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 پیش گفتار
 

ســال ۱۳۸۹ وقتی بــرای اولین بــار بــا وردپــرس آشــنا شــدم، نــهایت کاری که وردپــرس 

می تـوانسـت بـرای مـن انـجام دهـد انـتشار چـند مـقالـه بسیار سـاده یا نـهایتا قـرار دادن یک 

فـایل دانـلودی روی وب سـایت دانـلودی ام (بـه نـام راد آی تی) بـود. بـعد از مـدتی دریافـتم که 

بـا وردپـرس می تـوان کار هـای جـالـب تـری انـجام داد. از راه انـدازی یک وب سـایت خـدمـاتی تـا 

فـروش کاال و مـحصوالت دیجیتالی، یا حتی داشـتن یک وب سـایت جـامـع بـا امکانـاتی 

شگرف! 

حـاال بـعد از گـذشـت ۹ سـال که این مـتن را می نـویسم، وردپـرس بـرای مـن تـبدیل شـده بـه 

یک کارخـانـه پـول سـازی! هـر روز صـبح وقتی وارد دفـتر کارم می شـوم. مـقالـه آمـوزشی امـروز 

سـایت وردپـرسی مـان را منتشـر می کنم. ورودی هـای گـوگـل و درآمـد روز گـذشـته را بـررسی 

می کنم. همیشه بـحث و گـفتگوی مـن بـا دوسـتان یا تیم میهن وردپـرس بـرای بهـبود 

خـدمـات و مـحصوالت سـایت هسـت. اینکه چـطور کسب و کار آنـالین بهـتری داشـته بـاشیم. 

یک زندگی تماما آنالین و البته چالش انگیز که امیدوارم برای شما هم اتفاق بیافتد. 

آرزو و امیدواری مـن یا شخصی دیگر بـرای شـما فـایده ای جـز انـرژی مـثبت (که الـبته مـهم 

هسـت) نــخواهــد داشــت. اگــر این کتاب را مــطالــعه می کنید، قــطعا در کالس هــا و 

سمینار هـای انگیزشی بسیاری شـرکت کرده اید. شـما نیازی بـه انـرژی و انگیزه نـدارید. پـس 

بـاید بـدون حـرف هـای انگیزشی شـروع کنیم. بیاuد بـه شـما بـگوuم چـطور می تـوانید 

کارخـانـه پـول سـازی آنـالین خـودتـان را راه انـدازی کنید. این کتاب ثـمره ۵ سـال کار گـروهی بـا 

سیستم مـدیریت مـحتوای وردپـرس هسـت.  می تـوانید از آمـوزه هـای این کتاب بـرای 

راه انـدازی سـایت خـود اسـتفاده کنید و یک کسب و کار اینترنتی عـالی بـسازید. بـه امید 

روزی که همه شما عزیزان وبمستر طالیی باشید. 
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وردپرس چیست؟ چگونه سایت بسازیم؟ 
 

شـاید اسـم وردپـرس را زیاد شنیده بـاشید و مشـتاق هسـتید بـدانید وردپـرس چیست؟ 

پس با ما همراه باشید. 

روش هـای کسب درآمـد در تـمامی دوره هـا بـا تـوجـه بـه نیازهـای آن دوره مـتفاوت اسـت. در 

حـال حـاضـر هـر فـرد بـرای رسیدن بـه اسـتقالل مـالی و کسب درآمـد نیازمـند داشـتن آگـاهی 

از کسب وکار اینترنتی اسـت. همچنین الزمـه  پیشرفـت کسب وکارهـای سنتی تـبدیل آن هـا 

به کسب وکارهای آنالین می باشد. 

هـمه کسب وکارهـای سنتی نیاز دارنـد، تـا خـود را بـادانـش روز مـردم هـماهـنگ کنند و از 

روش هـای سنتی بـه سـمت روش هـای نـوین کسب درآمـد تغ�ر مسیر دهـند. امـروزه نیاز 

اسـت، تـا هـمه مـا یک کسب وکار اینترنتی داشـته بـاشیم و روزبـه روز در این زمینه مـوارد 

جدیدتری را یاد بگیریم. 

همه چیز درباره وردپرس 

داشـتن درآمـد کافی بـدون نیاز بـه تـخصص و سـرمـایه، ایده آل تـمامی افـراد اسـت. شـناخـت 

نیازهـای افـراد جـامـعه و پـاسـخ بـه این نیازهـا بـاعـث تـوسـعه کسب وکار اینترنتی می شـود. 

رسیدن بـه درآمـد ایده آل بـدون احتیاج بـه بـرنـامـه نـویس و هـزینه هـای اضـافی و فـقط بـا 

ابتکار عـمل از ویژگی هـای این کسب وکار اسـت. پـس بیاuد همین االن در مسیر کسب 

درآمـد اینترنتی (کسب درآمـد در خـواب) قـدم بـگذارید. الـبته بـا وردپـرس! حـال ببینیم 

وردپرس چیست؟ 

خـب اگـر قـصد دارید آمـوزش وردپـرس را شـروع کنید، مـطالـعه این کتاب را ادامـه بـدهید و 

با مبانی مقدماتی ساخت وب سایت اینترنتی آشنا شوید. 

بـرای راه انـدازی یک وب سـایت سیستم هـای مـدیریت مـحتوای زیادی در دسـترس هسـتند 

که بـرخی از آنـها نسـبت بـه بقیه بـرتـری هـایی دارنـد، وردپـرس یک سیستم مـدیریت مـحتوا 

متشکل از قـالـب هـا و پـوسـته هـای بسیار مـتنوع اسـت که بـه صـورت رایگان در اختیار 
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کاربــران قــرار می گیرد، شــما بــا اســتفاده از این سیستم بــدون داشــتن مــهارت در 

برنامه نویسی می تونید سایت خود را راه اندازی کنید. 

چگونه سایت بسازیم؟ 

در این مـقالـه بـه شـما تـوضیح می دهیم چـگونـه سـایت خـودتـان را از صـفر بـسازید. پـس  از 

طی کردن مـراحـلی که در اینجا بـه آن اشـاره می کنیم بـه راحتی می تـوانید سـایت خـودتـان را 

راه اندازی کنید. 

در واقع شما از ۳ طریق می توانید سایت بسازید: 

 ساختن سایت از طریق ساخت یک وبالگ و سپس نصب دامنه بر روی آن •

استفاده از سایت سازها: شما باید در این سایت ها عضو بشوید و سپس وب سایت خود را ایجاد کنید. •

اسـتفاده از سیستم مـدیریت مـحتوا CMS مـثل وردپـرس که درواقـع نـرم افـزارهـایی هسـتند که امکانـات •
زیادی را بـرای ایجاد وب سـایت هـای مـختلف بـا کاربـردهـای گـونـاگـون مـثل فـروشـگاهی، شـرکتی و… در 
اختیار شـما قـرار می دهـند. اگـر می خـواهید وب سـایتتان را بـدون اینکه بـه بـرنـامـه نـویسی نیازی داشـته بـاشـد 

راه اندازی کنید باید از CMS استفاده کنید. 

بـرای راه انـدازی یک وب سـایت بـه چـند مـؤلـفه اصلی نیاز داریم. که یکی یکی بـه بـررسی این 

مـؤلـفه هـا می پـردازیم. سـپس آمـوزش صـفر تـا صـد راه انـدازی سـایت بـه صـورت عملی و 

مدیریت آن با سیستم مدیریت محتوای وردپرس را به شما آموزش می دهیم. 

 (Domain) دامنه یا دامین

شـما تـقریبًا هـرروز در دنیای اینترنـت بـا دامـنه سـروکار دارید. در اینترنـت وب سـایت شـما 

بـاید یک آدرس مـنحصربـه فـرد داشـته بـاشـد تـا مشـتری هـای شـما بـتوانـند بـا واردکردن آن در 

مـرورگـر بـه وب سـایت شـما دسـترسی پیدا کنند. دامـنه درواقـع اسمی اخـتصاصی اسـت که 

هـر وب سـایتی بـرای مـتفاوت بـودن و قـابـل دسـترس بـودن نسـبت بـه بقیه وب سـایت هـا بـه 

خود می گیرد. 
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دامنه 

پـس شـما بـاید سعی کنید نـامی بـرای سـایتتان انـتخاب کنید که فـهم آن بـرای کاربـران 

سـایت راحـت بـاشـد، بـه راحتی بـتوانـند آن را یاد بگیرنـد و بـدون دردسـر نـام سـایت شـمارا 

جسـتجو کنند. نـامی که بـرای سـایتتان انـتخاب می کنید دارای یک پیشونـد (www) و 

پـسونـد می بـاشـد )مـثل .(ir, com, org بـنابـراین قـسمت اول هـر دامـنه www و قـسمت 

دوم اسم دامنه (همان اسم سایت) و قسمت سوم پسوند موضوعی دامنه است. 

بهترین پسوند دامنه برای راه اندازی سایت 

جــالــب اســت بــدانید که اکثر دامین هــای دو حــرفی درواقــع مــخفف نــام کشورهــا 

 United States مـخفف شـده us اسـت یا Iran مـخفف شـده ir می بـاشـند(بـرای مـثال

 ir است). پـسونـد دامـنه درواقـع بیانـگر نـوع و زمینه فـعالیت سـایت شـما اسـت. مـثًال پـسونـد

بــه این معنی اســت که ســایت شــما ایرانی می بــاشــد و یا پــسونــد com که مــخفف 

commerce است به معنی سایت تجاری می باشد. 

بـرای مـثال اگـر یک سـایت شـرکتی دارید بهـتر اسـت از پـسونـد .com اسـتفاده کنید الـبته 

دات کام بـه مـعنای Commercial اسـت نـه بـه مـعنای !Company تـوجـه داشـته بـاشید که 

دامین ها باید به صورت ماهانه یا ساالنه تمدید یا خریداری شوند. 
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امـا بـه این نکته تـوجـه کنید؛ دامینی که انـتخاب می کنید بهـتر اسـت بـا مـوضـوع و مـحتوای 

سـایتتان هـماهـنگ بـاشـد، چـون این مـوضـوع بـر روی سـئو سـایت اثـر می گـذارد. انـتخاب 

یک دامین مـتناسـب بـا سـایت می تـوانـد سـئو سـایت را بـاال بـبرد و بـاعـث شـود سـایت شـما 

اعتبار بیشتری نزد گوگل به دست آورد. 

ثبت یک دامنه مناسب 

بـرای راه انـدازی یک سـایت خـوب قـبل از هـر چیزی بـاید یک دامـنه مـناسـب بـرای خـودتـان 

ثبت کنید. 

نکته ای که بـاید بـه آن تـوجـه داشـته بـاشید این اسـت که دامـنه هـا اخـتصاصی هسـتند 

بـنابـراین قـبل از ثـبت دامـنه شـما بـاید مـطمئن شـوید که دامـنه مـدنـظرتـان خـالی اسـت یا 

خیر. بـه صـورت سـالیانـه خـریداری می شـونـد. مـثًال شـما یک دامـنه را بـرای مـدت یک یا چـند 

سـال خـریداری می کنید، بـعد از بـه اتـمام رسیدن این دوره اگـر دوبـاره دامـنه ی خـود را 

تمدید نکنید دیگران می توانند این دامنه را در اختیار بگیرند. 

چند مثال عملی 

بــه عــنوان مــثال دامــنه ســایت گـوگــل google.com و دامــنه ســایت میهن وردپــرس 

mihanwp.com  اســت. این یک تــعریف کلی از domain ســایت اســت و این دامــنه 

  .co بیانـگر نـام سـایت شـما، حـوزه کاری شـما یا ملیت شـما بـاشـد. بـه عـنوان مـثال دامـنه هـای

بـرای سـایت هـای شـرکتی و  com. بـرای سـایت هـای بین المللی (الـبته در اوایل بـرای 

ســایت هــای فــروشــگاهی بــه کار می رفــت.) و دامــنه هــای ir. مــختص کشور ایران 

می باشند. دامنه چیست؟ 

 (Host) هاست یا میزبانی وب

بـخش  هـاسـت را می تـوانیم دقیقًا بـه یک فـضای مـغازه تشـبیه کنیم. فـضای مـغازه شـامـل 

فـضا بـرای تـمامی اجـناس و خـدمـاتی اسـت که شـما بـه مشـتری مـغازه نـمایش می دهید. 

هـاسـت هـم دقیقًا شـامـل مـحتوایی اسـت که می تـوانید، بـه بـازدیدکنندگـان سـایت نـمایش 

بـدهید. این مـحتوا می تـوانـد شـامـل متنی که همین االن در حـال مـطالـعه آن هسـتید بـاشـد، 
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فـرم یا تـصویری که ابـتدای همین مـطلب دیدید و یا فیلمی که در سـایت مـا مـشاهـده 

خواهید کرد. 

این اطــالعــات روی هــارد یک کامپیوتــر قــوی که همیشه بــه اینترنــت مــتصل اســت. 

همین طـور همیشه روشـن اسـت، قـرار دارنـد و مـا بـا اسـتفاده از دامـنه می تـوانیم بـه این 

اطالعات دسترسی داشته باشیم. 

حـاال بـاید دامین خـود را روی یک هـاسـت یا هـمان میزبـان وب قـرار دهید. هـاسـت فـضایی 

مـشخص بـر روی شـبکه اینترنـت می بـاشـد، که تـمامی داده هـای سـایت شـما بـر روی این 

فـضا قـرار می گیرد. الـبته همین هـاسـت هـا نیز بـه چـند دسـته تقسیم بـندی می شـونـد: هـاسـت 

اشـتراکی، هـاسـت اخـتصاصی، هـاسـت محـلی(لـوکال هـاست)، هـاسـت پـرسـرعـت، هـاسـت 

مجازی، هاست رایگان، هاست ابری، هاست نامحدود و هاست خوشه ای. 

انواع هاست 

هـاسـت هـا ازنـظر سیستم عـامـل بـه دو دسـته تقسیم می شـونـد: ویندوز و لینوکس. شـما بـرای 

مـدیریت کردن هـاسـتتان (مـواردی مـثل انـتقال فـایل و نـصب قـالـب) بـاید از کنترل پـنل 

استفاده کنید. 

دو مدل هاست وجود دارد: هاست ویندوزی و لینوکسی. 

انتخاب هاست مناسب 

پس برای راه اندازی یک وب سایت به دو موردنیاز است که حتما باید داشته باشید: 

دامنه یا همان نام سایت •

هاست یا همان فضای سایت •

بـعد از تهیه این دو مـورد بـاید دامـنه را بـه وسیله ی DNS هـایی که شـرکت ارائـه دهـنده 

هاست در اختیار شما قرار داده است به هاست خود متصل کنید. 

هـاسـت بـه معنی میزبـان اسـت و فـضایی از یک سـرور همیشه روشـن اسـت که بـرای سـایت 

تـدارک دیده شـده اسـت. درواقـع شـما اگـر بـخواهید که یک وب سـایت داشـته بـاشید بـاید 
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بـتوانید اطـالعـات سـایت خـود را در یک فـضای امـن و مـطمئن در بسـتر اینترنـت قـرار 

بدهید، به این صورت اطالعات سایت شما در تمام جهان در دسترس می باشد. 

میزبـان وبی که انـتخاب می کنید خیلی اهمیت دارد چـون فـضایی اسـت که اطـالعـات 

سـایت بـر روی آن قـرار می گیرد و بـاید بـا تـوجـه بـه میزان مـحتوا و حجـم اطـالعـاتی که قـرار 

اسـت روی سـایت قـرار دهید انـتخاب کنید. هـزینه سـرویس هـای میزبـانی وب بـا تـوجـه بـه 

امکاناتی که در اختیار شما قرار می گیرد، متغیر است. 

هزینه هاست بستگی به فضای مورد نیاز شما دارد 

بـرای مـثال هـرچـه فـضای ذخیره اطـالعـات بیشتری بـخواهید هـزینه شـما بیشتر می شـود. 

سـرویس هـای میزبـانی وب رایگان هـم بـرای اسـتفاده وجـود دارنـد، ولی بـا تـوجـه بـه اینکه 

دارای محـدودیت هسـتند و اسـتانـداردهـایی را رعـایت نمی کنند، پیشنهاد نمی شـود که از 

این هاست ها استفاده کنید. 

پـس در انـتخاب شـرکتی که قـصد دارید هـاسـتتان را از آن خـریداری کنید، خیلی دقـت 

کنید. هـمان طـور که در قـسمت قـبل گـفته شـد بـاید دامین خـود را مـاهـانـه یا سـاالنـه خـرید یا 

تـمدید کنید، هـاسـت هـم مـانـند دامین بـاید بـه صـورت مـاهـانـه یا سـاالنـه خـریداری یا تـمدید 

شود. 

هاست ویندوزی یا لینوکس؟ 

از مــحبوب تــرین کنترل پــنل هــای ویندوزی می تــوان بــه Website Panel, Plesk و از 

مـحبوبـترین کنترل پـنل هـای لینوکسی می تـوان بـه Cpanel, DirectAdmin اشـاره کرد. 

مـعموًال بـرای سـایت هـایی که بـا زبـان asp.net و پـایگاه داده ی MYSQL سـاخـته می شـونـد 

از هـاسـت هـای ویندوزی اسـتفاده می شـود. سـایت هـایی که بـا زبـان php و پـایگاه داده ی 

MYSQL سـاخـته می شـونـد نیز، از هـاسـت هـای لینوکسی اسـتفاده می شـود. بـا تـوجـه بـه 

اینکه وردپـرس بـا زبـان php تـوسـعه یافـته اسـت، پیشنهاد می کنیم از هـاسـت هـای لینوکس 

استفاده شود. 
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سایت استاتیک یا داینامیک؟! 

قـبل از هـر چیز نیاز دارید که بـا انـواع سـایت هـا آشـنایی پیدا کنید و هـریک از ویژگی هـای 

آن هـا را بهـتر بـشناسید تـا بـتوانید بـا تـوجـه بـه نیازتـان یک انـتخاب درسـت داشـته بـاشید، 

پس با ما همراه باشید تا با انواع آن ها آشنا شوید. 

سـایت هـای اسـتاتیک (ایستا) نسـبت بـه سـایت هـای داینامیک (پـویا) امنیت بـاالتـری 

دارنـد، الـبته اگـر در سـایت هـای داینامیک (پـویا) در طـراحی و کد نـویسی سـایت از 

شیوه های درست استفاده شود، می توان امنیت سایت را باال برد. 

 امـا بـا تـوجـه بـه اینکه سـایت هـای داینامیک(پـویا) دارای پـنل مـدیریت یا نـرم افـزارهـای 

مـدیریت مـحتوا مـثل وردپـرس هسـتند، بـدون داشـتن دانـش بـرنـامـه نـویسی می تـوان هـر 

نـوع تغ�ری در آن اعـمال کرد و بـا تـوجـه بـه اینکه نیازی بـه مـراجـعه کردن بـه طـراح وب 

نیست بخشی از هزینه های بروزرسانی و اعمال تغ�رات از بین می رود. 

درنتیجه اگـر سـایت شـما نیاز بـه اعـمال تغ�رات زیادی داشـته بـاشـد، سـایتتان را بـاید از 

نـوع داینامیک یا پـویا انـتخاب کنید تـا نیازی بـه پـرداخـت هـزینه بـه طـراح وب نـداشـته 

بـاشید و خـودتـان بـتوانید این تغ�رات را بـه راحتی اعـمال کنید. ولی اگـر سـایت کوچکی 

راه انـدازی می کنید که نیاز بـه اعـمال تغ�رات کمی دارد، سـایت از نـوع اسـتاتیک یا ایستا 

برای شما گزینه ی بهتری خواهد بود. 

دو روش بـرای سـاخـت سـایت وجـود دارد که شـما بـه دلـخواه می تـوانید از آن هـا اسـتفاده 

کـنیـد. روش اول سیـسـتـم هـــای مـــدیـریـت مـــحـتـوا (CMS) و روش دوم طـــراحی و 

برنامه نویسی است. 

ساخت سایت با سیستم مدیریت محتوا 

سـایتی که بـا سیستم هـای مـدیریت مـحتوا ایجاد می کنید درواقـع هـمان سـایت هـای 

داینامیک یا پـویا هسـتند. اگـر درزمینه ی طـراحی سـایت مـبتدی هسـتید و قـصد دارید یک 

وب سـایت ایجاد کنید پیشنهاد می کنیم که از سیستم هـای مـدیریت مـحتوا مـثل وردپـرس 

استفاده کنید، چراکه طراحی و برنامه نویسی سایت بسیار وقت گیر و هزینه بر است. 
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سیستم مدیریت محتوا دقیقا چیست؟ 

سیـسـتـم مـــدیـریـت مـــحـتـوا یـا هـــمـان (content management system) CMS یک 

سیستم نـرم افـزاری مـدیریت مـحتوای تـحت وب می بـاشـد، که شـما بـا اسـتفاده از این 

سیستم نـرم افـزاری می تـوانید، مـحتوا سـایتتان (مـتن، فیلم ، تـصویر و هـر چیز دیگری) را 

مدیریت کنید. 

بـا اسـتفاده از این CMS می تـوانید بـدون دانـش بـرنـامـه نـویسی از صـفر تـا صـد یک سـایت را 

راه انـدازی کنید، همچنین بـدون نیاز بـه تغ�ر کدهـای بـرنـامـه نـویسی شـده سـایت، بـه 

سایتتان محتوا اضافه کنید و محتوا را به راحتی آب خوردن مدیریت کنید. 

از ویژگی  هـای CMSهـا می تـوان بـه ویرایش راحـت و سـریع مـطالـب، ویرایش قـدرتـمند 

صـفحه هـای سـایت، دسـته بـندی مـطالـب، صـرفـه جـویی در زمـان، پشـتیبانی مـطمئن و 

ســفارشی ســازی اشــاره کرد. از سیستم هــای مــدیریت مــحتوای مــحبوب می  تــوان بــه 

WordPress, Joomla, Drupal  اشاره کرد. 

خـوشـبختانـه مـنابـع فـارسی مـثل میهن وردپـرس وجـود دارنـد؛ که بـا فـعالیت درزمینه سیستم 

مـدیریت مـحتوا “وردپـرس” این امکان را بـرای شـما فـراهـم کرده انـد، تـا بـا آمـوزش در این 

زمینه بتوانید سایت های قدرتمندی را به وجود بیاورید. 

 CMS سیستم مدیریت محتوا یا

هـمان طـور که قـبل تـر اشـاره شـد، سـایت هـا بـرای مـدیریت بـه دو نـوع بـخش بـندی می شـونـد: 

یکی سـایت هـای اسـتاتیک یا ایستا و دوم سـایت هـای داینامیک یا پـویا. سـایت هـای 

اسـتاتیک (ایستا) مـعموال بـا زبـان هـای HTML, CSS ایجاد می شـونـد و هـزینه کمتری 

نسبت به سایت های داینامیک (پویا) برای ساخت دارند.  

امـا بـا تـوجـه بـه اینکه این سـایت هـا فـاقـد پـنل مـدیریت یا نـرم افـزارهـای مـدیریتی مـثل 

وردپـرس هسـتند، شـما بـرای اینکه بـتوانید کوچک تـرین تغ�ری در سـایت خـودتـان ایجاد 

کنید بـاید بـه طـراح وب مـراجـعه کنید تـا تغ�رات را بـرای شـما اعـمال کند که این مـوضـوع 

عالوه بر وقت گیر بودن هزینه زیادی نیز برای شما به همراه دارد. 
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بـرای راه انـدازی وب سـایت می تـوانید تـوسـط نـرم افـزارهـای مختلفی سـایت خـودتـان را 

راه انـدازی کنید. در عـلم طـراحی و راه انـدازی وب سـایت بـرای پیاده سـازی یک وب سـایت 

بـاید کدهـایی نـوشـته شـود. بـه عـنوان مـثال در زبـان html بـرای اینکه یک تـصویر در یک 

صفحه وب قرار دهیم باید کد img src را در کدهای آن صفحه قرار می دادیم. 

 Frontpage یا نـرم افـزار Adobe Dreamweaver این کار را بـا نـرم افـزارهـای مـختلف مـثل

انـجام می شـد. امـا بـرای مـدیر یک شـرکت یا یک بـنگاه دار اصـًال این کار جـالبی نـبود، که بـا 

این کدهـا و نـرم افـزارهـا سـروکله بـزنـند و یا بـدتـر از آن نمی شـود بـرای درج یک مـطلب یا 

مـحصول یا خـبر جـدید یک صـفحه جـداگـانـه طـراحی و کد نـویسی کرد. این گـونـه بـود که 

cmsها یا سیستم های مدیریت محتوا وارد عرصه وب شدند. 

هزینه CMS چقدر هست؟ 

یکی از مشکل هــایی درگــذشــته که بــاعــث می شــد افــراد کمتری بــه ســمت داشــتن 

وب سـایت هـای اینترنتی بـرونـد، هـزینه ی خیلی زیاد بـرای طـراحی وب سـایت بـود. امـروزه بـا 

در دسـترس قـرار گـرفـتن سیستم هـای مـدیریت مـحتوا دیگر چنین مشکلی وجـود نـدارد. 

سیستم مـدیریت مـحتوا نـرم افـزارهـای تـحت وبی هسـتند که بـه کمک آن هـا، شـما قـادر 

خواهید بود که محتوای سایت خود را مدیریت، به روزرسانی و بازیابی کنید. 

شـما بـا اسـتفاده از سیستم مـدیریت مـحتوا بـه راحتی می تـوانید سـایت بـسازید و بـا تـوجـه 

بـه نیازتـان و زمینه فـعالیت سـایتتان ویژگی هـای مختلفی را در کمترین زمـان و بـا صـرف 

کمترین هـزینه اضـافـه کنید و درواقـع یکی از مـزایای بسیار مـهم سیستم هـای تـولید مـحتوا 

قابلیت انعطاف پذیری آن ها با توجه به نیاز مخاطب هست. 
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 HTML کدهای

در CMSهـا اطـالعـات از یک دیتابیس خـوانـده شـده و بـا اجـرای کدهـا و تجـزیه تحـلیل 

اطـالعـات طی چـند صـدم ثـانیه، این اطـالعـات در مـعرض دید بـازدیدکننده قـرار داده خـواهـد 

شد. 

چرا پیشنهاد ما سیستم های مدیریت محتوا مثل وردپرس است؟ 

چـون شـما بـا اسـتفاده از این سیستم می تـوانید بـدون کد نـویسی و هیچ تـخصص خـاصی 

سـایت خـودتـان را راه انـدازی کنید. همین طـور این امکان را دارید که کار بـا این سیستم را 

در زمـان بسیار کوتـاهی یاد بگیرید، چـراکه اسـتفاده از این سیستم بسیار راحـت می بـاشـد. 

همچنین بـا اسـتفاده از وردپـرس دیگر نیازی بـه اسـتخدام یک فـرد بـرای پشـتیبانی سـایتتان 

نـدارید و خـودتـان بـه تـنهایی می تـوانید سـایتتان را مـدیریت کنید (در صـورت نیاز می تـوانید 

از دوره هـای آمـوزشی میهن وردپـرس که در این راسـتا جـمع آوری شـده اسـت اسـتفاده 

کنید). 

درصـورتی که بـخواهید بـرنـامـه نـویسی سـایت و طـراحی وب را آمـوزش ببینید نیاز بـه صـرف 

هزینه و زمان بسیار زیادی هستید. 

بـنابـراین بـا اسـتفاده از سیستم هـای مـدیریت مـحتوا شـما قـادر خـواهید بـود سـایت هـای 

داینامیک(پویا) را راه اندازی کنید. 
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امـا چـرا وردپـرس؟ وردپـرس بهـترین و پـرطـرفـدارتـرین سیستم مـدیریت مـحتوای جـهان 

اسـت و الـبته از هـمه مـهم تـر رایگان بـودن وردپـرس اسـت. سـایت هـای بـزرگی هـمچون 

فیسبوک و CNN از این سیستم مدیریت محتوا استفاده می کنند. 

وردپرس چیست؟ 

وردپـرس یک سیستم مـدیریت مـحتوای (CMS) مـتن بـاز (open source) تـحت وب و 

رایگان می بـاشـد، شـما بـا این نـرم افـزار مـدیریت مـحتوا می تـوانید مـحتوا و مـطالـب سـایتتان 

را به راحتی مدیریت کنید. 

بـا اسـتفاده از وردپـرس می تـوان گـونـه هـای مختلفی از وب سـایت را بـسازیم. وردپـرس 

شـامـل تـعداد زیادی قـالـب هـای مـتنوع و پـوسـته هـای وردپـرسی اسـت همچنین افـزونـه هـای 

وردپـرس بـه شـما کمک می کند تـا بـخش هـای مختلفی را بـه سـایت خـود اضـافـه کنید. شـما 

می تـوانید بـا اسـتفاده از وردپـرس یک سـایت را بـدون نیاز بـه مـهارت بـرنـامـه نـویسی یا کمک 

گرفتن از برنامه نویس راه اندازی کنید. 

وردپـرس یک سیستم مـدیریت مـحتوا (cms) هـمه کاره و چـندمـنظوره تـحت وب اسـت، 

که بـا زبـان PHP بـرنـامـه نـویسی شـده و شـما می تـوانید بـا آن انـواع سـایت هـای وبـالگی، 

شخصی، فروشگاهی، شرکتی و هر نوع سایت دیگری را راه اندازی کنید. 
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وردپـرس یک نـرم افـزار ارائـه مـحتوا بـه صـورت مـتن بـاز اسـت که بـر اسـاس سـادگی در کارکرد 

و سـرعـت و تجـربـه کاربـری عـالی مـتمرکزشـده اسـت. وردپـرس بـا یک جـامـعه فـعال و قلبی 

مـتن بـاز شـروع بـه کار کرده و می تـوانـد بـه شـما کمک کند یک وب سـایت عـالی راه انـدازی 

کنید. 

ساخت سایت با وردپرس 

بـرای راه انـدازی یک وب سـایت سیستم هـای مـدیریت مـحتوای زیادی در دسـترس هسـتند 

که بـرخی از آنـها نسـبت بـه بقیه بـرتـری هـایی دارنـد، وردپـرس یک سیستم مـدیریت مـحتوا 

متشکل از قـالـب هـا و پـوسـته هـای بسیار مـتنوع اسـت که بـه صـورت رایگان در اختیار 

کاربــران قــرار می گیرد، شــما بــا اســتفاده از این سیستم بــدون داشــتن مــهارت در 

برنامه نویسی می توانید سایت خود را راه اندازی کنید. 

مـهارت بـرنـامـه نـویسی از مـواردی اسـت که افـراد فکر می کنند بـدون داشـتن این مـهارت قـادر 

نیستند فـعالیتی در اینترنـت داشـته بـاشـند، امـا سیستم مـدیریت مـحتوا این امکان را بـه 

افـراد داده اسـت که بـدون نیاز بـه پیش زمینه ای در مـورد بـرنـامـه نـویسی بـتوانـند بـه آسـانی 

کسب و کار اینترنتی خــود را راه بیندازنــد، الــبته این سیستم بــرای افــرادی که قــابلیت 
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بـرنـامـه نـویسی نیز دارنـد مـناسـب اسـت و کاربـران می تـوانـند بـا کدنـویسی هـرگـونـه 

شخصی سازی را در وب سایت خود انجام دهند و صاحب یک وب سایت حرفه ای شوند. 

از دیگر ویژگی هـای وردپـرس می تـونیم بـه مـنبع بـاز بـودن اون اشـاره کنیم یعنی اینکه این 

سیستم بـه شـما مـنابـع رایگانی را ارائـه می کند در واقـع شـما بـدون پـرداخـت هیچ هـزینه ای 

می تـونید بـه طـور کامـل از مـنابـع وردپـرس اسـتفاده کنید. در این دوره بـه شـما آمـوزش 

ساخت سایت با وردپرس را توضیح خواهیم داد. اما بیاuد بیشتر از وردپرس بدانیم… 

با وردپرس، هر نوع سایتی بسازید! 

وردپـرس تـوسـط گـروه automattic سـاخـته شـده و در چـند سـال نخسـت فـقط بـرای ایجاد 

سـایت هـای وبـالگی اسـتفاده می شـد. امـا طـراحی و کد نـویسی افـزونـه هـا و قـالـب هـای 

حـرفـه ای وردپـرس مـاجـرا را تغ�ر داد. امـروزه شـما هـر نـوع قـالـب وردپـرس اعـم از وبـالگی، 

مجـله ای خـبری، شـرکتی، مـشاور امـالک، دانـلود، شخصی، فـروشـگاهی، پـزشکی و آمـوزشی 

را می تـوانید بـرای وردپـرس پیدا کنید. پـس وردپـرس امـروز می تـوانـد بـرای شـما هـر نـوع 

سایتی راه اندازی کند. 

خـب اینجا می خـوایم بـه زبـان خیلی راحـت در ارتـباط بـا مـفهوم وردپـرس بـراتـون 

 Open تـوضیحاتی رو بـدیم! وردپـرس یه نـرم افـزار رایگان و مـتن بـاز می بـاشـد. مـتن بـاز یا

Source بـودن یک نـرم افـزار بـه این معنی هسـت که هـر فـردی این امکان رو داره که این 

نـرم افـزارهـا رو بـعد از بـررسی ویرایش کنه و تغ�راتی رو روش بـه وجـود بیاره و تـوسـعه 

بـده! طـراح این نـوع بـرنـامـه هـای مـتن بـاز کد مـنبع بـرنـامـه را در اختیار مـتقاضیان قـرار 

می دهـند و در نتیجه اگـر بـرنـامـه بـاگ و یا مشکل خـاصی داشـته بـاشـد این اشکاالت 

سریع تر پیدا و برطرف می شوند. 

امـا چـرا وردپـرس؟ وردپـرس بهـترین و پـرطـرفـدارتـرین سیستم مـدیریت مـحتوای جـهان 

اسـت و الـبته از هـمه چی مـهمتر رایگان بـودن وردپـرس اسـت. سـایت هـای بـزرگی هـمچون 

فیسبوک و CNN  از این سیستم مدیریت محتوا استفاده می کنند. 
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متن باز بودن وردپرس 

درواقـع بـه دلیل همین مـتن بـاز بـودن وردپـرس سیستم مـدیریت مـحتوایی اسـت که 

قـابلیت انـعطاف پـذیری خیلی زیادی دارد، بـه این معنی که شـما بـا کمک این سیستم 

مـدیریت مـحتوا قـادر هسـتید هـر نـوع سـایتی را از قبیل: سـایت شـرکتی، فـروشـگاهی، 

خـبری و … بـسازید. شـما اگـر تـا حـدود بـا بـرنـامـه نـویسی و کد نـویسی آشـنایی داشـته بـاشید 

بـه راحتی قـادر هسـتید که هـر نـوعی شخصی سـازی روی وردپـرس انـجام بـدید که یکی از 

دالیل محبوبیت زیاد وردپرس بین طراحان سایت همین قابلیت است. 

از ویژگی هـا و قـابلیت هـای خـوب وردپـرس میتونیم بـه مـوارد زیر بـه صـورت خـالصـه اشـاره 

کنیم: 

از ویژگی هـا و قـابلیت هـای خـوب وردپـرس می تـوانیم بـه مـوارد زیر بـه صـورت خـالصـه 

اشـاره کنیم: امنیت بـاال، سـئوی قـوی، رسـپانسیو یا هـمان واکنش گـرا بـودن سـایت (یعنی 

سـایت شـما در صـفحه نـمایش هـای مـختلف و در ابـعاد مـختلف بـه درسـتی نـمایش داده 

می شـود و کامـًال بـا هـمه ی گـوشی هـای هـوشـمند سـازگـار می بـاشـد)، سـازگـار بـودن بـا زبـان 

فـارسی، بـه روزرسـانی هـای پی درپی بـرای رفـع بـاگ هـا و مشکالت امنیتی، قـابلیت بک آپ 

گیری (گـرفـتن نـسخه پشـتیبان از سـایت) و انـتخاب کردن قـالـب دلـخواه بـا تـوجـه بـه حجـم 

بسیار زیاد قالب ها اشاره کرد. 

مـتن بـاز یا Open Source بـودن یک نـرم افـزار بـه این معنی اسـت که هـر فـردی این امکان 

را دارد که این نـرم افـزارهـا را بـعد از بـررسی ویرایش کند و تغ�راتی را روش بـه وجـود 

بیاورد و تـوسـعه بـدهـد! طـراح این نـوع بـرنـامـه هـای مـتن بـاز کد مـنبع بـرنـامـه را در اختیار 

مـتقاضیان قـرار می دهـند و درنتیجه اگـر بـرنـامـه بـاگ و یا مشکل خـاصی داشـته بـاشـد این 

اشکاالت سریع تر پیدا و برطرف می شوند. 

اثبات شده در بین سایت های معتبر 

اکثر سـایت هـای دنیا از وردپـرس اسـتفاده می کنند. طـبق آخـرین آمـارهـا بیش از 30% از 

سـایت هـای جـهان از وردپـرس اسـتفاده می کنند که این آمـار خـوبی اسـت و نـشان دهـنده 

مـحبوبیت این سیستم مـدیریت مـحتوا در بین سـایت هـای جـهان اسـت. از سـایت هـایی 
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که از وردپـرس اسـتفاده می کنند، می تـوان از وبـالگ فیسبوک و سـایت AngryBirds و 

Google Ventures و سـایت کوکاکوال و NY Times نـام بـرد. وردپـرس بیش از سیزده 

سـال اسـت که در حـال فـعالیت بـوده و تـا امـروز بیش از ۵۰ میلیون وب سـایت از وردپـرس 

استفاده می کنند. 

امنیت وردپرس چطور است؟ 

زمـانی که بـه فکر طـراحی سـایت و اجـرای آن بـرای کسب وکارمـان هسـتیم مـهم تـرین اصـل 

امنیت سـایت اسـت، که بـه آن اهمیت زیادی می دهیم. ازاین رو هـرگـاه بـه دنـبال یک 

سیستم مـدیریت مـحتوای خـاص می گـردیم که سـایت خـود را بـا آن طـراحی و اجـرا کنیم؛ 

سیستمی را انـتخاب می کنیم که بـتوان بـا آن امنیت سـایت خـود را بـاال بـرد. هـنگامی که 

می خـواهید امنیت وردپـرس را بـررسی کنید بـاید یک پـایه ی محکم را بـنا کنید؛ تـا در بـرابـر 

نـگاه هـای انـتقادی آن را تـحت نـظر بگیرید. در این آمـوزش وردپـرس و آمـوزش هـای امنیت 

سعی کردیم مــواردی را مــطرح کنیم که بــه کمک آن هــا می تــوانید بــه حــفظ امنیت 

وردپرس کمک بزرگی نماuد. 

بگوuد: می توانی سایت میهن وردپرس را هک کنی؟ 

هک کردن یک وب سـایت آن قـدرهـا که فکر می کنید سـاده نیست. این مـوضـوع بـه شـما 

بسـتگی دارد که بـه چـه میزان بـرای حـفظ امنیت وردپـرس تـالش کرده اید تـا سـدی قـوی در 

مـقابـل عـوامـل مخـرب ایجاد کنید. نکات کلیدی وجـود دارد که بـا رعـایت آنـها می تـوانید بـه 

مـوفقیت بـرسید. کافی اسـت آمـوزش هـای مـوردنیاز را ببینید و آن هـا را بـر روی سـایت 

وردپرس خود اجرا کنید. 

بـحث امنیت در طـراحی سـایت بسیار حـائـز اهمیت هسـت. درواقـع شـما اگـر بـه امنیت 

سـایتی که سـاخـته اید، اهمیت نـدهید تـمام زحـمت هـایی که بـرای سـایت کشیده اید از بین 

می رود. اگـر وب سـایت شـما هک شـود، هـم بـه لـحاظ مـالی و اقـتصادی خـسارت بسیار 

زیادی بـه شـما وارد می کند. همچنین بـه شهـرت کسب وکار اینترنتی شـما لـطمه می زنـد. 

هکرهـا هـم می تـوانـند اطـالعـات کاربـران شـمارا بـدزدنـد و یا روی سـایت شـما نـرم افـزارهـای 

مخـرب و بـدافـزار نـصب کنند بـااینکه دسـترسی شـما بـه سـایتتان را قـطع می کنند و بـرای 

دادن دسترسی دوباره به شما از شما تقاضای مبلغ زیادی پول می کنند! 
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امنیت وردپرس 

بـه همین دلیل بسیار مـهم اسـت که شـما بـه بـخش امنیت سـایتتان تـوجـه ویژه ای داشـته 

بـاشید. ازآنـجایی که هسـته وردپـرس خیلی امـن اسـت و هـمه روزه بـه وسیله تـعداد بسیار 

زیادی تـوسـعه دهـنده بـررسی و عیب یابی می شـود، روزبـه روز هـم بـه لـحاظ امنیتی ارتـقا پیدا 

می کند و قـابـل اطمینان تـر می شـود. درواقـع بـه روزرسـانی هـای نظمی که تـوسـط وردپـرس 

انجام می شوند به شدت از میزان آسیب پذیری سایت شما مقابل هکرها کم می کند. 

چرا می گویند وردپرس امن نیست؟ 

عـده ای دیگر از افـراد نیز بـه صـورت خـودسـرانـه و بـدون داشـتن آگـاهی کافی اقـدامـات 

نـادرسـتی در جهـت تـأمین امنیت سـایت خـود می کنند. اکیدًا از این مـوضـوع پـرهیز کنید؛ 

تــنها در صــورتی اقــدام بــه افــزایش امنیت ســایت خــود کنید که بــه صــورت اصــولی 

آموـزش هاـیی دراین باـره دیده باـشید. در غیر این صوـرت نهـ تنـها امنیت ساـیت را باـال 

نمی برید بلکه صدمات زیادی را به سایت خود وارد می کنید. 

درسـت اسـت که پرکاربـرد بـودن سیستم مـدیریت مـحتوای وردپـرس یکی از حـسن هـای آن 

شـناخـته می شـود؛ ولی همین پـرکاربـرد بـودن بـاعـث جـذب شـدن هکرهـا بـه سـمت آن نیز 

می شـود. امنیت فـضاهـای اینترنتی از عـواملی اسـت که صـاحـبان کسب وکار را از راهـانـدازی 
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یک کسب وکار اینترنتی بــاز میدارد؛ پــس تــأمین امنیت در وردپــرس از اهمیت بــاالیی 

بـرخـوردار اسـت. الـبته الزم بـه ذکر اسـت که مـدیران وردپـرس در این زمینه راهکارهـای 

زیادی ارائـه کرده انـد. مسـلمًا بـه طـور حـتم نمی تـوان گـفت که امنیت وردپـرس 100 می بـاشـد 

امـا بـا انـجام راهکارهـای ارائـه شـده تـوسـط مـدیران وردپـرس شـما میتوانید تـا حـد زیادی 

امنیت سـایت خـودتـان را تـأمین کنید. درواقـع امنیت وردپـرس عـالوه بـر کاربـران دغـدغـه ای 

برای مدیران و صاحبان خود وردپرس نیز می باشد. 

نتیجه گیری درباره امنیت وردپرس 

یکی از نـگرانی هـای اصلی که صـاحـبان کسب وکارهـای اینترنتی بـا آن مـواجـه هسـتند میزان 

و چـگونگی تـأمین امنیت سـایت آن هـا می بـاشـد. ازاین رو هـمواره بـه دنـبال افـزونـه هـا و 

راهکارهـایی هسـتند که بـتوانـند از آن هـا در جهـت افـزایش امنیت سـایت خـود اسـتفاده 

کنند. وردپــرس در مــقایسه بــا دیگر سیستم هــای مــدیریت مــحتوا از ایمنی بیشتری 

برخوردار است؛ اما این به معنی این نیست که امنیت بسیار باالیی دارد. 

بـرخی از صـاحـبان کسب وکار بـرای اینکه متحـمل هـزینه نـشونـد اقـدام بـه خـریداری 

هـاسـت هـای پـرقـدرت نمی کنند و کار خـود را بـا یک هـاسـت ارزان و مـعمولی شـروع می کنند. 

این افـراد در طـول کار خـود بـا مشکالت عـمده ای رو بـه رو می شـونـد. امـا اگـر این افـراد بـا 

هـوشـمندی این هـزینه را در ابـتدای کار خـود پـرداخـت کنند نتیجه این مـوضـوع را در طی 

فعالیت خود به خوبی مشاهده می کنند. 

وردپرس امن هست. نگران نباشید. 

پـس وردپـرس مـطمئن و بـا امنیت بـاال اسـت. هـمان طـور که گـفتم اکثر سـایت هـای دنیا از 

وردپـرس اسـتفاده می کنند و تـا حـاال فکر نمی کنم بـالگ فیسبوک که از وردپـرس اسـتفاده 

می کند و یکی از پـر بـازدیدتـرین سـایت هـای جـهان اسـت هک شـده و یا امنیتش بـه خـطر 

افتاده باشد. 

وردپـرس از امنیت بسیار بـاالیی بـرخـوردار اسـت. امـا امنیت یک مسـئله نسـبی اسـت و 

هیچ وقـت صـد در صـد نـخواهـد بـود. بـه همین دلیل وردپـرس هـرروز مشکالت را بـررسی 

می کند و در بـه روزرسـانی رفـع می کند. عـالوه بـر تیم وردپـرس، بـرنـامـه نـویس هـای زیادی در 
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جـهان هسـتند که روی امنیت وردپـرس کار می کنند. عـالوه بـر اینکه وردپـرس بـه خـودی خـود 

تـا حـد زیادی ایمن اسـت، افـزونـه هـایی نیز بـرای ایمن تـر کردن سـایت وجـود دارد. از طـریق 

آن ها می توانید تا حد زیادی سایت خود را امن کنید. 

البته فراموش نکنید که… 

الـبته بـارهـا و بـارهـا اعـالم کردیم که امنیت امـری کامـال نسـبی اسـت شـما ممکن اسـت یک 

سیستم عـامـل بـا امنیت بسیار پـاuن را بـتوانید بـا اسـتفاده از مـوارد امنیتی در نـظر گـرفـته 

شـده تـوسـط خـودتـان بـه یک سیستم کامـال امـن تـبدیل کنید یا ممکن اسـت یک سیستم بـا 

امنیت بسیار بـاال را در اختیار شخصی که دانـش امنیتی نـدارد قـرار دهید تـا آن را بـه یک 

سیستم کامال ناامن  تبدیل کند. 

امنیت نـرم افـزارهـای اینترنتی بـرای هـمه خیلی مـهمه و چیزی که وردپـرس رو از بقیه 

نـرم افـزارهـا جـدا میکنه اینه که اطـالعـات شخصی شـما رو فـقط خـودتـون بـهش دسـترسی 

دارید. درواقـع افـراد زیادی هسـتند که مـراقـب کدهـای اصلی وردپـرس هسـتند و خیال 

شما رو بابت امنیت راحت می کنند. 

قیمت وردپرس 

وردپـرس جـزو سیستم هـای اپـن سـورس اسـت. از مـزیت هـای یک سیستم اپـن سـورس این 

اسـت که، سـازنـده آن سیستم تـمام کدهـا را بـه صـورت کامـال رایگان در اختیار عـموم افـراد 

قرار می دهد. پس می توانید همین االن وردپرس را به صورت کامال رایگان دانلود کنید. 

هـزینه طـراحی سـایت بـا وردپـرس نسـبت بـه بقیه روش هـای طـراحی سـایت خیلی کمتر 

اسـت. چـرا؟ چـون اسـتفاده از وردپـرس رایگان اسـت و نیازی بـه پـرداخـت هـزینه نـدارد. در 

کل سیستم مـدیریت مـحتوای شـما نیاز بـه بـرنـامـه نـویسی نـدارد پـس هـزینه ی اصلی که 

شـما بـرای طـراحی سـایت بـاید اخـتصاص بـدهید حـذف می شـود و تـنها هـزینه ای که شـما 

بـاید بـپردازید هـزینه قـالـب و افـزونـه وردپـرس اسـت حتی خـود وردپـرس قـالـب هـا و 

افـزونـه هـای رایگان زیادی را بـا تـنوع بـاال بـه شـما ارائـه می دهـد. شـما می تـوانید، یکی از 

۶۰۰۰ قالب رایگان وردپرس برای طراحی سایت خود استفاده کنید. 
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هزاران قالب و افزونه رایگان 

عـالوه بـر رایگان بـودن خـود وردپـرس این سیستم هـزاران قـالـب و افـزونـه از پیش طـراحی 

شـده را نیز بـه شـما بـه صـورت رایگان ارائـه می کند و شـما می تـونید این قـالـب هـای مـختلف 

را نـصب کنید و ظـاهـر سـایت خـود را بـه نسـبت فـعالیت شـما در سـایت و کسب و کار شـما 

تغ�ر دهید و بـا چـند کلیک سـاده افـزونـه یا هـمان ابـزارهـای مـورد نیاز کسب و کار خـود را 

روی سـایت خـودتـون نـصب و مـدیریت کنید، بـه عـنوان مـثال چـت پشـتیبان آنـالین که در 

سـایت مـا مـشاهـده می کنید یکی از ابـزارهـای وردپـرس اسـت که از طـریق افـزونـه مـا روی 

سـایت خـود نـصب و فـعال کردیم، فـرامـوش نکنید که قـالـب هـایی نیز در وردپـرس وجـود 

دارنـد که غیر رایگان هسـتند و شـما بـا خــریداری آنـها امکانـات بیشتری را بـه دسـت 

می آوردید و می تونید صاحب یک وب سایت حرفه ای شوید. 

شـما در وردپـرس بـه راحتی قـادر هسـتید بـرای سـایت خـودتـان صـفحه هـای ثـابـت مـثل 

تـماس بـا مـا یا قـوانین خـرید ایجاد کنید و یا اینکه صـفحات متغ�ر مـانـند وبـالگ که بـه 

صـورت روزانـه و یا حتی سـاعتی مـحتوای آن قـابـل تغ�ر اسـت در سـایت خـود اعـمال کنید، 

توضیح تمامی این موارد در پکیج آموزشی وبستران طالیی به صورت کامل وجود دارد. 

نصب آسان و راحت 

بـه گـفته سـازنـدگـان وردپـرس نـصب آن در عـرض چـند دقیقه تـوسـط یک فـرد نـه چـندان 

حرفه ای می تواند صورت گیرد. 

بـه راحتی و بـا چـند کلیک می تـوانید وردپـرس را نـصب کنید. اگـر این را قـبول نـدارید و 

تا به حال نصب نکرده اید؟؟ امتحان کنید 

هـر فـردی بـا کمترین میزان اطـالعـات فنی درزمینه بـرنـامـه نـویسی قـادر اسـت که وردپـرس را 

نـصب کند و بـعدازآن هـم بـا اسـتفاده از قـالـب هـا و افـزونـه هـا سـایت مـوردنـظر خـود را 

طـراحی کند. شـما خیلی راحـت می تـوانید وارد سـایت وردپـرسی خـود شـوید و بـدون 

پرداخت هزینه صفحات جدید را در سایت خود ایجاد کنید. 

همچنین این سیستم مـدیریت مـحتوا انـعطاف پـذیری خیلی بـاالیی دارد و هـر شـخص بـا 

تـوجـه بـه سـلیقه و نیازهـای خـودش می تـوانـد بـه راحتی آن را شخصی سـازی کند و هـزاران 
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صـفحه جـدید را در سـایت ایجاد کند و همچنین نـگرانی بـابـت عملکرد سـایت نـداشـته 

بـاشـد. وردپـرس بـه راحتی نـصب راه انـدازی و بـه روزرسـانی می شـود و درکل رونـد کار بـا آن 

بسیار ساده است. 

راه انـدازی وردپـرس سـاده و آسـان اسـت و اسـتفاده از آن بـرای هـمه افـراد چـه افـراد مـبتدی 

و چـه بـرنـامـه نـویسان در دسـترس اسـت. یادگـرفـتن خیلی از نـرم افـزارهـا کار سـخت و 

زمـان بـری اسـت، ولی شـما تـنها بـا چـند سـاعـت وقـت گـذاشـتن بـرای وردپـرس آن را بـه راحتی 

یاد می گیرید. 

استفاده آسان و بدون دردسر از وردپرس 

اسـتفاده از وردپـرس بسیار آسـان هسـت. پـنل مـدیریت وردپـرس طـوری سـاخـته شـده که 

شــما بــه راحتی می تــوانید بــخش هــای مــختلف وبــگاهــتان را تغ�ر دهید و نیازی بــه 

بـرنـامـه نـویسی یا تـجارب قبلی نـخواهید داشـت. هـر فـردی بـا هـر دانـش فنی می تـوانـد 

وب سـایت خـود را بـا وردپـرس راه انـدازی کرده و مـدیریت کند و این یعنی قـدرتی که 

وردپرس به شما خواهد داد. 

It’s the power of Microsoft Word with the intuitiveness of an iPhone. 

https://codex.wordpress.org/WordPres 

اسـتفاده از وردپـرس بسیار آسـان اسـت. پـنل مـدیریت وردپـرس طـوری سـاخـته شـده که شـما 

بـه راحتی می تـوانید بـخش هـای مـختلف وبـگاهـتان را تغ�ر دهید و نیازی بـه بـرنـامـه نـویسی 

یا تـجارب قبلی نـخواهید داشـت. هـر فـردی بـا هـر دانـش فنی می تـوانـد، وب سـایت خـود را 

با وردپرس راه اندازی و مدیریت کند و این یعنی قدرتی که وردپرس به شما خواهد داد. 

وردپـرس مـنابـع رایگان دارد و شـما می تـوانید بـدون هـزینه هـای اضـافی از آن اسـتفاده 

کنید. هـر وب سـایتی بـرای اینکه بهـتر دیده شـود نیاز بـه سـئو بـاال دارد، از مـزیت هـای مـهم 

وردپـرس این اسـت که وردپـرس بیشترین میزان بهـره وری را از سـئو دارد و افـزونـه هـای 

وردپـرس بـاعـث می شـود، سـئو سـایتتان بـاال بـرود. وردپـرس سـازگـاری زیادی بـا مـوتـورهـای 

جستجو دارد که این مورد محبوبیت آن را باال می برد. 
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بروزرسانی مداوم و قابلیت بک آپ گیری منظم 

وردپـرس هـرچـند مـدت بـروزرسـانی می شـود و بـا هـر بـروزرسـانی قـابلیت هـای خـوبی بـه آن 

اضــافــه می شــود و همچنین می تــوانید از ســایتتان بک آپ بگیرید. الــبته بــرای بکاپ 

گیری از سـایتتان بـاید از یک افـزونـه بکاپ گیری اسـتفاده کنید که بـرای این مـورد هـم 

افزونه های رایگان و غیر   رایگان مختلفی در میهن وردپرس منتشرشده است. 

تیم تـوسـعه دهـنده سیستم مـدیریت مـحتوای وردپـرس، این سیستم را بـه طـور مـنظم و در 

فـواصـل زمـانی مـختلف بـه روزرسـانی می کنند و نـسخه جـدید را بـه صـورت رایگان در اختیار 

شـما قـرار می دهـند. یکی از فـواید این بـه روزرسـانی هـا عـالوه بـر اینکه ویژگی هـای جـدیدی را 

بـه شـما ارائـه می دهـد این اسـت که سـطح امنیت سـایت شـمارا بـاال می بـرد. پـس بـا 

اسـتفاده از وردپـرس شـما همیشه بـا یک سیستم بـه روز و کمترین میزان بـاگ کار می کنید. 

بـه روزرسـانی هـای بـزرگ وردپـرس بـه طـور میانگین هـر ۱۵۲ روز یک بـار انـجام می شـونـد، یعنی 

۲ تا ۳ بار در سال! 

انتخاب طیف عظیمی از قالب های وردپرس 

هـمه ی مـا شـروع خـوبی را در دنیای وب بـا وبـالگ نـویسی آغـاز کرده ایم؛ و هـمان گـونـه که 

در سـرویس هـای سـاخـت وبـالگ دیده ایم بـا اسـتفاده از قـالـب وبـالگ می تـوانسـتیم بـه راحتی 

از ظــاهــر دلــخواه خــود اســتفاده کنیم؛ که بــر اســاس زبــان HTML و CSS امکان 

شخصی سـازی هـر بـخش از قـالـب را بـه مـا می داد. در وردپـرس نیز شـما بـا همین امکان 

مـواجـه هسـتید؛ امـا بـا این تـفاوت که دسـت شـما در وردپـرس بـازتـر اسـت و می تـوانید از 

زبان های php نیز استفاده کنید. 

بـرای اسـتفاده از قـالـب وردپـرس کافی اسـت در ابـتدا آمـوزش هـای الزم را در خـصوص 

وردپـرس ببینید؛ این آمـوزش هـا بـاید کامـل و جـامـع بـاشـد. بـه این تـرتیب می تـوانید بـرای 

خود یک سایت حرفه ای راه اندازی و اجرا کنید. 

قالب وردپرس چیست؟ 

قـالـب وردپـرس درواقـع هـمان سـاخـتار ظـاهـری سـایت شـما می بـاشـد که کاربـر مـشاهـده 

میکند. قـالـب هـای وردپـرس نـمونـه هـای مختلفی دارنـد (قـالـب هـای فـروشـگاهی، شـرکتی، 
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خـبری و چـندمـنظوره و…) که شـما بـاید بـا تـوجـه بـه مـحتوای سـایتتان قـالـب مـوردنـظرتـان را 

انتخاب کنید. 

قـالـب هـای وردپـرس شکل کلی وب سـایت شـمارا نـمایش می دهـد. این قـالـب هـا تـنوع خیلی 

زیادی دارد، که شما با توجه به نیاز خود می توانید یکی از آن ها را رایگان استفاده کنید. 

الـبته قـالـب هـای غیر رایگان پیشرفـته تـری هـم وجـود دارد، که بـا تـوجـه بـه نیاز خـود 

می تـوانید از آن هـا اسـتفاده کنید. این قـالـب هـا بـه سـلیقه شـما در هـر جـای سـایت شـما بـه 

نمایش می آیند و شما با هر فونت، سایز و رنگی می توانید آن ها را جایگذاری کنید. 

بـا اسـتفاده از قـالـب هـای وردپـرس شـما می تـوانید هـر نـوع سـایتی را بـه وجـود بیاورید 

(فروشگاهی، شرکتی، خبری و هر سایت دیگری که فکرش را بکنید). 

 

اصـًال مـهم نیست که سـایتی که می خـواهید ایجاد کنید چـقدر بـزرگ بـاشـد، چـون بـا 

اسـتفاده از وردپـرس هـر سـایتی بـا هـر مـقدار حجـم داده و اطـالعـات می تـوانید ایجاد کنید. 

خـودتـان نیز بـه راحتی و بـدون داشـتن کمترین دانشی درزمینه بـرنـامـه نـویسی قـادر خـواهید 

بود، سایتتان را مدیریت کنید. 

قـالـب هـای زیادی بـرای وردپـرس طـراحی شـده و در میهن وردپـرس نیز قـالـب هـایی بـرای 

کارکردهای مختلف موجود است. کافی است یک قالب زیبا برای سایتتان دریافت کنید. 

شـما بـا اسـتفاده از وردپـرس و طیف بسیار گسـترده ای از قـالـب هـا و افـزونـه هـایی که دارد، 

می توانید هر نوع سایتی که مدنظر دارید را به راحتی پیاده سازی کنید. 

دوست دارید طراحی اختصاصی داشته باشید؟ قالب اختصاصی بسازید 

قـالـب هـای (پـوسـته) وردپـرس بـه دو دسـته تقسیم می شـونـد: اول قـالـب هـای رایگان که بـرای 

اسـتفاده از آن هـا نیازی بـه هـزینه کردن نـدارید و بـه راحتی بـعد از دانـلود می تـوانید روی 

سـایت خـودتـان قـرار بـدهید. دوم قـالـب هـای غیر رایگان هسـتند، که بـه نسـبت قـالـب هـای 

رایگان حـرفـه ای تـر عـمل می کنند و قـابلیت هـای بیشتری را در اختیار شـما قـرار می دهـند. 

بهـتر اسـت که سعی کنید از پـوسـته هـای اصلی اسـتفاده کنید حتی اگـر غیر رایگان بـاشـند، 

چـون اگـر از قـالـب هـای نـامـعتبر اسـتفاده کنید، این امکان وجـود دارد که بـرخی از افـزونـه هـا 
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بـا پـوسـته سـازگـار نـباشـند و شـما دچـار مشکل شـوید، همین طـور پـوسـته هـای نـامـعتبر از 

امنیت پاuن تری برخوردار هستند. 

شـما هـم می تـوانید طـراح قـالـب وردپـرس خـود بـاشید. بـرای انـجام این کار تـنها کافی اسـت 

آمـوزش هـای مـوردنیاز را کسب کنید تـا بـتوانید قـالبی حـرفـه ای و کاربـرپـسند طـراحی کنید. 

پـس از انـتخاب قـالـب وردپـرس مـناسـب، می تـوانید بـا تغ�ر در چیدمـان الـمان هـای مـختلف 

صـفحه هـمچون نـمایش بـخش هـای دسـته بـندی، آخـرین مـطالـب، آخـرین دیدگـاه هـا و… 

اقـدام بـه سـفارشی سـازی ظـاهـر سـایت خـود کرده؛ و همچنین بـخش هـای مـختلف را 

باسلیقه مناسب و دلخواه خود در سایت اختصاصی سازی کنید. 

بـرای مـثال پـوسـته صحیفه بـرای سـایت هـای خـبری مـورداسـتفاده قـرار می گیرد. پـوسـته 

The7 یک قـالـب چـندمـنظوره اسـت که از این قـالـب هـم میتوان، بـرای سـایت هـای شرکتی 

و فـروشـگاهی اسـتفاده کرد. اگـر سـایت شـما حـرفـه ای اسـت و قـالـب مـوردنـظرتـان را پیدا 

نکردید می تـوانید بـا یک طـراح و بـرنـامـه نـویس سـایت صـحبت کنید تـا قـالـب مـوردنـظر 

شمارا بسازد و روی سایتتان قرار بدهد. 

