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 آشنایی با وردپرس

گردد قالبا در های مختلفی از اطالعات برای نمایش سر و کار داریم و مطالبی که بر اساس زمان منتشر میسایت وردپرسی ما با نوع در یک وب

کنیم اما وردپرس مثل ها را منتشر میترجمه شده پس ما در وبالگ نوشته” نوشته” گردد که در وردپرس فارسی بهها با نام پست یاد میوبالگ

 .شودیاد می ”برگه“ی معمولی نوع مطلبی برای انتشار مطالب مستقل از ترتیب زمانی دارد که از آن با نام هاوبسایت

 نظر برای  ”دیدگاه“ ها که باعث جذابیت آن شده امکان دریافت نظرات خوانندگان است که در وردپرس اصطالح های وبالگیکی از ویژگی

انتشار مطالب به صورت زمانی نیاز به طبقه بندی و بایگانی آن ها برای .است شده استفاده
دسترسی در آینده دارد که در وردپرس هم امکان بایگانی نوشته ها است که با استفاده از زمان 

 .ل دسترس استقاب(  …)ماهانه ، روزانه و 

طار شما قرار ها، وردپرس یک پنل مدیریتی در اخسایت و انتشار نوشته برای کنترل وب

 یا ” داشبورد“توانید از آن استفاده کنید که نامش در وردپرس، دهد که براحتی میمی

 .هست ”پیشخوان“

را اضافه کنید مثال اگر  /wp-admin/ برای ورود به پیشخوان در آخر آدرس وبسایتتان
 :کنیداست باید در نوار آدرس مرورگر عبارت زیر را وارد  yoursite.com آدرس شما

 
http://www.yoursite.com/wp-admin/ 

اید را وارد کنید و بعد ای خواهید شد که از شما شناسه کاربری و رمز می خواهد شناسه و رمزی را که در هنگام نصب انتخاب کردهوارد صفحه
 .ورود را کلیک کنید

شوید در تصویر زیر اولین نگاه از این ورد پرس می پیشخوانبعد از واردکردن اطالعت ورود در صورت صحیح وارد کردن اطالعات وارد 

  پیشخوان را می توانید ببینید:
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  :داده میشودقسمت توضیح  ششتصویر در 

های سایت کنم نوار سیاه رنگی که در باالی صفحه قرار دارد و معموال در تمام قسمتشروع می نوار مدیریتیاولین قسمت را با  -1

کند از جمله شود که دسترسی سریع به برخی از ابزارهای پرکاربرد را فراهم مییعنی هم مدیریت سایت هم خود سایت نشان داده می
یک بر روی نوشته صورت می گیرد در سمت راست نوار مدیریت اسم ایجاد نوشته جدید که با رفتن به روی لینک تازه و بعد کل

شود و اگر در سایت باشید پیشخوان سایتتان نوشته شده است که با کلیک بر روی آن اگر در پیشخوان باشید وبسایت نمایش داده می
تان در سایت و ن به شناسنامهشود. در سمت چپ نوار مدیریت نام شما نوشته شده است که از طریق آبرای شما بارگزاری می

 .همچنین دکمه بیرون رفتن از پیشخوان دسترسی دارید

بینید که یک سری از امکانات سایت را از این طریق است که در صفحه اول سایت می ابزارک های مدیریتیقسمت بعدی ،  -2

هایی که بازدیدکنندگان در ید و آخرین دیدگاهتوانید استفاده کنید مثل نوشتن سریع مطلب و همچنین وضعیت سایت را مشاهده کنمی

 .توانید دنبال کنیدسایتتان نوشته اند را بررسی کنید و آخرین اخبار وردپرس را هم می

 کنیداست که در سمت راست پیشخوان مشاهده می منوی مدیریتیسومین قسمت  -3
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ها یک پست جدید ایجاد کنید یا نید، با استفاده از نوشتههای سایت دسترسی پیدا کتوانید به تمام قسمتمی منوی مدیریتاز طریق 

 های سایت را مدیریت کنیدنوشته

 ای را مدیریت کنیدهای چندرسانهبایگانی فایل رسانهاز طریق  .4

  نظرات کاربران را بررسی کنید. هادیدگاهبا استفاده از  .5

سایت را ویرایش کنید. بقیه قسمت منو مربوط به تنظیمات سایت است های ای تازه ایجاد یا برگه، برگههابرگهبا استفاده از گزینه  .6

 شود. ها کنترل میها و کاربران سایت و همچنین تنظیمات امکانات وردپرس از طریق این آیتمکه مدیریت پوسته ، افزونه

 بینیدشود را میدیریتی تمام میدو دکمه در سمت راست باالی پیشخوان درست جایی که نوار م

صفحه به شما  تنظیمات دکمهدهد و ای که در آن هستید نمایش میدر صورت کلیک شدن توضیحاتی کوتاه در مورد صفحه راهنما دکمه 

 .دهد که کنترل کنید چه ابزارهایی در برگه جاری نمایش داده شوداین امکان را می

 افزودن و ویرایش نوشته

 وردپرس است وردپرس در کار ترین ایپایه نوشته یک انتشار .کنیممی مرور هم با را قبلی های حوه ایجاد یک نوشته تازه و ویرایش نوشتهن

 .کندمی فراهم شما برای را است شده مرتب زمان اساس بر که هانوشته از ایمجموعه یعنی وبالگ یک ایجاد امکان

 

 افزودن نوشته تازه

 ابتدا وارد پنل مدیریتی وردپرس شوید، 

کنید. قسمت های مهم در این صفحه شما ویرایشگر نوشته وردپرس را مشاهده می

است که عنوان نوشته خود را در این فیلد وارد  عنوان نوشتهاین صفحه یکی 

است یکی مطالب نوشته  شود. وکنید و باالی نوشته در سایت نشان داده میمی

د محتویات نوشته خود را مدیریت توانیکه با استفاده از ویرایشگر دیداری وردپرس می

که با آن بصورت بصری  دیداریکنید. در باالی ویرایشگر دو زبانه وجود دارد زبانه 

 متنیافزارهای اداری آفیس( می توانید نوشته خود را ویرایش کنید و یکی )مثل نرم

 .استفاده کنید html توانید مستقیما از کدهایکه با آن می
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سایتتان به آن دسترسی داشته باشند. برای  از اینکه مطالب نوشته وردپرسی خود را وارد کردید باید پست را منتشر کنید تا خوانندگان وب پس

  .اینکار از ابزارک انتشار در باال سمت چپ صفه دکمه آبی رنگ انتشار را کلیک کنید
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توانید به صفحه اول سایتتان بروید و آن را ببینید. برای اینکار یا بر روی عنوان سایت در شما با موفقیت یک نوشته ایجاد کردید و هم می اکنون

 .نوار مدیریتی کلیک کنید یا آدرس سایت را در مرورگر وارد نمایید

 

 های قبلیویرایش نوشته

 .برای دسترسی به نوشته های قبلی از منوی مدیریت به نوشته ها و بعد همه نوشته ها بروید

کنیاد بارای ها برای شما باز خواهد شد که در آن به تمام نوشته های ایجاد شده در سایتتان که مجوز دسترسی دارید مشااهده میفحه نوشتهص
توانید بر روی نام آن کلیک کنید یا لینک ویرایش را در زیر نام مطلب را باز کنید تا برای شما ویرایشگر وردپرس نمایش ویرایش یک نوشته می

 .ده شوددا
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جای دکمه انتشار، دکمه بروزرسانی نشان داده توانید مطلب خود را ویرایش کنید و برای بازنشر آن این بار بهدر صفحه ویرایشگر مطلب می

 .شودشود که با کلیک بر روی آن نوشته شما برروی سایت بروز رسانی میمی

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/01/Menu_010.png
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 نگاهی دقیق تر به ویرایشگر دیداری وردپرس

ها نگه دارید گر موس را بر روی هر کدام از دکمههای اداری است اشارهکار با ویرایشگر دیداری وردپرس همچون کار با ویرایشگرهای برنامه
خر دهند سه دکمه آدانم توضیح دهم که چه کاری انجام مینویسد تنها سه دکمه را در اینجا الزم میدهد را برای شما میکاری را که انجام می

است که با کلیک بر روی آن یک شکست در نوشته شما  گذاشتن ادامه مطلب بدون در نظر گرفتن دکمه آخری که دکمه اول با عنوان

شود ادامه ها نمایش داده میشود و در صفحه اصلی سایت که نوشتهشود که هر آنچه بعد از آن تایپ کنید شامل ادامه مطلب میایجاد می

 .کندمی شود و خواننده با کلیک بر روی لینک ادامه مطلب به این مطالب دسترسی پیدا میمطلب نمایش داده ن

دهد های صفحه مدیریت را نمایش نمیکند و بقیه الماناست که ویرایشگر را به صورت تمام صفحه باز می حالت بدون مزاحمدکمه بعدی، 

 .روی خروج از حالت تمام صفحه به حالت قبلی باز خواهید گشتتا تمرکز بیشتری بر روی نوشتن داشته باشید که با کلیک بر

