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 مقدمه

شود، افرراد بسریاری در تر میهمگان روشنبا در نظر گرفتن اینکه روز به روز به اهمیت داشتن فعالیتی پویا در محیط مجازی برای 

اندازی کنند. اگر شما هم جزء این دسته باشید و دانرش ززم را وکار خود یک سایت اینترنتی راهتالش هستند تا برای خود یا کسب

 ز کجا شروع کنید.ادانید که باید چه کنید و داشته باشید، قطعاً نمیاندازی سایت نبرای راه

ای بردون دانرش فنری خواهید یرک سرایت اینترنتری هرفرهاهنمای تصویری و کامل برای شماست؛ شمایی که میاین کتاب یک ر

به نام وردپرس انجام خواهید داد. کراری کره  اندازی نمایید. شما این کار را با استفاده از یک نرم افزار فارسی و رایگان و پیشرفتهراه

خواهید بکنید بره هرداقل ای که میدهند. در این هالت زهمت و هزینهسازند انجام میخواهند سایت خود را ببیشتر کسانی که می

 کاهش پیدا خواهد کرد.

ما یری تقدیم شکتابی که پیش رو دارید، آموزش گام به گام ساخت سایت با استفاده از وردپرس است. تمامی مراهل به صورت تصو

راهرل مل به تمامی بعد از عمست به کار شده و آن مرهله را به اتمام برسانید. خواهد شد و پس از اتمام هر بخش خودتان قادرید د

اخت برا سرتشریح شده در کتاب، در انتهای کتاب سایت شما آمادۀ خدمت رسانی به بازدید کنندگان شماسرت. عرالوه برر سراخت 

 وردپرس به شما نکاتی برای داشتن یک سایت پربازدید هم آموزش داده خواهد شد.

ه شرده اسرت. سهولت کار یادگیریِ شما، پیوندی هم برای رفتن به صفحۀ دانلود ویدیوی آموزشیِ همان بخرش هرم قررار دادبرای 

هرای آموزشری در کنرار خوانردن ایرن های آموزشی به زبان فارسی و کامل و جامع تهیه شدند. مطمئن باشید که با دیدن فیلمفیلم

 رف خواهد شد.کتاب نیاز اطالعاتی شما به طور کامل برط

دانش کامپیوتر دارنرد. باشد که سعی در آموزش قدم به قدم نکات کاربردی های آموزشی جمال میاین کتاب یکی از مجموعه کتاب

های دیگر ما هم مورد پسند شما واقع خواهند شد. برای این منظور به سایت کاربر رایانه تان آمد، هتماً کتاباگر از این کتاب خوش

 مراجعه فرمایید. ComputerUser.irبه نشانی 

 

69 تابستان |جمال روح بخش    
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Wordpress چیست؟ 

شود که برای اجرا شدن نیاز به تبدیل شدن به کردهای قابرل خوانرده ای گفته میوردپرس یک اسکریپت است. اسکریپت به برنامه

رای توانیم آن را ویرایش کنیرد. کردهای وردپررس کرامالً برشدن توسط رایانه ندارند. پس به راهتی هر زمان که خواسته باشیم می

ا نظرتان اسرت رکه وردپرس را از سایت اصلی آن دانلود کنید، قادرید هر نوع ویرایشی کره مردهمگان قابل دسترس است. هر زمان 

ان برنامره نویسری و یاد دارید. وردپرس با اسرتفاده از ایرن زبر MySQLبا پایگاه دادۀ  PHPروی آن بدهید. البته اگر برنامه نویسی 

اندازی سایت استفاده توان از آن برای راهاست و برای هر نوع مقاصدی میپایگاه داده توسعه داده شده است. به رایگان قابل استفاده 

 کرد.

یل بررای به همین دل توضیحاتی که تا به اینجا دادم، شاید برای کسانی که تازه با وردپرس آشنا شده باشند کمی سنگین بوده باشد!

ضرای میزبرانی نصرب دپرس یک برنامه اسرت کره روی فکنم. وراین دسته افراد هم یک توضیح جامع و ساده از وردپرس تقدیم می

نظیمرات تکند. از نظر انتشار محتوا یا نوشته یا هر نروع رسرانۀ دیگرر، یرا از نظرر شده و مبادرت به مدیریت سایت ما از هر نظر می

دیریت مبا ورود به بخش گیرد. شما تنها باید وردپرس را نصب کنید و سایت و ظاهر و امکانات را همه وردپرس یک تنه به عهده می

 سایت دستورات خود را به وردپرس بدهید تا این نرم افزار تمامی کارها را برای شما انجام دهد.

شود، همان صفحاتی پس با این تفاسیر وردپرس شامل دو قسمت است؛ قسمت اول که برای بازدید کنندگان سایت نمایش داده می

الً شما به یک بخش دیگر هم که برای مدیر یا مدیرهای سایت قابل دسترس است. مث است که برای هر کسی قابل دسترس است. و

هیرد. را انجرام د عنوان مدیر سایت باید وارد این بخش با عنوان پیشخوان وردپرس شده و کارهای تنظیماتی و انتشار محتوای خود

امرل و جرامع کرا با هم کرار کنریم. البتره آمروزش  در این کتاب ما با بخش پیشخوان وردپرس کار داریم و می خواهیم این قسمت

های توان با خواندن یک کتاب انتظار داشت. بلکه باید تمرین و ممارست و مطالعۀ همه جانبره داشرت، ترا برا جنبرهوردپرس را نمی

 مختلف وردپرس بتوانیم کار کنیم.

زی یده است. چیسی و توسعۀ وردپرس مبحثی بسیار پیچبه عنوان مدیر سایت ما در این کتاب به بحث کدنویسی کار نداریم. کدنوی

ن کتراب آموزید. طریقۀ راه اندازی سایت و انجام تنظیمات گرافیکیِ آن است. به طوری که پس از اتمام ایرکه شما در این کتاب می

 سایت شما آمادۀ ارائۀ خدمات به بازدید کنندگانش خواهد بود.

ده از توان برا اسرتفابا این توضیحات اندک هتماً شما هم ترغیب شدید که هر چه سریعتر وارد این سفر شده و ببینید که چطور می

ه کرهای کتاب همراه ما باشید تا شما را به صورت تصویری با مراهلی پس با دیگر بخشاندازی کرد. ای راهوردپرس یک سایت هرفه

 باید طی کنید آشنا کنیم.

یم، مروارد بره طرور زیرر نرانردازی سرایت اشراره کهای استفاده از وردپرس برای راهبه مزیت خالصهپس اگر خواسته باشیم به طور 

 خواهند بود:

 رایگان بودن وردپرس 
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 آسان بودن راه اندازی و مدیریت سایت 

 امن بودن وردپرس 

 قابل دسترس بودن سایت شما از هر کجا و در هر دستگاه 

  وردپرس برای باز آمدن صفحات سایت درون گوگلبهینه بودن 

 تر شدن سایتانتشار سادۀ محتوا برای هر چه بزرگ 

 کردن ظاهر سایتارشیهای رایگان و متعدد برای سفامکان استفاده از قالب 

 تهای رایگان برای افزایش امکانات سایامکان استفاده از افزونه 

 امکان عضوگیری و تشکیل یک جامعۀ مجازی 

 کان راه اندازی فروشگاه فروش محصوزت مجازی یا فیزیکی به سادگیام 

 های مختلف از جمله فارسیمنابع آموزشی گسترده و به زبان 

 

 مقدمه ای بر راه اندازی سایت با وردپرس  

 

  

http://computeruser.ir/?p=1303
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 اندازی سایتنیازها برای راهپیش

نیازها را تهیه کنیرد. ایرن وعه ای از پیشاستفاده کنید، باید مجماندازی سایت خود شما برای اینکه قادر باشید از وردپرس برای راه

 کند.تر میظر تهیه کردن آنها کار شما را سادهکنیم که از نها را ما به دو دستۀ کلی تقسیم میپیش نیاز

 ا دارید.رنیازهای رایگان یا مواردی که از قبل آنها پیش .1

 ت کنید.نیازهایی که باید برای آنها هزینه پرداخپیش .2

توان به یک دستگاه رایانۀ شخصی و یک خط اینترنت اشاره کرد. به اهتمال قوی شرما ایرن مروارد را نیازهای دستۀ اول میاز پیش

دریرد سرایت د هم شرما قادارید و نیازی به هزینه کردن برای آنها ندارید. البته باید بدانید که هتی با استفاده از یک گوشیِ هوشمن

ترا  اسرت. چررا کره صرفحه تر از استفاده از یک رایانۀ رومیزی یا لپفاده از وردپرس بسازید. اما این کار کمی مشکلخود را با است

 نمایش بزرگ به کمک شما خواهد آمد.

ید. مرثالً کن توانید دریافتتوان به نرم افزارهایی اشاره کرد که به رایگان از طریق اینترنت آنها را مینیازهای رایگان دیگر میاز پیش

اد است کره بهترین پیشنه Mozilla Firefoxو یا  Google Chromeشما به یک مرورگر اینترنتی به روز نیاز دارید. استفاده از 

های مرا بررای طراهری سرایت برا درصد فعالیت 90کنیم. باید توجه داشته باشید که ما هم در این کتاب از گوگل کروم استفاده می

اصری را خشود. به این معنی که برای کار کردن با وردپرس شما نیازی ندارید که نرم افزار اینترنتی انجام میوردپرس درون مرورگر 

شرود کره از گفتره می ه همین دلیلروی رایانۀ خود نصب کنید. برای ارتباط با سایتِ وردپرسیِ خود باید از مرورگر استفاده کنید. ب

 ذاشت.ن نرم افزار خواهید گروم استفاده کنید. چون بیشتر زمان خودتان را شما روی ایروز مثل کمرورگر پرسرعت و امن و به یک

مثال فرض کنیرد  تان نیاز داشته باشید. به عنوانالبته شاید شما در کنار مرورگر اینترنتی نیاز به نرم افزارهای جانبی هم روی رایانه

تان را ویرایش کنیرد یرا اول باید عکس کنید. خوب، در این هالت خواهید یک عکس را جاگذاریدر یکی از صفحات سایت خود می

فیرت از برردن کیخیر؟ پس شاید به یک نرم افزار ویرایش عکس هم نیاز داشته باشید که البته این مورد الزامی نیسرت. ولری بره بر

شماری کره دارد، هتری های بیهردپرس و همچنین افزونگویم الزامی نیست، چون خود ومی کند. به این دلیلسایت شما کمک می

ای وردپررس از یرک نررم افرزار تان را در خود محیط پیشخوان برای شما انجام خواهد داد. ولی یک کراربر هرفرهکار ویرایش عکس

 کند.ویرایش عکس روی رایانۀ شخصی خود استفاده می

ای است که شما برای راه انردازی خت کنید. این تنها هزینهنیازهایی که شما باید برای تهیۀ آنها مبلغی را پردارسیم به پیشاما می 

کنید و در قبال مبلغ طراهی یک سرایتِ را هم معموزً سالیانه پرداخت می سایت خود با استفاده از وردپرس خواهید داد. این هزینه

یازهرا شرامل دو مرورد پرر اهمیرت نپیش کنند بسیار ناچیز است. این دسرتز شما دریافت میاهایِ طراهیِ سایت کامل که شرکت

 هستند:

 نترنتهای سایت ما روی شبکۀ ایهاست یا فضای میزبانی برای قرارگیری پرونده .1
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 دامنه یا نشانی سایت برای ایجاد امکان دسترسی بازدیدکنندگان به سایت .2

هرای سرایت خرود را وردپررس و فایل همانطور که در باز هم توضیح داده شده است، ما به یک فضای میزبانی )هاست( نیاز دارید تا

ها معموزً دارای یک کنتررل پنرل هسرتند کره برا خریرداری یرک شود. هاستروی آن قرار دهیم. به این فضا، هاست هم گفته می