سایتی نامحدود! با افزونه وردپرس 

افـزونـه هـا (پـالگین) بـرنـامـه هـایی هسـتند که روی قـالـب نـصب می شـونـد.  پـالگین هـا قـابلیت 

یا ویژگی هـای مـتنوعی بـه سـایت شـما اضـافـه می کنند و در بهـبود کارایی سـایت شـما نـقش 

بسیار مـوثـری دارنـد. بـرای مـثال افـزونـه هـایی مـثل Yoast SEO بـرای تـقویت سـئوی سـایت 

اسـتفاده می شـود. الـبته اسـتفاده بی رویه از افـزونـه هـا می تـوانـد سـایت شـما را دچـار مشکل 

بکند. 

افـزونـه هـا (پـالگین) بـرنـامـه هـایی هسـتند که روی قـالـب نـصب می شـونـد. پـالگین هـا قـابلیت 

یا ویژگی هـای مـتنوعی بـه سـایت شـما اضـافـه می کنند و در بهـبود کارایی سـایت شـما نـقش 

بسیار مـؤثـری دارنـد. بـرای مـثال افـزونـه هـایی مـثل Yoast SEO بـرای تـقویت سـئوی سـایت 

اسـتفاده می شـود. الـبته اسـتفاده بی رویه از افـزونـه هـا می تـوانـد سـایت شـمارا دچـار مشکل 

کند. 
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افـزونـه هـا و قـالـب هـای وردپـرس بـرای نـمایش اطـالعـات پـویا در سـایت از تـوابـع وردپـرس 

اسـتفاده می کنند. تـوابـع وردپـرس یک سـری کدهـای بـرنـامـه نـویسی php هسـتند که از 

آن ها می توان برای نمایش اطالعات پویا در وردپرس استفاده کرد. 

اطـالعـات پـویا هـمان اطـالعـاتی هسـتند که در پـایگاه داده وردپـرس قـرار دارنـد. ازجـمله 

آن هـا می تـوان بـه مـحتوای نـوشـته، بـرچسـب نـوشـته، دسـته بـندی نـوشـته و.. اشـاره کرد؛ که 

بـا قـرار دادن تـابـع وردپـرس مـربـوطـه در قـالـب و یا افـزونـه وردپـرس می تـوان آنـها را 

فـراخـوانی کرده، و در سـایت و صـفحات گـونـاگـون نـمایش داد. تـوابـع وردپـرس بـه صـورت 

پیش فـرض در آن قـرار دارنـد. عـالوه بـر آن بـا کد نـویسی در قـالـب وردپـرس و افـزونـه 

وردپرس نیز قادر خواهید بود تا اقدام به ساخت توابع جدیدی در وردپرس کنید. 

تولید محتوای راحت تر با وردپرس 

زمــانی که افــراد یک وب ســایت راه انــدازی می کنند یک ســؤال عــمده دارنــد که چــطور 

می تـوانیم بـرای وب سـایت خـود مـحتوای مفید و بـاکیفیت بـاال تـولید کنیم؟ در پـاسـخ بـه 

این سـؤال بـاید یادآوری شـود که مـحتوای سـایت شـما مـنحصر بـه مـتن سـایت نیست، 

بلکه مجـموعـه ای از صـوت، تـصویر، ویدئـو و مـتن مـحتوای سـایت شـما را شـامـل می شـود. 

الـبته هـر صـوت و ویدئـو و یا تـصویری را نـباید بـه اسـم مـحتوا و بـا هـر کیفیتی در سـایت 

خـود قـرار دهید. در نـظر داشـته بـاشید که کیفیت حـرف اول را در مـحتوا می زنـد؛ پـس 

سعی کنید در تمامی این موارد از ابزارهای با کیفیت باال استفاده کنید. 

یکی دیگر از مـواردی که مـعموًال بـه آن تـوجـه زیادی نمی شـود عـنوان مـطالبی اسـت که در 

سـایت قـرار می دهید. این عـنوان مـطالـب هسـتند که بـاعـث جـذب کاربـر بـه خـوانـدن متنی 

که در سـایت خـود قـرار می دهید می شـود. ممکن اسـت شـما یک مـتن عـالی در سـایت خـود 

قـرار داشـته بـاشید امـا این مـتن فـاقـد یک عـنوان تـأثیرگـذار بـاشـد؛ این مـوضـوع بـاعـث افـت 

میزان کاربـرانی می شـود که بـه سـایت شـما مـراجـعه می کنند. قـابلیت جـذب کاربـر بسیار 

اهمیت دارد امـا اینکه شـما بـتوانید کاربـران را بـا مـحتوای سـایت تـرغیب بـه مـانـدن کنید 

نیز از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. 
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تاثیر تولید محتوا در سئو 

تـولید مـحتوا بـر سـئو سـایت شـما نیز تـأثیر مسـتقیم دارد. بـه این معنی که شـما اگـر 

مـحتوایی تـولید کنید که بـرای کاربـران جـذاب بـاشـد تـعداد کاربـران شـما افـزایش پیدا 

می کند؛ درنتیجه ســئو ســایت شــما نیز بــاال می رود. شــما بــرای جــذب کاربــر بــایستی 

مـحتوایی بـنویسید که کاربـران بـه آن نیاز دارنـد یعنی تـولید مـحتوای شـما بـاید در ارتـباط بـا 

نیاز افراد باشد. 

در آمـوزش تـولید مـحتوای میهن وردپـرس عـالوه بـر تـمامی مـوارد بـاال بـه عـناوینی مـانـند 

تـولید مـحتوای صـوتی، چـگونگی اسـتفاده از پـرده سـبز در تـولید ویدئـو، تـولید مـحتوای 

گـرافیکی بـرای سـایت و اینستاگـرام و بسیاری مـوارد مـتنوع دیگر که بـرای تـولید یک 

مـحتوای بـاکیفیت بـه آن نیاز دارید بـه صـورت جـامـع و گسـترده بـه شـما آمـوزش داده 

می شود. 

سرعت وردپرس چطور است؟ 

سـرعـت سـایت تـقریبًا بـرای تـمامی افـراد چـه مـبتدی و چـه حـرفـه ای بسیار مـهم اسـت، تـقریباً 

تـمامی افـرادی که دارای یک کسب وکار اینترنتی هسـتند بـه دنـبال افـزایش سـرعـت لـود 

شدن سایت خود هستند. ازاین رو راهکارهای زیادی برای این موضوع موجود می باشد. 

کند بـودن سـرعـت لـود شـدن وب سـایت شـما نـه تـنها بـاعـث می شـود کاربـر بـه راحتی صـفحه 

شـما را ترک کند بلکه رتـبه شـما یا هـمان سـئو سـایت شـما را در گـوگـل کاهـش می دهـد؛ که 

درنتیجه این مـوضـوع بـاعـث کاهـش فـروش مـحصوالت شـما و یا کاهـش بـازدیدکنندگـان 

می شـود. درواقـع کاربـر بـدون تـوجـه بـه اینکه ممکن اسـت مـطالـب مفید و یا مـطابـق بـا نیاز 

خـود را در سـایت شـما پیدا کند تصمیم بـه تـرک وب سـایت می کند. پـس عـالوه بـر مـوارد 

دیگری که در اولـویت قـرار می دهید سـرعـت سـایت را نیز جـزء مـهم تـرین بـخش کار خـود 

بگذارید. 
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افزایش سرعت در وردپرس 

بـرای بـاال بـردن سـرعـت سـایت شـما ابـزارهـایی وجـود دارد که شـما می تـوانید بـا اسـتفاده از 

آن هـا سـرعـت سـایت خـودتـان را بـه صـورت چـشم گیری افـزایش بـدهید. یکی از این ابـزارهـا 

که بـا همکاری گـوگـل و یاهـو طـراحی و در اختیار عـموم قـرارگـرفـته شـده اسـت ابـزار آنـالین 

GTmetrix اسـت. این ابـزار بـه آنـالیز وب سـایت شـما می پـردازد و کمک بسیاری در جهـت 

افزایش میزان لود وب سایت شما می کند. 

درواقـع این ابـزار شـاخـص مـناسـبی بـرای مـعرفی کردن سـرعـت سـایت شـما می بـاشـد. این 

ابـزار تـمامی مـواردی که بـاعـث کاهـش سـرعـت لـود شـدن سـایت شـما می شـود را بـررسی و 

بـه شـما اطـالع می دهـد. یکی از مـواردی که بـاعـث مـحبوبیت این ابـزار شـده اسـت اسـتفاده 

رایگان از آن می بــاشــد. شــما می تــوانید ســرعــت ســایت هــای وردپــرسی را بــا دیگر 

سایت هایی که از وردپرس استفاده نمی کنند مقایسه کنید. 

آمارگیری و آنالیز اطالعات در وردپرس 

یکی دیگر از ابـزارهـایی که تـوسـط گـوگـل بـه صـورت رایگان ارائـه شـده اسـت آنـالیز گـوگـل یا 

هـمان گـوگـل آنـالیتیکس می بـاشـد. اگـر صـاحـب یک کسب وکار اینترنتی هسـتید و آنـالیز 

کردن کاربـرانـتان و پـاسـخ بـه نیازهـای آن هـا در اولـویت شـما قـرار دارد این ابـزار می تـوانـد 

دراین باره به شما کمک کند. 

تـقریبًا تـمامی افـرادی که صـاحـب یک کسب وکار اینترنتی هسـتند روزانـه این سـؤال را 

می پـرسـند که چـه میزان کاربـر در روز بـه وب سـایت مـن مـراجـعه می کنند؟ بـه کدام بـخش از 

وب سـایت بیشتر جـذب می شـونـد؟ چـه تـعداد کاربـر ثـابـت و یا متغیر دارم؟ و سـؤاالت زیاد 

دیگری که پـاسخی بـرای آن نـدارنـد. ابـزار گـوگـل آنـالیتیکس تـمامی این مـوارد را بـررسی و 

آنـالیز کرده و پـاسـخگوی تـمامی این سـؤاالت می بـاشـد. شـما تـنها بـا داشـتن یک حـساب 

کاربری در گوگل می توانید به تمامی این سؤاالت پاسخ دهید. 
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بهترین ابزار تحلیل گر برای وردپرس 

اگـر شـما یک کسب وکار اینترنتی دارید و مـحصوالت خـود را بـه صـورت آنـالین بـه فـروش 

می رسـانید؛ پـس بـه یک تحـلیل گـر نیاز دارید که بـتوانید آمـار فـروش خـود را بـا کمک گـرفـتن 

از آن بـه میزان بسیار بـاالیی بـرسـانید. شـما بـرای بـررسی ورودی و خـروجی سـایت خـودتـان 

باید از یک ابزار استفاده کنید که این اطالعات را در اختیار شما بگذارد. 

ابـزار گـوگـل آنـالیتیکس بهـترین ابـزاری اسـت که مـا بـه شـما در این زمینه پیشنهاد می کنیم. 

درواقـع این ابـزار امکانـاتی را بـه شـما در رابـطه بـا درصـد خـرید هـر کاربـر از مـحصوالت شـما، 

یا اینکه کاربـران بـه کدام صـفحات شـما بیشتر ورود می کنند، سـایت شـما تـا چـه میزان 

بـرای کاربـر جـذاب بـوده و بسیاری مـوارد دیگر را در اختیار شـما قـرار می دهـد که شـما این 

امکانــات را بــا هیچ ابــزار دیگری نمی تــوانید تجــربــه کنید. وردپــرس بــا گــوگــل 

آنالیتیکس کامال سازگار است. 

طراحی سایت با وردپرس بدون نیاز به برنامه نویسی 

طـراحی بـدون نیاز بـه کد نـویسی شـاید ازنـظر خیلی از افـراد سـخت بـه نـظر بیاید. ازاین رو 

خیلی از افـرادی که در فکر داشـتن یک کسب وکار اینترنتی هسـتند داشـتن یک وب سـایت 

را در مـهارت بـرنـامـه نـویسی می بینند. بـا اسـتفاده از این افـزونـه در وردپـرس شـما بـه راحتی 

می توانید یک سایت را طراحی کنید. 

لـزومـًا داشـتن یک مـتن پـرمـحتوا کاربـران را بـه سـمت وب سـایت شـما جـذب نمی کند؛ بلکه 

آنـچه در وهـله اول بـاعـث مـانـدگـار شـدن کاربـران در وب سـایت شـما می شـود ظـاهـر سـایت 

شـما می بـاشـد. بـه بیان دیگر این زیبایی شـما اسـت که کاربـران را جـذب می کند. اگـر بـه 

دنـبال جـذب کاربـر بـا کمترین هـزینه هسـتید اسـتفاده از این افـزونـه گـزینه ی بسیار مـناسـبی 

برای شما است. 

درسـت اسـت که در تـوضیحات افـزونـه هـای صـفحه سـاز آمـده که این افـزونـه مـناسـب بـرای 

افـرادی اسـت که فـاقـد دانـش بـرنـامـه نـویسی هسـتند؛ امـا این نکته نیز در مـورد این افـزونـه 

وجــود دارد که افــراد حــرفــه ای نیز می تــوانــند یک وب ســایت حــرفــه ای را بــا 

شخصی سازی هایی که انجام می دهند داشته باشند. 
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ریسپانسیو بودن افزونه های صفحه ساز 

ریسپانسیو بـودن این افـزونـه از دیگر مـواردی اسـت که بـاعـث مـحبوبیت آن شـده اسـت. بـه 

این معنی که این افـزونـه بـا تـمامی دسـتگاه هـا سـازگـاری دارد و امکان اسـتفاده از خـود را 

بسیار سـاده کرده اسـت. همچنین پشـتیبانی این افـزونـه از زبـان فـارسی و بسیاری از 

زبـان هـای دنیا بـاعـث شـده اسـت که این افـزونـه در زمـره ی افـزونـه هـای پـرکاربـرد قـرار گیرد. 

البته شما می توانید این مورد را در تنظیمات فعال و یا غیرفعال کنید. 

در ویژوال کامـپوزر وردپـرس رنـگ و انـدازه هـا بـه صـورت از پیش طـراحی شـده و پیش فـرض 

هسـتند؛ که شـما پـس از نـصب این افـزونـه می تـوانید در بـخش تنظیمات بـه دلـخواه آن هـا را 

تغ�ر دهید. همچنین تـوسـط این افـزونـه بـه ابـزارهـای شـبکه هـای اجـتماعی، ابـزارهـای 

تـصویری، ابـزارهـای ویرایش مـتن، سـطر و سـتون هـای صـفحه و بسیاری مـوارد دیگر دسـت 

پیدا می کنید. 

ایمیل مارکتینگ با وردپرس 

الزمـه ی داشـتن یک وب سـایت مـوفـق داشـتن آگـاهی از مـهم تـرین و تـأثیرگـذارتـرین 

فـاکتورهـای پیشرفـت کسب وکارتـان می بـاشـد، یکی از این فـاکتورهـا بـازاریابی از طـریق 

ایمیل است که در وردپرس نیز به آن دسترسی دارید. 

روزانـه تبلیغات زیادی از طـریق پیامک و یا تـلگرام و دیگر فـضاهـای مـجازی بـه شـما ارسـال 

می شـونـد که شـما بـدون بـاز کردن آن هـا و صـرف نـظر از مـحتوایشان آن هـا حـذف می کنید؛ 

امـا این امـر در مـورد ایمیل صـدق نمی کند. افـراد کنجکاو بـه دانسـتن مـنبع ارسـال ایمیل 

خـود می شـونـد و ایمیل خـود را بـاز می کنند؛ در این زمـان شـما می تـوانید بـا عـناوین جـالـب 

و جذاب آن ها را ترغیب به خواندن تبلیغ ایمیل خود کنید. 

ایمیل مـارکتینگ بـایستی سـازگـار بـا تـمامی دسـتگاه هـا بـاشـد. چـراکه امـروزه بـا وجـود 

گـوشی هـای هـوشـمند افـراد ایمیل هـای خـود را بـا تـلفن هـمراه خـود چک می کنند. وردپـرس 

قابلیت اتصال به اکثر سیستم های ایمیل مارکتینگ جهانی را دارد. 
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سازگار به زبان فارسی 

اگـر بـا زبـان انگلیسی آشـنایی چـندانی نـدارید جـایی بـرای نـگرانی، هـنگام کار بـا وردپـرس 

نیست. شـما می تـوانید بـه راحتی از سـایت اصلی وردپـرس نـسخه فـارسی این نـرم افـزار را 

دانلود کنید. 

سئو (سازگار و بهینه شده برای گوگل) 

این امـر کامـًال طبیعی اسـت که صـاحـبان کسب وکارهـای اینترنتی بـخواهـند از دیگر رقیبان 

خـود در عـرصـه فـعالیتی خـود پیشی بگیرنـد، تـمامی صـاحـبان کسب وکارهـای اینترنتی 

خـواسـتار در اولـویت قـرار گـرفـتن سـایت خـود هسـتند. یکی از مـواردی که در این مـورد بـه 

شـما کمک بسیار زیادی می کند سـئو بـاال سـایت شـما میباشـد. درواقـع شـما بـا کسب سـئو 

بـاال از طـرف گـوگـل این فـرصـت را دارید که زمـانی که کاربـر مـوضـوعی را جسـت وجـو می کند 

گوگل ابتدا سایت شما را برای آن کاربر به نمایش دربیاورد. 

اول از هـمه بـاید بـدانید که اصـًال سـئو چیست؟ سـئو درواقـع یکی از ابـزارهـای دیجیتال 

مـارکتینگ اسـت و هـر سـایتی بـرای اینکه دیده شـود نیاز بـه تـالش درزمینه سـئو دارد. یکی 

از مـهم تـرین ویژگی هـایی که بـاعـث شـده خیلی از مـتخصصان طـراحی سـایت بـه سـمت 

وردپـرس جـذب شـونـد رعـایت نکات سـئو در این سیستم مـدیریت مـحتوا اسـت بـه طـوری که 

وردپـرس را سـئوبیس می نـامـند. بهـترین سیستم مـدیریت مـحتوا ازلـحاظ سـئو، وردپـرس 

است. 

بصورت پیشفرض سئو نیست! اما می توانید سئو کنید 

بـرای افـزایش میزان سـئو در گوگـل راهکارهـایی پیش بینی شـده اسـت که شـما می تـوانید بـا 

اسـتفاده از آن هـا در گـوگـل اعـتبار بـه دسـت آورید. بـه عـنوان مـثال افـزونـه هـایی در رابـطه بـا 

این مـوضـوع طـراحی شـده اسـت که در این پکیج آمـوزشی بـه صـورت کامـل این مـوارد را بـه 

شـما تـوضیح می دهیم. همچنین ویژگی هـا و دالیل اصلی اهمیت سـئو مـانـند اهمیت سـئو 

سـایت شـما در بـازاریابی، چـگونگی افـزایش ورودی گوگـل، و نـحوه جـذب کاربـر و… در پکیج 

وبمستران طالیی برای شما به نمایش گذاشته شده است. 
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وردپـرس بـه گـونـه ای طـراحی شـده که شـما می تـوانید، بیشترین میزان بهـره وری درزمینه سـئو 

 google را از آن داشـته بـاشید. این سیستم مـدیریت مـحتوا دقیقًا بـرای مـوتـور جسـتجوی

و همین طـور bing تـوسـعه پیداکرده اسـت. مـوتـورهـای جسـت وجـو عـاشـق سـایت هـای 

وردپـرسی هسـتند، چـون کدهـای وردپـرس سـاده و مـرتـب هسـتند و خـوانـدن آن هـا بـرای 

موتورهای جستجو بسیار ساده است. 

کار با سرچ کنسول گوگل، برای سئوی بیشتر 

این سـرویس بـه صـورت کامـًال رایگان از طـرف گـوگـل طـراحی و ارائـه شـده اسـت؛ ارائـه این 

ابـزار تـوسـط گـوگـل از عـوامـل وجـه تـمایز آن بـا دیگر ابـزار می بـاشـد. وبمسـتر تـولـز یکی از 

ابـزارهـایی اسـت که شـما بـا کمک گـرفـتن از آن قـادر خـواهید بـود سـئوی بـاالیی را در سـایت 

خودتان تجربه کنید. 

درواقـع ابـزارهـای زیادی در خـصوص بـاال بـردن سـئو وب سـایتها مـوجـود می بـاشـد، امـا 

ازآنـجایی که این ابـزار تـوسـط خـود شـرکت گـوگـل ارائـه شـده از اعـتبار بسیار بـاالیی بـرخـوردار 

اسـت؛ و شـما بـا اطمینان کامـل می تـوانید از این ابـزار در جهـت افـزایش ورودی گـوگـل خـود 

استفاده کنید. 

این سـرویس کلمات کلیدی را بـررسی کرده و کاربـرانی را که در جسـت وجـوی این کلمات 

کلیدی هسـتند بـه سـمت وب سـایت شـما راهـنمایی می کند. ازاین رو بـاعـث افـزایش میزان 

بازدید از صفحات شما و رونق بیشتر کسب وکارهای اینترنتی شما می شود. 

یکی از مـواردی که سـبب می شـود سـایت شـما در گـوگـل در اولـویت قـرار نگیرد سـئو پـاuن 

سـایت شـما اسـت. اگـر سـئو سـایت شـما بـاال بـاشـد تـعداد بـازدیدکنندگـان سـایت شـما 

افـزایش پیدا می کند. این امـر بـاعـث فـروش بـاالی کسب وکارهـای اینترنتی و پیشرفـت این 

کسب وکارها می شود. 

سئو یا تبلیغات اینترنتی؟ 

درواقـع امـروزه سـئو جـایگزین تبلیغات اینترنتی شـده اسـت. درسـت اسـت که تبلیغات 

اینترنتی مـزیت هـای بسیار زیادی بـه نسـبت تبلیغات سنتی دارنـد امـا این نکته نیز شـایان 
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اهمیت اسـت که سـئو نیز نسـبت بـه تبلیغات اینترنتی بـرتـری هـای زیادی دارد. شـما 

می تــوانید بــدون اینکه هــزینه ی زیادی را صــرف تبلیغات در کوتــاه مــدت کنید از ســئو 

بـه صـورت دائمی و بـلندمـدت بهـره بـبرید. همچنین سـئو این مـزیت را دارد که بـا گـذشـت 

زمـان قـابـل ارتـقاء اسـت. ازاین رو بـرای کسب وکارهـای اینترنتی شـما، داشـتن سـئو از 

اهمیت زیادی برخوردار است. 

سـئو و قـرارگیری در صـفحه اول گـوگـل مـهم تـرین عـاملی اسـت که می تـوانـد بـه شـما در 

مـدیریت بهـتر وب سـایتتان کمک کند. درنتیجه آمـوزش در این زمینه بسیار حـائـز اهمیت 

است. 

مشتری بیشتر، با سئوی بهتر 

بـرای بـاال بـردن سـئو و کسب رتـبه بهـتر در گـوگـل راهکارهـایی ارائـه شـده اسـت. شـما بـرای 

بهینه سـازی وب سـایت خـود در گـوگـل می تـوانید از افـزونـه هـایی که بـه این مـنظور از پیش 

طـراحی شـده انـد اسـتفاده کنید. یکی از این افـزونـه هـا افـزونـه yoast seo اسـت که بـه صـورت 

دو نـسخه رایگان و غیر رایگان در وب سـایت میهن وردپـرس می تـوانید آن را دانـلود کنید. 

عـالوه بـر این هـزاران افـزونـه دیگر نیز بـرای کسب رتـبه بهـتر یا افـزایش سـئو وب سـایت 

موجود است. 

سـایت هـای مـختلف همیشه بـه دنـبال کسب رتـبه بهـتر در گـوگـل هسـتند؛ ازاین رو بـاال بـردن 

سـئو در بین این سـایت هـا بـه یک رقـابـت تـبدیل شـده اسـت. اگـر شـما یک کسب وکار 

اینترنتی راه انـدازی کرده اید بهـتر اسـت راهکارهـایی جهـت افـزایش سـئو سـایت خـود در 

بـرابـر دیگر رقیبان که دارای رتـبه هـای بسیار بـاال هسـتند را بـه طـور کامـل آمـوزش ببینید و 

رعایت کنید. 

یکی از راهکارهـایی که در بـاال بـه آن اشـاره کردیم ثـبت کردن سـایت در وب دایرکتوری 

اسـت. یک سـری سـایت هـای مـرجـع بـه نـام وب دایرکتوری هـا وجـود دارد که می تـوانـد بـه 

شـما در بـاال بـردن میزان سـئو سـایتتان کمک کند. این سـایت هـای مـرجـع بـا تـوجـه بـه 

فـعالیت هـای سـایت شـما آن وب سـایت را دسـته بـندی می کند. همچنین این سـایت هـای 

مـرجـع بـه صـورت رایگان و غیر رایگان مـوجـود هسـتند که شـما می تـوانید از آن هـا اسـتفاده 
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کنید. فـرامـوش نکنید که وب دایرکتوری هـا می تـوانـند عـالوه بـر تـأثیر مـثبت، تـأثیر منفی نیز 

بر روی سئو سایت شما داشته باشند. 

وردپرس واکنش گرا هست! 

واکنش گــرا بــودن بــه این معنی اســت که زمــانی که کاربــر، ســایت شــمارا بــا یک 

صـفحه نـمایش بـزرگ مـشاهـده کند چیدمـان بـخش هـای مـختلف سـایت شـما بـه گـونـه ای 

تنظیم شـود که خـوانـایی سـایت شـما در این صـفحه نـمایش بـزرگ خـوب و خـوانـا بـاشـد. 

همچنین اگـر کاربـر سـایت شـما از یک صـفحه نـمایش کوچک مـانـند صـفحه گـوشی مـوبـایل 

بـرای نـمایش سـایت شـما اسـتفاده کند، چیدمـان سـایت شـما خـوانـایی و بـه نـوعی تجـربـه 

کاربری خوبی داشته باشد. 

بـه عـنوان مـثال مـنوی بـاالی سـایت هـا در صـفحه نـمایش بـزرگ تـمام گـزینه هـای آن 

قـابـل مـشاهـده اسـت، امـا در صـفحه نـمایشگرهـای کوچک بـه دلیل کمبود فـضا بهـتر اسـت 

این گـزینه هـا در یک مـنوی کشویی قـرار داده شـده بـاشـد. بـا وردپـرس شـما می تـوانید یک 

سایت واکنش گرا داشته باشید. 

مدیریت کاربران سایت شما 

ممکن اسـت که شـما بـه عـنوان مـدیر یک سـایت مـایل بـاشید چـند سـطح دسـترسی مـختلف 

بـه کارمـندان خـودتـان بـدهید که امکان دسـترسی بـه تـمام صـفحه هـا و مـطلب هـا را نـداشـته 

بـاشـند. وردپـرس قـادر اسـت ۵ سـطح بـرای کاربـران تع�ن کند. وردپـرس بـه شـما این امکان 

را می دهـد که بـرای کاربـران نـقش هـای مـتفاوت ایجاد کنید و از این طـریق راحـت تـر 

کارمندانتان را مدیریت کنید. 

ساخت فروشگاه اینترنتی با وردپرس 

همچنین اگـر شـما قـصد اضـافـه کردن قـابلیت هـای جـذاب و مـتنوع دیگری را هـم بـه سـایت 

خـودتـان داشـته بـاشید، می تـوانید از افـزونـه هـای رایگان و حـرفـه ای از پیش طـراحی شـده در 

وردپـرس اسـتفاده کنید. بـرای مـثال اگـر قـصد راه انـدازی یک فـروشـگاه دارید می تـوانید از 

افـزونـه ی WooCommerce که یکی از قـدرتـمندتـرین هـای فـروشـگاه سـازهـای وردپـرس اسـت 
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اسـتفاده کنید (از ویژگی هـای ووکامـرس می تـوان بـه رایگان بـودن، مـحاسـبه ی مـالیات، 

فروش محصوالت مختلف و گزارشات فروش و درآمد اشاره کرد). 

همچنین می تـوانید بـرای ایجاد یک تـاالر گـفتگو در سـایت از افـزونـه قـدرتـمند و حـرفـه ای 

bbPress اسـتفاده کنید (بـا اضـافـه کردن قـسمت انجـمن یا هـمان تـاالر گـفتگو تـعامـل بین 

کاربـران سـایت شـما بـرقـرار می شـود و اگـر بـا مشکل یا سـوالی روبـه رو شـونـد، می تـوانـند در 

این قسمت بیان کنند و به جواب برسند). 

اگـر بـه دنـبال رونـق هـرچـه بیشتر کسب وکار خـودتـان هسـتید و می خـواهید یک کسب وکار 

اینترنتی مـوفـق داشـته بـاشید بـدون شک بـه یک افـزونـه بـرای کمک بـه خـود دراین بـاره نیاز 

دارید. انـتخاب یک افـزونـه مـناسـب بـرای کسب وکارهـای فـروشـگاهی می تـوانـد بـه شـما در 

امـر رونـق دادن هـرچـه بیشتر فـعالیت هـایتان کمک کند. درواقـع آینده کسب وکار اینترنتی 

شـما تـا حـد زیادی وابسـته بـه افـزونـه هـایی اسـت که شـما بـه درسـتی آن هـا را انـتخاب 

کرد   ه اید. یکی از افـزونـه هـایی که می تـوانـد انـتخاب بسیار درسـتی در این مـورد بـاشـد و در 

موارد بسیاری به شما کمک کند افزونه رایگان ووکامرس است. 

شـما بـا اسـتفاده از این افـزونـه می تـوانید مـحصوالت مـختلف خـودتـان را تـعریف و 

دسـته بـندی کنید. همچنین بـرای هـر مـحصول عکس، تـوضیح و قیمت تـعریف کنید. عـالوه 

بر آن امکان ایجاد درگاه پرداخت نیز در این افزونه موجود می باشد. 

هزینه ساخت سایت با وردپرس 

خـب حـتمًا تـا اآلن این سـؤال بـه ذهـنتان رسیده که سـاخـت یک وب سـایت از صـفر تـا صـد 

چقدر هزینه بر است؟ 

بـعداز اینکه روش سـاخـت سـایتتان را انـتخاب کردید، بـاید یک هـاسـت(میزبـان وب) و 

دامین خـریداری کنید که در حـال حـاضـر هـزینه یک هـاسـت حـدودا از صـد هـزار تـومـان 

شـروع می شـود (الـبته این مـقدار در شرکت هـای مـختلف مـتفاوت است)، شـما بـاید بـا تـوجـه 

بـه نیاز سـایتتان هـاسـت مـناسـب را انـتخاب کنید. دو مـالک اصلی در قیمت سـرویس 

هـاسـت هـا، فـضای هـاسـت و پـهنای بـانـد مـاهیانـه می بـاشـد، که در اختیار شـما قـرار 

می دهند(هاست را با توجه به حجم داده های سایتتان انتخاب کنید). 
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قیمت دامین هـای پـرکاربـردی هـم مـثل com صـد و سی ونـه هـزار تـومـان و ir چـهار هـزار و 

پـانـصد تـومـان(در شـرکت هـای مـختلف مـتفاوت اسـت) می بـاشـد. اگـر هـم سـایتتان را بـا 

سیستم هـای مـدیریت مـحتوای رایگان مـثل وردپـرس راه انـدازی کردید هـزینه ی اضـافی 

بـرای پشـتیبانی سـایت خـود یا طـراح وب نـدارید، فـقط بـرای خـرید یک قـالـب حـرفـه ای و 

مـناسـب بـاید حـدود صـد هـزار تـومـان هـزینه کنید(قیمت قـالـب هـای مـختلف مـتفاوت 

است)، بـرای اضـافـه کردن قـابلیت هـا و امکانـات مـختلف بـه سـایتتان ازجـمله صـفحه  سـاز و 

تـقویت سـئو هـم می تـوانید از افـزونـه هـای حـرفـه ای اسـتفاده کنید، که هـزینه هـر افـزونـه 

می تواند، حدود صد هزار تومان باشد(قیمت افزونه های مختلف متفاوت است). 

شروع کار با وردپرس 

اگـر شـما هـم می خـواهید قـوی تـرین سیستم مـدیریت مـحتوای جـهان را روی سـایتتان 

نصب کنید همین االن وردپرس را دانلود کنید! 

در مرحله بعدی باید سایتتان رو روی سیستم شخصی خودتان نصب و راه اندازی کنید. 

 قسمت 02: آموزش نصب وردپرس روی لوکال هاست 

هـمان طـور که پیش تـر تـوضیح دادیم وردپـرس یک سیستم مـدیریت مـحتوا تـحت وب 

می بـاشـد. بـرای راه انـدازی و نـصب وردپـرس روی لـوکال هـاسـت نیازمـند بـرنـامـه هـایی 

هسـتید که فـایل هـای PHP را اجـرا و اطـالعـات را بـر روی دیتابیس ذخیره کند. بـرای 

اجـرای وردپـرس بـر روی کامپیوتـر شخصی یا هـمان لـوکال هـاسـت نیازمـند این هسـتیم که 

این زمینه بـرای وردپـرس فـراهـم شـود. عـالوه بـر این بـرای انـجام این کار چـندین بـرنـامـه 

وجود دارد؛ یکی از بهترین این برنامه ها، برنامه XAMPP می باشد. 

نـصب زمـپ تـقریبًا شـبیه بـه نـصب یک بـرنـامـه یا بـازی خیلی سـاده روی سیستم هـای 

ویندوز اسـت. همچنین حـتمًا بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که اگـر از سیستم مکینتاش 

استفاده می کنید از MAMP  استفاده کنید. 

اکنون چــند نکته در رابــطه بــا نــصب زمــپ بیان می کنیم و در ادامــه آمــوزش نــصب 

وردپـرس بـر روی لـوکال هـاسـت Xampp را تـوضیح خـواهیم داد. ابـتدا در مـرحـله اول 

می تـوانید بـا مـراجـعه بـه این لینک آخـرین نـسخه Xampp را بـا تـوجـه بـه سیستم عـامـل 
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خـود دانـلود و نـصب کنید. الـبته حـتمًا قـبل از نـصب نـرم افـزار زمـپ بـه این نکته تـوجـه 

داشته باشید که حتمًا آنتی ویروس و فایروال سیستم را خاموش کنید. 

آموزش نصب XAMPP روی ویندوز 

بـعد از دانـلود زمـپ و اجـرای آن روی سیستم دقیقًا مـثل نـرم افـزارهـای دیگر تـنها کافی 

اسـت بـا کلیک بـرروی گـزینه Next مـرحـله نـصب را بـه پـایان بـرسـانید. همچنین چـنانـچه در 

هـنگام نـصب، صـفحه ای مـانـند صـفحه زیر را مـشاهـده کردید فـقط تیک هـای مـوردنیاز را 

تیک می زنیم تا ماژول های اضافی نصب نشوند. 

 

در پایان و در صفحه آخر روی Next کلیک کنید تا نصب شروع شود. 
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بـعد از نـصب بـر روی آیکون زمـپ بـا اسـم Xampp Control کلیک کنید تـا صـفحه زیر لـود 

شود. 

 

در نـظر داشـته بـاشید هـنگامی که بـرای اولین بـار این بـرنـامـه را اجـرا می کنید؛ هیچ یک از 

 Start نیستند. در کنار اسـم این بـرنـامـه هـا گـزینه Running بـرنـامـه هـای لیست در حـالـت

قـرار دارد که شـما می تـوانید بـا کلیک بـرروی Start آن هـا را هـمانـند تـصویر زیر در حـالـت 

فـعال قـرار دهید. حـتمًا در نـظر داشـته بـاشید که اگـر هـنگام نـصب بـرنـامـه بـرای اولین بـار 
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این دکمه هـا کار نکرد شـما می تـوانید بـا یک بـار ریستارت کردن سیستم این مشکل را 

برطرف کنید. 

نصب وردپرس روی لوکال هاست 

نــصب وردپــرس روی لــوکال هــاســت Xampp چــندان کار پیچیده ای نیست و شــما 

می تــوانید بــه راحتی آن را انــجام دهید. این کار بــه نســبت نــصب بــروی هــاســت 

خریداری شده راحت تر است. 

 XAMPP ساخت دیتابیس در

در اولین قـدم بـاید یک دیتابیس بـرای نـصب وردپـرس ایجاد کنید؛ بـرای انـجام این کار در 

قـسمت آدرس مـرورگـر بـاید عـبارت localhost/phpmyadmin را وارد کنید؛ که پـس از 

زدن دکمه Enter صـفحه زیر بـاز می شـود. سـپس شـما بـاید در مـرحـله بـعد بـر روی دکمه 

مشخص شده کلیک کنید. 

 

شـما می تـوانید در صـفحه بـازشـده در قـسمت اول که بـا عـدد 1 مـشخص شـده اسـت یک نـام 

بــرای دیتابیس خــود وارد کنید؛ و همچنین در قــسمت بــعد می تــوانید فــرمــت 

پشـتیبانی کننده دیتابیس خـود را انـتخاب کنید. این مـوضـوع چـندان اهمیت نـدارد امـا بـه 

شما توصیه می کنیم روی گزینه مشخص شده در تصویر زیر قرار دهید. 
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بـعدازاینکه دیتابیس خـود را ایجاد کردید می تـوانید از آن بـرای نـصب وردپـرس اسـتفاده 

کنید. در نـظر داشـته بـاشید که در بـرنـامـه هـایی مـثل زمـپ یوزرنیم بـه صـورت پیش فـرض 

root اسـت و فـاقـد پـسورد می بـاشـد. این مـوضـوع بـه دلیل اینکه در کامپیوتـر شخصی 

خودتان است مشکلی ندارد و شما می توانید آن را در آینده تغ�ر دهید. 

آپلود فایل های وردپرس روی لوکال هاست 

بـرای انـجام این کار ابـتدا آخـرین نـسخه وردپـرس را دانـلود کنید؛ و بـه آدرس نـصب 

Xampp یعنی C:\xampp بـروید. در مـرحـله بـعد وردپـرس خـود را در پـوشـه Htdocs که 

بـه عـنوان ریشه  هـاسـت شـما عـمل می کند از حـالـت زیپ در فـایلی بـا نـامی که دوسـت دارید 

سـایتتان بـه آن آدرس در لوکال هـاسـتتان بـاال بیاید خـارج کنید. بـه عـنوان مـثال اگـر نـام فـایل 

localhost/ بـاشـد؛ آدرس سـایت شـما در لـوکال هـاسـت بـه صـورت mihanwp شـما

mihanwp می شود. 

در ادامـه در فـایل هـا فـایل wp-config-sample.php را بـا یک بـرنـامـه ویرایشگر بـازکنید و 

مـشخصات دیتابیس خـود را در مکان هـای مـشخص شـده وارد کنید. و سـپس آن را بـا نـام 

wp-Config.Php ذخیره کنید. 

define('DB_NAME', 'database_name_here'); 
define('DB_USER', 'username_here'); 
define('DB_PASSWORD', 'password_here'); 
define('DB_HOST', 'localhost'); 
در مـرحـله بـعد شـما بـاید مـطابـق کد بـاال در بـخش Database_name نـام دیتابیس را وارد 

کنید. 
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در بـخش Username_here بـاید نـام کاربـری را وارد کنید؛ که این قـسمت در حـالـت 

پیش فرض به صورت root می باشد. 

همچنین بـخش password_here را بـاید حـتمًا پـاک کنید تـا بـه صـورت سفید بـرای شـما 

نمایش داده شود. 

سـپس بـعد از ذخیره فـایل بـا اسـم جـدید سـایت را بـاز می کنیم تـا بـه صـفحه نـصب بـرویم. 

هـمان طـور که در مـثال بـاال گفتیم آدرس سـایت شـما localhost/mihanwp می شـود. که 

بعد از باز کردن آن صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود. 

 🙂 نصب معروف ۵ دقیقه ای وردپرس 

 

شما باید در مطالب مشخص شده در تصویر اطالعات خود را وارد کنید. 

در پـایان روی دکمه راه انـدازی کلیک کرده و پـس از مـدتی مـشاهـده می کنید؛ صـفحه ای 

مـانـند تـصویر زیر بـرای شـما نـمایش داده می شـود که بـه شـما اعـالم می کند وردپـرس بـا 

مـوفقیت نـصب شـد. در این مـرحـله کار شـما بـه پـایان می رسـد و شـما می تـوانید بـا کلیک 

برروی گزینه ورود به صفحه ورود سایت منتقل شوید. 

41صفحه 



آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

 

 بر روی دکمه ورود کلیک کنید تا به صفحه ورود سایت انتقال پیدا کنید. 

 MacOS قسمت 03: آموزش نصب وردپرس روی مک یا

خیلی از طــراحــان وب از مک بــوک یا iMac اســتفاده می کنند. چــراکه کیفیت بــاال در 

طـراحی و سـرعـت بـاال در انـجام کارهـا دارد. در این مـقالـه مـا بـه شـما نـحوه ی نـصب وردپـرس 

محلی روی کامپیوتر مک را با استفاده از MAMP آموزش می دهیم. 

42صفحه 

https://www.apple.com/lae/imac/
https://mihanwp.com/install-wordpress-xampp/
https://mihanwp.com/install-wordpress-xampp/


آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

MAMP  بـا مجـموعـه ای از MySQL و PHP و Apache اسـت که بـرای نـصب بسیار آسـان 

می بـاشـد و می تـوانید وردپـرس را روی سیستم خـود نـصب کنید. اکثر تـوسـعه دهـندگـان و 

طـراحـان وردپـرس روی مک خـود بـه هـدف تـوسـعه از MAMP اسـتفاده می کنند. بـااین حـال 

وب سـایت شـما روی MAMP فـقط بـرای خـودتـان قـابـل مـشاهـده اسـت و بـه مـنظور ایجاد 

زنده ی آن به میزبان وردپرس نیاز دارید. 

نصب وردپرس روی لوکال هاست مک او اس 

بـه وب سـایت MAMP رفـته و این بـرنـامـه را دانـلود کنید. پـس از اتـمام دانـلود فـایل دانـلود 

را بـاز کنید و فـایل تـصویر بـه فـولـدر بـرنـامـه بیاورید. دسـتورالـعمل صـفحه را دنـبال کنید. 

اکنون MAMP  را از بخش برنامه ها MAMP < راه اندازی کنید. 

 

توصیه هایی قبل از شروع 

قـبل از شـروع تـوصیه می کنیم بـرنـامـه را پیکربـندی کنید و بـرای تغ�ر گـزینه هـا روی 

 Ports کلیک کنید. یک جـعبه ی جـدید خـواهید دید که ابـتدا بـاید بـا تـب  Preferences

 Apache و MySQL شــروع کنید. نیاز دارید پــورت را بــه نــحوی وارد کنید که تــوســط

اسـتفاده شـود. بـرای Apache مـقدار 80 را وارد کنید و بـرای MySQL مـقدار 3306 را وارد 

کنید. تنظیم کردن آپـاچی روی 80 بـه شـما اجـازه ی دسـترسی بـه وب سـایت محـلی از 
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http://localhost بـه جـای http://localhost:8888  را می دهـد بـااین حـال اسـتفاده از 

پورت 80 به این معناست که زمان شروع سرور باید رمز عبور مدیر را ارائه دهید. 

 

گـام بـعدی تنظیم ریشه ی داکیومـنت می بـاشـد. ریشه داکیومـنت فـولـدری اسـت که شـما 

 Apache وب سـایت خـود را ایجاد و ذخیره می کنید. در کادر مـحاوره ای تنظیمات روی

کلیک کرده و فـولـدری که می خـواهید وب سـایت را در آن ذخیره کنید را انـتخاب کنید. در 

صـورت ایده آل شـما بـاید وب سـایت را در فـولـدری جـدید در کنار داکیومـنت ذخیره کنید و 

نامش را به دلخواه انتخاب کنید. در این مثال نام را mysite قرار داده ایم. 
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بـرای ذخیره ی تغ�رات روی OK کلیک کنید و اطمینان حـاصـل کنید که سـرور Apache و 

MySQL در حال اجرا هستند. یعنی چراغ آن ها سبز رنگ هست. 

نصب وردپرس روی مکینتاش 

وردپـرس را از سـایت WordPress.org دانـلود کرده و فـایل فشـرده را اسـتخراج کنید و 

فولدر wordpress را در فولدر داکیومنت MAMP کپی کنید. 

سـپس در بـرنـامـه روی Open Start Page کلیک کنید و وقتی مـرورگـر جـدید بـاز شـد در 

نوار منوی باال روی phpMyAdmin کلیک کنید. 
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 MAMP ساخت دیتابیس در

 phpMyAdmin  یک بــرنــامــه بــر مــبنای وب اســت که بــرای مــدیریت پــایگاه 

داده ی MySQL اسـتفاده می شـود. در این بـخش روی Databases کلیک کرده و پـایگاه 

داده ی جـدید را ایجاد کنید. هـر نـامی که می خـواهید بـرای پـایگاه داده انـتخاب کنید و در 

گام بعدی از نام پایگاه داده استفاده کنید. 
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شروع نصب وردپرس 

مـرورگـر جـدید را بـاز کرده و http://localhost/mysite را تـایپ کنید. اگـر نـام فـولـدر 

وردپـرس را چیز دیگری قـرار داده اید در این قـسمت نیز از آن نـام اسـتفاده کنید. وردپـرس 

بـه شـما اطـالع می دهـد که قـادر بـه یافـتن فـایل wp-config.php نـبوده اسـت. روی گـزینه ی 

ساخت فایل پیکربندی کلیک کنید. 

 

در صـفحه ی بـعد اطـالعـات پـایگاه داده را فـراهـم کنید. در قـسمت نـام پـایگاه داده، نـام 

پـایگاه داده که قـبال ایجاد شـده را وارد کنیدو فیلد نـام کاربـر و رمـز عـبور را بـا  root پـر کنید 

و بخش سرور پایگاه داده را localhost قرار دهید. 
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اکنون وردپـرس بـه پـایگاه داده وصـل شـده و پیکربـندی فـایل را بـرای شـما ایجاد می کندو 

سـپس پیام مـوفقیت را نـمایش می دهـد. بـرای پـردازش روی  Run Install کلیک کنید. در 

صـفحه بـعد وردپـرس از شـما می خـواهـد که اطـالعـات وب سـایت را ارائـه دهید، نـام کاربـری 

 Install و رمـز عـبور را انـتخاب کنید و آدرس ایمیل را وارد کنید. فـرم را پـر کنید و روی

WordPress کلیک کنید. 

 

48صفحه 



آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

اکنون وردپــرس اسکریپت نــصب شــده را اجــرا می کند و در پــایگاه داده جــدول ایجاد 

می کند و وب سـایت را راه انـدازی می کند. می تـوانید پـس از اتـمام نـصب پیام مـوفقیت را 

ببینید. 

 

اکنون می تـوانید وردپـرس را روی مک اجـرا کنید. بـرنـامـه MAMP را بـرای شـروع سـرور 

محلی و استفاده وردپرس راه اندازی کنید. 

پـس از اجـرای وردپـرس روی میزبـان محـلی و انـجام کار هـا، می تـوانید وردپـرس را در یک 

سایت اصلی نصب کنید. 
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 CPanel قسمت 04: نصب وردپرس روی هاست

امـروزه شـرکت هـای فـراوان و مـتنوعی وجـود دارنـد که هـاسـت ارائـه می دهـند. هـاسـت 

می تـوانـد شـامـل انـواع مـختلف نظیرهـاسـت ایران، کانـادا، آلـمان و… بـاشـد. اغـلب 

هـاسـت هـای خـارج از ایران از سی پـنل اسـتفاده می کنند. درنتیجه ابـتدا بـه آمـوزش نـصب 

وردپـرس روی هـاسـت CPanel می پـردازیم. این کار بـه راحتی و تـنها بـا چـند کلیک سـاده 

امکان پذیر است. 

 CPanel نصب وردپرس روی هاست

خـب در قـدم اول بـرای شـما تـوضیحاتی در خـصوص نـصب وردپـرس روی سی پـنل قـرار 

می دهیم. همچنین شما را با کلیت سی پنل آشنا می کنیم.  

سی پنل یا CPanel چیست؟ 

سی پـنل مـانـند دایرکت ادمین یک پـنل مـدیریت هـاسـتینگ می بـاشـد. سی پـنل بـا تـوجـه بـه 

امکانـات فـوق الـعاده ای که دارد نسـبت بـه دایرکت ادمین از مـحبوبیت بیشتری بـرخـوردار 

می بـاشـد؛ و اکثرًا روی هـاسـتینگ هـای خـارج از کشور نـصب می شـود. امـا مـتأسـفانـه بـه دلیل 

تحریم امکان نصب سی پنل روی هاستینگ های ایران وجود ندارد. 

 

وارد شدن به سی پنل 

بـرای نـصب سی پـنل شـما بـاید ابـتدا بـه آدرس ورود سی پـنل بـروید. بـه عـنوان مـثال: 

(mihanwp.com:2082)  تـوجـه کنید که شـما بـاید این آدرس را از شـرکتی که هـاسـت 

خود را از آن خریداری نموده اید دریافت کنید. 
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بـعد از ورود شـما بـه آدرس ورود سی پـنل، بـاید مـطابـق شکل بـاال رمـز عـبور و نـام کاربـری 

خـود را در آنـجا وارد کنید. بـه این تـرتیب اسـت که می تـوانید وارد Cpanel سـایت خـود 

شوید. در ادامه بعد از ورود به سی پنل می توانید وردپرس را روی سایتتان آپلود کنید. 

آپلود و نصب وردپرس روی هاست 

 File شـما می تـوانید پـوشـه و مـحتویات سـایت خـود بـه راحتی بـا کلیک بـرروی قـسمت

Manager مـشاهـده نـماuد. این فـایل در یکی از قـسمت هـای CPanel وجـود دارد و 

دسـتیابی بـه آن از بین فـایل هـای مـختلف مـوجـود در سی پـنل بـه سـادگی بـرای شـما 

امکان پذیر است. 

 

خـب در ادامـه بـرای نـصب ورپـرس بـر روی Public_html دوبـار کلیک کنید بـه این تـرتیب 

شما می توانید وارد پوشه اصلی سایتتان شوید. 

51صفحه 

https://mihanwp.com/wordpress/


آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

 

در نـظر داشـته بـاشید که بـعد از ورود بـه public_html اگـر سـایت خـام بـاشـد؛ هیچ فـایلی 

درون public_html وجـود نـدارد. همچنین اگـر شـما قـصد داشـته بـاشـد وردپـرس خـود را 

دوبـاره از صـفر نـصب کنید بـاید حـتمًا پـوشـه وردپـرس جـدید را دانـلود کرده و وردپـرس 

قـدیمی خـود را پـاک کنید؛ یا اگـر بـخواهید بـاز وردپـرس را از صـفر نـصب کنید بـاید پـوشـه 

وردپـرس جـدید را دانـلود و وردپـرس قـدیمی خـود را پـاک و سـپس فـایل خـود را آپـلود 

کنید. 

 

شـما می تـوانید فـایل وردپـرس را از سـایت وردپـرس دانـلود کنید و در این بـخش آپـلود 

کنید. 
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در ادامـه و پـس از آپـلود فـایل بـه پـوشـه قبلی بـازگـردید و روی گـزینه reload کلیک کنید. 

اکنون مـشاهـده می کنید که فـایل نصبی وردپـرس آپـلود شـده اسـت. در ادامـه روی فـایل 

راســت کلیک کرده و گــزینه Extract را انــتخاب کنید؛ بــه این تــرتیب مــحتوای پــوشــه 

به صورت کامل روی پوشه برون ریزی می شود. 

اکنون فایل خود را جهت آپلود شدن انتخاب می کنیم. 

اکنون مـشاهـده می کنید که وردپـرس آپـلود شـده اسـت. سـپس در ادامـه بـاید فـایل خـود را 

اکسترکت کنیم. جهـت انـجام این کار بـاید روی فـایل راسـت کلیک کرده و روی گــزینه 

Extract کلیک کنید. 
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ساخت دیتابیس برای اتصال به وردپرس 

حـتمًا بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که شـما بـرای نـصب وردپـرس بـه یک دیتابیس نیاز 

 My SQL دارید؛ که جهـت انـجام این کار بـاید از طـریق قـسمت دیتابیس و زیرمجـموعـه

Database کلیک کنید. 

 

در این قـسمت نـام دیتابیس خـود را وارد کنید؛ بـه این تـرتیب در نـصب وردپـرس بـا مشکل 

مواجه نخواهید شد. 

 

شـما بـرای وارد شـدن بـه دیتابیس نیازمـند یک نـام کاربـری و رمـز هسـتید که می تـوانید 

مطابق تصویر زیر به راحتی آن را بسازید. 
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شروع نصب ۵ دقیقه ای وردپرس 

اکنون می تـوانید بـه سـادگی بـا واردکردن آدرس سـایت خـود وارد نـصب کننده وردپـرس 

شـوید. مـشاهـده می کنید که نـصب کننده وردپـرس بـه راحتی وردپـرس را روی سـایت شـما 

نـصب خـواهـد کرد. این کار بـرخـالف گـذشـته بسیار سـاده و روان اسـت؛ و مـثل گـذشـته 

جهـت واردکردن اطـالعـات دیتابیس و بقیه اطـالعـات روی فـایل wp-config.php شـما را 

سردرگم نخواهد کرد. 

شما باید در مرحله بعد روی گزینه بزن بریم کلیک کنید. 

در مـرحـله بـعد بـاید اطـالعـات دیتابیس را وارد کنید و در ادامـه بـا این پیغام همیشگی 

روبرو خواهید شد. 

سـپس شـما بـاید روی اجـرای نـصب کلیک کنید؛ و پـس از آن اطـالعـات نـهایی که شـامـل نـام 

کاربـری، رمـز عـبور، نـام سـایت و ایمیل مـدیر سـایت می بـاشـند را وارد کنید. بـه این تـرتیب 

وردپرس روی سایت شما به خوبی نصب و قابل اجرا می شود. 

 
نام پایگاه داده: به دیتابیسی گفته می شود که بخواهید وردپرس روی آن اجرا شود. 
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نام کاربری:  My Sql  نامی است که شما از Cpanel قسمت My SQL User ساخته اید. 

رمز: My Sql به گذرواژه ای گفته می شود که از قسمت My Sql User ساختید. 

میزبـان پـایگاه داده: هـمان Localhost می بـاشـد؛ و یا اگـر این سـرویس کار نکرد سـرویس 

میزبانی هاست سایت شما است. 

 _re :شما بهتر است جهت امنیت بیشتر پیشوند را تغ�ر دهید. به عنوان مثال

در نـظر داشـته بـاشید که بـعد از اجـرای نـصب کننده وردپـرس بـه راحتی نـصب و اجـرا 

می شود. شما می توانید از وردپرس فارسی لذت ببرید. 

قسمت 05: نصب وردپرس روی دایرکت ادمین 

دومین کنترل پـنل پـراسـتفاده در ایران، دایرکت ادمین می بـاشـد. بـه همین دلیل قـصد 

داریم نصب وردپرس روی دایرکت ادمین را به شما توضیح دهیم. 

دایرکت ادمین چیست؟ 
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دایرکت ادمین یکی از کنترل پـنل هـای مـحبوب مـدیریت هـاسـتینگ می بـاشـد که بـرخی از 

سـرویس دهـندگـان هـاسـتینگ از آن اسـتفاده می کنند. می تـوان گـفت بـعد از سی پـنل، 

دایرکت ادمین مـحبوب تـرین و کامـل تـرین سیستم مـدیریت هـاسـتینگ در دنیا اسـت. 

ازآنــجاکه شــرکت ســازنــده سی پــنل ایران را تحــریم کرده و اجــازه نــصب سی پــنل 

روی هــاســت هــای ایرانی را نمی دهــد؛ هــاســتینگ هــای ایرانی از دایرکت ادمین بــرای 

مدیریت اکانت های خود استفاده می کنند. 

نصب وردپرس روی دایرکت ادمین 

بـرای شـروع کار ابـتدا شـما بـاید وارد پـنل مـدیریت دایرکت ادمین شـوید. بـرای ورود بـه پـنل 

مدیریت دایرکت ادمین در انتهای دامنه خود عبارت 2222 را وارد کنید. به عنوان مثال: 

 mihanwp.com:2222

بـعد از واردکردن پـورت 2222 بـه انـتهای آدرس سـایتتان از شـما یوزر و پـسورد ورود بـه 

هاست درخواست می شود؛ که شما باید آن را از هاستینگ خود بگیرید. 

 

آپلود وردپرس در دایرکت ادمین 

بـعد از وارد شـدن بـه پـنل مـدیریت دایرکت ادمین بـاید بـرای آپـلود وردپـرس بـه قـسمت 

Files وارد شوید. جهت انجام این کار از منوی باال روی Files کلیک کنید. 
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در مـرحـله بـعد وارد پـوشـه Public_html شـویدPublic_html . پـوشـه اصلی هـاسـت شـما 

می باشد که فایل های روت سایتتان در اینجا قرار می گیرد. 

 

 Upload Files to همچنین بــرای آپــلود فــایل هــای خــود در دایرکت ادمین بــاید روی

Current  Directory  کلیک کنید. پـس شـما می تـوانید وردپـرس را از این قـسمت آپـلود 

کنید.   

 

سـپس فـایل خـود را انـتخاب و آپـلود کنید. بـعد از آپـلود فـایل بـه Public_html بـازگشـته و 

جـلوی فـایل zip وردپـرس روی Extract کلیک کنید؛ بـه این تـرتیب فـایل از حـالـت فشـرده 

خارج می شود. 
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اکنون زمان شروع نصب وردپرس روی سایت شما است! 

ساخت دیتابیس در دایرکت ادمین 

 MySQL بـرای انـجام این کار در قـدم اول بـه پـنل مـدیریت دایرکت ادمین بـرگشـته و روی

Management  کلیک کنید تا وارد مدیریت پایگاه داده شوید. 

 

در ادامـه بـعد از ورود بـه مـدیریت دیتابیس روی Create new Database بـرای سـاخـت 

دیتابیس جدید کلیک کنید. 

 

بـه این تـرتیب فـرم سـاخـت دیتابیس جـدید بـرای شـما نـمایش داده می شـود. اکنون 

می توانید فرم را تکمیل کنید. 

Database Name: نام دیتابیس 

Database Username: نام کاربری دیتابیس 

Username Password: رمز عبور دیتابیس 

Confirm Password: دیه رمز عبور دیتابیسuتا 
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همچنین بـا کلیک روی Random Password شـما قـادر هسـتید پـسوردهـای تـصادفی و 

امن برای خودتان ایجاد کنید. 

و درنهایت برای ساخت دیتابیس روی Create کلیک کنید. 

شروع نصب ۵ دقیقه ای وردپرس 

اکنون دیتابیس شـما سـاخـته شـده اسـت و شـما تـنها کافی اسـت آدرس سـایتتان را بـازکنید. 

بـا بـاز کردن سـایت نـصب کننده وردپـرس اجـرا می شـود. شـما می تـوانید بـا کلیک روی بـزن 

بریم وارد نصب کننده شوید. 

 

بـعد از ورود بـه نـصب کننده وردپـرس نیاز بـه واردکردن اطـالعـات دیتابیس دارید؛ که در 

این مـرحـله بـاید اطـالعـات دیتابیس سـاخـته شـده در مـرحـله قـبل را وارد کنید. بـعد از 

واردکردن اطـالعـات دیتابیس در صـورت درسـت بـودن اطـالعـات، صـفحه نـصب مـعروف 5 

دقیقه ای برای شما اجراشده و شما می توانید وردپرس را راه اندازی کنید. 
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درصـورتی که وردپـرس بـتوانـد بـا دیتابیس شـما ارتـباط بـرقـرار کند صـفحه زیر بـرای شـما 

ظـاهـر خـواهـد شـد. در نـظر داشـته بـاشید که این مـوضـوع فـقط در صـورتی اتـفاق می افـتد که 

اطالعات دیتابیس را درست و صحیح وارد کرده باشید. 

 

در این مـرحـله شـما بـاید روی اجـرای نـصب کلیک کنید تـا وارد فـرایند مـعروف نـصب ۵ 

دقیقه ای وردپـرس شـوید. خـب در ادامـه از شـما یک سـری اطـالعـات درخـواسـت می شـود که 
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نیازی بـه تـوضیح نیست؛ و بـعد از کلیک روی راه انـدازی وردپـرس سـایت وردپـرسی شـما 

آماده و قابل استفاده خواهد بود. 

همچنین شـما بـاید بـرای ورود بـه پـنل مـدیریت از آدرس yoursite.ir/wp-admin اسـتفاده 

کنید. 

امیدواریم این آمـوزش بـه شـما کرده بـاشـد تـا نـصب وردپـرس روی دایرکت ادمین را بـا 

موفقیت انجام دهید. 

قسمت 06: آموزش نوشتن مطلب در وردپرس 

ممکن اسـت بـرای افـراد تـازه کار صـفحه ارسـال مـطلب وردپـرس بـه نـظر گیج کننده بیاید؛ و 

بسیاری از افراد فقط از قسمت های عمومی این بخش استفاده می کنند.  

در آپـدیت جـدید وردپـرس ویرایشگر گـوتـنبرگ جـایگزین ویرایشگر کالسیک شـد؛ و ازاین رو 

از این بـه بـعد کاربـران بـاید مـطالـب خـودشـان را در ویرایشگر گـوتـنبرگ وارد کنند. ممکن 

اسـت شـما بـا این ویرایشگر آشـنایی نـداشـته بـاشید و بـرای ویرایش و یا قـرار دادن مـطالـب 

خـود بـا مشکل روبـه رو بـاشید ازاین رو مـا بـرای شـما آمـوزش قـدم بـه قـدم گـوتـنبرگ را شـرح 

خواهیم داد. 