 .توانید استفاده کنیدمی را متن رنگ مثل است که با کلیک بر آن ابزارهای بیشتری نمایش سطر دوم ابزارهااما آخرین دکمه 

 

 .اندداده شد با رنگ آبی مشخص شده ها توضیحی آنای که دربارهکنید که سه دکمهدر تصویر باال ویرایشگر دیداری را مشاهده می
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 هابرچسب و هادسته

 بندیدسته

 مرور و باشد داشته ساختار یک سایتتان وب در خود هاینوشته یا وبالگ برای اینکه 
 استفاده بندی دسته از شود ترراحت سایت وب بیننده برای مختلف موضوعات با مطالب

 توجه با وبسایت مطالب که بینیدمی زیر تصویر در را بندی دسته از نمونه یک کنیم، می

 .سته های متنوعی تقسیم شده استد در مختلف موضوعات به

گر موس را نگه ها اشارهبرای ساختن یک دسته از منوی مدیریت روی گزینه نوشته

  .ها را انتخاب کنیددارید و از لیست ظاهر شده گزینه دسته

 

 فرمی تازه دسته یک ایجاد های مختلف وبسایت وردپرسیتان را مدیریت کنید. برای توانید دستهبرای شما صفحه ای باز می گردد که در آن می

 .دسته جدید ایجاد می شود افزودن دسته تازه، را تکمیل کنید و با کلیک بر روی دکمه افزودن دسته تازه عنوان با

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/01/Selection_012.png
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ها قرار دارد که با استفاده از آن های مختلف، در قسمت ویرایشگر نوشته در سمت چپ ابزارکی با نام دستهبه دستهها برای انتساب نوشته

 .هایی که با توضیحات قبلی ایجاد کردید را می توانید انتخاب کنیددسته

 

افزودن + که برای انتساب کافی است دسته مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از گزینه

توانید دسته جدید اضافه کنید و نیاز به تکرار مراحل در حین نوشتن پست هم می دسته تازه

 .قبلی نیست

 

 

 هابرچسب

هایی دارد، هدف از دسته بندی تقسیم مطالب به موضوعات خاص است اما برچسب ها برای ها بسیار شبیه به دسته بندی است اما تفاوتبرچسب
های سینمایی دارید که در آن در رود برای نمونه شما یک نوشته در مورد فیلمنامه یکی از فیلماست به کار میاطالعاتی که در یک پست آمده 

های فیلمنامه و فیلمبرداری را می دهید و برای آن برچسباید این نوشته را در دسته سینما قرار میمورد فیلمبرداری این فیلم نیز صحبت کرده
ر به دنبال مطلبی باشد که در آن به فیلمبرداری گذارید که بیننده سایت اگ

 .تواند استفاده کنداشاره شده باشد از این برچسب می

 
 در دارند که عمده تفاوت فقط است ها نحوه استفاده از تگ دقیقا مثل دسته

 قرار کلی ایدسته از ایمجموعه زیر توان می را هایی دسته که است این

 .نیست اینطور هابرچسب اما داد

 .توانید برویدها میها به قسمت نوشته و بعد برچسببرای مدیریت برچسب

 

ها است پس نیازی به توضیح ها کامال مشابه دستهمحیط مدیریت برچسب
 .نیست

در حین ویرایش نوشته برای انتساب برچسب به نوشته تان می توانید از 
 .ها در سمت چپ صفحه استفاده کنیدابزارک برچسب

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/01/Selection_013.png
http://dl.hamyarwp.com/2014/01/Menu_016.png
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با تابپ کردن نام برچسب برچسب جدید اضافه می گردد اگر  که
هایی قبال ایجاد شده باشد با تایپ کردن قسمتی از آن در لیست برچسب

توانید انتخاب کنید. در ضمن الزم پیشنهادی ظاهر می گردد که می
ها بروید نیست برای ایجاد برچسب تازه حتما به صفحه مدیریت برچسب

یک برچسب جدید و کلیک بر روی دکمه افزودن در بلکه با تایپ نام 
های تازه ایجاد ها در حین نوشتن مطلب نیز برچسبابزارک برچسب

 .شودمی

 

 استفاده از تصویر و ویدئو در وردپرس

 ها در وردپرس م و عکس( به نوشتهای )فیلقابلیت افزودن پرونده چندرسانه

 ایافزودن پرونده چند رسانه

ای است که به هایی وردپرس استفاده از امکانات چندرسانهیکی از ویژگی
های خاود قارار توانید تصویر، ویدئو و فایل صوتی را در نوشاتهراحتی می

خواهید پرونده چندرساانه ای دهید. برای اینکار در جایی از نوشته که می

افزززودن پرونززده نمااایش داده شااود کلیااک کنیااد و دکمااه 

که در باالی نوار ابزار ویرایشاگر دیاداری قارار دارد را  ایچندرسانه

 داده نماایش نوشاته در تصاویر یاک کلیک کنید. در اینجاا گذاشاتن

  ت.اس شکل همین به هم ویدئو و صوت شود،می

 

 
ای را قبال در وردپرس آپلود نکرده در پنجره باز شده اگر هیچ پرونده

نمایش داده نمی شود و از شما خواسته می شود که  چیزیباشید 
ای را برای بارگزاری انتخاب کنید. که با کلیک بر روی دکمه پرونده

این کار را می توانید انجام دهید اما برای وقتی که  گزینش پرونده

های شود و پروندهای وجود دارد این دکمه دیگر نمایش داده نمیپرونده

بارگزاری پرنده شود برای این حالت گزینه موجود نمایش داده می

 .که در تصویر باال با پیکان قرمز نشان داده شده را کلیک کنید ها

http://dl.hamyarwp.com/2014/01/Selection_024.png
http://dl.hamyarwp.com/2014/01/Selection_025.png
http://dl.hamyarwp.com/2014/01/Selection_015.png
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کلیک کنید تا پنجره انتخاب پرونده برای شما گشوده شود بعد از انتخاب پرونده از روی  هاگزینش پروندهو بعد از آن بر روی دکمه 

 .وانید وارد کنیدتکامپیوترتان مشخصات پرونده را می

 

دومی( متنی را )نام کندمی مشخص سایت در پرونده نام اولی( )نام اطالعات تصویر را می توانید وارد کنید، فیلد جزییات پیوستدر قسمت 

اگر تصویر بنا به مشکالتی بارگزاری  متن جایگزین، .توانید وارد کنیدشود را میکه در زیر تصویر در نوشته به عنوان توضیح نمایش داده می

 - رسانهرود.)کتابخانه از طریق منوی مدیریت برای نمایش توضیح در کتابخانه وردپرس به کار می توضیحنشود نشان داده خواهد شد. و فیلد 

 (های چند رسانه ای را مدیریت کنیدتوانید تمام پروندهقابل دسترس است که از طریق آن می کتابخانه
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که شامل ساه گزیناه چاپ، راسات و میاناه اسات کاه  چیدمان .قسمت دومی که برای تصاویر باید تکمیل کنید مربوط به نحوه نمایش است

اسات   اندازه مشخص می کند که با کلیک کردن بر روی تصویر چه اتفاقی بیافتد. و گزینه آخار پیوند به .کندموقعیت تصویر را مشخص می

 .شود را انتخاب کنیدی که در سایت نمایش داده میتوانید اندازه اکه می

 .گیردتصویر در نوشته قرار می گذاشتن در نوشتهبا کلیک بر روی گزینه  دتمام مشخصات تصویر را وارد کردی که زمانی

 

 هادیدگاه

 هامدیریت دیدگاه

دارند مثل این که نام و ایمیل حتما دریافت شود یا تعداد  یدیدگاه ها تنظیمات
 تنظیمات به دسترسی برای شود.دیدگاهی که در یک صفحه نمایش داده می

 .را انتخاب کنیدوگو ها گفت   <تنظیمات ، مدیریت منوی از هادیدگاه

ها دسترسی ای باز خواهد شد که به تمامی تنظیمات مربوط به دیدگاهصفحه
 دارید

قسمت اول تنظیمات )گزینه های پیش فرض نوشته( شامل سه گزینه است دو  

است که در صورت فعال  ( pingback) گزینه اول مربوط به تنظیمات بازتاب
این هایی که پیوندشان در ی وبالگهمهکوشش برای آگاه کردن  بودن گزینه
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 .کنددهید، بازتاب ارسال میه خود پیوند میهایی که به مطالبشان در نوشتوردپرس برای سایت  نوشته است

های دیگر برای شما بازتاب فرستاده شود در صورت سایت در صورتی که از وب (  ()بازتاب فرستادن پذیرفتن بازتاب از دیگران ) گزینه بعدی
 (.شویدادامه با بازتاب بیشتر آشنا میسایت شما نمایش داده خواهد شد.)در  ها دریافت و در پیشخوان وبفعال بودن این گزینه، بازتاب

 
که از عنوانش کامال مشخص هست اگر این گزینه را غیر فعال کنید امکان نوشتن دیدگاه از  های جدید،ی گذاشتن دیدگاه برای نوشتهاجازه 

