسته مربوطه مرتبط کنید. یعنی به طور مثال اگر شما قرار 
است مطلبی در مورد یک اتفاق اجتماعی بنویسید، می توانید آن مطلب را در دسته 

ب دسته های دیگر با مضمون های دیگر اجتماعی که قبال درست کرده اید بگذارید. بدین ترتی
 برای مطالب مرتبط به آن دسته ها ساخته و مطالب خود را به آنها مرتبط کنید.

 آشنایی با بخش دسته ها

 قسمت دسته ها، در قطعه نوشته ها درست زیر دکمه افزودن نوشته قرار دارد.

 

 د.برای درست کردن یک دسته بر روی این دکمه رفته و کلیک چپ کنی
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در این صفحه تمام مواردی که شما برای افزودن دسته باید بنویسید را مشاهده می کنید. در 
مادر و غیره وجود دارند که برای افزودن  ،نامک ،زیر عبارت افزودن دسته تازه مواردی مانند نام

 هر دسته بهتر است با دقت این اطالعات داده شوند. 

است که اگر « دسته بندی نشده»ای یک دسته با نام وردپرس به طور پیش فرض دار نکته:
دسته ای موجود نباشد و یا مطلبی به دسته ویژه ای مرتبط نباشد، مطالب تحت عنوان این 

 دسته قرار می گیرند.

 افزودن دسته

برای اضافه کردن دسته باید موارد فوق را پر کرده و دکمه افزودن دسته تازه را بزنید. این موارد 
 شامل:

نام دسته مورد توجه خود را به زبان پارسی یا هر زبان دیگر در این قسمت وارد کنید.  نام: -
 توجه کنید که دسته در حال ساخت شما با این نام در تارنمای شما نمایش داده می شود.

( های تارنمای شما استفاده می شود. البته این همان URLاز نامک در نشانی ) نامک: -
 ،ام که شما انتخاب کرده اید است. برای نامگذاری شما باید فقط از حروفنسخه انگلیسی ن

 ارقام و خط تیره استفاده کنید و وردپرس این نامک را با حروف کوچک نمایش می دهد.

وردپرس از این نامک برای آدرس ها استفاده می کند، پس شما باید حتما یک نامک به  نکته:
 زبان انگلیسی انتخاب کنید.

در وردپرس دسته ها می توانند سلسله مراتب داشته باشند. یعنی یک دسته  در:ما -
 ساخته شده می تواند زیر مجموعه دسته دیگری باشد. به طور مثال شما می توانید یک 
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دسته به نام اخبار داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته هایی مانند اخبار ایران و یا اخبار 
 جهان تعریف کنید.

 

توضیحات معموال برای کمک به خود ما و یا هر کس دیگری که به عنوان همکار با ما  ضیح:تو -
از دسته های ساخته شده استفاده می کند نوشته می  روی یک تارنما کار می کند و 

شوند. البته ممکن است بعضی از قالب ها این توضیحات را هم نشان دهند ولی این برای 
 همه یکسان نیست.

 

 

 

کلیک دکمه افزودن دسته تازه، دسته مورد نظر در کادر دسته ها در باال سمت چپ  بعد از
 پدیدار می شود.
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توضیح و نوشته ها در کادر نمایان می شود.  ،نامک ،همان طور که می بینید دسته با نام
منظور از گزینه نوشته ها تعداد نوشته هایی است که به این دسته مرتبط است. خب در زمان 
شروع قاعدتا هیچ نوشته ای به دسته مرتبط نمی شود، به همین دلیل عدد صفر نشان داده 
می شود. اگر بر روی محوطه این دسته بروید مشاهده می کنید که در زیر نام دسته کلماتی 

پاک کردن و نمایش دسته استفاده  ،نمایش داده می شوند. از این انتخاب ها برای ویرایش
 می کنیم.
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قتی که در قسمت نوشته ها شما نوشته تازه ای وارد می کنید، می توانید آن نوشته حال و
 را به این دسته مرتبط کنید.

 

 

در اینجا به همین مقدار در مورد دسته ها بسنده می کنیم اما در طول دوره تالش می کنیم 
بیشتر شرح  که با استفاده کردن از دسته ها و ارتباط با قسمت های دیگر این موضوع را

 دهیم.
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 برچسب ها

برچسب ها هم مانند دسته ها برای ایجاد نظم و یکپارچگی بیشتر در زمینه انبوه مطالب 
دسترس همگان قرار  شماست. در آینده وقتی شما تارنمای خود را با کوهی از مطالب در 

مای شما این بدهید، این دسته ها و برچسب ها هستند که به کاربران یا بازدیدکنندگان تارن
 امکان را می دهند که مطلب مورد نظر خود را با راحتی بیشتر مطالعه کنند.

 برچسب ها را می توان به طور زیر دسته بندی استفاده کرد.

 آشنایی با بخش برچسب

قسمت برچسب ها در بخش نوشته ها و در پایین دسته ها قرار دارد. برای دسترسی به 
 ها رفته و کلیک کنید. برچسب ها بر روی دکمه برچسب

 

 با فشردن دکمه برچسب ها به صفحه مربوطه هدایت می شوید.
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همان طور که مشاهده می کنید این صفحه درست مانند صفحه دسته ها طراحی شده 
است و برای افزودن برچسب مورد نظر باید جاهای مورد نیاز را پر کنید. با توجه به اینکه این 

قسمت دسته ها دارد در اینجا فقط به مواردی که به نظر ناآشنا  قسمت شباهت بسیاری به
 می آیند یا نیاز به توضیح دارند، اشاره می کنیم.

تالش کنید که در ساختن برچسب ها از کلماتی استفاده کنید که در متن نوشته شما  نکته:
ت که به وجود دارد. کاربرد مهم برچسب ها برای بهتر دیده شدن در موتورهای جستجو اس

 باال بردن اعتبار تارنمای شما کمک می کند.

راه دیگر برای گذاشتن و یا ساختن برچسب این است که شما در هنگام نوشتن مطلب اقدام 
به درست کردن برچسب برای نوشته خود کنید. در این روش شما بعد از اتمام نوشتن مطلب 

ته و برچسب خود را اضافه رف خود به قسمت برچسب در قسمت چپ زیر قسمت دسته ها 
 می کنید.

 

 

 

همان طور که مشاهده می کنید در کادر برچسب قسمتی برای نوشتن قرار داده شده 
است. برای نوشتن چند کلمه به عنوان برچسب کافی است که آنها را از هم با یک ویرگول 

 جدا کنید. بعد از نوشتن، دکمه افزودن را بزنید و برچسب اضافه می شود.

 

در شرایطی که قبال برچسبی را ساخته اید و می خواهید دوباره در نوشته دیگری از آن  ه:نکت
استفاده کنید، می توانید با کلیک بر روی عبارت انتخاب از برچسب های بیشتر استفاده 

شده، لیست برچسب های فعلی را مشاهده و با کلیک بر روی برچسب مورد نظر آن را برای 
 نید.نوشته خود انتخاب ک
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تالش کنید در انتخاب دسته ها و برچسب ها برای نوشته های خود دقت الزم را بفرمایید چرا 
که این دو ابزاری هستند که اگر از آنها به طور درست استفاده شود، کارایی باالیی را به 

 تارنمای شما اضافه خواهند کرد.

رسید. برای بهتر فهمیدن این  با توضیح دسته ها و برچسب ها شرح بخش نوشته ها به پایان
مطالب تالش کنید که پا به پای این دروس شما هم تارنمای خود را راه اندازی و تمرین های 

الزم را بر روی آن انجام دهید. البته در طول دوره دوباره به این بخش همراه زیرمجموعه هایش 
زینه ها، کاربرد آن را به طور باز خواهیم گشت و تالش می کنیم تا با استفاده مورد به مورد گ

 بهینه به شما عزیزان آموزش بدهیم.

  

 رسانه 

رسانه بخشی است در وردپرس که به منظور مدیریت هر چه بهتر رسانه ها یا پرونده های 
 رسانه ای شما که در تارنمای خود افزوده اید ایجاد شده است.

 

 ویدیو و... شما است.،منظور از پرونده های رسانه همان فایل های عکس  نکته:

 

البته رسانه ها اغلب توسط شما در هنگام افزودن یک مطلب بارگذاری می شود و همانطور 
که در بخش نوشته ها دیدیم، این کار با استفاده کردن از ابزارهای قرار داده شده در باالی 

است. اما فرض را بر این می گیریم که شما قصد دارید ابتدا  کادر نوشتن مطلب قابل انجام
رسانه های خود را به تارنما انتقال داده و بعد از آنها در جاهای مورد نظر استفاده کنید. در این 

 صورت کارایی بخش رسانه، خود را نمایان می کند.

 ته ها مراجعه کنید.برای استفاده از رسانه باید به بخش آن در ستون راست پایین بخش نوش
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اگر بر روی نشانه رسانه کلیک کنید به صفحه ویژه آن وارد می شوید. بخش رسانه دارای دو 
 زیر بخش است با نام کتابخانه و افزودن. ابتدا به سراغ افزودن می رویم.

 افزودن

این قسمت، صفحه بارگذاری رسانه جدید است و شما با کلیک بر روی گزینش پرونده ها 
 انایی ارسال رسانه خود به تارنما را پیدا می کنید.تو

با انتخاب فایل مورد نظر و ارسال آن کادری باز می شود که به شما اجازه می دهد تا ویژگی 
های رسانه خودتان را وارد کنید. شما می توانید نام و یا متنی که در صورت ظاهر نشدن 

را انتخاب کنید. در قسمت پایین کادر، قابلیت رسانه در تارنما به جای آن نشان داده می شود 
 پاک کردن هم وجود دارد که با انتخاب آن رسانه مورد نظر پاک می شود.

دکمه ای با نام ویرایش تصویر وجود دارد که با استفاده از آن شما  ،در زیر تصویر رسانه شما
 کمه ویرایش تصویر کلیکمی توانید بنا بر رسانه خود، آن را ویرایش کنید. کافیست که روی د

 کنید.

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

58 
 

 

، رسانه «ذخیره سازی همه تغییرات»بعد از اتمام کار ویرایش نام و...، با کلیک روی دکمه 
 مورد نظر را ارسال کنید.

 

 کتابخانه

 

کتابخانه محلی است که شما می توانید همه رسانه های ارسالی خود را دیده و در زمان نیاز 
 تغییرات مورد نظر خود را بر روی آنها اعمال کنید. 
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در کادر هر رسانه وقتی بر روی محیط رسانه مورد نظر می روید گزینه هایی را مشاهده می 
 و نمایش است.پاک کردن برای همیشه  ،کنید که شامل ویرایش

 

 در صورت کلیک بر روی کلمه نمایش می توانید نمایی از رسانه مورد نظر را مشاهده کنید.
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گزینه های دیگر برای پاک کردن و ویرایش رسانه است که قبال در مورد آن توضیح داده ایم. 
رفته و  حال برای استفاده کردن از این رسانه در نوشته ای کافیست در بخش نوشته مورد نظر

 از ابزار باالی کادر نوشته بارگذاری/گذاشتن را انتخاب کنید.

را انتخاب تا لیست « کتابخانه پرونده های چند رسانه ای»بعد از باز شدن کادر بارگذاری دکمه 
 رسانه ها را مشاهد کنید.

 

با توجه  را بزنید تا کادر ویرایش رسانه باز شود. حال« نمایش»بر روی رسانه مورد نظر کلمه 
به انتخاب های ارائه شده بر حسب نیاز خود عمل کنید. دکمه های پایین این صفحه عملیات 

 گذاشتن و استفاده از رسانه را برای شما انجام می دهند.
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 رسانه مورد نظر را داخل کادر و محیط نوشته شما می نشاند.« گذاشتن در نوشته»عبارت 

 

رسانه مورد نظر را در نوشته ایی که آن را وارد کردید، نمایش حال اگر به سراغ تارنما بروید، 
 یافته می بینید.
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 پوسته ها، ابزارک ها و ویرایشگر -درس هفتم

 

به طور گذرا تالش شد تا شما را با نحوه استفاده از « آشنایی مقدماتی با قالب»در درس 
پوسته ها آشنا کنیم. در اینجا به طور کامل توضیحی در مورد قالب ها و نحوه استفاده از آنها 

 بیان می کنیم.