آموزش نوشتن مطلب در وردپرس با گوتنبرگ 

در اولین گـام بـرای نـوشـتن مـطلب در وردپـرس و یا ویرایش یک نـوشـته بـاید دقیقًا مـانـند 

ویرایشگر کالسیک عـمل کنید. بـه این صـورت که شـما در پـنل کاربـری خـود قسمتی بـه نـام 

نـوشـته هـا دارید که بـه دو بـخش مجـزا تـحت عـنوان افـزودن نـوشـته و ویرایش نـوشـته 

تقسیم شده است. 

در اینجا شـما بـرای اینکه بـتوانید یک نـوشـته جـدید ایجاد کنید بـاید افـزودن نـوشـته را 

انـتخاب کنید؛ و یا اگـر قـصد دارید یکی از نـوشـته هـای قبلی خـود را ویرایش کنید بـاید روی 

همه نوشته ها کلیک کنید و پس ازآن روی ویرایش پست موردنظر خود کلیک کنید. 
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شـما بـرای اینکه بـتوانید یک نـوشـته جـدید ایجاد کنید بـاید افـزودن نـوشـته را انـتخاب کنید 

و یا اگــر قــصد دارید یکی از نــوشــته هــای قبلی خــود را ویرایش کنید بــاید روی هــمه 

نوشته ها کلیک کنید و پس ازآن روی ویرایش پست موردنظر خود کلیک کنید. 

پـس ازاینکه شـما بـر روی گـزینه ی افـزودن نـوشـته کلیک کردید صـفحه ای مـانـند تـصویر زیر 

برای شما باز می شود. 

افزودن نوشته در گوتنبرگ 

بـا تـوجـه بـه تـصویر بـاال شـما بـاید عـنوان اصلی پسـت و نـوشـته خـودتـان را در قـسمت 

“افـزودن عـنوان” وارد کنید. الـبته تـوجـه داشـته بـاشید که هـر عـنوانی که در این قـسمت 

وارد می کنید به عنوان سرتیتر اصلی در نظر گرفته می شود. 

بـلوکی که زیر گــزینه ی افـزودن عـنوان قـرار دارد درواقـع هـمان بـلوکی اسـت که شـما 

می تـوانید مـتن مـوردنـظر خـود را در آن وارد نـماuد. در این قـسمت شـما می تـوانید شـروع 

به نوشتن کنید. 

تنظیمات گوتنبرگ 

در سـمت چـپ و بـاالی صـفحه ی گـوتـنبرگ آیکون چـرخ دنـده را مـشاهـده خـواهید کرد؛ که 

بـا کلیک کردن بـر روی آن گـزینه هـای تنظیمات گـوتـنبرگ بـرای شـما نـمایش داده می شـود و 

شما می توانید تنظیمات موردنظر خودتان را از اینجا وارد نماuد. 
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تنظیمات گوتنبرگ 

درسـت در سـمت چـپ آیکون چـرخ دنـده یک گـزینه ی دیگر بـه صـورت سـه نـقطه وجـود دارد 

که این آیکون نیز در خـصوص نـمایش ابـزارهـا اسـت؛ و شـما بـا کلیک کردن بـر روی آن 

گزینه های بیشتری را در اختیار خواهید داشت. 

 

نمایش ابزارها 
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افزودن بلوک در گوتنبرگ 

یکی دیگر از ابـزارهـای گـوتـنبرگ که در سـمت راسـت و بـاالی صـفحه قـرار دارد و بـا آیکون 

“+” بـه شـما نـمایش داده می شـود مـربـوط بـه افـزودن بـلوک هـای مـختلف اسـت. درواقـع شـما 

پـس از کلیک کردن بـر روی این گـزینه می تـوانید بـلوک هـای مـتنوعی را بـه نـوشـته خـود 

اضـافـه کنید. از اینجا می تـوانید بـه تـمامی بـلوک هـا دسـترسی داشـته بـاشید. همچنین بـرای 

جستجوی یک بلوک می توانید از قسمت زیر استفاده کنید. 

در این قـسمت شـما بـلوک هـای مـتنوعی را مـشاهـده می کنید که بـا کلیک بـر روی هـر یک از 

این هـا آیکون هـای مـتعددی بـرای شـما نـمایش داده می شـود. از اینجا شـما بـه تـمامی 

ابزارهای گوتنبرگ دسترسی خواهید داشت. 

 

افزودن بلوک در گوتنبرگ 

افزودن تصویر در گوتنبرگ 

بـرای افـزودن تـصاویر در گـوتـنبرگ شـما می تـوانید از گـزینه ی افـزودن بـلوک که در بـاال بـه آن 

اشـاره کردیم اسـتفاده کرده و پـس ازآن گـزینه ی “تـصویر” را انـتخاب کنید؛ تـا بـرای شـما 

بـلوکی تـخت عـنوان تـصویر بـاز شـود. در بـلوک بـازشـده گـزینه ای بـه نـام بـارگـذاری وجـود دارد 

که شما می توانید تصاویر خود را به صورت مستقیم از سیستم خود آپلود کنید. 
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عـالوه بـر این گـزینه ی دیگری بـه نـام “کتابـخانـه پـرونـده هـای چـندرسـانـه ای” نیز وجـود دارد 

که تـمامی تـصاویر سـایت شـما در آن مـوجـود اسـت، الـبته می تـوانید تـصاویر خـود را از 

طریق این گزینه نیز بارگذاری کنید. 

بارگذاری تصاویر 

افزودن تیتر به نوشته  ها در گوتنبرگ 

تـمامی نـوشـته هـا و پسـت هـایی که شـما در سـایت خـود قـرار می دهید نیاز بـه عـنوان و زیر 

عـنوان دارنـد، داشـتن زیر عـنوان بـاعـث می شـود خـوانـایی مـتن شـما بـاال رود. در این قـسمت 

شما می توانید از تیترهای مختلفی به نسبت مطالب خود استفاده کنید. 

 

افزودن عنوان به مطلب 

در این قـسمت شـما می تـوانید مـشخص کنید تیتر شـما بـه چـه صـورت بـاشـد. بـه صـورت 

مـعمول شـما بـاید تیتر اصلی خـود را 2H قـرار دهید و بـه تـرتیب زیرعـنوان هـای دیگر را 

انتخاب نماuد. 
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گـزینه ی دیگری که در تـصویر بـاال در قـسمت تـولـبار مـشاهـده می کنید مـربـوط بـه تـبدیل 

عـنوان می بـاشـد بـه این صـورت که بـا کلیک کردن بـر روی آن بـاکس جـدیدی بـرای شـما بـاز 

می شـود؛ که شـما بـا اسـتفاده از گـزینه هـای آن می تـوانید نـوشـته خـود را بـه پـاراگـراف، گـروه و 

یا نقل قول تبدیل کنید. 

حالت تمام صفحه و نورافکن در گوتنبرگ 

در حـالـت عـادی اگـر شـما بـخواهید که یک نـوشـته در گـوتـنبرگ ایجاد کنید، در کنار 

صــفحه ی خــود پیشخوان و گــزینه هــای دیگری خــواهید دید که ممکن اســت بــاعــث 

حـواس پـرتی شـما شـود. درواقـع ممکن شـما بـخواهید بـدون هیچ حـواس پـرتی بـه نـوشـتن 

در گـوتـنبرگ بـپردازید که بـرای این مـوضـوع بـاید حـالـت تـمام صـفحه را در گـوتـنبرگ فـعال 

نـماuد. بـرای فـعال کردن این حـالـت بـاید از آیکون سـه نـقطه در سـمت چـپ، گـزینه ی” 

حالت تمام صفحه” را انتخاب نماuد. 

 

حالت تمام صفحه 

عـالوه بـر مـورد بـاال شـما این امکان را دارید که بـا انـتخاب گـزینه ی” نـورافکن” می تـوانید بـر 

روی یک پـاراگـراف بـه خـصوص مـتمرکز بـاشید. درواقـع بـا انـتخاب این گـزینه پـاراگـراف هـای 

دیگر بـرای شـما کمرنـگ شـده و پـاراگـراف مـدنـظر شـما بـه صـورت پـررنـگ بـرای شـما بـه نـمایش 

در می آید. 
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تنظیمات رنگ در گوتنبرگ 

در ویرایشگر گــوتــنبرگ شــما این امکان را دارید که رنــگ مــتن نــوشــته خــود و حتی 

پـس زمینه پـاراگـراف را تغ�ر دهید. بـرای تغ�ر این مـوارد بـاید بـعد از کلیک کردن بـر روی 

ـرخ دنـده بـه قـسمت تنظیمات رنـگ رفـته و رنـگ دلـخواه خـودتـان را انـتخاب  آیکون چ

نماuد. 

همچنین شــما می تــوانید عــالوه بــر رنــگ هــای مــوجــود در این قــسمت بــا انــتخاب 

گـزینه ی”رنـگ سـفارشی” رنـگ مـوردنـظر خـودتـان را بـرای مـتن و پـس زمینه انـتخاب نـماuد. 

رنگ بندی مناسب هنگام نوشتن مطلب در وردپرس بسیار اهمیت دارد. 

 

تنظیمات رنگ 

همچنین ممکن اسـت شـما پـس از انـتخاب یک رنـگ بـخواهید رنـگ دیگری را انـتخاب 

نـماuد؛ یا بـه صـورت کلی از انـتخاب رنـگ مـنصرف شـده بـاشید که در این صـورت بـاید 

گزینه ی پاک سازی را انتخاب کنید تا نوشته ی شما به صورت پیش فرض برگردد. 
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افزودن فهرست به مطالب 

بـرای افـزودن فهـرسـت بـه مـطالـب خـود می تـوانید روی گـزینه ی “+” که در سـمت راسـت قـرار 

دارد کلیک کنید؛ و از آنـجا گـزینه ی فهـرسـت را جسـتجو و انـتخاب کنید تـا بـرای شـما بـلوک 

فهـرسـت بـاز شـود. همچنین می تـوانید بـعدازاینکه یک مـطلب را نـوشـتید آن را انـتخاب 

کرده و به فهرست تبدیل کنید. 

همچنین شـما می تـوانید بـا انـتخاب گـزینه ی زیر از قـسمت تـولـبار فهـرسـت خـود را بـه بـند 

تبدیل کنید. 

 

افزودن فهرست 

افزودن لینک به نوشته  ها 

بـرای اینکه بـتوانید بـه قـسمت خـاصی از نـوشـته خـودتـان پیونـد خـاصی را اضـافـه نـماuد 

بـاید پـس از انـتخاب مـتن مـوردنـظر خـود بـه راحتی کلیدهـای ”Ctr + K“ را از روی کیبورد 

خـود انـتخاب کنید؛ پـس از انـتخاب کلیدهـای گـفته شـده بـرای شـما بـاکس جـدیدی بـاز 

می شـود که شـما بـاید پیونـد مـوردنـظر خـود را در آن وارد نـماuد؛ و بـر روی فـلش کوچکی 

که در سـمت چـپ قـرار دارد و در تـصویر زیر نـمایش داده شـده اسـت کلیک کنید. بـعد از 

کلیک بـر روی آن می بینید که بـه مـتن شـما پیونـد اضـافـه شـده اسـت و مـتن شـما بـه رنـگ 

آبی تغ�ر رنگ پیداکرده است. 

69صفحه 



آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

 

افزودن لینک 

انتشار مطلب نوشته شده 

بــرای آنکه نــوشــته و پســت خــودتــان را ذخیره کنید بــاید بــر روی گــزینه ی “ذخیره 

پیش نـویس” که در بـاالی صـفحه قـرار دارد کلیک کنید. همچنین شـما این امکان را دارید 

که بـا انـتخاب گـزینه ی “پیش نـمایش” بـه صـورت زنـده پیش نـمایش نـوشـته خـود را مـشاهـده 

نـماuد. عـالوه بـر این می تـوانید بـرای منتشـر کردن نـوشـته خـود بـر روی گـزینه ی “انـتشار” 

کلیک کنید و پست خود را در سایت منتشر کنید. 

 

ذخیره نوشته 

دسته بندی های پست 

در قـسمت دسـته هـا (گـوشـه پـاuن تـصویر) دسـته بـندی مـربـوط بـه مـطلب خـود را وارد کنید 

یا اگر نداشتید می توانید آن را بسازید. 

برچسب ها در پست نوشته شده 

کلماتی که می خـواهید مـطلب شـما در گـوگـل بـا جسـتجوی این کلمات نـمایش داده شـود. 

(برای سئوی سایت استفاده می شود) 
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تصویر شاخص 

بـرخی قـالـب هـای وردپـرس از تـصویر شـاخـص پشـتیبانی می کنند. تـصاویر شـاخـص بـرای 

زیباتــر کردن ســایت و نــمایش تــصویری کوچک از پســت در قــالــب ســایت اســتفاده 

می شـونـد. پـس اگـر قـالـب شـما از تـصویر شـاخـص پشـتیبانی می کند و این قـسمت را در 

صـفحه افـزودن نـوشـته دارید، می تـوانید تـصویر شـاخـص خـود را انـتخاب کنید. درصـورتی که 

می خـواهید اولین تـصویر پسـت بـه عـنوان تـصویر شـاخـص بـه صـورت اتـومـاتیک قـرار داده 

شود از افزونه auto post thumbnail pro  استفاده کنید. 

بـعد از واردکردن تـمامی مـوارد بـاال در صـفحه افـزودن نـوشـته بـرای منتشـر کردن مـطلب در 

سایتتان روی دکمه انتشار کلیک کنید. 

نوشتن مطلب در وردپرس با ویرایشگر قدیمی 

بـرای نـوشـتن مـطلب در وردپـرس در پـنل مـدیریت در قـسمت نـوشـته هـا دو زیرمجـموعـه 

اسـت که یکی نـوشـته هـا و یکی دیگر افـزودن نـوشـته می بـاشـد؛ که تـمام نـوشـته هـای سـایت 

را بـه شـما نـمایش می دهـد. افـزودن نـوشـته قسمتی اسـت که می تـوانیم تـوسـط این قـسمت 

مطلب جدید بنویسیم. 

 

نوشتن مطلب در وردپرس با ویرایشگر قدیمی 

در قـسمت عـنوان شـما بـاید عـنوان مـطلب مـدنـظر خـود را بـنویسید. تـوجـه داشـته بـاشید که 

قـسمت عـنوان مـطلب در سـایت شـما بـه عـنوان نـام نـوشـته نـمایش داده می شـود. سـپس 
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بـرای عـنوان نـوشـته شـما یک پیونـد یکتا در نـظر گـرفـته می شـود که می تـوانید آن را تغ�ر 

بدهید. 

همچنین اگـر پسـت یا مـطلب شـما دارای عکس بـاشـد و بـخواهید تـصویری داخـل نـوشـته 

بـگذارید بـاید روی قـسمت افـزودن پـرونـده چـندرسـانـه ای کلیک کنید؛ و عکس خـود را از 

سیستم بگیرید و بکشید در داخـل صـفحه افـزودن پـرونـده چـندرسـانـه ای تـا تـصویر شـما 

آپلود شود. 

در قـسمت زیر پـرونـده چـندرسـانـه ای یا هـمان قـسمت مـتن نـوشـته شـما بـاید مـتن نـوشـته 

خود را تایپ کنید. 

قسمت 07: آموزش گوتنبرگ به سبک حرفه ای ها 

هـمان طـور که مـا انـسان هـا مـعموًال اینرسی بـاالیی داریم و در بـرابـر تغ�ر مـقاومـت می کنیم، 

خیلی از کاربــران بــا ویرایشگر جــدید وردپــرس ارتــباط بــرقــرار نمی کردنــد؛ و تصمیم 

بـر اسـتفاده از ویرایشگر پیشفرض وردپـرس بـه جـای گـوتـنبرگ  داشـتند؛ که آمـوزش آن را 

هـم منتشـر کرده ایم. امـا امـروز می خـواهـم بـه شـما قـول بـدهـم که گـوتـنبرگ چـندان هـم 

بی خـاصیت نیست. فـقط کافی اسـت کمی بـا آن کارکرده و بـا این ویرایشگر آشـنا شـوید، 

در این صورت است که شیفته آن خواهید شد. 

خـب در ابـتدای کار پیشنهاد می کنم بـا اسـتفاده از آمـوزش افـزودن سی اس اس دلـخواه بـه 

پـنل وردپـرس، حـتمًا یک فـونـت فـارسی مـثل ایران سـنس یا ایران یکان را بـه پـنل 

وردپـرسی خـود اضـافـه کنید؛ تـا مـثل مـا از تـایپ در محیط گـوتـنبرگ لـذت بـبرید. بـه صـورت 

زیر: 

 

محیط گوتنبرگ با فونت ایران سنس 
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آموزش کار با گوتنبرگ 

اکنون کار بـا گـوتـنبرگ را آغـاز می کنیم. بـرای این کار شـما نیازی بـه نـصب افـزونـه جـدید 

نـدارید. فـقط کافی اسـت وردپـرس شـما نـسخه ۵ بـه بـاال بـاشـد، در این صـورت می تـوانید از 

گـوتـنبرگ بهـره بـبرید. سـپس وقتی وارد بـخش نـوشـته هـا < افـزودن شـوید؛ بـا این صـحنه 

روبرو خواهید شد: 

 

ابتدا اجازه دهید بخش های مختلف صفحه جدید را به شما معرفی کنیم. 

بخش Add Title برای نوشتن عنوان پست هست. •

بـخش Document بـرای مـدیریت دسـته بـندی هـا و انـتشار و بـرچسـب هـا و تـصویر شـاخـص و … هسـت. •

یعنی همان ستونی که قبال در نوشتن پست وردپرس داشتیم. 

و بخش Block هم تنظیمات بالکی هست که شما در حال کار کردن روی اون هستید. •

خیلی سـاده! اکنون از بـخش Start writing or type می تـوانید شـروع بـه نـوشـتن پـاراگـراف 

اول نوشته خودتان کنید. پس یک مقدمه برای مطلب خودتان بنویسید. 

بـعد از نـوشـتن پـاراگـراف و زدن دکمه اینتر، وارد پـاراگـراف بـعدی خـواهید شـد. شـما امکان 

این را دارید که، بـا کلیک روی دکمه + در گـوشـه بـاال سـمت راسـت، بـالک هـای جـدیدتـری 

به نوشته خود اضافه کنید. به این شکل: 
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روی هـر بـالک کلیک کنید تـا بـالک مـوردنـظر شـما بـه بـخش نـوشـته اضـافـه شـود؛ 

بـه این تـرتیب می تـوانید از سـمت چـپ صـفحه بـا کلیک روی تـب Block بـه تنظیمات آن 

دسترسی داشته باشید. 

آپلود تصویر در ویرایشگر گوتنبرگ 

 Image بـرای اضـافـه کردن تـصویر بـه گـوتـنبرگ، بـاید روی + کلیک کنید، و از بـالک هـا روی

یا تـصویر کلیک کنید. سـپس بـاکس تـصویر بـه این شکل در انـتهای گـوتـنبرگ شـما نـمایان 

خواهد شد: 
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سـپس روی بـارگـذاری یا Upload کلیک کنید تـا بـتوانید تـصویر را از سیستم خـودتـان آپـلود 

کنید؛ و یا روی Media Library کلیک کنید تـا بـتوانید از بـخش رسـانـه وردپـرس، تـصویر 

موردنظرتان را انتخاب کنید. 

راستی! یه راه ساده تر برای اضافه کردن بالک دارید. 

فـرامـوش نکنید که می تـوانید تـصویر را بـه صـورت مسـتقیم از سیستم روی صـفحه ویرایش 

پسـت بکشید و هـرجـایی که دوسـت دارید آن را قـرار دهید. الـبته نـباید این کار را بـرای 

�� شما می توانید با تست کردن متوجه منظورمان شوید.  ویدیو انجام دهید. 

تـوجـه داشـته بـاشید که بـرای اضـافـه کردن بـاکس هـایی مـثل ویدیو، تـنها کافی اسـت بـا یک 

اسلش / باکس را اضافه کنید. به این شکل: 

 

سـپس بـا یک اینتر، می تـوانید بـالک مـوردنـظر خـود را سـریع تـر بـه گـوتـنبرگ اضـافـه کنید. 

مثًال بالک اینستاگرام به این شکل اضافه خواهد شد: 

چه خبر از یواست سئو؟ 

یواسـت سـئو هـم مـثل همیشه خـودش را بـا اوضـاع وفـق داده. بـه این تـرتیب که می تـوانید 

آن را در سـتون سـمت چـپ بـخش ویرایشگر جـدید مـشاهـده کنید و بـه راحتی از آن 

استفاده کنید. 
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نتیجه گیری کلی 

درنتیجه می تـوان گـفت گـوتـنبرگ یک پـله از ویرایشگر قبلی وردپـرس بهـتر شـده اسـت. 

الـبته بـاید گـفت که جـای کار بیشتری دارد، امـا در اولین نـسخه ای که ارائـه کرده اسـت 

امکانـات فـوق الـعاده ای را بـه شـما عـرضـه می کند. بـرای اسـتفاده از آن فـقط کافی اسـت بـا 

تغ�ر کردن مـوافـق بـاشید، بـه این تـرتیب می تـوانید از ویرایشگر جـدید وردپـرس اسـتفاده 

کنید. البته بازهم تصمیم با خود شما است. 

قسمت 08: دو ستونه کردن متن در وردپرس و ویرایشگر گوتنبرگ 

یکی از قـابلیت هـای وردپـرس جـدید، اسـت؛ گـوتـنبرگ که در ابـتدا اکثر دوسـتان بـا آن 

مشکل داشـتند، که بـا غیر فـعال کردن گـوتـنبرگ از شـر آن خـالص شـدنـد. امـا پیشنهاد 

کردیم که بیاuد کار بـا گـوتـنبرگ را یاد بگیریم و از این تغ�ر بـزرگ اسـتقبال کنیم. امـا بـرای 

دو ستونه کردن متن در وردپرس چه کنیم؟ 

اکنون یکی از بهـترین ویژگی هـای گـوتـنبرگ اسـتفاده از نـوشـته هـای چـند سـتونـه می بـاشـد. 

کاری که قـبًال بـا نـصب افـزونـه  سـتون بـندی مـحتوا در وردپـرس انـجام می شـد؛ امـا حـال بـه 
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لـطف گـوتـنبرگ، نیازی بـه نـصب افـزونـه بـرای این کار نیست. پـس در اینجا چـند سـتونـه 

کردن محتوا با استفاده از گوتنبرگ را به شما عزیزان آموزش می دهیم. 

در ابتدا یک نمونه از کاری که قرار است انجام دهیم را باهم ببینیم. به صورت زیر: 

لـورم ایپسوم مـتن سـاختگی بـا تـولید سـادگی نـامـفهوم از صـنعت چـاپ، و بـا اسـتفاده از 

طـراحـان گـرافیک اسـت. چـاپـگرهـا و مـتون بلکه روزنـامـه و مجـله در سـتون و سـطر آن چـنان 

که الزم اسـت و بـرای شـرایط فعلی تکنولـوژی مـوردنیاز و کاربـردهـای مـتنوع بـاهـدف بهـبود 

ابزارهای کاربردی می باشد. 

لـورم ایپسوم مـتن سـاختگی بـا تـولید سـادگی نـامـفهوم از صـنعت چـاپ، و بـا اسـتفاده از 

طـراحـان گـرافیک اسـت. چـاپـگرهـا و مـتون بلکه روزنـامـه و مجـله در سـتون و سـطر آن چـنان 

که الزم اسـت و بـرای شـرایط فعلی تکنولـوژی مـوردنیاز و کاربـردهـای مـتنوع بـاهـدف بهـبود 

ابزارهای کاربردی می باشد. 

اکنون باهم از این ویژگی عالی و جالب استفاده می کنیم. 

دو ستونه کردن متن در وردپرس 

بـرای ایجاد نـوشـته هـای چـند سـتونـه، ابـتدا بـاید وارد بـخش ویرایش نـوشـته یا افـزودن 

نـوشـته در وردپـرس شـوید. سـپس ویرایشگر گـوتـنبرگ را مـشاهـده خـواهید کرد. الـبته بـاید 

حتمًا نسخه ۵ وردپرس را نصب کرده باشید. 

سپس روی گزینه افزودن بالک کلیک کنید. 
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دکمه افزودن بالک در وردپرس 

در ادامـه در بـخش جسـتجو عـبارت سـتون را تـایپ کرده و روی الـمنت سـتون هـا کلیک 

کنید. اکنون یک ستون به شکل زیر برای شما ایجاد می شود. 

ستون ساخته شده در وردپرس 

تغ�ر تعداد ستون ها در گوتنبرگ 

بـا کلیک روی عـنوان سـتون هـا می تـوانید از سـمت چـپ صـفحه تـعداد سـتون هـای ردیف 

سـاخـته شـده را تغ�ر دهید. یعنی ابـتدا روی ۶ نـقطه کنار الـمنت کلیک کنید. سـپس روی 
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آیکون سـتون هـا و سـپس سـمت چـپ صـفحه اسـالیدر سـتون هـا را بـه دلـخواه خـود درگ 

کنید. به این شکل: 

 

مدیریت ستون ها در گوتنبرگ 

بـه این تـرتیب بـه همین راحتی می تـوانید درون هـر سـتون، مـتن و تـصاویر و یا هـر چیزی 

که دوسـت دارید را اضـافـه کنید. اکنون کم کم پی می بـرید که ویرایشگر جـدید وردپـرس در 

عین سادگی چه امکاناتی دارد.  

قسمت 09: ویرایش سریع محتوا با کلید های میانبر کیبورد 

وردپـرس یک سیستم مـدیریت مـحتوای رایگان درزمینه سـاخـت وب سـایت و وبـالگ 

اسـت؛ که بـا یک ویرایشگر مـحتوای قـوی هـمراه اسـت. هـر سیستم قـوی دارای یک سـری 

کلید میانـبر اسـت تـا کاربـر بـتوانید راحـت تـر بـا آن کار کند. Shortcut هـای وردپـرس هـم 

دقیقًا برای همین منظور به ویرایشگر وردپرس اضافه شده اند. 

مـعموًال بـرای اینکه شـما بـتوانید وردپـرس خـودتـان را بهـتر مـدیریت کنید، و یا سـرعـت خـود 

را در این زمینه باال ببرید باید از شورت کات ها در وردپرس استفاده کنید. 

ویرایشگر مـحتوا در وردپـرس بـه شـما این امکان را می دهـد که مـحتواهـای مختلفی را 

مانند عکس، آهنگ، ویدئو و متن را روی سایت خودتان قرار دهید. 

Shortcut های وردپرس 

بسیاری از افــراد مــبتدی درزمینه وردپــرس بــرای طــراحی ســایت و یا ویرایش ســایت 

خـودشـان از مـوس اسـتفاده می کنند. امـا اگـر شـما از شـورت کات هـا بـرای این مـوضـوع 
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اسـتفاده کنید؛ می تـوانید بـا خیال راحـت بـه خـودتـان اسـتراحـت بـدهید و پسـت هـای سـایت 

خودتان را ویرایش کنید. 

مـشابـه بـودن کارکرد شـورت کات هـای کامپیوتـر و مـایکروسـافـت بـا شـورت کات هـای ویرایش 

پست در وردپرس یکی از ویژگی های این شورت کات ها است. 

لیست Shortcut های وردپرس 

در ادامـه بـرخی از شـورت  کات  هـای اسـتانـدارد وردپـرس که بـه بـاال رفـتن سـرعـت و کارایی 

شما کمک زیادی می  کنند را معرفی می  کنیم. 

بولد کردن متن 

شـورت کات Ctrl+b بـه شـما کمک می کند بـه راحتی مـطالـب خـودتـان را Bold کنید. یا اینکه 

 Italic این امکان را دارید که مــطالــب خــودتــان را بــه صــورت Ctrl + i بــا فــشار دادن

 Italic و بـرای Command+b کردن مـطالـب Bold دربیاورید. در سیستم عـامـل مک بـرای

کردن آن ها باید از Command+i  استفاده کنید. 

کات و پیست کردن متن 

بـا اسـتفاده از Ctrl+x می تـوانید مـتن مـوردنـظر خـودتـان را Cut کنید؛ و یا بـا فـشار دادن 

کلیدهـای Ctrl+a می تـوانید هـمه مـوارد صـفحه را Select یا انـتخاب کنید. الـبته این 

مـوضـوع در سیستم مک مـتفاوت اسـت؛ و بـرای Cut کردن شـورت کات Command+x و 

برای انتخاب همه متن باید از Command+a استفاده کرد. 

کپی و پیست کردن متن 

بــرای اینکه یک مــتن را کپی کنید می تــوانید از دکمه هــای Ctrl+c اســتفاده کنید، و 

همچنین بـا اسـتفاده از Ctrl+v امکان پیست کردن هـمان مـطلب را دارید. اگـر از سیستم 

مک اسـتفاده می کنید، بـرای کپی کردن Command+c و بـرای پیست کردن مـطلب بـاید 

از دکمه های     Command+v استفاده کنید. 
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پرینت کردن متن مقاله 

زمـانی که قـصد پـرینت کردن چیزی را داشـته بـاشید، در سیستم عـامـل ویندوز کافی اسـت 

کـلیـدهـــای Ctrl+p و در سیـسـتـم مک دکـمـه هـــای Command+p را فـــشـار دهیـد، 

به این ترتیب به سرعت فایل برای پرینت فرستاده می شود. 

اضافه کردن لینک به متن 

بــرای لینک کردن مــتن از شــورت  کات Ctrl+k اســتفاده می  شــود، و در سیستم مک 

شورت  کات Command+k مورد استفاده قرار می  گیرد. 

لینک کردن نوشته 

Underline کردن متن 

درصـورتی که قـصد دارید مـتن خـودتـان را Underline کنید و یا خـط زیرین بـرای نـوشـته 

قـــرار دهیـد؛ بـــایـسـتی در سیـسـتـم عـــامـــل ویـنـدوز از Ctrl+u و در سیـسـتـم مک از 

Command+u استفاده کنید. 
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Underline کردن متن 

بازگشت و بازیابی تغ�رات 

تـوجـه کنید که هـر تغ�ری که ایجاد کردید را می تـوانید فـقط بـا Ctrl+z بـه عـقب برگـردانید؛ 

ولی اگـر سیستم مـورداسـتفاده ی شـما مک بـاشـد بـاید Command+z را انـتخاب کنید، و یا 

درصـورتی که قـصد ذخیره تغ�رات را داشـته بـاشید، کافی اسـت شـورت کات Ctrl+s در 

ویندوز و Command+s در سیستم مک را انـتخاب کنید. بـه این تـرتیب تـمامی تغ�راتی 

که انجام داده اید ثبت و ذخیره می شوند. 

شورت  کات  های گوتنبرگ 

ویرایشگر گـوتـنبرگ وردپـرس مبتنی بـر بـلوک کامـل اسـت، که مـا بـرای تـولید مـحتوا از 

بـلوک هـای مختلفی در آن اسـتفاده می کنیمBlock Editor . از تـمامی شـورت کات هـای 

صـفحه کلیک که در بـاال بـه آن اشـاره کردیم پشـتیبانی می کند. امـا یک سـری شـورت کات هـا 

هسـتند که مـختص گـوتـنبرگ هسـتند، که مـا در این قـسمت از مـقالـه مـهم تـرین آن هـا را 

توضیح می دهیم. 

ساخت بلوک جدید 

بـرای اضـافـه کردن یک بـلوک جـدید در صـفحه گـوتـنبرگ فـرقی نـدارد که سیستم شـما مک و 

یا ویندوز بـاشـد؛ در هـر دو حـالـت می تـوانید از Enter اسـتفاده کنید. زمـانی که متنی را 

انـتخاب کردید و خـواسـتید آن مـتن را از حـالـت انـتخاب شـده خـارج کنید، می تـوانید از کلید 

Esc اسـتفاده کنید. همچنین اگـر بـخواهید در سیستم عـامـل ویندوز یک بـلوک را کپی کنید 
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بـاید Ctrl+Shift+d را فـشار دهید، و بـرای بـرگـردانـدن و یا حـذف آن بـلوک هـای کپی شـده 

می تـوانید از شـورت کات Alt+ Shift+z اسـتفاده کنید. در سیستم مک بـرای کپی کردن 

 Control+Option+z و بــرای حــذف آن هــا از Command+Shift+d بــلوک کلیدهــای

استفاده کنید. 

ساخت بلوک جدید قبل از بلوک فعلی 

اگـر بـخواهید قـبل از بـلوک خـود یک بـلوک دیگر اضـافـه کنید بـاید از Ctrl+Alt+t و بـرای 

اضـافـه کردن بـلوک بـعد از بـلوک فعلی بـاید از  Ctrl+Alt+y اسـتفاده کنید. الـبته در سیستم 

مک این مــوضــوع مــتفاوت اســت و بــرای اضــافــه کردن بــلوک قــبل از بــلوک فعلی 

 Command+Option+y و اضــافــه کردن بــعد از بــلوک از  Command+Option + t

استفاده کنید. 

 Ctrl+z بـرای بـرگـردانـدن تغ�راتی که بـا Ctrl+Shift+z همچنین می  تـوانید از شـورت کات

شـــورت  کـات  بـــا  مک  سیـسـتـم  در  امکـان  ایـن  کـنیـد.  اســـتـفـاده  داده ایـد  انـــجـام 

Command+Shift+ z امکان  پذیر است. 

نمایش و عدم نمایش نوار ابزار 

  ,+Ctrl+Shift  بـرای نـمایش و یا عـدم نـمایش نـوارابـزار تنظیمات کافی اسـت در ویندوز از

و در سیستم مک از  Command+Shift+, استفاده کنید. 

بـرای بـاز کردن مـنوی فهـرسـت بـلوک  هـا در ویندوز از شـورت کات Alt+Shift+o اسـتفاده 

کنید، در سیستم عامل مک از Option+Control+o استفاده کنید. 

پیمایش بین بلوک ها 

در گـوتـنبرگ بـرای رفـتن بـه قـسمت بـعدی ادیتور می تـوانید از Alt+Shift+n و همچنین 

بــرای رفــتن بــه قــسمت قبلی ادیتور می تــوانید از Alt+Shift+p اســتفاده کنید. این 

شـورت کات هـا در سیستم مک مـتفاوت اسـت و بـرای رفـتن بـه قـسمت بـعدی ادیتور 
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ادیـتـور  قـــبـل  قـــسـمـت  بـــه  رفـــتـن  بـــرای  و   Option+ Control+n گـــزیـنـه هـــای

Option+Control+p را باید انتخاب کنید. 

بـرای رفـتن بـه نـزدیک  تـرین نـوارابـزار در سیستم عـامـل ویندوز از Alt+F10 و در سیستم مک 

از fn+Option+F10 استفاده کنید. 

سوuچ کردن بین ویرایشگر متنی و دیداری 

بـرای سـویچ کردن بین ویژوال متنی و دیداری در ویندوز از Ctrl+Shift+Alt+m و در مک 

باید دکمه های Command+Option+Shift+m را فشار دهید. 

بـه همین راحتی بـا اسـتفاده از این کلیدهـای میانـبر می تـوانید نـهایت لـذت را از ویرایشگر 

. 🙂 جدید وردپرس ببرید

قـسمت 10: بـرچسـب وردپـرس چیست؟ راهـنمای اسـتفاده از بـرچسـب مـناسـب 

در وردپرس 

زمـانی که وارد پـنل مـدیریت وردپـرس شـوید و بـخواهید نـوشـته خـودتـان را بـسازید، بـدون 

شک یک بـخش مـبهم بـه نـام بـرچسـب هـا نـظر شـما را جـلب خـواهـد کرد. درواقـع نیازی بـه 

نــگرانی نیست و این مــوضــوع اصــًال پیچیده نیست. فــقط یک بــاکس ســمت چــپ 

پـنل وردپـرس شـما قـرار دارد که بـاید بـا اسـتفاده از دانـش کافی، آن را پـرکنید. در غیر این 

صـورت بـا مشکالت بسیار زیادی در آینده مـواجـه خـواهید شـد. مشکالتی که حتی ممکن 

اسـت بـاعـث حـذف شـدن سـایت شـما از نـتایج گـوگـل شـود. پـس بـه ادامـه یادگیری 

وردپـرس بـپردازید؛ تـا بـاهـم پـرده از بـرچسـب هـای وردپـرس و نـحوه اسـتفاده از بـرچسـب 

مناسب در وردپرس برداریم. به راستی برچسب وردپرس چیست؟ 

بـا مـا هـمراه بـاشید تـا نکات مهمی در مـورد بـرچسـب هـا که بـه سـئو سـایت وردپـرس شـما 

کمک بسزایی می کند، را به شما آموزش دهیم. 
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برچسب وردپرس چیست؟ 

وقتی در حـال نـوشـتن یک پسـت در وردپـرس هسـتید، سـمت چـپ صـفحه یک  سـری 

باکس وجود دارد که یکی از آن ها، برچسب ها است. 

 

بخش برچسب ها در وردپرس 

بـا تـایپ یک یا چـند کلمه و زدن دکمه Enter این بـرچسـب هـا در سـایت شـما ثـبت 

می شوند. اما برچسب ها چه کارایی در سایت وردپرسی دارند؟ 

بـرچسـب یا تـگ یا کلمات کلیدی در وردپـرس، بـه مـعنای سـاخـت آرشیوهـایی اسـت که، بـه 

بازدیدکننده شما توانایی پیمایش سریع تر مطالب را خواهد داد. 

استفاده از برچسب ها به روش صحیح در وردپرس 

قـبًال مـشاهـده می شـد که بـه عـنوان مـثال یک سـایت در مـورد آمـوزش اسـتفاده از کباب زن 

دسـتی پسـتی را منتشـر می کرد. سـپس تـولید بی وقـفه بـرچسـب را شـروع می کرد. مـثالً 

برچسب هایی به شکل زیر تولید می کرد: 

کباب زن دسـتی, آمـوزش اسـتفاده از کباب زن دسـتی, خـرید کباب زن دسـتی, بهـترین 

کباب زن, بهترین کباب ایرانی, بهترین کباب برای آشپزی و … 
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درواقـع دنیایی از بـرچسـب هـا که اصـًال بعضی هـا بـه مـوضـوع مـرتـبط نـبودنـد را ایجاد 

می کرد. امـا گـوگـل اعـالم کرد که طـبق الـگوریتم پـانـدا، شـما نـباید از بـرچسـب هـا بـه تـعداد 

زیاد استفاده کنید چون معموًال کاربر گمراه خواهد شد. 

نتیجه الگوریتم پاندای گوگل 

این مـوضـوع بـاعـث شـد که اعـالم کنیم حـداکثر از ۱۰ بـرچسـب اسـتفاده کنید؛ آن هـم 

بـرچسـب هـایی که مـرتـبط هسـتند. مـعموًال در جـلسات مـشاوره اعـالم می کردیم که بین ۵ تـا 

۱۰ تا از کلماتی که خودتان برای رسیدن به این پست استفاده می کنید را وارد کنید. 

کلمات کلیدی در سئو تاثیری ندارد! 

مـدتی پیش گـوگـل اعـالم کرد که کلمات کلیدی دیگر در سـئو سـایت تـأثیری نـدارنـد. امـا 

بـعدازاین مـوضـوع مـا بـاید چـه کنیم؟ تـمام بـرچسـب هـای وردپـرس را حـذف کنیم و در 

نسخه جدید وردپرس هم از برچسب ها خبری نیست؟ 

هم خبری هست. هم باید استفاده کنید. 

نـه اصـًال این طـور نیست. شـما بـاید از بـرچسـب هـای وردپـرس اسـتفاده کنید. الـبته این کار را 

نـباید بـرای پیدا شـدن پسـت تـوسـط کاربـر انـجام دهید. بلکه این کار را بـرای پیمایش بهـتر 

و سـریع تـر در سـایت خـود بـاید انـجام دهید. اکنون این سـؤال پیش می آید که چـطور بـاید 

این کار را انجام دهیم؟ 

اشتباه می کردیم! 

اگـر می خـواسـتیم این مـوضـوع را ۶ سـال پیش و یا حتی همین چـند مـاه پیش تـوضیح 

ـرچ در گـوگـل وارد  دهیم؛ قـطعًا بـه شـما می گفتیم بـاید کلماتی که خـودتـان مـوقـع س

می کردید را در این قـسمت وارد کنید. امـا اکنون مـوضـوع بـه طـورکلی تغ�ر کرده اسـت. امـا 

پس اگر اینطور نیست، منظور از برچسب وردپرس چیست؟ 

امـا بـا حـذف کلمات کلیدی یا مـتای Keywords از سـئو، بـه نتیجه دیگری رسیدیم. که این 

نتیجه به شرح زیر است: 
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از بـرچسـب هـا بـرای سـازمـانـدهی بـه مـطالـب و مـعماری سـایتتان اسـتفاده کنید؛ و این کار را 

بـرای افـزایش بـازدید و سـئو سـایتتان انـجام نـدهید. چـراکه مـعموًال بـا ایجاد یک بـرچسـب، 

یک آرشیو بـرای این بـرچسـب در سـایت وردپـرسی شـما سـاخـته می شـود. پـس بـا سـاخـت 

یک پسـت بـا ۱۰ بـرچسـب، عـمًال ۱۱ صـفحه در سـایت شـما منتشـر خـواهـد شـد؛ که مـحتوای 

هـمه صـفحات بـاهـم یکی هسـتند! این یعنی فـاجـعه! درواقـع بـه مـعنای یک سـایت بـا 

صفحات زیاد و محتوای توخالی می باشد. 

درنتیجه بـاید بـرای هـمان مـثال آمـوزش اسـتفاده از کباب زن دسـتی، تـنها چـند بـرچسـب 

ساده اضافه کنیم. مثًال: آموزش آشپزی, آموزش پخت کباب, کباب 

یعنی کلمات کلیدی که حـداقـل چـندین پسـت در سـایت شـما از آن اسـتفاده می کنند. تـا 

وقتی وارد صـفحه آرشیو بـرچسـب آمـوزش آشـپزی شـدیم، تـنها پسـت آمـوزش اسـتفاده از 

کباب زن دسـتی را مـشاهـده نکنیم. بلکه چـند پسـت دیگر هـم در این آرشیو نـمایش داده 

شوند. 

درنتیجه تـعداد بـرچسـب هـای کمتر و پسـت هـای بیشتر در یک بـرچسـب بهـترین کاری 

است که می توانید انجام دهید. 

در نتیجه می تـوان در پـاسـخ بـه سـوال بـرچسـب وردپـرس چیست؟ بـه این نکته اشـاره کرد 

که: 

می تـوان گـفت: اسـتفاده از بـرچسـب هـا راهی هسـت بـرای جـلوگیری از سـاخـت تـعداد 

زیادی دسته بندی  در وردپرس 

قسمت 11: نمایش ویدیو در وردپرس 

مـعموًال شـما چـند روش بـرای نـمایش ویدیو در وردپـرس دارید. روش اول اسـتفاده از 

هـاسـت خـودتـان بـرای آپـلود ویدیو می بـاشـد، که مـعموًال Self Hosted نـام دارد. روش 

دوم نیز اسـتفاده از سـایت هـای اشـتراک فیلم مـثل آپـارات و یوتیوب اسـت. شـما بـرای 

نــمایش آخــرین ویدیوهــای یوتیوب در وردپــرس می تــوانید از افــزونــه هــای مختلفی 
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مــثل YouTube Channel Gallery  اســتفاده کنید؛ و اگــر بــا یوتیوب و فیلتر بــودنــش 

مشکل دارید و طرفدار آپارات هستید، می توانید از افزونه وردپرس آپارات استفاده کنید. 

قـبًال افـزونـه هـای مـختلف پلیر ویدیو وردپـرس را خـدمـت شـما مـعرفی کرده ایم. بـه عـنوان مـثال 

افـزونـه Easy Video Player می تـوانـد ویدیوهـای شـما را بـه صـورت آنـالین در سـایت 

وردپـرسی شـما پـخش کند. امـا این را فـرامـوش کردیم که وردپـرس بـدون نیاز بـه نـصب 

افـزونـه امکان پـخش آنـالین ویدیو را دارد. پـس سـراغ یک روش آسـان و سـریع بـرای 

پخش فیلم در وردپرس می رویم. 

تـوصیه: تـا حـد امکان از افـزونـه هـای کمتری اسـتفاده کنید تـا سـایتی بـا سـرعـت بیشتر 

داشـته بـاشید. مـثال اگـر وردپـرس شـما قـابلیتی را بـصورت پیشفرض دارد، نیازی بـه نـصب 

افزونه نیست. برای پخش فیلم در وردپرس هم نیازی به نصب افزونه ندارید! 

نمایش ویدیو در وردپرس بدون نیاز به افزونه 

برای این  کار تنها کافی است وارد ویرایش نوشته وردپرس شوید. 

سـپس روی عـالمـت + کلیک کنید و از لیست بـاز شـده گـزینه ویدئـو یا Video را انـتخاب 

کنید. 

 

در مرحله بعد روی )Uploadیا بارگذاری) کلیک کنید و ویدیو مورد نظرتان را آپلود کنید. 
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توصیه: پیشنهاد می کنیم فرمت ویدیو MP4 باشد. 

اکنون می تـوانید پسـت خـود را منتشـر کنید. بـه همین راحتی! ویدیو در سـایت وردپـرسی 

شما آپلود و به صورت زنده پخش خواهد شد. 

قرار دادن تصویر قبل از پخش ویدیو 

اگـر قـصد دارید بـرای ویدیو پـوسـتر انـتخاب کنید؛ بـاید روی الـمنت ویدیو در گـوتـنبرگ 

کلیک کنید و از پـنل سـمت چـپ، گـزینه افـزودن پـوسـتر را کلیک کنید. بـه این تـرتیب 

می توانید تصویر پوستر موردنظر خود را برای ویدیو آپلود کنید. 

 

این تصویر قبل از پخش ویدیو به صورت ثابت به جای ویدیو نمایش داده خواهد شد.  

 

شورت کد نمایش فیلم در وردپرس 

اگـر قـصد دارید بـرای نـمایش ویدیو از شـورت کد اسـتفاده کنید؛ یا اگـر گـوتـنبرگ را غیرفـعال 

کرده اید، کافی است از شورت کد زیر برای نمایش پلیر فیلم در وردپرس استفاده کنید. 

[video mp4="آدرس فایل ویدیو در اینجا" poster="آدرس فایل پوستر ویدیو در اینجا"/] 
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بــه همین راحتی! تــوســط شــورت کد بــاال می تــوانید ویدیو را در ویرایشگر کالسیک 

(قدیمی) وردپرس یا ابزارک ها نمایش دهید. 

قسمت 12: تفاوت نوشته و برگه در وردپرس چیست؟ 

وقتی نـصب وردپـرس را انـجام می دهید، بـه صـورت پیش فـرض دو بـخش در پـنل مـدیریت 

شـما ظـاهـر می شـود؛ که یکی از آن هـا نـوشـته هـا و دیگری برگـه هـا نـام دارد. خیلی از کاربـران 

مـا نمی دانسـتند تـفاوت بین بـرگـه و نـوشـته در چیست؟ شـما را بـا تـفاوت هـای اصلی و 

جزئی این دو بخش آشنا خواهیم کرد. 

تفاوت نوشته و برگه در وردپرس 

نـوشـته هـا و برگـه هـای وردپـرس تـفاوت هـای ریز امـا مهمی دارنـد؛ و مـعموًال این تـفاوت هـا بـه 

چـشم نمی آیند. بهـتر اسـت ابـتدا برگـه هـا و نـوشـته هـا را بـه شـما تـوضیح دهیم و درنتیجه بـه 

یک جمع بندی کلی برسیم. 

نوشته وردپرس چیست؟ 

نـوشـته هـای وردپـرس مـعموًال بـرای اطـالع رسـانی و اعـالم اخـبار و بـه روزرسـانی سـایت شـما 

اسـتفاده می شـونـد. بـا اسـتفاده از نـوشـته هـا می تـوانید یک مـطلب جـدید را در سـایت خـود 

منتشر کنید. مثًال نوشته یا مقاله ای دقیقًا شبیه به کتابی که در حال خواندن آن هستید. 

نـوشـته هـا یک زمـان انـتشار و یا زمـان بـه روزرسـانی دارنـد. یعنی مـحتوا بـر اسـاس زمـان از 

آخـرین مـطلب تـا اولین پسـت بـه شـما نـمایش داده می شـود. پـس مـحتوا زمـان مـحور 

است. 

نــوشــته هــا مــعموًال بــاید تــوســط کاربــران در شــبکه هــای اجــتماعی منتشــر شــونــد. 

درنتیجه قابلیت اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی را دارند. 

نـوشـته هـا بـا اسـتفاده از دسـته بـندی هـا و بـرچسـب هـا مـدیریت و سـازمـانـدهی می شـونـد. پـس 

می توانید با استفاده از این دو بخش، آن ها را مدیریت و ساماندهی کنید. 

نوشته ها به صورت پیش فرض قابلیت انتخاب و نمایش نویسنده را دارند. 
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همچنین نـوشـته هـا بـه هـم افـزایی و افـزایش مـشارکت کاربـران بـا اسـتفاده از دیدگـاه هـا 

(نظرات سایت) کمک می کنند. پس قابلیت مدیریت نظرات وردپرس را دارند. 

برگه وردپرس چیست؟ 

بـرگـه هـا نـوعی از نـوشـته هـای وردپـرس هسـتند که مـعموًال بـرای اسـتفاده بـه عـنوان یک 

صفحه ثابت در سایت شما استفاده می شوند. صفحاتی مثل درباره ما، تماس با ما و … 

مـعموًال این صـفحات نیاز بـه آپـدیت نـدارنـد، پـس زمـان مـحور نیستند. امـا در طـول سـال 

ممکن است چند بار آن ها را آپدیت کنید. 

بـرگـه هـا نیازی بـه اشـتراک گـذاری در شـبکه هـای اجـتماعی نـدارنـد. هـرچـند در سـئوی سـایت 

شما بی تأثیر نیستند اما تأثیر چندانی به نسبت نوشته ها ندارند. 

بـرگـه هـا قـابلیت انـتخاب دسـته بـندی و بـرچسـب زدن نـدارنـد. امـا بـا اسـتفاده از قـابلیت 

سلسه مراتبی کردن آن ها می توانید برگه را به زیرمجموعه برگه دیگری اضافه کنید. 

مـعموًال نـویسنده بـرگـه هـا در سـایت نـمایش داده نمی شـود. همچنین قـابلیت درج نـظر و 

مدیریت نظرات را ندارند. 

تفاوت نوشته و برگه در وردپرس بصورت کلی 

نوشته ها قابلیت درج دیدگاه را دارند اما برگه ها خیر. •

نـوشـته هـا تـوسـط نـویسنده منتشـر می شـونـد و نـویسنده آن هـا در سـایت نـمایش داده می شـود امـا برگـه هـا •
خیر. 

نـوشـته هـا بـا بـرچسـب و دسـته بـندی مـدیریت می شـونـد امـا بـرگـه هـا بـا اسـتفاده از سـلسه مـراتـب و •
زیرمجموعه ها مدیریت می شوند. 

نـوشـته هـا بـر اسـاس زمـان مـدیریت و منتشـر می شـونـد امـا برگـه هـا مـعموًال ثـابـت هسـتند و فـارغ از سـاخـتار •
زمانی می باشند. 

پـس همیشه بـرای نـوشـته هـا و مـقاالت سـایتتان از بـخش نـوشـته هـا، و بـرای مـدیریت 

صفحات ثابت سایتتان از برگه ها استفاده کنید. مثًال: تماس  با ما، درباره ما و … 
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قسمت 13: مدیریت برگه ها در وردپرس 

در ادامـه مـورد نـحوه سـاخـت و مـدیریت بـرگـه هـا در وردپـرس تـوسـط ویرایشگر جـدید یا 

هــمان گــوتــنبرگ بــه شــما تــوضیح خــواهیم داد. تــوســط این آمــوزش می تــوانید 

صـفحات وردپـرس خـود را بـه راحتی مـدیریت کنید. بـرای مـدیریت برگـه هـا در وردپـرس این 

آموزش را مطالعه نماuد. 

تفاوت نوشته ها و برگه ها در وردپرس 

بـرگـه هـا بـرای ایجاد صـفحات ثـابـت بـاقـابلیت طـراحی صـفحه سـازهـای مـختلف 

ایجادشـده انـد. تـوسـط آن هـا می تـوانید یک صـفحه بـه وب سـایت خـود اضـافـه کنید؛ و آن هـا 

را بـا ویرایش دلـخواه در چـارچـوب سـایت (هـدر و فـوتـر از وب سـایت کلی ارث خـواهـد بـرد) 

قرار دهید. 

در کل از برگـه هـا بـرای ایجاد صـفحات فـرود، سـاخـت صـفحه تـماس بـا مـا، صـفحه دربـاره مـا، 

صفحه نقشه گوگل و … استفاده می کنیم. 

بـرگـه در وردپـرس بـه این مـنظور اسـتفاده می شـود که شـما بـتوانید بـه عـنوان مـثال دربـاره 

شرکت، سـایت یا محـل کار خـود تـوضیحی بـدهید. در کل فـرق نـوشـته بـا برگـه در این اسـت 

که در بـخش نـوشـته هـا شـما می تـوانید مـحتوای وب سـایت را بـنویسید، و طـراحی الزم را 

روی مـتون و تـصاویر انـجام دهید. همچنین می تـوانید دسـته بـندی هـا و بـرچسـب هـا و 

امکانـات دیگری نیز بـه آن اضـافـه کنید. امـا در برگـه هـا شـما یک صـفحه دلـخواه بـا امکانـات 

و طراحی مختلف را می توانید طراحی کنید. 

نکته: برگه ها حاوی دسته بندی و برچسب نمی باشند. 
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مدیریت برگه ها در وردپرس 

بـرای مـدیریت صـفحات وردپـرس از آدرس Yoursite.ir/wp-admin وارد پـنل مـدیریت 

سـایت خـود شـده، و از سـتون سـمت راسـت وردپـرس روی بـرگـه هـا < هـمه بـرگـه هـا کلیک 

کنید. سپس روی گزینه ی افزودن برگه کلیک کنید. 

دقیقًا مـثل بـخش نـوشـته هـا که در قـسمت قـبل آمـوزش داده ایم؛ بـخش هـمه بـرگـه هـا نیز 

سـاخـتاری مـانـند بـخش هـمه نـوشـته هـا دارد. می تـوانید از اینجا بـرگـه هـا را ویرایش کنید. 

همچنین می توانید نام آن ها را تغ�ر دهید و یا برگه ها را پاک کنید. 

 

سـپس زمـانی که وارد بـخش مـدیریت وردپـرس خـود شـدید، بـه قـسمت بـرگـه هـا و 

زیرمجموعه افزودن برگه بروید. 

 

برگه 

عنوان برگه 

عـنوان بـرگـه بـه معنی نـام گـذاری بـرگـه مـوردنـظر شـما اسـت. مـثًال اگـر شـما بـخواهید بـرگـه 

دربـاره ی مـا بـسازید، در سـایت شـما مـتن دربـاره ی مـا، بـه شکل عـنوان بـرگـه بـه کاربـران و 

بازدیدکنندگان سایت شما نمایش داده می شود. 
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افزودن عنوان 

در بـخش بـعدی شـما پیونـد یکتا را مـشاهـده می کنید، که می تـوانید آن را بـه دلـخواه 

خـودتـان تغ�ر بـدهید. بـه این تـرتیب آدرس صـفحه شـما هـمان پیونـدی می شـود که آن را 

ساخته اید. 

پیوند یکتا 

بـخش بـعدی بـخش تـولید مـحتوای بـرگـه می بـاشـد. شـما می تـوانید مـحتوایی را که قـصد 

دارید وارد برگه کنید در این بخش بنویسید. 

مـثًال صـفحه تـماس بـا مـا را در سـایت میهن وردپـرس ببینید. هـمان طـور که مـشاهـده 

می کنید، بـخش هـدر و فـوتـر و پـنل کناری وب سـایت را از تـم اصلی وب سـایت مـا بـه ارث 

بـرده اسـت؛ ولی در قـسمت مـحتوا هـرگـونـه تغ�ر دلـخواه خـود را انـجام داده ایم و 

بخش های مختلف آن را با محتوای دلخواه، سفارشی سازی کرده ایم. 

محتوای برگھ 
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افزودن پرونده  ی چندرسانه  ای در بخش برگه  ها 

طـبق تـصویر زیر در قـسمت تـولـبار بـخش مـحتوا، گـزینه ای بـه اسـم تـصویر درونی وجـود 

دارد، که از طریق آن می توانید فایل ها و عکس های مدنظرتان را آپلود کنید. 

بارگذاری تصویر 

بـعدازاینکه بـرگـه ی مـوردنـظرتـان را طـراحی کردید، نیاز دارید که نتیجه را قـبل از انـتشار 

بـازبینی کنید. بـرای این مـوضـوع گـزینه ای در سـمت چـپ پـنل شـما بـه نـام پیش نـمایش 

وجـود دارد. بـا انـتخاب آن می تـوانید نتیجه کار خـود را مـشاهـده کنید. شـما این امکان را 

دارید که در صورت نیاز تغ�رات موردنظرتان را اعمال کنید. 

در آخر برای انتشار برگه روی گزینه ی انتشار در سمت چپ صفحه کلیک کنید. 

درصـورتی که بـرگـه شـما نیاز بـه سـفارشی سـازی و طـراحی قـالـب نیز دارد؛ از همین قـسمت 

می تـوانید ابـتدا تنظیمات صـفحه سـاز را انـجام داده و در بـخش هـای مـختلف آن مـحتوای 

خود را قرار دهید. 

نمایش تصویر در برگه های وردپرس 

در تـولـبار بـخش نـوشـتن مـحتوای بـرگـه هـا، گـزینه ای بـنام افـزودن تـصویر وجـود دارد؛ که در 

صورت نیاز تصاویر و فایل های خود را می توانید در بخش برگه های خود آپلود کنید. 

95صفحه 



آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

 

زمـانی که طـراحی شـما بـا مـوفقیت انـجام شـد و شـما نیاز بـه بـازبینی داشـتید، گـزینه ای در 

پـنل سـمت چـپ شـما قـرار دارد، که می تـوانید بـا انـتخاب گـزینه پیش نـمایش نتیجه کار 

خود را مشاهده کنید. 

همچنین گـزینه ای بـنام ذخیره پیش نـویس وجـود دارد که می تـوانید تـوسـط آن بـرگـه خـود 

را ذخیره کنید، سپس در زمان دیگری برگه خود را قبل از انتشار تکمیل کنید. 

و درنهایت برای انتشار برگه روی دکمه انتشار در سمت چپ صفحه کلیک کنید. 

مدیریت برگه  های وردپرس 

بـرای مـدیریت برگـه هـا در وردپـرس بـه قـسمت برگـه هـا < هـمه ی برگـه هـا رفـته و برگـه هـایی 

که ساخته اید را مشاهده کنید. 

مدیریت برگھ 
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بـا هـاور کردن مـوس روی هـر برگـه گـزینه هـایی بـه شـما نـمایش داده می شـود، که می تـوانید 

برگه ی موردنظر خودتان را (ویرایش، ویرایش سریع، حذف یا نمایش) کنید. 

گـزینه ویرایش: در این بـخش شـما می تـوانید کلیه مـحتوای بـرگـه خـود را در صـفحه 

ویرایش بازشده، ویرایش کنید. 

ویرایش سـریع: در این بـخش می تـوانید نـام، نـامک، تـاریخ، نـویسنده و تنظیمات جـزئی 

برگه خود را ویرایش کنید. 

انتقال به زباله دان: در این بخش می توانید برگه موردنظر خود را به طور کامل پاک کنید. 

نـمایش: در این بـخش می تـوانید آخـرین ویرایش هـای خـود را بـر روی قـالـب مـشاهـده 

کنید. 

نکته: بـا نـصب بـرخی قـالـب هـا و افـزونـه هـا ممکن اسـت بـخش هـای بیشتری بـه برگـه سـایت 

شـما اضـافـه شـود. مـثًال بـا نـصب قـالـب وردپـرس آریایی بـخش ویرایشگر دیداری هـم بـه 

برگه های شما اضافه خواهد شد. 

قسمت 14: انتخاب یک برگه به عنوان صفحه اصلی سایت در وردپرس 

اکثر افـراد زمـانی که وردپـرس را نـصب می کنند، بـه این فکر می کنند که قـرار اسـت بـا یک 

سیستم قـوی و فـوق الـعاده روبـرو شـونـد. در حقیقت هـم همین طـور اسـت، امـا وقتی 

می بینند یک قـالـب سـاده هـمراه بـا نـوشـته هـای بـالگ مـانـند در صـفحه اصلی سـایتشان 

نـمایش داده می شـود، کمی دلسـرد می شـونـد. امـا بـاید بـا انـتخاب صـفحه اصلی سـایت این 

مشکل را حل کنند. برای انتخاب یک برگه به عنوان صفحه اصلی باید چه کنیم؟ 

ازآنـجایی که وردپـرس چـندمـنظوره می بـاشـد و می تـوان هـر نـوع وب سـایتی را بـا آن 

راه انـدازی کرد، بـه شـما قـول می دهیم که می تـوانید صـفحه اصلی سـایتتان را هـر طـور که 

بـخواهید طـراحی کنید؛ و هـر نـوع المنتی که دوسـت دارید را بـه آن اضـافـه کنید. پـس صـد 

الـبته وردپـرس راهی بـرای سـفارشی کردن صـفحه اصلی سـایت شـما فـراهـم کرده اسـت. امـا 
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ممکن اسـت این کار بـرای افـرادی که تـازه بـا وردپـرس آشـنا شـده انـد کمی سـخت بـه نـظر 

برسد. 