یمی همچنان دیدگاه فعال است و باید شود.)نوشته های قدهای جدید )نوشته هایی که پس از اعمال این تنظیمات می نویسید( برداشته مینوشته
 (.به طور جدا تنظیم شود

ها برای هر نوشته جدا، برای تنظیم دیدگاه هایی که تا به اینجا دیدید را به طور جدا انجام دهید کهبرای هر نوشته هم می توانید تنظیمات دیدگاه

تنظیمات را  و گو ها اینها و گفتدیدگاهید. , و از ابزارک های انتخاب کن هاهمه نوشته <-هانوشته کافی است نوشته مورد نظر را از

ها را برای نمایش فعال کنید برای اینکار از باالی صفحه سمت چپ، دکمه تنظیمات انجام دهید، اگر این ابزارک ها را نمی یابید اول باید آن
 .ها برای شما نمایش داده شودصفحه را بزنید تا تنظیمات ابزارک

 

 .را فعال کنید هادیدگاه وگفت و گوها ها تیک د از بین گزینهو بع

 

 

 .توانید تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهیدها میشود که از طریق آنابزارک گفت و گوها و دیدگاه ها نشان داده می اکنون
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است. گزینه  هادیگر تنظیمات دیدگاه های پیش فرض،کنیم بعد از قسمت گزینه میو گزینه ها را بررسی  رفته قسمت تنظیمات گفت گوها به 
اگر فعال باشد بازدیدکننده برای گذاشتن دیدگاه باید نام و ایمیل خود را نیز وارد  (ی دیدگاه باید نام و نشانی ایمیل خود را بنویسدنویسنده)اول

 کند. 

اگر فعال باشد فقط به کاربران عضو اجازه  ( ا بتوانند دیدگاهشان را بنویسندنویسی کرده باشند و وارد شده باشند تکاربران باید نام ) گزینه بعدی
تر که اگر فعال باشد برای نوشته ها پس از گذشتن تعداد روزی از زمان های قدیمیها در نوشتهبستن دیدگاه  شود. وگذاشتن دیدگاه داده می

)    پزیرد گزینه بعدی مشخص می کنید که دیدگاه های تودرتویگر دیدگاه نمیشود و دانتشار آن که مشخص می کنید دیدگاه ها غیر فعال می
هایی که در پاسخ هم هستند ( تا چه عمقی پیش بروند و گزینه آخر که صفحه بندی دیدگاه ها است که سه ویژگی برای آن را باید دیدگاه

 مشخص کنید

ها از آنچه مایش داده می شود در صورتی که این گزینه را فعال کنید تعداد دیدگاهگزینه اول تعداد حداکثر دیدگاه هایی است که در یک صفحه ن
اید بیشتر گردید دیدگاه ها در صفحه هایی که از حداکثر دیدگاه ها بیشتر نشود نمایش داده می شوند و در گزینه بعدی که مشخص کرده

ظیم آخر که مشخص می کنید کهنه تر ها اول نشان داده تن ار گیرد و مشخص می کنید که کدام صفحه از دیدگاه ها به عنوان صفحه اول قر

 .شود یا جدید تر ها

 .در قسمت بعدی مشخص می کنید که چه زمانی با ایمیل به شما در زمینه دیدگاه ها اطالع رسانی شود

اگر   .ها باید به صورت دستی تایید شونددیدگاه گزینه .ها را بررسی کنیدو قسمت بعدی که به شما امکان می دهد قبل از انتشار دیدگاه ها آن
دگاه در فعال شود هر دیدگاهی که در سایت شما گذاشته شود قبل از انتشار باید تایید شود تا نمایش داده شود و اینکار با زدن گزینه پذیرفتن دی
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در صورت فعال  د یک دیدگاه پذیرفته شده داشته باشدنویسنده بای  گیرد و گزینهبینید( صورت میقسمت بررسی دیدگاه ها )که در ادامه می
 .بودن برای بازدیدکننده ای اگر حداقل یکبار دیدگاهش را پذیرفته باشید وردپرس به صورت خودکار دیدگاه های بعدی اش را خواهد پذیرفت

دگاهی شامل بیش از تعدادی که است که شامل دو قسمت است گزینه اول که در صورت فعال بودن اگر دی بررسی دیدگاه قسمت بعدی

کنید لینک بود آن را در صف بررسی قرار می دهد تا شما آن را برای انتشار بررسی کنید چرا که معموال دیدگاه های هرز و اسپم مشخص می

 .دارای تعداد زیادی لینک هست و این کار به شما امکان جلوگیری از اسپم را می دهد

ها را برای انتشار بررسی شامل این کلمات بود به صورت خودکار منتشر نشود و شما باید آن که اگر دیدگاهیعدی مشخص می کنید در گزینه ب
 .کنید

است در آن لغاتی را مشخص می کنید که اگر  های دیدگاهنامهسیاه و قسمت بعد که
دیدگاهی شامل این لغات بود به صورت خودکار به عنوان جفنگ )اسپم( در نظر گرفته 

 .ودش

 بررسی دیدگاه ها

هاا را ها اسات اماا اگار آنهای وبالگدرست است که دیدگاه ها یکی از بهترین ویژگی
های کنتاارل نکنیااد وضااعیت وبسااایت شااما بااه هاام خواهااد ریخاات چاارا کااه دیاادگاه

زیادی باه وباالگ شاما هجاوم خواهناد آورد)در قسامت راه انادازی  (Spam)جفنگ
شوید( و یا دیدگاه های نا مربوطی کاه برخای از میاکسیمت با یک روش جلوگیری آشنا 

ها را حاذف کنیاد یاا کاه نماایش داده گذارند که شما می خواهید آنبازدیدکنندگان می
ها را انتخاب نشوند برای اینکار از منوی مدیریت در محیط مدیریت وردپس گزینه دیدگاه

 کنید

ها را منتشار، ویارایش و ازدیدکنندگان گذاشته شده است مشاهده می کنید و می توانید آنهایی که در وبسایت شما توسط بدر اینجا تمام دیدگاه

 ماتن دوم ساتون در ها دارای سه ستون است ستون اول نام نویسنده دیدگاه به همراه مشخصاتش نماایش داده مای شاود دیدگاه .حذف کنید

  .است آن به مربوط دیدگاه این که ایبرگه یا نوشته آخر ستون در و دیدگاه
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دیدگاه هایی که با رنگ پس زمینه متفااوت 
) صورتی ( نمایش داده شده اند منتظر تایید 

 .شما هستند تا در سایت منتشر شود

اگاار اشاااره گاار مااوس را باار روی یکاای از 
 ماای آن روی کااه کارهااایی ببریااد نظاارات 

 (پایین تصویر) دهید انحام توانید

 

 

 

 

 

کدام می توانید تنظیمات را بر روی آن دیدگاه اعمال کنید. برای مثال با کلیک بر روی پذیرفتن این دیدگاه منتشر می شود با کلیک بر روی هر 
د با تیک که با کلیک دوباره بر روی گزینه نپذیرفتن دوباره می توانید مانع نمایش دیدگاه شوید. برای اعمال کار ها بر روی چند دیدگاه می توانی

از منوی آبشاری باالی جدول )کارهای دسته جمعی( کاری را که میخواهید انجام شود را انتخاب و با کلیک برروی دکمه اجرا آن کار زدن آن ها 

  .اعمال شود
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 (pingback)  بازتاب چیست؟

 به وردپرس دهد، می لینک شما سایت به و کنند می کپی راآن کل یا آورندمی قول نقل شما هاینوشته از های وردپرسی دیگر سایت وقتی وب
هایی مطالب شاما را نقال شما متوجه می شوید که چه سایت بدین گونهمی فرستد.    (pingback)ردپرس شما بازتابو برای خودکار صورت

دو جفت براکات نماایش داده ها در بین شود و برای متمایز بودن با دیدگاهها در قسمت مدیریت دیدگاه ها نمایش داده میقول کرده اند. بازتاب

 (توانید مشاهده کنیدشوند.)در تصویر پایین میمی
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 هاپوسته

 انتخاب و شخصی سازی پوسته

برای انتخاب و تغییر پوسته سایت وردپرسی تان در پنل مدیریتی از طریق 

  .شوید هاپوسته -نمایشمنوی مدیریت وارد 

هم اکنون در وبسایت هایی که ها، شما پوستهدرصفحه مدیریت پوسته
وردپرسیتان نصب هست را مشاهده خواهید کرد، پوسته کنونی وبسایت 

شما با عبارت فعال در کنار نام پوسته و رنگ پس زمینه مشکی مشخص 
شده است برای انتخاب پوسته ای دیگر می توانید اشاره گر موس را به 

شما ظاهر می روی پوسته مورد نظرتان برده و بعد دکمه فعال کردن برای 
 کندشود که با کلیک بر روی آن پوسته تغییر می
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ظاهر آن را کمی شخصی سازی می توانید پوسته مورد نظرتان  پس از انتخاب
کنید البته این شخصی سازی محدود است و فقط تنظیماتی که برای پوسته 