فهرست ها و...  ،ابزارک ها ،هایی مانند پوسته هانمایش بخشی است شامل زیرمجموعه 
که برای ویرایش شکل و ظاهر تارنما به اضافه افزودن بعضی قابلیت ها برای باالتر بردن 

کارایی و انعطاف پذیری سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. این بخش را با نحوه کار کردن با 
هم تک تک این مفاهیم را باز کرده و به طور پوسته ها آغاز می کنیم و تالش می کنیم که با 

 کامال کاربردی آنها را بیان کنیم.

 پوسته ها

پوسته یا همان قالب در واقع هسته نمایانگر شکل و فرم تارنما است که با کمک از آن می 
توان ظاهر تارنما را به صورت های متفاوت و حرفه ای درآورد. قبل از هر چیز باید به این نکنه 

ه کنیم که شما باید پوسته را با توجه به نیاز خود و کارکرد تارنمای خود انتخاب و نصب اشار
کنید. برای نمایش پوسته ها در بخش نمایش بر روی پوسته ها کلیک کنید. صفحه پوسته ها 

 دارای دو قسمت اصلی است: مدیریت و نصب پوسته ها.

مجموعه ای از پوسته های نصب شده در قسمت مدیریت پوسته ها شما قادر خواهید بود که 
بر روی وردپرس خود را مشاهده و هر کدام را که خواستید به راحتی هر چه تمام نصب و راه 

 اندازی کنید.

 نصب پوسته ها

 با کلیک بر روی نصب پوسته ها به این صفحه ای مانند تصویر زیر راهنمایی خواهید شد.

چرا که این پوسته  ،ا باید به اینترنت وصل باشیدبرای استفاده از این قسمت حتم نکته مهم:
ها از تارنمای وردپرس بر روی وردپرس شما دریافت و نصب می شوند. البته اگر قبال قالبی را 

دریافت کرده باشید و بر روی رایانه خود داشته باشید، باز هم می توانید از این قسمت 
وصل هستید و یا اینکه قالبی را بر روی رایانه استفاده کنید. با فرض بر اینکه شما به اینترنت 

 خود دارید به بحث خودمان ادامه می دهیم.

 نصب پوسته از روی رایانه

 در قسمت باالی صفحه نصب پوسته ها عباراتی برای جستجو بین پوسته ها وجود دارد.
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قالب کلیک کنید قسمتی نمایان می شود که برای دریافت « بارگذاری»اگر بر روی عبارت 
... کلیک کرده و پوسته خود را Browseاست. بر روی دکمه   (zipفشرده شده با فرمت )

 انتخابت و آن را با فشردن دکمه نصب به وردپرس خود ارسال کنید.

 

« فعال کردن» ،«پیش نمایش زنده»بعد از ارسال از شما درخواست می شود تا از سه گزینه 
انتخاب کنید. که البته با توجه به واضح بودن این مفاهیم یکی را « بازگشت به برگه پوسته»و 

 توضیح خاصی داده نمی شود.

 

 

 

 کلیک کنید.« فعال کنید»اگر می خواهید پوسته ارسال شده فعال شود روی گزینه 
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 با مراجعه به تارنما مشاهده می کنید که پوسته عوض شده است.

 

 نصب پوسته از تارنمای وردپرس

 

کلیک کنید در حالی که به اینترنت وصل هستید شما لیستی در حدود « وجستج»اگر بر روی 
قالب آماده وردپرس مشاهده می کنید که آماده دریافت و نصب برای شما به طور  ۰۸۸یا  ۰۸۸

پوسته باید کار دشواری باشد، پس به شما  ۰۸۸کامال رایگان هستند. البته انتخاب از بین 
که وردپرس در اختیار شما گذاشته استفاده کنید و بنا بر پیشنهاد می کنم که از صافی ای 

نیاز یا سلیقه خود ویژگی های مورد نظر خود را بدهید تا پوسته هایی نزدیک به نیاز خود را 
 ببینید.

 

این صافی ها در چند قسمت قابل کاربرد هستند. به طور مثال شما می توانید از صافی رنگ 
ها در انتخاب تعداد ستون ها برای پیدا کردن پوسته مورد نظر  برای رنگ دلخواه خود و یا ستون

 خود استفاده کنید و دکمه یافتن پوسته ها را بزنید.
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همانند قبل وردپرس لیستی از قالب ها را برای شما ردیف می کند اما این بار با توجه به 
 صافی های شما این لیست کوچک تر می شود.

نصب کلیک کنید و بقیه کار مانند قبل خواهد بود. البته توجه  برای نصب کافیست بر روی کلمه
داشته باشید که تنها دریافت پوسته کافی نیست و اگر شما می خواهید از پوسته نصب 

 شده استفاده کنید باید آن را در قسمت مدیریت پوسته ها فعال کنید.
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 حال به تارنما رجوع کنید و حاصل کار خود را ببینید.

 

 آشنایی با ابزارک ها

ابزارک ها برنامه های کوچکی هستند که به منظور انجام کارهای مشخصی نوشته و در کنار 
قالب به شما خدمت می کنند. این بدین معنی است که اصوال ابزارک ها به طور پیش فرض 

مانند  در قالب ها گنجانده شده اند. به طور مثال شما در کنار قالب خود می توانید ابزارکی
 دسته ها و... را در تارنمای خود نمایش بدهید. ،تقویم

 کار با ابزارک ها

برای استفاده از ابزارک ها باید به بخش نمایش واقع در ستون راست و زیرمجموعه ابزارک ها 
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بروید. با کلیک بر روی گزینه ابزارک ها وارد صفحه می شوید و می توانید نمونه هایی از 
 د را مشاهده کنید.ابزارک های موجو

 

 

 

در این صفحه کادری را با نام ابزارک های در دسترس مشاهده می کنید که شامل ابزارک 
کادرهای دیگری  ،هایی است که شما می توانید از آنها استفاده کنید.در سمت چپ صفحه

ادرها و... که برای استفاده از هر ابزارک دلخواه باید آن را به این ک Sidebarهستند با نام 
کشیده و رها کنید. این کادرها در اصل همان پشتیبانی قالب ها از ابزارک ها هستند. یعنی 
هر قالب یا پوسته با توجه به قابلیت نهاده شده در آن، توانایی داشتن فضاهای )کادرهای( 

مختلفی برای استفاده از ابزارک ها دارند.همانطور که گفته شد ابزارک ها براساس قابلیتی 
ه در قالب ها گذاشته می شوند در قسمت های مختلف تارنما قابل استفاده هستند. به ک

که در حال حاضر نصب شده است، دارای دو قسمت برای نمایش  Fragranceطور مثال قالب 
در قسمت چپ نمایان  Bottombarو   Sidebarابزارک هاست. این دو قسمت با نام های 

زارکی باید آنرا کشید و در این محل ها انداخت. ما در اینجا از هستند. حال برای افزودن هر اب
دسته ها و اطالعات در  ،و جستجو bottombarابزارک تقویم و نوشته های تازه در قسمت 

 استفاده می کنیم. Sidebarقسمت 
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 حال اگر به سراغ تارنما برویم، این ابزارک ها را در محل های خود مشاهده می کنیم.
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 ابزارک هامعرفی 

اگر به نام هر کدام از این ابزارک ها دقت کنید متوجه می شوید که می توانید کارایی آن را 
برای شما لیستی از آخرین دیدگاه های « آخرین دیدگاه ها»حدس بزنید. به طور مثال ابزارک 

های  لیستی از نوشته« بایگانی»و یا ابزارک  ،نوشته شده در تارنمای تان را ارائه می دهد
 بایگانی شده شما با توجه به ماه ارائه می کند.

برای آشنا شدن بیشتر با هر یک از این ابزارک ها باید آنها را به قسمت کادر ابزارک ها 
 کشیده و نتیجه حاصله را مشاهده کنید تا به کارایی و نحوه عملکرد یکایک آنها پی ببرید.

 

 پس زمینه و... ٬سربرگ

گوناگون هستند،  ،بخش نمایش مشاهده می کنید با توجه به قالب ها این گزینه ها که در
یعنی قالب ها به طور پیش فرض گزینه هایی اینچنینی را شامل می شوند که برای ویرایش 

پوسته مورد نظر گنجانده شده اند، اما معموال گزینه هایی مانند سربرگ و پس زمینه در 
 بیشتر قالب ها وجود دارند.

 سربرگ

گزینه برای ویرایش تصویری که در سربرگ تارنما از آن استفاده شده است کاربرد دارد. با این 
 انتخاب این گزینه می توانید تصویری را از روی رایانه و یا کتابخانه رسانه ها انتخاب کنید.

 را زده و تصویر مورد نظرتان را ارسال کنید. Browseبرای گذاشتن تصویر از رایانه باید دکمه 

 

 برای گذاشتن تصویر از کتابخانه رسانه ها باید دکمه برگزیدن تصویر استفاده کنید. 
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 را فشار دهید تا ویرایش ثبت شود.« ذخیره تغییرات»سپس دکمه 

 

است که همان طور که از نامش پیداست « حذف تصویر سربرگ»دکمه دیگر در این صفحه 
 برای حذف تصویر سربرگ به کار می رود.

 

 زمینهپس 

پس زمینه به قسمت زمینه پشتی تارنمای شما گفته می شود. شما برای انتخاب پس 
 زمینه می توانید از دو حالت استفاده کنید.

از این تصویر برای پس زمینه تارنما استفاده می شود. ویرایش این  تصویر پس زمینه:
اضافه خودداری قسمت درست مانند قسمت ویرایش سربرگ است به همین دلیل از توضیح 

 می کنیم.

برای پس زمینه از رنگ استفاده کنید. این  ،شما می توانید به جای تصویر رنگ پس زمینه:
کار سرعت باال آمدن تارنمای شما برای اینترنت هایی با سرعت کم را زیاد می کند. رنگ ها 

هستند که   Fتا   Aو حروف از  ۹تا  ۸در اینترنت با اعداد و حروف مشخص می شوند. اعداد از 
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قابل استفاده هستند.  Fتا  0از  A B C D E F 9 5 7 6 4 5 3 2 1 0به صورت پیوسته به شکل 
نزدیک، به روشنی رنگ اضافه می شود یعنی رنگ روشن  Fدور می شوید و به  0هر چقدر از 

نگ رقم استفاده می کنیم، مانند ر ۶و  تر می شود. برای نوشتن کد یک رنگ از عالمت # 
 .FFFFFFو یا رنگ سفید با کد # 000000مشکی که به صورت #

 است که« گزینش رنگ»البته انتخاب آسان تری در پیش روی شماست و آن استفاده از گزینه 
 خود کار نوشتن کد را انجام می دهد.

 

 به طور کلی استفاده زیاد از حد تصویر در تارنما سرعت باال آمدن آن را کم می کند. نکته:

  

 ویرایشگر

این قسمت که آخرین قطعه از بخش نمایش است برای دسترسی شما به فایل های قالبی 
 که استفاده می کنید گذاشته شده است.

در صورتی که هیچ آشنایی با زبان های برنامه نویسی تحت وب مانند  نکته بسیار مهم:
HTML  وPHP .ندارید، در این قسمت هیچ تغییری ایجاد نکنید 

کلیک کنید و به صفحه آن بروید، متوجه می شوید که لیستی از « ویرایشگر»بر روی گزینه اگر 
تمام فایل های قالب در سمت چپ و محتوای فایل انتخاب شده در سمت راست نمایان می 

 شود. 

با توجه به موضوع و محتوای این دوره، قسمت ویرایشگر بیرون از لیست آموزشی ما قرار می 
 گیرد.