هاست، اطالعات دسترسیِ شما به آن کنترل پنل برای شما ایمیل خواهد شد. پس از آن شما قادرید از امکانات فضای میزبانی خود 

نام یک کنترل پنل پیشرفته است که امکانات بسیار خوب و زیرادی دارد. در عرین  cPanelبه عنوان مثال  هایت استفاده را ببرید.ن

هم توسط نویسندۀ همین کتاب تهیه شده است کره  cPanelهال که استفاده از آن بسیار ساده و جذاب است.کتاب آموزش جامع 

 مراجعه کنید. webnolog.net ه مرکز دانلود سایتتوانید ببرای دانلود رایگان آن می

ه بره کیک دامنه است  webnolog.irیا هتی  webnolog.netدامنه هم نشانیِ سایت شما خواهد بود. مثالً فرض کنید عبارت 

توانند بره ایرن سرایت برا دامنرۀ خرا  هستند می یک فضای میزبانی متصل خواهد شد. بدین ترتیب کسانی که به اینترنت متصل

ری برت یرا خریردادسترسی داشته باشند. شما هم اگر خواسته باشید یک سایت جهانی راه اندازی کنید، باید یک دامنه برای خود ث

ا اسرتفاده از وردپررس اندازی سایت ببردار برای راهکنید. پس این دو مورد، یعنی فضای میزبانی و همچنین دامنه، از ملزومات هزینه

 ای نیست که شما را نگران کنند.است. که البته هزینۀ آن به اندازه

ریِ آن را اندازی سایت با استفاده از وردپرس باید به این نکات دقت کافی را داشته باشید. اول اینکه هاستی کره قصرد خریردادر راه

شود. هر چند کره شرما آن را برا کمری ترالش و های لینوکس نصب میدارید باید هتماً از نوع لینوکس باشد. وردپرس روی هاست

توانید روی هاست ویندوز نصب کنید. )هاست ویندوز یرا لینروکس هریر ارتبراطی بره سیسرتم عامرل رایانرۀ وری کمتر هم میبهره

های اسرتهاضرر بیشرتر کره در هرال ه شخصیِ شما ندارد!( در ضمن هاست شما باید امکان ساخت پایگاه داده را هرم دارا باشرد.

 لینوکس این امکان را دارند.

توانید در یک مرهله خریداری کنید تا این دو به یکدیگر به صورت خودکار متصل گردند. هر چند کره هر دوی هاست و دامنه را می

در هرر صرورت بررای ها را به یکردیگر متصرل کنیرد. جای مختلف خریداری کنید و سپس آن قادرید دامنه و فضای میزبانی را از دو

مراجعه کنید. کار را یرا برا جسرتجوی دامنرۀ  Webnolog.netسفارش و تحویل آنیِ فضای میزبانی و دامنه کافی است به سایت 

توانید شروع کنید، یا اول فضای میزبانیِ خود را سفارش دهید و در هین تکمیل سفارش دامنۀ خود را هرم ثبرت مورد نظر خود می

ها دارای پسروندهای هدامن. یا اصطالهاً باید آزاد باشد کنید. دقت کنید که دامنۀ شما نباید قبالً توسط فرد دیگری گرفته شده باشد

های اینترنتری دارد. های ملی ایران است که قیمت به مراتب کمتری نسبت به دیگر دامنهمربوط به دامنه irمختلفی هستند. پسوند 

 پسروندهای دیگرر از های بین المللی کمتر نیست.استفاده کنید که کیفیت آنها از دامنه irهای کنم از دامنهبه شما هم پیشنهاد می

توانیرد بررای راه انردازی ها هرم میشوند که از این نوع دامنرههای بین المللی شناخته میو ... هم به دامنه com, org, netقبیل 

سایت خود استفاده کنید. البته هزینۀ ثبت آنها بیشتر است. ثبت دامنه به صورت سالیانه است و شما بایرد هرر سراله آن را تمدیرد 

توانید به تعداد دلخواه دامنه ثبت کنید و برای این کار نیازی بره مجروز یرا مردرک ز آن استفاده کنید. شما میکنید تا قادر باشید ا

تواند برای خود یا کسب و کار خود دامنه ثبت کند و با استفاده از یرک فضرای میزبرانی سرایت خرود را خاصی نیست. هر کسی می

 بسازد.

https://webnolog.net/
https://webnolog.net/
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تره البرسد که شما تمامی آن چیزهایی که برای طراهی سایت با وردپرس نیاز اسرت را در اختیرار داریرد. در هال هاضر به نظر می

شود کره یترنت باعث مزمان و عالقه را هم باید به فهرست باز اضافه کنید. عالقۀ به این کار و دیده شدن در سطح شبکۀ جهانی این

ضرح ف کرامالً وار دست از کار نکشید. به همین دلیل پیشنهاد من به شما این است تا زمانی که یک هدشما دلسرد نشده و وسط کا

ود را انید سایت خرو کامل برای خود ترسیم نکردید، دست به کار نشوید. با ترسیم یک هدف، انگیزه به کمک شما خواهد آمد تا بتو

 به بهترین شیوۀ ساخته و آن را مدیریت کنید.

هرت اسرت کره وردپرس را روی فضای میزبانیِ خود نصب کنید. نصب کردن وردپرس روی فضای میزبانی بسیار ساده و را هال باید

ل بهترر س بررویم، اواما قبل از آنکه به سراغ نصب وردپر در ادامۀ کتاب به صورت تصویری به شما مراهل کار را توضیح خواهم داد.

توانید از امکانرات فضرای میزبرانیِ خرود اسرتفاده که  همان بخشی است که شما میآشنا شوید  cPanelاست کمی با کنترل پنل 

 کنید. پس همچنان با کتاب آموزش طراهی سایت با وردپرس همراه ما باشید.

  

 نیازهای طراحی سایت با وردپرسپیشتهیه 

 

 

  

http://computeruser.ir/?p=1306
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  cPanelکار با 

ن را بایرد ع فضای میزبانی باید از آن استفاده کرد، طریقۀ کار کردن با آه به جهت کنترل منابکافزار تحت وبی پنل به عنوان نرمسی

نریم و وارد ود را براز کیاد داشته باشیم. برای ورود به این کنترل پنل باید از مرورگر اینترنتی خود استفاده کنریم. بایرد مرورگرر خر

ده است برای ورود بره محریط شخصریِ خرود اسرتفاده ری که به شما داده شپنل شد و از نام کاربری و رمز عبوصفحۀ ورود به سی

 نمای این کنترل پنل به مانند تصویر زیر است:کنید. 

 

پنل باید روی نماد آن در صفحۀ اصلی کلیک کنید. هرر بخرش های مختلف سیبینید، برای ورود به بخشهمانطور که در عکس می

، بررای مردیریت که در تصویر باز کرامالً مشرهود اسرت Filesشامل ابزارهایی برای یک کار به خصوصی است. مثالً ابزارهای جعبۀ 

پنل در این گروه قرار دارند که هتری بررای نصرب یرد دارند. بیشترین استفادۀ ما از ابزارهای سهای روی فضای میزبانی کاربپرونده

 یزبانی خود قرار دهید.روی فضای م File Managerهای وردپرس را با استفاده از وردپرس اول باید پرونده

 لی قابل نمایش است. به عنوان مثال دومرینبندی شده در صفحۀ اصپنل به صورت گروهتمامی ابزارها یا همان صفحات مختلف سی

های داده بایرد شود که برای کار با پایگاهشناخته می DATABASESجعبه ابزاری که در تصویر باز نمایش داده شده است با عنوان 

های سرایت بره صرورت پنل هم کار کنیم. وردپرس نیاز به یک پایگاه داده دارد. پایگاه داده مکانی است که دادهبا این قسمت از سی

کنیرد. مرتن، عنروان، شر میرض کنید که شما یک نوشته منتفشوند. مثالً متن ساده در آن به صورت ساختاربندی شده ذخیره می

های شود. پایگاه داده هم خود دارای جدولها و دیگر مشخصات آن نوشته درون پایگاه داده به صورت یک رکورد ذخیره میبرچسب

رس شود. با افزایش تجربۀ شما از وردپرس، ساختار پایگراه دادۀ وردپرمختلفی است که درون هر جدول یک نوع اطالعات ذخیره می

 خواهید شناخت. را هم
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تانید از آنها استفاده کنیرد. پنل وجود دارد، ابزارهای دیگری هم هستند که بسته به نیازتان میعالوه بر این دو گروه ابزار که در سی

ک پنل آشنا شوید. با کلیرتوانید به طور کامل با سیکه تا به ازن تولید شده، شما می cPanelدر مجموعه ویدیوهای کامل و جامع 

د و یرا را تماشا کنی cPanelقسمت از مجموعه آموزش  77توانید روی پیوند زیر وارد سایت کاربر رایانه خواهید شد که از آنجا می

 دانلود کنید. HDبه رایگان با کیفیت 

 cPanelویدیوهای فارسی آموزش جامع 

یرازی نخیلی سخت نیست و در این کتاب آموزشی همچنین برای ساخت یک سایت با اسرتفاده از وردپررس  cPanelکار کردن با 

ی پنل کامالً بره آن مسرلط ساشید. مطمئن باشید که با دیدن چند قسمت اول ویدیوهای های آن آشنا بنیست که با تمامی قسمت

 فهمید که چطور باید از آن برای مدیریت سایت وردپرسی خود استفاده کنید. البته بیشرتر کرار شرما روی بخرشخواهید شد و می

 پنل شوید.پیشخوان وردپرس خواهد بود و نیازی نیست هر روز وارد سی

بینید که در این نوار اطالعات ارزشمندی از میزان منرابعی کره شرما اسرتفاده پنل شما یک نوار عمودی هم میراست سی در سمت

ار کنید بررای قررکردید و همچنین میزان هداکثری هر کدام قابل نمایش است. به عنوان مثال فضای میزبانی که شما خریداری می

ه استفاده شده، در نروار سرمت راسرت نشران ک. این میزان هجم را به همراه میزانی های مختلف دارای یک هجمی استدادن فایل

 داده شده. به طوری که با یک نگاه بتوانید وضعیت هاست خود را به دست آورید.

کتراب آمروزش جرامع پنل آشنا کردیم که بررای آمروزش کامرل آن شرما را بره در این قسمت از کتاب هم شما را مختصری با سی

 را به شما آموزش خواهد داد. cPanelکتابی کامل و جامع از همین نویسنده که به طور کامل دهیم. ارجاع می پنلسی

 

 cPanelای بر آموزش مقدمه

  

http://computeruser.ir/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%84/
https://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=77
https://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=77
https://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=77
https://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=77
https://webnolog.net/client/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=77
http://computeruser.ir/?p=1308
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 Site Softwareوردپرس با خودکار نصب 

رود بره شود. هاز که فضای میزبانیِ شما آماده است و اطالعرات وپس از تهیه هاست و دامنه کار اصلی شما از این مرهله شروع می

پنل بررای نصرب در سری Site Softwareتوانیرد از ابرزار کنترل پنل آن را دارید، وارد هساب خود شده و طبق مراهرل زیرر می

تان ل در دسرترسر این نکته هم هائز اهمیت است که تا زمانی که دامنۀ سایت شما به طور کامخودکار وردپرس استفاده کنید. ذک

و رفرتن بره  قرار نگیرد، قادر به نصب وردپرس نیستید. چرا که برای اجرا کردن نصاب در هالت نصب دستی و بررای دیردن سرایت

سراعت پرس از  24ثبت کردیرد، معمروزً بایرد  irاگر دامنۀ  بخش پیشخوان، باید از دامنۀ سایت خود استفاده کنید. به همین دلیل

یمیلی کره د را درون اثبت صبر کنید تا دامنۀ شما به طور کامل فعال گردد. اگر هم دامنه بین المللی ثبت کردید، باید اطالعات خو

هایی کره بعرد یمیلاضیحات کامل در برای شما ارسال شده است را تایید کنید تا دامنه برای استفادۀ شما در دسترس قرار گیرد. تو

 از خرید هاست و دامنه برای شما ارسال شده است ارائه شدند.