کار در توسط سازنده آن گذاشته شده است را می توانید تغییر دهید برای این 
منوی مدیریتی اگر اشاره گر موس را بر روی گزینه نمایش ببرید تنظیماتی که 

شود گزینه شخصی سازی را اگر انتخاب کنید برای قالب است نمایش داده می
دهید در همانجا هم به صورت زنده مشاهده می توانید تنظیمات را که انجام می

ها، اوت است به غیر از گزینه فهرستکنید. گزینه های دیگر با توجه به پوسته متف
ها و ویرایشگر که برای تمام پوسته ها وجود دارد، و گزینه هایی مثل ابزارک

ها وجود دارد. خوب، روی گزینه شخصی زمینه برای اکثر پوسته سربرگ و پس
 .سازی کلیک کنید تا تنظیمات پوسته را بتوانید انجام دهید

را که انتخاب کرده سازی پوسته ای در صفحه شخصی
سایتتان نشان داده می شود که  اید به همراه مطالب وب

 .توانید مشاهده کنیداعمال تظیمات را به صورت زنده می

تنظیمات که در این صفحه قرار دارد نیز با توجه به 
ها و رسیدن های مختلف، متفاوت است با تغییر آنپوسته

تشار تنظیمات به نتیجه مطلوب با زدن دکمه ذخیره و ان
  .شودبر روی سایت شما اعمال می

 های تازهنصب پوسته

های تازه چندین راه وجود دارد؛ راه برای نصب پوسته
های دیگر یا هر طریق دیگری تهیه کرده باشید و اول آن است که از مخازن وردپرس، پوسته مورد نظرتان را پیدا و نصب کنید و یا از وبسایت

 بخواهید نصب کنید

بروید و در صفحه  پوسته ها - نمایشبرای راه اول، یعنی استفاده از مخازن وردپرس، کافی است در پنل مدیریت وردپرس به قسمت 

 ها دکمه افزودن را کلیک نماییدمدیریت پوسته

 .کنیدها دقت کنید، چند لینک را مشاهده میاگر به باالی صفحه ،زیر عنوان نصب پوسته
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صفحه جستجو باز می شود و این لینک غیر فعال است شما در این صفحه با وارد کردن نام پوسته و یا فیلتر کردن ویژگی  به صورت پیش فرض
ای هستم که از زبان فارسی که از هایی که نشان داده شده است می توانید پوسته خود را بیابید. به عنوان مثال من به دنبال پوستهها با گزینه

کنم و بعد بر شود پشتیبانی کند و همچنین پس زمینه و سربرگ آن را به دلخواه تغییر دهم این سه ویژگی را انتخاب میمی راست به چپ نوشته
دهد و می توان هر هایی که دارای این ویژگی ها است نشان میها، پوستهکنم که وردپرس از مخازن پوستهها کلیک میروی دکمه یافتن پوسته

 .د پسند بود را نصب کردکدام که بیشتر مور

 

نمایش هم پوسته با مطالب سایت شما به توانید آنرا نصب نمایید، با پیشهر پوسته ای را که خوشتان آمد را انتخاب و با زدن دکمه نصب می 
 .توانید قبل از نصب تغییرات ظاهری وبسایتتان را مشاهده کنیدنمایش در خواهد آمد که می

ها ترین و تازه بروز شده ها است که با کلیک بروی آنها،تازهدر پایین عنوان نصب پوسته ها قرار دارد شامل شاخص اما سه لینک دیگری که
خوب، حاال فرض کنید از وبسایتی دیگر .دهدهایی که بروز شده اند را نمایش میبرای شما مشهور ترین )شاخص( و جدیدترین و آخرین پوسته
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خواهید نصب نمایید برای اینکار لینک بارگزاری را در که مثال از سایت همیار وردپرس یک قالب را انتخاب کرده اید و میاند قالبی را دانلود کرده

 .ها قرار دارد را باید انتخاب کنیدزیر عنوان نصب پوسته

تان انتخاب کنید. توجه سته را از سیستمتوانید فایل پوانتخاب فایل( می) choose file شود که در آن با استفاده از دکمهصفحه ای باز می
 .هستند zip های ورد پرس در قالب فایل به صورتکنید که پوسته

 

 .شودگردد که با کلیک بر روی آن فرایند نصب پوسته آغاز میبعد از انتخاب فایل، دکمه نصب فعال می

 

 هانصب افزونه 

ها هایی هستند که با نصب آنبرنامه ها قطعهافزونه
شود که های جدیدی اضافه میبه وردپرس ویژگی

هایی جدید است تنها محدودیتی که برای ویژگی
قدرت تصور انسان است هر آنچه که برای وردپرس 

ها قابل پیاده سازی تصور شود با استفاده از افزونه
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 .ها در وردپرسپردازیم به سه روش موجود برای نصب افزونهاست. اما در ادامه می

 ب افزونه از طریق قابلیت جستجو در پنل مدیریتی وردپرسنص

توانیاد از ایان طریاق هایی که در مخزن وردپرس موجود هساتند را میترین راه برای نصب افزونه در وردپرس است، البته فقط افزونهاین آسان
 از دو روش دیگر استفاده کنید.  کنید باید از یکیتهیه میهایی که های دیگر مثل افزونهنصب کنید، برای نصب افزونه

  افزودن - هاافزونهبرای نصب در پنل مدیریتی وردپرس از طریق منوی مدیریتی بروید به 

توانید نام افزونه را تایپ کنید و به دنبال آن بگردید این صفحه، مشابه صافحه نصاب پوساته تاازه بینید که میای همانند تصویر زیر میصفحه 
شود که هر افزونه ای را که مناسب دیدیاد وارد کردن عبارت مورد جستجو و زدن اینتر لیستی همانند تصویر زیر برای شما ظاهر میبعد از .است 

جستجو شده کاه باه  custom cursor گردد. برای مثال در اینجا عبارتبا زدن دکمه نصب در کنار عنوان آن، به راحتی برای شما نصب می
 .م که شکل ماوس را در وبسایت وردپرسی تغییر دهدای هستدنبال افزونه

ساازی افزوناه ظااهر دهد بعد از موفقیت آمیز بودن نصاب دکماه فعالشود که مراحل نصب را نشان میای باز میبعد از زدن دکمه نصب پنجره
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توانیاد تنظیماات افزوناه را با توجه به نیازهایتان می هاتوانید استفاده کنید. بعد از نصب شدن افزونهشود که با کلیک بر روی آن از افزونه میمی

 .تغییر دهید

 

نصب افزونه از طریق گزینه بازگزاری در پنل 

 مدیریتی وردپرس

 در خواهید نصب کنید ای که میاگر افزونه
 پولی افزونه مثال نیست موجود وردپرس مخازن

اید این روش، د کردهدانلو دیگر سایتی از یا است
ها است، گونه افزونهروشی ساده برای نصب این

که یک )ابتدا افزونه را از سایت مبدا دانلود کرده 
است( سپس در پنل مدیریتی وردپرس  zip فایل

کلیک کنید و بعد  افزودن <- افزونهبر روی 

با کلیک بر  .بر روی لینک بارگذاری کلیک کنید
ای باز پنجره  Choose File روی دکمه

شود و ای را که دانلود کرده اید را انتخاب کنید و بعد با زدن دکمه نصب مراحل نصب آغاز میتوانید فایل افزونهشود که با استفاده از آن میمی

 .بعد از پایان مراحل نصب دکمه فعال سازی افزونه را کلیک کنید تا افزونه قابل استفاده شود

است به دنبال افزونه ای که آپلود کرده اید بگردید و دکمه فعال کردن در کنار عنوان آن را کلیک کنید تا افزونه فعال و ای که باز شده در صفحه

  .قابل استفاده شود

 مدیریت افزونه های نصب شده

نصب با نحوه فعال کردن افزونه ها آشنا  ها قابل استفاده باشند باید فعال باشند که در مراحلهمیشه این را در نظر داشته باشید برای اینکه افزونه
شدید اما ممکن است بنا به هر دلیلی افزونه را در هنگام نصب فعال نکنید برای فعال کردن همیشه می توانید در پنل مدیریتی به قسمت 

کنید تا افزونه فعال شود، هر  را در کنار نام افزونه مورد نظر کلیک فعال کردنمراجعه کنید و دکمه  های نصب شدهافزونه <- هاافزونه

، غیر فعال کنید توجه کنید که برای  غیر فعال کردنای نیاز نداشتید می توانید آنرا در همینه صفحه با استفاده از دکمه زمان که به افزونه

 .حذف دائمی افزونه باید برروی دکمه پاک کردن کلیک کنید
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    به روز رسانی افزونه ها

سازی می زونه هایی که شما نصب و سپس فعالمعموال اف
تری از اون در دسترس  نمایید پس از مدتی نسخه ی جدید

صفحه ی افزونه های نصب شده در خط  رقیقا دد .دگیرقرار می
پایین در کنار توضیحات افزونه و خانه ی افزونه به شما این 

 .پیغام را می دهد که افزونه را بروز رسانی نمایید

 