فهرست »بخش نمایش کامال شرح داده شد البته به استثنای قسمت  ،اتمام این قسمتبا 
 که آن را بعد از درس برگه ها شرح خواهیم داد.« ها
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 پیوندها و برگه ها -درس هشتم

 

 

 آشنایی با پیوندها

پیوندها همان طور که از نامش پیداست مربوط به پیوند تارنما به تارنمای دیگری است. فرض 
کنید که قصد دارید از داخل تارنمای خود به تارنمای دیگری مثال دوست تان پیوندی بزنید، به 

بتوانند در صورت تمایل از تارنمای دوست شما هم دیدار طوری که بازدیدکنندگان تارنمای شما 
 کنند. بدین منظور از قابلیت پیوندها استفاده می کنیم.

  

 استفاده از پیوندها

قسمت پیوندها در ستون سمت راست بین رسانه و برگه ها قرار دارد. با کلیک بر روی کلمه 
 هنمایی می شوید.پیوندها که با نماد زنجیر هم مشخص است به این صفحه را

 

دسته های »و « افزودن» ،«همه پیوندها»قسمت پیوندها دارای سه زیرمجموعه با نام های 
ویرایش و دسته بندی پیوندها می پردازند. با کلیک بر روی  ،است که به وظیفه افزودن« پیوند

 پیوندها خود به خود وارد قسمت همه پیوندها می شوید.

 همه پیوندها

تی از پیوندهای ساخته شده توسط شما به همراه پیوندهایی که به طور این قسمت لیس
پیش فرض در وردپرس هستند را نشان می دهد. البته در آغاز کار پیوندی از شما دیده نمی 

 شود چرا که هنوز پیوندی ساخته نشده است.
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د که البته همانطور که مشاهده می کنید مجموعه ای از پیوندها به طور پیش فرض وجود دارن
شما می توانید این پیوندها را پاک و یا ویرایش کنید. برای این کار کافیست که نشانگر موس 

 را ببینید.« پاک کردن»و « ویرایش»خود را بر روی پیوند مورد نظر برده تا عبارات 

 دسته های پیوند

دسته بندی اگر خاطرتان باشد در بخش نوشته ها قسمتی داشتیم به نام دسته ها که کار 
نوشته ها را انجام می داد. دسته های پیوندی هم همانطور که از نامش پیداست مسئولیت 

دسته بندی مجموعه پیوندهای ما را دارد. روال کار اینجا کامال شبیه دسته ها است. شما 
می توانید نام دسته پیوندی که می خواهید بسازید را با نامک و توضیح وارد کنید و دسته 

 ه خواهد شد.ساخت

 

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

74 
 

 کلیک کنید.« افزودن دسته پیوند تازه»برای کامل شدن پروسه روی دکمه 

 

دسته پیوند شما به همراه دسته پیش فرض در کادر دسته های پیوند نمایان می شود. در 
نمایش و پاک کردن را در همین کادر دارید. کافی است که  ،صورت نیاز شما توانایی ویرایش

 بر روی دسته مورد نظر ببرید.نمایشگر موس را 

 افزودن

با فشردن گزینه افزودن وارد صفحه افزودن پیوند می شوید. برای اضافه کردن پیوند به تارنمای 
 آن را بدانید. URLمورد نظرتان نیاز دارید که نشانی اینترنتی یا همان 

 مشخصاتی که باید در هنگام وارد کردن پیوند بدهید شامل:

 ند مورد نظر برای آگاهی و راهنمایی بهتر مراجعه کننده است.نام پیو نام: -

 همان نشانی اینترنتی که قبال گفته شد. نشانی وب: -

 یک توضیح کوتاه در مورد این پیوند. البته در تارنما دیده نمی شود. توضیح: -
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انتخاب دسته مورد نظر از بین دسته های ساخته شده یا انتخاب دسته پیش  دسته ها: -
 .Blogrollفرض با نام 

 

منظور از هدف واکنشی است که باید بعد از کلیک زدن بر روی پیوند رخ دهد که  هدف: -
 شامل:

 blank پیوند در پنجره یا زبانه تازهای باز می شود )پیشنهاد می شود(. اگر این :_
را بکنید به محض اینکه بازدید کننده پیوند را نشانه رفت، زبانه جدیدی برای آن  انتخاب

 پیوند باز می شود و پنجره تارنمای شما هم برای او باز خواهد ماند.

 top پیوند در کادر همین پنجره باز می شود. این انتخاب بیشتر برای قالب های :_
نگران نباشید. فعلن زیاد  Frameاست. در صورت نداشتن آگاهی در مورد  Frameدارای 

 مهم نیست :(

 none پیوند در همین پنجره باز می شود. اگر این انتخاب را بکنید با فشار دادن پیوند :_
توسط بازدید کننده، تارنمای شما وی را به نشانی جدید برده و این نشانی جایگزین 

 تارنمای شما می شود.
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این قسمت برای زمانی است که شما به تارنمای خودتان و یا شخصی  پیوندهای همسو: -
پیوند می زنید. اگر به تارنمای دیگری پیوند می زنید و عالقه دارید که نوع رابطه خود با او را 
هم در پیوند نمایان سازید، با پر کردن موارد این کادر رابطه شما بیشتر توضیح داده خواهد 

 شد.

 

)پیوندی به صفحه ای که  RSSدر صورتی که خواسته باشید از تصویر یا فیدهای  پیشرفته: -
فقط شامل نوشته است و خبری از تصویر و... نیست( به عنوان پیوند استفاده کنید این بخش 

 به کار شما می آید.
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 را بزنید تا پیوند ساخته شود.« افزودن پیوند»با تکمیل موارد الزم دکمه 

« نمایش»ال که پیوند ساخته شد باید از آن در تارنما استفاده کرد. بدین منظور به بخش ح
را به کار می گیریم )در درس ابزارک ها « پیوندها»رفته و ابزارک « ابزارک ها»زیرمجموعه 

( و Dragرا به کادر ستون ها کشیده )« پیوندها»توضیح داده شده است(. کافیست که ابزارک 
 ( کنیم.Dropاندازیم )در آنجا بی

نکته جالب این است که در قسمت ابزارک پیوندها شما می توانید انتخاب کنید که کدام 
دسته پیوندها را در تارنما نمایان سازید. برای این کار بر روی عالمت مثلث ابزارک پیوندها 

 کلیک و دسته مورد نظر را از گزینش دسته پیوندها انتخاب کنید.

 

 نما مراجعه کنید تا نتیجه کار را ببینید.حال به تار
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 پیوند مورد نظر در تارنما پدیدار می شود.

  

 برگه ها

دارای یک ویژگی است و آن  Pageبرگه ها همان صفحات در تارنمای شما هستند. اما برگه یا 
ایستا بودن است. یعنی که اطالعات وارد شده در برگه همیشه یکسان و ایستا است. بر 

خالف نوشته ها که نوشته های قدیمی جای خود را به نوشته های جدید می دهند، برگه ها 
 یا اصال خود هیچ گاه تغییر نمی کنند مگر اینکه خود شما داده های داخل برگه را تغییر دهید و

 برگه را پاک کنید. 

اما بر خالف  ،برگه ها مانند نوشته ها دارای عنوان، محتوای متنی و اطالعات مرتبط هستند
نوشته ها بخشی از فرآیند مبتنی بر ترتیب زمانی جاری در وبالگ/ وب سایت نیستند، در 

یا برچسب گذاری  واقع برگه ها به نوعی نوشته هایی دائمی هستند. برگه ها دسته بندی
 نمی شوند. با این حال می توان نوعی سلسله مراتب برای آنها تعیین کرد.

 اما دلیل به کار بردن برگه چیست؟

فرض کنید می خواهید در تارنمای خود صفحه ای داشته باشید که اطالعاتی در مورد خود 
شما و یا کار و تجربه کاری شما بدهد. برای همچنین هدفی بهترین انتخاب برگه است. شاید 

قبال در تارنماهای دیگر وقتی از آنها بازدید می کردید به صفحات این چنینی برخورده باشید، 
این صفحات برای دادن اطالعات و یا برقرار کردن راهی برای «. تماس با ما»یا « ره مادربا»مثال 

 دریافت اطالعات از بازدیدکنندگان هستند. 

واقع در ستون راست بین « برگه ها»برای اضافه کردن برگه به تارنمای خود باید به قسمت 
 است.« افزودن برگه»و « برگه هاهمه »پیوندها و دیدگاه ها بروید. زیرمجموعه گزینه برگه ها 

ساختن برگه ها بسیار شبیه به ساختن نوشته ها است، همانطور که صفحه نوشتن نوشته 
هایتان را سفارشی می کنید، می توانید صفحه نوشتن برگه ها را نیز با استفاده از کشیدن و 

 سفارشی کنید. رها کردن، زبانه تنظیمات صفحه و جعبه های باز و بسته شونده به دلخواه

این بخش همچنین دارای صفحه ویرایش بدون مزاحم است که به وسیله آن فضای بیشتری 
در اختیار شما قرار می گیرد، برای رفتن به این  HTMLبرای نوشتن در ویرایشگر دیداری و 

استفاده کنید. ویرایشگر برگه تقریبا شبیه به ویرایشگر نوشته « تمام صفحه»حالت از دکمه 
ل می کند با این تفاوت که گزینه هایی برای ویرایش برگه ها در جعبه مربوط به صفات آنها عم

 وجود دارد.

برای ایجاد گروهی از برگه ها می توان یک برگه را به عنوان مادر انتخاب کرد و سایر برگه ها را 
 در گروه مورد نظر قرار داد.

 به طور پیش فرض ایجاد می کند.« گه نمونهبر»البته وردپرس برگه آماده ای را قبال با نام 

 افزودن برگه

به صفحه ای مانند تصویر زیر هدایت می شوید. کمی به « افزودن برگه»با کلیک بر روی گزینه 
 نظر آشنا نمی آید؟
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است. در قسمت باال عنوان « افزودن نوشته»درست حدس زدید. این صفحه مانند صفحه 
را « انتشار»وشته هر آنچه که می خواهید بنویسید و دکمه برگه را وارد کنید و در قسمت ن

 بزنید.

 «انتشار»تنها موردی که اینجا با قسمت نوشته فرق می کند کادری است که در پایین کادر 
 می بینید.« صفات برگه»به نام 

 صفات برگه

 

نه برای اینکه برگه های خود را به صورت سلسله مراتبی مرتب کنید از این گزی مادر: -
استفاده کنید. برای نمونه شما می توانید برگه ای با نام درباره ما داشته باشید و برای این 

پروژه های در حال اتمام و یا زیر دست  ،برگه، زیربرگه هایی با نام های پروژه های انجام شده
 های دیگر بسازید. محدودیتی برای تعداد و ژرفای این زیربرگه ها وجود ندارد.

 

برخی از پوسته ها ممکن است قالب های دلخواهی برای برگه هایی مشخص با  قالب: -
امکانات اضافی و یا ظاهر متفاوت داشته باشند، در این صورت، شما آنها را اینجا می بینید. 

این بدین معنی است که شما می توانید قالب خاصی را برای برگه مورد نظر خود انتخاب 
 ساخته شده باشد و یا پوسته از چندین قالب حمایت کند. کنید، البته قبال باید قالب

 

صفحه ها معموال براساس حروف الفبا مرتب شده اند. اما شما می توانید ترتیب  چیدمان: -
 برای اولی( در این کادر وارد کنید. ۴خود را بوسیله وارد کردن یک عدد )مثال 

 

 افزوده خواهد شد. با فشار دادن دکمه انتشار این برگه به تارنمای شما
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 همه برگه ها

 ،این صفحه لیستی از تمام برگه های ساخته شده به شما می دهد و شما توانایی ویرایش
 نمایش و زباله دان که همان پاک کردن است را در این بخش دارید.

در اصل این صفحه بخش مدیریت برگه های شما است و البته بسیار شبیه به مدیریت نوشته 
برای انجام هر کدام از این عملیات ها کافی است که نشانگر موس را بر روی برگه  ها است.

مورد نظر ببرید تا عبارات مربوطه نمایان شوند. با انتخاب هر عبارتی می توانید عمل مورد نظر 
 خود را انجام دهید.