توانیم استفاده کنیم. روشی که در این فصرل از کتراب توضریح های مختلفی برای نصب وردپرس روی فضای میزبانی میما از روش

پنل است. ولی در فصل بعدی به روش دستیِ نصب وردپرس اشاره خواهد شرد در سی Site Softwareخواهم داد استفاده از ابزار 

پنل شرما بخرش . ولی اگر در سیلعۀ آن فصل خودداری کنیدتوانید از مطااگر مراهل نصب را در این فصل پی گرفته باشید، میکه 

Site Software باشد.توانید از روش دستی برای نصب وردپرس استفاده کنید که بسیار ساده و راهت میوجود نداشت، می 

وی ر Softwareپنل طبق توضیحاتی که در ایمیل شما بعد از خرید داده شده، باید از جعبرۀ ابرزار به هر هال با وارد شدن به سی

Site Software .کلیک کنید 

 

توانید به صورت خودکار نصرب کنیرد را خواهیرد دیرد. هایی که شما میخواهید شد که تمامی اسکریپتسپس وارد صفحۀ دیگری 

 خواهید شد.است که با کلیک روی آن به صفحۀ مدیریت نصب و هذف وردپرس وارد  Wordpressیکی از آنها 

 

اگر گزینره ای  دکار برای شما نصب شود.در این صفحه شما باید مشخصات سایت وردپرسی خود را بدهید تا وردپرس به صورت خو

مواردی که شما باید آنها را تنظیم کنیرد بره  وجود داشت روی آن کلیک نمایید. Show Advanced Configurationبا عنوان 

ای شما باید نشانیِ نصب وردپرس را تعیین کنید. از فهرست کشویی اول دامنره Installation URLصورت زیر هستند. از قسمت 
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ه قصد نصب شدن وردپرس روی آن را دارید را انتخاب کنید. این دامنه یا باید دامنۀ اصلی فضای میزبانیِ شرما باشرد و یرا اینکره ک

ای که باید وردپرس آنجا نصرب پنلِ خود متصل کردید. در جعبۀ دوم مسیر پوشهسیهای مختلف به ای باشد که شما به روشدامنه

ای با همین نرام درج شده است. یعنی وردپرس در پوشه wordpressدر تصویر زیر در این جعبه عبارت شود را باید انتخاب کنید. 

شود. در صورتی که بخواهید وردپرس روی ریشۀ دامنۀ شما نصب گردد و نیازی نباشد بازدید کنندگان شما برای ورود بره نصب می

وارد کنند، باید جعبۀ دوم را خالی کنید. پس هتماً این  /ی را بعد از صفحۀ اصلی سایت، بعد از زدن نشانیِ دامنه، یک عبارت دیگر

 کار را انجام دهید.

 

 Admin User .توصریه  : نام کاربری وردپرس خود را که باید با آن وارد محیط پیشخوان وردپررس شروید را وارد کنیرد

 استفاده نشود! adminهای غیر قابل هدس استفاده کنید. مثالً از شود که از عبارتمی

 Admin Password د کنید.: رمز عبور ورود خود را که برای ورود به پیشخوان باید استفاده کنید را در اینجا وار 

 Admin Password (Again)  تکرار رمز عبور را هم در این جعبره بزنیرد. دقرت کنیرد کره اگرر روی :Generate 

Password پنل استفاده کنید که یک رمز عبور قوی و خروبی رمز عبور خودکار سیتوانید از ابزار تولید کلیک کنید می

 را برای شما خواهد ساخت. آن را در یک جایی یادداشت کنید. از رمزهای عبور ساده هم به هیر عنوان استفاده نشود!

 Email تان را که باید وردپرس از طریق آن با شما در ارتباط باشد را وارد کنید.: نشانی ایمیل 

 

 رسیم که از اینجا باید مشخصات خودِ سایت وردپرس را تعیین کنید.می Additional installation optionsهاز به بخش 
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 Blog name توانیرد ویرایشرش : عنوان سایت را در این قسمت باید وارد کنید که بعداً هم از بخش تنظیمات سایت می

 کنید.

 Blog description د.ا باید وارد کنید که این مورد را هم بعداً قادرید ویرایش کنی: توضیحات سایت خود ر 

 Table prefix نهاد به شرما پیشر : پیشوند نام جداول در پایگاه دادۀ وردپرس را باید وارد کنید. اگر اطالع زیادی ندارید

 وارد کنید و تمام. wpشود که یک عدد دو هرفی بعد از می

 MySQL Database  از این فهرست کشویی هم مورد :Create New Database  را وارد کنید تا یک جردول ترازه

ا آنهرا یکری ر اگر از قبل جدولی را ساخته باشید، از این فهرست کشویی قادرید از برین برای نصب وردپرس ساخته گردد.

 دۀ جدید استفاده کنید.پایگاد دا گردد که از یکانتخاب کنید که وردپرس روی آن نصب شود. ولی شدیداً توصیه می

 

مشخصرات  کلیک کنید تا پس از گذشت چند ثانیه تمامی کارهای نصب وردپرس برای شما انجام شرده و Installدر آخر هم روی 

ورود بره  است. پس نشانیِ صفحۀ اصلی سایت ما هم همین اسرت. بررای webnolog.irدامنۀ ما در اینجا  ورود نمایش داده شود.

را در انتهای نشانیِ سایت خود  wp-adminشود( باید عبارت رس )بخش مدیریت وردپرس که با عنوان پیشخوان شناخته میوردپ

 اضافه کنید تا صفحۀ ورود برای شما ظاهر گردد.

Webnolog.ir/wp-admin 

رمرز عبرور  و( usernameربری )نشانی باز صفحۀ ورود به پیشخوان وردپرسِ سایت بنده را باز خواهرد کررد. کره بایرد از نرام کرا

(password.استفاده کنم تا بتوانید وارد محیط پیشخوان وردپرس شوم ) 
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 رسد و هاز زمان آن است که با پیشخوان برای کنتررل سرایت خرود کراربا ورود به بخش پیشخوان وردپرس کار نصب به اتمام می

ارسری انگلیسی وردپرس برای شما نصرب خواهرد شرد کره بررای ف کنید. دقت داشته باشید که در این روش نصب وردپرس، نسخۀ

نتخراب اباید زبان فارسری را  Site Languageرفته و از فهرست کشویی  Settingsکردن آن باید از پیشخوان وردپرس به بخش 

 کلیک کنید. Save Changesکنید و روی 

 

هرای های دیگر کتاب بررای آمروزش بخشاستفاده را ببرید. با فصلتوانید نهایت هاز از محیط فارسی بخش پیشخوان وردپرس می

 مهم پیشخوان وردپرس همراه ما باشید.

 آموزش نصب خودکار وردپرس

  

http://computeruser.ir/?p=1310
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 نصب دستیِ وردپرس

دستیِ وردپرس  برای نصب وردپرس استفاده نکرده باشید، در این فصل از کتاب به نصب Site Softwareاگر به هر دلیلی از ابزار 

را ترا  اما دقت کنید که اگر به هر روشری وردپررسای میزبانی از هر نوع کنترل پنل قابل اجراست. پردازیم که روی تمامیِ فضاهمی

 اندازی سایت با وردپرس نیست.وزش راهازن نصب کرده باشید، دیگر نیازی به طی مراهل این فصل از کتاب آم

 های وردپرس روی هاستبارگذاری پرونده

خش مدیریت بکلیک کنید تا وارد  File Managerشده و روی نماد  cPanelوارد  ابتدا باید ،اما برای نصب وردپرس به این شیوه

 پنل شوید.پروندۀ سی

 

و  persian.com-wpکاری که ما در اینجا باید انجام دهیم بارگذاری فایل فشردۀ وردپرس است. پس اول باید با رفتن به نشرانی 

 Fileیک نسخه از وردپررس را روی رایانرۀ خرود داشرته باشریم. هراز برا رفرتن بره سپس دریافت نسخۀ وردپرس فارسی از آنجا، 

Manger  به پوشۀpublic_html  وارد خواهیم شد و رویUpload کنیم. پوشرۀ ی صرفحه کلیرک مریاز برازpublic_htm 

شود. پرس مرا وردپررس را آنجرا همان ریشۀ سایت شماست که هر چه روی آن بریزید، در صفحۀ اصلی سایت شما نمایش داده می

 پرونده از قبل وجود دارد را هذف کنید.بهتر است درون ریشۀ سایت هر چه  نصب خواهیم کرد.

 

ه و روی پروندۀ فشردۀ وردپرس را که از سایت وردپرس فارسری دریراف کررده بودیرد را انتخراب کررد Select Fileبا کلیک روی 

Open .کلیک کنید. سپس صبر کنید تا بارگذاری وردپرس روی فضای میزبانیِ شما انجام شود 

http://wp-persian.com/


17 
 

 

 Fileپس از اتمام کار بارگذاری پروندۀ فشردۀ وردپرس، هاز باید آن را از هالت فشرده خارج کنیم. پس در هرالی کره دوبراره بره 

manager  منتقل شدید، باید روی فایل وردپرس یک بار کلیک کنید تا انتخاب شود، سپس از نوار دسرتورات برازی صرفحه روی

Extract  ای تعیین محل خارج شدن از هالت فشرده باز شودیک پنجره برکلیک کنید تا . 

 

 های وردپرس از هالت فشرده خارج شوند، د قت کنید.کلیک کنید. به مسیری که قرار است پرونده Extract file(s)هاز روی 

 

کره محتویرات  wordpressنگاه کنید، خواهید دید که یک پوشه برا نرام  public_htmlو مسیر  File Managerهاز اگر به 

 وردپرس درون آن قرار گرفته است ساخته شده است.
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از نوار دستورات برازی  Deleteتوانید آن را انتخاب کنید و روی دستور وردپرس نیازی نداریم. می zipازن دیگر به پروندۀ فشردۀ 

کنیرد بره ای کره شرما هرذف میپرونده دقت کنید که هر صفحه کلیک کنید تا این پرونده از روی فضای میزبانیِ شما هذف شود.

 م خالی کنید.ه( را Trashشود. هر از چند گاهی باید سطل زباله )سطل زباله منتقل می

یرات درون ایرن کلیک کنید تا وارد این پوشه شروید. مرا بایرد محتو wordpressهاز با دو بار کلیک روی نماد پوشۀ کنار عبارت 

تویرات برا کلیک کنید تا همۀ مح Select Allقل کنیم. پس باید از بازی صفحه روی دستور منت public_htmlپوشه را به مسیر 

 هم انتخاب شوند.