و این اندیشه که احتیاجی به این کار نیست و از همین نسخه استفاده میشه ، درست نیست! زیرا گاهی با ارتقای  وندافزونه ها باید بروز رسانی بش
وردپرس شما اگر افزونه به روز رسانی نشود دچار مشکل خواهید شد و در بهترین 

 !حالت افزونه ی شما از کار می افته

ه رو به خاطر داشته باشید که قبل از بروز رسانی افزونه ها، یک اما همیشه این نکت
نسخه ی پشتیبان از وبسایت خود تهیه نمایید تا اگه مشکلی پیش اومد به راحتی 

 .بتونین وبسایت خودتون رو برگردونین

  مشکالت افزونه ها

و اگه بخواهیم  می شودبا اینکه یک سایت وردپرسی با وجود افزونه ها تکمیل 
دون وجود افزونه ها مثل یک قاب ایستا عمل میکنه اما مشکالتی هم به دنبال ب

 .داره

 !باید مواظب باشید که از چه افزونه هایی در کنار یکدیگر استفاده می کنید و آیا افزونه های شما استاندارد هستند یا خیر

کنید نصب نمیشه و پیغام خطا در نصب افزونه رو به شما میده. این  گاهی اوقات افزونه های رو دانلود می کنید و وقتی میخواهید اون رو نصب
 : خطا به دو دلیل می تواند باشد

http://dl.hamyarwp.com/2014/02/ax-1.jpg
http://dl.hamyarwp.com/2014/02/Menu_075.png
http://dl.hamyarwp.com/2014/02/Selection_064.png


 

 اطالعات و ارتباطات یرکز فناورم

 یبهشت دیشه دانشگاه
 

 

25 
 

 20/07/1401: خیتار
 

در فایل فشرده شده ی افزونه ی شما، فقط افزونه به صورت اختصاصی وجود نداره و باید در مرحله ی اول فایل رو از حالت فشرده خارج  -1
شرده سازی کنید و سپس نصب و فعال کنید و فقط فایل افزونه رو پیدا کرده و ف

 .سازی نمایید

در حالت دوم، اگر افزونه ی شما نصب نشد یعنی افزونه اشکال دارد یا اینکه با -2

 !نسخه ی وردپرس شما همگام و سازگار نیست
 :حال مشکالتی که ممکنه افزونه ها به وجود بیارند رو با هم بررسی می کنیم

هر افزونه ای دقت کافی رو داشته باشید. از قبل  نطور که گفته شد برای نصبماه
نید واقعا با نیاز شما سازگار هست یا او بد کردهآگاهی خاص درباره ی آن را کسب 

نه! و همچنین با نسخه ی وردپرس شما و قالب شما مشکلی نداره و سپس اون رو 

 .نصب کنید

بسایت شما گاهی افزونه ای رو نصب می کنید که با افزونه های دیگه ی و
که سایت از کار  شوند خی افزونه ها به تنهایی باعث میو یا اینکه بر شدهسازگاری نداره و بخشی از سایت رو غیر فعال می کنه و باعث تخریب 

بعضی .یا به اصطالح برخی کاربران، کل صفحه ی وبسایت سفید میشه و خبری از سایت نیست.این امر به خاطر ناسازگاری افزونه است افتاده
 !مواقع هم ارتباط افزونه با پایگاه داده برقرار نمیشه و این خود دردسری بزرگ است

 .کنیدپس مواظب باشید! هر افزونه ای که به نظر خوب است لزوما نمیتونه شما رو به هدفتون برسونه. افزونه هاب استاندارد رو در حد نیاز نصب 

 هاکاربران و نقش

شود و کاربران متعددی برای ایجاد و مدیریت مطالب که اد سایتی داشته باشید که محتوای زیادی در آن تولید میممکن است شما نیاز به ایج

های متفاوت برای تولید محتوا در وردپرس این امکان را فراهم کرده است که چندین کاربر با نقش .های مختلفی هستند، نیاز باشددارای نقش
 .شویدادامه با این مبحث آشنا میدر  .وردپرس وجود داشته باشد

 نمایش لیست کاربران

گردد که لیست ای باز میصفحه  کاربران همه ←کاربران در پنل مدیریتی وردپرس از طریق منوی مدیریتی بروید به : هانقشدیدن برای 

 .مدیر وجود دارد یک کاربر با نقش بینید در اینجا فقطشود، همانطور که در تصویر زیر میتمام کاربران به شما نمایش داده می

 افزودن کاربر تازه

یا اگر برای افزودن کاربر جدید اگر هنوز در صفحه لیست کاربران قرار دارید دکمه افزودن را که در کنار عنوان کاربران هست را کلیک نمایید و 

 .رای شما صفحه مربوط به افزودن کاربر جدید باز گرددتا ب افزودن ←کاربران در پنل مدیریتی هستید از طریق منوی مدیریتی بروید به 

 

شود( ایمیل و رمز عبور را نام کاربری که برای ورود استفاده می)در اینجا شما با یک فرم مواجه هستید که مشخصات کاربر جدید از قبیل شناسه 
 .گرددشخصات و رمز عبور برای وی ارسال میباید وارد نمایید. و اگر تیک گزینه فرستادن رمز؟را بزنید پس از ایجاد کاربر م
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 اما یک مورد در این فرم وجود دارد که نیاز به توضیح بیشتر دارد و آن تعیین نقش کاربران است. در وردپرس به طور پیشفرض پنج نقش برای
 کنید کاربران وجود دارد،. مهمترین نقش که دسترسی به همه امکانات وردپرس دارد، مدیر است. کاربری که در هنگام نصب وردپرس ایجاد می

 

ای نصب یا تواند مطالب را ویرایش کند، پوسته را تغییر دهد و یا افزونهمی باالترین میزان دسترسی را دارد و مدیری همین نقش است، یک دارا

 .تواند انجام دهدهرکاری می وها نیز به عهده مدیر است، ای بروز رسانی وردپرس و افزونهحذف نماید و وظیفه

 

شود که این کنید، شدیداً توصیه میواند انجام دهد پس مواظب باشید که به چه کاربری این نقش را واگذار میتنقش مدیر هرکاری میتوجه :
ها را پاک نماید و به یکباره سایت شما را نابود نقش به عهده یک نفر باشد و آن هم شما باشید چرا که نقش مدیر اجازه دارد مطالب و دیدگاه

 .کند
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توانید به بازدیدکننادگان عاادی ساایت اختصااص تواند انجام دهد، این نقش را میاست که تقریباً هیچ کاری نمی ترکنقش مشاما در مقابل 

ها اسات،که بارای نوشاتن دیادگاه شود در این نقش انجام داد ویرایش مشخصات خود کاربر و گذاشتن دیدگاه در نوشتهدهید تنها کاری که می
نیازی نیست هربار که خواست دیدگاه جدیدی بنویسد، مشخصات خود)نام و ایمیل( را از ناو وارد نمایاد. یاک  کافی است کاربر فقط وارد شود و

توانید از این نقش کنید این است که برای کاربران تخفیف یا خبرنامه ای بفرستید که این نیاز مند نصب افزونه یا نوشاتن استفاده دیگری که می
 .چند خط کد است 

ها را در پنل مدیریتی مشاهده تواند دیدگاههای نقش مشترک را دارد به اضافه آنکه میاست که تمام ویژگی ارکت کنندهمش نقش بعدی ،

تواند نوشته ایجاد کنند و اجازه انتشار آن را در نمایش و یا نوشته برای بازبینی ایجاد کنند. توجه کنید که فقط میکند، نوشته جدید به عنوان پیش
شود.این نقش مناسب کاربرانی است که الزم است مطالبی را ایجاد کنند اما این مطالب از فیلتر د و پس از تأیید شما نوشته منتشر میسایت ندار

 .بازبینی شما باید عبور کند تا اجازه انتشار یابند
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توانید به را نیز دارد این نقش را می، نقش دیگری است که همان نقش مشارکت کننده است که اجازه انتشار مستقیم مطالب نقش نویسنده

کنند بدون ایراد است و نیازی به بازبینی های با تجربه تر و مورد اعتماد اختصاص دهید که مطمئن هستید که مطالبی را که منتشر مینویسنده

 .ندارند

تواند انجام است، اما نویسنده فقط می تواند انجام دهد را قادر به، این نقش همه کارهایی که یک نویسنده مینقش ویرایشگرو اما 

های دیگران را نیز مشاهده ، ویرایش و منتشر کند به قولی این نقش تواند نوشتههای خود را ویرایش و منتشر کرده اما ویرایشگر مینوشته

 .ند در وردپرس انجام دهدتوادهد، ویرایشگر میمی ها است، هرکاری که سردبیر در روزنامه انجامهمانند، سردبیر در روزنامه

 

 ایجاد گالری تصویر

 .در وردپرس امکان ایجاد گالری وجود دارد و نیاز به نصب افزونه خاصی نیست

های شود.( این نوشته را ایجاد کنید یا از نوشتهنیاز به یک نوشته داریم که گالری درون آن قرار گیرد. )البته برگه هم میبرای ایجاد یک گالری 
 .ی را باز نماییدموجود یک