بـه طـور پیش فـرض صـفحه اصلی سـایت هـای وردپـرسی، آخـرین نـوشـته هـای سـایت شـما را 

نـمایش می دهـد. بـه عـنوان مـثال اگـر همین االن قـالـب وردپـرس آریایی را روی سـایتتان 

نصب کنید. خواهید دید که آخرین مقاالت بالگ به این شکل نمایش داده می شوند: 

نمایش آخرین مقاالت در وردپرس بصورت پیشفرض 

امـا این کجا و سیستم مـدیریت مـحتوای هـمه مـنظوره ای که هـمه تـصورش را می کردنـد 

کجا؟! زیاد نـگران نـباشید، چـراکه تـازه اول مـاجـرا اسـت و قـرار اسـت بـا دنیایی نـامحـدود 

مواجه شوید که شما را شگفت زده خواهد کرد. 

انتخاب یک برگه به عنوان صفحه اصلی سایت 

امـا چـطور صـفحه اصلی سـایت وردپـرس را بـه دلـخواه خـود سـفارشی کنیم و مـتن هـا، 

محصوالت، مقاالت و تصاویر دلخواه خود را در صفحه اصلی سایتمان نمایش دهیم؟ 

بـرای این کار بـاید از بـرگـه هـای وردپـرس اسـتفاده کنید. بخشی که قـبل از این فـقط بـرای 

سـاخـت صـفحاتی مـثل تـماس بـا مـا و دربـاره مـا اسـتفاده می شـد. اکنون آمـاده اسـت تـا 

صفحه اصلی سایت شما را بسازد. 
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ساخت یک برگه برای صفحه اصلی 

ابـتدا مـطابـق آمـوزش مـدیریت برگـه هـا در وردپـرس یک برگـه بـه نـام صـفحه اصلی بـسازید. 

از بـخش برگـه هـا < افـزودن یک برگـه جـدید بـسازید و نـام آن را انـتخاب کنید. مـثًال: صـفحه 

اصلی 

طراحی صفحه اصلی با صفحه ساز یا برنامه نویسی؟ 

سـپس این بـرگـه را بـا اسـتفاده از یک صـفحه سـاز وردپـرسی، بـه دلـخواه خـود طـراحی کنید. 

اگـر بـرنـامـه نـویس هسـتید، می تـوانید یک قـالـب اخـتصاصی بـرای بـرگـه سـایتتان بـسازید. 

درهـرصـورت بـرگـه صـفحه اصلی سـایتتان را بـه دلـخواه خـود طـراحی کنید، یا مـتن دلـخواه 

خودتان را در آن ایجاد کنید. 

تنظیم برگه به عنوان صفحه اصلی سایت 

حـاال بـاید این بـرگـه را بـه عـنوان بـرگـه صـفحه اصلی سـایت خـود تنظیم کنیم. بـرای این کار 

وارد بخش تنظیمات < خواندن شوید. 

 

تنظیمات خواندن 

سـپس از گـزینه خـوانـدن صـفحه نخسـت بـرای شـما نـمایش داده می شـود، روی یک بـرگـه 

یکتا (از پـاuن بـرگـزینید) کلیک کنید تـا لیست زیر این گـزینه فـعال شـود. در این لیست 

می تـوانید برگـه هـای سـایتتان را مـشاهـده کنید. شـما بـاید برگـه مـوردنـظر خـود که در مـرحـله 

اول ساخته اید را انتخاب کنید. 
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انتخاب صفحه نخست وب سایت 

حـال روی ذخیره تنظیمات در انـتهای صـفحه کلیک کنید، تـا این بـرگـه بـه عـنوان صـفحه 

اصلی سایت شما انتخاب شود. 

بـه همین راحتی! بـرگـه ای که سـاختید بـه عـنوان صـفحه اصلی سـایت شـما نـمایش داده 

می شـود؛ و می تـوانید بـا اضـافـه کردن دسـته بـندی هـای سـایتتان بـه مـنوی بـاالیی سـایت یا 

سـتون کناری، از بـخش بـالگ هـم اسـتفاده کنید. شـما تـوانسـتید انـتخاب یک برگـه بـه عـنوان 

صفحه اصلی سایت را انجام دهید. 

قسمت 15: بخش رسانه وردپرس و کاربرد آن 

بـخش رسـانـه وردپـرس بـه مـا امکان آپـلود و مـدیریت تـصاویر، صـداهـا و ویدیوهـای 

سـایتمان را می دهـد. در ادامـه بـه شـما تـوضیح می دهیم که چـرا بـاید رسـانـه هـای خـودمـان 

را مدیریت کنیم. 

مـوارد بسیاری هسـتند که در مـحتوای سـایت شـما تـأثیر بسیاری دارنـد. رسـانـه درواقـع یکی 

از تـأثیرگـذارتـرین مـوارد در مـحتوای شـما بـه شـمار می آید. مسـلمًا بـرای خـود شـما هـم این 

مـوضـوع پیش آمـده اسـت، که بـه مـحض ورود بـه یک سـایت بـه سـمت رسـانـه و تـصاویر آن 

سایت جذب شده باشد. 

اگـر شـما در سـایت اینترنتی خـودتـان از مـتن بـه عـنوان سـتون اصلی مـحتوا اسـتفاده 

می کنید؛ این نکته را بـه یاد داشـته بـاشید که قـرار دادن یک تـصویر می تـوانـد بـه انـدازه 

چندین پاراگراف متن کاربر را به خود جذب کند. 
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لزوم استفاده از بخش رسانه وردپرس 

بـرخی مـواقـع کاربـران زمـان زیادی را در سـایت شـما صـرف می کنند، و اگـر شـما مـحتوای 

جـذابی در سـایت خـود قـرار نـدهید ممکن اسـت بـاعـث شـوید کاربـر احـساس خسـتگی کند؛ 

و دیگر تـمایلی بـه مـانـدن در سـایت شـما نـداشـته بـاشـد. قـرار دادن رسـانـه در مـحتوا درواقـع 

از کالفگی و خسـتگی کاربـر کم می کند؛ و بـاعـث می شـود کاربـر تـمایل بیشتری بـرای مـانـدن 

در سایت داشته باشد. 

تاثیر رسانه در میزان سئو سایت 

هـمه افـرادی که یک کسب وکار اینترنتی راه انـدازی می کنند بـه دنـبال این هسـتند که سـئو 

سـایت خـود را افـزایش دهـند. یکی از مـواردی که بـا قـرار دادن آن در سـایت خـود بـاعـث 

بـاال رفـتن سـئو سـایتتان می شـوید رسـانـه می بـاشـد. اینکه شـما در مـحتوای سـایت خـود 

رسـانـه را جـای دهید از اهمیت بسیار زیادی بـرخـوردار می بـاشـد. بـنابـراین بـاید تـمامی 

تـالش خـود را بـه کار بگیرید تـا بـتوانید یک مـحتوای مـناسـب هـمراه بـا رسـانـه در اختیار 

کاربران خود قرار دهید. 

هـرچـه سـئو سـایت شـما بیشتر بـاشـد سـایت شـما از رتـبه بـاالتـری در گوگـل بـرخـوردار خـواهـد 

شـد. بـنابـراین تـعداد افـراد بیشتری بـه سـمت سـایت شـما هـدایت خـواهـند شـد، و بـا 

فـعالیت شـما آشـنا می شـونـد و شـما روزانـه بـا تـرافیک ورودی بی نظیری روبـه رو خـواهید 

شد. 

در قـسمت بـاال از میزان اهمیت داشـتن رسـانـه در سـایت صـحبت کردیم، حـاال می خـواهیم 

شما را از میزان مهم بودن مدیریت رسانه های سایت باخبر کنیم. 

مـعموًال در تـمامی فـعالیت هـا داشـتن مـدیریت یک نـظم خـاص بـه آن کار می دهـد؛ که در 

این مـورد رسـانـه هـای سـایت نیز مثتسنی نیستند. اگـر شـما بـتوانید رسـانـه هـای سـایت خـود 

را مدیریت کنید باعث می شوید سایتتان یک نظم خاص به خود بگیرید. 
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دسترسی راحت کاربر به محتوا 

عـالوه بـر این اگـر شـما رسـانـه هـای سـایت خـود را مـدیریت کنید بـاعـث می شـوید که 

کاربـرانـتان دسـترسی بسیار راحتی بـه رسـانـه هـا داشـته بـاشـند، و از جسـتجو بـرای یک تـصویر 

کالفـه نـشونـد. بـنابـراین اگـر می خـواهید مـوفقیت سـایت خـود را چـند بـرابـر کنید بـاید 

رسـانـه هـای سـایت خـود را مـدیریت کنید، و مـحتوای دسـته بـندی شـده بـه کاربـران ارائـه 

دهید. بـه عـبارت دیگر تـنها بـه راه انـدازی یک سـایت اکتفا نکنید، و سعی کنید راهـبردهـایی 

را برای توسعه کسب وکار اینترنتی خود به کار بگیرید. 

بـرای مـدیریت کردن رسـانـه در وردپـرس شـما بـه عـنوان یک مـدیر سـایت حـرفـه ای بـاید 

نکاتی را بـدانید، تـا بـتوانید از آن نکات در راسـتای هـرچـه بهـتر شـدن سـایت خـود اسـتفاده 

نـماuد. یکی از این مـوارد چـگونگی آپـلود و ویرایش تـصاویر سـایت می بـاشـد. اگـر قـصد 

دارید یک سـایت مـنحصربـه فـرد را بـه کاربـران خـود ارائـه دهید؛ بـاید چـگونگی تنظیمات 

تـصاویر و فیلترهـای تـصاویری که آپـلود شـده اسـت را بـدانید. پـس اگـر بـه دنـبال این 

هستید که در این راستا آموزش ببینید با این کتاب همراه باشید. 

آموزش مدیریت بخش رسانه وردپرس 

شـما بـرای دسـترسی بـه بـخش رسـانـه سـایت بـاید بـعدازاینکه وارد پیشخوان لـوکال هـاسـت 

خـود شـدید بـه بـخش رسـانـه بـروید. در این بـخش بـا دو گـزینه روبـه رو می شـوید، که یکی از 

این گـزینه هـا “افـزودن” و دیگری “کتابـخانـه رسـانـه” می بـاشـد. بـا انـتخاب گـزینه افـزودن 

می تـوانید تـصاویر جـدید اضـافـه کنید، و بـا ورود بـه بـخش کتابـخانـه بـه تـمامی تـصاویری که 

قبًال آپلود کرده اید دسترسی خواهید داشت. 
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رسانه 

بـعدازاینکه بـر روی افـزودن کلیک کردید یک بـاکس بـرای شـما بـازخـواهـد شـد، که می تـوانید 

در آنـجا رسـانـه هـای جـدید بـرای سـایت خـود آپـلود کنید. بـا کلیک کردن بـر روی “گـزینش 

پرونده ها” می توانید از سیستم خود تصاویر دلخواه خود را در سایت آپلود کنید. 

 

بارگذاری رسانه  ی جدید 

پـس از کلیک کردن روی گـزینه بـاال یک صـفحه بـرای شـما بـازخـواهـد شـد که تـصاویر 

مـوجـود در سیستم شـما در آن نـمایش داده خـواهـد شـد. بـعدازاینکه تـصاویر مـدنـظر خـود را 

انـتخاب کردید ”Open“ را انـتخاب کنید تـا تـصاویر بـرای شـما آپـلود شـونـد. بـعد از آپـلود 

تـصاویر بـه صـورت زیر جـایگذاری می شـونـد. همچنین شـما بـرای اینکه بـتوانید تـصویر را 

مدیریت کنید باید بر روی “ویرایش” کلیک کنید. 
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ویرایش نوشته 

ویرایش تصویر 

در مـرحـله ی بـعد بـرای شـما صـفحه ی ویرایش تـصویر بـازخـواهـد شـد، شـما در این صـفحه 

می توانید فیلدهای مختلف را به دلخواه خود پرکنید. 

ویرایش تصاویر 

مـتن جـایگزین: در این فیلد شـما می تـوانید بـه نسـبت تـصویری که آپـلود کردید یک مـتن 

جایگزین تایپ کنید، تا هنگام آپلود شدن تصویر برای کاربر به نمایش دربیاید. 
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نام: اسم تصویر آپلود شده را در این قسمت وارد کنید تا برای کاربر به نمایش دربیاید. 

تـوضیح: بـرخی مـواقـع ممکن اسـت تـصاویری که شـما در سـایت قـرار می دهید نیاز بـه یک 

سـری تـوضیح داشـته بـاشـد؛ یا اینکه بـه طـورکلی شـما بـخواهید در خـصوص تـصویری که در 

سـایت قـرار می دهید یک سـری تـوضیحات بـه کاربـر ارائـه دهید که می تـوانید در این فیلد 

مـتن دلـخواه خـود را وارد کنید. زمـانی که کاربـر بـر روی تـصویر شـما کلیک می کند این 

توضیحات برای آن نمایش داده می شود. 

بخش کتابخانه پرونده چندرسانه  ای 

قـسمت دیگری که در بـخش رسـانـه وجـود دارد کتابـخانـه رسـانـه اسـت، که می تـوانید تـمامی 

رسـانـه هـا و فـایل هـایی که در سـایت خـود آپـلود کرده اید را بـه صـورت یک کتابـخانـه مـشاهـده 

کنید. بخش های مختلف این کتابخانه رسانه را برای شما توضیح خواهیم داد. 

 

افزودن رسانه 

در قـسمت بـاال سـمت راسـت می تـوانید گـزینه ی”افـزودن” را مـشاهـده نـماuد، که تـوسـط 

این قـسمت می تـوانید رسـانـه هـای جـدید را اضـافـه کنید. رونـد این کار در بـاال بـرای شـما 

توضیح داده شده است. 
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کتابخانه رسانه 

در سـمت راسـت تـصویر آیکون هـای مـربعی شکلی را مـشاهـده می کنید، که بـه شـما این 

امکان را می دهد که رسانه ها را به صورت لیستی و یا مانند تصویر باال قرار دهید. 

همه موارد رسانه 

در این بـخش شـما می تـوانید مـشخص کنید که کدام دسـته از رسـانـه بـرای شـما بـه نـمایش 

دربیاید. بـه عـنوان مـثال می تـوانید مـشخص کنید ویدئـوهـای آپـلود شـده نـمایش داده شـونـد 

و یا اینکه تـنها تـصاویر در این صـفحه قـرار گیرنـد. بـرای انـتخاب گـزینه هـای مـختلف بـاید بـر 

روی فـلش این قـسمت کلیک کنید. این بـخش درواقـع زمـانی بـرای شـما کاربـرد دارد که 

رسـانـه هـای بسیار زیادی را در سـایت خـود آپـلود کرده اید؛ و نمی خـواهید تـصاویر و 

ویدئـوهـا بـه صـورت درهـم ریخته بـرای شـما آورده شـود و زمـان زیادی را بـرای پیدا کردن 

یک رسـانـه صـرف کنید. بـرای اینکه تـمامی رسـانـه هـا بـرای شـما آورده شـود بـاید حـتماً 

گزینه ی “همه موارد رسانه” را انتخاب کرده باشید. 

همه تاریخ  ها 

مسـلمًا تـصاویری که شـما در سـایت خـود آپـلود می کنید در تـاریخ هـای مختلفی می بـاشـد؛ و 

بـرخی مـواقـع ممکن اسـت شـما حجـم بسیار بـاالیی تـصویر در سـایت خـود قـرار داده بـاشید 

و بـخواهید بـر اسـاس تـاریخ آپـلود شـدن آن رسـانـه را پیدا کنید. در چنین مـواقعی گـزینه ی 

تـاریخ رسـانـه بـه کمک شـما می آید چـراکه شـما بـا کلیک کردن بـر روی این گـزینه می تـوانید 

تـصاویر را بـر اسـاس تـاریخ قـرارگیری آن هـا در سـایت مـشاهـده نـماuد؛ و بـه سـرعـت یک 
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رسـانـه را پیدا کنید. همچنین بـا انـتخاب یک تـاریخ مـشخص تـمامی رسـانـه هـایی که در آن 

تاریخ در سایت آپلود شده اند، برای شما به نمایش درمی آید. 

انتخاب دسته  جمعی 

اگـر شـما بـخواهید بـه طـور هـم زمـان چـندین تـصویر را حـذف کنید بـاید از این گـزینه اسـتفاده 

کنید. درواقـع شـما بـرای اینکه بـتوانید یک تـصویر را حـذف کنید بـاید بـر روی آن کلیک 

کنید و بـه صـورت تکی تـصاویر را حـذف نـماuد. امـا بـا اسـتفاده از این گـزینه هـر تـعداد 

رسـانـه را که می خـواهید انـتخاب کنید و پـس ازآن گـزینه ی “پـاک کردن بـرای همیشه” را 

انـتخاب کنید؛ بـه این تـرتیب رسـانـه هـا را بـرای همیشه از سـایت خـود حـذف کنید. این گـزینه 

به شما کمک می کند در زمان بسیار کوتاهی تعداد زیادی از تصاویر را پاک کنید. 

 

پاک کردن تصاویر 

جستجو در پرونده  های چندرسانه  ای 

در این قـسمت شـما بـا واردکردن اسـم رسـانـه می تـوانید در چـند ثـانیه بـه تـصاویر و یا 

ویدئـوهـای مـوردنـظر خـود دسـت پیدا کنید. درواقـع این گـزینه بـرای پیدا کردن یک فـایل 

خاص بر اساس نام بکار می رود. 
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تنظیمات رسانه در وردپرس 

بـرای اینکه بـتوانید بـه قـسمت تنظیمات رسـانـه دسـت پیدا کنید بـاید مسیر پیشخوان» 

تنظیمات» رسـانـه را طی کنید. بـعد از کلیک کردن بـر روی گـزینه ی “رسـانـه” صـفحه ای 

مـشابـه تـصویر زیر بـرای شـما بـازخـواهـد شـد؛ که در آن فیلدهـای مختلفی بـرای مـدیریت 

رسـانـه و تـصاویر وجـود دارد. در این صـفحه می تـوانید انـدازه تـصاویر را مـشخص کنید. 

بـرای تع�ن انـدازه انـتخاب هـای مختلفی دارید که بـه نسـبت سـایت خـود بـاید تغ�راتی را 

در آن ها ایجاد کنید. 

 

اندازه  های تصویر 

اندازه بندانگشتی 

انـدازه بـندانگشـتی بـرای تنظیم پـهنا و ارتـفاع تـصاویر بـندانگشـتی سـایت شـما بکار می رود. 

الـبته در اینجا مـنظور از تـصویر بـندانگشـتی تـصویر شـاخـص قـالـب نیست، مـنظور این 

قسمت سایز تصاویر کوچک نمایشی در گالری تصاویر شما است. 
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اندازه میانه 

بـعد از آپـلود یک تـصویر، وردپـرس بـه صـورت خـودکار یک سـایز میانـه از تـصویر شـما ذخیره 

می کند تا بتوانید از آن استفاده کنید. 

اندازه بزرگ 

سـایزی دیگر از تـصویر که وردپـرس مـثل انـدازه میانـه بـه  صـورت خـودکار بـرای شـما ذخیره 

می  کند. 

نکته: انـدازه میانـه و بـزرگ دو انـدازه ای اسـت که وردپـرس بـه صـورت خـودکار بـرای 

سـایت هـایی که تـصاویر زیادی آپـلود می کنند، و می خـواهـند انـدازه تـمامی تـصاویرشـان 

یکسان باشد می سازد تا در وقت نویسنده های سایت صرفه جویی شود. 

و اگـر بـر روی قـسمت پـرونـده هـا را مـاهـانـه و سـاالنـه سـازمـانـدهی کن کلیک کنید؛ 

عکس هـایی که شـما آپـلود کردید را در پـوشـه هـای مـاهیانـه و سـاالنـه بـه صـورت مجـزا آپـلود 

می کند. 

قسمت 16: ویرایش تصاویر در وردپرس با چند کلیک 

شـما می تـوانید در پـنل مـدیریت وردپـرس تـصاویر خـودتـان را ویرایش کنید، این ویرایش 

کردن شـامـل بـریدن، افقی و عـمودی کردن و همچنین درسـت کردن مقیاس و انـدازه ی 

تصاویر می باشد. 

بـرای ویرایش تـصاویر در وردپـرس کافی اسـت بـا بـخش رسـانـه آشـنایی کامـل داشـته 

باشید. شما به راحتی و بدون نیاز به نصب افزونه می توانید تصویر را ویرایش کنید. 

این ویژگی وردپـرس زمـانی بـه کمک شـما می آید و بـرای شـما مفید اسـت که شـما بـه 

کامپیوتـر شخصی خـودتـان دسـترسی نـدارید؛ و می خـواهید درحـالی که درحـرکت هسـتید 

تـصاویر را آپـلود کنید. درواقـع وردپـرس این امکان را بـه شـما می دهـد که تـصاویر خـودتـان 

را بدون نیاز به یک برنامه ی ویرایش تصویر تغ�ر دهید! عالی است نه؟! 
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ویرایش تصاویر در وردپرس 

بـرای اینکه تـصاویر خـودتـان را در وردپـرس ویرایش کنید، اول بـاید تـصویر مـوردنـظر خـود 

را در وردپـرس بـارگـذاری کنید. این بـارگـذاری بـه 2 صـورت اسـت، یکی اینکه شـما می تـوانید 

زمـانی که در حـال نـوشـتن یک پسـت هسـتید از طــریق ویرایشگر پسـت تـصاویر را 

بارگذاری کنید؛ و یا اینکه در پنل رسانه < افزودن را انتخاب کنید. 

آپلود تصویر در وردپرس 

بـعدازاینکه تـصویر را آپـلود کردید بـه قـسمت رسـانـه کتابـخانـه بـروید، و روی تـصویری که 

قـبًال آپـلود کرده اید کلیک کنید. بـا این کار تـصویر شـما در یک صـفحه بـاز می شـود؛ و شـما 

می تـوانید اطـالعـات مـربـوط بـه این عکس را در سـتون سـمت راسـت، و پیش نـمایش 

تصاویر را در سمت چپ ببینید. 

دو راه بـرای بـاز کردن تـصاویری که در ویرایشگر تـصاویر وردپـرس سـاخـته شـده انـد وجـود 

دارد؛ یکی اینکه شــما می تــوانید روی گــزینه ویرایش تــصاویر کلیک کنید و یا اینکه بــه 

قـسمت ویرایش جـزئیات تـصویر بـروید. شـما بـا کلیک روی این گــزینه بـه صـفحه ی 

ویرایش رسـانـه می روید که شـما در پـاuن پیش نـمایش تـصاویر بـا کلیک بـر روی قـسمت 

ویرایش تـصاویر، بـرای شـما صـفحه ی ویرایش تـصاویر بـاز می شـود؛ که شـما بـا یک نـوارابـزار 

بـا چـند گـزینه در قـسمت بـاالی آن تـصویر مـواجـه می شـوید. در سـتون سـمت راسـت شـما 

گزینه هایی را برای تغ�ر دادن اندازه تصاویر وجود دارد. 
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ادیت تصویر در وردپرس 

در قـسمت زیر بـه تـوضیح بـرخی از این گـزینه هـا و چـگونگی اسـتفاده از آن هـا بـرای 

ویرایش تصاویر در وردپرس می پردازیم: 

بخش های مختلف ویرایش تصاویر در وردپرس 

 

ویرایش عکس در وردپرس 

بـریدن: این گـزینه بـه شـما اجـازه می دهـد تـا بـریدن تـصاویر را بـا یک کلیک و بـه آسـانی انـجام دهید، و 1.
قسمت موردنظر خودتان را از یک تصویر برش دهید. 
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چـرخـش: دو دکمه بـرای چـرخـش تـصاویر وجـود دارد که شـما می تـوانید در جهـت عـقربـه هـای سـاعـت و یا 2.
پادساعت گرد تصاویر را تنظیم کنید. 

Flip: این گزینه به شما امکان عمودی یا افقی کردن تصویر را می دهد. 3.

Undo /Redo: اگـر در تـصاویر تغ�ری ایجاد کردید و از آن مـنصرف شـدید، بـا این دکمه هـا خیلی راحـت 4.
می توانید تغ�رات را لغو کنید. 

ابزار های ویرایش تصاویر در وردپرس 

تغ�ر مقیاس و برش دادن تصویر 

حـاال گـزینه هـایی که در سـتون سـمت چـپ صـفحه ویرایش تـصاویر هسـتند را بـررسی 

می کنیم: 
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ویرایش تصاویر 

مقیاس تـصویر: می تـوانید از این گـزینه بـرای تغ�ر مقیاس تـصاویر بـا حـفظ نسـبت هـای 

اصلی بـه صـورت دسـتی اسـتفاده کنید. قـبل از اینکه یک تـصویر را بـرش دهید از این گـزینه 

استفاده کنید. چراکه ممکن است نتوانید نسبت تصاویر را حفظ کنید. 

یادداشـت: شـما در وردپـرس فـقط می تـوانید انـدازه مقیاس تـصاویر را کوچک کنید. امـا 

امکان افزایش مقیاس تصاویر یا افزایش ابعاد آن وجود ندارد. 

بـرش دادن تـصویر: این گـزینه بـه شـما اجـازه می دهـد نسـبت ابـعاد معینی را بـرای تـصویر 

مـشخص کنید؛ و بـعدازاین می تـوانید بـر روی قـسمت بـرش کلیک کرده و آن قسمتی را که 

می خواهید برش دهید مشخص کنید. 

تنظیمات تـصاویر بـندانگشـتی: در این قـسمت شـما می تـوانید مـشخص کنید که تغ�راتی 

که انـجام داده اید بـر روی تـمامی تـصاویر، تـصویر بـندانگشـتی و یا تـمامی تـصاویر بـه جـز 

تـصویر بـندانگشـتی اعـمال شـود. فـرامـوش نکنید که تـصویر بـندانگشـتی کوچک تـرین 

تصویری است که توسط وردپرس برای این تصویر ایجادشده است. 

زمـانی که از تغ�راتی که انـجام داده اید راضی هسـتید فـرامـوش نکنید که روی گـزینه ی 

ذخیره مقیاس یا به روزرسانی کلیک کنید، تا تغ�راتی که انجام داده اید ثبت شوند. 

وردپـرس تغ�رات شـما را روی تـصاویر اعـمال می کند و یک کپی جـدید از آن روی سـرور 

شما ثبت می کند. 
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چگونه تصاویر رو بعد از ویرایش بازیابی کنیم؟ 

آگــه شــما از تغ�راتی که روی تــصویر خــود اعــمال کرده اید راضی نیستید، می تــوانید 

بـه آسـانی آن تـصویر را بـه حـالـت اولیه و اصلی خـود برگـردانید؛ و بـه آسـانی تـصویر را دوبـاره 

ویرایش کنید و پـس ازآن یک Meta Box جـدید بـانـام بـازگـردانی تـصویر اصلی را مـشاهـده 

می کنید. 

بازیابی تصویر 

بـرای گسـترش دادن آن بـر روی گـزینه بـازگـردانی تـصویر کلیک کنید؛ وردپـرس تـصویر شـما 

را بـازیابی کرده و شـما می تـوانید یا این تـصویر را بـه همین صـورت رهـا کنید، و یا اینکه 

آن را دوباره ویرایش کنید. 

قسمت 17: آموزش نصب قالب وردپرس 

در مـبحث ایجاد کسب وکار اینترنتی حـتمًا بـاید بـه مـبحث UX و UI مـناسـب دقـت داشـته 

بـاشید. الزمـه داشـتن یک تجـربـه کاربـری مـناسـب و یک ظـاهـر عـالی، داشـتن یک قـالـب 

وردپـرس عـالی اسـت. قـصد داریم آمـوزش نـصب قـالـب وردپـرس را بـه شـما دوسـتان میهن 

وردپـرسی تـوضیح دهیم. امـا قـبل از آن اجـازه دهید در مـورد قـالـب هـای وردپـرسی کمی 

صحبت کنیم. 

بـرای داشـتن قـالـب وردپـرس می تـوانید از روش هـای مختلفی بـه دنـبال پـوسـته مـوردنـظر 

خـود بـاشید. روش هـای مختلفی مـثل اسـتفاده از قـالـب هـای حـرفـه ای وردپـرس که در سـایت 

میهن وردپـرس و تـم فـارسـت و دیگر سـایت هـای وردپـرسی جـزء بهـترین و اصـولی تـرین 

روش های پیدا کردن قالب وردپرس مناسب کسب وکار شما است. 

از دیگر روش هـای پیدا کردن قـالـب وردپـرس مـوردنـظر شـما، جسـتجو بین قـالـب هـای مـرجـع 

اصلی وردپـرس اسـت. امـا درهـرصـورت، از هـر روشی که قـالـب مـوردنـظر خـود را پیدا کردید، 
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بـاالخـره بـاید آن را بـه وردپـرس اضـافـه کنید و در پـنل مـدیریت وردپـرس خـودتـان از آن 

استفاده کنید. 

چرا از قالب وردپرس استفاده می کنیم؟ 

پیش تر در ارتباط با راه اندازی بسته های نصبی وردپرس توضیح داده شد. 

امـا گـاهی قـالبی دریافـت می کنید که بسـته نصبی نـدارد و بـاید خـودتـان مـحتوای سـایتتان 

را ایجاد کنید. در این حـالـت بـاید قـالـب را بـه صـورت فـایل تکی روی وردپـرس نـصب کنید. 

بــعد از نــصب قــالــب تکی بــاید مــحتوای ســایتتان را ایجاد کنید و یا بــا اســتفاده از 

افـزونـه هـای صـفحه سـاز قـالـب، طـرح هـای دلـخواه خـود را ایجاد کنید؛ که الـبته این کار نیاز 

به کمی حوصله دارد. 

مـا بـه شـما بـه صـورت کامـل آمـوزش می دهیم که از چـه روش هـایی می تـوانید یک قـالـب 

وردپرسی را روی سایتتان نصب کنید. هر مدل قالب با هر زمینه کاری که مدنظر دارید! 

نصب قالب وردپرس 

بـرای نـصب قـالـب وردپـرس بـاید ابـتدا وارد بـخش مـدیریت سـایت شـوید. بـا ورود بـه پـنل 

مـدیریت قـالـب، می تـوانید پـوسـته هـای مـوجـود روی سـایتتان را مـدیریت کنید و یا قـالـب 

دلخواه خود را نصب کنید. 

ورود به پنل مدیریت وردپرس 

بـرای این کار بـاید اول بـه انـتهای آدرس سـایتتان عـبارت /wp-login.php را اضـافـه کنید؛ 

اگـر درسـت وارد کرده بـاشید صـفحه ورود بـه شکل زیر بـرای شـما بـازخـواهـد شـد. هـمان طـور 

که اطالع دارید ورود از طریق این صفحه برای انجام هر کاری روی وردپرس نیاز است. 
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مـشخصات مـدیریت شـامـل نـام کاربـری و رمـز عـبوری که مـوقـع نـصب وردپـرس ایجاد 

کرده اید را وارد کنید و روی ورود کلیک کنید؛ تـا وارد پـنل مـدیریت اصلی وردپـرس شـوید. 

دقت داشته باشید این نام کاربری باید دسترسی مدیریت کل را داشته باشد. 

شروع نصب قالب از طریق پنل مدیریت وردپرس 

بـعد از بـاز شـدن پـنل مـدیریت بـاید بـه مـنوی نـمایش < پـوسـته هـا بـروید. در اینجا می تـوانید 

قالب های وردپرسی خود را مدیریت کنید. 
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بـعد از ورود بـه صـفحه پـوسـته هـا سـه قـالـب پیش فـرض وردپـرس را مـشاهـده خـواهید کرد. 

برای اضافه کردن قالب جدید باید بر روی دکمه افزودن پوسته تازه کلیک کنید. 

 

سـپس بـرای شـما صـفحه ای بـاز می شـود که چـند قـالـب درون آن قـرار دارد و از سـایت 

wordpress.org گـرفـته می شـود. تـوجـه کنید که مـا کاری بـه این قـالـب هـا بـه دلیل 

انگلیسی بـودن آن هـا و مـناسـب نـبودن بـرای سـایت هـای فـارسی نـداریم. امـا درهـرصـورت 

اگر دوست دارید این قالب ها را روی سایتتان نصب کنید مشکلی نیست. 
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نصب قالب ها از مخزن وردپرس 

می تـوانید از مـنوی فیلتر قـالـب هـا، قـالـب مـدنـظر خـودتـان را بـا هـر طـرح و رنگی که دوسـت 

دارید پیدا کنید. در اینجا هـزاران قـالـب وردپـرسی آمـاده مـوجـود اسـت، که می تـوانید آن هـا 

را مـطابـق سـلیقه خـودتـان اسـتفاده کنید. الـبته اگـر سـایت شـما فـارسی اسـت یا بـاید آن را 

فـارسی و راسـت چین کنید، و یا در سـایت مـا قـالـب هـای رایگان وردپـرس بـخش را ببینید. 

در این بـخش، همین قـالـب هـای رایگان را فـارسی و راسـت چین کرده و در اختیار شـما قـرار 

خواهیم داد. 

پس می توانید از منوی صافی خصوصیات قالب موردنظر خودتان را پیدا کنید. 

 

ـرح و یا شـاخـص هـای مـوردنـظر خـود را از این بـخش انـتخاب کنید، لیست  مـوضـوع، ط

قـالـب هـا را مـشاهـده خـواهید کرد. بـا کلیک روی پیش نـمایش هـر قـالـب، می تـوانید دمـوی 

 . 🙂 آنالین قالب را ببینید

همچنین بـرای نـصب هـر کدام از قـالـب هـای مخـزن وردپـرس، روی دکمه نـصب کلیک 

کنید. 
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آپلود قالب وردپرس از روی کامپیوتر شخصی 

بـرای اضـافـه کردن قـالـب از کامپیوتـر شخصی از بـاالی صـفحه بـر روی دکمه بـارگـذاری 

پوسته کلیک کنید. 

 

سپس صفحه ای شبیه به صفحه زیر برای شما بازخواهد شد. 
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در این صـفحه بـاید بـر روی دکمه Choose File کلیک کنید، و فـایل زیپ قـالـب را از 

کامپیوتـر شخصی خـود انـتخاب کنید. سـپس روی هـم اکنون نـصب کن کلیک کنید و صـبر 

کنید تا پوسته بارگذاری شود. 

خطا موقع آپلود قالب وردپرس 

اگـر در حین آپـلود قـالـب بـا ارور زیر مـواجـه شـدید بـاید حجـم آپـلود داخـل وردپـرس خـود را 

افـزایش بـدهید، که می تـوانید از افـزایش حجـم آپـلود در وردپـرس بـرای این کار اسـتفاده 

کنید. 

 

درصـورتی که مـوفـق بـه افـزایش حجـم آپـلود وردپـرس نشـدید یا هـاسـتینگ بـه شـما اجـازه 

این کار را نمی دهـد؛ می تـوانید فـایل زیپ قـالـب را در پـوشـه wp-content/themes آپـلود 

و اکسترکت کرده (از طـریق فـایل منیجر هـاست) و سـپس بـه بـخش نـمایش < پـوسـته هـا از 

پنل مدیریت وردپرس رفته، و قالب را ازآنجا فعال کنید. 

خـب اگـر هـم قـالـب بـا مـوفقیت آپـلود شـد، صـفحه ای مـثل صـفحه زیر بـرای شـما بـاز 

می شود. 

 

120صفحه 

https://mihanwp.com/increase-wordpress-upload/


آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

هـمان طـور که مـشاهـده می کنید بـاید بـر روی فـعال کردن کلیک کنید. بـه این تـرتیب قـالـب 

روی سایت شما فعال می شود، و کار نصب قالب وردپرس در این مرحله تمام شد. 

قسمت 18: آموزش شخصی سازی قالب وردپرس 

قـصد داریم شخصی سـازی قـالـب وردپـرس (الـبته اگـر قـالـب سـایت شـما این امکان را 

داشته باشد) را به شما عزیزان وردپرسی آموزش دهیم. 

زمـانی که کاربـری از سـایت شـما بـازدید می کند، اولین چیزی که نـظر او را جـلب می کند 

ظـاهـر گـرافیکی سـایت شـما اسـت. زمـانی که شـما بـه طـراحی ظـاهـر سـایت خـود اهمیت 

دهید و بـرای زیبایی آن وقـت بیشتری را بـگذارید؛ درواقـع بـه بـازدیدکنندگـان سـایت خـود 

احـترام گـذاشـته اید. پـس بـه هیچ عـنوان از تـوجـه و وقـت گـذاشـتن بـرای ظـاهـر سـایت خـود 

غافل نشوید. 

شخصی سازی قالب وردپرس 

شـما بـرای طـراحی سـایت خـود بـا اسـتفاده از سیستم تـولید مـحتوای وردپـرس بـه قـالـب هـای 

بسیار زیادی دسـترسی دارید. تـنوع قـالـب هـای وردپـرس بسیار زیاد اسـت، امـا پیدا کردن 

قـالبی که دقیقًا مـطابـق بـاسـلیقه ی شـما بـاشـد، و تـمامی انـتظارات شـما را بـرآورده کند 

می تواند دشوار باشد. 

بـرای اینکه قـالبی نـزدیک بـه سـلیقه ی خـود داشـته بـاشید یا بـاید بـا کد نـویسی و 

بـرنـامـه نـویسی تـحت وب آشـنایی داشـته بـاشید؛ یا از یک بـرنـامـه نـویس کمک بـخواهید که 

بـرای شـما این کار را انـجام دهـد. امـا مـا در این مـقالـه روش سـفارشی سـازی قـالـب را که 

روشی آسـان بـا صـرف هـزینه و وقـت کمتر، و همچنین بـدون نیاز بـه دانـش بـرنـامـه نـویسی 

است را به شما آموزش خواهیم داد. 

بـرای هـرکدام از قـالـب هـای وردپـرس، دسـته ویژه ای از تغ�رات وجـود دارد که شـما 

می توانید از طریق پیشخوان وردپرس آن تغ�رات را روی سایت خود اعمال کنید. 
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بـرای انـجام این کار ابـتدا وارد پـنل پیشخوان وردپـرس شـوید، سـپس بـه قـسمت نـمایش 

بروید و گزینه ی سفارشی سازی را انتخاب نماuد. 

 

پـس از انـتخاب این گـزینه، بـا تـوجـه بـه قـالبی که روی وردپـرس نـصب کرده اید؛ می تـوانید 

مجموعه ای از تغ�رات را بر روی سایت به وجود بیاورید. 

آموزش کار با بخش سفارشی سازی در وردپرس 
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اولین گـزینه  ای که در قـسمت سـفارشی  سـازی مـشاهـده می  کنید، گـزینه  ای اسـت که نـوع 

پوسته  ای که در حال حاضر روی سایت شما فعال است را نشان می  دهد. 

 

تغ�ر پوسته 

هـمان طـور که در تـصویر بـاال مـشاهـده می  کنید، این بـخش شـامـل گـزینه  ای اسـت که تـوسـط 

آن به راحتی قادر خواهید بود پوسته  ی سایت خود را تغ�ر دهید. 
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آموزش شخصی سازی قالب وردپرس 

در این قـسمت شـما را بـا بـخش هـای مـختلف سـفارشی سـازی، هـمراه بـا تـوضیح جـزuات هـر 

قـسمت آشـنا می کنیم. هـرکدام از بـخش هـای سـفارشی سـازی، بـا ِالـمان هـایی که دارنـد قـادر 

هستند که ویژگی هایی را به سایت شما اضافه یا از سایت شما حذف کنند. 

این مـوارد بسـتگی بـه قـالـب وردپـرس نـصب شـده روی سـایت شـما دارد. در این مـقالـه، 

بخش سفارشی سازی قالب پیشفرض وردپرس را با هم بررسی می کنیم. 

هویت سایت 

قـبل از هـر چیز شـما بـاید بـدانید که داشـتن یک لـوگـوی زیبا که بـه صـورت حـرفـه ای 

طـراحی شـده بـاشـد بـرای سـایت شـما بسیار مـهم اسـت. زیرا بـاعـث اعـتماد مـخاطـب و 

کاربـران بـه سـایت شـما خـواهـد شـد. شـما بـا داشـتن یک لـوگـوی زیبا درواقـع هـویت سـایت 

خـود را بـه کاربـران مـعرفی می کنید. پـس بـه طـراحی یک لـوگـوی مـناسـب بـرای سـایت خـود 

توجه ویژه ای داشته باشید. 

شـما در قـسمت هـویت سـایت می تـوانید نـشان یا لـوگـوی سـایت خـود را بـارگـذاری نـماuد. 

عـنوان سـایت خـود را بـنویسید و در قـسمت آخـر هـم یک مـعرفی کوتـاه در ارتـباط بـا 

زمینه ی فعالیت سایت خود داشته باشید. 
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هویت سایت 

رنگ  ها 

از میان تـمام ِالـمان هـایی که بـرای طـراحی یک سـایت زیبا و شکیل وجـود دارنـد؛ انـتخاب 

رنـگ مـناسـب بـا زمینه ی فـعالیت سـایت از جـایگاه ویژه و مـهم تـری بـرخـوردار اسـت. تـمام 

کاربـران سـایت شـما هـمان ابـتدا بـه رنـگ بـندی سـایت شـما واکنش نـشان خـواهـند داد. پـس 

موضوع رنگ بندی در طراحی سایت به هیچ وجه نباید برای شما بی اهمیت باشد. 

در بـخش سـفارشی سـازی در وردپـرس شـما می تـوانید رنـگ پـس زمینه، رنـگ مـتن سـربـرگ، 

ستون کناری و رنگ پس زمینه ی سربرگ را تغ�ر دهید. 

 

رنگ  ها 

تصویر سربرگ 

اگـر مـایل هسـتید که تـصویر سـربـرگ قـالـب را تغ�ر دهید، یا اینکه کًال تـصویری بـرای 

سربرگ نداشته باشید از این قسمت می توانید این کار را انجام دهید. 
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سربرگ 

فهرست  ها 

در ابـتدا تـوضیحی کوتـاه در ارتـباط بـا فهـرسـت هـا را بـرای شـما ارائـه می دهیم، تـا 

درصـورتی که شـما تـابـه حـال بـا فهـرسـت هـای وردپـرس کارنکرده اید در این قـسمت بـه مشکل 

برخورد نکنید. 

فهرست در وردپرس چیست؟ 

فهـرسـت درواقـع یک لیست از لینک هـای داخـلی و خـارجی اسـت. لینک هـای داخـلی 

لینک هـایی هسـتند که بـه سـایت خـود مـا بـرمی گـردنـد؛ و لینک هـای خـارجی بـه سـایت هـای 

دیگر اشـاره دارنـد. بـا اسـتفاده از فهـرسـت هـا در سـایت خـود می تـوانید دسـترسی کاربـران را 

به بخش های مختلف سایت بسیار راحت تر کنید. 

سفارشی سازی فهرست ها 

شـما در این قـسمت می  تـوانید بـرای مکان  هـایی که جـایگاه مـخصوص فهـرسـت دارنـد، 

فهرست انتخاب کنید. 
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فھرست  ھا 

ابزارک  ها 

ابـزارک یا ویجت بخشی از وب سـایت وردپـرسی اسـت، که بـا اسـتفاده از آن می تـوانید 

امکانـات فـراوانی را بـه وب سـایت خـود اضـافـه کنید. این امکانـات در اکثر مـواقـع بـه سـتون 

کناری سـایت شـما یا فـوتـر اضـافـه می شـونـد، که این مـوضـوع بسـتگی بـه نـوع قـالـب شـما 

دارد. 

درصـورتی که قـالـب شـما از ابـزارک هـا پشـتیبانی کند، می تـوانید از بـخش ابـزارک هـا، 

مکان هــایی که امکان اضــافــه شــدن ابــزارک بــه آن هــا وجــود دارد را مــدیریت و 

سفارشی سازی کنید. 

ابزارک  ھا 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تنظیم برگه  ی خانه 

شما در این بخش قادر هستید که تنظیمات صفحه  ی اصلی را انجام دهید. 

 

برگه  ی خانه 

هـمان طـور که در تـصویر بـاال مـشاهـده می کنید؛ شـما در این قـسمت می تـوانید انـتخاب 

کنید که در صـفحه ی اول سـایت شـما آخـرین مـطالـب نـمایش داده شـود یا فـقط یک بـرگـه 

به نمایش دربیاید. 

CSS اضافه 

این بـخش بـرای افـرادی اسـت که بـا بـرنـامـه نـویسی آشـنایی داشـته بـاشـند. اگـر شـما بـا کد 

نـویسی CSS آشـنایی دارید، تـوسـط این بـخش می تـوانید ظـاهـر سـایت را بـه شیوه ی 

دلخواه خود تغ�ر دهید. 

سفارشی سازی در قالب های مختلف 

امــا وقتی یک قــالــب وردپــرسی نــصب کرده بــاشید که پــنل تنظیمات آن قــابلیت 

ســفارشی ســازی قــرار دارد. (مــثل قــالــب وردپــرس آریایی( بــعد از اینکه قــسمت 

سـفارشی سـازی را بـاز می کنید؛ در این بـخش چـند دسـته وجـود دارد که هـرکدام از آن هـا را 

برای شما عزیزان معرفی می کنیم. 

قـالـب وردپـرس را از طـریق پـنل مـدیریت سـفارشی می کنیم. بـا تـوجـه بـه نـوع قـالـب 

وردپـرس شـما مجـموعـه ای از تغ�رات مـتفاوت را از داخـل پـنل مـدیریتی وردپـرس خـود 

می توانید اعمال کنید. ما برای سفارشی سازی از قالب وردپرس Lens استفاده می کنیم. 

عـنوان شـعار و لوگـو: قسمتی اسـت که می تـوان عـنوان و تـوضیح سـایت خـود را عـوض کرد. 

به عنوان مثال: میهن وردپرس و توضیح آن با میهن وردپرس، وردپرس را قورت دهید. 
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:Top Buttons قسمتی از سـفارشی سـازی سـایت اسـت که می تـوانید در قـسمت بـاالی 

تـصویر هـدر سـایت خـود یک دکمه قـرار دهید؛ بـرای مـثال در قـسمت سـفارشی سـازی قـالـب 

سـایت قسمتی بـه نـام دکمه، مـتن و در قـسمت آیکون، عکس قـرار دهید و در قـسمت 

لینک مـقصد نیز بـاید لینک صـفحه ای که می خـواهید کاربـر بـا کلیک بـر روی ان آیکون را 

مشاهده کند. 

گزینه های سفارشی در قالب لنز 

Main Slider: توسط این قسمت می توانید یک اسالیدر در صفحه ایجاد کنید. 

Show Case Area: تـوسـط این گـزینه می تـوانید یک یا چـند ویترین بـرای سـایت خـود 

بسازید. 

صفحه درباره ما: قسمت درباره ما را می توانید فعال یا غیرفعال کنید. 

طراحی و چیدمان: توسط این قسمت، طرح و چیدمان سایت را می توانید تغ�ر دهید. 

رنـگ هـا: در قـسمت رنـگ هـا می تـوانید رنـگ پـس زمینه و رنـگ مـتن هـدر و مـتن زیر هـدر را 

تغ�ر رنگ دهید. 

فونت گوگل: در قسمت فونت گوگل می توانید فونت متن را تغ�ر دهید. 

ایکون هـای اجـتماعی: در قـسمت آیکون هـای اجـتماعی می تـوانید ایکون هـای فیسبوک و 

گوگل پالس و …. را وارد کنید. 

تـصویر سـربـرگ: تـوسـط این قـسمت می تـوانید تـصویر هـدر خـود را تغ�ر یا انـدازه آن را 

می توان تغ�ر داد. 

تـصویر پـس زمینه: از این قـسمت، تـصویر پـس زمینه سـایت را می تـوان سـاخـت یا تغ�ر 

داد. 
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فهـرسـت هـا: قسمتی اسـت که می تـوانید فهـرسـت هـا یا مـنوهـای سـایت خـود را مـدیریت 

کنید. 

ابـزارک هـا: در ابـزارک هـا می تـوانید فـوتـر و یا سـتون هـای کناری سـایت را بـسازید و بـه 

نمایش بگذارید. 

بـه طـور پیش فـرض در قـالـب هـای مـعمولی فـقط گـزینه هـای ابـزارک هـا، فهـرسـت هـا، عـنوان و 

شــعار ســایت وجــود دارد؛ و بــخش هــای دیگری مــثل آیکون هــای اجــتماعی، تــصویر 

پـس زمینه، تـصویر سـربرگ و مـابقی مـوارد جـزء تنظیمات قـالـب وردپـرس lens بـوده انـد؛ که 

ممکن است هر قالبی بخش سفارشی سازی متفاوت و مربوط به خود را داشته باشد. 

نتیجه گیری 

شـما تـوسـط این بـخش قـادر هسـتید بـه صـورت زنـده قـالـب وردپـرس خـود را سـفارشی سـازی 

کنید؛ و هـم زمـان بـا اعـمال تغ�رات سـایت خـود را مـشاهـده نـماuد. بـه این تـرتیب 

می توانید از حال و هوای تغ�رات به صورت زنده باخبر شوید. 

قسمت 19: ساخت فهرست در وردپرس 

بـخش مـنوهـای وردپـرس یا هـمان فهـرسـت هـای وردپـرس بـرای افـزودن مـنو در وب سـایتتان 

کاربـرد دارد. شـما می تـوانید بـه وسیله این بـخش، مـنوهـای سـایت خـود را بـدون نیاز بـه کد 

نـویسی مـدیریت کنید. آیتم هـای جـدید بـه مـنوی خـود اضـافـه کنید، و مـنوهـا و زیر مـنوهـای 

خود را حذف و یا ویرایش کنید. 

مسـلمًا هـمه ی سـایت هـا درصـدد این هسـتند که راهکارهـایی را در راسـتای راحتی و جـلب 

رضـایت کاربـران خـود در نـظر بگیرنـد. یکی از مـواردی که در میزان جـلب رضـایت کاربـران 
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تـأثیر مسـتقیم دارد، این اسـت که کاربـر در مـدت زمـان بسیار کوتـاهی بـه هـدف خـود در 

سایت برسد. 

بـه عـنوان مـثال بسیاری از سـایت هـای فـروشـگاهی که مـحصوالت بسیار زیادی بـرای عـرضـه 

در دنیای اینترنتی دارنـد؛ ممکن اسـت بـا مشکالت مهمی هـمچون سـردرگمی کاربـر مـواجـه 

بـاشـند. کاربـران زمـان ورود بـه سـایت بـا حجـم بسیار بـاالیی از مـحتوای درهـم ریخته و 

نـامـربـوط مـواجـه می شـونـد و بـاید زمـان بسیار زیادی را بـرای پیدا کردن مـحصول مـوردنـظر 

خود هدر دهند. 

اهمیت وجود فهرست در سایت شما 

الزمـه ی مـوفقیت در هـر کسب وکاری جـلب رضـایت مشـتری می بـاشـد. بـنابـراین شـما بـاید 

راه حـل هـایی بـرای مشکالت این چنینی سـایت خـود پیدا کنید. کاربـردی تـرین راه حـلی که 

دربـاره این مـوضـوع وجـود دارد اسـتفاده از فهـرسـت هـای مـختلف در سـایت اسـت. 

فهـرسـت هـا این امکان را بـه مـدیران سـایت می دهـند که مـحصوالت و یا مـحتوای خـود را 

در دسـته بـندی هـای مجـزا قـرار دهـند؛ تـا کاربـر بـه راحتی و بـا چـند کلیک بـه مـحصول یا 

صفحه ی موردنظر خود در سایت دست پیدا کند. 

عـالوه بـر این، یکی دیگر از ویژگی هـای داشـتن فهـرسـت در سـایت این اسـت که کاربـر 

بـه راحتی این امکان را خـواهـد داشـت که بین صـفحات سـایت سـویچ کند؛ و صـفحات 

متعددی را در کوتاه ترین زمان ممکن مشاهده کند. 

یکی دیگر از کاربـردهـای فهـرسـت هـا این اسـت که شـما می تـوانید مـطالبی که می خـواهید 

بیشتر در مـعرض دید کاربـران و بـازدیدکنندگـان سـایت قـرار گیرد را در این فهـرسـت هـا قـرار 

دهید. چـراکه کاربـر بـه مـحض ورود بـه یک سـایت بـه سـمت فهـرسـت هـای آن سـایت رو 

می برد. 

ساخت فهرست در وردپرس 

یکی از مـواردی که بـاعـث شـده وردپـرس رواج بیشتری پیدا کند امکان سـفارشی سـازی 

مـنوهـا در وردپـرس اسـت. مـدیران سـایت این امکان را دارنـد که مـنوهـای دلـخواه خـودشـان 
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را در هـر جـای سـایت که فکر می کنند دسـترسی بـرای کاربـر راحـت تـر اسـت، و یا زیبایی 

ظاهری سایتشان را از بین نمی برد قرار دهند. 

عـالوه بـر اینکه مـدیران سـایت بـه راحتی می تـوانـند جـای فهـرسـت هـا را مـشخص کنند. 

همچنین این امکان را دارنـد که اجـزای درون هـر یک از فهـرسـت هـای سـایت را بـه راحتی و 

بـا کشیدن و رهـا کردن جـابـه جـا کنند؛ و گـزینه هـای مـوردنـظر خـودشـان را بـه تـرتیب 

اولویت بندی موردنظر خود جایگذاری کنند. 

مـوضـوعی که در بـاال بـه آن اشـاره شـد، در مـواردی بـه کار می رود که بـه عـنوان مـثال شـما 

صـاحـب یک سـایت فـروشـگاهی هسـتید و بـا مـحصوالت پـرطـرفـدار و پـرفـروش سـایت خـود 

آشـنا هسـتید. ازاین رو می خـواهید این مـحصوالت را در اولـویت قـرار دهید و کاربـران 

دسـترسی آسـان تـری بـه این کاالهـا داشـته بـاشـند. در این صـورت می تـوانید از ویژگی 

فهرست ها و اولویت بندی آن ها استفاده نماuد. 

مدیریت فهرست ها در وردپرس 

مـوضـوعی که در بـاال بـه آن اشـاره شـد، در مـواردی بـه کار می رود که بـه عـنوان مـثال شـما 

صـاحـب یک سـایت فـروشـگاهی هسـتید و بـا مـحصوالت پـرطـرفـدار و پـرفـروش سـایت خـود 

آشـنا هسـتید. ازاین رو می خـواهید این مـحصوالت را در اولـویت قـرار دهید و کاربـران 

دسـترسی آسـان تـری بـه این کاالهـا داشـته بـاشـند. در این صـورت می تـوانید از ویژگی 

فهرست ها و اولویت بندی آن ها استفاده نماuد. 

همچنین شـما پـس ازاینکه وارد قـسمت تنظیمات فهـرسـت هـا شـدید این امکان را دارید که 

فهـرسـت هـای قبلی سـایت خـود را ویرایش کنید؛ و مـطالـب جـدیدی در آن قـرار دهید و یا 

بـرخی از مـطالـب آن را حـذف کنید. الـبته اگـر شـما بـخواهید یک فهـرسـت کامـًال جـدید بـرای 

سایت خود بسازید می توانید بر روی گزینه ی ساخت فهرست جدید کلیک کنید. 

بـه صـورت کلی مـدیریت فهـرسـت هـا در وردپـرس بـرای شـما بـه راحتی در دسـترس اسـت. در 

خـصوص مـدیریت فهـرسـت هـا می تـوان بیان کرد که شـما امکان ویرایش، نـام گـذاری، 

جایگذاری و بسیاری موارد دیگر را در این قسمت دارید. 
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آموزش ساخت فهرست در وردپرس 

 

بـرای مـدیریت فهـرسـت هـا می بـایست وارد پیشخوان سـایت وردپـرسی خـود شـوید؛ و از 

قـسمت نـمایش و زیرمجـموعـه فهـرسـت هـا کلیک کنید تـا صـفحه ای مـانـند صـفحه زیر بـاز 

شود. 

 

اصـًال نـگران نـباشید! شـما می تـوانید از مـنوی سـمت راسـت، هـرگـونـه گـزینه ای که در مـنو 

خـود بـه آن احتیاج دارید مـانـند برگـه هـا، نـوشـته هـا، پیونـدهـای دلـخواه و دسـته هـا را از این 

قسمت انتخاب کنید. 

انتخاب جایگاه برای هر فهرست در وردپرس 

ممکن اسـت شـما در سـایت خـود دارای چـندین فهـرسـت گـونـاگـون بـاشید و بـخواهید هـر 

یک از این فهـرسـت هـا را در مکان خـاصی از سـایت خـود قـرار دهید. بـرای این کار وردپـرس 
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گـزینه ای تـحت عـنوان مـدیریت جـایگاه را در مـنوی مـدیریت فهـرسـت هـا در اختیار شـما قـرار 

داده است. 

بـرای اینکه بـتوانید جـایگاه فهـرسـت هـای خـود را مـدیریت کنید بـاید مسیر نـمایش» 

فهـرسـت هـا» مـدیریت جـایگاه هـا را طی کنید؛ و زمـانی که وارد قـسمت مـدیریت جـایگاه 

شدید می توانید مکان قرارگیری هریک از منوها را مشخص نماuد. 

 

مدیریت جایگاه  ها 

هــمان طــور که در تــصویر بــاال مــشاهــده می کنید شــما در این قــسمت می تــوانید از 

فهـرسـت هـای قبلی خـود اسـتفاده نـماuد؛ که بـاید بـخش “ویرایش” را انـتخاب کنید و یا 

اینکه می تـوانید گـزینه ی ” اسـتفاده از فهـرسـت تـازه” را انـتخاب نـماuد. بـه این تـرتیب بـرای 

شما صفحه ای جدید برای ساخت فهرست باز می شود. 

همچنین این نکته را بـه یاد داشـته بـاشید که تـا قـبل از انـتخاب گـزینه ی “ذخیره تغ�رات” 

جـایگذاری هـای شـما اعـمال نمی شـود، بـنابـراین حـتمًا بـاید بـعد از انـتخاب و یا افـزودن 

فهـرسـت هـا تغ�راتی که انـجام داده اید را ذخیره نـماuد. بـنابـراین شـما قـادر هسـتید جـایگاه 

فهرست های خود را در بخش مدیریت جایگاه ها تع�ن نماuد. 

ساخت چندین فهرست در وردپرس 

مـعموًال تـمامی قـالـب هـای وردپـرس دارای یک مـنوی پیش فـرض هسـتند. شـما این امکان 

را دارید که از هـمان فهـرسـت پیش فـرض اسـتفاده کنید، و یا خـودتـان بـه دلـخواه یک مـنو 

جدید برای سایت خود بسازید. 
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الـبته بـرخی مـواقـع قـالـب هـا مـنوهـای پیش فـرض مـتفاوتی دارنـد. ممکن اسـت در قـالـب 

مـورداسـتفاده ی شـما مـنو یا فهـرسـت پیش فـرض آن دارای فهـرسـت پـانـویس و یا سـربـرگ 

بـاشـد. حتی بـرخی مـواقـع ممکن اسـت که قـالـب دارای هـر دو فهـرسـت هـدر و یا فـوتـر بـاشـد 

که شما می توانید به دلخواه خود از آن ها استفاده نماuد. 

الـبته بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که درهـرصـورت شـما از هـر پـوسـته ای که بـرای سـایت 

خـود اسـتفاده می کنید مـطمئنًا آن قـالـب دارای یک فهـرسـت اسـت، و بخشی تـحت عـنوان 

مدیریت منوها را دارد. 

شروع ساخت فهرست در وردپرس 

بـرای انـجام این کار ابـتدا نـام فهـرسـت خـودتـان را وارد کرده و سـاخـت فهـرسـت را کلیک 

کنید، به این ترتیب فهرست شما ساخته می شود. 

بـعد از سـاخـت فهـرسـت، در قـسمت برگـه هـا می تـوانید برگـه هـایی که در وردپـرس سـاخـته اید 

را اضافه کنید.  

همچنین در قـسمت نـوشـته هـا می تـوانید مـطلب مـوردنـظر خـود را انـتخاب و بـه مـنو خـود 

اضافه کنید. 

نکته: درصـورتی که دسـته ی مـحصوالت خـود و دیگر دسـته هـای مـوردنیاز خـود را مـشاهـده 

نکردید، از قـسمت بـاالی صـفحه بـر روی گــزینه تنظیمات صـفحه رفـته و تیک دسـته 

موردنظر خود را به پنل سمت راست اضافه کنید. 

همچنین در قـسمت پیونـد دلـخواه، می تـوانید یک لینک دلـخواه بـه هـمراه نـام دلـخواه 

خود را به منوی خود اضافه کنید، که این بخش بسیار کاربردی می باشد. 

در قـسمت دسـته هـا، می تـوانید دسـته ی نـوشـته مـوردنـظر خـود (بـه عـنوان مـثال دسـته بـندی 

نشـده) را بـه فهـرسـت اضـافـه کنید. درصـورتی که دسـته ای بـرای نـمایش نمی بینید می تـوانید 

از بـخش نـوشـته هـا بـر روی دسـته هـا کلیک کنید؛ و دسـته جـدیدی بـرای بـخش نـوشـته هـای 

خود بسازید. 
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نکته : بـرای اضـافـه شـدن هـر قـسمت در فهـرسـت هـا می بـایست تیک کناری آیتم را فـعال 

کرده و بر روی دکمه افزودن به فهرست کلیک کنید. 

نکته ۲: شـما می تـوانید آیتم هـای مـوردنـظر خـود را از بـرگـه هـا، دسـته بـندی هـا و لینک هـای 

دلــخواه بــه فهــرســت خــود اضــافــه کنید. یا بــا drag & drop کردن آیتم هــا آن هــا را 

مـرتـب سـازی کنید. (مـنظور از مـرتـب کردن این اسـت که می تـوانید فیلدهـا را بـه شکل 

سلسله مراتبی، که شامل منو و زیر منو می شود، تغqر دهید) 

تنظیمات فهرست 

زمـانی که فهـرسـت هـای خـود را مـرتـب کردید، زمـان قـرار دادن این فهـرسـت هـا در مـنوی 

خـودتـان می رسـد. این بـخش شـامـل دو گـزینه اصلی می شـود که می بـایست آن هـا را 

تنظیم کرد. 