شما همانطور که مشاهده می کنید در قسمت مدیریت برگه ها هم مانند مدیریت نوشته ها 
 هم می شود.« انتشار»توانایی های زیادی برای ویرایش دارید این قابلیت شامل کادر 
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صفات »در صورت تصمیم برای عوض کردن نما و یا کاربرد یک صفحه کافی است که از کادر 
 هر قالب دیگر با مشخصات متفاوت را انتخاب کنید. ،و قسمت قالب« برگه

 

 

 

 دیدگاه ها و افزونه های وردپرس -درس نهم

 

 

 آشنایی با دیدگاه ها

دیدگاه در اصل نظری است که بازدیدکنندگان تارنمای شما در مورد نوشته ای می نویسند. 
اگر دقت کرده باشید در زیر هر مطلبی کادری وجود دارد که یک کادر نوشتن کوچک برای 

 مورد آن مطلب بیان کند.بازدیدکننده است تا دیدگاه خود را در 

نوشتن دیدگاه توسط بیننده مطلب شما راهی است تا شما هم از نظر دیگران در مورد مطلب 
فوق آگاهی پیدا کنید که این امکان به وجود آورنده یک ارتباط بین دو طرف است. البته بسته 

یدگاه شامل به نوع قالب، شکل و نمای این کادر متفاوت است ولی به طور کلی هر کادر د
 ،رایانامه )ایمیل( ،مواردی می شود که نویسنده دیدگاه باید آنها را پر کند. این موارد شامل نام

وبالگ )نشانی تارنگار یا تارنمای نویسنده( و متن دیدگاه می شود. دکمه فرستادن دیدگاه 
 هم در آخر کار برای ارسال آن است.
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بوط به نویسنده دیدگاه یا همان بازدیدکننده مطلب شما تا اینجا این کادر و موارد ورودی آن مر
بود. اما شما هم قابلیت مدیریت این دیدگاه ها را دارید که باید به پیشخوان خود بخش دیدگاه 

 ها مراجعه کنید.

مدیریت دیدگاه ها برای تارنمای شما بسیار مهم و حساس است به خاطر اینکه ممکن است 
اه و یا ربات های خودکار اقدام به ارسال متونی که با قوانین بعضی از نویسنده های دیدگ

دست بزنند که  Junkوبالگ شما مغایر است بکنند؛ و یا در مواردی به ارسال جفنگ یا همان 
 امکان آسیب به تارنما را دارند.

 بخش دیدگاه ها

 بخش دیدگاه ها در ستون سمت راست پایین برگه ها و باالی نمایش قرار دارد.
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با فشردن دکمه دیدگاه ها به این صفحه هدایت می شوید که مجموعه ای از دیدگاه های 
 ارسال شده را به شما نشان می دهد.

به طور پیش فرض وردپرس این سیاست را اتخاذ کرده که اگر کسی دیدگاهی بفرستد باید در 
ه اینگونه قابلیت ها باید بدرجه اول برای نمایش در تارنما منتظر تایید مدیر بماند. برای تغییر 

 قسمت مدیریت دیدگاه ها که در قسمت گفتگوها در بخش تنظیمات است برویم.

ابتدا اجازه بدهید که با نحوه عملکرد بخش دیدگاه ها آشنا شده سپس به سراغ قسمت 
 گفتگوها در بخش تنظیمات رفته و با آنجا هم به طور کامل آشنا شویم.

بر روی دیدگاهی می روید، گزینه هایی برای شما نمایان می وقتی در قسمت دیدگاه ها 
اعالم جفنگ  ،ویرایش ،پاسخ دادن به آن ،شوند. شما با این گزینه ها قابلیت پذیرفتن دیدگاه

 دیدگاه و زباله دان که همان پاک کردن موقت است را دارید.

 

فی است که به قسمت زباله برای بازگرداندن دیدگاهی که به زباله دان فرستاده اید کا نکته:
 دان رفته و گزینه بازیافت را بزنید. البته می توانید آنر ا برای همیشه پاک کنید.

 

 مدیریت دیدگاه ها

برای دسترسی به مدیریت دیدگاه ها در بخش تنظیمات دکمه گفتگو را انتخاب کنید تا به این 
می شود شامل تنظیماتی برای معرفی « گزینه های دیدگاه»صفحه بروید. این صفحه که با 

 مدیریت بخش دیدگاه ها با توجه به سیاست و سلیقه شما است.
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با یک نگاه به توضیح هر انتخاب متوجه نوع عملکرد آن گزینه خواهید شد. با توجه به این ما 
 فقط به نکته های ضروری و مهم این بخش می پردازیم.

 نویسنده دیدگاه، این تیک را همیشه داشته باشید.برای درخواست نام و نشانی رایانامه 

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

85 
 

 

اگر می خواهید برای نوشتن دیدگاه در تارنما، بازدیدکنندگان حتما نام نویسی کنند، باید از این 
 گزینه استفاده کنید.

 

در زمانی که می خواهید توانایی نوشتن دیدگاه برای نوشته های قدیمی را بردارید این گزینه 
 ی آید.به کارتان م

 

 .پذیرش مدیر و تایید آن قبل از انتشار دیدگاه را با این انتخاب برگزینید

 

در صورتی که می خواهید یک دیدگاه از طرف نویسنده که قبال دیدگاه تایید شده دارد منتشر 
 شود، این گزینه را انتخاب کنید.

 

جای دیگری بود، دیدگاه منتشر اگر در داخل دیدگاهی بیش از )انتخاب تعداد پیوندها( پیوند به 
نشود. با این انتخاب تعداد پیوندهای درون دیدگاه را محدود می کنید. همانطور که از توضیح 

 پیداست جفنگ ها معموال دارای پیوندهای زیادی هستند.

 

دو کادری که در پایین بخش مشاهده می کنید برای گذاشتن یکسری کلمات کلیدی هستند 
د از انتشار دیدگاه هایی با داشتن این کلمات جلوگیری کنید و به صف که شما قصد داری

 مدیریت برای تایید بفرستید و یا می خواهید اینگونه دیدگاه ها را جفنگ اعالم کنید.
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نیم رخ تصویری است که در کنار دیدگاه به نمایش در خواهد آمد. البته باید در تنظیمات این 
 قابلیت را فعال کرده باشید.

 برای ثبت دستورات شما است.« ذخیره تغییرات»دکمه 

  

 افزونه ها

کوچک برنامه ای است که به برنامه اصلی شما که همان قالب و  ،در وردپرس Pluginافزونه یا 
فایل هایش هستند افزوده شده تا امکانات و قابلیت های جدیدی را به آن اضافه کند. این 

برنامه های کوچک بیشتر به خودی خود قابل استفاده نیستند و در کنار برنامه اصلی کار می 
 کنند.
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افراد و یا توسعه دهندگانی تولید و به طور رایگان در خدمت همگان قرار  این افزونه ها توسط
می گیرند. البته در تولید افزونه ها موارد استاندارد وردپرس باید رعایت شوند تا وردپرس اجازه 

 انتشار آنها را در تارنمای مرکزی خود را بدهد.

نسبت به نیازتان در تارنما اقدام  کاربردهای افزونه بنا به نیاز شما متفاوت است، یعنی شما
به نصب افزونه خاصی می کنید. البته تعدادی افزونه هستند که شما بهتر است در همان 

که بسیار معروف هم  Akismetابتدای کار آنها را نصب کنید. به طور مثال افزونه ای با نام 
است برای جلوگیری از حمله اسپم ها طراحی شده است و یا افزونه دیگری به نام 

Statpress .که برای تهیه آمار از بازدیدکنندگان تارنما تولید شده است 

نکته جالب در مورد وردپرس و افزونه هایش این است که شما با به کار بردن افزونه ها قادر 
خواهید بود که تارنمای خود را تبدیل به یک سیستم کامال حرفه ای کنید. مثال تعجب نکنید 

راه  Facebookبا وردپرس و تعدادی افزونه یک شبکه اجتماعی مانند که شما می توانید 
 اندازی کنید. جالب است نه! دیگر چه برسد به تارنمای بازرگانی یا تجاری!

تنها چیزی را که باید مد نظر داشته باشید این است که بعضی افزونه ها در بعضی  :۱نکته 
ین نسخه وردپرس را نصب کنید این نسخه های وردپرس کار نمی کنند اما اگر شما آخر

 محدودیت به حداقل یا اصال به چیزی نزدیک صفر تبدیل می شود.

همیشه تالش کنید که از افزونه هایی استفاده کنید که هنوز توسط تولید کننده  :۲نکته 
پشتیبانی می شوند. برای فهمیدن پشتیبانی یا عدم آن کافیست که به صفحه افزونه در 

 ی بیاندازید.وردپرس نگاه

به دلیل اینکه افزونه ها قالبا به زبان انگلیسی تولید می شوند، بهتر است که برای  :۳نکته 
راحتی کار از افزونه های فارسی یا به زبان فارسی ترجمه شده استفاده کنید. در غیر این 

ی بخواهید افزونه و یا از طراحان ایران ،صورت باید افزونه را به زبان فارسی تبدیل یا ترجمه کنید
مورد نظر شما را تبدیل کنند. البته به دلیل تعداد باالی افزونه ها و تعداد باالی افزونه های 

 ترجمه شده به نظر نمی رسد که به مشکل خاصی برخورد کنید.

 نصب افزونه ها

 برای نصب افزونه شما دو راه در پیش رو دارید:

افزونه را از تارنمای وردپرس یا هر کجای دیگر دریافت و پس از خارج کردن از حالت فشرده  .۱
(Zip آن را به پوشه مورد نظر افزونه ها بریزید. البته شما می توانید از خود فایل فشرده شده )

 هم استفاده کنید و بعدا از داخل وردپرس کار نصب را انجام دهید.

وصل بودن به اینترنت از داخل خود وردپرس اقدام به دریافت و نصب  خیلی ساده و راحت با .۲
 فرمایید.

 نصب افزونه از طریق دریافت فایل فشرده

 بعد از دریافت فایل افزونه آن را از حالت فشرده خارج کرده و در مسیر زیر قرار دهید.

I:\wamp\www\wordpress\wp-content\plugins 
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در رایانه شخصی شما ممکن است تغییر  Wampمحل نصب برنامه البته این مسیر با توجه به 
 : نصب کرده باشید مسیر زیر درست است.Dکند. مثال اگر شما برنامه را در درایو 

D:\wamp\www\wordpress\wp-content\plugins 

یعنی مستقیما در تارنمای انتشار شده این  Onlineدر صورت نصب افزونه به صورت  نکته:
 یر خواهد کرد به چیزی شبیه این آدرس:مسیر تغی

http://yourdomian.com/public_html/wp-content/plugins 

 است. wp-content/pluginsبه هر حال در هر حالتی مسیر اصلی 

در حال حاضر بدلیل اینکه ما مشغول کار در رایانه شخصی هستیم به مسیرهای  نکته:
تشار تارنما بیشتر با مسیر در سیستم انتشار یافته داخلی می پردازیم. در زمان شرح درس ان

 آشنا می شوید.

 نصب افزونه با پوشه از حالت فشرده درآمده

افزونه های »برای نصب افزونه باید به بخش افزونه ها در ستون سمت راست رفته و گزینه 
ه این افزونرا بزنید. صفحه افزونه ها با تعدادی افزونه پیش فرض نمایان می شود. « نصب شده

-wpافزونه دیگری به نام  های پیش فرض، افزونه اکیسمت که برای جلوگیری از جفنگ ها و 
jalili .برای فارسی کردن تقویم شما است 

 

کلیک کنید. پس از فعال کردن افزونه « فعال کردن»برای فعال کردن افزونه باید بر روی عبارت 
 نمایان می شود.در باالی صفحه « افزونه فعال شد»عبارت 
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کلیک کنید. خوب برای پاک کردن « غیر فعال کردن»برای غیر فعال کردن هم باید بر روی گزینه 
 برای شما آماده است.« پاک کردن»هم گزینه 

 

که  Google Translatorبرای نصب افزونه از طریق فایل غیرفشرده ما افزونه ای به نام  مثال:
اقدام به ترجمه تارنما به زبان های دیگر می کند را دریافت و در مسیر ویژه قرار می دهیم. 