 درج گالری

جا قرار گیرد، سپس از باالی اشاره گر موس را در مکانی که می خواهید گالری قرار گیرد برده و کلیک کرده تا نشانگر محل تایپ در آن

 .را کلیک کنید ایدکمه افزودن پرونده چندرسانهویرایشگر، 

را از سمت راست پنجره کلیک کنید  ساخت گالریشود، برای ایجاد گالری، دکمه ای برای شما ظاهر میهای چندرسانهپنجره مدیریت فایل

 .تا وارد مراحل ساخت گالری شوید
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 افزودن تصاویر

تصاویر جدید بارگزاری نمایید. برای بارگزاری باید تصاویر گالری را مشخص کنید، یا می توانید از تصاویر موجود در سایت انتخاب کنید و یا 

 .را کلیک نمایید هابارگزاری پروندهتصاویر تازه،از باال تب 
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ها را کلیک کنید و تصویری از روی کامپیوتر انتخاب و بارگزاری نمایید اما این کار یک مقدار ممکن است برای تعداد و بعد دکمه گزینش پرونده

رونده انتخاب کنید و بکشید به پنجره مرورگر و صفحه افزودن پ زیادی تصاویر خسته کننده باشد ، می توانید تصاویر را در برنامه مدیریت فایل 
 .ای رها کنید تا به صورت گروهی تصاویر انتخاب و آپلود شودچندرسانه

خواهید در گالری قرار گیرد را انتخاب نمایید برای اینکار کافی است بر روی هر تصویر کلیک کنید تا خوب بعد از این باید تصاویری که می

 .انتخاب شود

 

را کلیک کنید تا صفحه  گالری تازه بسازیدبعد از انتخاب تصاویر، دکمه 

 .ویرایش گالری ظاهر شود

خوب بعد از این می توانید ترتیب تصاویر را تعیین کنید به این صورت که 
 .تصویر را با موس کشیده و در جای مناسب قرار دهید

گردد، برای ترتیب تصاویر بر عکس مرتب می چینش معکوسبا زدن دکمه 

ی که در پایین هر تصویر هست می نوشتن توضیحات برای تصویر، از فیلد

 .(توانید استفاده کنید) در تصویر زیر با فلش قرمز رنگ مشخص شده است

برای حذف تصویری از گالری کافی است اشاره گر موس را برروی تصویر برده تا دکمه ضربدر ظاهر شود با کلیک بر روی ضربدر تصویر حذف 
گالری، دکمه افزودن به گالری را از سمت چپ کلیک کنید تا به صفحه انتخاب تصویر بروید و اگر  می گردد. برای اضافه کردن تصاویر بیشتر به

 .را از سمت راست صفحه کلیک کنید لغو گالری که از ساخت گالری منصرف شدید می توانید دکمه
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 .بعد از آن باید تنظیمات گالری که درسمت چپ صفحه نشان داده شده است را وارد نمایید

 

 

 تنظیمات گالری

 تنظیمات گالری شامل سه گزینه است، اول

است که از طریق آن باید  پیوند بهین که ا

مشخص کنید که هر یک از تصاویر گالری 

ی پوستهکه حاوی چه لینکی باشند. گزینه 

، باعث می شود تصاویر به  هاپیوست

صفحه ای که تصویر به عنوان پیوست قرار 

ی پروندهدارد لینک شود، گزینه 

، به خود تصویر لینک داده  ایچندرسانه

شود و در آخر گزینه هیچکدام هست که می

 .کال لینک ها را غیر فعال می کند

برای گالری را مشخص می کند که  هاتعداد ستونتنظیم بعدی 

ها، را دارد که برای خیلی از وبسایت 3به صورت پیشفرض مقدار 
تا می تواند باشد. و  ۹تا  1ون ها بین آل است و در کل تعداد ستایده

را اگر بزنید، هر بار که صفحه  چیدمان تصادفیدر آخر تیک 

شود تصاویر به صورت تصادفی مرتب حاوی گالری بارگزاری می

 .شوندمی

 

در پایین تنظیمات گالری، جزئیات پیوست است که با کلیک بر روی 
توانید وارد می شود وهر تصویر تنظمیات مربوط به آن ظاهر می

نمایید. نام اول ، نام تصویر است که در تیتر تصاویر در گالری 
شود، نام دوم، توضیحات هر تصویر است که نمایش داده می

همانطور که قبال دیدیم فیلد پایین هر تصویر نیز همین پارامتر را 

 .نمایدتنظیم می
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متن جایگزین، متنی است که در صورت وقوع مشکل و عدم 
شود و در آخر فیلد توضیح است نمایش تصویر، نشان داده می

که می توانید یک توضیح طوالنی تر برای تصویر وارد 

 .نمایید

 

  .گیردبعد از اینکه تمام تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کردید با کلیک بر روی دکمه گذاشتن گالری، گالری داخل متن قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 ویرایش گالری

شود. برای بعد از اینکه در متن قرار گرفت در ویرایشگر دیداری به صورت یک مستطیل آبی رنگ با یک تصویر عکس نشان داده میگالری 
ویرایش هر گالری کافیست بر روی کادر آبی رنگ کلیک کرده تا دو دکمه در سمت راست باال ظاهر شود. دکمه قرمز که مشخص است برای 

 .توانید گالری را ویرایش نماییدراستی را که کلیک کنید می ورد دکمه سمتحذف بکار می
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 هابرگه

برای مسائل مختلف ایجاد کنید یا حتی بخش  ار استصفحاتی که مد نظرتون  انیدکان رو به شما میده تا شما بتوبرگه در وردپرس این ام

اضافه نمی  آندر طوالنی مدت ندارید یا اینکه چیزی به  آنش که شما برای یک بار ایجاد می کنید و دیگه احتیاجی به ویرای هستند هایی 
 .کنید

 .حاال اگه موافق باشید بخش های مختلف برگه رو مورد بررسی و توضیح قرار میدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نید تا بتونین انتخاب ک  برای برگه  اشما باید یک عنوانی راست بخش نام این برگه ی مورد نظر  استخشی که برای شما دارای اهمیت اولین ب
 بسازید. برای این کار اول از همه پس از وارد شدن به پنل وردپرسی از منوی سمت راست با ماوس روی برگه ها تامل اصفحه ی مورد نظر ر

 .و سپس روی افزودن برگه کلیک کنید ودکنید تا کشوی روبروی اون باز بش

 بشودتا نام برگه ی شما مشخص  نمایید،وارد  شدهمشخص  یانل براشک درکه ا عنوانی رز آن  بعد ا
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ن بخش افزودن نوشته دارای دو ادقیقاً مثل همرد کنید. این محیط باید وا استن اکه مدنظرت ادر این بخش شما محتوایی ر :محتوای برگه

 استبه هر شیوه ای که دوست دارید و مد نظرتون د نوا( که شما میت ودبخش متن یا دستوری شامل کدها میش) می باشدبخش دیداری و متن 

 .نوشته ی خودتون رو وارد کنید

در سمت چپ منویی وجود داره با عنوان صفحات برگه، شما در این بخش باید مشخص کنید که این برگه ی شما آیا خودش اصلی یا مادر 

  .هست یا زیر مجموعه ی یک مجموعه ی مادر هستش

بخش آرایش برگه ها رو هم مشخص کنین به این صورت که به هر برگه به ترتیب مد نظرتون شماره ای نسبت بدید  شما حتی میتونین در این

 . تا چیدمان خوبی داشته باشید

یک مسئله ی جالب و مهمی که وجود داره اختصاص دادن یه قالب جداگانه برای برگه هاست.روند کار به این صورت هست که ابتدا باید یک 
مان برگه ای که باید قالب جداگانه به آن اختصاص داده شود( رو ایجاد کنید و سپس یک فایل پی اچ پی با نام دلخواه خودتون ایجاد برگه )ه

داده شده کرده و در داخل پوشه ی قالب قرار بدید و کدهای قالب مدنظر خودتون رو در اون قرار بدید. که البته در رابطه با این امر قبالً توضیح 

 .مراجعه کنید  اختصاص دادن قالب جدا برای یک صفحهد و برای دریافت اطالعات بیشتر میتونین به بخش بو

 .در ضمن هر زمان که مایل باشید می تونین برگه ی خودتون رو ویرایش یا حذف و اضافه نمایید
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 ابزارها

درون ریز می باشد که ابزارها در پنل وردپرس شامل ابزارهای در دسترس ، ابزارهای برون ریز و 

هر کدوم از این بخش ها به نوبه ی خودشون مسئولیتی رو دارند.البته میتونم بگم که این سه 

بخش، بخش های اصلی ابزارها هستش که ممکنه با نصب برخی افزونه ها که وارد کشوی این 

حاال  .بخش میشن افزایش پیدا کنند اما در حالت پیش فرض همین سه مورد رو شامل میشن

میخوام هر بخش رو بصورت مختصر و مفید توضیح بدم تا برامون واضح بشه جریان از چه قراره 

ابزارهای در دسترس : این بخش دو ابزار رو برای شما اختصاص میده که به صورت تصویر زیر 

 هستش؛ 

 

 

 

 

 