 

های خواهد مسیر جابجایی پرونردهای باز شود که از ما میاز دستورات بازی صفحه کلیک کنید تا جعبه Moveسپس روی دستور 

 انتخاب شده را تعیین کنیم.
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 Moveرا از انتهای مسیر در جعبه ای که تصرویر آن در براز مشرهود اسرت پراک کررده و روی  wordpressکافی است عبارت 

File(s) .هراز روی  کلیرک کنیردUp One Level توانیرد پوشرۀ کلیرک کنیرد ترا بره یرک پلرۀ برازتر منتقرل شروید. هراز می

wordpress .را که خالی شده است را هذف کنید 

 وردپرسساخت پایگاه داده برای 

نردۀ یرا همران ابرزار مردیریت پرو File Managerیزبانی خود قرار دادید. کار ما با مهای وردپرس را روی فضای تا اینجا ما پرونده

انجرام  cPanelیق که این کار را هم باید از طر مان است.رسد. ازن نوبت به ساخت یک پایگاه داده برای سایتپنل به اتمام میسی

 کلیک کنید. MySQL Databasesصلی روی پنل رفته و از پیوندهای موجود در صفحۀ ایدهیم. پس به س

 

دپرس بدهیرد. ای خواهید شد که در آنجا باید یک پایگاه داده به همراه کاربر پایگاه داده بسازید تا این مشخصات را به وروارد صفحه

 رتباط برقرار کند.اکرده اطالعات تواند با پایگاه داده برای ذخیره وردپرس هم پس از آن می

یگاه دادۀ جدید بسازید. پرس باید یک پاCreate New Database های داده، از بخش پس از وارد شدن به صفحۀ مدیریت پایگاه

 کلیک کنید. Create Databaseیک نامی را درون جعبۀ آن وارد کنید و روی 

 

نرام  شود. دقت داشته باشید کره در تصرویر زیررپس از آن پایگاه داده برای شما ساخته خواهد شد و نتیجه به شما نمایش داده می

ه صورت یعنی یک پیشوند هم خواهد داشت که الزامی است و ب webnolo_mywpپایگاه دادۀ ما به این صورت نشان داده شده: 

 شود.وده میهای دادۀ شما افزخودکار به پایگاه

 

های داده خواهیم رفت. در اینجا باید از صفحۀ مدیریت پایگاه Add New Userکلیک کنید. هاز به سراغ بخش  Go Backروی 

 کلیک کنید. Create Userیک کاربر پایگاه داده بسازیم. پس مشخصات این کاربر را به سادگی وارد کنید و روی 
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 Username .قسمت دوم نام کاربری کاربر را باید وارد کنید : 

 Password ه آن کری هم نیسرت : رمز عبور این کاربر را باید وارد کنید که این رمز عبور باید فوق العاده قوی باشد. نیاز

د کلیک کنید و یکی رمزعبور کامالً تصادفی و قروی تولیر Password Generatorرا هفظ کنید. پس بهتر است روی 

خرواهیم یمشت کنید کره کنید. فقط این رمز را به همراه نام کاربریِ کاربر، و همچنین نام پایگاه داده فعالً در جایی یاددا

 برای نصب به وردپرس بدهیم.

 Password (Again)  تکرار رمز عبور را هم باید در ایرن جعبره وارد کنیرد. اگرر از ابرزار :Password Generator 

 ید، به صورت خودکار این گزینه هم پر خواهد شد.استفاده کرده باش

 اده شود.کلیک کنید تا پیام موفقیت آمیز بودن ساخت کاربر پایگاه داده هم به شما نمایش د Create Userهاز باید روی 

 

 Add User To Databaseکلیک کنید. در مرهلۀ سوم باید کاربر را به پایگاه داده متصل کنید. پرس از بخرش  Go Backروی 

 .کلیک کنید Addاز فهرست کشویی اول نام کاربر، و از فهرست کشویی دوم نام پایگاه داده را انتخاب کنید و روی 
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ود و از شررا از بازی صفحه کلیک کنیرد ترا انتخراب  ALL PRIVILEGESدر صفحۀ بعدی که برای شما باز خواهد شد باید گزینۀ 

 کلیک کنید. Make Changesپایین صفحه روی 

 

بره  ته باشرید ترادر اینجا هم کار ساخت پایگاه داده برای نصب وردپرس هم به اتمام رسید. ازن شما باید سره ترا مشخصره را داشر

 مرهلۀ بعدی نصب وردپرس که همان اجرای نصاب وردپرس است وارد شوید.

 نام پایگاه داده .1
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 نام کاربر پایگاه داده .2

 رمز عبور کاربر پایگاه داده .3

 اجرای نصاب وردپرس

ده ترا شرت خرود وارد در هال هاضر اگر دو مرهلۀ قبلی را با دقت انجام داده باشید، زمان آن است که با مرورگر خود به نشانی سای

 نصاب وردپرس اجرا شود.

 

رای نصرب برتوضیحاتی که داده شده است را کمی مطالعه کنید. در این توضیحات به شرما خواهرد گفرت کره بایرد الزامرات اولیره 

 لیک کنید.ک "بزن بریم!"وردپرس را داشته باشید که همان نام و کاربر پایگاه داده به همراه رمز عبور آن است. پس روی 

 ها را با دقت پر کنید.ای که ساختیم پشت سر بگذارید. پس یکی یکی گزینهادهمرهلۀ بعدی را باید با اطالعات پایگاه د

 تران باشرد نرام ای که ساختیم را وارد کنیم. اگر یادنام پایگاه داده : کامالً مشخص است که در اینجا ما باید نام پایگاه داده

 بود. webnolo_mywpپایگاه دادۀ من 

 ده را باید در این قسمت وارد کنید.نام کاربری : نام کاربریِ پایگاه دا 

 مرز عبرور گفتره شرد، ر رمز : رمز عبور کاربر پایگاه داده که خودتان تعیین کردید را باید در اینجا وارد کنید. همانطور که

 پایگاه دادۀ شما باید آن قدر قوی باشد که سبب تنش آفرینیِ امنیتی برای سایت شما نشود.
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 جا همان داده : در اینمیزبان پایگاهlocalhost .را بگذارید باشد 

 توانید همین های پایگاه دادۀ وردپرس تعیین کنید. میبایستی یک پیشوند برای جدولپیشوند جدول : در این قسمت می

wp شود که این عبارت دو هرفی را برای افرزایش امنیرت سرایت تغییرر دهیرد. بگذارید باشد. از طرف دیگر پیشنهاد می

 خاطر سپردن آن نیست.نیازی به به 

 

 رد نیراز بررایاگر مشکلی در وارد کردن مشخصات موکلیک کنید و صبر کنید تا به صفحۀ بعدی وارد شوید.  "فرستادن"هاز روی 

کلیرک  "اجرای نصب"یر زیر نشان داده خواهد شد که باید روی دکمۀ ای با متن تصواندازی وردپرس وجود نداشته باشد، صفحهراه

 کنید.

 

شرود. شرما بایرد مشخصرات سرایت خرود را وارد کنیرد و روی باکلیک روی اجرای نصب صفحۀ دریافت مشخصات سایت ظاهر می

 اندازی وردپرس کلیک کنید.راه
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وجود دارد.  دفعات بعدی عنوان سایت را در جعبۀ اول وارد کنید. این عنوان باید کوتاه و توضیحی باشد. البته امکان تغییر عنوان در

زدن باشرد  یا چیرزی کره قابرل هردس adminام کاربری را هم یک عبارت انگلیسی و قابل به خاطر سپاری وارد کنید. از عبارت ن

 د.استفاده نکنید. رمز عبور موجود درون جعبه را هم برای ورود به بخش ناهیه کاربری در جای مطمئنی ذخیره کنی

امن و ایمن است.  برای مدیریت رمزهای عبور به صورت Keepassده از نرم افزار نکته: برای ذخیرۀ رمزهای عبور بهترین کار استفا

وجرود  KeePassهای مختلف شود این نرم افزار را روی رایانه و همچنین گوشیِ هوشمند خود نصب کنید. نسخهشدیداً توصیه می

 دارد که رایگان قابلیت دریافت و نصب شدن دارند.

 شرود و پیرام زیرر بره شرماکلیک کنید. وردپرس شما نصب می "راه اندازی وردپرس"ارد کنید و روی در نهایت هم ایمیل خود را و

 برگردانده خواهد شد.
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ین صرفحه ورود انشانی  به صفحۀ ورود هدایت خواهید شد. "ورود"کار نصب وردپرس در اینجا به اتمام خواهد رسید. با کلیک روی 

ید صرفحۀ های مرورگر خود اضافه کنید. تا در دفعات بعدی به سهولت بتوانفهرست عالقه مندی را به خاطر داشته باشید یا آن را به

 ورود به وردپرس را باز کنید.

 

کلیرک  "ورود"اندازیِ سایت تعیین کردید را وارد کنیرد و روی در صفحۀ ورود کافی است نام کاربری و رمز عبوری که در هنگام راه

، سترسی داریددیشخوان وردپرس هستید. از ازن به بعد از طریق همین بخش که فقط خود شما به آن کنید. شما ازن وارد بخش پ

ر اصلیِ نید. اما کاکمی توانید به کنترل سایت خود مشغول باشید. شما تا اینجا توانستید وردپرس را روی فضای میزبانیِ خود نصب 

 شوید. ۀ کتاب همراه با بنده باشید تا بیشتر با وردپرس آشناشما از ازن به بعد شروع خواهد شد. بهتر است با بقی

 آموزش نصب دستی وردپرس

  

http://computeruser.ir/?p=1312
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 پیشخوان وردپرس

شرود. بررای ورود بره کنیم، پیشرخوان وردپررس گفتره میبه بخشی که ما از آنجا سایت وردپرسیِ خرود را مردیریت و کنتررل مری

ورود به وردپرس کره تصرویر  را اضافه کنید، صفحۀ wp-adminپیشخوان وردپرس باید به انتهای نشانیِ دامنۀ سایت خود عبارت 

ردپررس ط پیشرخوان وطریق آن با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود قادری وارد محی آن را در فصل قبلی دیدید، باز شده و از

 شوید.

 

ایت دهد. در اینجا شما می توانیرد کنتررل سرتصویر باز نمایی از صفحۀ اصلیِ پیشخوان وردپرس بعد از نصب وردپرس را نشان می

پیونردهایی ه کوجود دارد  "به وردپرس فارسی خوش آمدید!"عنوان یک جعبه در بازترین قسمت با خود را کامل به دست بگیرید. 

ک روی د که با کلیرا برای رفتن به صفحات پرکاربرد پیشخوان وردپرس در خود جای داده است. مثالً همان دکمۀ آبی رنگ را ببینی

ی سرایت خرود انتخراب کردیرد، ظیمات و شخصی سازی قالب سایت وارد شوید. بسته بره قرالبی کره برراتوانید به صفحه تنآن می

 توانید انجام دهید.تنظیمات قالب را از بخش شخصی سازی می

یرد. همیشه ببند برای "لغو"این جعبه پیوندها که پس از نصب وردپرس به شما نمایش داده خواهد شد، را می توانید با کلیک روی 

 وارد شوید.توانید به آن صفحات یچرا که از نوار ناوبری سمت راست صفحه هم م

 رویم سراغ همان نوار مشکی رنگ ناوبری سمت راست پیشخوان وردپرس که شامل پیوندهای گروه بندی شده برای رفتن برهاما می

 ردپرس به صورت زیر هستند:وهای مختلف پیوندهای ناوبری صفحات مختلف است. گروه
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 :ها و های جدیرد هسرته، افزونرههای نسرخه صفحۀ اصلی پیشخوان وردپرس و همچنین صفحه به روز رسانی پیشخوان

های وردپرس در این مجموعه قرار گرفته است.قالب

 جام است.: تمامی کارهایی که باید روی انتشار محتوای سایت انجام دهید، از این گروه صفحات قابل اننوشته ها

 :ای، همچنین افزودن یرک پرونردۀ چندرسرانه ای از ایرن دسرته های چندرسانهصفحات مربوط به مدیریت پرونده رسانه

شود.صفحات انجام می

 توانید انجام دهید.مدیریت برگه ها که هکم صفحات یکتا درون سایت شما را دارند را از این طریق می ها:برگه

 توانید انجام دهید.رت کاربران سایت را از این بخش میها یا همان نظامدیریت دیدگاه ها:دیدگاه

 :شرود. در کرل تنظیمرات های سایت از اینجا انجرام میها و فهرستهای سایت و همچنین ابزارکتنظیمات قالب نمایش

گیرد.می شود از اینجا انجامنمای سایت شما که به بازدیدکنندگان نمایش داده می

 اند.ار گرفتهشوند در اینجا قرهایی که روی سایت نصب میدن افزونهافزودن و هذف کر ها:افزونه

 :های مختلف پیشخوان سایت قابل تنظیم ایرن ایرن بخرش مدیریت کاربران سایت و دسترسی هر کاربر به بخش کاربران

است.