 که مشاهده می کنید این افزونه در صفحه افزونه ها پدیدار شده است.همان طور 

 

 

 

حال اقدام به فعال کردن آن را می کنیم. بعد از فعال کردن برای استفاده از این افزونه باید 
ابزارکی را که این افزونه به قسمت ابزارک های وردپرس اضافه کرده را به کادر ستون کناری 

 ببریم.
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 ما رجوع کرده تا نتیجه کار را ببینیم.حال به تارن

 

همانطور که مشاهده می کنید افزونه ترجمه با کمک ابزارک خود در ستون کناری تارنما نمایان 
گشته است. البته این افزونه در حالت انتشار تارنما و با اتصال به تارنمای گوگل کار می کند و 

 در حالت محلی کار نمی کند.

 حالت فشردهنصب افزونه به 

واقع در بخش افزونه « افزودن»در این حالت بعد از دریافت فایل فشرده افزونه باید به قسمت 
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که در باالی صفحه است استفاده « بارگذاری»ها رفته و در صفحه نصب افزونه ها از گزینه 
 کنیم.

دکمه نصب را  مسیر قرار داشتن فایل فشرده افزونه را بروید و Browseبا کلیک بر روی دکمه 
بزنید تا فایل را به وردپرس انتقال دهید. بعد از این کار وردپرس فایل را از فشردگی خارج و 

افزونه را نصب می کند. در مرحله بعد وردپرس از شما می پرسد که افزونه را فعال کند یا به 
همان پیشنهاد  که I recommend thisمسیر قبلی برگردد. برای این مثال ما افزونه ای به نام 

 می کنم است را به وردپرس اضافه می کنیم.

 

 ، افزونه فعال می شود.«فعال کردن»با کلیک بر روی 

 حال اگر به تارنما مراجعه کنید حاصل نصب این افزونه را مشاهده خواهید کرد.

 

 .یدبیاندازبرای استفاده از ابزارک این افزونه کافیست که ابزارک اضافه شده را در ستون کناری 
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 و در تارنما هم نتیجه را ببینید:

 

 نصب افزونه توسط خود وردپرس

در دو حالت محلی )در صورتی که به اینترنت وصل باشید( و تارنمای انتشار شده در اینترنت 
 راه ساده تر استفاده از روش افزودن افزونه های خود وردپرس است.

در بخش افزونه ها به صفحه « افزودن»زینه در این حالت کافیست که با کلیک بر روی گ
وردپرس بروید. اگر نام افزونه مورد نظر را می دانید می توانید با نوشتن نام « افزودن افزونه»

افزونه مورد نظر خود را پیدا « جستجوی افزونه ها»و فشردن دکمه « جستجو»آن در قسمت 
ی شما قرار داده تا روند پیدا کردن و نصب کنید. در غیر این صورت وردپرس راهکارهایی برا

 افزونه ها ساده تر شود.

 

بدون نوشتن کلمه ای در کادر جستجو کلیک کنید، لیست تمام « جستجو»اگر بر روی دکمه 
 افزونه ها نمایان می شود.

 ،«شاخص ها»وردپرس گزینه هایی قرار داده شده با نام های « نصب افزونه ها»در زیر عبارت 
محبوب ترین و تازه ترین افزونه ها را برای  ،که به ترتیب شاخص ترین« تازه ترین»و « محبوب»

 شما نمایش می دهد.

به طور مثال ما بر روی شاخص ترین کلیک می کنیم تا لیست شاخص ها را ببینیم. ابتداترین 
ه است. این افزونه که ب« Jetpack by wordpress»افزونه لیست شاخص ها، افزونه ای با نام 

 است آمار دقیقی از بازدیدکنندگان تارنمای شما ارائه می دهد. Statpressجای افزونه 
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را  «جزییات»برای آگاهی یافتن در مورد کارکرد و ویژگی های افزونه کافیست که گزینه  نکته:
انتخاب کنید. با انتخاب گزینه جزییات لیست کاملی از اطالعات مربوط به افزونه به شما داده 

 شود. می

 

در بخش افزونه ها به این صفحه بروید، « افزونه های نصب شده»حال اگر با انتخاب گزینه 
آخرین لیست افزونه های نصب شده برای شما نمایش داده می شود که به صورت فعال یا 

 غیر فعال هستند.

 

 فکر می کنیم دیگر می دانید که چطور افزونه ای را فعال یا غیر فعال کنید :(

 

 شگرویرای

ویرایشگر بخش افزونه ها درست مانند ویرایشگر بخش نمایش است. بدین ترتیب که شما به 
فایل های اصلی تشکیل دهنده افزونه دست پیدا خواهید کرد. دلیل این امر این است که 

هستند و شما می توانید هر تغییری که « Open Source»طبق قوانین وردپرس این افزونه ها 
که اگر آشنایی کامل با زبان برنامه نویسی ندارید هرگز امتحان  ،افزونه بدهیدخواستید در 

 نکنید.
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 فهرست ها -درس دهم

 

 

وقتی به هر تارنمایی مراجعه می کنیم اغلب با یک ردیف از دکمه ها در کنار هم مواجه می 
 شویم که نقش هدایت کننده ما به قسمت های مختلف تارنما را بازی می کنند.

 

یا فهرست گفته می شود به طور عمودی و  Navigation Barاین ردیف از دکمه ها که به آنها 
 یا به طور افقی در تارنما گذاشته می شوند.

 

اگر شما اقدام به طراحی و ساخت یک تارنما کنید مسلما از قسمت ها و صفحه های 
گوناگونی در این سیستم استفاده خواهید کرد. برای معرفی این قسمت ها به بازدیدکنندگان 

هنمای خوب است که نخست به معرفی و اعالن وجود این بخش های تارنما، نیاز به یک را
تا اگر بازدیدکننده قصد از  ،متفاوت بپردازد و دوم اینکه پیوندی به آن بخش معرفی شده بزند

 دیدن آن بخش خاص کرد، راحت با فشردن یک دکمه به قسمت مورد نظر هدایت شود.

هر تارنمای خوب و موفق یک فهرست  به صراحت می توان گفت که از ویژگی های برجسته
واضح و کارآمد است. همیشه در طراحی تارنما یکی از نکته های مهم برای پیاده سازی هر 

سیستم داشتن یک فهرست راهنمایی است که بدون گیج کردن کاربران این توانایی را به آنها 
 بدهد که به راحتی از تمام نقاط تارنما بازدید کنند.

  

 هابخش فهرست 

برای دسترسی به قسمت فهرست ها در وردپرس باید به بخش نمایش رفته و از زیرمجموعه 
 های نمایش، قسمت فهرست ها را انتخاب کنید.
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در وردپرس شما این قابلیت را دارید که چندین فهرست ایجاد و آنها را در نقاط مختلف استفاده 
کنید. البته این قابلیت باید در قالب مورد نظر تعریف و جاسازی شده باشد. این بدین معناست 

که ممکن است در قالب های مختلف با فهرست های تعریف شده که در مکان های متفاوت 
می شوند روبرو شوید. به طور مثال یک قالب از یک فهرست در باالی صفحه و از استفاده 

 فهرستی دیگر در پایین صفحه استفاده می کند.

 

نکته جالب این است که شما می توانید به این فهرست ها لیست های متفاوتی را اختصاص 
 دهید.

ت و تولید فهرست را به در صفحه فهرست ها یکسری کادرهایی وجود دارند که توانایی ساخ
شما می دهند. این صفحه به طور پیش فرض دارای کادرهایی است که همیشه در هر قالبی 

دسته »و « برگه ها» ،«پیوندهای دلخواه»، «فهرست»قابل رویت هستند. کادرهایی مانند 
 که هر کدام بیان کننده عملکرد خاصی هستند که در ذیل به آنها می پردازیم.« ها

معموال در قالب ها یک فهرست خودکار گذاشته می شود که در صورتی که شما خود  نکته:
اقدام به ساخت فهرست نکنید این نقش را برای شما بازی می کند. به طور مثال در قالب 

این فهرست  ،که هم اکنون از آن برای توضیح درس استفاده می شود« دو هزار و یازده»
نمایان می « فهرست خودکار»پیوند این برگه در  ،گه به قالبموجود است و با اضافه کردن بر

 شود.

 

کردیم « درباره ما»اگر به خاطر می آورید ما در درس برگه ها اقدام به ساخت صفحه ای با نام 
 که پیوند این برگه به طور خودکار در فهرست خودکار و پیش فرض ظاهر شد.

امکان شما خود اقدام به ساخت فهرست مورد با این حال ما پیشنهاد می کنیم که در صورت 
نظر کرده تا بتوانید پیوندهای برگه های مورد استفاده را به این فهرست بزنید. این امر باعث 

 می شود که شما کنترل بیشتری روی این بخش داشته باشید.

 کادر فهرست

شود. شما این کادر به منظور ساخت فهرست به طور پیش فرض در همه قالب ها دیده می 
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به « ساخت فهرست»و فشردن دکمه « نام فهرست»با نوشتن نام فهرست در قسمت 
 راحتی یک فهرست می سازید.

 

 به طور مثال ما فهرستی با نام فهرست اصلی می سازیم.

 

 مکان های موجود در پوسته

 همزمان با ساخت این فهرست کادر دیگری در صفحه نمایان می شود که نشان دهنده مکان
موجود در پوسته برای نمایش فهرست است. برای پیوند دادن فهرستی که ساختیم با این 

و در قسمت لیست فهرست ها، « مکان های موجود در پوسته»مکان کافی است که در کادر 
 را بزنیم.« ذخیره»فهرست خود را اضافه کنیم و دکمه 
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د و جای خود را به فهرست شما بعد از فشردن دکمه ذخیره، فهرست به صورت خودکار ناپدی
می دهد. البته شما باید به این فهرست ساخته شده پیوندی را ارتباط دهید وگرنه جای 

 فهرست خودکار چیزی دیده نخواهد شد.

 

همانطور که مشاهده می کنید اثری از فهرست خودکار نیست. در ادامه در مورد این ارتباط 
 صحبت خواهیم کرد.

 خواهکادر پیوندهای دل

این کادر به این منظور است که اگر شما نیاز به دادن پیوندی دلخواه در لیست فهرست خود 
داشتید، با این کادر راحت کار را انجام دهید. به طور مثال، پیوندی به صفحه نخست خود با 

که برای هدایت کاربر از هر مکانی به صفحه نخست به کار خواهد رفت. برای این « خانه»نام 
در محل متن « خانه»و متن دلخواه نشانی را « نشانی»ر نشانی تارنمای خود را در محل کا

 بنویسید.

 

 این پیوند را در فهرست جای دهید.« افزودن به فهرست»حال تنها با فشردن دکمه 
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به داخل کادر فهرست اصلی وارد شد. حاال « خانه»همانطور که مشاهده می کنید پیوند 
 ا بزنید تا نتیجه کار را ببینید.سری هم به تارنم

 

 به همراه پیوند خانه نمایان می شود. بله فهرست اصلی ساخته شده توسط شما 

 کادر برگه ها

کادر برگه ها نمایش دهنده برگه های موجود در قالب شماست. به طور مثال در حال حاضر 
 پیداست.« مادرباره »و برگه ساخته شده توسط ما « برگه نمونه»برگه پیش فرض 

 

این برگه را به « افزودن به فهرست»و فشردن دکمه « درباره ما»حاال به راحتی با انتخاب برگه 
 فهرست اصلی اضافه کنید.
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 این پیوند به برگه را ذخیره کنید تا در تارنما پدیدار گردد.« ذخیره فهرست»با فشردن دکمه 

 

 کادر دسته ها

دسته های  ،ها لیستی به شما ارئه می کند اما این بار لیستاین کادر هم همانند کادر برگه 
را در درس دسته ها « جامعه»ساخته شده توسط شما است. اگر یادتان باشد ما دسته 

 ساختیم. حال این دسته را در کادر فهرست قرار می دهیم.