نیاز نیست به بخش و  یرایش و منتشر کنید و زمان برداشت کنید و در سایت خودی همراز منبع دیگا که مطلبی ر هدمید ابه شما این اجازه رابزار مخابره : 

برای این کار به شیوه ای که در زیر انجام شده عمل کنید: با کلیک راست کردن روی آیکون مخابره به تصویر زیر  انیدریت نوشته ها مراجعه کنید.میتومدی

شیده و به بخش عالقه مندی ها اضافه کنید تا هر زمان که خواستید از سایت مد نظر خود استفاده می رسید ،به این شیوه که بعد از کلیک آیکون را ک

نمایش گذاشته نمایید.بعد از این کار وقتی در این زمان کلیک می کنید در بخش منبع مورد نظر یک صفحه ی نوشته جدید باز میشه و همه متن در اونجا به 

 ه روز رسانی نماییدمیشه و میتونین حاال ویرایش و ب
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 : این بخش فقط و فقط برای تبدیل دسته ها و برچسب ها به یکدیگر هستش که با رون ریزی قابل انجام هست. برگرداندن دسته ها و برچسب ها

 

 آپ بک مثل تقریباً،  دارد  را دیگر های سیستم به …: این بخش برای انتقال اطالعات از قبیل دیدگاه ها ، نوشته ها ، برگه ها ، دسته ها و  درون ریزی 

 .بشود انجام کار این تا کنید مشخص رو موارد از یکی شما الزم است کار این برای.  دبده اطالعات انتقال میتونه و میکنه عمل گیری
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مثالً  . هیدانتقال بد تاننیم به سیستم خودا تو می امحتوا ر ریکه از سیستم دیگد به گونه ای قیقاً برعکس درون ریزی عمل میکن: این بخش د برون بری

افزونه های خاصی شامل  است روی سیستم بارگذاری کنید! این بخش شامل هر محتوایی، نوشته ها، برگه ها و ممکنا ن راکه شما بک آپ خودتفرض کنید 

 رد.فرض بر روی هر محتوایی قرار دا . به صورت پیشودکه نصب کردید بش
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 تنظیمات

سر و کار داریم، هم خودش دارای  آنکه با  استکی از اساسی ترین قسمت هایی تنظیمات یبخش 
شما افزونه  ن استممکهم ود و بعضی بخش های بنیادی مربوط میش ست که بها یک سری آپشن ها

که با  استیکی از بخش های حساسی  در واقع. ودشاینجا وارد  می کنید تنظیماتش هایی که نصب
یا  دبه کلی از کار بندازا و بخش هایی از سایت ر دخطرناک باش است ت نا به جا ممکنییرابعضی تغ

 .ود سایت شما بش دناز کار افتاحتی باعث 

 بخش هستش که هر بخش رو معرفی و توضیح خواهم داد؛ 6به صورت کلی بخش تنظیمات شامل 

 

 همگانی -تنظیمات

 می شودسایت شما وارد  که اطالعات بنیادین و اساسی وب میباشدبخش اول مربوط به تنظیمات همگانی 

 ودسایت شما نمایش داده میش titleاین اسم در که بخشی  مانه عنوان سایت :

یک سایت دیگر با “مشغول هستید که به صورت پیشفرض سایت خود  که شما در وب تعریف کوتاه از کاری هست: این بخش معرفی کوتاه

 توجه فرمایید.نمایش داده میشه پس در انتخاب ان  که این تعریف حتماً در سربرگ شما می باشد” وردپرس فارسی

 که شما برای سایتتون و همچنین وردپرس خود در نظر گرفتید )مثلند آدرسی هست  :(URL) نشانی وردپرس و نشانی سایت

hamayarwp.com) 

که  دادتغییر  می توان فقط زمانی اایت و پنل میشید پس اینجا رمشکل در ورود به سید دچار هتغییر بدا : مواظب باشید اگه اینجا آدرس ر توجه
 د.نام و دامنه ی وبسایت شما تغییر کرده باش

به شما  وددر سیستم های وردپرسی ایجاد میش : ایمیلی که در هنگام ثبت نام وارد کردید، گاهی برای آپدیت ها یا مسائلی که نشانی ایمیل

 .یدهنید از این بخش ایمیل خود رو تغییر بداکه میتو ودسال میشایمیل هایی ار

مربع جلوی این  انیدمی تووند که کاربران شما در سایت عضو بشن خواید دارید و می را ناشما قصد عضو گیری در وبسایت خودت: اگر  عضویت

 .گزینه رو تیک بزنید در غیر اینصورت خالی بگذارید

 : ، عبارتست ازدهستن) ثبت نام (  : این بخش مربوط به نوع کاربرانی هست که در ساین  نقش پیشفرض کاربر تازه

 .ندههم جواب بد انظرات ر دننا: دسترسی معمولی دارند و می تومشترک

ا نند محتوای خود راو به غیر از دسترسی به بخش نظرات می تو عموالً مخصوص نویسندگان سایت هست: این بخش م مشارکت کننده

 ودبشون ارسال بشسایت دارند تا مطل .اما نیاز به تایید مدیر وببگذارند

دی عمل این دست از سایت نیست و آزا در اینجا نیازی به تایید مدیر وب راما دیگ دن بخش مثل مشارکت کننده عمل میکن:اینویسنده 

 .میباشدکاربران بیشتر

دارند که البته  ایرایش و تغییر برخی از قسمت ها رحق و مشخص استن ااسمش از که نطورا: این دسته از کاربران هم که هم ویرایشگر

 دارد. به تایید مدیریت وبسایت بستگی

 و در واقع مدیر کل وب سایت است. باالترین میزان دسترسی را دارد:  مدیر
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تا به صورت اتوماتیک این زمان  انتخاب کنید ان قرار دارید رآو شما باید شهری که در  است : این زمان برای هر کشوری متفاوت زمان محلی

 .ندبرای شما مشخص ک ار

ص کنید.حتی یک بخش دلخواه هم اینجا می بینید ، به هر گونه ای که دوست دارید می تونید مشخ انحوه ی نمایش تاریخ ر : ساختار تاریخ

 .ن تعریف کنیدانید برای خودتامی تو اکه به غیر از این حاالت ر ددار

 .ردمشخص کنید، بعالوه حالت دلخواه نیز در این بخش وجود دا اهر شیوه ای که می پسندید زمان ر : اینجا هم به ر زمانساختا
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 نوشتن -تنظیمات

 .ندو تنظیم شده هست دکه احتیاجی با تغییرات ندار ودش ه مشخص کردن یه سری ساختارها میبخش نوشتن هم مربوط ب

 است ممکنو  ندالبته برای هر جایی کارایی ندار که نده و مربوط به آیکون های شکلک هستتیک زد ا: که اولین گزینه ر بخش ساختارها

 وندبهم ریختن قالب شما بش موجب 

 .ودش و پیشنهاد نمی دن استفاده کنآو از  دتیک بزن دناتو ر با اطالع و مسئولیت خودش میکه کارب استی دوم بخشی  گزینه

از قبل دسته ساخته  رانتخاب کنید البته اگ اتونید برای بخش نوشته های خود دسته ی مدنظر ر شما می پیش فرض نوشته ها : دسته ی

 .تغییری ندهیددر غیر اینصورت  ،باشید

 .مباشندباز بنا به ساخت قابل انتخاب ساختارهایی هم نیز برای این دسته های پیش فرض مشخص شده که 

 . ن دسترسی نوشتن سریع که در بوک مارک مرورگر شما قابل ایجاد استداد مخابره کنید:

 :و شامل ودا در نظر گرفته میشدر اینجا یک سری مشخصات برای ایمیل شم فرستادن با نامه :

 .شامل جیمیل، یاهو یا ایمیل های سرور شخصی شما و درخواست پورت آن سرویس دهنده ایمیل :

 .کاربری مد نظر که معموالً همان آدرس ایمیل می باشدمربوط به نام  شناسه ی ورود:

.رمز مورد نظر شما رمز کاربری:
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 خواندن تنظیمات

 میباشدسایت شما موثر  این بخش بسیار بر روی ظاهر وب

د و نمایش داده : شما می توانید مشخص کنید چه قسمت هایی در صفحه ی اول شما ایجا در برگه ی نخست نمایش داده شود

 .مشخص نمایید ادر غیر اینصورت باید دسته ها ر دروی نوشته های تازه قرار میگیر .که معموالًوندش

 .شوددارید در یک صفحه نمایش داده  : مشخص می کنید که تا چه تعدادی تمایل بیشترین تعداد نوشته ها در هر برگه ی وبالگ

 .انند بخش قبلی است و شما می توانید آن را مشخص نماییدماین بخش نیز :  بیشترین تعداد خوراک در هر برگه ی وبالگ

سایت  سایت شما در موتور جستجوگر گوگل قرار می گیرد و با رعایت سئوی وب : در حالت عادی وب نمایش به موتور های جستجو

http://dl.hamyarwp.com/2014/03/16-5.jpg
http://dl.hamyarwp.com/2014/03/16-61.jpg


 