اضاـفهـ شدـن خوـدکار بـرگه هاـ: در این بخـش این مجـوز را بهـ فهرـستـ خوـد می دهید که بـرگه هاـی رتبـه باـال •
را به صورت خودکار بتواند به فهرست اضافه کند. 

نـمایش مـوقعیت جـغرافیایی: در این بـخش لیستی از انـواع جـایگاه فهـرسـت هـای شـما را نـشان می دهـد، •
و از شما می خواهد که فهرست جاری طراحی شده خود را بر روی جایگاه تنظیم کنید. 

نکته: بـه هیچ عـنوان دو فهـرسـت را بـه یک جـایگاه مـتصل نکنید، ولی عکس آن مشکلی 

ندارد. (یک فهرست را می توان به دو جایگاه متصل نمود.) 

در ضـمن بـرای فـعال شـدن فهـرسـت بـعد اتـمام کار فهـرسـت هـا، بـر روی ذخیره فهـرسـت 

کلیک کنید. 

ساخت فهرست  های آبشاری در وردپرس 

یکی دیگر از امکانـاتی که شـما هـنگام سـاخـت یک فهـرسـت در سـایت خـود دارید این 

اسـت که می تـوانید بـرای هـریک از مـنوهـای خـود زیر مـنو تع�ن کنید. داشـتن زیر مـنو 

تـقریبًا مـانـند این اسـت که شـما اطـالعـات، مـحتوا یا مـحصوالت خـودتـان را بـه صـورت 

دسته بندی شده به کاربران ارائه دهید. 

ممکن اسـت شـما بـه عـنوان مـثال مـحتوای آمـوزشی را بـه عـنوان تیتر اصلی فهـرسـت خـود در 

نـظر بگیرید و بـخواهید بـخش هـای مـتفاوتی را در این قـسمت اضـافـه کنید؛ که این 
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مـوضـوع نیز مـانـند سـاخـت فهـرسـت بسیار آسـان و سـاده اسـت. شـما در مـدت زمـان بسیار 

کوتاهی قادر خواهید بود زیر منوهای خود را وارد فهرست کنید. 

بـرای اینکه بـتوانید زیر مـنوهـای جـدید بـه فهـرسـت اضـافـه نـماuد بـاید از قـسمت سـمت 

راسـت هـر زیر مـنو دلـخواهی را انـتخاب نـماuد؛ و در آخـر “افـزودن بـه فهـرسـت” را انـتخاب 

نماuد. 

 

جایگذاری زیرمنوها 

بـرای واردکردن زیرمـنوهـا بـه بـخش فهـرسـت فـقط کافی اسـت که عـنوان اصلی را در رأس 

قـرار داده؛ و بقیه ی زیر عـنوان هـا را بـه صـورت پـله ای و بـه دلـخواه خـود بـا مـوس بکشید و در 

جـایگاه مـناسـب خـود قـرار دهید. فـرامـوش نکنید که بـعدازاینکه زیر عـنوان هـا را در جـای 

مـناسـب خـود قـراردادید حـتمًا بـر روی گـزینه ی “ذخیره فهـرسـت” کلیک کنید؛ تـا تغ�راتی 

که ایجاد کردید بـر روی سـایت اعـمال شـود. بـعدازاینکه تغ�رات را ذخیره کردید می تـوانید 

به صفحه اصلی منو خود رفته و نحوه قرارگیری منو را مشاهده نماuد. 

زیرمنو 
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در این تـصویر می  تـوانید مـشاهـده کنید که زیر مـنوهـایی که انـتخاب کرده اید بـه  تـرتیب بـا 

فلش اولویت  بندی شده  اند. 

خصوصیات پیشرفته برای هر آیتم از فهرست شما 

سـاخـت فهـرسـت در وردپـرس دارای یک سـری خـصوصیات و ویژگی هـای پیشرفـته اسـت؛ 

که مـدیران سـایت در صـورت دلـخواه این امکان را دارنـد که آیتم هـای بیشتر و مـتنوع تـری 

را به فهرست های سایت خود اضافه نمایند. 

بـرای اینکه بـتوانید بـه خـصوصیات پیشرفـته فهـرسـت هـا در وردپـرس دسـترسی داشـته 

بـاشید؛ بـاید حـتمًا بـه قـسمت تنظیمات صـفحه که در قـسمت چـپ صـفحه نـمایشگر شـما 

قـرار دارد بـروید. بـعدازآن می تـوانید آیتم هـای مـتنوعی را که امکان اضـافـه کردن آن هـا را 

دارید در صـفحه ی جـدید ببینید؛ و در صـورت دلـخواه هـر یک از آن خـصوصیت هـا را 

انـتخاب کنید. حـتمًا بـه یاد داشـته بـاشید که بـه مـنظور انـتخاب آیتم هـا بـاید تیک آن هـا آبی 

باشد. 

 

نمایش خصوصیات پیشرفته 

کارکرد خصوصیات پیشرفته فهرست  های وردپرس 

هـر یک از این گــزینه هـایی که در تـصویر بـاال مـشاهـده می کنید یک ویژگی خـاص و 

جـداگـانـه بـه سـایت شـما اضـافـه می کنند. که مـا در اینجا بـه اخـتصار تـوضیحی در خـصوص 

هر یک از این گزینه ها خواهیم داد. 

هدف پیوند 

اولین گـزینه ای که شـما در قـسمت نـمایش خـصوصیات پیشرفـته فهـرسـت مـشاهـده 

می کنید “هـدف پیونـد” می بـاشـد. شـاید شـما هـم بـا این مـوضـوع روبـه رو شـده بـاشید که 
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بـرخی مـواقـع بـا کلیک کردن بـر روی یک لینک صـفحه ای که در آن قـرار دارید بـه آن لینک 

می رود. این مـوضـوع درواقـع بـاعـث می شـود زمـانی که کاربـر در سـایت شـما یک لینک را در 

مـنو بـاز کند صـفحه ی قبلی از بین بـرود. بـرای این مـنظور شـما اگـر بـخواهید لینک هـای 

مـوجـود در مـنو سـایت شـما در یک صـفحه ی کامـًال جـدید بـرای کاربـران بـاز شـود، بـاید تیک 

این گزینه را فعال نماuد. 

 CSS کالس

این گـزینه درواقـع کالسی اسـت که مـا بـه CSS هـا می دهیم. بـا اسـتفاده از این گـزینه 

می تـوان بـه آیتم هـای فهـرسـت خـود طـرح و رنـگ هـای مـتنوعی را اضـافـه کرد. بـه بیان دیگر 

این گـزینه بـه مـا در خـصوص سـفارشی سـازی کردن آیتم هـای فهـرسـت هـای مـا کمک 

می کند. بـرای اینکه بـه این گـزینه دسـترسی داشـته بـاشید بـاید حـتمًا تیک آن را آبی کرده 

بر روی ذخیره تغ�رات کلیک کنید. 

صفت عنوان 

در این بـخش شـما این امکان را دارید که بـرای هـر یک از فهـرسـت هـای سـایت خـود یک 

نـام یا عـنوان تع�ن کنید. انـتخاب یک عـنوان درسـت بـرای فهـرسـت هـا می تـوانـد بـاعـث 

خواناتر شدن منوهای شما شود. 

 (XFN) پیوندهای هم سو

اگـر شـما بـرای نـوشـته هـای فهـرسـت خـود لینک قـرار داده بـاشید؛ می تـوانید بـا اسـتفاده از این 

گـزینه بـرای مـوتـورهـای جسـتجو مـشخص کنید که آیا این لینک در سـئو و رتـبه ی صـفحه ای 

که لینک در آن وجـود دارد تـأثیر داشـته بـاشـد یا خیر. الـبته این مـوضـوع را بـه یاد داشـته 

بـاشید که اگـر شـما تیک این گــزینه را فـعال نکنید؛ مـوتـورهـای جسـتجو بـه صـورت 

پیش فرض لینک ها را در رتبه تأثیر می دهند. 
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توضیح 

گـزینه ی آخـر تـحت عـنوان “تـوضیح” می بـاشـد. بـرخی مـواقـع قـالـب هـا از این ویژگی 

پشـتیبانی نمی کنند. امـا درصـورتی که قـالـب مـورداسـتفاده شـما در سـایت از این قـسمت 

پشـتیبانی کند؛ شـما قـادر خـواهید بـود تـوضیح مـختصری بـرای هـر یک از مـنوهـای سـایت 

خود قرار دهید. 

قسمت 20: کار با ابزارک در وردپرس و مدیریت ابزارک ها 

قـبل از اینکه بـه سـراغ تـوضیح مـدیریت ابـزارک هـا بـرویم شـما را بـا تـعریف مـختصری از 

ابـزارک هـا آشـنا می کنیم. ممکن اسـت شـما بسیاری از مـواقـع بـا واژه ی ابـزارک بـرخـورد 

داشـته اید امـا از نـحوه کارکرد و ویژگی هـای آن بی اطـالع بـاشید. بـه همین دلیل سعی 

کردیم در ادامـه اطـالعـات مفیدی در خـصوص ابـزارک هـا و نـحوه ی مـدیریت آن هـا بـرای 

شما بیاوریم. 

ابزارک وردپرس چیست؟ 

ابـزارک هـای وردپـرس جـزء بـخش هـای بسیار مـهم هـر سـایتی بـه شـمار می آیند و اگـر شـما 

قـصد دارید یک سـایت جـذاب و حـرفـه ای داشـته بـاشید بـاید نـحوه کار کردن و مـدیریت 

کردن آن هـا را آمـوزش ببینید. بـه صـورت کلی ابـزارک هـا یا ویجت هـا مجـموعـه ای از کدهـا 

هسـتند که پنجـره هـای کوچک و بسیار کاربـردی را در قـسمت هـای مـختلف سـایت شـما بـه 

وجود می آورند. 

بـا اسـتفاده از این ابـزارک هـا می تـوان بـخش هـای مـتنوعی را مـانـند تـقویم، جسـتجو، گـالـری، 

ویدیو، ابـرچسـب و… را در قـسمت هـای مـختلف سـایت خـود ازجـمله فـوتـر، صـفحه ی اصلی 

یا نوار کناری سایت قرارداد. 

مـدیریت ابـزارک هـا در وردپـرس بـه این صـورت اسـت که شـما بـه عـنوان مـدیر یک سـایت 

قـادر هسـتید بـخش هـای مـختلف سـایت خـودتـان را مـدیریت کنید. بـه بیان دیگر بـرخی 

مـواقـع ممکن اسـت شـما مـایل بـاشید یک ابـزارک را در یک صـفحه ی بـه خـصوص از سـایت 

خـود بـه نـمایش دربیاورید؛ و یا اینکه یک قـسمت را بـه کلی از بـرخی صـفحات سـایت 
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حـذف کنید، که در این طـور مـواقـع مـدیریت ابـزارک هـا بـه شـما کمک بسیار زیادی خـواهـد 

کرد. 

الـبته بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید اینکه دقیقًا در چـه قـسمت هـایی از سـایت بـتوانید 

ابـزارک را قـرار دهید، بـه طـراحی قـالـب وردپـرسی که از آن بـر روی سـایت خـود اسـتفاده 

می کنید بسـتگی دارد. الـبته بـرخی از قـالـب هـا نیز در وردپـرس مـوجـود هسـتند که بـه صـورت 

کلی از هیچ ابزارکی پشتیبانی نمی کنند. 

ویجت هـای وردپـرس امکان ارتـقاء قـابلیت هـای سـایت را بـه شـما می دهـند. درواقـع شـما 

این امکان را دارید که ویژگی هـای سـایت خـود را چـند بـرابـر کنید و صـاحـب یک سـایت 

جذاب و حرفه ای باشید. 

آموزش مدیریت ابزارک  ها در وردپرس 
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در کل بـخش ابـزارک هـای وردپـرس بـه مـا این امکان را می دهـد تـا بخشی از قـالـب سـایت 

را بـدون نیاز بـه کد نـویسی، و تـنها بـا drag & drop مـوس مـدیریت کنیم. بـرای اینکه بـه 

قـسمت مـدیریت ابـزارک هـا در وردپـرس دسـترسی داشـته بـاشید؛ بـاید پـس ازاینکه وارد پـنل 

پیشخوان یا مـدیریت سـایت خـود شـدید نـمایش» ابـزارک هـا را انـتخاب کرده و بـر روی آن 

کلیک کنید. پـس ازاینکه گـزینه ی ابـزارک هـا را انـتخاب کردید صـفحه ای مـانـند تـصویر زیر 

بـرای شـما نـمایش داده می شـود که شـما از این قـسمت قـادر خـواهید بـود ابـزارک هـای 

سایت خود را مدیریت کنید. 

 

این نکته را بـه یاد داشـته بـاشید که بـرخی از قـالـب هـا از ابـزارک هـا پشـتیبانی نمی کنند. شـما 

بـرای اینکه امکانـات زیر را داشـته بـاشید بـاید حـتمًا از قـالبی اسـتفاده نـماuد که بـه صـورت 

کامــل از ابــزارک هــا پشــتیبانی نــماید. بــرای اطــالعــات بیشتر در این زمینه می تــوانید 

از آمـوزش اضـافـه کردن ابـزارک بـه قـالـب وردپـرس اسـتفاده کنید، و از مـطالـب آن بهـره 

ببرید. 

بـعدازاینکه صـفحه مـدیریت ابـزارک هـا بـرای شـما نـمایش داده شـد، بـاید هـر یک از 

ابـزارک هـا را که می خـواهید در نـاحیه ابـزارک خـود نـمایش دهید را بـا کلیک بـر روی آن 

نـگه دارید؛ تـا در یکی از قـسمت هـای ابـزارک هـای شـما نـمایش داده شـود. بـه عـنوان مـثال شـما 

این امکان را دارید که ابزارک های موردنظر خود را بکشید و در نوار کناری رها کنید. 
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افزودن ابزارک با دراگ و دارپ کردن 

بـعد از رهـا کردن آن ابـزارک بـاید نـامی که می خـواهید در سـایت شـما بـه عـنوان ابـزارک 

نـمایش داده می شـود را در ابـزارک مـثًال ابـرچسـب هـا وارد کنید. فـرامـوش نکنید که بـعد از 

انـجام تغ�رات مـوردنـظر خـود حـتمًا بـر روی گـزینه ی “ذخیره” کلیک کنید؛ تـا تغ�راتی که 

اعـمال کردید بـرای سـایت شـما اعـمال شـود. در غیر این صـورت هیچ یک از تغ�رات بـرای 

شما انجام نمی شود. 

مدیریت ستون کناری وردپرس 

یکی از رایج تـرین و راحـت تـرین روش هـایی که شـما می تـوانید بـا اسـتفاده از آن ویجت هـا 

را بـه سـاید بـار خـود اضـافـه نـماuد کشیدن و رهـا کردن ابـزارک هـای مـوردنیاز می بـاشـد. یکی 

از مـزایای ابـزارک هـای وردپـرس این اسـت که شـما بـدون نیاز بـه هیچ کد نـویسی و مـهارتی 

درزمینه بـرنـامـه نـویسی، می تـوانید امکانـات مـتنوعی را بـه سـاید بـار سـایت خـود اضـافـه 

نماuد. 
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عـالوه بـر دراگ و دراپ کردن شـما یک راه دیگر بـرای افـزودن ابـزارک در وردپـرس نیز 

دارید. در این روش شـما بـاید بـعد از رفـتن بـه قـسمت نـمایش» ابـزارک هـا، ویجت مـوردنـظر 

خـود را که قـصد دارید آن را در سـاید بـار اضـافـه کنید در نـظر بگیرید؛ و بـر روی فـلش 

کوچکی که در کنار آن وجـود دارد کلیک نـماuد. بـعد از کلیک کردن بـر روی آن فهـرسـتی 

بـرای شـما بـاز می شـود که انـتخاب هـای مـتنوعی را در اختیار شـما قـرار می دهـد. شـما بـا 

انـتخاب یکی از این گـزینه هـا می تـوانید مـشخص کنید ابـزارک مـوردنـظر در کجا اضـافـه 

شود. 
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افزودن ابزارک 

پـس از انـتخاب محـل ابـزارک حـتمًا بـر روی گـزینه ی “افـزودن ابـزارک” کلیک کنید تـا ابـزارک 

به قسمتی که انتخاب کرده اید اضافه شود. 

شـما این امکان را دارید که پـس از جـایگذاری یک ابـزارک در سـایت خـود، پیش نـمایش 

آن را مـشاهـده نـماuد. این مـوضـوع بـه شـما کمک می کند که درصـورتی که تغ�راتی که 

اعـمال کرده اید مـطابـق بـاسـلیقه شـما نـبود، بـتوانید آن هـا را تغ�ر دهید؛ و یا اینکه پـس از 

اطمینان از قرارگیری صحیح ابزارک ها آن را در سایت به نمایش دربیاورید. 

گـزینه ی پیش  نـمایش زنـده در بـاالی صـفحه قـسمت سـمت راسـت بـرای شـما جـایگذاری 

شده است. 
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پیش  نمایش زنده 

حذف ابزارک در وردپرس 

عـالوه بـر قـابلیت افـزودن ابـزارک هـا شـما قـادر هسـتید درصـورتی که یکی از ابـزارک هـا بـرای 

سـایتتان کاربـردی نـدارد آن را بـه صـورت کلی حـذف کنید. بـرای این کار بـاید بـه قـسمت 

نـمایش» ابـزارک هـا بـروید. بـعدازاینکه بـر روی ویجت دلـخواه کلیک کردید می تـوانید 

مشاهده کنید که گزینه ای تحت عنوان”پاک کردن” برای شما نمایش داده می شود. 

 

پاک کردن ویجت 

ممکن اسـت شـما نـخواهید بـرخی از ابـزارک هـا را بـه طـورکلی از سـایت خـود حـذف کنید؛ و 

مـایل بـاشید آن را بـعدًا بـه سـایت خـود اضـافـه نـماuد. در این صـورت می تـوانید ابـزارک هـا 

را بـه بـخش “ابـزارک هـای غیرفـعال” که در قـسمت پـاuنی صـفحه مـربـوط بـه ابـزارک هـا وجـود 

دارد انتقال دهید و بعدًا از آن استفاده نماuد. 

ابزارک  های غیرفعال 
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قسمت 21: افزونه وردپرس چیست و چگونه کار می کند؟ 

گـاهی در دنیای وردپـرس بـا کلمه افـزونـه وردپـرس یا پـالگین وردپـرس بـرخـورد می کنیم. امـا 

واقعًا منظور از افزونه وردپرس چیست و نحوه کارکرد آن چگونه هست؟ 

اگـر شـما بـا دنیای وردپـرس تـا حـدودی کار کرده بـاشید بـه طـور حـتم بـا افـزونـه هـا آشـنا 

هسـتید. الـبته ممکن اسـت شـما بـه طـورکلی نسـبت بـه افـزونـه شـناخـت نـداشـته بـاشید؛ که مـا 

سعی داریم در ادامـه اطـالعـات مفیدی را در خـصوص افـزونـه هـا و کارکرد آن هـا بـرای شـما 

شرح دهیم. 

افزونه وردپرس چیست 

مسـلمًا اولین سـؤالی که ممکن اسـت بـرای شـما پیش بیاید این اسـت که افـزونـه چیست و 

چـه کاربـردی بـرای شـما دارد؟ افـزونـه یا پـالگین وردپـرس درواقـع امکانـات و ویژگی هـای 

جـدیدی را بـه سـایت شـما اضـافـه می کند. بـه بیان سـاده پـالگین هـا یک سـری کد هسـتند 

که بـه عـنوان مکمل یک سـایت عـمل می کنند؛ و بـاعـث کامـل تـر شـدن ویژگی هـای یک 

سایت اینترنتی می شوند. 

پـالگین هـا بـه صـورت کلی دو نـوع دارنـد، پـالگین هـای رایگان و غیر رایگان، که تـفاوت هـای 

بسیار زیادی بـا یکدیگر دارنـد. که مـهم تـرین آن هـا میزان امکانـاتی اسـت که در اختیار شـما 

قرار می دهند. 

افـزونـه هـای رایگان در مـقایسه بـا افـزونـه هـای پـولی امکانـات بسیار کمتری را بـه شـما ارائـه 

می دهـند. حتی بیشتر این پـالگین هـای رایگان سـازگـاری مـناسـبی بـا سـایت هـا نـدارنـد. شـما 

بـا اسـتفاده از افـزونـه هـای غیر رایگان می تـوانید ویژگی هـای مـنحصربـه فـرد بسیار زیادی را در 

اختیار داشته باشید. 

افـزونـه هـای وردپـرس فـایل هـای نصبی هسـتند که روی وردپـرس نـصب شـده و امکانـات 

جـدیدی بـه سـایت وردپـرس شـما اضـافـه می کنند. شـما می تـوانید بـرای زیباتـر کردن 

سـایت خـود یا افـزودن امکانـات پیشرفـته بـه قـالـب ، بـدون نیاز بـه کد نـویسی بـا افـزونـه هـا 

این کار را انجام دهید. 
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یک مثال در دنیای واقعی 

فـرض کنید شـما یک مـاشین می خـرید. خـودروی شـما دارای یک سیستم پـخش صـوتی 

اسـت، امـا دوسـت دارید خـودروی شـما بـه جـای این سیستم صـوتی خسـته کننده، یک 

مـانیتور پـخش تـصویری داشـته بـاشـد. آیا حـاضـر هسـتید وسـایل اولیه سـاخـت یک مـانیتور 

را تهیه کرده و خـودتـان یک مـانیتور 7 اینچی بـرای خـودروی شخصی تـان بـسازید؟ صـد 

الـبته این کار هـزینه و زمـان زیادی را از شـما می گیرد. پـس بـه سـراغ فـروشـندگـان لـوازم 

صـوتی و تـصویری خـودرو رفـته و در عـرض چـند دقیقه یک مـانیتور شیک بـرای خـودروتـان 

خریداری می کنید. 

 

 

در بــحث طــراحی ســایت بــا وردپــرس هــم قضیه دقیقًا بــه همین شکل اســت. شــما 

می تـوانید بـه جـای صـرف وقـت و هـزینه بـابـت کد نـویسی (مـثًال سـاخـت یک فـرم تـماس بـا 

ما)، به راحتی از افزونه های وردپرس استفاده کنید. 

لزوم نصب افزونه در سایت وردپرسی 

اگـر مـتوجـه شـدید افـزونـه وردپـرس چیست حـاال بـاید بـدانید که داشـتن بـرخی از افـزونـه هـا 

بـرای هـر سـایت وردپـرسی که قـصد دارد مـوفقیت زیادی در این عـرصـه کسب کند ضـروری 

اسـت و شـما بـه صـورت حـتم بـرای داشـتن یک سـایت بـا بـازدید بـاال نیاز بـه یک سـری 

امکانات خاص دارید که از طریق افزونه های متنوع می توانید به آن ها دست پیدا کنید. 

148صفحه 



آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

درسـت اسـت که افـزونـه هـا امکانـات جـدید و مـتنوعی را بـه سـایت شـما اضـافـه می کنند امـا 

بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که در بـرخی مـواقـع ممکن اسـت یک پـالگین بـا قـالبی که 

در سـایت خـود اسـتفاده می کنید سـازگـاری نـداشـته بـاشید و یا اینکه کارکرد آن بـرای سـایت 

شـما مفید نـباشـد. بـه همین دلیل شـما بـاید نسـبت بـه کاربـرد هـر یک از افـزونـه هـا شـناخـت 

کافی داشته باشید و بااطالع کامل برای سایت خود افزونه انتخاب کنید. 

ساختار افزونه های وردپرس 

درنتیجه اینکه افـزونـه وردپـرس چیست بـاید بـدانید افـزونـه هـای وردپـرس فـایل هـایی 

 PHP هسـتند که بـه صـورت زیپ )که داخـل این فـایل زیپ یک یا چـند پـوشـه و فـایل

وجـود دارد( بـه شـما تـحویل داده می شـونـد؛ و بـا نـصب آنـها روی سـایتتان، می تـوانید 

امکانات بسیار زیادی را در عرض چند ثانیه به سایت خود اضافه کنید. 

حاال چند تا از این افزونه ها داریم؟ 

حـدودًا بیش از ۱ میلیون افـزونـه بـرای وردپـرس وجـود دارد. یعنی شـما می تـوانید بیش از ۱ 

�� که این مـوضـوع می تـوانـد بـرای شـما  میلیون کاربـرد جـدید بـه سـایتتان اضـافـه کنید. 

یک فرصت عالی محسوب شود. 

بـرخی از این افـزونـه هـا رایگان و بـرخی پـولی می بـاشـند. از افـزونـه هـای پـولی بـه عـنوان 

پالگین حرفه ای یاد می شود. 

کاربردی  ترین افزونه  های وردپرس 

مـعموًال هـر افـزونـه یک ویژگی مجـزا بـه سـایت شـما اضـافـه می کند. مـا در این قـسمت بـرخی 

از بهـترین پـالگین هـای وردپـرس، که کارکرد بسیار زیادی بـرای سـایت شـما دارنـد را مـعرفی 

می کنیم. 
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 WP Rocket افزونه  ی

هـمه شـما این مـوضـوع را می دانید که سـرعـت سـایت در میزان کاربـران یک سـایت نـقش 

بسیار مـؤثـری دارد. بـنابـراین شـما اگـر یک سـایت اینترنتی را مـدیریت می کنید؛ بـاید نسـبت 

بـه سـرعـت لـود شـدن سـایت خـود اهمیت زیادی دهید. کاربـران مـعموًال زمـان زیادی را بـرای 

لـود شـدن یک سـایت صـرف نمی کنند و در صـورت لـود نشـدن سـایت اقـدام بـه تـرک کردن 

سـایت شـما می کنند. بـا تـوجـه بـه این مـوضـوع اگـر قـصد دارید یک سـایت پـربـازدید بـا 

تـرافیک ورودی بسیار زیاد داشـته بـاشید، نیاز بـه یک افـزونـه کمکی دارید که بـه شـما کمک 

کند. 

یکی از بهـترین افـزونـه هـای افـزایش سـرعـت سـایت WP Rocket  اسـت؛ که بـا ویژگی هـای 

مـنحصربـه فـرد خـود شـما را شـگفت زده می کند. بـا این افـزونـه می تـوانید یک سـرعـت بی نظیر 

را تجربه کنید و کاربران بیشتری را به سایت خود جذب کنید. 

این پـالگین بـا کش کردن اطـالعـات سـایت و بهینه سـازی تـصاویر و ویدئـوهـای سـایت 

بـاعـث بـاال رفـتن سـرعـت سـایت می شـود؛ که این مـوضـوع درنـهایت منجـر بـه افـزایش سـئو 

سـایت می شـود. یکی دیگر از دالیل مـحبوبیت و مـوفقیت این افـزونـه نـصب بسیار آسـان و 

اسـتفاده راحـت آن می بـاشـد. بـنابـراین بـا تـوجـه بـه مـوارد گـفته شـده اگـر می خـواهید بـدون 

دردسر سرعت سایت خود را چند برابر کنید از پالگین WP Rocket استفاده کنید. 

افزونه  میهن پنل 

بـرای مـعرفی افـزونـه ی میهن پـنل بـه طـور خـالصـه می تـوان گـفت این پـالگین بـه شـما کمک 

می کند حـرفـه ای بـه نـظر بـرسید. سیستم مـدیریت مـحتوای وردپـرس بـه صـورت پیش فـرض 

یک فـرم ورود و ثـبت نـام در سـایت را در اختیار شـما قـرار می دهـد؛ امـا شـما بـرای اینکه 

حـرفـه ای بـودن خـود را بـه رخ کاربـران بکشید نیاز بـه یک صـفحه ی ورود زیبا و یونیک 

دارید. 

میهن پـنل تـوانسـته بـا امکانـات و کیفیت بـاال کاربـران زیادی را بـه خـود جـذب کند. یکی از 

مـواردی که در میهن پـنل بسیار مـورد اهمیت اسـت این اسـت که، شـما در این افـزونـه 

قابلیت سفارشی سازی کردن صفحه ی عضویت و ورود به سایت خود را دارید. 
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بـا اسـتفاده از پـالگین میهن پـنل این امکان را خـواهید داشـت که لـوگـوی مـخصوص بـه 

سـایت خـودتـان را قـرار دهید؛ و یا در صـورت دلـخواه رنـگ و تـصویر مـوردنـظر خـود را 

جـایگزین حـالـت پیش فـرض این افـزونـه کنید. مـدیر سـایت این امکان را دارد که بـرای 

عـضویت کاربـر فیلدهـای مـتنوعی را در نـظر بگیرد که این فیلدهـا می تـوانـد بـه صـورت 

اس ام اس، ایمیل، شماره تلفن و… باشد. 

الـبته بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که شخصی سـازی فـقط مـختص بـه مـدیر سـایت 

نیست؛ و کاربـران نیز امکان این رادارنـد که صـفحه عـضویت خـود را سـفارشی سـازی کنند. 

بـه عـنوان مـثال کاربـر این امکان را دارد که تـصویر مـوردنـظر خـود را بـر روی پـنل کاربـری خـود 

قرار دهد. 

این پـالگین ویژگی هـای بسیار زیاد دیگری نیز دارد که شـما پـس از فـعال سـازی آن قـادر 

خـواهید بـود از آن هـا بهـره بـبرید. اگـر بـه دنـبال یک جـایگزین عـالی بـرای صـفحه بسیار 

ساده ی وردپرس هستید قطعًا میهن پنل گزینه ی بسیار مناسبی برای شما می باشد. 

 Yoast SEO  افزونه

اهمیت سـئو سـایت بـر کسی پـوشیده نیست. شـما بـاید بـه عـنوان یک مـدیر سـایت مـواردی 

که سـبب بـاال رفـتن سـئو سـایت می شـونـد را بـه خـوبی بـشناسید؛ و تـمام تـالش خـودتـان را 

برای افزایش سئو سایت خود انجام دهید. 

پیشرفتـ ساـیت شمـا درگرـو داشتـن سئـو باـال در گوـگلـ استـ. چرـاکه باـ داشتـن سئـو باـال 

گـوگـل سـایت شـما را جـزء اولین اولـویت هـای خـود قـرار می دهـد، و کاربـران بیشتری از 

سـایت شـما بـازدید می کنند. بهـترین و کاربـردی تـرین افـزونـه ای که بـرای سـئو در وردپـرس 

وجود دارد افزونه ی Yoast SEO Premium است. 

قـابلیت هـای این افـزونـه شـما و کاربـرانـتان را بـا دنیایی جـدید در وردپـرس آشـنا می کند. این 

پـالگین جـزء یکی از ضـروری تـرین افـزونـه هـایی اسـت که شـما بـاید پـس از راه انـدازی سـایت 

خــود آن را نــصب کنید. ســایت شــما پــس از نــصب این پــالگین بــا تــرافیک ورودی 

چشمگیری روبـه رو خـواهـد شـد؛ که این مـوضـوع درنـهایت منجـر بـه تـوسـعه و پیشرفـت 

کسب وکار شـما می شـود. بـنابـراین بـا تـوجـه بـه مـواردی که ذکر شـد می تـوان گـفت افـزونـه ی 

یاوست سئو به کاربران خود این امکان را می دهد تا حرفه ای بودن را تجربه کنند. 
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 Visual Composer پالگین

ظـاهـر سـایت شـما نـشانـگر هـویت کاری شـما اسـت. بـه این صـورت که ظـاهـر سـایت شـما 

می تـوانـد در وهـله ی اول بـه کاربـر حـرفـه ای بـودن و یا نـبودن شـما را نـشان دهـد. بـه همین 

جهـت شـما بـاید تـمام تـالش خـودتـان را بکنید تـا یک ظـاهـر جـذاب بـه کاربـران خـود نـشان 

دهید. 

یکی از عـواملی که در ظـاهـر سـایت شـما تـأثیر بـه سـزایی دارد صـفحات مـتنوع و گـونـاگـونی 

اسـت که در یک سـایت اینترنتی وجـود دارد. بـرای اینکه بـتوانید صـفحات زیبا و یونیک 

بـرای سـایت خـود بـسازید، می تـوانید از یک افـزونـه کمک بگیرید. یکی از مـحبوب تـرین 

افـزونـه هـای سـاخـت صـفحه در وردپـرس ویژوال کامـپوزر می بـاشـدVisual Composer . بـه 

کاربـران خـود این امکان را می دهـد که صـفحات جـذاب بـا رنـگ بـندی و طـرح هـای بسیار 

متنوعی بسازند. 

این پـالگین هیچ محـدودیتی در تـعداد صـفحات نـدارد، و شـما می تـوانید تـا بی نـهایت 

صـفحه جـدید در این افـزونـه بـسازید. اینکه شـما بـتوانید مـحتوای جـذابی بـه کاربـر ارائـه 

دهید بـاعـث می شـود کاربـر نسـبت بـه مـانـدن در سـایت شـما تـرغیب شـود؛ و تـمایل بیشتری 

بـرای مـانـدن در سـایت شـما داشـته بـاشـد. بـنابـراین سعی کنید بـا داشـتن صـفحات مـتنوع در 

سایت، کاربران بیشتری برای کسب وکار خود جذب کنید. 

ازجـمله دیگر ویژگی هـای این افـزونـه امکان اسـتفاده بسیار آسـان اسـت. بـه این صـورت که 

لـزومـًا بـرای اسـتفاده از این افـزونـه شـما نیازی بـه مـهارت در کد نـویسی نـدارید و بـه راحتی 

می تـوانید بـدون کد نـویسی صـفحات خـود را بـسازید. درواقـع در این پـالگین این امکان 

بـرای کاربـر وجـود دارد که صـفحات جـذاب خـود را تـنها بـا دراگ و دراپ کردن بـسازد. بـرای 

این کار فـقط کافی اسـت الـمان هـای مـوردنـظر خـود را بکشید و در جـای مـوردنـظر خـود رهـا 

کنید. 

 Revolution Slider پالگین

پـالگین روولـوشـن اسـالیدر یکی از بی نظیرتـرین و کاربـردی تـرین افـزونـه هـایی اسـت که شـما 

می تــوانید در وردپــرس از آن اســتفاده کنید. بــا اســتفاده از این پــالگین این امکان را 
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خـواهید داشـت که اسـالیدرهـای مـنحصربـه فـردی را بـرای سـایت خـود ایجاد کنید؛ و 

همچنین جذابیت ظاهری سایت خود را دوچندان کنید. 

در این افـزونـه تـمامی افـراد فـارغ از اینکه درزمینه کد نـویسی مـهارت دارنـد یا نـه می تـوانـند 

اسـالیدرهـای مـتنوع بـسازنـد. چـراکه سـاخـت اسـالیدر در این افـزونـه بسیار سـاده اسـت، و 

تنها با کشیدن و رها کردن قادر خواهید بود هر اسالیدر دلخواهی را ایجاد کنید. 

داشـتن اسـالیدر در سـایت شـما می تـوانـد بـه جـذب کاربـر کمک زیادی کند. کاربـر بـا دیدن 

اسـالیدرهـای سـایت شـما تـمایل دارد زمـان بیشتری را در سـایت سـپری کند. بـه بیان دیگر 

کاربـر از مـانـدن در سـایت شـما خسـته نمی شـود. روولـوشـن اسـالیدر بـه شـما این امکان را 

می دهـد که در اسـالیدرهـای خـود تـصاویر و ویدئـو قـرار دهید؛ و یا اینکه اسـالیدرهـای 

گرافیکی جذاب بسازید. 

قسمت 22: آموزش نصب افزونه در وردپرس 

قـصد داریم آمـوزش نـصب افـزونـه در وردپـرس را بـه صـورت کامـل تـوضیح دهیم. چـرا و 

چگونه افزونه های وردپرسی روی سایت وردپرسی نصب می شوند؟ 

هـمان طـور که در مـقالـه افـزونـه وردپـرس چیست مـطالـعه کردید افـزونـه وردپـرس بـه شـما 

امکانـات و قـابلیت هـای فـراوانی می دهـد؛ که شـما تـوسـط آن می تـوانید سـایت وردپـرسی 

خـودتـان را ارتـقا دهید. هـزاران افـزونـه در انـواع مـختلف در اختیار شـما قـرارگـرفـته انـد که 

شما می توانید از هریک از آن ها استفاده های گوناگونی را داشته باشید. 

امـا نـصب افـزونـه نیازمـند در نـظر گـرفـتن مـواردی اسـت که شـما بـاید هـنگام نـصب آن بـر 

روی سـایت خـود در نـظر داشـته بـاشید. بسیاری از افـزونـه هـای مـوجـود در وب ممکن اسـت 

بـا قـالـب و یا سـایر افـزونـه هـای سـایت شـما سـازگـاری نـداشـته بـاشـند. همچنین ممکن اسـت 

افـزونـه ای که بـرخی از سـایت هـای غیر مـعتبر بـه شـما ارائـه می دهـند نـال شـده بـاشـد؛ و 

سـایت وردپـرسی شـما را بـه هـم بـریزد. بـنابـراین حـتمًا بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که 

به سایت های معتبر جهت خرید افزونه مراجعه نماuد. 
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نصب افزونه از طریق پنل وردپرس 

بـرای نـصب افـزونـه ابـتدا از پـنل مـدیریت سـایت وردپـرس خـود بـر روی افـزونـه هـا و سـپس 

افزودن افزونه کلیک کنید. 

 

بـعد از وارد شـدن بـه نـصب کننده افـزونـه هـا صـفحه ای مـثل صـفحه ای که در بـاال آن را 

مـشاهـده می کنید بـرای شـما بـاز می شـود. در این قـسمت شـما می تـوانید افـزونـه هـای 

مـتعددی را مـشاهـده کنید که وردپـرس بـه صـورت کامـًال رایگان در اختیار شـما قـرار داده 

اسـت. این افـزونـه هـا اخـتصاصی نـبوده و در اختیار تـمامی کاربـران قـرارگـرفـته اسـت. شـما 

بـرای نـصب هـر افـزونـه بـاید روی نـصب کلیک کنید تـا افـزونـه بـرای شـما اضـافـه شـود. 

همچنین شـما تـوسـط این قـسمت می تـوانید افـزونـه سـایت وردپـرسی خـود را بـه خـوبی 

کنترل کنید. 

عـالوه بـر این گـزینه هـایی هـمچون پـاک کردن، ویرایش، غیرفـعال کردن و… در این قـسمت 

قـرارگـرفـته انـد. بـرای یافـتن یک افـزونـه در قـسمت جسـتجوی افـزونـه هـا کلیک کنید و افـزونـه 

مـوردنـظر خـود را سـرچ کنید. مـثًال می تـوانید بـرای نـصب افـزونـه هـای اسـالیدر وردپـرس 

 wp ـرچ کنید. همچنین شــما می تــوانید بــرای نــصب افــزونــه عــبارت slider را سـ

statistics مستقیمًا اسم افزونه را سرچ کنید. 

آپلود فایل افزونه از روش دستی 

امـا در مـقابـل افـزونـه هـایی که در مخـزن وردپـرس بـه صـورت رایگان قـرار دارنـد؛ افـزونـه هـایی 

وجـود دارنـد که بـه صـورت اخـتصاصی کد نـویسی شـده انـد و شـما بـاید جهـت اسـتفاده از 
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آن     هـا، آن هـا را خـریداری نـماuد. درواقـع این افـزونـه هـا روی مـنبع وردپـرس ثـبت نشـده انـد؛ 

و شـما آن هـا را بـه صـورت افـزونـه حـرفـه ای خـریداری کرده اید. بـرای آپـلود دسـتی از طـریق 

بـارگـذاری افـزونـه فـایل افـزونـه مـوردنـظر خـود را در سیستم خـود در یک پـوشـه Zip بـارگـذاری 

کنید. 

 

بـعد از نـصب افـزونـه مـوردنـظر بـرای شـما یک پنجـره بـاز می شـود؛ که بـاید بـر روی فـعال 

کردن افـزونـه کلیک کنید. همچنین اگـر بـخواهید مجـددًا بـه صـفحه نـصب افـزونـه هـا بـروید، 

باید روی نصب کننده ی افزونه ها کلیک کنید. 

بـعدازاین کار افـزونـه مـوردنـظر شـما بـه خـوبی و خـوشی فـعال شـده و کار خـود را شـروع 

می کند! 

نصب افزونه در وردپرس از طریق هاست 

در بـرخی مـواقـع  هـاسـت شـما اجـازه آپـلود فـایل هـای حجیم را بـه شـما نمی دهـد. شـما 

می تــوانید جهــت رفــع این مشکل در ســایت خــود آمــوزش افــزایش حجــم آپــلود در 

وردپـرس را مـشاهـده کنید. امـا درصـورتی که می خـواهید کارتـان سـاده تـر شـود می تـوانید از 

طریق  هاست، افزونه را نصب و فعال سازی کنید. 
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برای نصب افزونه ابتدا به داخل Public_ html بروید. 

 

سپس وارد پوشه Wp-content که دارای محتویات وردپرس است شوید. 

 

بـرای نـصب افـزونـه بـاید افـزونـه مـوردنـظر خـود را در پـوشـه Plugins آپـلود کنید. پـس بـرای 

انجام آن وارد پوشه plugins شوید. 

 

بـعد از آپـلود افـزونـه آن را از حـالـت Zip بیرون بیاورید. سـپس وارد پـنل مـدیریت وردپـرس 

خـود شـوید و از قـسمت افـزونـه هـا < افـزونـه هـای نـصب شـده افـزونـه مـوردنـظر خـود را فـعال 

کنید. 

نصب افزونه وردپرس از طریق گیت هاب 

یکی از روش     هـای دیگری که می     تـوانید تـوسـط آن افـزونـه مـوردنـظر خـود را دانـلود 

کنید گیت هـاب اسـت. در گیت هـاب هـم ارائـه دهـندگـان یک نـرم افـزار و یا افـزونـه 
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می تـوانـند نـرم افـزار خـود را انـتشار بـدهـند؛ و هـم اینکه کاربـران امکان این را دارنـد که از نـرم 

افـزارهـای مـوجـود در آن اسـتفاده نـمایند. شـما می تـوانید افـزونـه هـای مـوردنیاز سـایت 

وردپـرس خـودتـان را از طـریق گیت هـاب دریافـت نـماuد. بـرای انـجام این کار ابـتدا بـه 

سـایت گیت هـاب رفـته و در قـسمت سـرچ نـام افـزونـه مـوردنیاز خـود را جسـتجو نـماuد. 

 Clone or ســپس از لیست نــمایش داده بــرای شــما می تــوانید بــا انــتخاب گــزینه

Download افزونه خود را دانلود و نصب نماuد. 

 

نصب افزونھ از طریق گیت ھاب 

پـس ازاینکه شـما گـزینه Clone or Download را انـتخاب کنید فـایل زیپ افـزونـه بـرای شـما 

دانلود و ذخیره خواهد شد. 

خـب حـاال شـما بـاید وارد پیشخوان لـوکال هـاسـت خـود شـوید؛ و از پـنل مـدیریت و یا 

هـمان پیشخوان از قـسمت افـزونـه هـا < افـزودن را انـتخاب و بـر روی گـزینه بـارگـذاری افـزونـه 

کلیک کنید. 
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آپلود افزونھ 

سپس شما باید جهت انتخاب فایل زیپ افزونه گزینه Choose File را انتخاب نماuد. 

انتخاب فایل زیپ 

در قـدم بـعدی بـرای شـما پنجـره ای بـازخـواهـد شـد که تـوسـط آن می تـوانید فـایل زیپ خـود 

را انتخاب کنید. 

در انتها باید با انتخاب “فعال کردن افزونه” افزونه موردنظر خود را فعال کنید. 
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فعال کردن افزونھ 

به همین راحتی شما افزونه وردپرس خود را نصب و در سایت خود فعال کردید. 

قسمت 23: مدیریت بخش دیدگاه در وردپرس 

 بـخش دیدگـاه در وردپـرس یا هـمان نـظرات بـرای گـفتگوی شـما بـا کاربـران و گـرفـتن فید 

بک از مشـتریان یا بهـتر هسـت بـگوuم بـازدیدکنندگـان سـایت شـما و یا پـاسـخ بـه سـؤاالت 

مشـتریان شـما بکار می رود. شـما می تـوانید کمال اسـتفاده را از این بـخش بـبرید. الـبته این 

بـخش اسـتفاده چـندانی در ایران نـدارد و درواقـع بعضی اوقـات بـرای پـرسیدن سـؤاالت از آن 

استفاده می شود و متأسفانه کسی به خود زحمت ارسال نظر و Feedback را نمی دهد. 

 

همچنین ممکن اسـت در بـخش دیدگـاه هـای سـایت شـما افـرادی سـودجـو در سـایت شـما 

ایجاد مـزاحـمت کنند و بـه ارسـال اسـپم بـپردازنـد. شـما بـا اسـتفاده از افـزونـه هـای مـوجـود در 

سـایت میهن وردپـرس می تـوانید مـانـع ارسـال اسـپم تـوسـط افـراد سـودجـو شـوید. و از 

تخریب سایتتان در مقابل این افراد جلوگیری کنید. 

شـما بـه راحتی می تـوانید بـخش دیدگـاه هـا را کنترل و مـدیریت کنید و این بـخش قـدرتـمند 

را در دسـت بگیرید. شـما حتی امکان این را دارید که بـخش دیدگـاه هـا را غیرفـعال کنید و 

در هـر مطلبی که دوسـت داشـتید آن را فـعال کنید. بـا اسـتفاده از این کار می تـوانید از 

نـمایش نـظراتی که ممکن اسـت بـرای شـما مفید نـباشـد جـلوگیری کنید و بـدین تـرتیب تـنها 

نظرات دلخواه شما نمایش داده می شود. 
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در نـظر داشـته بـاشید بـه عـنوان مـدیر سـایت بهـترین شکل ایجاد ارتـباط بـا کاربـران سـایتتان 

بخش نظرات است. 

نظرات سایت خود را نادیده نگیرید! 

دیدگـاه هـا بـه عـنوان مـهم تـرین بـخش تـعامـل بین کاربـر و مـدیر سـایت می بـاشـند که از طـریق 

آن می تـوانید بـا کاربـر خـود ارتـباط بـرقـرار کنید. شـما بـه عـنوان مـدیر سـایت می تـوانید 

بـه راحتی تـوسـط این بـخش میزان سـئو سـایت خـود را بـاال بـبرید. پـس دقـت داشـته بـاشید 

که بـاید بـه این بـخش تـوجـه ویژه ای داشـته بـاشید. در نـظر داشـته بـاشید که هـرچـه زودتـر 

به سؤاالت و نظرات کاربرانتان پاسخ دهید کاربران از سایت شما بیشتر راضی هستند. 

شـما می تـوانید از طـریق بـخش دیدگـاه هـا سـایتتان را تـبدیل بـه یک شـبکه اجـتماعی میان 

خـود و کاربـران سـایتتان تـبدیل کنید؛ همچنین تـوسـط این کار می تـوانید رتـبه سـایت خـود 

را در مـوتـورهـای جسـتجو بـاال بـبرید و سـبب جـذب کاربـران بیشتر بـه سـایت خـود شـوید. از 

این طریق بازدید سایت شما نیز تا حد زیادی باال می رود. 

کاربـران در گـروه هـای مـختلف ممکن اسـت نـظرات مـتفاوتی را نسـبت بـه مـحصول شـما 

داشـته بـاشـند؛ امـا شـما بـه عـنوان مـدیر سـایت در نـظر داشـته بـاشید که اجـناس مـعرفی شـده 

تـوسـط سـایت شـما کمترین ایراد ممکن را داشـته بـاشـد و مـطمئن شـوید که بهـترین و 

بـاکیفیت تـرین مـحصول را بـه کاربـران خـود ارائـه می کنید. درواقـع همین بـازخـوردهـا سـبب 

می شـونـد شـما بـه اجـناسـتان تـوجـه و دقـت بیشتری داشـته بـاشید. کاربـران پـس از خـرید 

مـحصوالت شـما از این مـحصول در قـسمت دیدگـاه هـا نـقدهـایی می کنند که این نـقدهـا 

برای شما بسیار کاربردی و مفید است. 

بخش دیدگاه در وردپرس و مدیریت آن 

بـرای نـمایش دیدگـاه هـا در پـنل مـدیریتی خـود وارد بـخش دیدگـاه هـا می شـویم. زمـانی که 

یک دیدگـاه جـدید داشـته بـاشید؛ مـتن دیدگـاه در همین قـسمت قـابـل مـشاهـده اسـت. در 

اینجا قـسمت هـای گـونـاگـونی مـثل پـذیرفـتن، پـاسـخ دادن، جـفنگ و انـتقال بـه زبـالـه دان 

وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. 
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بـرای نـمایش دیدگـاه هـا در پـنل مـدیریتی خـود وارد بـخش دیدگـاه هـا می شـویم. زمـانی که 

یک دیدگـاه جـدید داشـته بـاشید؛ مـتن دیدگـاه در همین قـسمت قـابـل مـشاهـده اسـت. در 

اینجا قـسمت هـای گـونـاگـونی مـثل پـذیرفـتن، پـاسـخ دادن، جـفنگ و انـتقال بـه زبـالـه دان 

وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. 

مدیریت نظرات 

بـا کلیک بـر گـزینه پـاسـخ می تـوانید بـه دیدگـاه کاربـرتـان پـاسـخ دهید و تـوسـط گـزینه تـأuد و 

پـاسـخ در پـاuن سـمت چـپ، درواقـع شـما هـم این کامـنت را تـأuد و پـاسـخ آن را بـرای 

کاربر در سایت به نمایش درمی آورید. 
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پاسخ دادن به دیدگاه 

بـا اسـتفاده از گـزینه ویرایش سـریع می تـوانید دیدگـاه کاربـر را خـودتـان ویرایش کنید. و بـا 

کلیک بـر روی بـه روزرسـانی دیدگـاه این ویرایش را تـأuد می کنید. و مـشاهـده می کنید که 

بـه آن چیزی که شـما وارد کرده اید تغ�ر کرده اسـت. بـه عـنوان مـثال هـمان طـور که در 

تصویر مشاهده می کنید نوشته به مطلب تغ�ر کرده است. 

ویرایش سریع دیدگاه 

در قـسمت ویرایش نسـبت بـه قـسمت ویرایش سـریع دسـتتان بـازتـر اسـت و شـما در این 

قـسمت امکانـات و قـابلیت هـای بیشتری در اختیاردارید. در این قـسمت نـام، نـشانی، 

ایمیل کاربر نمایش داده شده است که شما می توانید آن ها را تغ�ر دهید. 
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ویرایش دیدگاه 

چگونگی کار با جفنگ 

گـزینه جـفنگ بـه معنی هـمان اسـپم اسـت و زمـانی که شـما آن را انـتخاب می کنید درواقـع 

این دیدگـاه جـفنگ شـناخـته شـده و کاربـر بـالک می شـود. بـا ورود بـه قـسمت جـفنگ 

می تـوانید دیدگـاه هـای مـنتقل شـده بـه آن را مـشاهـده کنید. در این قـسمت دو گـزینه 

جـفنگ نیست و پـاک کردن بـرای همیشه وجـود دارد. تـوسـط قـسمت جـفنگ نیست 

می تـوانید این دیدگـاه را بـه قـسمت دیدگـاه هـا بـازگـردانید. بـا اسـتفاده از قـسمت پـاک کردن 

برای همیشه این دیدگاه به طور کل حذف شده و دیگر قابل بازگشت نیست. 

اسپم دیدگاه 

آموزش کار با زباله دان در مدیریت نظرات 

گـزینه آخـر انـتقال بـه زبـالـه دان اسـت که تـوسـط این قـسمت نـوشـته ارسـال شـده تـوسـط کاربـر 

حـذف می شـود. تـفاوت جـفنگ و انـتقال بـه زبـالـه دان این اسـت که در جـفنگ کاربـر بـالک 

شـده ولی در زبـالـه دان کاربـر بـازهـم می تـوانـد کامـنت بـگذارد و فـقط نـوشـته فعلی او حـذف 
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می شـود. وقتی شـما وارد قـسمت زبـالـه دان می شـوید سـه گـزینه تـحت عـنوان جـفنگ، 

بـازیافـت و پـاک کردن بـرای همیشه وجـود دارد. تـوسـط قـسمت جـفنگ می تـوانید این 

دیدگـاه را بـه قـسمت جـفنگ انـتقال دهید. همچنین تـوسـط قـسمت بـازیافـت دیدگـاه را بـه 

همان قسمت اولیه در دیدگاه ها منتقل می کنید. 

بـا کلیک بـر روی گـزینه خـالی کردن زبـالـه دان که در قـسمت پـاuن سـمت راسـت قـرار دارد 

می توانید این قسمت را کامًال خالی کنید. 

زباله دان در دیدگاه 

تـوسـط گـزینه هـای مـوجـود در بـاالی دیدگـاه هـا مـثل در انـتظار تـأuد، تـأuدشـده و… 

می تـوانید فیلترهـایی را ایجاد کنید و فـقط فیلتر ایجادشـده را در صـفحه خـود مـشاهـده 

کنید. بـه عـنوان مـثال بـا کلیک بـر روی گـزینه تـأuدشـده فـقط دیدگـاه هـایی که شـما تـأuد 

کرده اید را در صفحه به شما نمایش خواهد داد. 

 

قسمت 24: صفحه بندی نظرات وردپرس و دالیل آن 
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شـاید سـایت شـما هـم مـطالـب جـنجالی داشـته بـاشـد و تـعداد نـظرات (دیدگـاه هـای) بسیار 

زیادی دریافـت کند. تـعداد بـاالی نـظرات در سـایت وردپـرسی شـما بـاعـث طـوالنی شـدن 

صــفحات، و اسکرول خــوردن بیش ازحــد صــفحات خــواهــد شــد. صــفحه بــندی 

نظرات وردپرس این مشکل را حل خواهد کرد. 

بـعد از اسکرول خـوردن بیش ازحـد صـفحه، سـرعـت لـود صـفحات قـدیمی سـایت شـما بسیار 

کند خـواهـد شـد. چـراکه لـود شـدن این هـمه مـتن بـه زمـان زیادی نیاز دارد. این مـوضـوع 

بــاعــث آزار و اذیت کاربــر خــواهــد شــد، و مشکالت دیگری که ســایت شــما بــا آن 

دسـت وپـنجه نـرم خـواهـد کرد. ازجـمله این مشکالت می تـوان بـه افـزایش لـود سـرور و 

کاهـش چشمگیر سـرعـت سـایت شـما اشـاره کرد. الـبته یکی از روش هـای جـلوگیری از این 

کار استفاده از وردپرس راکت است. 

درهـرصـورت بـد نیست که تـعداد نـظرات زیادی داشـته بـاشید. حجـم بـاالی نـظرات بـه این 

مـعنا اسـت که کاربـران بـا مـحتوای سـایت شـما ارتـباط خـوبی بـرقـرار می کنند. الـبته اگـر ریا 

نـباشـد سـایت میهن وردپـرس در عـرض ۳ سـال بیش از ۴۰۰۰۰ دیدگـاه دریافـت کرد! آمـاری 

که خیلی از رقبا بعد از ۵ سال هم نداشتند(:  ! 

چرا باید نظرات وردپرس را صفحه بندی کنیم؟ 

این کار می تواند به دالیل مختلفی صورت گیرد. که در اینجا به آن ها اشاره می کنیم. 

جلوگیری از کاهش سرعت سایت 

یکی از فـاکتورهـای اصلی سـئو ازنـظر گـوگـل و سـایر مـوتـورهـای جسـتجوگـر، سـرعـت سـایت 

شـما اسـت. تـوجـه داشـته بـاشید که بـه طـور میانگین لـود شـدن سـایت شـما نـباید بیشتر از ۸ 

ثانیه طول بکشد. درنتیجه باید طول صفحه را کمتر کنیم تا سئوی بهتری داشته باشیم. 

جلوگیری از گیرپاژ کردن سرور سایت  :) 

در اکثر مـوارد بـه دلیل تـعداد بـاالی نـظرات سـایت شـما، صـفحه سفید مـرگ نـمایش داده 

می شـود. که بـه مـعنای کمبود مـنابـع سـرور اسـت. الـبته هـاسـت وردپـرسی بـاید بیش از 

این هـا مـنابـع داشـته بـاشـد. امـا مـتأسـفانـه بـرخی از هـاسـت هـا کیفیت خـوبی نـداشـته، و 

سبب بروز چنین مشکالتی در سایت شما خواهند شد. 
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جلوگیری از کم شدن چگالی کلمه کلیدی 

تـوجـه کنید که حجـم پسـت حـائـز اهمیت اسـت و دیدگـاه هـا همیشه سـبب افـزوده شـدن 

حجـم پسـت می شـونـد. امـا نکته مـهم این اسـت که چـگالی کلمه کلیدی هـم مـناسـب اسـت. 

وقتی حجـم پسـت شـما تـوسـط دیدگـاه افـزایش پیدا کند، عـمًال چـگالی کلمه کلیدی را 

کاهـش داده اید؛ و ازنـظر سـئو بـه پسـت لـطمه بـزرگی را وارد کرده اید. پـس بهـتر اسـت حجـم 

پست را با کاهش تعداد دیدگاه ها در هر صفحه کمتر کنیم. 

چرا نباید دیدگاه های وردپرس را صفحه بندی کنیم؟ 

تــنها دلیالن این اســت که، بــا صــفحه بــندی کردن دیدگــاه هــا، مــحتوای تکراری 

در وردپـرس بـه وجـود می آید. چـون چـند صـفحه از دیدگـاه هـا همگی بـا عـنوان پسـت 

نـمایش داده می شـونـد؛ و ازنـظر گـوگـل یک مشکل اسـاسی در سـایت شـما بـه نـام 

Duplicate Content ایجاد خواهد شد. 

الـبته این مـوضـوع بـه راحتی بـا نـصب و فـعال سـازی افـزونـه Yoast SEO حـل خـواهـد شـد. بـه 

 🙂 همین راحتی 

صفحه بندی کردن نظرات وردپرس در ۲ قدم ساده 

این قـابلیت بـه صـورت پیش فـرض در وردپـرس وجـود دارد. بـرای صـفحه بـندی کردن نـظرات 

وردپرس کافی است ۲ مرحله ساده را انجام دهید. 

ابتدا وارد بخش تنظیمات < گفتگو شوید. 

 

تنظیمات > گفتگو در وردپرس 
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سـپس گـزینه صـفحه بـندی دیدگـاه هـا را فـعال کنید. در جـلوی این عـبارت می تـوانید تـعداد 

دیدگــاه هــای هــر صــفحه را مــشخص کنید. همچنین می تــوانید مــشخص کنید که 

دیدگاه های جدید در صفحه اول و یا صفحه آخر نمایش داده شوند. 

 

فعال کردن صفحه بندی نظرات وردپرس 

فراموش نکنید دکمه ذخیره را کلیک کنید. 

به همین راحتی! صفحه بندی دیدگاه ها در وردپرس فعال شد. 

رفع عیب و ایرادات 

نکته: درصـورتی که صـفحه بـندی دیدگـاه هـا فـعال نشـد، قـالـب سـایت خـود را تغ�ر دهید. 

درصـورتی که بـا تغ�ر قـالـب سـایت مشکل بـرطـرف شـد بـه این مـعنا اسـت که قـالـب سـایت 

شما مشکل دارد. 

تـوجـه داشـته بـاشید که اگـر بـا تغ�ر قـالـب سـایت مشکل حـل نشـد، کافی اسـت افـزونـه هـای 

سایتتان را غیرفعال کرده و مجدد تست کنید. 

قسمت 25: مدیریت آسان دیدگاه با شورت کات نظرات در وردپرس 

بـا اسـتفاده از شـورت کات هـا در هـر سیستمی می تـوانید سـریع تـر مـنابـع و مـحتوای خـود را 

مـدیریت کنید؛ و در وقـت خـود صـرفـه جـویی کنید. الـبته قـبًال کتابـچه راهـنمای شـورت 

کات هـای وردپـرس را منتشـر کرده ایم. امـا شـورت کات نـظرات یک مـوضـوع بـه مـراتـب مـهم تـر 

است. 
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بـرخی مـواقـع شـما در سـایت خـودتـان دیدگـاه هـای بسیار زیادی دریافـت می کنید. بـرای 

مـدیریت کردن این دیدگـاه هـا می تـوانید از شـورت کات نـظرات اسـتفاده کنید. درواقـع این 

شـورت کات هـا بـه شـما اجـازه ویرایش و مـدیریت دیدگـاه هـا بـه سـریع تـرین روش ممکن را 

خواهند داد. 

تـوجـه کنید که این شـورت  کات هـا بـه صـورت پیش فـرض فـعال نیستند. شـما بـرای فـعال 

کردن این شـورت  کات هـا بـاید بـه قـسمت کاربـران » شـناسـنامـه شـما بـروید؛ و قـسمت 

مربوط به میانبرها یا همان شورت  کات های صفحه کلید را فعال کنید. 

فعال  سازی شورت  کات 

بـعد از آن بـاید حـتمًا گـزینه ی بـه روزرسـانی مـشخصات کاربـری را در انـتهای صـفحه انـتخاب 

کنید، و بعد به قسمت نظرات در پنل مدیریت برگردید. 

شورت کات نظرات در وردپرس 

وقتی بـه قـسمت دیدگـاه هـا و یا نـظرات در پـنل مـدیریت می روید، می تـوانید بـا فـشار دادن 

 K دیدگـاه هـای بـعدی خـودتـان را بـررسی کنید؛ و همین طـور بـا کلیک بـر روی حـرف J کلمه

این امکان را دارید که دیدگاه های قبلی را مشاهده کنید. 