 

 را انتخاب و دکمه افزودن به فهرست را بزنیم.« جامعه»کافیست که 
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 به کادر فهرست آمده و با ذخیره فهرست به لیست فهرست پیوند می خورد.« جامعه»دسته 

 

 

 

تا به اینجا ما مشغول به ساخت و پیوند تنها به یک فهرست بودیم اما اگر قالب ما از فهرست 
بیشتری حمایت کند ما قادر خواهیم بود که فهرست های متفاوتی ساخته و پیوندهای 

دهیم. به طور مثال قالب تارنمای فرضی ما از چهار فهرست با نام گوناگونی به هر فهرست ب
حمایت می « فهرست پایین»و « فهرست فرعی» ،«فهرست اصلی» ،«فهرست باال»های 
  کند.
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 بخش کاربران

در  «آشنایی با محیط وردپرس»بخش کاربران نباید زیاد برایتان غریبه باشد چرا که ما در درس 
به طور مختصر در مورد آن توضیح دادیم. در « شناسه کاربری»و « رتغییر کلمه عبو»قسمت 

 اینجا یک شرح از این بخش با زیرمجموعه هایش می دهیم.

 

ببرید متوجه خواهید « کاربران»اگر در ستون سمت راست نشانگر موس خود را بر روی گزینه 
« سنامه شماشنا»و « افزودن» ،«همه کاربران»شد که این بخش دارای سه زیر مجموعه 

 است.

 

 افزودن

این قسمت برای افزودن شناسه کاربری است. اگر شما بخواهید که شناسه کاربری برای 
این کار « افزودن کاربر تازه»شخصی درست کنید با پر کردن موارد این فرم و فشردن دکمه 

 عملی است.
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 مواردی که باید در هنگام ساخت شناسه پر کنید شامل:

 ام کاربری مورد نظر شما که ضروری است.شناسه )الزم(: ن 

 .ایمیل )الزم(: رایانامه شخصی که برایش شناسه می سازید 

 اعداد  ،رمز )تالش کنید رمزی قوی از ترکیب حروف ،وبالگ )تارنگار( ،نام خانوادگی ،نام
 و کاراکتر بسازید(

 امه )ایمیل( خود فرستادن رمز: در صورتی که مایلید کاربر مورد نظر رمز را از طریق رایان
 دریافت کند تیک را انتخاب کنید.

  نقش: نقشی که برای کاربر در نظر گرفته اید که با توجه به وظیفه کاربر در تارنگار و یا
 ،«نویسنده»، «ویرایشگر» ،«مدیر»، «مشترک»تعامل آن با تارنگار شما می تواند: 

 باشد.« مشارکت کننده»

توانسته اید تا حدودی به سطح دسترسی و قدرت آنها پی حتما با دیدن نام این نقش ها 
ببرید؛ اما برای بهتر متوجه شدن نقش ها کافیست که کاربری با نقش به خصوصی بسازید و 

یکبار با آن کاربر وارد سیستم شوید. آنگاه با دیدن بخش های در دست دسترس آن کاربر، 
 بیشتر به ماهیت انتخاب نقش پی ببرید.

 برای بازدیدکنندگان است.« مشترک»توصیه ما در این قسمت انتخاب نقش به هر حال 

 همه کاربران

بعد از ساخت کاربر اگر به قسمت همه کاربران بروید می توانید لیستی از کاربران را با توضیح 
 مختصری روبروی نام آنها مشاهده کنید.
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اربران هر نقش به عالوه در قسمت باالی این کادر نمایی از نقش های موجود و تعداد ک
ابزارهایی برای ویرایش کاربران به طور دسته جمعی )به قسمت کارهای دسته جمعی نگاه 

 کنید( و تغییر نقش کاربر انتخاب شده، در اختیار دارید.

برای دیدن مشخصات بیشتر و یا ویرایش کاربر کافی است که بر روی نام کاربر کلیک کنید. 
 هدایت می کند.« ویرایش کاربر»صفحه این عمل شما را به 

در این صفحه شما توانایی ویرایش مشخصات کاربر و حتی افزودن موارد جدیدی مانند 
 «ویرایشگر دیداری»اطالعات بیشتر تماس و غیره را دارید. نکته مورد توجه اینجا توانایی حذف 

 د نظر قابل اجرا است.از دسترسی کاربر است که با برداشتن تیک های مور« نوار ابزار»و 

 

 شناسنامه شما

این بخش به شناسه کاربری خود شما تعلق دارد و شما با وارد شدن به این صفحه قادر به 
ویرایش یا افزودن موارد و اطالعات بیشتر در مورد خودتان هستید. از مهمترین دالیل برای شما 
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یر رمز عبورتان است که برای که به این بخش رجوع مرتب و پی در پی کنید، اقدام به تغی
 امنیت بیشتر همیشه تالش کنید این کار را به طور مرتب هر سه ماه یک بار انجام دهید.

تمام موارد ذکر شده در باال در صورتی قابل رویت است که شما با شناسه کاربری مدیر خود 
قابل دیدن نخواهد  وارد تارنما شوید، در غیر این صورت با توجه به نقش کاربری خود، مواردی

 بود.

 

 

 به روزرسانی و تنظیمات پیشرفته -درس یازدهم

 

 

داشتیم حال در اینجا این قسمت را « بروزرسانی ها»در درس سه یک نگاه گذرا به قسمت 
 بیشتر شرح می دهیم.

همانطور که تا به حال در طول دوره ذکر کرده ایم، وردپرس از قسمت های متفاوتی تشکیل 
پوسته های وردپرس و افزونه ها  ،بدنه اصلی وردپرسشده است. این قسمت ها را می توان 

نامید. نکته جالب در مورد این قسمت ها این است که با توجه به مجزا بودن یا مجزا کار کردن 
هر کدام از این قسمت ها )البته در آخر سر این قسمت ها با هم تعامل دارند تا تارنما کار 

یک  ،هر کدام وجود دارد. یعنی اگر شما از وردپرس کند(، قابلیت بروزرسانی به طور مجزا برای
شما می توانید در صورت وجود، هر قسمت را به طور  ،و چند افزونه استفاده می کنید قالب 

 جداگانه بروزرسانی کنید.

معموال اگر نسخه جدیدی از وردپرس آماده شود و یا پوسته و افزونه های شما دارای  نکته:
بروزرسانی ها توسط هشدارهایی به شما گوشزد خواهد شد که در این  ،بروزرسانی باشند

 قابل رویت خواهند بود.« پیشخوان»قسمت مدیریت وردپرس 

قسمت « پیشخوان»برای آگاهی از بروزرسانی ها کافی است که به این قسمت در بخش 
 مراجعه کنید.« به روز رسانی»
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نام دارد لیستی از تمام بروزرسانی « به روز رسانی های وردپرس»در این صفحه که صفحه 
ها از خود بدنه وردپرس تا افزونه ها موجود است. در صورتی که بروزرسانی آماده انجام 

 داشتید تنها کار شما فشردن دکمه بروزرسانی قسمت مربوطه خواهد بود.

  

 ابزارها

« های در دسترسابزار»بخش ابزارها در زیر بخش کاربران قرار دارد و دارای سه زیر مجموعه 
 است.« برون ریزی»و « درون ریزی»

با کلیک بر روی ابزارها و یا ابزارهای در دسترس به صفحه ابزارها هدایت می شوید. احتماال 
برگردان دسته »و دیگری « مخابره کنید»دو ابزار در این قسمت قابل رویت است. یکی به نام 

 «.ها و برچسب ها

 مخابره کنید

راحت تر انجام می شود( اجرا می شود و به  Firefoxصل در مرورگر شما )این برنامک در ا
تصویر و ویدیو از هر کجای اینترنت با سرعت  ،شما اجازه می دهد با انتخاب یک قطعه از متن

باالتری در تارنمای خود از آن استفاده و یا در موردش مطلب بنویسید. اجازه بدهید با یک مثال 
 مطلب را روشن تر کنیم.

را با گرفتن و کشیدن « مخابره کنید»به این قسمت رفته و بعد دکمه  با کلیک بر روی ابزارها
 واقع در نوار ابزار مرورگر خود ببرید.« Bookmarks»به روی کلمه 
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 مرورگر خود بروید این برنامک را در آنجا مشاهده می کنید. Bookmarkحال اگر به قسمت 

 

تصویر و یا هر چیز  ،مان که به متنکافیست هر ز« مخابره کنید»برای استفاده از برنامک 
 در مرورگرتان بروید.« مخابره کنید»جالبی برخوردید آن را انتخاب و یا برش زده و به سراغ 

 

با کلیک بر روی این برنامک در مرورگر کادر جدیدی باز می شود که به شما اجازه استفاده و 
 نوشتن در مورد مطلب برش زده را می دهد.

http://hiprogram.ir/


 
www.HiProgram.ir 

107 
 

 

در تارنمای شما با داشتن پیوند به جایی که این « انتشار این مطلب»روی دکمه با کلیک بر 
 مطلب از آن برش خورده منتشر می شود.

  

 

 برگردان دسته ها و برچسب ها

این قسمت از شما می خواهد که در صورت تمایل برای تبدیل دسته ها و برچسب ها به 
 تخاب کنید.یکدیگر به بخش درون ریزی رفته و مبدل خود را ان

 

 درون ریزی

برای آوردن نوشته ها و مطالب از سیستم های دیگر و یا سیستم وردپرس دیگر به سیستم 
شما از این قسمت باید یک گزینه که توسط وردپرس معرفی شده است را  ،وردپرس کنونی

دی نانتخاب کنید. البته اگر سیستم مورد نظر شما در این لیست باشد وگرنه می توانید از پیو
افزونه ای که سیستم  ،که در زیر کادر به شما داده شده استفاده کنید تا در بخش افزونه ها

به شما معرفی می کند را پیدا و نصب کنید و با کمک آن افزونه عملیات درون ریزی را انجام 
 دهید.
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 برون ریزی

ی این قسمت درست عکس قسمت درون ریزی عمل می کند یعنی با کمک این قسمت م
توانید یک نسخه از محتوای تارنمای خود تهیه کرده و آن را در درون سیستم دیگری به کار 

 ببرید.

 

  

 تنظیمات پیشرفته

در بخش تنظیمات زیرمجموعه های فراوانی وجود دارد که به شما کمک می کند هر چه 
 بیشتر سیستم وردپرس خود را به سلیقه خود نزدیک تر کنید.

 یماتزیرمجموعه های تنظ
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پیشتر در درس آشنایی با محیط وردپرس در مورد تنظیمات اولیه و همگانی صحبت  همگانی:
کرده بودیم. حال با نگاهی گذرا به قسمت های از قبل توضیح داده شده وارد قسمت های 

 جدید این بخش می شویم.

 است.( URL( و سایت )URLیکی از موارد مهم در این قسمت تعیین نشانی های وردپرس )

 

این نشانی در اصل محل قرار گرفتن پوشه دربردارنده فایل های وردپرس  نشانی وردپرس:
نصب کرده باشید باید  Wordpress  است. به طور مثال اگر شما وردپرس را در پوشه ای به نام

 http://localhost/wordpressنشانی مانند زیر داشته باشید: 

 

نصب  Wordpressوردپرس شما در داخل پوشه ای به نام  این نشانی حکایت از آن دارد که
 شده و این پوشه است که در داخل ریشه دایرکتوری قرار دارد.

نشانی تارنمای شما است، این یعنی کاربران با استفاده از این  ،این نشانی نشانی سایت:
 نشانی به تارنمای شما دسترسی پیدا می کنند.

 

 ت نوار آدرس مراجعه کنید به نشانی زیر بر می خورید:اگر به نشانی تارنما در قسم

http://localhost/wordpress  

کاربرد خوبی که از این دو گزینه می توان داشت این است که شما برای نظم داشتن  نکته:
وردپرس را در داخل یک پوشه نصب اما نشانی تارنما )وب سایت( را بدون توجه به  ،بیشتر

ورت مستقیم در ریشه دایرکتوری قرار دهید. نحوه انجام کار بدین صورت پوشه مربوطه و به ص
نصب  Wordpressما وردپرس را در پوشه  ،است که فرض کنیم در حالت باال که گفته شد

را  wordpressکلمه « نشانی سایت»کنیم. برای تغییر نشانی تارنما کافیست که در قسمت 
 http://localhostد: پاک کرده تا نشانی به صورت زیر درآوری

هم قابل انجام از روی توضیحات نوشته شده در جلوی هر « همگانی»موارد دیگر در قسمت 
 مورد است و هم در قسمت های قبلی در مورد آنها صحبت شده است.