 اطالعات و ارتباطات یرکز فناورم

 یبهشت دیشه دانشگاه
 

 

43 
 

 20/07/1401: خیتار
 

نید تیک امی تو حاال به هر دلیلیایش داده شود، سایت شما در گوگل نم ید وبهاه می شود، اما گاهی ممکن است نخوتوسط شما بیشتر شناخت

 .فعال کنیدا این قسمت ر
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 گفتگوها -تنظیمات

د قسمت نظرات کاربران و همچنین تنظیمات مربوط به آواتار و یک سری گزینه های پیش فرضی که کامالً واضح و مشخص هستن مربوط به 
تونید انتخاب کنید یا اینکه با نصب افزونه ی آواتار در اینجا آواتار مشخص شده که شما می در اینجا یک سری آواتار پیش فرض . می باشد

رسمی برای خودتون ایجاد کنید
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ها نمایش داده شود. اما اینجا یک سوالی که پیش همشخص می کنید که چه شکلی به عنوان تصویر بازدکنندگان در دیدگاشما رخ  نیمدر بخش 
برای این کار بازدیدکننده باید در سایت . تصویر را خود چگونه مشخص می کننداید این است که بازدیدکنندگان می

http://gravatar.com  عضو شود و تصویر خود را در آنجا مشخص کند که آدرس ایمیلی که در گراواتار مشخص کرده را در قسمت
 .شودد کند تصویر او از گراواتار بارگزاری و نمایش داده میدیدگاه هر سایت وردپرسی وار

http://gravatar.com/
http://gravatar.com/
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 رسانه-تنظیمات

 !نید تصاویری که آپلود می کنید از لحاظ سایز و شاخص بودن مشخص کنیدادر این بخش شما می تو

 

 پیوندهای یکتا-تنظیمات

 

و تا مدت ها در موتورهای  دسایت شما از رتبه بیفت است ممکنغییر دادن نا آگاهانه این بخش هم یکی از مهم ترین بخش هایی است که با ت

 !که در ابتدای کار انتخاب کردید هرگز دست نزنید اپیوند یکتایی ر ودو پیشنهاد میش ودجستجو دچار مشکل بش

 میباشند Pcode که به صورت دپیش فرض : وردپرس به صورت پیش فرض یک سری نامک به نوشته های شما اختصاص میده
 .نمایش می دهد به صورت روز و نام نوشته اوز و نام: انتهای پیوند رر

 

 .نمایش می دهدبه صورت ماه و نام در  اماه و نام: انتهای پیوند ر

 .ودست به قسمت بایگانی هم منتقل میشو عالوه بر نشان دادن آن به صورت یک پ در امدهعددی: به حالت بایگانی 

 .ی پیوند قرار می گیردای پست خود انتخاب می کنید در انتهنام نوشته : هر عنوانی که برا

 !و در پایان ساختار دلخواه که شما با این قسمت قادر به ساخت نامک مد نظر خود می باشید
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 در غیراینصورت وب سایت شما دچار مشکل میگردد. آگاهانه تغییرات خود رو اعمال کنیدتوجه : این بخش بسیار حساس بوده و باید حتما 

 

 

 ایجاد صفحه ایستا

کاری کرد که صفحه اصلی  ودنمایش داده می شود اما چطور میش پست های اخیر و بالگ نویسان سایت وردپرسی،به طور معمول، در یک وب

 !؟ اندهمیشه یکسان و یک شکل باقی بم یا اولیه ی وبسایت
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 ایجاد یک صفحه ی ایستا نحوه

می م در مورد چگونگی ان در چارچوب داشبورد وردپرس توضیح یقبل از اینکه در رابطه با استفاده ی مناسب از این نوع صفحات صحبتی کن

 .دهیم

 .انتخاب کنید اید و سپس از بخش نوشته ها، افزودن نوشته رون شاقدم اول ؛ وارد پیشخوان وردپرسی خودت -1

انتخاب کنید و سپس در بخش توضیحاتش یک توضیحی درباره ی ” صفحه ی نخست“یا ” خانه“ ادوم؛اسم این صفحه یعنی عنوانش رقدم  -2
 .بنویسید داینکه این صفحه چیست و چه کاری قراره انجام بده

ایجاد کنید ” نوشته ها“یا ” الگوب“خواهید که عملکرد وردپرس شما بصورت وبالگ باشد یک صفحه ی دیگری با عنوان  قدم سوم؛ اگر می-3
 ! اما در قسمت توضیحاتش هیچی ننویسید

 !قدم چهارم؛ اگر هیچ نوشته ای در سایت خود هنوز منتشر نکرده اید،حال زمان بسیار خوبی برای ایجاد یک پیش نویس هستش -4

 …قدم پنجم؛حال به بخش تنظیمات رفته و بر روی خواندن کلیک کنید -5

 بر روی یک برگه ی یکتا یا همان ایستا قرار دهید اردن نمایش برگه ی نخست می باشد رگزینه ی اول را برای مشخص کقدم ششم؛محل -6

 !قدم هفتم؛ برای دو کشوی پایین آن برگه ی نخست را روی گزینه ی خانه قرار دهید-7

 .قدم هشتم؛ برگه ی نوشته ها را روی گزینه ی نوشته یا وبالگ قرار دهید-8

 

 
 
قدم نهم؛ به قسمت تنمظیمات در نمایش بروید ، یک منو برای برگه ی خانه ایجاد نمایید و همچنین یک منو برای صفحات وبالگ و  -۹

 (در قالب شما ایجاد می شود و مربوط به تنظیمات قالب است ) نوشته ها ایجاد کنید

مشاهده کنید.معموالً در زیر  ای تونید موقعیت قرار گرفتن منو روارد کنید! حاال م اد باز کنید و آدرس سایت خود رحال،یک پنجره ی جدی-10

 .دسایت قرار میگیر عنوان وب

 !حال با کلیک بر روی آن به صفحه ای ایستا منتقل می شوید
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 : زمان هایی که میتوان از صفحه ی ایستا استفاده کرد

 .اد کنیم،حاال میخواهیم راجع به اینکه چه جاهایی از این مورد استفاده میشه صحبت کنمتا اینجا یاد گرفتیم که چطور یک صفحه ی ایستا ایج

صفحات کسب و کار : آیا شما یک فروشگاه راه اندازی کرده اید ؟از صفحه ی ایستا برای موارد مهم و استفاده از نوشته های کاربردی و -1

 .نید استفاده کنیدااخبار به روز شده می تو

مات :به عنوان مثال، اگر شما از ویدئوی یوتیوب برای پیوند به یک صفحه از محصولی که به آن وابسته است و در وبسایت شما فروش خد -2
 .موجود است، می باشد! و این امر باعث ایجاد بازدیدکننده ی بیشتر میشود

زیرا  دو نیاز به به روز رسانی ندارود ایستا ایجاد بش بصورت یک صفحه ی دنابدون منافع: وبالگی که فقط درباره ی کار شخصی شماست،میتو-3
 .روز رسانی مداوم نداردسایت شده و احتیاج به ب شما فقط میخواهید افراد برای دیدن از کار شما وارد وب

مه از مشتری و خریدار اسناد: استفاده از یک صفحه ی ایستا برای ایجاد یک لیست معمولی درباره ی شما کافیست!شاید نهایتاً یک یا دو رزو-4

 !ضمیمه شود

بازارها و انجمن ها: این مورد بسیار مشخص است!شما میخواهید بازدیدکنندگان در انجمن یا بازار به تعامل در خرید و فروش بپردازید؟پس -5

 .نید از صفحه ی ایستا استفاده کنیدامیتو

خواندن این مورد <<داشته باشید!در این موارد می تونید از همون بخش تنظیمات در مواردی، شاید شما احتیاج به ایجاد نوشته ها یا وبالگ ها ن
 .بردارید ار

 : در موارد زیر از ایجاد صفحه ی ایستا خودداری نمایید

 ی بازدیدکنندگانبرا ا،آموزش و مقاالت ردوبالگ ها: بدیهی است که هدف از ایجاد یک وبالگ این است که یک سری پست جدید ایجاد کن-1

 !ودبی مورد می باشد و پیشنهاد نمیش .پس در چنین مواردی ایجاد صفحه ی ایستا کارید به روز رسانی کن

 موراد قابل مشاهده :آیا شما یک مترجم،طراح وب،بازی یا توسعه دهنده نرم افزار هستید؟-2

ن که فعالیتی از شما انجام شد و به انجام رسید نوشته ی و هر زما دید که ویترینی از کارهای شما باش، احتیاج به یک سایتی دارداگر چنین باش

 !میباشد جدیدی برای آن ایجاد و به روز شود.پس باز هم در این قسمت ایجاد صفحه ی ایستا کار بی موردی

 صفحات خبری: آیا شما یک وبسایت خبری دارید ؟-3

به روز رسانی کنید.در اینجا ایجاد یک ا ر آند و نوشته ای جدید افزوده و دیهر لحظه با ایجاد یک خبر ج ودما انتظار میراگر چنین است،پس از ش

 .دصفحه ی ایستا دقیقاً خالف هدف شما عمل میکن

 