 :سرت. البتره برا نصرب دپررس اای از ابزارهرای وربرری زیرر مجموعرهابزارهای اضافی از قبیل درون ریزی و برون ابزارها

حات اضافه گردد.های دیگری هم به این گروه صفاست زیربخش های دیگر هم ممکنافزونه

 :انرد. عرالوه برر آن تنظیمرات بندی شده در این گروه صفحات قرار گرفتهتنظیمات کلی سایت به صورت دسته تنظیمات

 های سایت هم ممکن است در اینجا ظاهر شوند.افزونه

صرفحه را  گفته شده در باز، شما وارد هر صفحه از پیشخوان وردپرس که شوید، در بخش سمت چپ که قسمت اعظمبا توضیحات 

از نروار نراوبری، وارد  هانوشتتهال با کلیک روی گروه پیوندهای به عنوان مث توانید انجام دهید.گیرد، کارهای اصلی را میدر بر می

توانید آنها را هذف و یا ویررایش شوند. پس از آن میتا به ازن منتشر کردید فهرست میهایی که گردید که کل نوشتهای میصفحه

برا  مالً تصرویریدرادامۀ کتاب شما را به طور کلی و کا کنید. به طور خالصه روی تک تک محتوای سایت خود کنترل داشته باشید.

 های دیگر پیشخوان وردپرس آشنا خواهیم کرد.گروه بخش

 

 پیشخوان وردپرسآموزش 

  

http://computeruser.ir/?p=1314
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 تنظیمات وردپرس

 های خرود را رویپس از اینکه وردپرس را نصب کردید و همه چیز آماده است برای داشتن یک سایت کامل، قبرل از اینکره نوشرته

در بره ی مراتب زیراد سایت منتشر کنید، بهتر است تنظیمات سایت را اول انجام دهید. تنظیماتی که شاید ساده باشند، اما تاثیر به

ای است. امرا همرین عنروان سرایت در جرذب موفقیت رساندن سایت دارند. مثالً فرض کنید که عنوان سایت یک عبارت چند کلمه

تی کره تاب، تنظیماکبازدید کننده به سایت شما مخصوصاً از موتورهای جستجو تاثیر بسیار زیادی دارد. به هر هال در این فصل از 

 ید را خدمت شما توضیح خواهم داد.اندازی سایت انجام دهاهشما باید در ابتدا پس از ر

 همگانی

شوند، که یکی از آنها تنظیمات همگانی است. تنظیمات عمومی سایت شرما در های مختلفی تقسیم میه بخشتنظیمات وردپرس ب

انرد. ای گرفتهجهمگی در این صفحه مالک سایت، این صفحه قرار گرفته است. تنظیماتی مثل عنوان و معرفی کوتاه سایت و ایمیل 

 گردد.عالوه بر آن نحوۀ عضوت در اسیت و نقش پیش فرض افراد عضو شده هم در اینجا تنظیم می
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توانید وارد بخش تنظیمرات همگرانی شرده و از فهرسرت ای میاگر سایت شما دارای زبان به غیر از فارسی است، بدون هیر دغدغه

جرای  اریخ در جرایرسی را انتخاب کنید. زمان محلی و ساختار زمان و تاریخ در نحوۀ نمایش زمان و تکشویی زبان فارسی، زبان فا

اندازی سایت با اسرتفاده از وردپررس بره درسرتی تنظریم ترین گام پس از راهبایستی در ابتداییکند که میسایت شما را تعیین می

ی تغییررات های تنظیمی دارد، فراموش نکنید که روی ذخیرهکه گزینه در نهایت در هر کدام از صفحات پیشخوان وردپرس گردند.

 هتماً کلیک کنید تا تغییرات ایجاد شده از جانب شما ذخیره گردند.

 

 

 نوشته

بخش تنظیمات نوشته، تنظیماتی را در خود جای داده است که مربروط بره انتشرار نوشرته در سرایت شماسرت. دسرته و سراختار 

توانید از طریق این صفحه تنظیم کنید. یکی از امکانات بسیار جالب وردپرس این است که با ار هر نوشته را میفرض برای انتشپیش
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ارسال ایمیل قادرید نوشته درون سایت خود منتشر کنید. به این صورت که اول باید با استفاده از کنترل پنل فضای میزبرانیِ خرود 

سازید و پس از آن مشخصات آن هساب ایمیل را به این قسمت از تنظیمات وردپررس یک هساب ایمیل با نشانیِ غیر قابل هدس ب

ای را ارسال کنید، به صورت خودکار وردپرس آن نامه را دریافت کررده و بره بدهید. هاز زمانی که به نشانیِ آن صندوق ایمیل نامه

 کند.صورت یک نوشته درون سایت شما منتشر می

 

 

 خواندن

 ها در سایت برای بازدیدکنندگان است. اینکه در هر صرفحه از سرایت کرهتنظیمات بخش خواندن هم مربوط به نحوۀ نمایش نوشته

ها نمایش داده شروند، از تنظیمرات ایرن شود، چه تعداد از آخرین نوشتههای سایت برای بازدید کنندگان فهرست میمعموزً نوشته

توانید تعیین کنید کره در صرفحۀ اصرلی سرایت شرما بره جرای نمرایش آخررین وه بر آن میعالبخش از تنظیمات وردپرس است. 

 ده شود.هایی که تا به ازن ساختید نشان دااز برگه های منتشر شده، یک برگهنوشته

 جسرتجو هرایموتور بره نمایشهای تنظیمی این سایت که در فعال کردن آن باید نهایت دقت را داشته باشید، گزینۀ یکی از گزینه

ماننرد گوگرل ورودی و بازدیرد داشرته خواهید از موتورهای جستجو گیرد که شما نمیاست که اگر فعال کنید، وردپرس در نظر می

 خواهید که این اتفاق بیافتد. پس این گزینه را به هیر عنوان فعال نکنید.باشید که در بیشتر مواقع شما هتماً نمی
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 وگوهاگفت

های سرایت اسرت. بره عنروان مثرال در ایرن های هر صفحه از نوشتهتنظیمات بخش دیدگاهوگوها مربوط به صفحه تنظیمات گفت

ها از جدید به قدیم مرتب شروند یرا های اخیر نمایش داده شود. یا اینکه دیدگاهتوانید تعیین کنید که چه تعداد از دیدگاهصفحه می

 بالعکس.

ها را به صورت خودکار جفنگ تشخیص دهرد هرم از دیگرر تنظیمرات مربروط بره اینکه کدامیک از دیدگاه تنظیمات دیگر از قبیل

های ناخواسرته یرا ها است. دقت داشته باشید که با افزایش بازدید از سایت، متوجه این مورد خواهید شد کره تعرداد دیردگاهدیدگاه

های ضرد هرزنامره ظیمات این صفحه و همچنین تنظیمرات افزونرهده از تنها روز به روز در هال افزایش است. با استفاهمان جفنگ

های جفنگی که دارای یرک کلمرۀ کنید که دیدگاهمثالً اگر اهساس می های جفنگی را بگیرید.توانید جلوی ارسال چنین دیدگاهمی

 ت فهرست سیاه را تعیین کنید.دوق جفنگ منتقل کنید، باید از اینجا کلماخواهید آنها را به صنخاصی هستند و شما می
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  هارسانه

ز آن کنید، وردپررس ازمانی که شما یک پروندۀ تصویری مثل عکس را روی فضای میزبانیِ خود با استفاده از وردپرس بارگذاری می

سرتفاده کنیرد، های خرود از آن عکس درون نوشرتهسازد که زمانی که خواسته باشید اهای مختلفی میهای مختلفی با اندازهنسخه

نردازۀ اها در وردپرس شما هستید که قادریرد تعیرین کنیرد قادر باشید از انداوۀ مد نظرتان استفاده کنید. در بخش تنظیمات رسانه

فرضری سازد برای ابعاد مختلف، چقدر باشد. اندازه بندانگشتی، میانه و بزرگ از ابعراد پیشطول و عرض یک عکسی که وردپرس می

غیرفعرال  آنها را تغییر دهید و یا هتی آنها راتوانید اندازۀ سازد. هاز شما میپرس به صورت خودکار از یک عکس میهستند که ورد

وی ذخیرره رظرور کنیرد و سرپس را برای طول و عرض هرر کردام من 0کنید. برای غیرفعال کردن هر کدام از ابعاد کافی است عدد 

 تغییرات کلیک کنید.

تان را دسته بندی کند، باید گزینۀ آخر این صفحه را فعرال های روی سایتوردپرس به صورت ماهیانه عکساگر هم خواسته باشید 

 کنید.
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 پیوندهای یکتا

ک یشود. بهتر است هر صفحه از سایت شما دارای یک نشانی است. ساختار این نشانی از صفحه تنظیمات پیوندهای یکتا تعیین می

ین رفتن بیت شما و از را انجام داده و دیگر دست به آن نزنید! که این کار باعث به هر خوردن تعادل سابار برای همیشه این تنظیم 

 بازدیدهای آن خواهد شد.

توانید یکری دهیِ هر صفحه از صفحات سایت شما در این جا وجود دارد که از بین آنها میفرضی برای نحوۀ نشانیساختارهای پیش

رار خواهد قنی( آن صفحه را انتخاب کنید، عبارت عنوان نوشته در پیوند )نشا "نام نوشته"ن مثال اگر گزینۀ را انتخاب کنید. به عنوا

ر نشرانیِ یعنی عنوان نوشته د تر باشد.تواند مناسبانتخاب این مورد برای پیوندهای یکتای سایت می SEOگرفت که معموزً از نظر 

 صفحات سایت وجود داشته باشد.
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ه پرس آشنا کرداز شرح توضیحات صفحات تنظیمات پیشخوان وردپرس که امیدوارم شما را به نحو مطلوبی با تنظیمات ورداین بود 

هرای آموزشریِ هرا و فیلمبرای توضیحات بیشتر هم بهتر است ویدیوی آموزشی این بخش را هتماً مطالعه نمایید. دیگرر کتاب باشد.

 جمال را هم از دست ندهید.

 

 مات وردپرسآموزش تنظی
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 تنظیمات افزونه وردپرس فارسی

ها فارسی کردند که جا دارد تقدیری هم دهندگان ایرانی آن را برای ما ایرانیاساساً وردپرس یک اسکریپت انگلیسی است. اما توسعه

سرازی وردپررس اسرت فارسیم ساخت یک افزونۀ دهندگان فارسی وردپرس ههای توسعهیکی از فعالیتد. از آنها در این کتاب بشو

شرود کره سرایت شرما بره کند. همین باعرث میهای سایت شما را به فارسی تبدیل میهای تمامی قسمتکه اعداد، هروف و تاریخ

سرپس  واین افزونه را شرما بایرد نصرب  ا شود.زبانان سرتاسر دنیصورت یک سایت کامالً فارسی آمادۀ ارائۀ خدمات به تمامی فارسی

ز برازی اها وارد شرده و س از آن تنظیماتش را انجام دهید. برای نصب کردن آن، اگر نصب نباشد، باید به بخش افزونه. پفعال کنید

از مخرزن  را در جعبۀ جستجو وارد کنید و صبر کنید ترا ایرن افزونره wp jalaliکلیک کنید. سپس عبارت  "افزودن"صفحه روی 

 وردپرس یافت شود.

 

کلیرک کنیرد. امرا  "کردن فعال"مرتبط با افزوه کلیک کرده و افزونه نصب شود. سپس روی  "اکنون نصب کنهم"هاز روی دکمۀ 

افزونرۀ  "فعرال کرردن" توانیرد روی دکمرۀهای نصرب شرده میاگر این افزونه را از قبل نصب کرده باشید، با رفتن به صفحۀ افزونه

 کلیک کنید تا افزونه فعال شود. "وردپرس فارسی"
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ز فعال اپردازیم به تنظیمات افزونۀ وردپرس فارسی که پس در این فصل از کتاب آموزش راه اندازی سایت با استفاده از وردپرس می

ای بره ماننرد کردن آن بخشی به فهرست نوار ناوبری سمت راست با همین عنوان اضافه خواهد شد. برا کلیرک روی آن بره صرفحه

 تصویر زیر هدایت خواهید شد.