 A د دیدگـاه هـای سـایت خـود از شـورت کاتuدر وردپـرس این امکان را دارید که بـرای تـأ

اسـتفاده کنید. جهـت انـجام این کار شـما بـاید هـنگامی که در حـال بـررسی یک دیدگـاه 
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هسـتید بـا فـشار دادن دکمه A آن دیدگـاه را تـأuد کنید. همچنین بـرای رد و یا عـدم تـأuد 

دیدگـاه نیز می تـوانید دکمه U را فـشار بـدهید. عـالوه بـر این بـرای حـذف یک دیدگـاه 

می توانید از دکمه D استفاده کنید. 

همچنین بـا زدن کلمه R می تـوانید بـه یک دیدگـاه پـاسـخ دهید. شـما بـرای ویرایش سـریع 

دیدگـاه هـا بـاید کلمه Q را از روی کیبورد خـود انـتخاب کنید. عـالوه بـر این شـما می تـوانید 

 Z زمـانی که یک دیدگـاه را حـذف کردید و قـصد برگـردانـدن آن را از زبـالـه دان دارید، از کلمه

استفاده کنید. 

مدیریت دسته جمعی نظرات وردپرس 

بـرای تـأuد نـظرات بـررسی شـده می تـوانید از شـورت کات Shift + A اسـتفاده کنید؛ و بـرای 

حـذف دیدگـاه هـایی که قـبًال بـررسی کرده اید نیز می تـوانید از گـزینه هـای Shift + D اسـتفاده 

کنید. 

 Shift + U د نکردن و یا رد کردن دیدگـاه هـای بـررسی شـده بـاید از شـورت کاتuبـرای تـأ

اسـتفاده کنید. همچنین بـرای اینکه دیدگـاه هـای بـررسی شـده را بـه زبـالـه دان مـنتقل کنید 

می تـوانید از Shift + T اسـتفاده کنید. عـالوه بـر این بـرای بـازیابی دیدگـاه هـایی که بـه 

زباله دان انتقال داده اید باید Shift + Z را انتخاب کنید. 

ممکن اسـت در نـگاه اول اسـتفاده از این شـورت کات هـا بـرای شـما سـخت بـه نـظر بـرسـد و 

حـفظ کردن و یادگیری آن هـا بـرای شـما کمی مشکل بـاشـد؛ امـا بـعد از یادگیری و اسـتفاده 

از آن هـا مـتوجـه می شـوید که شـورت کات هـا کمک زیادی بـه شـما کرده انـد؛ و شـما بـا 

اسـتفاده از آن هـا در زمـان خـود صـرفـه جـویی کرده اید. همچنین آن هـا سـبب می شـونـد که 

سرعت کار شما بسیار باالتر رود. 

قسمت 26: تغqر عکس پروفایل در وردپرس و نظرات سایت ها 

وردپـرس و بسیاری دیگر از سیستم هـای مـدیریت مـحتوا از سـایت گـراواتـار بـرای نـمایش 

آواتـار نـویسندگـان و کاربـران اسـتفاده می کنند. شـاید شـما در بیش از ۳۰۰ سـایت نـظر 

داده اید؛ هـنگام ارسـال نـظر جـدید تـصویری ارسـال نکرده اید و تـصویر شـما را بـه صـورت 

عکس زیر نــمایش داده می شــود. جهــت جــلوگیری از این کار شــما می تــوانید تــصویر 
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گـراواتـار بـرای خـود در نـظر بگیرید. شـما می تـوانید این کار را بـه سـادگی و در عـرض چـند 

دقیقه انجام دهید.  

Gravatar  چیست؟ 

گـراواتـار یا هـمان Globally Recognized Avatar بـه مـعنای آواتـار جـهانی شـناخـته 

می شـود. که وقتی شـما درون سـایت هـای وردپـرسی اقـدام بـه ارسـال نـظر می کنید؛ از طـریق 

ایمیل شـما، گـراواتـار شـما در سـایت Gravatar گـرفـته شـده و درون بـخش نـظرات قـرار داده 

می شـود. این بـدین مـعنا اسـت که شـما دیگر نیازی بـه ارسـال تـصویر خـود در هـمه 

سایت هایی که در آن ها نظر ارسال می کنید ندارید. 

 

بیاuد از زبان خود گراواتار قضیه را باز کنیم: 

تـصویر گـراواتـار شـما تـصویری اسـت که شـما را از وب گـاهی بـه وب گـاه دیگر دنـبال می کند؛ 

و هـنگامی که دیدگـاه یا نـوشـته ای در یک وب نـوشـت می نـویسید در کنار نـام شـما نـمایان 

می شـود. چهرک هـا کمک می کنند نـوشـته هـای شـما در وب نـوشـت هـا یا انجـمن هـا مـشخص 

شوند، پس چرا آن را در همه جا به همراه نداشته باشیم؟ 

تغ�ر عکس پروفایل در وردپرس 

در نـظر داشـته بـاشید که اگـر تـا بـه حـال در گـراواتـار ثـبت نـام نکرده اید هـنوز هـم دیر نیست. 

برای انجام ان می توانید در سایت گراواتار به آدرس gravatar.com بروید. 
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در ادامـه بـاید در قـسمت Enter Your Email Address To Get Started ایمیل خـودتـان 

را وارد کنید و سپس روی Get Your Avatar کلیک کنید. 

بـرای ثـبت نـام در گـراواتـار بـاید یک اکانـت WordPress.Com داشـته بـاشید. تـوسـط این 

اکانـت می تـوانید در گـراواتـار ثـبت نـام کنید. (الـبته بـرای ثـبت نـام در وردپـرس بـاید از 

سرویس های تغ�ر آی پی استفاده کنید) 

پـس از کلیک می تـوانید تـوی سـایت گـراواتـار ثـبت نـام کرده و آواتـار خـود را اضـافـه، حـذف و 

یا تغ�ر دهید. بـه این تـرتیب در تـمام سـایت هـایی که تـا بـه حـال نـظر داده اید و یا بـه عـنوان 

نویسنده اقدام به ارسال پست کرده اید؛ آواتار جدید شما نمایش داده می شود. 

قسمت Shortcode :27 یا شورت کد وردپرس چیست؟ 

شـورت کد یا کد کوتـاه وردپـرس و بـه التین shortcode چیست؟ شـاید بـرای شـما هـم این 

سـوال پیش اومـده بـاشـه که اصـال شـورت کد در وردپـرس چـه معنی میده و بـرای چی 

استفاده میشه؟ 

شـورت کد از نـسخه 2.5 بـه بـعد در سیستم مـدیریت مـحتوا وردپـرس اضـافـه شـد و بـرای 

کارهـای مـختلف قـابـل اسـتفاده اسـت. shortcode، قـطعه کدی کوتـاه اسـت که بـه شـما 

امکان نـوشـتن کدهـای قـالـب هـا و افـزونـه هـا را در نـوشـته هـا و بـرگـه هـای سـایت وردپـرسی 

می دهـد. بـه عـنوان مـثال بـرای قـرار دادن یک فـرم تـماس بـا مـا در سـایت نیاز بـه چـندین خـط 

کد نـویسی دارد امـا بـاوجـود این امکان اصـًال نـگران نـباشید چـراکه بـا نـوشـتن تـنها یک کد 
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چـندحـرفی این امکان بـر روی سـایت شـما قـرار می گیرد. شـورت کدهـا بـرای ایجاد امکانـات 

مـتفاوت ازجـمله فـرم، خـبرنـامـه، دکمه و … مـورداسـتفاده قـرار می گیرد. کافی اسـت کد 

موردنیاز را در قسمتی که الزم دارید قرار دهید. 

شورت کد در وردپرس چیست؟ 

بـه زبـان سـاده تـر وقتی شـما بـخواهید از یک فـرم و یا جـدول در قـسمت هـای مـختلف 

سـایت اسـتفاده کنید روال سـاده آن اسـت که هـر بـار فـرم یا جـدول مـوردنـظر را بـا افـزونـه 

خـاص خـودش سـاخـته و در هـر صـفحه و یا بـرگـه آن را اضـافـه و اسـتفاده کنید. امـا این 

راه حـل مسـلمًا زمـان بـر اسـت و خیلی صحیح نیست. بـرای همین یک راه حـل خـوب 

پیشنهاد شـد که بـا افـزونـه، ابـزارک و یا هـر چیز دیگری که قـابلیت اضـافـه کردن خـدمـاتی بـه 

ســایت دارد یک shortcode یا کد کوتــاه از آن عملیات که انــجام داده شــده در اختیار 

شـما قـرار دهـد. زمـانی که آن کد کوتـاه را در هـر قـسمت از سـایت جـای گـذاری کردید بـه 

وردپرس اعالم کند و خدمات تعریف شده را به قسمت موردنظر ارجاع و نمایش بدهد. 

بـا اسـتفاده از این کدهـا می تـوان امکانـاتی بـه سـایت اضـافـه کرد که بـا هـر بـار بـارگـذاری 

صـفحات مـحتوای جـدید نـمایش داده شـود. بـه طـور مـثال اگـر بـخواهید تغ�ر قیمت 

مــحصوالت را هــرروز در وب ســایت بــه روزرســانی کنید زمــان زیادی را بــاید صــرف این 

کارکنید. امـا بـا shortcode کار شـما آسـان شـده اسـت. بـه صـورت کلی وظیفه ی اصلی 

شورت کد نمایش نتیجه ی پردازش افزونه است. 

شورت کدها در کدام بخش ها قابل استفاده هستند؟ 

بـه عـنوان مـثال اگـر بـخواید یک فـرم تـماس بـا مـا رو تـوی سـایتتون قـرار بـدید چـقدر کد 

نـویسی نیاز داره؟ مسـلما هیچکسی دوسـت نـداره بشینه ده تـا خـط کد نـویسی کنه بـرای 

یک فـرم تـماس بـا مـا ، امـا بـا افـزونـه هـایی از جـمله contact form 7 میتونید بـا یک کد 

چند حرفی فرم تماس با ما بسازید. 

بـا افـزونـه هـایی ازجـمله contact form 7 می تـوانید بـا یک کد چـندحـرفی امکانـات 

مـوردنـظرتـان را بـه آسـانی بـسازید. بـرای اسـتفاده از افـزونـه تـماس بـا مـا وردپـرس که قـبالً 

بـه صـورت کامـل تـوضیح داده شـد بـاید shortcode فـرم را داخـل سـایت خـود قـرار دهید تـا 
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فـرم تـماس بـا مـا نـمایش داده شـود. پـس شـورت کد یا کد کوتـاه وردپـرس بـه صـورت کامـالً 

سـاده و واضـح بـه مـا امکان قـرار دادن کدهـای افـزونـه هـا و امکانـات وردپـرس را در 

نوشته ها، برگه ها و ابزارک های وردپرس می دهد. 

یکی از مـزایای شـورت کد این اسـت که می تـوان از آن در بـخش هـای اصلی (قـسمت هـای 

اسـتاتیک سـایت مـانـند: فـوتـر، هـدر، سـایدبـار) سـایت اسـتفاده کرد. این بـخش هـا در تـمامی 

 shortcode قـسمت هـای وب سـایت تکرار می شـونـد پـس راحـت تـر اسـت که بـا اسـتفاده از

خـدمـات مـوردنـظر را در این بـخش هـا نـمایش دهید. بهـترین مـثالی که در این مـورد 

می تـوان زد این اسـت که یک افـزونـه بـابـت نـمایش جـدول و یا تـقویم، نـمایش لیست 

قیمت و یا نـمایش تـعداد پسـت هـا سـاخـته و شـورت کدش را ایجاد کرده بـاشید و این را 

در بـخش هـایی از سـایت قـرار داده بـاشید که مـعموًال در صـفحات مـختلف سـایت قـرار اسـت 

تکرار شوند. 

پـس شـورت کد یا کد کوتـاه وردپـرس بـصورت کامـال سـاده و واضـح بـه مـا امکان قـرار 

دادن کدهـای افـزونـه هـا و امکانـات وردپـرس را در نـوشـته هـا، بـرگـه هـا و ابـزارک هـای 

وردپرس می دهد. 

اهمیت استفاده از shortcode در وب سایت 

شـورت کدهـا از آنـجایی اهمیت دارنـد که در وردپـرس تـنها بـا یک آیدی شـناسـایی شـده و 

تـمام فـعالیت هـای قـطعه کد طـوالنی php را تـنها بـا ایجاد یک کد کوتـاه انـجام می دهـد. 

بـه عـنوان مـثال برگـه ی ثـبت سـفارش داریم و یک فـرم ثـبت سـفارش نیز بـا افـزونـه سـاخـته ایم 

ســپس شــورت کدش را در بــرگــه کپی می کنیم. هــمزمــان بــرگــه ی دیگری داریم که 

می خـواهیم این فـرم در آن برگـه نیز اسـتفاده شـود پـس همین شـورت کد را در آن قـسمت 

کپی می کنیم شـورت کد در حـد یک کلمه و یا دو سـه کلمه بیشتر فـضا را نمی گیرد و در 

متن ساده هرجایی که خواستیم می توانیم آن را استفاده کنیم. 

اسـتفاده از شـورت کد راحـت تـر از آن اسـت که هـر بـار بـخواهید بـرای نـمایش امکانـات 

دلـخواه خـود چـندین خـط کد نـویسی کنید. کد کوتـاه دررونـد اجـرایی سـایت خیلی بـه شـما 

کمک می کند. پـس شـورت کد ازآنـجایی اهمیت دارد که شـما بـه وسیله ی آن یک سـری 

خـدمـات و امکانـات بـه آسـانی و بـه سـرعـت در سـایت خـود قـرار می دهید درحـالی که نـه زمـان 

173صفحه 



آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

زیادی از شـما گـرفـته خـواهـد شـد و نـه تـعداد زیادی خـط کد نـویسی کرده اید که بـاعـث 

سردرگمی تان شود. 

مزایای استفاده از شورت کد 

بـه صـورت کلی مـزایای اسـتفاده از کد کوتـاه هـمان گـونـه که از اسـمش مـشخص اسـت 

کوتـاهی آن اسـت. تـعداد کلماتـش پـاuن اسـت و مـعموًال شـورت کدهـا بـا یک سـری کلمات 

مـفهومی تـعریف می شـونـد. بـه عـنوان مـثال اگـر شـما افـزونـه میهن پـنل را نـصب کرده بـاشید 

مـتوجـه شـورت کدی بـه نـام میهن پـنل شـده اید این شـورت کد نـماد افـزونـه و یا شـرکتی 

اسـت که شـما از آن خـدمـات دریافـت می کنید. مسـلمًا افـزونـه هـا و امکانـات زیادی در 

وردپـرس وجـود دارد که هـرکدام شـورت کدهـای مـختص بـه خـوددارنـد. امـا چـون شـورت 

کدهـا را می تـوانید بـا کلمات مـفهومی و مـختص بـه هـمان افـزونـه و یا شرکت اسـتفاده کنید 

تشخیص آن ها راحت تر شده است. 

مـثًال تشخیص کدهـای سـه افـزونـه که شـما هـمزمـان از آن هـا اسـتفاده می کنید سـخت اسـت 

و ممکن اسـت بـاعـث بـروز خـطایی شـود، درنـهایت تغ�راتی در سـایت ایجاد می شـود که 

مـناسـب نیست. امـا بـاوجـود شـورت کد اگـر هـم اشـتباهی رخ دهـد شـما فـقط یک خـط و 

چـند کلمه را حـذف یا ویرایش می کنید. درنـهایت اهمیت وجـود شـورت کد در سـهولـت 

اسـتفاده از آن اسـت و درنتیجه مـدیریت سـایت آسـان تـر اسـت. کد کوتـاه را فـقط مـدیر 

سایت مشاهده می کند و همچنین کاربر وب سایت خروجی شورت کد را می بیند. 

این مـهم را بـه خـاطـر داشـته بـاشید که نـباید بـه خـاطـر سـهولـت، در اسـتفاده از شـورت کدهـا 

زیاده روی کرد. یکی دیگر از نکاتی که بــاید در اســتفاده از شــورت کدهــا بــه یاد داشــته 

بـاشید این اسـت که پـس از بـه روزرسـانی وردپـرس امکان دارد بـرخی شـورت کدهـا کار 

نکنند و اما شما با ایجاد تغ�ر در آن ها می توانید این مسئله را به راحتی رفع کنید. 

این نکته را هـم خـدمـتتان عـرض کنم که هـر قـالـب یا افـزونـه بـرای خـودش بـصورت 

اخـتصاصی شـورت کد خـاص خـودش را دارد و بی نـهایت شـورت کد در دنیای بی نـهایت 

وردپرس موجود است. 

قسمت 28: کار با بخش نمایش و پوسته ها در وردپرس 
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 بـه صـورت کلی این بـخش مـربـوط بـه تغ�رات ظـاهـری وب سـایت می بـاشـد. بـه عـبارت دیگر، 

نـمایش بخشی بـرای مـدیریت پـوسـته هـای وردپـرس و ایجاد تغ�رات در کدهـای قـالـب 

وردپرس و همچنین شخصی سازی قالب وردپرس می باشد. 

این نکته را بهـ یاد داشتـه باـشید که وب ساـیت شمـا حتی باـ دارا بوـدن قاـبلیت بسیار باـال 

اگـر ظـاهـری مـناسـب و کاربـرپـسند نـداشـته بـاشـد، بـه سـرعـت شکست خـواهـد خـورد. امـا این 

مسـئله بـه راحتی و فـقط بـا نـصب قـالـب حـل می شـود. بـه نسـبت زمینه ی عملکرد بـاید 

طـراحی و ظـاهـر وب سـایت هـا مـتفاوت بـاشـد. بـه طـور مـثال قـالـب هـای مـتفاوتی بـرای 

سـایت هـای فـروشـگاهی، خـبری، مجـله ای، وبـالگ، شـرکتی و … وجـود دارد؛ پـس قـالبی را 

انتخاب می کنیم که مرتبط باهدف راه اندازی وب سایتتان باشد. 

در سـایت اصلی وردپـرس هـزاران قـالـب رایگان وجـود دارد. امـا در نـظر داشـته بـاشید 

قـالـب هـا فـارسی سـازی نشـده انـد و نـظم وب سـایت فـارسی شـمارا از بین می بـرنـد. شـما 

می تـوانید نـسخه ی فـارسی سـازی شـده قـالـب هـا را از سـایت میهن وردپـرس دانـلود کرده و 

استفاده کنید. 

کار با بخش نمایش در وردپرس 

مـدیریت قـالـب هـای وردپـرس هـمان گـونـه که در تـصویر زیر مـشاهـده می کنید از پیشخوان 

وردپـرس بـخش نـمایش امکان پـذیر اسـت. پـس از کلیک بـر روی قـسمت نـمایش» 

پـوسـته هـا این امکان بـه شـما داده می شـود که قـالـب هـای وب سـایت خـود را مـدیریت کنید. 

بـخش پـوسـته هـا دارای زیر عـنوان هـای بسیار مـتعددی اسـت؛ که هـریک از آن هـا امکانـات و 

قـابلیت هـای مختلفی را در اختیار کاربـران قـرار می دهـد. که در زیر آن هـا را بـه اخـتصار بـه 

شما توضیح داده و شمارا با کارکرد هریک از آن ها آشنا خواهیم کرد. 
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نمایش پوسته 

حذف قالب وردپرس 

این قـسمت بـرای مـدیریت و نـصب قـالـب هـای وردپـرس بـه کار می رود. بـا ورود بـه این 

بـخش می تـوانید لیستی از قـالـب هـای نـصب شـده روی سـایت وردپـرسی خـود را ببینید و 

قـالـب مـوردنـظر خـود را فـعال کنید، و یا قـالـب هـای وردپـرس قبلی را حـذف کنید. بـرای 

انجام این کار می توانید  آموزش نصب قالب وردپرس را مطالعه کنید. 

سفارشی سازی 

یکی از مـزیت هـای قـالـب هـای وردپـرسی امکان اخـتصاصی کردن قـالـب بـرای کاربـر 

می بـاشـد. بـرای سـفارشی سـازی قـالـب نـصب شـده روی سـایت شـما بـه کار می رود. 

سـفارشی سـازی قـالـب حتی اگـر در این زمینه مـهارتی نـداشـته بـاشید بـه راحتی قـابـل انـجام 

اسـت. همچنین از این قـسمت می تـوانید سـایت خـود را بـه صـورت زنـده مـشاهـده کرده و 

ابـزارک هـا، رنـگ بـندی قـالـب، تنظیمات بـرگـه، CSS و بـخش هـای دیگر قـالـب سـایت خـود را 

تغ�ر دهید، و تغ�رات ایجادشده را همان لحظه مشاهده کنید. 

این مـهم را در نـظر داشـته بـاشید که تـا زمـانی که تنظیمات این بـخش را ذخیره نکرده اید 

تغ�رات در ســایت نــمایش داده نمی شــود. شــما می تــوانید بــا نــصب افــزونــه هــا و 

پـالگین هـای مـتفاوت امکانـات بیشتری بـرای سـفارشی سـازی کردن سـایت در اختیار داشـته 

بـاشید. شـما بـر اسـاس نیازتـان بـه بـخش هـای مـختلف وردپـرس اخـتصاصی سـازی را انـجام 
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می دهید. بـه این صـورت که بـه دلـخواه خـود بـخش هـای مـدیریت را سـفارشی سـازی کنید و 

یا بخش های دیگری را غیرفعال کنید. 

بـخش سـفارشی سـازی در وردپـرس، بـا نـصب قـالـب هـای مـتفاوت تغ�ر می کند. (بسـته بـه 

حـرفـه ای بـودن قـالـب) جهـت اطـالعـات بیشتر در این زمینه آمـوزش سـفارشی سـازی قـالـب 

وردپرس را مطالعه کنید. 

فهرست ها 

فهـرسـت هـا درواقـع مجـموعـه ای از لینک هـا هسـتند که در جـعبه ی مـنو سـایت قـرار دارد. 

فهـرسـت هـا ازآن جهـت اهمیت دارنـد که وب سـایت را یکپارچـه می کنند. این بـخش بـرای 

مـدیریت مـنوهـای وردپـرس بـه کار می رود. درواقـع اگـر سـایت شـما دارای فهـرسـت نـباشـد 

کاربـر بـا حجـم زیادی از مـحتوای بـه هـم ریخته و نـامـنظم روبـرو خـواهـد شـد، که این مسـئله 

بـاعـث گیج شـدن کاربـر می شـود. پـس از ضـروریات اسـت که سـایت شـما دارای فهـرسـت و 

چینش مـناسـب بـاشـد. شـما در این بـخش می تـوانید سـلسله مـراتـب مـنو را بـرای نـمایش بـه 

کاربـر تـعریف کنید. چینش و نـحوه قـرارگیری این لینک هـا کامـًال دسـت شـما اسـت، و 

به دلخواه خود می توانید آن ها را تغ�ر بدهید. 

شــما می تــوانید در وردپــرس بــدون نیاز بــه کد نــویسی فهــرســت هــا را ایجاد کرده و 

سـفارشی سـازی کنید. گـزینه هـایی که در این قـسمت در اختیار شـما قـرار داده شـده بـه رونـد 

ساخت سفارشی سازی سایت شما کمک زیادی می کند. 

از اینجا می تـوان فهـرسـت هـای بـخش هـای مـختلف قـالـب را تغ�ر داد. (این بـخش تـنها در 

صـورتی نـمایش داده می شـود که قـالـب شـما از فهـرسـت هـا پشـتیبانی کند) آمـوزش 

مدیریت منوها در وردپرس 

ابزارک ها 

ابـزارک، قـطعه کدهـایی اسـت که بـه شـما این امکان را می دهـد گـزینه هـای مـختلف را در هـر 

قـسمت از سـایت که نیاز دارید جـایگذاری کنید. حـال این مـوضـوع که ابـزارک هـا را در کدام 
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قـسمت وب سـایت بـتوانید جـایگذاری کنید کامـًال بسـتگی بـه نـحوه ی کد نـویسی قـالـب 

سایت شما دارد. 

بـخش ابـزارک هـا یکی از قـسمت هـایی اسـت که بیشتر در قـالـب هـای حـرفـه ای وردپـرس بـا 

آن سـروکار دارید. این بـخش بـرای مـدیریت مکان هـای مـختلف سـایت شـما ازجـمله فـوتـر، 

هـدر، سـاید بـار (سـتون هـای کناری) و بـخش هـای دیگر قـالـب بکار می رود. ابـزارک بـه شـما 

کمک می کند یک سـری امکانـات مـانـند تـقویم، دیدن آخـرین نـوشـته هـا و… در اختیار 

کاربـران قـرار دهید. پـس از ورود بـه بـخش ابـزارک، بـا لیستی از ابـزارک هـایی که قـالـب 

وب سـایتتان در اختیارتـان گـذاشـته روبـرو می شـوید. بـه آسـانی و تـنها بـا کشیدن مـوس 

می توانید این ابزارک ها را در جایگاه موردنظرتان جایگذاری کنید.  

همچنین شـما می تـوانید از طـریق ابـزارک هـا قـابلیت هـای مـتعددی را بـه قـالـب سـایت خـود 

اضـافـه کنید. ( این نکته را در نـظر داشـته بـاشید که این بـخش تـنها در صـورتی نـمایش 

داده می شود که قالب شما از ابزارک پشتیبانی کند.) 

ویرایش قالب وردپرس 

شـما می دانید که بـه کمک افـزونـه هـا و یا حتی ابـزارک هـای وردپـرس می تـوانید امکانـات و 

ظـاهـر وب سـایت خـود را حـرفـه ای و جـذاب کنید. امـا شـاید نیاز بـه یک امکان یا ویژگی 

خـاص بـرای سـایت خـود داشـته بـاشید؛ که در این خـصوص افـزونـه و یا حتی ابـزارک 

خـاصی بـرای شـما وجـود نـداشـته بـاشـد. نـگران نـباشید خـوشـبختانـه وردپـرس بـرای این 

مشکل هــم راه حــل خــوبی را در اختیار شــما قــرار داده اســت و آن چیزی نیست جــز 

ویرایشگر قالب وردپرس. 

اگـر تـوجـه کرده بـاشید از بـخش نـمایش یک گـزینه وجـود دارد بـه نـام ویرایشگر قـالـب، که 

بـعد از کلیک کردن روی این گـزینه می تـوانید قـالـب خـود را بـه خـوبی ویرایش کنید. امـا 

شـاید بـا هـمان نـگاه اول هـم مـتوجـه این مـوضـوع شـده بـاشید که این قـسمت نیاز بـه 

 php و Css ،html داشـتن دانـش بـرنـامـه نـویسی دارد. درواقـع ویرایشگر قـالـب کدهـای

قـالـب را بـه شـما نـمایش می دهـد. شـما بـا ورود بـه بـخش ویرایشگر، می تـوانید از سـمت 

چـپ فـایل مـوردنـظر خـود را انـتخاب کرده و کدهـای این فـایل را تغ�ر دهید. پیشنهاد 

می کنم اگـر بـادانـش بـرنـامـه نـویسی Css ،html و php آشـنایی نـدارید این کدهـا را تغ�ر 
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نـدهید. چـراکه ممکن اسـت هـرلحـظه تنظیمات وب سـایت را بـه هـم ریخته و سـایت را از 

بین ببرید. 

چرا ویرایشگر قالب؟ 

درواقـع چیزی که مـا از ظـاهـر سـایت می بینیم در اصـل یک سـری کد بـرنـامـه نـویسی هسـتند 

که پـردازش و اجـرا می شـونـد؛ و درنـهایت یک خـروجی که هـمان ظـاهـر وب سـایت مـا اسـت 

را نـمایش می دهـند. اگـر شـما دانـش بـرنـامـه نـویسی دارید بـه راحتی می تـوانید کدهـای قـالـب 

خـود را از بـخش ویرایشگر قـالـب، ویرایش و کامـًال شخصی سـازی کنید. هـر بـخش یا 

قسمتی که بـه نـظر شـما نیاز اسـت را بـه ظـاهـر سـایت خـود اضـافـه کنید. ویرایشگر قـالـب این 

امکان را در اختیار شـما قـرار می دهـد که فـایل هـای CSS، php و حتی Javascript را 

بـتوانید بـه صـورت مـرتـب ببینید و ویرایش کنید. امـا بـه یاد داشـته بـاشید هـر تغ�ری که 

شـما در این قـسمت ایجاد کنید هـمان لحـظه روی وب سـایت شـما اعـمال می شـود. پـس دو 

پیشنهاد برای شما داریم: 

سعی کنید همیشه یک نـسخه آفـالین روی لـوکال هـاسـت از سـایت خـود داشـته بـاشید و این گـونـه 1.
تغ�رات را در آن بخش انجام بدهید. 

اگـر می خـواهید واقـعًا روی سـایت اصلی تغ�رات را انـجام دهید این مـهم را فـرامـوش نکنید که سـاعـاتی 2.
این تغ�رات را اعمال کنید که ترافیک سایت شما یا به عبارتی تعداد کاربران سایت شما حداقل باشد. 

هـر دو نکته بـاال بـه این دلیل ذکر شـد که هـر تغ�راتی که شـما در وب سـایت شخصی خـود 

اعـمال کنید در هـمان زمـان قـابـل مـشاهـده بـرای کاربـر اسـت. تغ�رات در ابـتدا ممکن اسـت 

حـساب شـده نـباشـد و اگـر اشـتباهی رخ دهـد که ظـاهـر سـایت را بـه هـم بـریزد؛ مـطمئناً 

تجـربـه خـوبی بـرای کاربـری که دقیقًا هـمان لحـظه دارد از مـطالـب وب سـایت شـما اسـتفاده 

می کند نـدارد. مـطمئنًا نیازی نیست که بـه این مـوضـوع اشـاره  کنیم که کاربـران سـایت مـا 

درواقع سرمایه های کسب وکار ما محسوب می شوند. 

قسمت 29: زمان بندی پست وردپرس بدون نصب افزونه 
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وردپـرس شـامـل یک سـری امکانـات بی نظیر و فـوق الـعاده هسـت امـا گـاهی این امکانـات 

خـود را در پـنل مـدیریت کامـل این سیستم مـدیریت مـحتوا پـنهان می کنند. یکی از این 

امکانات قابلیت زمان بندی پست وردپرس است. 

یکی از قـابلیت هـای مخفی وردپـرس این اسـت که بـه شـما اجـازه می دهـد در سـاعـت و 

تـاریخ مـشخص مـطالـبتان را بـه طـور اتـومـاتیک در سـایتتان منتشـر کنید. بسیاری از افـراد 

هسـتند که بـاوجـود کار بـا وردپـرس از این قـابلیت مفید و پـرکاربـرد وردپـرس بی اطـالع 

هسـتند، درواقـع وردپـرس شـامـل یک سـری امکانـات بی نظیر و فـوق الـعاده اسـت. امـا گـاهی 

این امکانات خود را در پنل مدیریت کامل این سیستم مدیریت محتوا پنهان می کنند. 

زمان بندی پست وردپرس 

یکی از امکانـات مـنحصربـه فـرد قـابلیت زمـان بـندی پسـت هـا در وردپـرس اسـت. شـما بـرای 

اینکه بـتوانید پسـت هـای سـایت خـود را در زمـان مشخصی منتشـر کنید نیاز بـه هیچ 

افـزونـه ای نـدارید. این ویژگی یکی از مـهم تـرین قـابلیت هـای وردپـرس بـه شـمار می آید. شـما 

می تـوانید تـنها بـا چـند مـرحـله سـاده بـا اسـتفاده از این قـابلیت پیش فـرض وردپـرس 

مطالبتان را در زمان مشخص در سایتتان منتشر کنید. 

مـا در اینجا این مـراحـل را بـرای شـما بـه صـورت گـام بـه گـام خـواهیم گـفت. بـا اسـتفاده از 

روشی که مـا بـرای شـما تـوضیح خـواهیم داد می تـوانید بـا چـند کلیک سـاده و در کمتر از 

چـند دقیقه پسـت هـا سـایت خـود را مـدیریت کنید و بـرای هـر پـس زمـان دقیقی را بـرای 

ارسـال شـدن مـشخص نـماuد. در این صـورت شـما دردسـر خـود را بـرای ارسـال پسـت هـا تـا 

حـد بسیار زیادی کم کرده و زمـان بیشتری بـرای رسیدگی بـه امـور دیگر مـربـوط بـه سـایت 

خودخواهید داشت. 

چرا پست های وردپرس را زمانبندی کنیم؟ 

ازآنـجایی که بـازدید پسـت هـا در زمـان هـای مـختلف مـتفاوت اسـت و زمـان اوج سـایت هـا 

بـاهـم فـرق دارد بـنابـراین اگـر شـما بـخواهید زمـان بـندی بـرای پسـت هـایتان داشـته بـاشید این 

قـابلیت بـه شـما کمک زیادی می کند و بـاعـث می شـود میزان بـازدید سـایتتان افـزایش پیدا 

کند. همچنین بـه عـنوان مـثال اگـر شـما هـفته ای پـرمـشغله داشـته بـاشید و یا چـند روزی را بـه 
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مـسافـرت بـروید و زمـان کافی بـرای مـدیریت زمـان بـندی پسـت هـای خـود نـداشـتید در این 

حـالـت اسـت که این قـابلیت پرکاربـرد کار را بـرای شـما راحـت می کند و دیگر نیاز بـه نـگرانی 

نیست. این ابـزار بـه شـما کمک می کند که مـطالـبتان را که از قـبل آمـاده کرده اید بـتوانید در 

هر زمانی که بخواهید به اشتراک بگذارید. 

پـس گـاهی ممکن اسـت بـخواهید یک مـسافـرت یک هـفته ای بـه کارمـندان سـایتتان یا 

گـروهـتان بـدهید. خـب سـایت بـدون بـروزرسـانی مـنظم که سـایت کاربـر پـسندی نمیشه! 

پـس بـاید نـوشـته هـای سـایتتون رو از چـند روز قـبل آمـاده کنید و بـه وردپـرس بسـپارید که 

سر زمان معین شده این نوشته ها را در سایت منتشر کند. 

اهمیت بروزرسانی منظم و زمانبندی شده در سئوی سایت 

یکی از مـواردی که در درجـه اول اهمیت قـرار دارد سـئوی سـایت شـما اسـت که بـاعـث 

می شـود سـایت شـما جـزء چـند پیشنهاد اول جسـتجوی کاربـران قـرار گیرد و بـدین تـرتیب 

می تــوانــد بــه کسب وکار شــما رونــق ببخشــد. هــمان طــور که در دوره آمــوزش ســئو 

سـایت بـه صـورت کامـل تـوضیح دادیم زمـان بـندی انـتشار نـوشـته هـا و بـه روزرسـانی مـنظم 

سـایت بـه ربـات هـای جسـتجوگـر کمک می کند تـا سـایت شـما را بهـتر و سـریع تـر از قـبل 

ایندکس کنند. پـس بـا زمـان بـندی پسـت هـا در وردپـرس می تـوانید قـدمی مـثبت در سـئوی 

سـایتتون بـردارید. زمـان بـندی پسـت هـا همچنین بـه شـما کمک می کند که در زمـان 

مشخصی برای کاربران مشتاق خود پست هایتان را منتشر کنید. 

چگونگی زمان بندی پست وردپرس 

۱ . در صفحه افزودن نوشته تازه، جلوی بخش انتشار روی ویرایش کلیک کنید. 
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:۲ تاریخ و زمان موردنظر خود را تنظیم کرده و روی قبول کلیک کنید. 

 

.3 دکمه زمـان بـندی را کلیک کنید. بـا چـند کلیک سـاده نـوشـته شـما زمـان بـندی شـده اسـت 

و می توانید مطلب خود را در همان روزی که مشخص کرده اید در سایت ببینید. 
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بـا چـند کلیک سـاده نـوشـته شـما زمـانـبندی شـده اسـت و می تـوانید مـطلب خـود را در 

همان روزی که مشخص کرده اید در سایت ببینید. 

قـسمت 30: پیونـد یکتا در وردپـرس چیست؟ بهـترین سـاخـتار نـامک بـرای 

وردپرس 

یکی از امکانـات خـوب وردپـرس این اسـت که شـما می تـوانید سـاخـتار پیونـدهـای یکتا را 

بـرای مـطالـب وردپـرس خـود انـتخاب کنید؛ یا پیونـد یکتای دلـخواه خـود را بـرای سـاخـتار 

پیونـدهـای یکتای وردپـرس قـرار بـدهید. امـا هـمواره این سـؤال وجـود دارد که پیونـد یکتا 

در وردپرس چیست؟  

در ابـتدا این سـؤال پیش می آید که چـرا بـاید پیونـدهـای یکتا را تغ�ر دهیم؟ همچنین 

دلیل اهمیت این قسمت برای وردپرسی ها چیست؟ 

پیوند یکتا در وردپرس چیست؟ 

پیونـد یکتا بـرای مـوتـورهـای جسـتجوگـر مـثل گوگـل و یاهـو و سـایر جسـتجوگـرهـا مـهم اسـت. 

چـراکه هـر چـه لینک مـطلب کوتـاه تـر و بـه عـنوان مـطلب مـرتـبط تـر بـاشـد، مـوتـورهـای 

جسـتجوگـر اهمیت بیشتری می دهـند. همچنین این مـوضـوع بـرای بـازدیدکنندگـان سـایت 

شما نیز مفید است؛ زیرا که می توانند لینک مطالب را به خاطر بسپارند. 

بـه این تـرتیب اگـر در آینده قـصد داشـته بـاشـند مطلبی را دوبـاره بـخوانـند، دیگر نیازی بـه 

سـرچ کردن مـطلب و پیدا کردن آن نـباشـد. همچنین آن هـا می تـوانـند بـه راحتی آن مـطلب 

را در مـرورگـر بـاز کنند. مـثًال در سـایت میهن وردپـرس اگـر شـما بـخواهید هـر قـالـب یا 

افـزونـه ی وردپـرسی را پیدا کنید نیازی نیست که در سـایت بـگردید؛ و تـنها بـا اضـافـه کردن 

نــام انگلیسی قــالــب یا افــزونــه بــه آدرس ســایت میهن وردپــرس می تــوانید مــطلب 

موردنظرتان را بیابید. 
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زمـانی که شـما وردپـرس را نـصب می کنید پیونـد یکتا در حـالـت پیش فـرض قـرار دارد؛ که 

بـرای نـمایش پسـت از شـناسـه یا ID اسـتفاده می شـود. امـا این پیونـد ازنـظر سـئو مـناسـب 

بـرای سـایت شـما نیست و شـما بـاید حـتمًا بـا تـوجـه بـه عـنوان مـطلب خـود پیونـد یکتا را 

انتخاب نماuد. 

در نـظر داشـته بـاشید که بهـترین سـاخـتار پیونـد یکتا بـرای مـوتـورهـای جسـتجو آدرس هـای 

SEO Friendly می باشد. 

ساختار های پیوند یکتا در وردپرس 

%post_id%:  آی دی مختص به مطلب شما ( هیچ وقت یک مطالب دارای آی دی 

یکسان نمیشوند .) 

%year% : سال نوشته شدن مطلب 

%monthnum% : ماه نوشته شدن مطلب 

%day%: روز نوشته شدن مطلب 

%postname%:  نام نوشته 

%category%: دسته مطلب 
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بهترین ساختار نامک برای وردپرس 

تـوجـه داشـته بـاشید که این قـسمت و تنظیمات بسـتگی بـه سـایت شـما دارد. پـس 

نمی تـوان گـفت این نـوع پیونـد یکتا بـرای تـمامی سـایت هـا مـناسـب اسـت، و این مـوضـوع 

کامـًال اشـتباه اسـت. این تنظیمات بـا تـوجـه بـه مـوضـوع سـایت و کاربـرد آن بـاید تنظیم 

شـود. در زیر بـرای شـما مـشخص کرده ایم که شـما بـاید بـا تـوجـه بـه نـوع سـایتتان از چـه نـوع 

پیونـد یکتایی اسـتفاده کنید. شـما می تـوانید بـا تـوجـه بـه آن هـا پیونـد یکتای مـناسـب سـایت 

خود را انتخاب کنید. 

بهترین پیوند یکتا برای سایت شرکتی 

بـرای سـایت هـای شـرکتی بـه این دلیل که این سـایت هـا دارای مـطالـب کمی هسـتند، و 

امکان اینکه دو مـطلب عـنوان یکسانی داشـته بـاشـند کم اسـت؛ بـه شـما پیشنهاد می کنیم 

از پیشوند نام نوشته استفاده کنید. 

 /%postname%/

 

بهترین پیوند یکتا برای سایت خبری و تفریحی و مجله ای 

سـایت هـای خـبری دارای مـطالـب زیادی هسـتند. بـه همین دلیل تـعداد تکرار عـنوان 

مـطالـب در این سـایت هـا بـاال اسـت. بـنابـراین پیشنهاد می کنیم صـاحـبان سـایت هـا در 

این گونه سایت ها از نام نوشته به همراه آی دی مطلب استفاده کنند. 

 /%post_id%/%postname%/

تـوجـه داشـته بـاشید که بـرای سـایر سـایت هـا نیز همین رونـد بـاید تکرار شـود. یعنی بـرای 

سـایت هـایی که تـعداد مـطالـب آن هـا بـاال اسـت، از نـام نـوشـته بـه هـمراه کد مـطلب یا تـاریخ 

انـتشار مـطلب اسـتفاده شـود. همچنین بـرای سـایت هـایی که تـعداد مـطالـب آن هـا کم اسـت 

و مـطالـب مـشخص شـده ای بـاید در سـایت خـود قـرار دهـند، بـاید از نـام نـوشـته بـه تـنهایی 
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بـاید اسـتفاده شـود. بـه عـنوان مـثال در سـایت میهن وردپـرس که فـقط بـه آمـوزش پـرداخـته 

می شود، تنها از نام نوشته استفاده شده است. 

تـذکر: اگـر مـطالـب خـود را در سـایتتان قـرار داده اید و گـوگـل آن هـا را شـناسـایی کرده اسـت، 

و از آن مـطالـب ورودی گـوگـل دریافـت می کنید؛ تغ�ر پیونـد یکتا سـایتتان مـوجـب افـت 

شـدید رتـبه سـایتتان می شـود. چـراکه خـطای 404 زیادی دریافـت می کنید. ولی اگـر تـعداد 

مـطالـب شـما کم اسـت، پیشنهاد می کنیم همین االن این کار را انـجام بـدهید. چـراکه بـعداً 

 .😀 تقریبًا هیچ راه برگشتی وجود ندارد

نتیجه     گیری 

شـما بـاید هـمواره از بهـترین پیونـد یکتا مـناسـب بـا عـنوان مـطلب خـود اسـتفاده نـماuد. 

پیونـد یکتا مـناسـب سـبب می شـود سـایت شـما بـرای کاربـران و همچنین مـوتـورهـای 

جسـتجو قـابـل درک بـاشـد. همچنین شـما بـاید در نـظر داشـته بـاشید که چـنانـچه در پیونـد 

یکتایی که شـما انـتخاب کرده اید نـام نـوشـته وجـود دارد؛ شـما بـاید هـنگام نـوشـته شـدن 

پیونـد یکتا، آن را بـه التین تـبدیل نـماuد. چـراکه این مـورد در سـئو سـایت شـما تـأثیر 

دارد. پیوند یکتای فارسی یا انگلیسی؟ 

پیونـد یکتا مـورداسـتفاده شـما بـاید حـاوی کلمات کلیدی و مـهم بـاشـد. پیونـد یکتا تـأثیر 

زیادی در دیده شـدن مـطالـب و سـایت شـما در مـوتـورهـای جسـتجو دارد. پـس هـرگـز 

اهمیت آن را دسـت کم نگیرید. تـوجـه داشـته بـاشید که در انـتخاب پیونـد یکتا از اسـتفاده 

از کلماتی که فـاقـد اعـتبار و ارزش می بـاشـند خـودداری نـماuد. درواقـع شـما بـاید سعی کنید 

از کلمات مـهم و کلیدی اسـتفاده کنید. در نـظر داشـته بـاشید که اگـر از عـبارت هـای طـوالنی 

در سایت خود استفاده کنید اثر منفی بر سئو سایت شما خواهد داشت. 

قسمت 31: استفاده از ایموجی در وردپرس 

 بـه صـورت پیش فـرض وردپـرس هـم مـانـند نـرم افـزارهـای چـت، بـرای شـما این امکان را 

فـراهـم کرده تـا مـوقـع نـوشـتن در وردپـرس از شکلک هـا یا هـمان smileهـا اسـتفاده کنید. در 

مـورد اسـتفاده از شکلک در وردپـرس، بـه عـنوان مـثال اگـر شـما مـوقـع نـوشـتن مـتن مـطلب 
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�� بـرای شـما نـمایش داده  عـبارت : ) را (الـبته بـدون داشـتن فـاصـله) تـایپ کنید شکلک

خواهد شد. اما برای استفاده از ایموجی در وردپرس چه باید کرد؟ 

❗ اگـر می خـواهید در مـورد Emoticonهـا بیشتر بـدانید و اطـالعـات بیشتری در این 

زمینه کسب کنید، ویکی پدیا را بخوانید. 

استفاده از ایموجی در وردپرس 

اگـر این امکان در وردپـرس بـرای شـما فـعال نیست تـنها کافی اسـت از بـخش تنظیمات < 

نـوشـتن تیک گـزینه زیر را فـعال کنید. همچنین اگـر قـصد دارید این مـورد را غیرفـعال کنید، 

باید تیک این گزینه را بردارید. 

تبدیل خندانک هایی مانند (-: و P-: به گرافیک در زمان نمایش 

 

همچنین در نـظر داشـته بـاشید که بـرای تغ�ر شکلک هـا می تـوانید از افـزونـه هـای مختلفی 

که بـرای این کار سـاخـته شـده انـد اسـتفاده کنید. امـا بهـترین و راحـت تـرین راه این اسـت که 

شکلک هـای وردپـرس را از پـوشـه /wp-includes/images/smilies/ پیداکرده، و شکلک 

جـدید خـود را بـا آن هـا جـایگزین کنید. الـبته در نـسخه جـدید وردپـرس شکلک هـا طـوری کد 

نـویسی شـده انـد که اگـر سـایت شـما در مـوبـایل بـاز شـد، شکلک هـا را از دسـتگاه مـوبـایل 

دریافـت کند (مـثًال اگـر سـایتتان را بـا انـدروید بـازکنید می بینید که شکلک پیش فـرض 

اندروید به جای این شکلک ها نمایش داده می شوند. 

لیست شکلک های وردپرس 

شـما این امکان را دارید که بـه صـورت پیش فـرض بـا اسـتفاده از این عـالئـم، شکلک هـای 

مختلفی را در مـتن مـطالـب وردپـرس نـمایش دهید. این کار بـه راحتی و در عـرض چـند 

ثانیه برای شما امکان پذیر است. 
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:) 
:D 
:( 
:o 
8O 
:? 
8) 
:x 
:P 
:| 
;) 
:lol: 
:oops: 
:cry: 
:evil: 
:twisted: 
:roll: 
:!: 
:?: 
:idea: 
:arrow: 
:mrgreen: 

بـا تـایپ کردن هـر کدام از عـبارت هـای بـاال در مـتن نـوشـته، می تـوانید شکلک هـای جـالبی را 

 . 😆 در متن نوشته ها به نمایش بگذارید. دقیقًا روش کار آن مثل یاهو منسجر است

و این هم شکلک های نمایش داده شده با تایپ عبارت های باال: 

🙂  

😀  

🙁  

😮  

😯  

188صفحه 



آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

😕  
8) 

😡  

😛  

😐  

😉  

😆  

😳  

😥  

👿  

😈  

🙄  

❗  

❓  

💡  
➡ 

 

قسمت 32: آپدیت قالب و افزونه وردپرس بصورت دستی 

تـوجـه داشـته بـاشید که شـما بـاید هـرازگـاهی قـالـب و افـزونـه هـای سـایت خـود را بـه روزرسـانی 

کنید. آپـدیت قـالـب و افـزونـه هـا از اهمیت ویژه ای بـرخـوردار اسـت، و شـما بـاید نـسخه 

جـدید قـالـب و افـزونـه هـا را جـایگزین نـسخه قـدیمی کنید. بـه این تـرتیب می تـوانید از 

قـابلیت هـا و امکانـات جـدیدی که بـه آن هـا اضـافـه شـده اسـت اسـتفاده کنید. همچنین بـا 

آپـدیت آن هـا از مـسائـل و مشکالت امنیتی که ممکن اسـت بـرای سـایت شـما اتـفاق بیفتد 

نیز تـا حـد زیادی جـلوگیری می شـود؛ و خـطرهـای احـتمالی از جـمله حـمله هکرهـا بـه سـایت 
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شـما از بین می رود. در این بـخش آمـوزش آپـدیت قـالـب و افـزونـه وردپـرس را بـصورت 

صحیح و اصولی یاد خواهید گرفت. 

آپـدیت قـالـب و افـزونـه سـبب می شـود سـایت شـما بهینه شـود، و شـما بـتوانید بهـتر از آن 

اسـتفاده کنید. درواقـع بـه نـوعی سـبب می شـود که سـایت شـما بـازدهی بیشتری داشـته 

بـاشـد. مـعموًال تـمامی قـالـب و افـزونـه هـای حـرفـه ای دارای آپـدیت هسـتند و شـما بـاید حـتماً 

آن ها را به طور مرتب به روزرسانی کنید. 

درواقـع بـا آپـدیت نکردن این قـالـب و افـزونـه هـا ممکن اسـت در رونـد سـایت شـما اخـتالل 

ایجاد شـود. آپـدیت این مـحصوالت سـبب می شـود مشکالت آن هـا رفـع شـود. همچنین 

ممکن اسـت نـسخه هـای قـدیمی هـر یک از آن هـا بـا نـسخه هـای جـدید دیگر قـالـب و 

افـزونـه هـا سـازگـاری نـداشـته بـاشـد. بـنابـراین یکی از مـوارد ضـروری که شـما بـاید در سـایت 

خود حتمًا آن را در نظر داشته باشید این موضوع است. 

*بـا این روش تنظیمات اعـمال شـده روی قـالـب هـا و افـزونـه هـا بـه هیچ عـنوان از دسـت 

نمی رود. 

نکته: اگـر قـالـب یا افـزونـه را از میهن وردپـرس خـریداری کرده اید. کافیست الیسنس آن را 

فعال کنید تا آپدیت خودکار از طریق پنل مدیریت سایت شما انجام شود. 

آپدیت قالب و افزونه وردپرس بصورت دستی 

آپـدیت قـالـب هـا و افـزونـه هـای رایگان وردپـرسی که در مخـزن وردپـرس ثـبت شـده اسـت 

بسیار آسـان و بـدون دردسـر اسـت. امـا قـالـب هـا و افـزونـه هـای حـرفـه ای وردپـرس که در 

بـخش قـالـب حـرفـه ای وردپـرس و افـزونـه حـرفـه ای وردپـرس منتشـر می شـونـد، بـه راحتی 

آپـدیت قـالـب هـای رایگان نیست. چـراکه در صـورت آپـدیت کردن، فـایل زبـان فـارسی و 

اسـتایل Rtl.css آن هـا حـذف می شـود. درنتیجه بـاید آن هـا را از روشی مـطمئن آپـدیت 

کنیم. 

بسیاری از کاربـران تیکت هـای زیادی بـا مـوضـوع نـحوه آپـدیت قـالـب هـا و افـزونـه هـای 

خـریداری شـده بـه مـا ارسـال می کردنـد. بـه همین دلیل در تیم میهن وردپـرس تصمیم گـرفـته 
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شـد نـحوه آپـدیت قـالـب هـا و افـزونـه هـای وردپـرس بـه صـورت دسـتی را خـدمـت شـما تـوضیح 

دهیم. 

برای آپدیت ابتدا نسخه جدید افزونه خریداری شده را دریافت کنید. 

اکنون وارد بـخش فـایل منیجر در هـاسـت و یا htdocs در لـوکال هـاسـت خـودتـان شـوید. 

سپس در ادامه وارد پوشه wp-content شوید. 

 

 Wp-Content

تـوجـه داشـته بـاشید که اگـر می خـواهید قـالـب را آپـدیت کنید، وارد پـوشـه Themes و اگـر 

قصد دارید افزونه سایت خود را آپدیت کنید وارد پوشه Plugins شوید. 

لوکال هاست 

پـس از ورود بـه پـوشـه مـوردنـظر می تـوانید مـانـند تـوضیحات داده شـده در ویدئـو، پـوشـه 

قبلی قـالـب یا افـزونـه را )مـثًال(xmarket : حـذف کنید، و فـایل زیپ تکی قـالـب یا فـایل 

زیپ افزونه را آپلود و اکسترکت کنید تا جایگزین پوشه قبلی شود. 

همچنین می تـوانید مـانـند تـصویر زیر یک افـزونـه را آپـلود و سـپس فـایل زیپ آن را 

اکسترکت کنید. 
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درآوردن فایل از حالت فشرده 

اگـر تـمام مـراحـلی که بـرای شـما تـوضیح داده ایم را بـه دقـت و بـر همین اسـاس انـجام داده 

باشید مشاهده می کنید که قالب و افزونه شما به راحتی آپدیت می شود. 

قسمت 33: آپدیت دستی وردپرس از ۲ روش ساده و کاربردی 

بـرخی اوقـات ممکن اسـت آپـدیت خـودکار وردپـرس شـما دچـار مشکل شـود و شـما مـجبور 

شـوید از آپـدیت دسـتی وردپـرس اسـتفاده نـماuد. این آپـدیت بـرخـالف آپـدیت خـودکار که 

بسیار سـاده اسـت، نیازمـند دانسـتن بـرخی نکات در این زمینه می بـاشـد. بـه همین دلیل 

تصمیم گـرفتیم این آپـدیت را بـرای شـما تـوضیح دهیم. شـاید بـرای شـما پیش  آمـده بـاشـد 

که هـنگام آپـدیت وردپـرس بـه دلیل حجـم بـاالی فـایل دانـلودی تـوسـط سـرور، بین آپـدیت 

عملیات مـتوقـف شـود؛ و بـا خـطای ” جهـت انـجام عملیات تعمیرات زمـان بـندی شـده بـرای 

مدت کوتاهی در دسترس نیست. ” مواجه شده باشید. 

این نکته را هـرگـز فـرامـوش نکنید که قـبل از آپـدیت حـتمًا از سـایت خـود پشـتیبان گیری 

کنید. تـوسـط این کار خیال شـما از بـابـت اطـالعـات سـایتتان راحـت می شـود و اطـالعـات 

سایت شما در هر شرایطی حفظ خواهد شد. 
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چرا باید وردپرس را آپدیت کنیم؟ 

شـما از هـر سیستم هـوشـمندی که اسـتفاده کنید، آن سیستم نیاز بـه بـه روزرسـانی دارد. 

بـه روزرسـانی سـبب می شـود قـابلیت هـای جـدید و بهـتری در اختیار شـما قـرار بگیرد و شـما 

بتوانید از آن سیستم بهره بیشتری را ببرید. 

سیستم مـدیریت مـحتوا وردپـرس بـه دلیل مـحبوبیت بین کاربـران و اسـتفاده اکثر سـایت هـا 

از آن مـوردتـوجـه هکرهـا اسـت. بـه روزرسـانی بـر کل سیستم وردپـرس تـأثیر می گـذارد. تـوسـط 

آپـدیت وردپـرس شـما می تـوانید امنیت سـایت خـود را بـاال بـبرید. درواقـع یکی از مـهم تـرین 

کارهـایی که شـما می تـوانید در جهـت افـزایش امنیت سـایت خـود انـجام دهید. در هـنگام 

اسـتفاده از وردپـرس ممکن اسـت یک سـری بـاگ دران وجـود داشـته بـاشـد که آن هـا در 

نسخه جدید رفع شده و به کاربران ارائه خواهد شد. 

یکی دیگر از دالیل آپـدیت وردپـرس اضـافـه شـدن امکانـات جـدید بـه آن اسـت. درواقـع 

نـسخه جـدید این امکان را بـه شـما می دهـد که وردپـرس بـرای شـما کاربـرد بهـتری را داشـته 

بـاشـد. همچنین بـه دلیل آپـدیت شـدن پـالگین هـا شـما بـاید جهـت سـازگـاری بهـتر وردپـرس بـا 

پـالگین هـا آن را بـه روزرسـانی کنید. بـا این کار قـالـب هـا و افـزونـه هـای سـایت شـما بـا نـسخه 

جدید وردپرس همگام می شوند و عملکرد بهتری را برای شما به وجود می آورند. 

همچنین دلیل دیگر بـه روزرسـانی این اسـت که رتـبه سـایت شـما در بین مـوتـورهـای 

جسـتجو بهـتر می شـود و در سـئو سـایت شـما تـأثیر می گـذارد. از این طـریق شـما می تـوانید 

از رقیبان خـود پیشی بگیرید. اهمیت بـه روزرسـانی بـه قـدری زیاد اسـت که تـقریبًا نیمی از 

سایت های وردپرسی به روزرسانی نشده در سال 2018 هک شده اند! 

آپدیت دستی وردپرس از طریق پنل وردپرس 

اگــر بــه پیشخوان وردپــرس خــود دســترسی دارید. روش اول را تســت کنید. اگــر بــه 

پیشخوان خـود دسـترسی نـدارید پـس مسـتقیما بـه روش دوم مـراجـعه کنید و شـروع بـه 

آپدیت دستی وردپرس از طریق هاست کنید. 
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بـرای آپـدیت دسـتی وردپـرس از طـریق پیشخوان وردپـرس ابـتدا وارد پیشخوان شـوید. 

آموزش ورود به وردپرس را ببینید. 

سپس از بخش پیشخوان < بروزرسانی ها را کلیک کنید. 

 

پیشخوان > بروزرسانی ها 

حاال روی دکمه راه اندازی مجدد کلیک کنید. 

راه اندازی مجدد وردپرس 

چند دقیقه صبر کنید تا وردپرس بصورت خودکار آپدیت دستی شود. 

آپدیت دستی وردپرس از طریق هاست 

خـب اگـر شـما نـاچـار بـه آپـدیت دسـتی وردپـرس خـود شـدید طـبق این آمـوزش عـمل کرده و 

در کوتـاه تــرین زمـان ممکن این کار را بـه راحتی انـجام دهید. بـرای آپـدیت وردپـرس 

به صورت دستی ابتدا باید آخرین نسخه وردپرس را از مخزن وردپرس دانلود کنید. 
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پـس از دانـلود فـایل آن را آنـزیپ کرده و یا از حـالـت فشـرده خـارج کنید، سـپس وارد پـوشـه 

wordpress وارد شوید. 

 

در ادامـه بـاید وارد پـوشـه wp content خـود شـوید، و پـوشـه هـای Plugins و Themes را 

حذف کنید. 

 

سپس به پوشه wordpress بازگشته و تمامی فایل ها را زیپ کنید. 
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در ادامـه شـما بـاید فـایل زیپ را در پـوشـه روت هـاسـت خـودتـان آپـلود و اکسترکت کنید. 

)مـنظور از پـوشـه root هـمان public_html اسـت( بـه این تـرتیب جـایگزین فـایل هـای قبلی 

وردپرس می شود. 

در ادامـه شـما بـاید فـایل زیپ را در پـوشـه روت هـاسـت خـودتـان آپـلود و اکسترکت کنید. 

)مـنظور از پـوشـه root هـمان public_html اسـت( بـه این تـرتیب جـایگزین فـایل هـای قبلی 

وردپرس می شود. 

اکنون وردپرس شما به همین راحتی آپدیت شد. به وردپرس نسخه جدید خوش آمدید! 

آمـوزش حـل خـطای جهـت انـجام عملیات تعمیرات زمـان بـندی شـده بـرای 

مدت کوتاهی در دسترس نیست 

ممکن اسـت زمـانی که بـرای بـه روزرسـانی خـودکار از طـریق پـنل مـدیریت وردپـرس خـود 

اقـدام کردید این کار بـه اتـمام نـرسیده و روی سـایت شـما خـطای “جهـت انـجام عملیات 

تعمیرات زمان بندی شده برای مدت کوتاهی در دسترس نیست” را مشاهده کنید. 
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این رفـع خـطا بـه سـادگی انـجام پـذیر اسـت، و اصـًال جـای نـگرانی نیست. بـرای حـذف کردن 

این خـطا تـنها کافی اسـت بـه پـوشـه روت سـایت خـود رفـته و فـایلMaintenance  را حـذف 

کنید. 

قسمت 34: ویرایش دسته جمعی نوشته ها در وردپرس 

سیستم مـدیریت مـحتوای مـحبوب وردپـرس دارای یک سـری امکانـات اسـت که حتی 

ممکن اسـت افـرادی که سـال هـا بـا این سیستم کارکرده انـد نیز اطـالعی از این امکانـات 

نـداشـته بـاشـند. بـه عـنوان مـثال امکان ویرایش دسـته جـمعی پسـت هـا یکی از این امکانـات 

اسـت، که خـودش را در دل بـخش هـمه نـوشـته هـا در مـدیریت وردپـرس مخفی کرده 

اسـت. شـما این امکان را دارید که در سـایت وردپـرسی خـود نـوشـته هـای خـود را حتی پـس 

از انـتشار آن هـا ویرایش کنید. همچنین می تـوانید نـوشـته هـای سـایت وردپـرسی خـود را 

به صورت دسته جمعی ویرایش کنید! 

تـوجـه داشـته بـاشید که این قـابلیت بـه صـورت پیش فـرض در وردپـرس وجـود دارد؛ و شـما 

می تـوانید بـدون اینکه از هیچ افـزونـه خـاصی اسـتفاده کنید و یا اینکه کد نـویسی کنید 

این کار را انجام دهید. 