این قسمت برای تنظیم نمای اصلی تارنما در هنگام نوشتن مطالب جدید  قسمت نوشتن:
ی مانند نوشتن از راه دور یا همان نوشتن یا فرستادن نامه است که شامل بخش های متنوع

 است.
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در ابتدای این بخش تنظیمی برای اندازه کادر نوشته گذاشته شده که شما می توانید این 
کادر را به هر اندازه دلخواه تغییر دهید. به طور مثال اجازه بدهید کادر را از حالت پیش فرض که 

 خط تغییر دهیم تا میزان تغییر، نمایان کننده کارایی این تنظیم باشد. ۵خط است به  ۲۸

 

 ۵همانطور که مشاهده می کنید این قسمت )کادر نوشتن در صفحه افزودن نوشته( به میزان 
 خط کاهش یافت.

با اینکه توضیحات روبروی هر انتخاب تا قسمت زیادی خود روشن کننده کاربرد آن است اما ما 
 نیم تا موارد مهم را به طور واضح شرح دهیم.تالش می ک

ساختار و پیوندها باید گفت که این انتخاب ها برای  ،در مورد سه انتخاب پیش فرض نوشته ها
مشخص کردن نحوه برخورد به طور پیش فرض با نوشته شما است که در هنگام نوشتن در 

پوسته باید این انتخاب را کدام دسته قرار گیرد، ساختار نمایشی آن به چه نوعی باشد )
 به طور پیش فرض در چه دسته پیوند قرار بگیرد. ،حمایت کند( و در زمان ساخت یک پیوند

 

 قسمت مخابره کنید را در زمان شرح ابزارها توضیح داده ایم.

( از این Emailبرای فرستادن یک نوشته از راه دور و توسط رایانامه )فرستادن با نامه: 
 کنید. برای استفاده از این قابلیت شما نیاز به انجام چند کار دارید: قسمت استفاده

 یک رایانامه مشخص و فقط برای این کار انتخاب کنید. .1

 بنویسید.« فرستادن با نامه»مشخصات رایانامه را در کادر قسمت  .2

 را فعال کنید.  «انتشار از راه دور»قسمت  .3
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در این مورد استفاده کنید. باید از  Yahooیا  Gmailنباید از شناسه های عمومی مانند  نکته:
 سرویس دهنده خود برای پیکربندی این قسمت استفاده کنید.

در زمان انتشار تارنما در اینترنت این بخش فعال  آگاهی دهنده های به روز شدن سایت:
این خواهد بود. اما حال که تارنمای ما در رایانه محلی نصب شده این قسمت غیر فعال است. 

 قسمت برای آگاه کردن سرویس های بروزرسانی در زمان نوشتن یک نوشته تازه است.

تنظیمات خواندن دارای موارد مهم و کارآمدی است که در زیر به هر کدام از آنها می  خواندن:
 پردازیم.

در این قسمت می توانید انتخاب کنید که در صفحه  در برگه نخست نمایش داده شود:
 چه برگه ای نمایش داده شود. نخست تارنما

 

اگر انتخاب پیش فرض باقی بماند، نوشته های شما در قسمت نوشته های تازه در برگه 
نخست نمایش داده می شود. این قسمت به طور مرتب و از روی زمان انتشار نوشته، آخرین 

نتخاب تعداد نوشته را در باالترین مکان نمایش می دهد. البته در این حالت شما توانایی ا
 تعداد این« بیشترین تعداد نوشته ها در هر برگه»انتشار این نوشته ها را دارید که در قسمت 

 نوشته ها را مشخص می کنید.

 

حال فرض کنید که نمی خواهید نوشته های شما در برگه نخست به ترتیب از باال تا پایین 
برگه دیگری به نمایش درآید. برای نمایش داده شود. شما می خواهید که نوشته هایتان در 

این کار باید ابتدا برگه ای برای این کار بسازید و بعد در این قسمت آن برگه را انتخاب کنید. 
وردپرس این انتخاب را به شما داده که حتی برگه کامال مجزایی را برای این کار اختصاص 

 انجام دهید.« یک برگه یکتا»دهید. این کار را در قسمت 
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برگه »و برگه نوشته ها را به « برگه خبر روز»همان طور که می بینید ما برگه نخست را به 
که در قسمت برگه ها ساختیم اختصاص داده ایم. حال نوشته های شما در برگه « مقاله

مقاله نمایش داده می شود و برگه خبر روز به برگه نخست تارنما تبدیل گشته است. با این 
انید یک برگه ثابت را به عنوان برگه نخست انتخاب و نوشته ها را در برگه ویژگی شما می تو

 دیگری به نمایش بگذارید.

قسمت بعدی در مورد خوراک است. خوراک یک راه سریع برای خواندن مطالب هر تارنما است 
 به طوری که مطالب به طور پیوسته و فقط به صورت متن و تیتروار در اختیار خواننده ها قرار

می گیرد که راهی بسیار خوب برای خواندن و صرفه جویی در وقت است. یعنی هر خواننده 
به جای اینکه به سراغ تارنماهای متفاوت رفته و مطالب را به طور گسترده مطالعه کند، با 
اضافه کردن خوراک تارنماها در یک زمان به مطالب آنها به صورت خوراک یا فید دسترسی 

 دارد.

مت شما می توانید تعیین کنید که خوراک تارنمای شما به چه صورت در اختیار در این قس
 خواننده های فیدهای شما قرار گیرند.

 

 شما می توانید تعداد خوراک ها و نحوه نمایش از نظر حجم متون را مشخص نمایید.

اگر می خواهید که تارنمای شما توسط موتورهای جستجو  نمایش به موتورهای جستجو:
یست و بررسی نشود، این گزینه را تیک بزنید. ما به شما پیشنهاد می کنیم که این گزینه را ل

 تیک نزنید.

شرح داده شده است. به شما پیشنهاد « دیدگاه ها»تنظیمات این قسمت در درس  گفتگو:
 می کنیم که به آن درس رجوع کنید.

ان عکس ها و فیلم ها از نظر صفحه تنظیمات رسانه به امور رسانه های شما یا هم رسانه:
 اندازه آنها و یا محل نگهداری آنها می پردازد.

در زمان ارسال و وارد کردن یک رسانه در هر نوشته ای این رسانه به اندازه های متفاوت که 
گفته می شود وارد و استفاده می « اندازه بزرگ»و « اندازه میانه» ،«بند انگشتی»به آنها 

 شما می توانید اندازه های پیش فرض را برای آنها تعیین کنید. شوند. در این قسمت
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از  YouTubeدر زمان گذاشتن یک پیوند به فیلمی در تارنماهای مختلف مثال از  جاسازی ها:
این بخش این اجازه را به شما می دهد تا به راحتی با  این قابلیت استفاده می شود. 

ود وصل و یا آن را در نوشته جاسازی کنید. به غیر از آن گذاشتن پیوند ویدئو آن را به نوشته خ
 شما می توانید حد بیشترین اندازه جاسازی را هم مشخص کنید.

 

محل قرار گرفتن پرونده ها و یا رسانه های شما در زمان  در حال بارگذاری پرونده ها:
-wp همان  ارسال آن به وردپرس را مشخص می کند. البته خود وردپرس محل پیش فرض که

content/uploads  را پیشنهاد می کند. اگر می خواهید که پرونده های شما در پوشه و مسیر
دیگری قرار گیرند این نشانی را در این قسمت وارد کنید )پیشنهاد می شود که این قسمت را 

 به همین صورت رها کنید(.

 

رنده را بنویسید که نیازی در قسمت نشانی کامل هم می توانید نشانی کامل پوشه در بردا
به تغییر در حالت معمولی نیست. البته اگر گزینه قبلی را تغییر داده باشید باید نشانی کامل 

 محلی که در قسمت قبلی مشخص کردید را در این کادر بنویسید.

تیک آخر هم برای زمانی است که شما عالقمندید وردپرس پرونده های شما را براساس زمان 
 انه مرتب کند.ارسال رس

پیوندهای یکتا در اصل همان نشانی های مطالب شما در دنیای اینترنت  پیوندهای یکتا:
هستند. برای یافتن یک مطلب در اینترنت آن مطلب باید دارای یک نشانی منحصر به فرد 

باشد. این کار در اینترنت به صورت عالمت ؟ و به همراه اعداد صورت می گیرد که کمی گیج 
ه به نظر می آید. وردپرس این توانایی را به شما می دهد که خود ساختار نشانی دهی کنند
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به مطالب تان را مشخص کنید. البته برای این کار یکسری انتخاب ها به شما می دهد که 
 شما می توانید با توجه به سلیقه خود یکی از این انتخاب ها را برگزینید.

 

 

 

نشان داده شده است، البته به همراه حالت پیش فرض حالت های متفاوتی در این قسمت 
وب. به طور مثال شما می توانید انتخاب کنید که مطالب با نشانی روز انتشار و نام مطلب 

 شاید هم اعداد انتخاب بهتری برای شما باشند. ،منتشر شوند و یا ماه و نام

 

الگوی مورد نظر خود را  این است که شما می توانید« ساختار دل خواه»نکته جالب گزینه 
روز و نام مطلب و در آخر سر داشتن حروف  ،ماه ،داشته باشید. به طور مثال ما از الگوی سال

HTML  استفاده کرده ایم که البته گذاشتنHTML  ضروری نیست. شما هم می توانید الگوی
خود را انتخاب کنید که برای ساختن الگو باید از یکسری قوائد پیروی کنید. اگر به ساختار الگو 

دقت کنید می بینید که کلمات در بین دو عالمت از ٪ قرار می گیرند و عالمت / بین کلمات 
رای اطالعات بیشتر شما را به قرار دارد. خود کلمات هم یکسری کلمات مشخص هستند. ب

دیدن تارنمای وردپرس همراه منبع تمام این کلمات و ساختارها به نشانی زیر دعوت می کنم. 
 با لیستی از کلمات و ساختارها مواجع می شوید. این صفحهدر 
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 طراحی و ساخت یک تارنمای نمونه -درس دوازدهم

 

خسته نباشید! تا اینجا با هم مطالب آموزشی در مورد نحوه راه اندازی و کار با وردپرس را 
آموختیم. در این درس تالش می کنیم که با توجه به اندوخته هایمان طراحی و ساخت یک 

وردپرس انجام دهیم. در طول این درس تارنما را با استفاده از قالب های موجود و رایگان 
کوشش خواهد شد که موارد ناگفته و افزون بر آنچه گفته شد هم پوشش داده شود تا اگر 

 مطلبی از قلم افتاده باشد بیان شود.

پرسش نخست در زمان راه اندازی هر تارنمایی هدف و انگیزه ساخت آن است. این بدین 
ت ساخته شود برای چه کاری و به چه انگیزهای معنی است که این تارنما که قرار اس

پس  ،طراحی می شود. البته ما در این دوره نحوه استفاده از پوسته های آماده را فرا گرفتیم
با این پیش زمینه باید تالش کنیم که پوسته مناسب با هدف خود را انتخاب کنیم تا با 

 ه نیاز ما پاسخ دهد.تغییراتی که بدان می دهیم این پوسته هر آنچه بیشتر ب

پس قدم نخست انتخاب هدف است. ما در اینجا یک تارنما را با هم قدم به قدم راه اندازی 
می کنیم و یک هدف عمومی برای این کار در نظر می گیریم. به طور مثال تارنمای آموزشی 

 یا تارنمای خبری و... .

ا به سلیقه شخصی هم ارتباط قدم بعدی انتخاب پوسته است که غیر از سازگاری با هدف م
دارد. به هر حال ما می توانیم در قسمت نمایش/ پوسته ها/ نصب پوسته به گردش میان 

 پوسته ها بپردازیم تا یک پوسته مناسب انتخاب کنیم.

رفته و از پوسته های آماده « وردپرس فارسی»شما می توانید به نشانی تارنمای  نکته:
 پارسی و یا به پارسی ترجمه شده استفاده کنید.