 

 و  واهرد کررداگر این گزینه را فعال کنید، اندازه و نوع قلم بخش مدیریت سایت برای شرما تغییرر خ نظیمات دیداری:ت

رخ رای بازدیرد کننردگان . دقت کنید که با فعال کردن این گزینه هیر تغییری در ظاهر سایت شما بتر خواهد شدشکیل

 نخواهد داد.
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 :توانیرد ینحوۀ تبدیل تاریخ از میالدی به شمسی را از طریق تنظیمات این بخش از صرفحه م تنظیمات تاریخ و ساعت

 انجام دهید.

 :ای در جای ج ید.اعداد از انگلیسی به فارسی را از این قسمت باید تنظیماتش را پی بگیر تبدیل تبدیل اعداد به فارسی

ید نید، بدون اینکه از طریق صفحه کلیدتان خواسته باشکل توانید اعداد انگلیسی را به فارسی تبدیمختلف سایت خود می

 فارسی بنویسید.

 :عشراری رای تبدیل هروف عربی به فارسی و همچنین عالمت خط کج به خای نقطه برای نشانۀ عردد اب قواعد نگارشی

 های این بخش را فعال کنید.باید گزینه

 :شود شوند تغییرات روی آن اعمال میهای شما ذخیره میشتهاگر این گزینه را فعال کنید، زمانی که نو تنظیمات خاص

 که باعث کاهش فشار روی فضای میزبانی و در نهایت سرورِ سایت شما خواهد شد.

 

بررای درک  کلیک کنید و صفحه را ترک کنید. "ی تنظیماتذخیره"های باز، در آخر باید روی پس از انجام تنظیم تک تک گزینه

 ویدیوی این بخش را هم ببینید. های درون این صفحه هتماًکارکرد بهتر تک تک گزینه

 

 آموزش تنظیمات افزونۀ وردپرس فارسی
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 وردپرس هایپوستهمدیریت و تنظیمات 

هسرته  کسی بخواهد از اینتوانند از آن استفاده کنند. اما اگر هر وردپرس یک هستۀ یکپارچه با امکانات مشخصی دارد که همه می

یردا های وردپرس هویرت خرود را پبرای راه اندازی یک سایت با یک ظاهر متفاوت استفاده کند، چه باید بکند؟ اینجاست که پوسته

تواند با نصب و یا هتی توسعۀ پوسته دلخواه خود ظاهر سایت خود را تغییر دهد و به امکانات آن با توجره بره کنند. هر کسی میمی

ئن برود از های روز وب اضافه کند. البته شما نباید نگران این باشید که چطور باید پوسته خود را بسازید. چرا که بایرد مطمرناوریف

تری نبایرد قبل پوسته مورد نظر شما ساخته شده و شما فقط کافی است با چند کلیک ساده آن را روی سایت خود نصرب کنیرد. ه

ا های وردپرس وجود دارد که شمهزار پوسته رایگان وردپرس در محیط وب و همچنین مخزن پوستهنگران هزینۀ آن باشید. هزاران 

 ارند.دتوانید از آنها استفاده کنید. به یاد داشته باشید که عبارت پوسته با قالب و هم چنین تِم در وردپرس یک مفهوم را می

های سرایت شماسرت. یا پوسرته د که کارش مدیریت روی پوستهوجود دار "نمایش"در پیشخوان وردپرس گروه صفحاتی با عنوان 

ه شرما توانید فعال کنیرد. همرین جرا برشما به تعداد دلخواه قادرید پوسته روی سایت خود نصب کنید. ولی تنها یکی از آنها را می

ا ممکرن اسرت بره خطرر هرم امنیرت سرایت شرما ر وکه از سرعت  های اضافی خودداری کنید.ب پوستهکنم که از نصپیشنهاد می

 بیاندازد.

 

هرایی را توانیرد فعالیتهای نصب شده برای شما باز خواهد شد. در این صفحه شرما میها، صفحۀ پوستهبا کلیک روی پیوند پوسته

گان دهای نصب شده انجام دهید. به عنوان مثال آنها را روی سایت خود فعال کنید که نمای سایت شما برای بازدیدکننرروی پوسته

 طبق آن پوسته تغییر کند.

تان باز خواهد شرد. اگرر های از پیش نصب شده فهرست شدند و شما با کلیک روی هر کدام از آنها جعبۀ جزئیات پوسته برایافزونه

توانیرد از برین ها روی عالمت + کلیک کنید، به یک صرفحۀ دیگرری هردایت خواهیرد شرد کره از آنجرا میدر همان صفحۀ پوسته

ن قالرب مرورد های موجود در مخزن وردپرس یکی را پیدا و روی سایت خود با یک کلیک نصب کنید. کار یافتن و پیدا کرردپوسته

 نظر به این سادگی نخواهد شد.



39 
 

 

 دهند.نمایش هستند که به شما قدرت انتخاب میها دارای یک پیشهر کدام از پوسته
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نمرایش آن را ببینیرد. جالرب بایسرتی روی آن کلیرک کنیرد ترا بتوانیرد جزئیرات و پیشمیبعد از اینکه قالب خود را پیدا کردید، 

در انتخاب خود دچار مشکل نشروید. برا کلیرک روی دکمرۀ  توانید ببینید تانمایش کامل آن را هم میاینجاست که هتی شما پیش

ها آن را وستهکنید. سپس با مراجعه به صفحه پ از بازی صفحۀ جزئیات و پیش نمایش، قادرید آن را روی سایت خود نصب "نصب"

 ایت خود فعال کنید.ستوانید آن را روی می "فعال کردن"خواهید دید و با کلیک روی دستور 

توانیرد هایی است که از قبل آنها را نصب کردید. که از بین آنهرا میهای پیشخوان وردپرس شما شامل قالبدر نهایت صفحۀ پوسته

سازیِ بصریِ قالب وردپررس وارد به صفحۀ سفارشی "سفارشی سازی"برای فعال شدن روی سایت اقدام کنید. با کلیک روی دکمۀ 

 توانید انجام دهید.خواهید شد که تنظیمات قالب را می

 

بینید که از سمت راست صرفحه بایرد بخرش تنظیمراتی را های سایت را میسازی یکی از قالبدر تصویر بعدی شما بخش سفارشی

نمایش تغییرات هم در قسمت سمت چپ صفحه قابل نمرایش اسرت. انتخاب کرده و سپس تغییرات مد نظرتان را ایجاد کنید. پیش

غییرات تلیک کنید تا کاز باز سمت راست صفحه  "ذخیره و انتشار"کردید، هال باید روی بعد از اینکه تغییرات مد نظرتان را ایجاد 

 ذخیره شوند.

 ه تنظیمات بره صرورت اولیره بررای هررگروه تنظیمات این صفحه ذکر شود این است که برخی از این گروای که باید راجع به نکته

تواند اضافه کند کره اسرتفاده کننردگان آن قالب می دیگر توسعه دهندۀکنید وجود خواهد داشت. اما برخی قالبی که شما فعال می

تر کنند. پس تنظیمات این صفحه برای هرر پوسرته ممکرن پوسته بتوانند به صورت سفارشی ظاهر سایت خود را باز هم اختصاصی

 باشد. ادهتواند بسیار ساست تفاوت داشته باشد که درک کارکرد هر کدام از این موارد در این صفحه می
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سرازی )کره برا آن آشرنا اما زیر گروه نمایش در پیشخوان وردپرس شامل صفحات دیگری هم هست. این صرفحات شرامل سفارشی

 کنیم.باشند. در ادامه به توضیحات مختصر هر کدام بسنده میها، سربرگ و ویرایشگر میشدید(، ابزارک، فهرست

هرای از پریش هایی که هر کردام کراربردی دارنرد و جزئری را بره بخشویرایش ابزارک ها بخشی است که به ما امکانصفحه ابزارک

دهد. در اینجا فرض شده است که کاربر نهایی که در هال استفاده از کنند، میتعریف شدۀ سایت ما برای بازدید کنندگان اضافه می

هرایی لب آزادیسایت خود را تغییر دهد. البته در قایک قالب است، با کلیک و کشیدن به سادگی بتواند جای جای عناصر صفحات 

 که توسعه دهندۀ پوسته در نظر گرفته است.

هرایی را توانیرد ابزارکانرد. از برین آنهرا میهای بالاسرتفاده قررار گرفتهدر تصویر زیر شما شاهد هستید که در سمت راست ابزارک

ی بازدید های جایگاه در سمت چپ، آنها را در قسمتی از سایت برارون جعبهانتخاب کرده و با گرفتن و کشیدن هر کدام از آنها به د

سرت. مرثالً اکه از قبل تعیین شرده  ها داردگیری ابزارکبرای جای  خاصیهای مکانیِهر قالب موقعیتکنندگان قابل نمایش کنید. 

هرای های سرایت. هراز شرما از صرفحۀ ابزارکهای نوارکناری، موقعیت ابزارهای نوار پایینیِ سایت و دیگرر قسرمتموقعیت ابزارک

نهرا را را قرار دهید و یا هتی ترتیرب آ های از پیش تعیین شدههای ابزارکی، ابزارکتوانید درون این موقعیتپیشخوان وردپرس می

رد خرا  هایی خواهید داشته که هر کدام کاربتغییر دهید. با این کار کنترل کاملی روی نمای سایت خود با استفاده از قطعه جعبه

 خود را دارند.
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گیریرد و بره های مورد نظرر خرود را از سرمت راسرت میها به واسطۀ گرفتن و کشیدن است. ابزارکتمامی کارها در صفحۀ ابزارک

هر ابرزارک دهید. ها انجام میکنید. بعد از آن همین کار را برای چینش ابزارکهای مکانی در سمت چپ رها میهای موقعیتجعبه

تواند برای خود تنظیماتی داشته باشید که با کلیرک روی سرربرگ آن تنظیمرات آن نمایران خواهرد شرد. هراز شرما بایرد هم می

 کلیک کنید. "ذخیره"تنظیمات آن را انجام داده و روی 

پیوندهایی است که قررار اسرت در جایگراهی از سرایت مرا ظراهر شروند و  ها که کار آن دسته بندیِ گروهرسیم به فهرستهاز می

جرود وهایی یک نوار پیوند در برازی صرفحات نمایش داده شوند. معادل انگلیسیِ آن همان منوها هستند. هتماً دیدید که در سایت

ها در تواند به صفحات مختلف هدایت کند. تنظیم نمایش نوع و تعداد پیوندها از طریق بخش فهرسرتها را مینندهدارد که بازدید ک

 شود.پیشخوان انجام می
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هرا کره پوسرتۀ شرما بایرد ها، پوستۀ شما هتماً باید از این قابلیت پشتیبانی کند؛ درست مثل همان ابزارکبرای استفاده از فهرست

د ایت شرما وجروسر. اما اگر قابلیت نمایش فهرست نداشته باشد، به این معنا است که جایی برای نمایش فهرست در دارای آن باشد

 ندارد.