ویرایش دسته جمعی نوشته ها در وردپرس 

بـرای انـجام این کار ابـتدا بـه قـسمت پـنل سـایت وردپـرسی خـود رفـته، و سـپس از قـسمت 

هـمه نـوشـته هـا که شـامـل تـمام نـوشـته هـای سـایت شـما می بـاشـد، تیک چـند عـدد از 

نـوشـته هـای سـایت خـودتـان را که قـصد دارید آن هـا را ویرایش کنید را فـعال کنید. نـمونـه 

این کار را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید. 
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خـب در ادامـه از مـنوی کشویی کارهـای دسـته جـمعی که در سـمت راسـت بـرای شـما 

نـمایش داده شـده اسـت؛ گـزینه ویرایش را انـتخاب کرده و سـپس روی اجـرا کلیک کنید. 

به این ترتیب پنجره ای مانند تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود: 

 

اکنون شـما می تـوانید بـه صـورت دسـته جـمعی دسـته بـندی مـطالـب، فـعال سـازی یا 

غیرفـعال سـازی دیدگـاه هـا، دسـته بـندی هـا، بـرچسـب هـا، وضعیت انـتشار پسـت و سـنجاق 

کردن پست ها را به راحتی و در عرض چند دقیقه تغ�ر بدهید. 

ویرایش دسته جمعی محصوالت ووکامرس 

بـرای ووکامـرس هـم می تـوانید از همین روش بـاال اسـتفاده کنید. بسیار راحـت و کاربـردی! 

 🙂
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نتیجه گیری 

درنتیجه امکان ویرایش دسـته جـمعی نـوشـته هـا حتی پـس از انـتشار مـطالـب نیز وجـود 

دارد. تـوسـط ویرایش دسـته جـمعی نـوشـته هـا شـما امکان تغ�ر نـام نـویسنده، بـرچسـب هـا، 

عــنوان، وضعیت و… را دارید. که این یک امکان خــوب و مفید وردپــرس اســت؛ که 

بـه صـورت پیش فـرض در اختیار کاربـران آن قـرار گـرفـته اسـت. شـما می تـوانید بـدون نیاز بـه 

هیچ دردسـری از آن اسـتفاده کنید؛ و از ویرایش نـوشـته هـای خـود در سـایت وردپـرسی 

خودتان لذت ببرید. 

حـتمًا بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که در هـنگام ایجاد تغ�رات دسـته جـمعی در 

نـوشـته هـا دقـت کنید. چـراکه بـا انـتخاب یک دسـته بـندی، در دسـته بـندی فعلی تـمامی 

پست ها حذف شده و دسته بندی جدید جایگزین دسته فعلی خواهد شد. 

بـا این کار دیگر نیاز نیست که نـوشـته هـا را بـه صـورت جـداگـانـه ویرایش کنید و می تـوانید 

بـه عـنوان یک مـدیر سـایت بـا صـرفـه جـویی در زمـان بـه بقیه امـور سـایت خـود بـپردازید. 

همچنین ویرایش پسـت هـا سـبب می شـود سـئو سـایت شـما بـاالتـر رفـته و بـه رتـبه سـایت 

شما در بین موتورهای جستجو بهبود بخشیده شود. 

تـوجـه داشـته بـاشید که اگـر تـعداد نـوشـته  هـای شـما در سـایت زیاد بـاشـد، شـما می  تـوانید 

تـوسـط این روش بـه کارهـای خـود سـرعـت بخشیده و در کمترین زمـان ممکن سـایت خـود 

را بهبود دهید. 

همچنین شـما می تـوانید جهـت کسب اطـالعـات بیشتر در این زمینه ویدئـو زیر را مـشاهـده 

کنید. 

قسمت 35: پخش فایل صوتی در وردپرس بدون نیاز به نصب افزونه 

پـخش آنـالین مـوزیک و صـدا یکی از راه هـای حـرفـه ای تـر نـشان دادن سـایت شـما بـه 

بـازدیدکنندگـان سـایتتان اسـت. همچنین این امکان سـبب می شـود شـما در بین کاربـران 

خـود از مـحبوبیت بیشتری بـرخـوردار شـوید. عـالوه بـر این کاربـران بـا پـخش آنـالین یک 

مـوزیک آرامـش بـخش از سـایت تـمایل دارد که زمـان بیشتری را در سـایت شـما سـپری 
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کند. سیستم مـدیریت مـحتوای وردپـرس بـا تـوجـه بـه امکانـات بـاالیی که دارد که این 

امکان را نیز بـرای کاربـران خـود بـه وجـود آورده اسـت؛ و نیاز کاربـران خـود در این زمینه را 

نیز رفع کرده است. 

بـرخی اوقـات شـما دوسـت دارید یک صـدا یا مـوزیک را در سـایت وردپـرسی خـودتـان 

بـه صـورت آنـالین جهـت پـخش قـرار بـدهید؛ بـه این تـرتیب تـوسـط وردپـرس این امکان وجـود 

دارد که کاربـران بـدون نیاز بـه دانـلود فـایل آن را بـشنونـد و از پـخش آنـالین مـوزیک در 

سایت شما لذت ببرند. 

پخش فایل صوتی در وردپرس 

همچنین افـزونـه هـای زیادی بـرای پـخش آنـالین مـوزیک در وردپـرس در مخـزن اصلی 

وردپـرس وجـود دارد که شـما می تـوانید از آن هـا اسـتفاده کنید. امـا دیگر نیازی بـه اسـتفاده 

از افـزونـه نیست، و شـما می تـوانید تـنها بـا اسـتفاده یک شـورت کد کوتـاه مـوسیقی و صـوت 

مـوردنـظر خـود را در وردپـرس بـه صـورت آنـالین پـخش کنید. این کار بـه راحتی امکان پـذیر 

می بـاشـد و شـما تـوسـط آن این امکان را دارید که هـر مـوزیکی که بـخواهید را جهـت 

پخش آنالین در اختیار کاربران خودتان قرار دهید. 

بـرخی اوقـات شـما دوسـت دارید یک صـدا یا مـوزیک را در سـایت وردپـرسی خـودتـان 

بـه صـورت آنـالین جهـت پـخش قـرار بـدهید؛ بـه این تـرتیب تـوسـط وردپـرس این امکان وجـود 

دارد که کاربـران بـدون نیاز بـه دانـلود فـایل آن را بـشنونـد و از پـخش آنـالین مـوزیک در 

سایت شما لذت ببرند. 

آموزش قرار دادن موزیک پلیر در وردپرس 

بـه شـما تـوصیه می کنیم بـرای پـخش صـوت در سـایتتان از html5 بـه جـای فـلش اسـتفاده 

کنید. بــا این کار دیگر نیازی نیست کاربــر ســایت شــما فــلش پلیر نــصب کرده بــاشــد. 

درنتیجه فایل صوتی شما برای همه قابل پخش خواهد بود. 

شـما بـرای پـخش مـوزیک در وردپـرس تـنها کافی اسـت کد زیر را در مـتن نـوشـته یا بـرگـه 

سایت وردپرسی خود قرار دهید. این کار با شورت کد انجام می شود. 
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[audio src="source.mp3"] 

لینک دانلود موزیک را به جای source.mp3 قرار دهید. 

بـا کد بـاال وردپـرس پلیر زیبا و html5 خـود را در تـمامی مـرورگـرهـا بـه بهـترین شکل ممکن 

بـرای کاربـران سـایت شـما نـمایش می دهـد. تـوسـط این کد شـما این امکان را دارید یک 

 . 🙂 پلیر قوی و زیبا بدون نیاز به نصب افزونه های پلیر موزیک داشته باشید

قسمت 36: زمینه دلخواه وردپرس چیست 

نیازهـای هـر سـایت بـا تـوجـه بـه طـراحی آن سـایت می تـوا نـد مـتفاوت بـاشـد. بـا  تـوجـه بـه این 

نکته شـاید شـما هـم نیاز داشـته بـاشید، زمـان نـمایش پسـت هـا یا برگـه هـای سـایت خـودتـان 

یک سـری اطـالعـات اضـافـه تـر نیز بـه ظـاهـر سـایت خـود اضـافـه کنید. بـه عـنوان نـمونـه اضـافـه 

کردن لینک مـنبع یک نـوشـته در بسیاری از سـایت هـای خـبری و تحـلیلی یک قـابلیت 

مـحسوب می شـود، که بـه دفـعات پیش می آید تـا از این قـابلیت اسـتفاده شـود. بـه این 

قابلیت زمینه دلخواه وردپرس گفته می شود. 

بـه صـورت پیش فـرض می شـود این لینک را خـود نـویسنده مـقالـه در انـتهای مـتن قـرار دهـد 

امـا وردپـرس امکانی را در اختیار مـا قـرار داده که خیلی حـرفـه ای تـر این مـوضـوع را در 

سـایت و مـوقـع نـوشـتن مـقالـه انـجام بـدهیم. نـام این بـخش زمینه هـای دلـخواه اسـت. 

زمینه هـای دلـخواه درواقـع فیلدهـایی هسـتند، که اضـافـه بـر تـاریخ پسـت، نـام منتشـرکننده 

پست و غیره به برگه ها، نوشته ها و یا هر نوع پست سفارشی اضافه می شوند. 

زمینه دلخواه وردپرس چیست 

مـواردی در بـحث پسـت گـذاشـتن وجـود دارد، که شـما بـاید آن هـا را رعـایت کنید. این 

مـوارد بـاید در تـمامی پسـت هـا بـا یک اسـتایل خـاص تکرار بـشونـد، مـانـند: لینک دانـلود، رمـز 

عـبور فـایل، مـنبع پسـت (که چـندان اسـتفاده ای نـدارد)، تـوضیحات مـربـوط بـه پسـت، 

سیستم موردنیاز جهت نصب، حجم فایل، قیمت کاال و غیره. 

اگـر بـخواهیم یک نـمونـه از کاربـرد زمینه هـای دلـخواه را بـرای شـما مـثال بـزنیم، لینک 

دانـلودی که در پـایان پسـت هـای سـایت میهن وردپـرس قـرار داده ایم، می تـوانـد مـثال خیلی 

خوبی برای این بحث باشد. 
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اجازه دهید با یک مثال دیگر به شما توضیح بدهم تا بهتر متوجه شوید. 

بـه طـور مـثال یک فـروشـگاه اینترنتی را در نـظر بگیرید. هـر مـحصول آن یک پسـت سـفارشی 

اسـت، که عـالوه بـر اطـالعـات مـعمولی مـانـند: تـاریخ انـتشار، دسـته بـندی یا بـرچسـب بـاید 

اطالعات دیگری نیز داشته باشد مثل: قیمت، ابعاد، وزن، رنگ و یا لینک دانلود و غیره. 

یا در سـایت هـای خـبری فیلد مـنبع خـبر که در ابـتدای مـقالـه بـه آن اشـاره کردیم، می تـوانـد 

به عنوان زمینه دلخواه انتخاب شود. 

زمینه دلـخواه بخشی از پسـت اسـت، که در هـمه پسـت هـای سـایت بـا اسـتایل خـاص خـود 

تکرار می شـود، امـا مـقدار آن مـتفاوت اسـت. مـانـند لینک دانـلود پـاuن پسـت هـا یا اطـالعـات 

اضـافـه در مـورد یک نـوشـته که بـه مـا می دهـند. درنتیجه سعی کنید از زمینه هـای دلـخواه 

زمـانی اسـتفاده کنید که یک روال تکراری را می خـواهید، بـا مـقدارهـای مـتفاوت انـجام 

دهید. اسـتایلی که بـرای زمینه هـای دلـخواه انـتخاب می کنید، بسیار تـأثیر گـذار اسـت. 

ـرح زمینه دلـخواه و ب سـایت خـود اهمیت ویژه ای دهید و  بـنابـراین بـاید بـه انـتخاب ط

زیباترین طرح را انتخاب کنید. 

نمایش زمینه دلخواه در قالب سایت وردپرس 

بـه طـور پیش فـرض بـا اضـافـه کردن زمینه هـای دلـخواه این قـابلیت در قـالـب سـایت شـما 

نـمایش داده نمی شـود و نیاز اسـت تـا کمی کدنـویسی انـجام دهید. درابـتدا بـاید قـالـبتان را 

طـوری کد نـویسی کنید، که از زمینه هـای دلـخواه پشـتیبانی کند. بـرای این کار کد زیر را بـه 

قـسمت مـوردنـظر در قـالـب اضـافـه کنید، کافی اسـت که در فـایل single.php بـعد از 

wp_content دستور زیر را اضافه کنید: 

 ',true); ?>لینک دانلود<?php echo get_post_meta($post->ID, '
دقـت داشـته بـاشید در کد بـاال جـایی که نـوشـته شـده لینک دانـلود، یعنی وردپـرس دنـبال 

زمینه دلـخواهی بـه نـام ” لینک دانـلود ” می گـردد و آن را نـمایش می دهـد. حـال اینکه 

مقدارش هر چه باشد، اهمیتی ندارد. 
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اضافه کردن زمینه دلخواه در بخش نوشتن پست 

اگـر از ویرایشگر گـوتـنبرگ اسـتفاده می کنید، این گـزینه در بـخش option گـوتـنبرگ که 

درون هـمان سـه نـقطه مـعروف بـاال سـمت چـپ اسـت، قـرار دارد. بـعد از کلیک روی این 

گـزینه بـر روی گـزینه ) optionاگـر از وردپـرس فـارسی اسـتفاده می کنید نـام این قـسمت 

گـزینه هـا اسـت.) کلیک کنید و سـپس از بـخش پـنل هـای پیشرفـته بـر روی گـزینه زمینه هـای 

دلـخواه کلیک کنید امـا اگـر از ویرایشگر کالسیک اسـتفاده می کنید، بـرای درج زمینه هـای 

دلـخواه بـه پسـت هـای وردپـرس ابـتدا بـه قـسمت نـوشـته جـدید در پیشخوان وردپـرس 

مـراجـعه کنید. بـاالی صـفحه، زیر قسمتی که درود نـوشـته شـده، دو گـزینه قـابـل مـشاهـده 

است. شما باید بر روی تنظیمات صفحه کلیک کنید. 

 

بـا کلیک بـر روی این گـزینه یک مـنو بـه صـورت آبـشاری بـه شـما نـمایش داده می شـود. 

خیلی راحـت می تـوانید مـواردی که بـه آن هـا نیاز دارید را تـنها بـا فـعال کردن یا غیرفـعال 

کردن آن گـزینه بـه صـفحه اضـافـه یا کم کنید. زمینه هـای دلـخواه را فـعال کنید تـا در زیر 

بخش متن نوشته یک باکس به نام زمینه های دلخواه اضافه شود. 

 

در این بـخش مـا قـصد داریم اضـافـه کردن لینک را بـه شـما آمـوزش دهیم. پـس بـر روی 

دکمه افزودن کلیک کنید. 

 

بـعد از کلیک بـر روی دکمه افـزودن، در قـسمت نـام عـبارت “لینک دانـلود” را وارد کنید و در 

قـسمت مـقدار خـود لینک را وارد کنید. یعنی بـا این کار نـام زمینه دلـخواه خـود را لینک 
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دانـلود قـرار داده ایم و مـقدار آن که هـمان لینکی اسـت که کاربـر قـرار اسـت بـا کلیک کردن 

روی دکمه یا نوشته موردنظر دانلود کند را به عنوان مقدار تعریف می کنیم. 

 

و در انـتها روی دکمه افـزودن زمینه دلـخواه کلیک کنید. زمینه لینک دانـلود در پسـت هـای 

بعدی در لیست کشویی قرار می گیرد. 

نمایش زمینه دلخواه در سایت 

خب اگر تمامی کارهای باال را درست انجام داده باشید، نتیجه به شکل زیر خواهد بود: 

http://dl.expres.ir 
حـاال اگـر قـصد دارید آن را لینک کنید تـا در سـایت کاربـران سـایت شـما هـنگام مـشاهـده 

پسـت شـما در انـتهای پسـت عـبارت دانـلود بـا لینک مسـتقیم را ببینند، در هـمان فـایل 

single.php باید به صورت زیر کد html بنویسید: 

<a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک دانـلود',true); ?>">دانـلود 
 <a/>با لینک مستقیم

بـعد از انـجام این کار و اضـافـه کردن کد بـاال در نـوشـته شـما نتیجه بـه صـورت زیر خـواهـد 

بود: 

دانلود با لینک مستقیم 

الـبته که بـاتـوجـه بـه سـناریوهـای مـختلف ممکن اسـت حـالـت هـای خـاصی را بـرای نـمایش 

دادن این بـخش در سـایت در نـظر بگیرید، بـه عـنوان نـمونـه شـما می تـوانید زمینه هـای 

دلخواه را شرطی کنید. تا درصورتی که وجود نداشتند، نمایش داده نشوند. 

قسمت 37: ساخت پست خصوصی در وردپرس 
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گـاهی اوقـات شـما تـمایل دارید بـرخی از پسـت هـای سـایت خـود را مخفی کرده و در اختیار 

هـــمـه افـــراد قـــرار نـــدهیـد؛ در ایـن صـــورت اســـت کـه شـــمـا بـــایـد از قـــابـلیـت 

خصوصی کردن پست ها در وردپرس استفاده کنید. 

 که تـوسـط این قـابلیت دیگر عـموم افـراد قـادر بـه مـشاهـده این پسـت نیستند. تـوسـط این 

قابلیت نویسنده، ویرایشگر و مدیر کل قادر به مشاهده پست می باشند. 

در هـنگام انـتشار یک پسـت جـدید شـما می تـوانید از این قـابلیت اسـتفاده کنید. همچنین 

یکی از قـابلیت هـای مفید آن این اسـت که، حتی شـما پـس از انـتشار این پسـت مـانـند 

سایر پست های موجود در سایتتان می توانید آن را ویرایش کنید. 

شـما این کار را بـا افـزونـه هـای وردپـرس مـانـند افـزونـه Private only و سـایر افـزونـه هـای دیگر 

می تـوانید انـجام دهید. امـا بـا این آمـوزش دیگر نیاز بـه نـصب افـزونـه هـای وقـت تـلف کن 

�� درواقـع شـما اصـًال نیازی بـه نـصب افـزونـه نـدارید؛ و قـادر هسـتید تـوسـط  نیست. 

قابلیت  موجود در وردپرس این کار را انجام دهید. 

وردپـرس خـود بـه تـنهایی این قـابلیت را بـرای شـما فـراهـم کرده اسـت تـا بـتوانید نـوشـته هـایی 

که دوسـت نـدارید آشکار شـود را بـه صـورت خـصوصی و رمـزدار منتشـر کنید. که بـا این 

کارها دیگر راهی برای دیدن مطلب شخصی شما در سایت شما وجود ندارد. 

تـوجـه داشـته بـاشید که بـا تـوجـه بـه اینکه شـما امکان ویرایش پسـت هـای خـصوصی خـود را 

دارید، هـر زمـان که بـخواهید می تـوانید تـوسـط این قـابلیت این پسـت هـا را از حـالـت 

خصوصی خارج کرده و در اختیار عموم کاربران سایت خود قرار دهید. 

پست خصوصی در وردپرس 

بـرای انـجام این کار تـنها کافی اسـت تـا از قـسمت نـوشـته هـا < افـزودن نـوشـته کلیک کنید؛ و 

در قـسمت کادر انـتشار بـر روی گـزینه نـمایانی: عـمومی بـر روی گـزینه ویرایش آن کلیک 

کرده و تنظیمات آن را انتخاب کنیم. 

تـصویر زیر مـوارد انـتشار مـطلب را نـمایش می دهـد که بـاید بـر روی ویرایش که در کنار 

عمومی است کلیک کنید. 
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بعد از کلیک بر روی عمومی 3 گزینه مانند گزینه های زیر نمایان می شود: 

 

در تنظیمات نمایانی : 

عـمومی: اگـر مـطلب شـما در حـالـت عـمومی بـاشـد مـانـند مـطلب دیگر در سـایت شـما قـرار می گیرد و 1.
قابل مشاهده برای هر کاربری می باشد. 

رمـزدار: اگـر شـما مـطلب در سـایت قـرار دهید که این قـابلیت را بـرای ان فـعال کنید، این مـطلب فـقط بـا 2.
رمـز عـبور بـرای کاربـران نـمایش داده می شـود؛ و در صـورت نـداشـتن رمـز عـبور پیغام خـطا بـرای کاربـر نـمایش 

داده می شود. 

خـصوصی: اگـر مـطلب شـما در حـالـت خـصوصی بـاشـد فـقط خـودتـان می تـوانید بـه آن دسـترسی داشـته 3.
باشید و بقیه کاربران نمی توانند آن را ببنند. 

قسمت 38: چگونه از رونوشت وردپرس استفاده کنیم؟ 
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یکی از قـابلیت هـای پرکاربـرد وردپـرس رونـوشـت وردپـرس اسـت. این قـابلیت این امکان را 

به شما می دهد که مقاله های خود را در حین نوشتن ذخیره کنید. 

شــما می تــوانید هــر زمــان که در مــقالــه هــای ســایتتان تغ�راتی را ایجاد می کنید این 

تغ�رات را ذخیره کنید؛ و از این قـابلیت خـوب این سیستم مـدیریت مـحتوا بـه بهـترین 

شکل و در جهـت بهـبود سـایت اسـتفاده کنید. در این حـالـت شـما نیازی نـدارید که نـسخه 

قبلی مـقالـه را حـذف کنید و می تـوانید تغ�رات خـود را درزمینه آن مـقالـه ذخیره کنید. بـا 

تـوجـه بـه این امکان شـما می تـوانید هـم بـه مـقالـه قبلی دسـترسی داشـته بـاشید و آن را 

مشاهده کنید؛ و هم اینکه تغ�رات جدیدی را در مقاله مدنظر خود ایجاد و ذخیره کنید. 

اهمیت استفاده از رونوشت وردپرس 

یکی از قـابلیت هـای مـهم سـایت رونـوشـت سـایت اسـت. این امکان سـبب می شـود زمـانی 

که شـما در حـال نـوشـتن یک مـطلب هسـتید و بـه هـر دلیلی قـصد دارید آن را قـطع کرده و 

بـعدًا ادامـه دهید؛ می تـوانید از این قـسمت اسـتفاده کنید و نـوشـته خـود را در حـالـت 

پیش نـویس ذخیره کنید. این نـوشـته بـه صـورت خـودکار در دیتابیس شـما ذخیره می شـود. 

امـا تـوجـه داشـته بـاشید بـه مـرورزمـان تـعداد این نـوشـته هـا زیاد می شـود و حجـم زیادی از 

دیتابیس شما را اشغال می کند. 

بـاگـذشـت زمـان این مـوضـوع بـرای شـما دردسـرسـاز می شـود و سـایت شـما را دچـار خـلل 

می کند. زمـانی که تـعداد و حجـم این رونـوشـت هـا زیاد شـود سـرعـت سـایت شـما کند 

می شـود؛ و شـما بـا کندی در سـرعـت سـایت خـود مـواجـه می شـوید. کند شـدن سـرعـت 

سـایت و لـود نشـدن سـایت شـما ممکن اسـت سـبب شـود کاربـران سـایت شـما را ترک کنند؛ 

و بـدین تـرتیب بـازدید سـایت شـما کاهـش یابـد. بـنابـراین این مـوضـوع هـمان گـونـه که بـرای 

شـما مفید اسـت و می تـوانید از این قـابلیت در جهـت بهـبود سـایت خـود اسـتفاده کنید، 

می تواند سبب کندی سرعت سایت شما شود و تبدیل به نقطه ضعفی برای شما گردد. 

وقتی سـرعـت سـایت شـما بـاال رود، بـازدید سـایتتان افـزایش پیداکرده و فـروش مـحصوالت 

نیز افـزایش می یابـد. پـس حـتمًا بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که بـا در نـظر گـرفـتن آن 

مانع از کاهش بازدید سایت خود شوید. 
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در حـالـت رونـوشـت شـما نیازی نـدارید که نـسخه قبلی مـقالـه را حـذف کنید و می تـوانید 

تغ�رات خـود را درزمینه آن مـقالـه ذخیره کنید. بـا تـوجـه بـه این امکان شـما می تـوانید هـم 

بـه مـقالـه قبلی دسـترسی داشـته بـاشید و آن را مـشاهـده کنید؛ و هـم اینکه تغ�رات 

جدیدی را در مقاله مدنظر خود ایجاد و ذخیره کنید. 

رونوشت وردپرس چیست؟ 

وردپـرس بـرای هـر پسـت که شـما در سـایت خـود قـرار می دهید یک رونـوشـت بـه صـورت 

پیش فـرض در نـظر می گیرد. و هـرچـند دقیقه یک بـار آن را بـه صـورت خـودکار ذخیره 

می کند. این امـر بـرای این اسـت که در صـورت ایجاد هـرگـونـه مشکل در زمـان نـوشـتن 

پسـت، شـما آن پسـت را بـه صـورت ذخیره داشـته بـاشید و مـحتوای تـولیدشـده تـوسـط شـما 

از دست نرود. 

شـما می تـوانید این رونـوشـت هـا را مـشاهـده کنید، آن هـا را بـررسی کرده و در صـورت نیاز 

آن هـا را تغ�ر دهید. حتی ممکن اسـت شـما بعضی اوقـات بـخواهید مـقالـه خـود را بـه 

حـالـت اولیه بـرگـردانید؛ که این امکان تـوسـط این سیستم مـدیریت مـحتوا بـه طـور 

پیش فرض وجود دارد و از این بابت نگران نباشید. 

شـما بـرای نـوشـتن یک مـحتوای خـوب و جـامـع نیاز دارید زمـان زیادی را صـرف کنید و 

دقـت کافی داشـته بـاشید. بـنابـراین تـوسـط این قـابلیت شـما امکان این را دارید که هـر 

تـعداد که نیاز بـاشـد نـوشـته خـود را ویرایش کنید و بـه دفـعات مـتعدد آن را بـررسی کنید؛ و 

پس از تغ�رات ایجادشده در صورت رضایت نوشته خود را ذخیره کرده و منتشر کنید. 

همچنین این قـابلیت بـه شـما اجـازه می دهـد بـه عـنوان مـدیر سـایت رونـوشـت هـا و تغ�رات 

نـویسنده هـای سـایت خـود را کنترل کنید و نـوشـته هـای آن هـا را مـدیریت کنید. و روی 

آن ها نظارت داشته باشید. 
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چگونه از رونوشت های وردپرس استفاده کنیم؟ 

شـما بـرای دسـترسی بـه رونـوشـت وردپـرس می تـوانید از قـسمت سـمت چـپ ویرایشگر 

وردپـرس خـود گـزینه “سـند” را انـتخاب کرده و رونـوشـت هـای صـفحه مـوردنـظر خـود را 

بازبینی کنید. 

 

اگـر در هـمان قـسمت بـه سـمت پـاuن اسکرول کنید، می تـوانید یک لیست از رونـوشـت هـا 

ببینید. 

 

اگـر روی این کلیک کنید، مـقایسه از رونـوشـت هـای جـاری بـا بهـترین هـایشان را خـواهید 

دید. در این قـسمت مـعموًال بسیاری از رونـوشـت هـا بـرای نـمایش و ویرایش مـوجـود 

هسـتند و شـما امکان این را دارید که هـرکدام که خـواسـتید را مـشاهـده و بـررسی کنید. 

شـما می تـوانید بـر روی هـر نـواری که می خـواهید کلیک کرده و سـپس آن هـا را مـشاهـده 

کرده؛ و در صورت تمایل با زدن بر روی گزینه مقایسه آن ها را باهم مقایسه کنید. 
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شـما تـوسـط این صـفحه می تـوانید آخـرین تغ�رات ایجادشـده روی آن مـقالـه را مـشاهـده 

کنید. و بـه تـمام رونـوشـت هـا دسـترسی داشـته بـاشید. همچنین شـما در رونـوشـت هـا 

قــابلیت این را دارید که نــام نــویسنده ای که تغ�رات را ایجاد کرده در این قــسمت 

مشاهده کنید. 

قسمت 39: تغqر نویسنده پست در وردپرس 

سیستم مـدیریت مـحتوای وردپـرس امکانـات ویژه ای در اختیار شـما قـرار داده اسـت؛ که 

ازجـمله مـهم تـرین این ویژگی هـا مـدیریت کاربـران خـود ازجـمله نـویسنده هـای سـایتتان 

اسـت. نـقش هـای کاربـری در سـایت شـما می تـوانـند تـفاوت هـایی بـا یکدیگر داشـته بـاشـند و 

یکی از مـهم تـرین نـقش هـای کاربـری در وب سـایت نـویسنده اسـت. که شـما می تـوانید 

به عنوان مدیر سایت نویسنده های سایت خود را تحت کنترل خود قرار دهید. 

شـما می تـوانید دسـترسی هـای مختلفی را بـه نـویسنده هـای سـایت خـود بـدهید؛ و همچنین 

دســترسی آن هــا را بــه پیشخوان ســایت خــود محــدود کنید. این کار ســبب می شــود 

وب سـایت شـما نـظم بهـتری داشـته بـاشـد و کاربـران آن وظـایف مـشخص شـده ای داشـته 

بـاشـند. همچنین تـوسـط این بـخش شـما می تـوانید نـویسنده هـای سـایت خـود را کنترل و 

مدیریت کنید، و تمام فعالیت های آن ها را زیر نظر خود داشته باشید. 
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شـما بـا ورود بـه بـخش کاربـران وردپـرس، می تـوانید لیست کاربـران سـایتتان را مـشاهـده 

کنید. بـه این تـرتیب قـادر هسـتید آن هـا را مـدیریت کنید و یا نـویسنده هـای جـدید بـه 

سایت خود اضافه کنید. 

مدیریت نویسنده ها در وردپرس 

برای ساخت نویسنده جدید ابتدا به بخش کاربران < افزودن مراجعه کنید. 

 

اکنون یک فـرم بـرای شـما نـمایش داده می شـود که شـما از طـریق این کد می تـوانید یک 

نـویسنده جـدید در سـایت خـود بـسازید. پـس ازاینکه نـویسنده جـدید را سـاختید می تـوانید 

تغ�ر نویسنده مطلب در وردپرس را شروع کنید. 

تغ�ر نویسنده پست در ویرایشگر جدید وردپرس 

بـرای تغ�ر نـویسنده پسـت در وردپـرس (الـبته بـا ویرایشگر جـدید گـوتـنبرگ) ابـتدا وارد 

بـخش ویرایش نـوشـته یا افـزودن نـوشـته شـوید، سـپس از سـمت چـپ صـفحه روی سـند 

کلیک کنید. 

 

گزینه سند در ویرایشگر جدید وردپرس 

حاال از بخش نویسنده، می توانید نویسنده مورد نظر خود را انتخاب کنید. 
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انتخاب نویسنده پست در وردپرس 

تغ�ر نویسنده مطلب در ویرایشگر قدیمی وردپرس 

شـما می تـوانید تـنها بـا چـند کلیک سـاده نـویسنده مـطلب را در سـایت خـود تغ�ر دهید، و 

این کار بـه راحتی بـرای شـما قـابـل انـجام می بـاشـد. بـرای انـجام این کار شـما می تـوانید مـتن 

مـطلب را از کامپیوتـر خـودتـان بـه کامپیوتـر نـویسنده  خـود کپی کنید. امـا یک راه راحـت تـر 

هم وجود دارد، که توسط آن می توانید با چند کلیک نویسنده مطلب را تغ�ر دهید. 

بـرای انـجام این کار ابـتدا از پیشخوان سـایت وردپـرسی خـود وارد قـسمت نـوشـته هـا شـوید. 

در ادامـه نـوشـته مـوردنـظر خـود را انـتخاب کنید. سـپس از بـاالی صـفحه روی تنظیمات 

صفحه کلیک کنید. 

 

زمـانی که روی این دکمه کلیک کردید مـنوی بـاز شـونـده بـه شـما یکسری گـزینه هـا را 

نمایش می دهد. که شما باید در این قسمت تیک گزینه نویسنده را فعال کنید. 
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بـعد از فـعال کردن تیک نـویسنده، یک بـاکس جـدید بـه نـام نـویسنده بـه صـفحه ویرایش 

پسـت زیر بـخش بـاکس ویرایشگر مـتن اضـافـه می شـود. شـما می تـوانید تـوسـط این بـخش 

نویسنده انتخابی خود را انتخاب کنید. 

 

در انـتها فـرامـوش نکنید روی دکمه بـه روزرسـانی پسـت کلیک کنید. سـپس مـشاهـده 

می کنید که نام نویسنده به نویسنده ای که شما انتخاب کرده اید تغ�ر خواهد کرد. 

 Custom Post Type قــسمت 40: پســت تــایپ وردپــرس چیست؟ ایجاد

وردپرس 

پسـت تـایپ وردپـرس نـوعی پسـت سـفارشی سـازی شـده در وردپـرس مـثل نـوشـته هـا، 

برگـه هـا و یا هـر چیز دیگری اسـت. مـثًال برگـه هـا نـوعی از پسـت تـایپ هـای وردپـرس هسـتند 

که بـانـام page شـناخـته می شـونـد. درواقـع این پسـت تـایپ هـا وردپـرس را از یک سیستم 

وبالگ دهی به یک سیستم مدیریت محتوای قوی تبدیل کرد. 

تـوسـط پسـت تـایپ شـما می تـوانید انـواع مـطالـب خـود را بـا اهـداف مـدنـظر خـود در 

سـایتتان قـرار دهید. یعنی اگـر شـما بـخواهید بـرخی از مـطالـب سـایتتان از دیگر مـطالـب 

مـتفاوت بـاشـد؛ و نـحوه مـتفاوتی داشـته بـاشـد می تـوانید از این امکان اسـتفاده کنید. 

درواقـع همین ویژگی وردپـرس این سیستم مـدیریت مـحتوا را از سـایر سیستم هـا مـتمایز 

کرده است. و سبب محبوبیت این سیستم بین وب مستران گردیده است. 
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شـما بـه عـنوان مـدیر سـایت حتی بـا داشـتن اطـالعـات کمی از کد نـویسی بـه سـادگی 

می تـوانید از پسـت تـایپ اسـتفاده کنید. و بـا این کار خـود مـحتوای مـتفاوتی را بـه کاربـران 

خود ارائه دهید. 

پست تایپ وردپرس چیست؟ 

بـا اسـتفاده از پسـت تـایپ وردپـرس شـما می تـوانید در یک بـخش جـدا از وردپـرس یک 

نـوشـته و مـحتوای خـاص قـرار دهید. در حـالـت کلی و بـه صـورت پیش فـرض وردپـرس دو 

نـوع post type بـرای تـولید مـحتوا دارد. این دو نـوع پسـت تـایپ شـامـل بـرگـه و نـوشـته 

هسـتند. امـا بـااین حـال شـما می تـوانید هـر نـوع مـحتوایی که خـواسـتید بـه صـورت سـفارشی 

وارد کنید. به این کار پست تایپ سفارشی می گویند. 

وردپـرس بـه صـورت پیش فـرض دارای پـنج نـوع پسـت تـایپ سـفارشی اسـت که آن هـا 

عـبارت انـد از .Nav – Attachment – page – post – Menu که از میان آن هـا post و 

page از بقیه پرکاربـردتـر هسـتند. بـا اسـتفاده از این پسـت تـایپ هـا شـما می تـوانید مـطالـب 

مـتفاوتی در سـایتتان قـرار دهید که بـا یکدیگر مـتفاوت هسـتند و همچنین می تـوانید هـر 

نـوع نـوشـته خـاص را در سـایت خـود قـرار دهید. ایجاد یک نـوشـته خـاص بـه شـما این 

امکان را می دهد که یک پست تایپ سفارشی ایجاد کنید. 

تـوسـط پسـت تـایپ شـما می تـوانید مـحتوای دلـخواه خـود را سـفارشی سـازی کنید و هرگـونـه 

پسـت که مـدنـظر دارید را بـسازید. بـا این کار خـود می تـوانید بین مـطالـب سـایتتان تـفاوت 

ایجاد کنید. شـما می تـوانید هـم بـه صـورت دسـتی و هـم تـوسـط افـزونـه این کار را انـجام 

دهید. پـس شـما می تـوانید تـوسـط پسـت تـایپ پسـت هـای سـفارشی خـود را ایجاد کرده و 

در هرکجای سایتتان از آن ها استفاده کنید. 

بعضی اوقـات شـما نیاز دارید یک مـحتوا بـا ویژگی هـای خـاص خـود ایجاد کنید؛ درنتیجه 

شـما بـه پسـت تـایپ نیاز پیدا می کنید. در این مـقالـه خـدمـت شـما دوسـتان میهن 

وردپـرسی نـحوه اسـتفاده از پسـت تـایپ را بـه صـورت دسـتی آمـوزش می دهیم؛ که شـما 
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تـوسـط آن می تـوانید بـه راحتی و بـدون نیاز بـه آشـنایی بـا کد نـویسی پسـت هـای خـود را 

سفارشی سازی کنید. 

ایجاد Custom Post Type وردپرس بدون نصب افزونه 

بـا اسـتفاده از این امکان بـه صـورت دسـتی دیگر نیاز بـه خـرید افـزونـه نـدارید و از بـابـت نیاز 

بـه نـگرانی نیست. اسـتفاده از افـزونـه ممکن اسـت سـبب ایجاد مشکالت امنیتی بـرای شـما 

شـود. و یا ممکن اسـت پـس از حـذف افـزونـه دیگر شـما نـتوانید از قـابلیت آن اسـتفاده 

کنید. همچنین افـزونـه نیاز بـه آپـدیت و پشـتیبانی دارد که ممکن اسـت در اسـتفاده از آن 

بــه مشکل بــخورید. اســتفاده از کد نــویسی هیچ محــدودیتی نــدارد و شــما بــه راحتی 

می تـوانید از آن اسـتفاده کنید. بـنابـراین بهـترین روش این اسـت که بـه صـورت دسـتی از 

این قابلیت استفاده کنید و پست تایپ سفارشی خود را ایجاد کنید. 

شـما می تـوانید پسـت هـای خـود را سـفارشی سـازی کنید و امکانـات و ویژگی هـایی بـه آن 

اضـافـه کنید. و از قـابلیت هـای آن اسـتفاده کنید. سـفارشی سـازی بـه شـما این امکان را 

می دهـد تـا فیلدهـای اخـتصاصی خـود را ایجاد کنید و بـه صـورت مـنحصربـه فـردی آن هـا را در 

سایتتان نمایش دهید. 

اکنون شـما می تـوانید بـرای وردپـرس، بـخش هـای جـدیدی ایجاد کنید؛ بـه عـنوان مـثال نـمونـه 

کارهـا، مـحصوالت، نـظرات مشـتریان و هـر پسـت تـایپ سـفارشی دیگری را بـسازید. 

بـه عـنوان مـثال شـما امکان این را دارید که بـدون اسـتفاده از افـزونـه بـخش نـمونـه کارهـا را بـه 

سـایتتان اضـافـه کنید. اکنون بـا اسـتفاده از تـعریف پسـت تـایپ و آشـنایی بـا مـفهوم آن 

می توانیم یک پست تایپ سفارشی ایجاد کنیم. 

ایجاد پست تایپ وردپرس 

بـرای ایجاد پسـت تـایپ در وردپـرس و آمـوزش آن شـما فـرض کنید که بـه عـنوان مـثال یک 

سـایت فیلم و سـریال دارید؛ و قـصد دارید پسـت تـایپ جـدیدی بـنام فیلم هـا بـه وردپـرس 

اضافه کنید. 
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بـرای این کار ابـتدا در پـنل مـدیریت سـایت وردپـرس خـود ابـتدا وارد بـخش نـمایش < 

ویرایشگر شـده و فـایل functions.php سـایت خـود را بـازکنید. سـپس کد زیر را بـه انـتهای 

functions.php اضافه کنید قبل از<? 

function createmihanwp_posttype() { 
 register_post_type( 'movies', 
 array( 
 'labels' => array( 
 'name' => __( 'Movies' ), 
 'singular_name' => __( 'Movie' ) 
 ), 
 'public' => true, 
 'has_archive' => true, 
 'rewrite' => array('slug' => 'movies'), 
 ) 
 ); 
} 
add_action( 'init', 'createmihanwp_posttype' ); 
بـعدازاینکه رونـد بـاال را طـبق آمـوزشی که بـرای شـما ذکر کردیم طی کردید، و کدهـایی که 

گـفته شـده را وارد کردید کافی اسـت از طـریق کد زیر تـابـع پسـت تـایپ را تـعریف کنید؛ 

عـالوه بـر این بـاید بـرچسـب هـا و مـتن هـای نـمایشی در بـخش پسـت تـایپ را تـعریف کنید. 

بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید شـما از طـریق کد می تـوانید تنظیمات پسـت را تغ�ر 

دهید، بـا اسـتفاده از کدی که در زیر بـرای شـما آورده ایم می تـوانید در تنظیمات پسـت 

تـایپ تغ�رات دلـخواه خـودتـان را بـه سـادگی وارد نـماuد، پـس کافی اسـت کد زیر را کپی 

کنید به همین راحتی! 

/* 
* Creating a function to create our CPT 
*/ 

function custom_post_type() { 

216صفحه 



آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

// Set UI labels for Custom Post Type 
 $labels = array( 
 'name'                => _x( 'Movies', 'Post Type General Name', 
'twentythirteen' ), 
 'singular_name'       => _x( 'Movie', 'Post Type Singular Name', 
'twentythirteen' ), 
 'menu_name'           => __( 'Movies', 'twentythirteen' ), 
 'parent_item_colon'   => __( 'Parent Movie', 'twentythirteen' ), 
 'all_items'           => __( 'All Movies', 'twentythirteen' ), 
 'view_item'           => __( 'View Movie', 'twentythirteen' ), 
 'add_new_item'        => __( 'Add New Movie', 'twentythirteen' ), 
 'add_new'             => __( 'Add New', 'twentythirteen' ), 
 'edit_item'           => __( 'Edit Movie', 'twentythirteen' ), 
 'update_item'         => __( 'Update Movie', 'twentythirteen' ), 
 'search_items'        => __( 'Search Movie', 'twentythirteen' ), 
 'not_found'           => __( 'Not Found', 'twentythirteen' ), 
 'not_found_in_trash'  => __( 'Not found in Trash', 'twentythirteen' ), 
 ); 
  
// Set other options for Custom Post Type 
  
 $args = array( 
 'label'               => __( 'movies', 'twentythirteen' ), 
 'description'         => __( 'Movie news and reviews', 'twentythirteen' ), 
 'labels'              => $labels, 
 // Features this CPT supports in Post Editor 
 'supports'            => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 'thumbnail', 
'comments', 'revisions', 'custom-fields', ), 
 // You can associate this CPT with a taxonomy or custom taxonomy.  
 'taxonomies'          => array( 'genres' ), 
 /* A hierarchical CPT is like Pages and can have 
 * Parent and child items. A non-hierarchical CPT 
 * is like Posts. 
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 */  
 'hierarchical'        => false, 
 'public'              => true, 
 'show_ui'             => true, 
 'show_in_menu'        => true, 
 'show_in_nav_menus'   => true, 
 'show_in_admin_bar'   => true, 
 'menu_position'       => 5, 
 'can_export'          => true, 
 'has_archive'         => true, 
 'exclude_from_search' => false, 
 'publicly_queryable'  => true, 
 'capability_type'     => 'page', 
 ); 
  
 // Registering your Custom Post Type 
 register_post_type( 'movies', $args ); 

} 

/* Hook into the 'init' action so that the function 
* Containing our post type registration is not  
* unnecessarily executed.  
*/ 

add_action( 'init', 'custom_post_type', 0 ); 

خـب حـاال که هـمه مـوارد را گـام بـه گـام انـجام دادید می تـوانید مـشاهـده کنید که پسـت 

تـایپ سـفارشی شـما بـا تغ�رات مـوردنـظرتـان بـه سـایتتان اضـافـه شـده اسـت. و شـما این 

امکان را دارید که در بـخش هـای مـختلف مـنوهـا و ابـزارک هـای سـایت خـود اسـتفاده کنید، 

خـب بـه همین راحتی تـوانسـتید بـا اسـتفاده از چـند کد و یک آمـوزش کوتـاه بـه هـدف خـود 

برسید. 
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قسمت 41: افزودن دسته بندی به پست تایپ سفارشی وردپرس 

پسـت تـایپ هـای سـفارشی وردپـرس یکی از قـابلیت هـای مفید وردپـرس هسـتند؛ که سـبب 

شـده انـد وردپـرس از یک سیستم وبـالگ دهی بـه یک سیستم مـدیریت مـحتوای قـوی 

تـبدیل شـود. تـوسـط پسـت تـایپ شـما این امکان را دارید که مـحتوای سـایت خـود را 

سفارشی و خاص کنید. 

درواقـع شـما تـوسـط دنیای وسیع وردپـرس امکانـات فـوق الـعاده ای در اختیارتـان قـرار 

می گیرد. شـما می تـوانید از قـابلیت هـا نـهایت اسـتفاده را بـبرید. که ایجاد دسـته بـندی در 

پسـت هـا می تـوانـد یکی از این قـابلیت هـا بـاشـد. شـما این امکان را می تـوانید تـوسـط خـود 

وردپرس انجام دهید. 

افزودن دسته بندی به پست تایپ سفارشی وردپرس 

بـرای انـجام این کار می تـوانید بـا اسـتفاده از کد نـویسی زیر بـه راحتی پسـت تـایپ هـای 

ســفارشی خــود را دســته بــندی کنید. درواقــع این کار در مــدت زمــان کم و بــدون هیچ 

دردسـری قـابـل انـجام اسـت. شـما قـادر هسـتید بـا داشـتن دانـش کد نـویسی و بـدون نیاز بـه 

نصب هیچ افزونه ای این کار را در وردپرس انجام دهید. 

حـتمًا بـه این نکته تـوجـه داشـته بـاشید که دسـته بـندی بـه صـورت پیش فـرض در وردپـرس 

وجـود نـدارد؛ و شـما بـاید خـودتـان بـا داشـتن دانـش کد نـویسی این کار را انـجام دهید. 

بـه این تـرتیب شـما قـادر هسـتید دسـته بـندی هـای دلـخواه خـود را بـرای پسـت تـایپ هـای خـود 

ایجاد کنید. 

شـما در ابـتدا بـاید کد نـویسی بـرای ایجاد پسـت تـایپ سـفارشی در وردپـرس را در قـالـب 

سـایتتان اضـافـه کرده بـاشید. حـاال که اضـافـه شـد بـاید کد زیر را بـه args پسـت تـایپ 

اضافه کنید: 

'taxonomies'  => array( 'category' ), 
یعنی کد نهایی باید به شکل زیر باشد: 

/* 
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* Creating a function to create our CPT 
*/ 

function custom_post_type() { 

// Set UI labels for Custom Post Type 
 $labels = array( 
  'name'                => _x( 'Movies', 'Post Type General Name', 
'twentythirteen' ), 
  'singular_name'       => _x( 'Movie', 'Post Type Singular 
Name', 'twentythirteen' ), 
  'menu_name'           => __( 'Movies', 'twentythirteen' ), 
  'parent_ i tem_colon '   => __( 'Parent Movie ' , 
'twentythirteen' ), 
  'all_items'           => __( 'All Movies', 'twentythirteen' ), 
  'view_item'           => __( 'View Movie', 'twentythirteen' ), 
  'add_new_item'        => __( 'Add New Movie', 
'twentythirteen' ), 
  'add_new'             => __( 'Add New', 'twentythirteen' ), 
  'edit_item'           => __( 'Edit Movie', 'twentythirteen' ), 
  'update_item'         => __( 'Update Movie', 'twentythirteen' ), 
  'search_items'        => __( 'Search Movie', 'twentythirteen' ), 
  'not_found'           => __( 'Not Found', 'twentythirteen' ), 
  'not_found_in_trash'  => __( 'Not found in Trash', 
'twentythirteen' ), 
 ); 
  
// Set other options for Custom Post Type 
  
 $args = array( 
  'label'               => __( 'movies', 'twentythirteen' ), 
  'description'         => __( 'Movie news and reviews', 
'twentythirteen' ), 
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  'labels'              => $labels, 
  // Features this CPT supports in Post Editor 
  'supports'            => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 
'thumbnail', 'comments', 'revisions', 'custom-fields', ), 
  // You can associate this CPT with a taxonomy or custom 
taxonomy.  
  'taxonomies'          => array( 'genres' ), 
  /* A hierarchical CPT is like Pages and can have 
  * Parent and child items. A non-hierarchical CPT 
  * is like Posts. 
  */  
  'hierarchical'        => false, 
  'public'              => true, 
  'show_ui'             => true, 
  'show_in_menu'        => true, 
  'show_in_nav_menus'   => true, 
  'show_in_admin_bar'   => true, 
  'menu_position'       => 5, 
  'can_export'          => true, 
  'has_archive'         => true, 
  'exclude_from_search' => false, 
  'publicly_queryable'  => true, 
  'capability_type'     => 'page', 
'taxonomies' => array( 'category' ), 
 ); 
  
 // Registering your Custom Post Type 
 register_post_type( 'movies', $args ); 

} 

/* Hook into the 'init' action so that the function 
* Containing our post type registration is not  
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* unnecessarily executed.  
*/ 

add_action( 'init', 'custom_post_type', 0 ); 

پـس در صـورت اسـتفاده از این قـطعه کدی که در بـاال بـرای شـما قـرار داده ایم دیگر نیاز بـه 

نـگرانی بـابـت دسـته بـندی پسـت تـایپ هـای سـفارشی خـود نـداشـته بـاشید؛ و بـا خیال راحـت 

دسـته بـندی هـای مـوردنیاز خـود را در سـایت وردپـرسی خـود ایجاد کنید. بـا تـوضیحات 

ذکرشـده در بـاال مـتوجـه شـدید که این کار چـقدر راحـت اسـت؛ و وردپـرس بـه راحتی این 

امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است. 

قسمت 42: افزودن آیکون به پست تایپ وردپرس در پنل مدیریت 

تـابـه حـال بـه این فکر کرده اید که چـگونـه می تـوانید بـرای انـواع پسـت هـای سـفارشی خـود 

در وردپـرس، آیکون هـای سـفارشی اضـافـه کنید؟ وردپـرس بـا اسـتفاده از یک فـونـت آیکون 

بـه نـام Dashicons از وردپـرس 3.8 اسـتفاده می کند. این آیکون فـونـت نـگاهی بـزرگ بـه 

هـر دسـتگاه یا انـدازه صـفحه نـمایش دارد. شـما می تـوانید از این آیکون هـا بـرای پسـت 

تایپ های خود به عنوان آیکون اختصاصی سفارشی استفاده کنید. 

افزودن آیکون به پست تایپ وردپرس 

اولین گـام، نـصب و راه انـدازی افـزونـه CPT Custom Icon اسـت. بـعد از فـعال سـازی، بـه 

مـسیـر تـنـظیـمـات CPT Custom Icon Settings « بـــرویـد. در آنـــجـا لیـسـت انـــواع 

پســت هــای ســفارشی خــود را خــواهید دید. ســپس روی دکمه ’Choose icon‘ بــرای 

انتخاب نوع فونت کلیک کنید. 
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اگـر بـه تـازگی یک پسـت تـایپ سـفارشی ثـبت کرده اید، بـه شـما تـوصیه می کنیم که از 

افـزونـه Custom Post Type UI بـرای ایجاد و مـدیریت، و همچنین طـبقه بـندی پسـت 

تـایپ هـای سـفارشی اسـتفاده کنید. یک آیکون بـرای پسـت تـایپ سـفارشی بـه وسیله ی 

افـزونـه CPT UI ایجاد کنید. این افـزونـه بـه طـور پیش فـرض از Dashicons پشـتیبانی 

می کند. بـنابـراین بـه وب سـایت Dashicons رفـته، و آیکونی را که بـرای پسـت تـایپ خـود 

می خواهید انتخاب کنید. 

 

بـا کلیک بـر روی یک آیکون در لیست، نـسخه بـزرگ تـری از آیکون هـا در بـاال نـمایش داده 

می شـود. همچنین در کنار آن می تـوانید آیکون کالس css را مـشاهـده کنید. شـما بـاید 

سی اس اس را کپی و پسـت تـایپ سـفارشی را که می خـواهید در CPT UI ویرایش شـود 

را، ویـرایـش کـنیـد. بـــرای ایـن کـار روی لیـنک Advanced Options کـلیک، و در پـــاuـن 
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قــسمت آیکون مــنو سی اس اس را در آن جــایگذاری کرده و ســپس تغ�رات را ذخیره 

کنید. 

 

جهـت انـتخاب آیکون می تـوانید تـصویری مـطابـق میل خـود انـتخاب، و آن را بـا کلیک 

کردن بـر روی رسـانـه < بـارگـذاری آپـلود کنید. بـعد از آپـلود بـر روی لینک ویرایش کلیک، و 

 CPT آدرس تـصویر را کپی کنید. سـپس آدرس را در فیلد آیکون مـنو در قـسمت تنظیمات

UI جایگذاری کنید. 

اضافه کردن آیکون به CPT بدون افزونه 

 Functions.php اگـر پسـت تـایپ سـفارشی را بـا قـرار دادن یک کد در افـزونـه و یا بـا فـایل

ایجاد کرده اید، می تـوانید آیکون هـای مـنو را بـه طـور دسـتی وارد کنید. یک بـار دیگر بـه 

وب سـایت Dashicons رفـته و یک آیکون انـتخاب و سی سی اس کالس را کپی کنید. 

بعدازاین، آن را در کد پست تایپ سفارشی اضافه کنید. مانند: 

'menu_icon'           => 'dashicons-cart', 
همچنین می تـوانید آدرس کامـل از یک فـایل تـصویری را بـه عـنوان نـماد نـمایش دهید. 

مانند: 

'menu_icon'           => 'http://www.example.com/wp-content/uploads/
2014/11/your-cpt-icon.png', 
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یک قـطعه کد کامـل که بـاعـث ایجاد یک پسـت تـایپ سـفارشی بـه اسـم مـحصوالت بـه 

همراه یک منوی آیکون می شود: 

// Register Custom Post Type 
function custom_post_type() { 

 $labels = array( 
  'name'                => _x( 'products', 'Post Type General 
Name', 'text_domain' ), 
  'singular_name'       => _x( 'Product', 'Post Type Singular 
Name', 'text_domain' ), 
  'menu_name'           => __( 'Products', 'text_domain' ), 
  'parent_item_colon'   => __( 'Parent Item:', 'text_domain' ), 
  'all_items'           => __( 'All Items', 'text_domain' ), 
  'view_item'           => __( 'View Item', 'text_domain' ), 
  'add_new_item'        => __( 'Add New Item', 'text_domain' ), 
  'add_new'             => __( 'Add New', 'text_domain' ), 
  'edit_item'           => __( 'Edit Item', 'text_domain' ), 
  'update_item'         => __( 'Update Item', 'text_domain' ), 
  'search_items'        => __( 'Search Item', 'text_domain' ), 
  'not_found'           => __( 'Not found', 'text_domain' ), 
  'not_found_in_trash'  => __( 'Not found in Trash', 
'text_domain' ), 
 ); 
 $args = array( 
  'label'               => __( 'Products', 'text_domain' ), 
  'description'         => __( 'Post Type Description', 
'text_domain' ), 
  'labels'              => $labels, 
  'supports'            => array( ), 
  'taxonomies'          => array( 'category', 'post_tag' ), 
  'hierarchical'        => false, 
  'public'              => true, 
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  'show_ui'             => true, 
  'show_in_menu'        => true, 
  'show_in_nav_menus'   => true, 
  'show_in_admin_bar'   => true, 
  'menu_position'       => 5, 
  'menu_icon'           => 'dashicons-cart', 
  'can_export'          => true, 
  'has_archive'         => true, 
  'exclude_from_search' => false, 
  'publicly_queryable'  => true, 
  'capability_type'     => 'page', 
 ); 
 register_post_type( 'Products', $args ); 

} 

// Hook into the 'init' action 
add_action( 'init', 'custom_post_type', 0 ); 

قسمت 43: فایل Functions چیست؟ چطور از آن استفاده کنیم؟ 

بـارهـا و بـارهـا در بـخش کدهـای وردپـرس گفتیم که کد زیر را در functions.php قـرار 

دهید و یا فـایل Functions.php سـایت خـود را بـازکنید. و در بسیاری از آمـوزش هـا از 

این فـایل نـام بـرده شـده اسـت. امـا واقـعًا فـایل Functions چیست و چـه کار می کند؟ بـرای 

پـاسـخ بـه این سـؤاالت در این مـقالـه بـا مـن هـمراه بـاشید. اسـتفاده از این فـایل بسیار آسـان 

است و شما می توانید در چند دقیقه آن را انجام دهید. 

اکثر افـراد تـازه کار بـا این فـایل آشـنایی نـدارنـد و نـحوه آشـنایی و کاربـرد بـا آن را بـلد نیستند. 

بسیاری از وب مسـتران مـبتدی نیز در اسـتفاده از این فـایل دچـار مشکالتی هسـتند، که 

این مـوضـوع سـبب شـد مـا خـدمـت شـما دوسـتان میهن وردپـرسی بـه ارائـه و بـررسی این 

فایل و نحوه عملکرد آن بپردازیم. 
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تـمام ویژگی هـا و امکانـات وردپـرس و قـالـب آن در این فـایل قـرارگـرفـته انـد و این فـایل 

بـخش مهمی از سـایت وردپـرسی شـما را بـه خـود اخـتصاص داده اسـت. این پـوشـه 

می تواند برای شما بسیار کاربردی و مفید باشد. 

فـایل functions.php درواقـع بـاعـث می شـود که سـایت شـما اخـتصاصی شـود و شـما 

می تـوانید بـه وسیله این فـایل تغ�رات دلـخواه خـودتـان را در سـایتتان قـرار دهید. شـما 

می تـوانید بـه واسـطه این کد افـزونـه هـای سـایتتان را سـفارشی و مـنحصربـه فـرد کنید. شـما 

می تـوانید بـا اسـتفاده از این فـایل و قـرار دادن هـر کدی که می خـواهید سـایتتان را دچـار 

تغ�ر کنید و بـا قـرار دادن کد در آن مـشاهـده می کنید که تغ�رات صـورت گـرفـته در 

سایتتان قابل رؤیت است. 

فایل functions چیست؟ 

درواقـع از فـایل فـانکشن در قـالـب هـا و افـزونـه هـای وردپـرس اسـتفاده می شـود. فـایل 

فـانکشن یک فـایل php اسـت که تـوابـع و کدهـای اخـتصاصی بـرای تغ�ر و اخـتصاصی 

سـازی وردپـرس را در آن قـرار می دهیم. این کدهـا در کل سـایت شـما اجـرا می شـونـد و 

تغ�رات دلـخواه شـما را در قـالـب سـایتتان اعـمال می کنند. بـه عـنوان مـثال هـنگام افـزودن 

یک فهـرسـت بـه قـالـب سـایت یا افـزودن ابـزارک و یا هـر تغ�ر دیگری این فـایل بـه کمک 

شما آمده و مشکل و نیاز شما را برطرف می کند. 

هـر کد php که شـما در این فـایل وارد کنید در تـمامی بـخش هـای سـایت شـما اجـرا 

می شـود. بـه عـنوان مـثال می تـوانید در این فـایل بـنویسید:  میهن وردپـرس، بـه این صـورت 

در تـمامی صـفحات سـایت شـما حتی در پـنل مـدیریت وردپـرس هـم این مـتن نـمایش داده 

می شـود. امـا این فـایل بـرای نـمایش مـتن در تـمامی صـفحات نیست. شـما بـاید تـوابـع 

اجـرایی را در این فـایل قـرار دهید؛ که نیازی بـه نـمایش نـدارنـد و فـقط اجـرا می شـونـد و 

تغ�راتی را روی سایت شما اعمال می کنند. 

فـایل functions.php هـمان فـایل تـابـع قـالـب وردپـرس اسـت که تـمام تـواقـع وردپـرس در 

آن قـرار دارد. این تـابـع قـابلیت هـا و امکانـات زیادی را بـه وردپـرس شـما اضـافـه می کند. 

درواقـع این فـایل میزبـان تـوابـع و فـایل هـا و افـزونـه هـای مـوجـود در سـایت وردپـرسی شـما 

است و این امکان برای شما وجود دارد که توابع موردنیاز خود را در آن قرار دهیم. 
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فـایل functions.php درواقـع مـانـند یک پـالگین سـبب می شـود سـایت شـما تـابـع پـذیری 

بیشتری داشـته بـاشـد؛ و شـما می تـوانید از کاربـردهـای آن اسـتفاده خـوبی داشـته بـاشید. 

شما می توانید توسط این فایل توابع خود را در آن تعریف کنید. 

 functions.php قابلیت های فایل

تـوسـط فـایل functions.php شـما می تـوانید همچنین امکانـاتی را بـه پـالگین هـای مـوجـود 

در سـایتتان اضـافـه و یا کم کنید و یا آن هـا را تغ�ر دهید. این اقـدام را بـرای وردپـرس هـم 

می تـوانید انـجام دهید و بـه واسـطه این فـایل تغ�راتی را در وردپـرس خـود ایجاد کنید و 

تنظیمات آن را عوض کنید. 

این فـایل دربـرگیرنـده تـعدادی کد اسـت که بـه صـورت اتـومـاتیک در پیشخوان سـایت 

وردپـرسی شـما اجـرا می شـود. تـوجـه داشـته بـاشید که در قـالبی که هـم اکنون در سـایت 

وردپـرس شـما در حـال اجـرا اسـت فـایل functions.php وجـود دارد. ولی اگـر هـم وجـود 

نـداشـته بـاشید مـا بـا این آمـوزش نـحوه سـاخـت این پـوشـه را بـه راحتی بـه شـما کاربـران عـزیز 

آموزش خواهیم داد. 

یکی از قـابلیت هـایی که فـایل functions.php دارد دسـترسی بـه پـوشـه پـوسـته ای که در 

سـایت خـود فـعال کرده اید می بـاشـد. بـه واسـطه این قـابلیت تـوانـایی ایجاد تغ�راتی در 

توابع php و دیگر توابع را دارد. 