و در  را دریافت کرده و از فشردگی خارج « Nomad»برای این درس ما پوسته ای با نام 
 I:\wamp\www\wordpress\wp-content\themesمورد نظر می گذاریم:  مسیر 

 

حال پوسته را فعال کرده تا پوسته مورد نظر در قسمت باال به صورت فعال درآید. اگر دقت کنید 
 پیداست. Nomadعبارت پوسته کنونی در باالی نام 
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 به نشانی تارنما می رویم تا از درستی پوسته اطمینان حاصل کنیم.

 

ید متوجه می شوید که اگر بعد از نصب و فعال نمودن پوسته ها به بخش نمایش مراجعه کن
اغلب پوسته ها قسمت هایی را در این بخش اضافه می کنند. شما می توانید با استفاده از 

این قسمت ها به تنظیمات نخستین پوسته بپردازید. در این بخش پوسته مورد استفاده ما 
 رد.را اضافه نموده که قابلیت انجام چندین تنظیم را دا« تنظیمات قالب»قسمتی با نام 
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البته این قسمت بستگی به پوسته دارد، پس تنظیمات قالب بماند برای شما که از هر 
 پوسته ای که استفاده می کنید انجام دهید.

  

 تنظیمات نخستین

قبل از هر کاری اجازه بدهید که به بخش تنظیمات رفته و تنظیمات نخستین را برای تارنمای 
می گذاریم. پیشنهاد می کنیم که شما هم « دنیای امروز»خود انجام دهیم. ما نام تارنما را 

توضیحات در مورد تارنما و.... می شود را  ،به این قسمت بروید و این تنظیمات که شامل نام
  انجام دهید.
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 ساخت فهرست

برای آغاز کار با این قالب ما به سراغ فهرست می رویم و فهرستی با نام فهرست اصلی می 
را به مکان آن پیوند زده )در قسمت مکان های موجود در پوسته( و  سازیم. فهرست اصلی

 )در قسمت پیوندهای دلخواه( می دهیم.« خانه»نخستین پیوند را به 

  

 افزودن برگه به فهرست

برای این کار به قسمت برگه ها رفته و چند برگه که مورد نیاز برای کار ما است )شما می 
توانید برگه هایی را به میل خود و بنا به نیاز کاری خود بسازید( می سازیم. بعد از ساخت 

 برگه ها به قسمت فهرست رفته و آن برگه ها را به فهرست اضافه می کنیم. 

 

می بینیم که پیوندهای برگه ها در فهرست تارنما نمایان  ،ما بیاندازیمحال یک نگاهی به تارن
 می شود.
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 افزودن دسته

اگر هدف تارنما مشخص باشد بهتر این است که از ابتدا دسته بندی مطالب را در نظر بگیریم 
تا در آینده با اضافه شدن محتوا خود و خواننده خود را دچار سردرگمی نکنیم. پس به سراغ 

 بخش نوشته ها و قسمت دسته ها می رویم تا دسته ای بیافزاییم.

ما دسته ای با نام خبر اضافه می کنیم و از این به بعد نوشته هایمان را به آن دسته پیوند 
 می زنیم. البته شما حتما دسته های بیشتری در نظر دارید. این طور نیست؟!

 افزودن نوشته

به خود بگیرد و جلوه بیشتری به آموزش ما بدهد در این  برای اینکه تارنمای ما رنگ بهتری
قسمت به افزودن چند نوشته می پردازیم. توجه می کنیم که در هنگام افزودن مطلب دسته 

 مورد نظر هم انتخاب کنیم.

در هنگام افزودن نوشته در این صفحه اگر به قسمت پایین سمت چپ  نکته بسیار مهم:
 را مشاهده می فرمایید.« تصویر شاخص»دقت کنید گزینه ای با نام 

 

 

 

این گزینه برای ارسال تصویر و پیوند آن به نوشته است. اما این عمل با افزودن تصویر در متن 
بدین ترتیب که در پوسته هایی که این قابلیت نهاده شده است با  ،نوشته فرق می کند

صویر به صورت شاخص در محل مورد استفاده از این گزینه تصویری را به نوشته پیوند و این ت
 نظر قرار گرفته می شود که این محل باید در پوسته مشخص شده باشد.
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به عنوان مثال اگر به نمونه تارنمای ما توجه کنید تصاویر شاخص در باالی هر مطلب گذاشته 
 شده است.

قرار »طریق اگر شما می خواهید از تصویری به عنوان تصویر شاخص استفاده کنید باید از 
 این کار را انجام دهید.« دادن به عنوان تصویر شاخص

 تصویر شاخص

برای اضافه کردن تصویر شاخص کافیست در هنگام افزودن نوشته بر روی این گزینه کلیک 
 کنید تا کادر افزودن باز شود.
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نی است بله درست است شما قبال هم این کادر را دیده اید )افزودن رسانه( و این به این مع
که از طریق افزودن رسانه هم می توانید این کار را انجام دهید. حتی شما می توانید از یک 

 تصویر ارسال شده که قبال استفاده کرده اید به عنوان تصویر شاخص استفاده کنید.

اما نکته مهم در این قسمت این است که برای افزودن تصویر به صورت شاخص باید در 
اده استف« استفاده به عنوان تصویر شاخص»بعد از ارسال تصویر از گزینه  قسمت پایین کادر

 کنید.

 

 را زده و مطلب خود به روزرسانی می کنیم.« ذخیره سازی همه تغییرات«بعد از این کار دکمه 

 

 حال تصویر شما به صورت تصویر شاخص درمی آید.

  

 افزودن افزونه

باشد. چرا که به فارسی « wp-jalali»تواند افزونه برای وردپرس پارسی نخستین افزونه می 
شدن تاریخ و... تارنما کمک بسیار می کند. اما اجازه بدهید در این زمان به معرفی افزونه 

 س بهتر است که داشته باشد بپردازیم.هایی که هر تارنمای وردپر
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Akismet یا « جفنگ کش»: این افزونه برای وردپرس مانند یک جورAnti Spam  است. البته
ر تارنمای وردپرس نام نویسی کنید و کد خاصی را دریافت برای راه اندازی این افزونه باید د

 کنید که به زحمتش می ارزد.

All in One SEO Pack: فزونه می توانید تارنمای خود را برای موتورهای با نصب این ا
جستجو بهینه کنید تا آنها بتوانند مطالب شما را زودتر و بهتر پیدا و ثبت کنند. البته این افزونه 

دارای ویژگی های بسیاری است که در این چند خط نمی توان تمام آنها را بیان نمود شما 
 باید کم کم اینها را بیاموزید.

Contact Form 7:  افزونه ای برای ایجاد یک فرم ارتباط ساده و خوب است که امکانات
با فرم تان انجام دهید این افزونه را توصیه می خوبی دارد و اگر کار ساده ای می خواهید 

 کنیم.

Feedburner Feedsmith: وانی اهمیت می دهید، این افزونه اگر به فیدخوانی یا خوراک خ
( وبالگ تان را روی خوراک Feedرا باید بشناسید. این افزونه آدرس خوراک های )

Feedburner تان می اندازد یاRedirect  می کند. با این کار هر کس بخواهد از خوراک تارنمای
 تان استفاده خواهد کرد.Feedburnerشما استفاده کند از خوراک 

Google XML Sitemaps:  یکی از راه های بهبودSEO  در تارنماها استفاده از فایل های
sitemap  وrobots  است که با نصب و فعال کردن این افزونه می توانید به راحتی و بدون

 داشتن هیچ گونه دانش فنی این فایل ها را داشته باشید.

Subscribe to Comments:  این افزونه هم که دیگر جای خود را دارد. این افزونه به
خوانندگان شما کمک می کند تا به راحتی پاسخ نظرات خود یا دیگران را پیگیری کنند که 

 واقعا افزونه بسیار مفیدی است.

WordPress Backitup:  گرفتن پشتیبان از اطالعات تارنما یکی از ملزومات است. با نصب
این افزونه می توانید زمان بندی کنید که مثال هر هفته از اطالعاتی که می خواهید پشتیبان 

 میل یا روی فضای تارنمای تان ذخیره شود.تهیه شود و برای شما ای

WP Jalali:  این افزونه هم که دیگر معرف حضور شما است و در ابتدا از همین افزونه نام برده
 ونه تمام تاریخ ها را در وردپرس به تاریخ شمسی تبدیل می کنید.شد. با این افز

WordPress.com Stats:  شاید این افزونه برای به دست آوردن آمار بازدید سایت شما
ین نباشد اما راحتی استفاده از آن و تفکیک آمار به آیتم های مختلف کار با آن را دقیق تر

ساده و گیرا کرده است و البته استفاده از آن به صورت یک افزونه و نمایش آمار مورد نظر در 
قسمت کنترل پنل مدیریت سایت کار شما را بسیار ساده تر خواهد نمود. البته این افزونه به 

 جابه جا شده است. Jetpackزه دیگری به نام افزونه تا

البته همین طور می توان پیشرفت و نام های بسیار دیگری را برد چرا که هر کدام از این 
مفید هستند. اما این نکته را هم توجه کنید که زیادی افزونه هم ممکن افزونه ها کارآمد و 

است خود شما را دچار مشکالتی کند. پس پیشنهاد ما استفاده کردن بهینه از آنهاست. 
یعنی افزونه های ضروری را نصب کنید، به عالوه آن افزونه هایی که واقعا نیاز دارید. توجه 

 د از همه افزونه های مفید استفاده کنید.داشته باشید که هیچ لزومی ندار
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اگر می خواهید که وبالگ یا وب سایت خود بر مبانی وردپرس را امن تر از گذشته کنید،  نکته:
  شرکت کنید.« امنیت در وبالگ نویسی»به شما پیشنهاد می کنیم که در دوره 

 افزودن ابزارک ها

ابزارک ها هم که معرف حضور هستند. ما در اینجا از چند ابزارک که به نظر مفید می رسند 
 یم.استفاده می کن

آخرین دیدگاه و پیوندها را در ستون کناری اضافه  ،نوشته های تازه ،دسته ها ،ابزارک جستجو
 می کنیم.

 

http://hiprogram.ir/
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg6iDco2Xcb2BOISaohFyPdzCEPNq0FMWWT9vMkfI7-2BXd_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxofkPdPYxo7DcnM3NgmrQ3kDbv3F-2B1Qmn1IfnIwOcouAYMR3UcZocGhY9mqdW0WzDOUuEKk-2FQJZpA4ygSOAIIt68ymBoMA49oz9gsepSUdgAP8dRdDwgOViBRhm4nwMp3c9XID4QjOAZDM32oxH5bOiUdi6o-2Fq9kb7mJOujSBPYtg-3D-3D
http://mail.darsnameh.com/wf/click?upn=tb8CEeAr5dllyXGYA0KZg6iDco2Xcb2BOISaohFyPdzCEPNq0FMWWT9vMkfI7-2BXd_8v3b-2BbQNpBumTfL2BJHc6ROqX6Wxz7h-2BDG-2BvkTzonxofkPdPYxo7DcnM3NgmrQ3kDbv3F-2B1Qmn1IfnIwOcouAYMR3UcZocGhY9mqdW0WzDOUuEKk-2FQJZpA4ygSOAIIt68ymBoMA49oz9gsepSUdgAP8dRdDwgOViBRhm4nwMp3c9XID4QjOAZDM32oxH5bOiUdi6o-2Fq9kb7mJOujSBPYtg-3D-3D


 
www.HiProgram.ir 

124 
 

 ،برگه ها ،برای ستونی که در پایین صفحه طراحی شده ما از ابزارک های فهرست دلخواه
ما نآرشیو جاللی و تقویم جاللی استفاده می کنیم. حال بهتر است نگاهی دیگر به نمای تار

 بیاندازیم.

 

اکنون با اطالعاتی که دارید می توانید به راحتی در یک زمان کم یک تارنما راه اندازی کنید! 
البته این ساده ترین کار بود که ما با هم انجام دادیم. شما به راحتی و با کمی حوصله می 

کمی حوصله و صبر به  توانید تارنمای خود را به طور کامل به سلیقه و نظر خود در بیاورید. فقط
عالوه تبحر و تجربه برای انجام کارهای حرفه ای که با تمرین و کار بدست می آورید را نیاز 

 دارید.
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