موقعیت مکانی آن را تعیین کنید. بررای سراخت فهرسرت پس سها اول شما باید یک فهرست تازه بسازید و پس در صفحۀ فهرست

ها هرسرتکلیک کنید. همانطور کره گفتره شرد ف "ساخت فهرست"وارد کنید. سپس روی  "فهرستنام "هم باید نامی را در جعبۀ 

های دیگر است. پس بعرد از سراخت یرک فهرسرت بایرد از سرمت ای از پیوندها به دیگر صفحات سایت شما یا هتی سایتمجموعه

( را شرده بره فهرسرت )سرمت چرپ راست پیوندهایی را انتخاب کرده و به قسمت سمت چپ اضافه کنید. هراز پیونردهای اضرافه

 رت تودرتو در آورید. که این کار را هم با گرفتن و کشیدن قادرید انجام دهید.بایستی به صومی

 

زمینۀ سرربرگ سرایت را تعیرین کنیرد. برا است که شما از طریق این قسمت قادرید تنظیمات عکس و پس "سربرگ"بخش بعدی 

 شود.سازی خواهید شد و از آنجا کنترل سربرگ برایتان باز میبخش سفارشیکلیک روی پیوند سربرگ، شما وارد همان 

هایی که ترا بره هرال کد قالبتوانید کند. از آنجا میویرایشگر متنیِ کدهای قالب سایت شما را باز می "ویرایشگر"و در آخر صفحۀ 

ارد واسرته باشرید ه شده است که شما بدون اینکه خوروی سایت نصب کردید را ویرایش کنید. این ابزار در پیشخوان برای این تعبی

ش تری را طی کنید، اقدام به ویرایش کدهای قالرب کنیرد. البتره داشرتن دانرکنترل پنل سایت خود شوید یا اینکه مراهل پیچیده

های کدنویسی شود اگر اطالع دقیقی از این زبانضروری است و پیشنهاد می PHPو  CSSو  HTMLکدنویسی طراهی وب از قبیل 

 ندارید، وارد ویرایشگر کدهای قالب نشوید.
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اهر و ها به سادگی ظرخوب؛ به انتهای این فصل از کتاب رسیدیم. امیدوارم که شما ازن قادر باشید از طریق تنظیمات بخش پوسته

ارای ددگانش بایرد نندگان تغییر دهید. چرا که هر سایتی بسته به نوع محتروا و نروع بازدیرد کننرنمای سایت خود را برای بازدید ک

 ها متمایز کند.امکاناتی در ظاهرش باشد که آن را با دیگر سایت

 

 های وردپرسآموزش مدیریت و تنظیمات پوسته

 

 

 

  

http://computeruser.ir/?p=1320
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 های وردپرسمدیریت و تنظیمات افزونه

ابلیتی به دپرس دارای قکه اگر خواسته باشید به امکانات سایت خود اضافه کنید، باید چه کار کنید؟ ورتا به هال به این فکر کردید 

توانیرد شرما هرم از آنهرا اسرتفاده کنیرد. بخرش هایی که افراد مختلف برای وردپرس نوشرتند مینام افزونه است. که با نصب افزونه

توانید یک افزونۀ جدید نصرب کنیرد، پرس هستند. شما از این جا میانبی وردهای جهای وردپرس برای مدیریت همین برنامهافزونه

ها را در صورت تمایل انجام دهید. اگر هرم اهسراس کردیرد دیگرر بره های قبلی را مدیریت کنید، تنظیمات هر کدام از افزونهافزونه

 ای نیازی ندارید، آن را هذف کنید.افزونه

 

توانیرد از ، مییردبراز ببرتان را تر کنید، یا اینکه امنیت سایتبه فرض اینکه خواسته باشید امکان عضوگیری سایت خود را پیشرفته

کنرد، تان هرم خطرور نمیهای خا  همان کار استفاده کنید. شاید فکرش را هم نتوانید بکنید که برای هر کاری که به تخیلافزونه

هرره توانید آن را روی سایت خود نصرب کنیرد و از امکانرات آن بنه وجود دارد و شما با چند کلیک ساده میدر مخزن وردپرس افزو

 خواهیم شد. "شدههای نصبافزونه"پس وارد صفحۀ  ببرید.

 

کره بره صرورت هایی بینید. هر کردام از افزونرههایی که تا به ازن روی سایت شما نصب شدند را میدر اینجا شما فهرستی از افزونه

های هال مشخص شده است. افزونرهفعال هستند، یعنی همینک در هال ارائۀ خدمات روی سایت شما هستند، با پس زمینۀ آبیِ کم

شان کنید. در هر ردیف افزونه مشخصات همران افزونره درج آنها، فعال "فعال کردن"توانید با کلیک روی دستور غیرفعال را هم می
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توانید توضیحات هر چند مختصری راجع به آن افزونه به دست آوریرد. بررای جزئیرات شده است. مثالً در ستون توضیحات شما می

ه از روی سایت هرم بایرد اول آن برای هذف کردن یک افزون همان افزونه کلیک کنید. "نمایش جزئیات"بایست روی بیشتر هم می

 شود.شود. با کلیک روی آن افزونه از روی سایت وردپرسیِ شما هذف میظاهر می "پاک کردن"را غیرفعال کنید. هاز دستور 

و دیگری وردپررس  Akismet Anti-Spamفرض و مهمی که ما تقریباً باید آنها را روی سایت فعال کنید، یکی های پیشاز افزونه

امره مرورد فنگ یرا هرزنسی است. این دو افزونه در تصویر باز کامالً مشخص هستند که فعال شدند. افزونۀ اولی برای مبارزه با جفار

 ها کاربرد دارد.های مختلف سایت از جمله تاریخشود. افزونۀ دوم هم برای فارسی سازی بخشاستفاده واقع می

د شریگری خواهید کلیک کنید. وارد صفحۀ د "افزودن"ند بازی همین صفحه با عنوان اما برای نصب یک افزونۀ جدید باید روی پیو

 ۀ مورد نظر خود را پیدا کنید و تنها با یک کلیک آن را نصب کنید.توانید افزونکه از آنجا می

 

سرتجوی جز طریرق جعبرۀ شرود. اهای فعال در اینجا نمایش داده میهر افزونه به همراه مشخصات و میزان محبوبیت و تعداد نصب

خرواهم کنم و میرا وارد مری searchبازی این صفحه قادرید افزونۀ مورد نظر خود را پیدا کنید. مثالً مرن در ایرن جعبرۀ عبرارت 

کنند را پیدا کنم و یکی از آنها هایی که مرتبط با جستجو درون سایت هستند و به کیفیت این قابلیت در سایت من اضافه میافزونه

 روی سایت خود نصب کنم. را

 Search Everythingای با عنوان خوب، همانطور که در تصویر زیر شاهد هستید، یکی از نتایجی که به من برگردانده شد، افزونه

کند. اگر روی دکمۀ تر میاست که امکان جستجوی سایت را برای جستجوی یک صفحه درون سایت برای بازدید کنندگان پیشرفته

ای توانید آن را فعال کنید. برای یافتن هر افزونرهبعد از آن از همین جا میآن کلیک کنید، افزونه نصب شده و  "کننصباکنونهم"

 شمار افزونه طرف هستید!که در نظر دارید باید همین مرهلۀ را تکرار کنید. دقت کنید که شما با بی
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توانم ببینم. با کلیک روی ن را می، آ"های نصب شدهافزونه"کردم، با مراجعۀ به صفحۀ پس از اینکه بنده این افزونه را نصب و فعال 

 توانم آن را غیرفعال کنم.دستور غیرفعال کردن، هر زمان که خواسته باشم می

 

و دک هسراب ید یدقت داشته باشید که معموزً با نصب هر افزونه روی سایت، اندکی از سرعت سایت شما کاسته خواهد شد. شما با

خیر؟! بره  کند ارزش کاهش سرعت سایت را دارد یادوتا چهارتا کنید، ببینید آیا امکانی که افزونۀ مورد نظر به سایت شما اضافه می

های غیرضروری خودداری کنید. چرا که هم سرعت سایت شما را کراهش خواهرد شود از نصب افزونههمین دلیل است که گفته می

شود، ممکرن شود. هر افزونه به دلیل اینکه توسط افرادی مثل من یا شما نوشته میک خطر امنیتی محسوب میداد، هم به عنوان ی

های های کمتری روی سایت استفاده کنیم، اهتمال اینکه درگیر این هفرههای امنیتی باشد که هر چقدر از افزونهاست دارای هفره

 امنیتی شویم هم کمتر است.

دهد. در دست برردن بره های وردپرس هم به مانند ویرایشگر پوسته، به ما امکان ویرایش کدهای افزونه را میهبخش ویرایشگر افزون

شرود، درون کدهای افزونه بدون دانش کدنویسی اکیداً خودداری کنید. چرا که مشکالتی که با اینکار بررای سرایت شرما ایجراد می

 Fileشرود. در ایرن هالرت بایرد از طریرق هم بررای بازدیرد کننردگان می باعث از دسترس خارج شدن کل سایت هم برای شما و

manager  وارد شده و پوشۀ افزونه را از درون مسیرwp-content/plugins  هذف کنید و مجدد به بخش پیشخوان وردپررس

 وارد شوید.
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پرس هم امیدوارم که بتوانید از این قابلیت خوب ورصویری آشنا شدید. های وردپرس هم به طور کامل و تپس در این فصل با افزونه

 قرت کنیرد کرهد به درستی استفاده کنید. که نه تنها ضرری به سایت شما وارد نشود، بلکه باعث افزایش کیفیت سایت هرم بشرود.

اسرت ر ممکن است هر افزونه شامل تنظیمات خا  خودش هم باشد که در این صورت یک یا چند مورد به فهرست ناوبری سرمت

 پیشخوان وردپرس اضافه خواهد کرد. با کلیک روی آنها شما به صفحۀ تنظیمات آن افزونه هدایت خواهید شد.

 

 وردپرس هایافزونه تنظیمات و مدیریت آموزش
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 هاها و برچسبدسته

نظم را بره صرورت مرنظم در هر جایی ارزش خا  خود را دارد. شما باید با یرک طررز کراری قرادر باشرید صرفحات سرایت خرود 

ر تمامیِ بندی کنید تا بازدید کنندگان و هتی خود شما در مراجعات بعدی بهتر بتوانید یک محتوا را پیدا کنید. فرض کنید اگدسته

تواننرد کننرد، میشدند. در این هالت آیا افرادی که از سایت شما بازدید میای روی هم تلمبار میصفحات سایتِ شما به صورت فله

دو امکران  پس مرا در وردپررس برا اسرتفاده از یک مسیر خاصی به صفحۀ مدنظرشان برسند؟ جواب این سوال قطعاً منفی است.از 

 مان به همراه آوریم.ها باید بتوانیم این ساختاربندی را شکل دهیم تا مشخصۀ نظم را برای سایتها و برچسبدسته

موعۀ گر روی آن فهرستی از پیوندهای زیر مجوجود دارد که با بردن اشاره "هانوشته"گروه صفحاتی در پیشخوان وردپرس با عنوان 

 آن باز خواهد شد.

 

مان داشت. کره های سایتتوان کنترل کاملی روی نوشتهمی "افزودن نوشته"و همچنین  "های نوشتههمه"از دو صفحۀ اول، یعنی 

بررای  "هابرچسرب"و  "هادسرته"آنها انجام داد. اما دو صفحۀ دیگر برا عنروان  توان به واسطۀکامالً مشخص است که چه کاری می

 ه موضوع این فصل از کتاب ماست.های سایت کاربرد دارد کبندی نوشتهتعیین ساختاربندی نوع دسته

شروید خواهیرد دیرد کره از نظرر ها دقیقاً شبیه به یکدیگری است. هتی زمانی که وارد صفحات آنهرا میها و برچسبماهیت دسته

بندیِ کلری ها مرا بررای دسرتهچنرانی ندارنرد. امرا بره طرور کلری از دسرتهظاهری هم کار کردن با آنها یکی است و هیر تفاوت آن

ترری بندیِ جزئیخواهیم یک ساختاربندی یا دستهکنیم که میها زمانی استفاده میاز برچسبکنیم و های سایت استفاده مینوشته

 را مورد استفاده قرار دهیم.

هایی را ایجراد بندیها، دسرتهها و برچسربنحوۀ استفاده کردن از آنها هم این گونه است که اول با وارد شردن بره صرفحات دسرته

 ایت را دارید، دسته و برچسربِ مرورد نظرر راصفحۀ افزودن نوشته، قصد انتشار یک صفحه در سکنید. سپس زمانی که از طریق می

ها گیرد که شما تعیین کردید. پرس اول برا کلیرک روی دسرتههایی قرار میکنید. هاز آن نوشته درون دسته و برچسبانتخاب می

 وارد این صفحه از پیشخوان وردپرس خواهیم شد.