این نکته را حـتمًا بـه یاد داشـته بـاشید که در صـورت اشـتباه در کدگـذاری در این پـوشـه 

می تـوانید سـبب بـروز اخـتالل در سـایت خـود شـوید. پـس حـتمًا در نـظر داشـته بـاشید که 

کدهـایتان را بـه چـه مـنظور و در کجای این فـایل قـرار می دهید. در این صـورت بـجای 

اضـافـه شـدن امکانـات بـه سـایت آن را دچـار مشکل خـواهید کرد. بـنابـراین این فـایل از 

حساسیت باالیی برخوردار است و باید به ان توجه ویژه ای شود. 

چطور فایل فانکشن برای قالبمان بسازیم؟ 

شـما می تـوانید بـه راحتی و بـدون ایجاد مشکل فـایل functions.php را بـسازید. بـرای این 

کار کافی اسـت ابـتدا بـه پـوشـه قـالـب سـایتتان رفـته و یک فـایل بـنام functions.php در 
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آنـجا ایجاد کنید. در این مـرحـله این فـایل را خـالی بـگذارید؛ در ادامـه سـاخـتار این فـایل را 

برای شما توضیح خواهیم داد. 

ساختار فایل functions.php چگونه است؟ 

تـنها نکته مـهم و ضـروری در رابـطه بـا فـایل functions.php در این اسـت که بـاید ابـتدای 

این فـایل از کد اسـتفاده کنید. تـوجـه بـه این نکته بسیار حـائـز اهمیت اسـت و شـما بـاید 

حـتمًا آن را در دسـتور کار خـود قـرار دهید؛ در غیر این صـورت اسـتفاده از این فـایل بـرای 

شـما امکان پـذیر نـخواهـد بـود. نـمونـه کاری که شـما بـاید در این خـصوص انـجام دهید 

مانند مثال زیر است. 

<?php 

کد های شما در اینجا 

?> 

در قـسمت کدهـای شـما، شـما می تـوانید کدهـای دلـخواه خـود را قـرار دهید؛ آن دسـته از 

کدهـایی که مـوردنیاز شـما و سـایتتان اسـت در این قـسمت قـرار می گیرد. تـوجـه داشـته 

بـاشید کدهـایی که اضـافـه می کنید دیگر نیازی بـه بـاز کردن و بسـتن php بـه شکل ?> ?>

php ندارند. 

قسمت Child Theme :44 چیست؟ استفاده از چایلدتم وردپرس 

قـالـب هـای وردپـرس در اثـر گـذشـت زمـان بـه روزرسـانی شـده و نـسخه هـای جـدید در جهـت 

بهـبود نـسخه پیشین و در راسـتای تـقویت آن عـرضـه می شـونـد. بـه عـنوان مـثال ممکن اسـت 

قـالـب عـرضـه شـده بـا یک پـالگین سـازگـاری نـداشـته بـاشـد. در این صـورت در ورژن جـدید، 
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این عیب و ایرادهـا رفـع می شـود و شـما می تـوانید از آن پـوسـته بهـره بیشتری بـبرید. 

همچنین در آپـدیت جـدید ممکن اسـت قـابلیت هـای بیشتری را بـه شـما ارائـه دهـد. از 

طـرف دیگر بـه دلیل مـسائـل امنیتی و امنیت سـایت خـود امکان بـه روزرسـانی نکردن قـالـب 

سـایت وجـود نـدارد و شـما بـاید حـتمًا قـالـب سـایت خـود را آپـدیت کنید. و بـدین تـرتیب 

مـانـع هک شـدن سـایت خـود شـوید. چـایلد تـم در این مـوارد می تـوانـد کمک بسیار خـوبی 

به ما کند. اما Child Theme چیست؟ 

شـما بـاید در انـتخاب قـالـب نـهایت دقـت را داشـته بـاشید تـا بـتوانید تغ�رات الزم خـود را 

در یک قـالـب قـوی مـطابـق بـا نیاز خـود ایجاد کنید. چـراکه اگـر قـالـب مـطابـق بـا نیاز سـایت 

شـما نـباشـد این تغ�رات ایجادشـده بیهوده بـه نـظر می رسـد و عـمًال کاربـردی بـرای سـایت 

شـما نـخواهـد داشـت. پـس ازاینکه قـالـب حـرفـه ای الزم را پیدا کردید بـه سـفارشی سـازی آن 

بپردازید و سایت خود را گسترش دهید. 

Child Theme چیست؟ 

در ابـتدای سـاخـت سـایت ممکن اسـت بـرای شـما این سـؤال پیش بیاید که چـایلد تـم 

چیست؟ اکنون قــصد داریم بــه ســؤاالت شــما در این زمینه پــاســخ دهیم و کارکرد و 

ویژگی های آن را برای شما توضیح دهیم. 

شـما بـا اسـتفاده از چـایلد تـم در وردپـرس می تـوانید یک قـالـب فـرزنـد و اصلی در سـایت 

خـود داشـته بـاشید؛ این قـالـب می تـوانـد یک سـری امکانـات را حـفظ کرده و شـما بـا تـوجـه 

بـه نـظر و سـلیقه خـود در آینده هـرگـونـه تغ�ری که خـواسـتید را بـه آن اضـافـه کنید. 

درنتیجه بــرای اینکه تنظیمات و تغ�رات ایجادشــده در ســایت را ذخیره کنید نیاز بــه 

چایلد تم دارید. 

بـا اسـتفاده از این قـابلیت زمـانی که شـما یک قـالـب حـرفـه ای خـریداری می کنید و مـطابـق بـا 

سـلیقه خـود در آن تغ�راتی ایجاد می کنید در آپـدیت هـای بـعدی این تغ�رات از بین 

نـخواهـد رفـت و شـما می تـوانید تغ�رات سـفارشی سـازی که بـرای سـایت خـود انـجام 

داده اید را در آپدیت های جدید حفظ کنید. 
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درگـذشـته هـنگام بـه روزرسـانی قـالـب هـا این امکان وجـود نـداشـت و تغ�رات شـما در آپـدیت 

بـعدی ذخیره نمی شـد و بـه روزرسـانی پـوسـته سـبب از دسـت رفـتن تغ�رات سـفارشی سـازی 

شـده شـما می شـد. امـروزه بـا اسـتفاده از این قـابلیت شـما می تـوانید تغ�رات دلـخواه خـود 

را ایجاد و ذخیره کنید. 

مزایای استفاده از چایلد تم 

شـما بـه راحتی می تـوانید قـالـب فـرزنـد خـود را بـسازید و از قـابلیت هـای آن کمال اسـتفاده را 

بـبرید. بـا این کار شـما کلیت قـالـب مـوردنـظرتـان را سـفارشی سـازی می کنید و فـقط نیاز بـه 

تغ�رات جـزئی جهـت رفـع مشکالت در آن اسـت.بـا اسـتفاده از قـالـب فـرزنـد شـما می تـوانید 

بـا خیال راحـت تغ�رات الزم را ایجاد کنید بـه گـونـه ای که قـالـب اصلی و والـد شـما دچـار 

تغ�ر نشود. 

یکی دیگر از مـزیت هـای قـالـب فـرزنـد میزان انـعطاف پـذیری بـاالی این پـوسـته می بـاشـد 

درواقـع شـما این امکان را دارید بـدون داشـتن مـهارت خـاصی درزمینه بـرنـامـه نـویسی 

ویژگی هـای دلـخواه خـودتـان را تـوسـعه دهید. این کار تـا حـد بسیار زیادی در زمـان شـما 

صرفه جویی می کند. بدین ترتیب به امور شما سرعت بخشیده می شود. 

در نـظر داشـته بـاشید که ممکن اسـت پـس از نـصب قـالـب، قـالـب مـوردنـظر نـتوانـد تـمام 

احتیاجـات سـایت شـما را بـرطـرف کند در این صـورت اسـت که شـما تـوسـط چـایلد تـم 

می تـوانید قـابلیت هـای اصلی پـوسـته سـایت خـود را حـفظ و بـه ارتـقا آن بـه شیوه و سـبک 

مـوردنـظر خـود بـپردازید. شـما بـا اسـتفاده از چـایلد تـم می تـوانید پـوسـته خـود را 

سـفارشی سـازی کنید و از ظـاهـر جـدید پـوسـته خـود مـطابـق بـا نیاز خـود و کاربـرانـتان نـهایت 

لذت را ببرید. 

معایب استفاده از چایلد تم 

یکی از ایرادهـایی که وجـود دارد این اسـت که ممکن اسـت تـوسـعه دهـندگـان آپـدیت 

جـدیدی بـرای قـالـب والـد شـما ارائـه نکنند. الـبته این نکته حـائـز اهمیت اسـت که قـالـب هـای 

وردپـرسی مـنبع بـاز هسـتند و در صـورت ارائـه نشـدن آپـدیت از سـوی کمپانی اصلی شـما 

می تـوانید بـاز هـم از این قـالـب اسـتفاده کنید؛ بـه این صـورت که شـما امکان جـایگذاری 
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کدهـای دلـخواه را در قـالـب خـود دارید الـبته بـا تـوجـه بـه مـسائـل گـفته شـده پیشنهاد مـا بـه 

شـما این اسـت که پـوسـته خـود را بـه دلیل سـازگـاری بهـتر و بیشتر بـا افـزونـه هـای جـدید و 

همچنین مسائل امنیتی مرتبًا به روزرسانی کنید. 

از دیگر مـعایب چـایلد تـم می تـوان بـه زمـان بـر بـودن یادگیری آن اشـاره کرد. درواقـع شـما 

بـاید زمـان زیادی را صـرف یادگـرفـتن قـالـب والـد کنید. الـبته این مـوضـوع تـنها بـرای ابـتدای 

کار اسـت و پـس از یادگیری و شـناخـتن نـوع عملکرد آن دیگر نـگرانی وجـود نـدارد و شـما 

می توانید در آینده به کارهایتان سرعت ببخشید و امورتان را سریع تر انجام دهید. 

جمع بندی 

درواقـع شـما هـر قـالبی که روی سـایتتان نـصب کنید، خـصوصـًا اگـر آن قـالـب جـزو قـالـب هـای 

حـرفـه ای وردپـرس بـاشـد نیاز دارید تـا قـالـب خـود را آپـدیت کنید. آپـدیت سـبب می شـود 

قـابلیت هـا و امکانـات جـدیدی بـه آن اضـافـه شـده و مشکالت آن نیز بـرطـرف می شـود.این 

کار هـرروزه تـوسـط تیم حـرفـه ای میهن وردپـرس انـجام می شـود و آپـدیت قـالـب هـا و 

افزونه های حرفه ای را به کاربران عزیز ارائه می شود. 

امـا از طـرفی شـما نیاز دارید تـا تغ�راتی را روی قـالـب خـودتـان اعـمال کنید. بـه عـنوان مـثال 

اگـر شـما بـخواهید بـه سـایتتان سی اس اس جـدیدی اضـافـه کنید یا فـایل فـوتـر قـالـب خـود 

را تغ�ر دهید این کار تـوسـط چـایلد تـم امکان پـذیر بـوده و کار را بـرای شـما خیلی راحـت 

می کند. امـا بـا نـبود این امکان بـا آپـدیت کردن قـالـب تغ�رات شـما از بین می رود و شـما 

می مـانید و یک عـالـمه کار روی قـالـب نـسخه جـدید که بـاید بـا هـر بـار آپـدیت هـمه این 

کارها را انجام دهید. 

امــا بــا روی کار آمــدن چــایلد تــم هــا دســت مــا بــرای انــجام تغ�رات روی قــالــب 

وردپـرس بـازشـده اسـت. تـنها بـا سـاخـت، نـصب و فـعال سـازی یک چـایلد تـم از قـالـب 

سـایتتان می تـوانید بـه راحتی تغ�رات دلـخواه را روی چـایلد تـم اعـمال کنید و دیگر از بـابـت 

از بین رفتن تغ�رات نگران نباشید. 

درواقـع بـا نـصب چـایلد تـم، شـما دو قـالـب بـه صـورت هـمزمـان روی وردپـرس فـعال کرده اید. 

یکی قـالـب اصلی که بـه مـرور می تـوانید آن را آپـدیت کنید و دیگری چـایلد تـم یا پـوسـته 

فـرزنـد اسـت که تغ�رات دلـخواه خـود را روی آن اعـمال خـواهید کرد. بـا آپـدیت قـالـب 
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اصلی بـه هیچ عـنوان تغ�رات شـما از بین نمی رود چـراکه آن هـا را روی چـایلد تـم دارید و از 

چایلد تم روی سایت شما بارگذاری می شوند. 

قسمت 45: آموزش ساخت Child Theme یا چایلدتم برای قالب وردپرس 

پیش تـر بـه شـما تـوضیح دادیم که چـایلد تـم چیست و چـرا اسـتفاده می شـود امـا در این 

بـخش قـصد داریم در مـورد آمـوزش سـاخـت Child Theme تـوضیح دهیم و اینکه چـگونـه 

می توان یک چایلد تم ایجاد کرد؟ 

درواقـع یک چـایلد تـم حـداقـل از یک پـوشـه و دو فـایل تشکیل می شـود. که آن هـا شـامـل 

پوشه اصلی چایلد تم، فایل style.css و فایل functions.php می شوند. 

آموزش ساخت Child Theme یا چایلدتم 

در ابـتدا بـرای سـاخـت پـوشـه وارد پـوشـه wp-content/themes در فـایل منیجر هـاسـت 

شـوید. بـعدازآن شـما بـاید نـام پـوشـه قـالـب سـایت تـان را پیدا کنید. مـثًال نـام پـوشـه قـالـب مـا 

mihanwp- بـه نـام Themes اسـت. پـس یک پـوشـه جـدید در پـوشـه mihanwp در اینجا

child ایجاد می کنیم. یعنی نام پوشه قالب و در انتهای آن child- را اضافه می کنیم. 

 

ساخت پوشه چایلدتم 

اکنون وارد پـوشـه mihanwp-child می شـویم و یک فـایل بـه نـام Style.css در این پـوشـه 

ایجاد می کنیم. سپس کدهای زیر را در آن کپی می کنیم: 
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/* 
 Theme Name:   MihanWP Child 
 Theme URI:    https://mihanwp.com 
 Description:  MihanWP Child Theme 
 Author:       MihanWP 
 Author URI:   https://mihanwp.com 
 Template:     mihanwp 
 Version:      1.0.0 
 License:      GNU General Public License v2 or later 
 License URI:  http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 
 Tags:         light, dark, two-columns, right-sidebar, responsive-layout, 
accessibility-ready 
 Text Domain:  twentyfifteenchild 
*/ 

کدهـای بـاال درواقـع چـایلد تـم را بـه وردپـرس مـعرفی می کنند. که شـامـل اطـالعـاتی هـمچون 

نام سازنده و … می باشند. 

مـهم تـرین مـورد در کد بـاال عـبارت Template: mihanwp هسـت که بـاید نـام قـالـب اصلی 

خود را به جای mihanwp در آن قرار دهید. 

اکنون می تـوانید بـعدازاین کد، کدهـای سی اس اس سـفارشی خـود را وارد کنید. اگـر بیش 

از یک فـایل سی اس اس در قـالـب اصلی و چـایلد تـم دارید، حـاال بـاید این فـایل را در 

سـایت و قـالـب اصلی (قـالـب مـادر) فـراخـوانی کنید. بـرای این کار بـاید یک فـایل 

Functions.php در پـوشـه چـایلد تـم بـسازید، و کد زیر را در آن قـرار دهید تـا فـایل 

Style.css فراخوانی شود. 

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' ); 
function my_theme_enqueue_styles() { 
  
    $parent_style = 'parent-style'; // This is 'twentyfifteen-style' for the 
Twenty Fifteen theme. 
  

234صفحه 

https://mihanwp.com/wordpress/


آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

    wp_enqueue_style( $parent_style, get_template_directory_uri() . '/
style.css' ); 
    wp_enqueue_style( 'child-style', 
        get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', 
        array( $parent_style ), 
        wp_get_theme()->get('Version') 
    ); 
} 

فعال کردن چایلدتم 

بـرای فـعال کردن چـایلدتـم حـاال کافیست وارد پـنل مـدیریت وردپـرس خـودتـان شـوید. 

سپس از بخش نمایش < پوسته ها را کلیک کنید. 

 

نمایش > پوسته ها 

حاال چایلدتم وردپرس را مشاهده می کنید که باید فعالش کنید. به همین راحتی! 
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اضافه کردن فایل استایل راست چین به قالب 

همچنین اگـر قـالـب شـما راسـت چین اسـت، می تـوانید جهـت تغ�رات در زبـان هـای راسـت 

بـه چـپ مـثل فـارسی فـایل rtl.css را بـه چـایلد تـم اضـافـه کنید، سـپس کدهـای دلـخواه را 

داخـل آن قـرار دهید. بـه این تـرتیب فـقط این کدهـای سی اس اس در زبـان فـارسی اعـمال 

می شوند. 

اکنون شــما می تــوانید هــر فــایلی که دوســت دارید را در چــایلد تــم خــود قــرار دهید. 

بـه عـنوان مـثال فـایل Header.php و Footer.php و خـالصـه هـر فـایلی که نیاز بـه تغ�ر آن 

دارید را در چایلد تم خود کپی کنید، و تغ�راتی که می خواهید را روی آن اعمال کنید. 

قسمت 46: آموزش نصب چایلد تم وردپرس 
آیا می خـواهید زیرپـوسـته را روی وب سـایت وردپـرسی خـود نـصب کنید؟ زیرپـوسـته هـا بـرای 
سـفارشی سـازی بسیار عـالی هسـتند. چـراکه اجـازه اسـتفاده از خـصوصیات قـدرتـمند قـالـب 
اصلی یا فـریم ورک را می دهـند. در ادامـه مـا بـه شـما نـشان خـواهیم داد که چـگونـه نـصب 

چایلد تم وردپرس را به راحتی انجام دهید. 

چایلدتم وردپرس چیست؟ 

چـایلدتـم وردپـرس بـه قـالـب اصلی یا قـالـب فـریم ورک وابسـته اسـت. زیرپـوسـته هـا تـمام 

ویژگی هـا و خـصوصیات ظـاهـری قـالـب اصلی را می گیرنـد و می تـوانـند آن  هـا را بـدون دسـت 

زدن به کد قالب اصلی تغ�ر دهند. 

بیشتر قـالـب هـای وردپـرس دارای تنظیمات سـفارشی زیادی هسـتند. هـرچـند گـاهی اوقـات 

نیاز اسـت بـه صـورت دسـتی کدی را بـه قـالـبتان اضـافـه کنید. اگـر شـما بـه صـورت مسـتقیم 

فـایل هـای قـالـبتان را اضـافـه کنید وقتی قـالـبتان را بـه روزرسـانی کنید؛ تغ�رات شـما 

بـازنـویسی خـواهـد شـد. زیرپـوسـته این مشکل را بـا اجـازه سـفارشی کردن حـل کرده اسـت. 

در این روش هـنگامی که شـما قـالـب اصلی را بـه روزرسـانی می کنید تـمام تغ�رات شـما سـالـم 

باقی خواهند ماند. 
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زیرپـوسـته بیشتر بـه صـورت مشـترک بـا قـالـب فـریم ورک هـا اسـتفاده می شـونـد. این فـریم 

ورک هـا قـالـب هـای اصلی قـوی هسـتند که پـایه ای محکم را بـرای تـوسـعه دهـندگـان قـالـب 

عرضه می کنند. 

آموزش نصب چایلد تم وردپرس 

Genesis   یکی از قـالـب هـای مـعروف فـریم ورک اسـت. تـعداد زیادی زیرپـوسـته در 

دسترس برای Genesis وجود دارد که می توانید از StudioPress دانلود کنید. 

گام اول: نصب قالب اصلی 

نـصب قـالـب وردپـرسی هیچ فـرقی بـا نـصب قـالـب هـای دیگر نـدارد. بـرای انـجام این کار در 

کنار صفحه پنل مدیریت روی قسمت نمایش رفته و روی پوسته ها کلیک کنید. 

 

دو روش برای نصب نصب چایلد تم وردپرس وجود دارد. 

روش اول: اگـر قـالـب بـه صـورت رایگان در WordPress.org در دسـترس اسـت، شـما 

می توانید نام آن را در کادر جستجو تایپ کنید. 
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سـپس در صـفحه نـتایج جسـتجو روی دکمه فـعال کردن قـالـب مـوردنـظر کلیک کنید. قـالـب 

وردپرس آپلود شده و در زیرپوسته نصب خواهد شد. 

روش دوم: اگـر قـالـب شـما فـایل زیپ بـاشـد شـما روی دکمه بـارگـذاری قـالـب کلیک کنید. 

سپس تنظیمات آپلود قالب به شما نمایش داده می شود. 

 

در ادامـه فـایل زیپ قـالـب را انـتخاب کنید، و روی دکمه هـم اکنون نـصب کن کلیک کنید. 

وردپرس فایل قالب زیپ را بارگذاری و نصب خواهد کرد. 

 

گام دوم: نصب چایلد تم 

بـا اسـتفاده از آمـوزش سـاخـت چـایلدتـم، قـالـب مـورد نـظر خـود را بـسازید. سـپس از 

بخش نمایش < پوسته ها < افزودن پوسته تازه چایلدتم قالب را نصب کنید. 

با کلیک روی افزودن پوسته تازه تنظیمات بارگذاری نمایش داده خواهد شد. 
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فـایل زیپ قـالـب را انـتخاب کنید، و روی دکمه هـم اکنون نـصب کن کلیک کنید. وردپـرس 

فایل قالب زیپ را بارگذاری خواهد کرد. 

بعد از نصب قالب های اصلی و زیرپوسته شما می توانید چایلدتم را فعال کنید. 

نکته:بـه خـاطـر داشـته بـاشید می تـوانید ابـتدا چـایلدتـم را نـصب کنید و سـپس قـالـب اصلی 

را اجرا کنید. اما تا زمانی که قالب اصلی نصب نباشد نمی توانید چایلدتم را فعال کنید. 

 WPMU قسمت 47: وردپرس شبکه چیست؟ آموزش نصب وردپرس شبکه یا
بـرخی اوقـات شـما نیاز پیدا می کنید یک سـایت وردپـرس جـدا از سـایت اصلی خـود بـا 

پـایگاه داده دیگری داشـته بـاشید. بـنابـراین اگـر شـما نیاز داشـته بـاشید که در کنار سـایت 

اصلی خـود یک سـایت دیگر بـرای مـوارد دیگر اسـتفاده کنید؛ می تـوانید بـه جـای اینکه هـر 

دفـعه وردپـرس را نـصب و پـایگاه داده جـدیدی را راه انـدازی کنید می تـوانید از وردپـرس 

شـبکه اسـتفاده کنید. بـا این کار در زمـان خـود صـرفـه جـویی می کنید، و همچنین دیگر بـرای 

شما خسته کننده و سخت نیست. 

بـا اسـتفاده از این قـابلیت دیگر شـما نیازی نـدارید که این مـراحـل خسـته کننده را طی کنید 

و تـوسـط وردپـرس MU می تـوانید بـه راحتی بـه هـدف خـود بـرسید. شـما می تـوانید تـوسـط 

ساب فولدر یا ساب دامین سایت وردپرس خود را راه اندازی کنید. 

شـما می تـوانید بـه واسـطه وردپـرس شـبکه روی یک هسـته مـرکزی چـند سـایت راه انـدازی 

کنید و از آن لـذت بـبرید. بـدین طـریق شـما می تـوانید بـه راحتی کسب وکارتـان را تـوسـعه 

دهید. و همچنین بـه وسیله آن می تـوانید رضـایت کاربـرانـتان را نیز بهـتر جـلب کنید. این 

سیستم قـابلیت تـوسـعه پـذیری بـاالیی دارد، درنتیجه بـه دلیل اینکه شـما می تـوانید این 

سیستم را تـوسـعه دهید می تـوانید مشـتریان بیشتری را نیز جـذب کنید. تـوسـط وردپـرس 

MU شـما می تـوانید بـرای هـر سـایت مـدیر جـداگـانـه در نـظر بگیرید. که هـرکدام از این 

مدیران بتوانند سایت وردپرسی خود را مدیریت و کنترل کنند. 

در ادامـه قـصد داریم بـه شـما چـگونگی نـصب این قـابلیت را آمـوزش دهیم. شـما می تـوانید 

تـوسـط این امکان تـنها از طـریق پـنل مـدیریتی خـود بـه آن دسـترسی داشـته بـاشید. این کار 
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شـما در کمترین زمـان ممکن بـه سـادگی قـابـل انـجام اسـت. امـا در ابـتدا بیاuد تـعریفی 

داشته باشید از وردپرس شبکه و اینکه وردپرس MU چیست؟ 

وردپرس شبکه 

وردپـرس MU یک قـابلیت اسـت که می تـوان آن را بـه وردپـرس اضـافـه کرد. درواقـع از 

وردپـرس شـبکه بـه مـنظور این اسـتفاده می شـود که بـتوان مجـموعـه ای از سـایت هـا را روی 

یک سـاب دامین و یا سـاب فـولـدر (پـوشـه زیرین) مـدیریت کنید. این سیستم شـباهـت 

زیادی بـه سیستم وبـالگ دهی دارد. بـه واسـطه آن می تـوانید چـندین سـایت را بـاهـم در 

یک سیستم مدیریت و راه اندازی کنید. 

بـنابـراین شـما تـوسـط وردپـرس MU این امکان را دارید تـا هـر تـعداد سـایت که بـخواهید 

روی یک دیتابیس و دامــنه داشــته بــاشید. و همچنین یکی از مــزایای خــوبی که این 

قـابلیت دارد این اسـت که همگی آن هـا از قـالـب و افـزونـه هـای مشـترک اسـتفاده کنند. تـنها 

تـفاوتی که این سـایت هـا بـاهـم دارنـد در این اسـت که پـایگاه داده مـتفاوتی دارنـد و 

محتوای آن ها باهم فرق دارد. 

پـس درواقـع وردپـرس شـبکه یا هـمان وردپـرس چـندکاربـره بـه شـما این امکان را می دهـد 

که شـما بـه عـنوان مـدیر سـایت، بـتوانید بـه وسیله آن چـند سـایت وبـالگ دهی را روی یک 

وردپرس داشته باشید و با این کار شما دیگر نیاز به نصب مجدد وردپرس ندارید. 

بـا ورود نـسخه 3 قـالـب وردپـرس دیگر نیازی نیست هـمانـند گـذشـته شـما وردپـرس MU را 

بـه صـورت جـداگـانـه تهیه کنید؛ بلکه بـه وسیله هـمان وردپـرس می تـوانید هـر تـعداد سـایت 

دلخواه که بخواهید روی سیستم وردپرس خود داشته باشید. 

درواقـع از وردپـرس شـبکه بـرای راه انـدازی یک مجـموعـه سـایت شخصی روی یک دامـنه یا 

ایجاد یک سیستم وبالگ دهی کامل نیز استفاده می شود. 

وردپـرس شـبکه قـبًال در یک پکیج جـداگـانـه تـحت عـنوان wordpress mu ارائـه می شـد، 

امـا از نـسخه 3 وردپـرس بـه بـعد وردپـرس MU بـا وردپـرس اصلی یکی شـد و تـنها بـا چـند 

مـرحـله سـاده می تـوانید امکانـات وردپـرس شـبکه را بـه وردپـرس مـعمولی اضـافـه کنید؛ و 

سایت خود را به یک سیستم چند کاربر مجهز کنید. 
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قابلیت های وردپرس شبکه 

بـه عـنوان مـثال شـما تـوسـط وردپـرس شـبکه می تـوانید قسمتی از سـاب دامین یا سـاب فـولـدر 

خـود را بـه فـروشـگاه اخـتصاص دهید؛ و یا می تـوان بـرای فـروشـگاه هـایی که دارای شـعب 

مختلف هستند برروی یک سایت وردپرسی چند سایت برای هر شعبه اداره کرد. 

تـوسـط وردپـرس شـبکه شـما می تـوانید بـه اهـداف خـود بـرسید و سـایت هـای خـود را 

بـه سـادگی مـدیریت کنید. این سیستم قـابلیت هـای زیادی را بـه شـما عـرضـه می کند؛ که 

تـوسـط آن می تـوانید اهـدافـتان را سـریع تـر بـه سـرانـجام بـرسـانید. از طـریق این سیستم 

مـدیریت مـحتوای قـوی شـما تـنها بـا مـراجـعه بـه پیشخوان سـایت وردپـرسی خـود می تـوانید 

به سایر سایت ها دسترسی داشته باشید و آن ها را به خوبی کنترل کنید. 

این قـابلیت سـبب شـده تـا وردپـرس طـرفـداران زیادی پیدا کند و وب مسـتران بـه این 

سیستم بیشتر از پیش جـذب شـونـد. این روش هـمانـند گـذشـته زمـان بـر نیست و شـما 

سـریعًا در کمترین زمـان ممکن می تـوانید این کار را انـجام دهید. بـنابـراین تـوسـط امکانـاتی 

که وردپـرس شـبکه بـه شـما می دهـد می تـوانید بـه راحتی در هـر کسب وکاری که هسـتید 

سـایت هـای مـختلف راه انـدازی کنید و حتی اگـر می خـواهید سـایت شـما چـندین زبـان 

مـختلف داشـته بـاشید نیز می تـوانید تـوسـط وردپـرس شـبکه یک سـایت اصلی بـا چـند زبـان 

مختلف راه اندازی کنید. 

حـتمًا در نـظر داشـته بـاشید که از مـعایب وردپـرس شـبکه این اسـت که هک شـدن یک 

سـایت بـه معنی هک شـدن تـمام سـایت هـا اسـت؛ و اگـر هکر بـتوانـد یکی از سـایت هـای 

شـما را هک کند تـمام آن هـا هک می شـونـد. پـس امنیت آن را حـتمًا جـدی بگیرید. 

همچنین عملکرد بـرخی از پـالگین هـای وردپـرسی در وردپـرس شـبکه مـناسـب نیست. و بـه 

خوبی در وردپرس شبکه پاسخگو نیازهای شما نیستند. 

آموزش نصب وردپرس شبکه 

بـرای نـصب وردپـرس شـبکه شـما بـاید در ابـتدا هـمانـند گـذشـته بـه سـایت وردپـرس رفـته و 

یک وردپـرس سـاده روی سـایتتان نـصب کنید. مـا در مـقالـه آمـوزش نـصب وردپـرس بـه 
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آمـوزش این مـورد پـرداخـته ایم که می تـوانید آن را مـشاهـده کنید. و بـه راحتی آن را نـصب 

و راه اندازی کنید. 

پـس از نـصب وردپـرس شـما بـاید در فـایل منیجر هـاسـت خـود وارد پـوشـه ای شـوید که 

وردپــرس را روی آن نــصب کرده اید. ســپس در اینجا فــایل wp-config.php خــود را 

ویرایش کنید و کد زیر را در آن پیدا کنید: 

 

/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */ 

بعد از این کد ، کد زیر را وارد کنید: 

define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true ); 
حـاال فـایل را ذخیره کرده و وارد پیشخوان وردپـرس خـود شـوید. سـپس از مـنوی ابـزارهـا < 

راه اندازی شبکه را کلیک کنید. 

 

روی دکمه نصب کلیک کنید. 

اکنون دو کد بـه شـما ارائـه می شـود. کد اول را بـه فـایل wp-config.php در بـاالی خـط */ 

/* .That’s all, stop editing! Happy blogging  اضافه کنید. 

و کد دوم را بـه فـایلhtaccess. سـایتتان اضـافـه کنید. کدهـای قبلی htaccess بـاید پـاک 

شوند. 

درنـهایت روی ورود کلیک کنید. تـبریک میگم! وردپـرس شـبکه شـما راه انـدازی شـد! از 

بخش سایت ها می توانید سایت های وردپرسی خود را مدیریت کنید. 
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قسمت 48: تغqر نام نویسنده در وردپرس 
آیا در سـایت وردپـرس شـما نـامـتان در پسـت هـا دیده نمی شـود؟ اخیرًا بـرخی کاربـران در 

مـورد چـگونـه اضـافـه کردن نـامـشان در وردپـرس سـؤال می کنند. تـوجـه داشـته بـاشید که 

وردپـرس در طـول راه انـدازی در مـورد واردکردن نـام کاربـری از شـما سـؤال می کند، امـا اسمی 

از شـما نمی پـرسـد. سـپس نـام کاربـری درتـم وردپـرس شـما، مـانـند نـام نـویسنده یا سـایت 

نـویسنده نـمایش داده می شـود. در این مـقالـه مـا بـه شـما روش اضـافـه کردن یا تغ�ر نـام 

کامـلتان در وردپـرس را نـشان خـواهیم داد؛ و اینکه وردپـرس چـگونـه بـاید نـامـتان را بـه 

خوبی پنل مدیریت نمایش دهد. 

چرا بهتر هست نام کامل خود را در سایت بنویسیم؟ 

اغـلب مـردم بـه دلیل راحتی در بـه حـافـظه سـپردن از نـام کاربـری هـایی اسـتفاده می کنند که 

تـرکیبی از کلمات و حـروف می بـاشـد. چنین نـام کاربـری هـایی زمـانی که نـمایش داده 

می شـونـد، بـه عـنوان نـام نـویسنده بـه نـظر کمی عجیب می آیند. شـما بـاید نـام کاربـری را در 

وردپرس تغ�ر دهید، اما در اینجا راه راحت تری برای تغ�ر نام شما معرفی می کنیم. 

زمـانی که شـما نـام منسجـمی در مـقابـل نـام کاربـری دارید بـه نـظر بسیار حـرفـه ای می آید. 

همچنین بـه مـوتـورهـای جسـتجوی وابسـته مـحتوا بـا نـویسنده هـای خـاص کمک می کند. 

نـام تـجاری شخصی شـما را ایجاد می کند، و کاربـران شـما بـانـام شـما آشـنا می شـونـد و یا 

نویسنده های سایت شما را می شناسند. 

تغ�ر نام نویسنده در وردپرس 

اضـافـه کردن نـام بـه وردپـرس بـرای اسـتفاده از نـام در عـوض نـام کاربـری بسیار راحـت 

است.به راحتی به بخش کاربران < شناسنامه شما مراجعه کنید. 

اگـر شـما قـادر بـه دیدن نـام کاربـران در مـنوی مـدیر سـایت نـبودید این بـه مـعنا اسـت که شـما 

در این سـایت مـدیر نیستید. شـما بـاید از طـریق کلیک کردن روی شـناسـنامـه ی خـود، نـام 

خـودتـان را تغ�ر دهید. شـما نیاز دارید در پـاuن بـخش نـام بـه قسمتی که گـزینه هـای 

اضـافـه کردن نـام و نـام کامـل و نـام مسـتعار اسـت بـروید. پـس از کامـل کردن این قـسمت 

روی گزینه بعدی کلیک کنید. 
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اکنون شـما بـاید نـام یا نـام کامـل خـود یا نـام کاربـری تـان را انـتخاب کنید تـا بـا پسـت هـای 

شـما نـمایش داده شـود. بـعد از انـتخاب نـامی که می خـواهید اسـتفاده کنید روی گـزینه 

به روز کردن مشـخصات برـای ثبـت تغ�رات کلیک کنید. هم اکنون ناـم شمـا در قسـمت باـال 

سـمت راسـت نـوارابـزار وردپـرس دیده می شـود. اگـر شـما از وب سـایت خـود بـازدید کنید 

پستی که نام کامل شما را در عوض نام کاربری تان نمایش می دهد را خواهید دید. 

قسمت 49: افزودن ادامه مطلب به پست های وردپرس 

آیا می خـواهید چکیده ای از مـقاالت خـود را روی صـفحه نخسـت بـا خـوانـدن لینک هـای 

بیشتر نمایش دهید؟  

وردپـرس هـمراه بـا دو روش سـاخـتاری بـه شـما اجـازه ی این کار را می دهـد. یکی از این 

روش هـا اضـافـه کردن تـگ More اسـت. مـا بـه شـما نـحوه افـزودن ادامـه مـطلب بـه مـطالـب 

وردپرس را آموزش می دهیم. 

افزودن بخش ادامه مطلب در وردپرس 

افـزودن مـطالـب بیشتر بـه پسـتتان بسیار سـاده اسـت. شـما می تـوانید این کار را بـه راحتی 

انـجام دهید و شـروع بـه نـوشـتن پسـت جـدید یا ویرایش پسـت مـوجـود در سـایتتان کنید. 

زمـانی که تـایپ کردن تـمام شـد در هـر نـقطه ای که تصمیم دارید مـتن شـما تـمام شـود 

کلیک کنید، که لینک هـای بیشتری قـابـل مـشاهـده بـاشـد. روی گـزینه + در گـوتـنبرگ کلیک 

کنید و سپس گزینه بیشتر را اضافه کنید. 
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گزینه بیشتر در گوتنبرگ 

شـما مـشاهـده می کنید که یک خـط چین در نـوشـته شـما نـمایش داده می شـود. اکنون 

ازاینجا بـه بـعد هـر مـتن یا تـصویری که قـرار دهید، در آرشیو نـوشـته هـا نـمایش داده 

نمی شود، بلکه این متن در ادامه مطلب پست شما نمایش داده خواهد شد. 

مزیت استفاده از تگ بیشتر در مقابل خالصه مطلب 

بـه یاد داشـته بـاشید که وردپـرس هـمراه بـا دو روش سـاخـتاری بـرای نـشان دادن خـالصـه 

پسـت بـا خـوانـدن پیونـد بیشتر می بـاشـد؛ که این دو روش تـگ بیشتر و دیگری نـمایش 

خالصه مطلب در وردپرس می باشند. 

شـما بـاید بـرای اضـافـه کردن خـالصـه مـطلب، از بـاکس خـالصـه، اطـالعـات خـود را وارد کنید. 

ـرخ دنـده در سـمت چـپ بـاالی  شـما می تـوانید این بـاکس را بـا کلیک بـر روی آیکون چ

صـفحه نـمایش خـود مـشاهـده کنید، و از صـفحه بـازشـده بـرای شـما، گـزینه سـند را انـتخاب 

کرده و سـپس بـا انـتخاب چکیده، خـالصـه مـطلب خـود را در آنـجا وارد کنید. الـبته تـوجـه 

داشته باشید که قالب وردپرس شما باید حتمًا از آن پشتیبانی کند. 

دومین جـنبه ی منفی در اسـتفاده از خـالصـه هـا این اسـت که عکس هـا یا دیگر قـالـب 

بـندی هـا را نـمایش نمی دهـد، بلکه فـقط مـتن هـای سـاده را نـمایش می دهـد. درحـالی که تـگ 

More بـه طـور کامـل مسـتقل اسـت و روی تـمام تـم هـای وردپـرس بـه خـوبی کار می کند. 

همچنین بـه شـما اجـازه نـمایش عکس هـا و تـمامی پسـت هـا بـا هـر فـرمتی از قبیل نـقل قـول 

و …را می دهد. 

دالیل عدم استفاده از برچسب بیشتر در وردپرس 

خـب هـمه این هـا را در مـورد دالیل اسـتفاده از بـرچسـب بیشتر در وردپـرس گفتیم، امـا چـرا 

در قـالـب هـای جـدید و حـرفـه ای از هـمان روش خـالصـه مـطلب اسـتفاده می شـود؟ درواقـع 

245صفحه 

https://mihanwp.com/themes/


آموزش ساخت سایت با وردپرس - نویسنده: تیم میهن وردپرس

خـالصـه مـطلب فـقط مـتن را نـمایش می دهـد و بـرای اکثر افـراد این کار بهـتر اسـت! درواقـع 

این مـورد که شـما از تـگ More و یا خـالصـه مـطلب اسـتفاده کنید، همگی بـه سـاخـتار و 

معماری اطالعات سایت شما برمی گردد. 

مشکالت برچسب بیشتر در وردپرس 

بـزرگ تـرین مسـئله بـرچسـب بیشتر در وردپـرس کار نکردن آن زمـانی که بـه صـفحه می آید 

می بـاشـد. بـه صـورت پیش فـرض شـما نمی تـوانید از بـرچسـب هـای بیشتر در بـرگـه هـای 

وردپـرس خـود اسـتفاده کنید. بـااین حـال راهی سـریع بـرای اضـافـه کردن تـگ More بـه 

صفحه وردپرس شما وجود دارد. 

یکی دیگر از مـسائـل کار نکردن بـرچسـب More در صـفحه وردپـرس این اسـت که، اگـر 

شمـا از صفحه ی استـاتیک خوـد به عنـوان صفحه ی اصلی استـفاده کنید در لینک هاـی باـال 

بــاید آن را حــل کنید. تــنها دلیل دیگری که نمی تــوانید از بــرچســب زیاد در صــفحه 

وردپـرسـتان اسـتفاده کنید، این اسـت که اگـر تـم شـما بـرای نـمایش خـالصـه در صـفحه اول 

طـراحی شـده بـاشـد؛ در این صـورت بـرچسـب شـما بـاید بـازنـویسی شـود، و شـما بـاید از 

خالصه مطلب استفاده کنید. 

قسمت 50: نقش کاربران در وردپرس و سطوح دسترسی 

سیستم مـدیریت مـحتوا وردپـرس قـادر اسـت انـواع نـقش کاربـری را مـدیریت کند. این 
سیستم نــقش کاربــر را مــشخص می کند؛ درواقــع مــشخص می کند کاربــران در ســایت 
چـه کارهـایی را می تـوانـند انـجام دهـند و چـه کارهـایی را نمی تـوانـند انـجام دهـند. دانسـتن 
نـقش کاربـران در وردپـرس بـرای رشـد سـایت بسیار ضـروری اسـت. در این راهـنما نـقش 

کاربر و مجوز های آن را مقایسه می کنیم. 

نقش کاربران در وردپرس 

در هنگام نصب وردپرس پنج نقش کاربر به طور پیش فرض وجود دارد: 

مدیر 1.

ویرایشگر 2.
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نویسنده 3.

مشارکت کننده 4.

مشترک 5.

شـما می تـوانید خـالصـه ای از نـقش هـر کاربـر را بـخوانید، مـا همچنین چـگونگی اضـافـه کردن 

نقش کاربر جدید و یا سفارش نقش کاربر موجود در وردپرس را قبال توضیح داده ایم. 

ابتدا نقش هر کاربر را بررسی می کنیم: 

1. مدیر 

در نـصب وردپـرس بـه طـور مـنظم، مـدیر مـهم تـرین نـقش کاربـر را بـه عهـده دارد. کاربـری که 

در نـقش مـدیر اسـت می تـوانـد پسـت جـدید اضـافـه کند، همچنین هـر پسـتی که تـوسـط 

کاربران دیگر در سایت گذاشته شده را ویرایش کند، و حتی پست ها را حذف کند. 

آن هـا می تـوانـند افـزونـه و همچنین قـالـب هـا را ویرایش، نـصب و حـذف کنند. مـهم تـر از 

هـمه یک مـدیر می تـوانـد کاربـر جـدید بـه سـایت اضـافـه کند، اطـالعـات کاربـرهـای مـوجـود 

نظیر رمز عبور آن ها را تغ�ر دهد و همچنین کاربری را از سایت حذف کند. 

این نـقش هـا اسـاسـًا بـرای مـدیران سـایت مـحفوظ می مـانـد و بـه شـما کنترل کامـل سـایت 

وردپـرس را می دهـد. اگـر شـما در حـال عـضو کردن چـند کاربـر بـرای سـایت وردپـرس خـود 

هستید، باید توجه کنید که کدام کاربر در نقش مدیر می باشد. 

پس مدیر کامل ترین نقش در وردپرس را به عهده دارد. 

2. ویرایشگر 

کاربـرانی که در وردپـرس نـقش ویرایشگر را دارنـد بـاید کنترل کاملی بـر بـخش مـحتوا در 

وب سـایت داشـته بـاشـند. آنـها می تـوانـند پسـت هـایی که تـوسـط دیگر کاربـران نـوشـته شـده را 

اضـافـه، حـذف، ویرایش و انـتشار دهـند. ویرایشگر بـه طـور مـتوسـط می تـوانـد نـظرات را 

حذف و ویرایش کند. 

در نـظر داشـته بـاشید که ویرایشگر نمی تـوانـد تنظیمات سـایت را تغ�ر دهـد، افـزونـه و 

قالب نصب کند، و یا اینکه کاربر جدید به سایت اضافه کند. 
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3. نویسنده 

هـمان طـور که از اسـمش مـشخص اسـت کاربـری که در نـقش نـویسنده اسـت می تـوانـد 

بـنویسد، ویرایش کند و پسـت هـای خـود را انـتشار دهـد. نـویسنده می تـوانـد پسـت هـای 

خـودش را حـذف کند، حتی اگـر آن را انـتشار داده بـاشـد. در حـال نـوشـتن پسـت نـویسنده هـا 

نمی تـوانـند دسـته ایجاد کنند؛ امـا می تـوانـند از دسـته هـای مـوجـود اسـتفاده کنند. همچنین 

می توانند به پست خودشان تگ اضافه کنند. 

نـویسندگـان می تـوانـند نـظرات را ببینند امـا نمی تـوانـند نـظرات را تـأuد یا حـذف کنند. آنـها 

بـه بـخش تنظیمات، افـزونـه و قـالـب دسـترسی نـدارنـد. بـنابـراین نـقش نـویسنده در سـایت 

نقشی کم خطر است، البته به استثنا توانایی آنها در حذف پست های انتشار داده شده! 

4. مشارکت کننده 

حـامیان می تـوانـند پسـت جـدید اضـافـه کرده و پسـت قبلی خـود را ویرایش دهـد. امـا 

نمی تـوانـند هیچ پسـتی حتی پسـت خـود را انـتشار دهـند. در حـال نـوشـتن پسـت 

نمی تـوانـند دسـته ایجاد کنند، و بـاید از دسـته هـای مـوجـود اسـتفاده کنند. بـااین حـال 

می تـوانـند روی پسـت خـود تـگ اضـافـه کنند. مـهم تـرین مشکل حـامیان این اسـت که 

نمی تـوانـند فـایلی را بـارگـذاری کنند. آمـوزش اضـافـه کردن قـابلیت آپـلود بـه مـشارکت کننده 

در وردپرس را ببینید. 

حـامیان می تـوانـند نـظرات را ببینند، امـا نمی تـوانـند نـظری را تـأuد یا حـذف کنند. آن هـا بـه 

بـخش تنظیمات، افـزونـه و قـالـب دسـترسی نـدارنـد، و نمی تـوانـند هیچ تغ�ری در تنظیمات 

سایت انجام دهند. 

5.  مشترک 

کاربـرانی که در سـایت شـما در نـقش مشـترک هسـتند می تـوانـند بـه سـایت وردپـرس شـما 

وارد شـونـد و مـشخصات خـود را آپـدیت کنند. همچنین اگـر بـخواهـند می تـوانـند رمـز عـبور 

خـود را تغ�ر دهـند. آن هـا نمی تـوانـند پسـتی بـنویسند، نـظرات را ببینند یا در وردپـرس شـما 

کاری انـجام دهـند. نـقش این کاربـران بـرای زمـانی مفید اسـت که نیاز داشـته بـاشید کاربـری 

قبل از خواندن و نظر گذاشتن وارد سایت شود. 
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مدیرکل شبکه 

کاربـرانی که در این نـقش هسـتند فـقط در وردپـرس شـبکه در دسـترس می بـاشـند، کاربـر در 

نـقش مـدیرکل می تـوانـد بـه وردپـرس شـبکه سـایت اضـافـه کند یا سـایت را حـذف کند. آنـها 

همچنین می تـوانـند افـزونـه و قـالـب نـصب کنند، کاربـر اضـافـه کنند و اعـمال گسـترده ای در 

شبکه روی چند سایت وردپرس انجام دهند. 

سفارشی کردن نقش های کاربری در وردپرس 

بـه طـور پیش فـرض نـقش کاربـران وردپـرس بـا تـوجـه بـه قـابلیت هـایی که مـتناسـب بـا نیاز اکثر 

وب سـایت هـا اسـت طـراحی شـده اسـت. بـرای مـثال اگـر شـما یک مجـله اینترنتی اجـرا کنید، 

پـس ازآن می تـوانید نـقش کاربـر ویرایشگر را بـه کارکنان ارشـد و نـقش کاربـران نـویسنده را 

بـه کارکنان تـازه وارد اخـتصاص دهید. شـما می تـوانید کاربـران حـامی را بـه نـویسندگـان 

مهمان و کاربران مشترک را به بازدیدکنندگان سایت اختصاص دهید. 

چیزی که مـا دوسـت نـداریم در مـورد نـقش نـویسندگـان این اسـت که نـه تـنها می تـوانـد 

پسـت هـای خـود را انـتشار دهـند، بلکه می تـوانـند پـس از انـتشار آن را حـذف کنند؛ و این 

مـورد بـرای اسـتراتـژی مـحتوای شـما اصـًال مـناسـب نیست. همچنین اگـر نـویسنده ای در 

شـرایط بـد تصمیم بـه پـاک کردن نـوشـته هـایش کند می تـوانـد فـاجـعه انگیز بـاشـد. فـرض 

کنیم که شـما می خـواهید نـقش کاربـر نـویسنده را تغ�ر دهید، بـنابـراین نـویسندگـان 

نمی توانند پست هایی که انتشار داده اند را پاک کنند. 

 Capability Manager اولین کاری که بـاید انـجام دهید نـصب و فـعال سـازی افـزونـه

Enhanced  می بـاشـد. بـعد از فـعال سـازی بـه قـسمت کاربـران<قـابلیت هـا رفـته و نـقش کاربـر 

را تغ�ر دهید. سـپس کاربـری را که می خـواهید انـتخاب کنید و در قـسمت بـاالیی سـتون 

سـمت راسـت ویرایش کرده، و سـپس روی دکمه بـارگـذاری کلیک کنید. این کاربـران در 

جعبه سمت چپ بارگذاری می شوند. 

تـمام کاری که شـما بـاید انـجام دهید این اسـت که، انـتخابی را که بـرای حـذف کاربـر 

کرده اید را لـغو کنید. بـرای مـثال در این مـورد می خـواهیم قـابلیت حـذف پسـت منتشـرشـده 

تـوسـط نـویسندگـان را حـذف کنیم. بـرای انـجام این کار تیک گـزینه >>حـذف انـتشار<< را 
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بـردارید. پـس از انـجام آن بـه پـاuن صـفحه رفـته، و روی گـزینه ذخیره تغ�رات جهـت 

ذخیره در تنظیمات کلیک می کنیم. 

ایجاد نقش کاربر سفارشی در وردپرس 

شـما می تـوانید در وردپـرس نـقش کاربـر سـفارشی بـا مجـموعـه ای از قـابلیت هـای خـود را بـا 

اسـتفاده از افـزونـه مـدیریت پیشرفـته تـولید کنید. پـس از نـصب و راه انـدازی افـزونـه ای که 

در بـاال نـام بـرده شـده اسـت، بـه قـسمت کاربـران < قـابلیت هـا رفـته و نـام نـقش کاربـر را زیر 

“ایجاد نقش جدید” وارد کنید. 

بـرای مـثال یک مجـله ممکن اسـت بـه تـعدادی مـدیر بـرای فـعال سـازی نـظرات نیاز داشـته 

بـاشـد. در این مـورد ممکن اسـت بـخواهید یک نـقش کاربـر بـرای نـظرات ایجاد کنید. تـمام 

چیزی که در سـاخـت کاربـر جـدید بـرای نـظرات نیاز می بـاشـد در گـزینه ی “دیگر قـابلیت هـای 

وردپرس” موجود است. 

اگـر می خـواهید اضـافـه کردن نـقش کاربـری بـه وردپـرس را امـتحان کنید؛ و مـثًال یک نـقش 

به نام کارمند ویژه اضافه کنید، راه دیگر این است که از این آموزش استفاده کنید. 

قسمت 51: استفاده از گالری تصاویر وردپرس بدون نصب افزونه 

داشـتن یک گـالـری تـصویر در سـایت این امکان را بـه شـما می دهـد که بـتوانید تـصاویر 

دلـخواه خـودتـان را بـه صـورت سـطر و یا سـتون اضـافـه کنید. همچنین بـه شـما این امکان را 

می دهـد تـا عکس هـای بیشتری را در فـضای کوچک تـر نـمایش دهید. عـالوه بـر این داشـتن 

یک گـالـری تـصاویر بـاعـث می شـود مـرور تـصاویر سـایت بـرای کاربـر راحـت تـر بـاشـد. هـمراه مـا 

باشید تا استفاده از گالری تصاویر وردپرس را به شما آموزش دهیم. 

مـا بـه شـما نـشان می دهیم چـگونـه بـه راحتی در سـایت وردپـرسی خـود یک گـالـری تـصاویر 

داشته باشید. 
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استفاده از گالری تصاویر وردپرس 

افـزودن تـصاویر بـه پسـت هـای وبـالگ و صـفحات در وردپـرس بسیار سـاده و آسـان اسـت. 

تـنها کاری که بـاید انـجام بـدهید این اسـت که بـاید بـلوک تـصویر را اضـافـه کنید، و تـصویر 

خـود را آپـلود کنید. بـااین حـال اگـر شـما چـندین تـصویر را اضـافـه کنید هـمه این تـصاویر یکی 

پـس از دیگری نـمایش داده می شـونـد؛ که این مـوضـوع بـاعـث می شـود کاربـران مـجبور 

شـونـد تـعداد بسیار زیادی از تـصاویر را مـشاهـده کنند. این مـوضـوع ممکن اسـت بـرای 

برخی از کاربران ناخوشایند به نظر برسد. 

شـما می تـوانید بـا ایجاد یک گـالـری در سـایت خـود تـصاویر را در یک طـرح شـبکه بـا سـتون 

و ردیف نـمایش دهید. همچنین شـما این امکان را دارید که بـرای تـصاویر خـود تـصویر 

بندانگشتی قرار دهید؛ تا کاربر با کلیک کردن بر روی آن بتواند تصویر اصلی را ببیند. 

بـه این تـرتیب شـما قـادر خـواهید بـود عکس هـای بیشتری را در فـضای کمتر نـشان دهید که 

این کار بسیار حرفه ای تر خواهد بود. 

سیستم وردپـرس بـه صـورت پیش فـرض بـه هـمراه یک ویژگی سـاخـت گـالـری که بـه سـرعـت 

گـالـری تـصاویر را ایجاد می کند هـمراه اسـت. ویرایشگر بـلوک جـدید وردپـرس شـامـل یک 

بـلوک گـالـری اسـت که بـه شـما اجـازه می دهـد گـالـری تـصاویر خـودتـان را فـقط بـا چـند کلیک 

ایجاد کنید. الــبته شــما این امکان را دارید که بــا اســتفاده از پــالگین، گــالــری تــصاویر 

قوی تری را ایجاد کنید. 

استفاده از گالری تصاویر وردپرس در گوتنبرگ 

وردپـرس دارای یک ویژگی داخـلی اسـت که بـه شـما اجـازه می دهـد گـالـری تـصاویر ایجاد 

کنید. درسـته که این ویژگی در وردپـرس بـه صـورت سـاده و پـایه ای و بـدون گـزینه هـای 

مـتعدد اسـت؛ امـا بـااین وجـود کار شـما را حـل خـواهـد کرد؛ و بـه شـما امکان سـاخـت یک 

گالری تصویر را خواهد داد. 

اولین کاری که شـما بـرای سـاخـت یک گـالـری تـصویر بـدون افـزونـه بـاید انـجام دهید، 

ویرایش صـفحه یا پسـتی اسـت که می خـواهید در آن، گـالـری خـود را اضـافـه کنید. در 
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صـفحه ویرایش پسـت، روی نـماد افـزودن بـلوک جـدید کلیک کنید و بـلوک گـالـری را 

انتخاب کنید. 

 

افزودن بلوک گالری 

زمـانی که این بـلوک گـالـری را بـه صـفحه خـود اضـافـه کردید؛ می تـوانید روی دکمه آپـلود 

کلیک کنید و هــر تــصویری را از کامپیوتــر خــود اضــافــه کنید. همچنین می تــوانید از 

عکس هـایی که قـبًال در سـایت خـود آپـلود کرده اید و در کتابـخانـه رسـانـه هـا مـوجـود اسـت، 

یکی را به دلخواه انتخاب کنید. 

آپلود تصاویر 

انتخاب چند تصویر برای اضافه کردن به گالری 

اگـر روی دکمه بـارگـذاری کلیک کنید، می تـوانید بـه طـورکلی یک عکس را در یک زمـان آپـلود 

کنید. بـااین حـال شـما این امکان را نیز دارید که تـصاویر خـودتـان را بـا اسـتفاده از کلید 

Ctrl اضافه نماuد. 
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افزودن تصاویر 

اگـر روی گـزینه ی کتابـخانـه رسـانـه کلیک کنید می تـوانید تـصاویر گـالـری خـود را انـتخاب 

کنید. در قـسمت سـمت راسـت یک پـنل تنظیمات وجـود دارد؛ که شـما از آن قـسمت قـادر 

خواهید بود متن تصویر، عنوان تصویر و جزئیات مربوط به آن را وارد کنید. 

 

افزودن عنوان به تصاویر 

روی گـزینه ی گـالـری تـازه بـسازید که در سـمت پـاuن گـوشـه چـپ اسـت کلیک کنید و 

تصاویری که قصد اضافه کردن آن ها را دارید انتخاب نماuد. 
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ساخت گالری تازه 

بـعدازآن شـما صـفحه ی ویرایش گـالـری را می بینید که ازآنـجا قـادر خـواهید بـود بـرای 

تـصاویر گـالـری خـود زیرنـویس و مـتن اضـافـه کنید. پـس از انـجام این کار بـر روی دکمه 

به روزرسانی گالری که در گوشه پاuن سمت چپ قرار دارد کلیک کنید. 

 

ویرایش گالری تصاویر 
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تنظیمات گالری تصویر در گوتنبرگ 

بـعد از انـجام مـراحـل بـاال یک صـفحه ویرایش پسـت بـا پـنل تنظیمات بـلوک گـالـری در 

سـمت چـپ بـازخـواهـد شـد. حـاال شـما می تـوانید تـعداد سـتون هـا را بـرای هـر ردیف انـتخاب 

کنید. در این قـسمت می تـوانید گـزینه هـای بـرش دادن تـصویر را فـعال یا غیرفـعال نـماuد. 

همچنین شما باید انتخاب کنید که لینک گالری تصاویر شما باید کجا قرار گیرد. 

از بین گـزینه هـای لینک دادن می تـوانید هیچ یک را انـتخاب کنید، بـا اسـتفاده از این گـزینه 

کاربران فقط تصاویر شما را می بینند و به جای دیگری لینک نمی شوند. 

 

افزودن لینک به گالری تصاویر 

اگـر شـما گـزینه ی پـرونـده چـند رسـانـه را انـتخاب کنید، روی هـر عکسی که کلیک کردید 

هـمان عکس بـرای شـما بـاز می شـود؛ و بـه صـورت مـشابـه اگـر روی گـزینه ی پیوسـت بـرگـه 

کلیک کنید صفحه ی دلخواه شما بازخواهد شد. 

اگـر از تنظیمات و تغ�راتی که در گـالـری تـصاویر ایجاد کرده اید راضی بـودید می تـوانید 

پیش نمایش زنده گالری تصاویری که ساخته اید را در سایت خودتان مشاهده کنید. 
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پیش  نمایش گالری تصاویر 

اگـر شـما بـه صـورت مـنظم در سـایت خـود گـالـری تـصاویر ایجاد کنید، مـتوجـه خـواهید شـد که 

این گالری ها از ویژگی های ضروری خاصی برخوردار نیستند. 

بـرای مـثال تـصاویر شـما یا قـابـل کلیک نیستند و یا در یک صـفحه ی جـدید بـاز نمی شـونـد. 

اگـر تـصاویر گـالـری خـود را بـه فـایل رسـانـه ای یا صـفحه پیوسـت پیونـد دهید؛ کاربـران بـاید 

بـرای مـشاهـده گـالـری دوبـاره روی دکمه ی بـرگشـت کلیک کنند. این مـوضـوع درواقـع 

کاربـرپـسند نیست و ظـاهـر سـایت شـما هـم کامـًال بـه قـالبی که از آن اسـتفاده می کنید 

بستگی دارد. 

شـما این امکان را نـدارید که گـالـری تـصاویر خـودتـان را بـه صـورت دسـته بـندی هـایی مـانـند 

آلـبوم هـا، بـرچسـب هـا و غیره سـازمـانـدهی کنید. همچنین گـالـری تـصاویر شـما در هـر جـایی 

ذخیره نمی شـود؛ و شـما اگـر نیاز بـه یک گـالـری مـشابـه بـا گـالـری قبلی داشـته بـاشید مـجبور 

هستید که دوباره آن را بسازید. 
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 تبریک! شما وبمستر شدید
وبمسـتر یعنی مـدیر سـایت یا کسی که یک کسب و کار اینترنتی را مـدیریت می کند. شـما 

حاال یک وبمستر هستید. 

امـا این تـازه اول مـاجـراسـت! مـوارد مـهم تـری مـثل افـزایش ورودی گوگـل و بـازاریابی ایمیلی 

نیاز دارید تــا ســایت خــود را بــه درآمــد  بــرســانید. تــمام این مــوارد در دوره آمــوزشی 

وبمستران طالیی به شما توضیح داده شده. می توانید همین االن وبمستر طالیی شوید. 

https://mihanwp.com/golden-webmasters/ 

یک پیشنهاد رد نشدنی! 

اگـر از کیفیت پکیج جـامـع مـطمئن نیستید، یک پیشنهاد رد نشـدنی بـرای شـما داریم. 

می توانید دوره آموزش ویدیویی کار با وردپرس را ببینید. 

https://mihanwp.com/wordpress-start/
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