توانیم دستۀ جدیدی را اضافه کنریم و از بخرش سرمت و بخش را شاهد خواهیم بود. از بخش سمت راست میها، ددر صفحۀ دسته

رویم. شان کنید. پس اول به سراغ بخش راست صرفحه مریتوانیم ببینیم و ویرایشهایی که تا به هال اضافه کردیم را میچپ دسته
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های سایت شما افرزوده خواهرد بندیافزودن دستۀ تازه، دسته به دسته با وارد کردن نام یک دسته در جعبۀ نام و سپس کلیک روی

 دهد.است که توضیحی راجع به آن خدمت شما می "مادر دسته"ترین آنها های بعدی آن اختیاری هستند ولی مهمشد. گزینه

 

خواهیرد اسرتفاده کنیرد. اگرر می توانید از ساختار زیر دسرته هرمهای خود میهای نوشتهبندیشما در وردپرس برای ساخت دسته

ای کره از قبرل سازید به صورت یک زیردسته از یک دستۀ دیگر قرار گیرد، باید از فهرست مادر دسرته، یرک دسرتهای که میدسته

 ای از آن تبدیل شود.ایجاد کردید را انتخاب کنید، تا دستۀ جدیدی که قصد ساختنش را دارید به زیر دسته

تان را روی یک های سایتبندیای دیگر هم باید همین مراهل را طی کنید. بهترین کار این است که اول دستههبرای افزودن دسته

گیر و سخت اسرت. های سایت هم وقتکاغذ ترسیم کنید. سپس از طریق این صفحه آنها را بسازید. چرا که انجام تغییرات در دسته

 .های سایت را بسازید و آن را تغییر ندهیدپس یک بار دسته کند.وارد می هم اینکه به ساختار و بازدیدهای سایت شما ضربه

برا برردن ببینیرد و آنهرا را ویررایش کنیرد.  های که تا بره ازن سراختید راتوانید دستهها هم میاز قسمت سمت چپ صفحۀ دسته

شود. با کلیک روی هر کدام عمل مورد ان میتورات ویرایشی برای هذف یا ویرایش سریع آن نمایگر روی عنوان هر دسته، دساشاره

 نظر برای شما انجام خواهد شد.
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هایی کره ترا بره ازن سراختید را ها، دسرتهشوید، در جعبرۀ دسرتههاز از ازن به بعد زمانی که وارد صفحۀ ارسال نوشتۀ جدید می

 خواهید این نوشته درون آنها قرار گیرد.کنید، که می ها را انتخابی یا هتی چند تا از دستهتوانید ببینید و از بین آنها یکمی

 

ز اسرت ای را اضافه کنید. اگر هین افزودن نوشته به این ایده رسریدید کره نیرانکتۀ مهم اینجاست که از همین جا هم قادرید دسته

یرر زرا وارد کنیرد و روی دکمرۀ ستۀ جدید توانید نام دمی "افزودن دسته تازه"یک دستۀ جدیدی را هم اضافه کنید، با کلیک روی 

 آن کلیک کنید.

ها را باید در خود صفحۀ گذاریها باید طی کنید. با این تفاوت که بیشتر برچسبدقیقاً همین مراهل را هم برای استفاده از برچسب

قیقراً بره ماننرد کرار آن دبینیرد، طررز ه میهمانطور ک دهد.ها را نشان میتصویر زیر صفحۀ برچسبارسال نوشتۀ تازه انجام دهید. 

 ها است.صفحۀ دسته
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ی پیوند ها قادرید به نوشتۀ خود برچسب اضافه کنید. با کلیک روهاز اگر به صفحۀ ارسال نوشتۀ تازه وارد شوید، در جعبۀ برچسب

آنهرا، هرم بره نوشرته  یک رویشوند که با یک کلده میشدند نمایش داهایی که تا به هال بیشتر استفاده پایین این جعبه، برچسب

 شوند.اضافه می

 

یرد، محتروای سرایت خرود را ایجراد کنها در پیشخوان وردپرس توانستید ساختاربندیِِِ ها و برچسبهازکه شما با استفاده از دسته

پدیردار  هایی کره در قالرب شرماایت شرما یرا هتری فهرسرتها را از طریق نوار کناری سبندیتوانند این دستهبازدید کنندگان می

ها و شروند. اینکره دسرتهشران نمرایش داده میهای همان دسرته برایشوند ببینند و با کلیک روی هر دسته یا برچسب، نوشتهمی

های قبلری ها کره در فصرلهرا و فهرسرتها در کجای سایت شرما بایرد نمرایش داده شروند، مری توانیرد از قابلیرت ابزارکبرچسب

 د.توضیحاتش داده شد استفاده کنی

 

 هاها و نوشتهآموزش ساختاربندی محتوای سایت با دسته
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 هاها و برگهمدیریت نوشته

ها دیگرر ها و برگرهترین بخش این کتاب از بُعد مدت زمانی که از این به بعد روی آن خواهید گذاشت، این فصل اسرت. نوشرتهمهم

ها بیشتر کاربرد های سایت خود باید از آنها استفاده کنید. البته نوشتهصفحات بخش پیشخوان وردپرس است که برای انتشار نوشته

ها بررای سراخت صرفحات ها ایجاد کنید. برگرها باید بیشتر صفحات سایت خود را به واسطۀ همین نوشتهدارد. به این دلیل که شم

و  خواهید بسازید که توضیحاتی راجرع بره خرود و یرا کسربایستا کاربرد دارند. به عنوان مثال فرض کنید یک صفحۀ دربارۀ ما می

های متنری و تصرویری قالهها استفاده کنید. ولی اگر یک مجموعۀ آموزشی از مکارتان را در آن ارائه کنید. در این هالت باید از برگه

های بخش پیشخوان وردپرس تنها بخشری اسرت کره ها بهره بگیرید که با این هال نوشتهخواسته باشید منتشر کنید، باید از نوشته

ین ابزارها رون سایت با استفاده از انتشار محتوا دآموزید نحوۀ اپس چیزی که در این فصل از کتاب می بیشترین رفت و آمد را دارد.

 در وردپرس است.

 

ها بندیها درون سایت بود. پرس ازن بایرد ایرن دسرتههای برای انتشار نوشتهبندیایجاد دسته در فصل قبلی کاری که شما کردید

ها کره در تصرویر براز هرم کرامالً صفحات نوشرته ها باشد. اما گروهبندیوجود داشته باشد و آمادۀ قرارگیری محتوا درون این دسته

کنیم کلیک مری "های نوشتههمه"است که اول روی  "افزودن نوشته"و  "های نوشتههمه"مشخص است، شامل دو مورد با عناوین 

 تا وارد این صفحه شویم.

 

توانید بیبنیرد. عنروان هرر نوشرته درون سرتون میهایی که تا به هال درون سایت منتشر شده است را در این صفحه تمامی نوشته

های ایرن صرفحه بندیِ نوشرته هرم در دیگرر سرتونها و دسرتهعنوان و مشخصات دیگری از قبیل نویسنده،، تاریخ انتشار، برچسب

همه به سرراغ های بازی صفحه استفاده کنید. اول توانید از کنترلبرای پیدا کردن یک نوشتۀ خا  هم می نمایش داده شده است.
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کلیرک کنیرد ترا  "هاوجوی نوشرتهجسرت"توانیرد وارد کنیرد و روی رویم که کلمۀ کلیدی مرورد نظرتران را میجعبۀ جستجو می

 هایی که مرتبط با آن کلمۀ کلیدی هستند فهرست شوند.نوشته

ها در برازی کردام از ایرن وضرعیتتوانند باشند که با کلیک روی هرر های مختلفی میارای وضعیتهای سایت شما هم دکل نوشته

 باشد:های هر نوشته شامل موارد زیر میوضعیت واهد شد.خهای با همان وضعیت به شما نشان داده همین صفحه فقط نوشته

 منتشر شده 

 در انتظار بررسی 

 پیش نویس 

 زمان بندی شده 

 زباله دان 

 شود.برید، دستورات کنترلیِ مخصو  همان نوشته هم ظاهر میمیها گر موس را روی یکی از عناوین نوشتهزمانی که اشاره

 

ست. در وشتۀ تازه ابا کلیک روی ویرایش به صفحۀ ویرایش پیشرفتۀ همان نوشته وارد خواهید شد که دقیقاً به مانند صفحۀ ارسال ن

شرود کره یمیع در همرین صرفحه براز ادامه با این صفحه بیشتر آشنا خواهید شد. با کلیک روی ویرایش سریع، جعبۀ ویرایش سرر

دان، نوشرته بره های آن را تغییر دهید. با کلیرک روی انتقرال بره زبالرهها و برچسبتوانید مشخصات اصلی نوشته از قبیل دستهمی

کره  کنید. با کلیک روی نمایش هم نوشته به صرورتی توانید برای همیشه هذفشود که سپس از آنجا آن را میدان منتقل میزباله

 شود.شود باز میبرای بازدید کنندگان نمایش داده می

های سایتی یک صرافی نوشته قادرید روی تمامیتوانید ببینید، صویر آن را در پایین میتهای دیگر بازی صفحه که از طریق کنترل

های همران خواهید فقط نوشتهید که میخاب کن، تاریخی را انتبگذارید که فقط آنها نشان داده شوند. مثالً از فهرست کشویی تاریخ

 ها به همین ترتیب. تاریخ نمایش داده شوند. یا از فهرست دسته

 

های خرود اجررا کنیرد. مرثالً اول بایرد جمعی را روی نوشرتهتوانید کارهای دسرتهاز اولین فهرست کشویی از سمت راست، شما می

 "اجررا"ت کشویی دستوری که در نظر دارید را انتخاب کررده و روی ز این فهرسها را از پایین یکی یکی انتخاب کنید، هاز انوشته

تان منتشر شده است را هایی که تا به ازن درون سایتها به سادگی قادرید نوشتهی نوشتهبدین ترتیب در صفحۀ همه کلیک کنید.

 مدیریت کنید.
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توانیرد بره فهرسرت نراوبری ی تازه عالوه بر اینکه میصفحۀ نوشته به خواهیم یک نوشتۀ جدید منتشر کنیم. برای رفتناما هاز می

کلیرک کنیرد ترا  "افرزودن نوشرته"هستید، روی  توانید از بازی همین صفحه کهیمها مراجعه کنید، سمت راست، زیرگروه نوشته

 ی تازه باز گردد.صفحۀ نوشته

 

نیرد. سرپس ککنیرد. اول عنروانش را در جعبرۀ برازی صرفحه وارد برای ارسال نوشتۀ تازه کافی است دو مشخصه از آن را تعیرین 

ه در تعیرین توضیحات آن را در ویرایشگر پایین آن بنویسید. کار انتشار یرک نوشرتۀ جدیرد در وردپررس بسریار سراده اسرت. البتر

ت شرما کنیرد کره در فصرل قبلری خردم های آن را هرم تعیرینهای یک پست شما باید دستۀ نوشته همچنرین برچسربمشخصه

 توضیحات کامل داده شد.

 

های انتشرار های زمان و وضرعیتاما در ادامۀ توضیحات ارسال نوشته جدید، باید به جعبۀ انتشار دقت کنید که برای تعیین شاخصه

گذشرته توانید تعیین کنید که نوشتۀ شما چه زمانی منتشر شود. آیرا تراریخ آن بررای شود. از این جعبه شما مینوشته استفاده می

خواهید روی این نوشته رمز بگذارید که فقط افرادی قادر به دیدن ثبت گردد یا اینکه برای آینده زمان بندی شود؟ همچنین اگر می

باید گزینۀ رمزدار را انتخاب کنید و پس از آن رمرز مرورد نظرتران را  آن باشند که رمز عبور را دارند، از اینجا با کلیک روی نمایانی

هایی کره بررای کلیک کنید تا با توجه بره مشخصره "انتشار"در انتهای کار ویرایش مشخصات نوشتۀ خود هم باید روی  .وارد کنید

های خرود را درون نحوه و زمان انتشار نوشته تعیین کردید، نوشته در سایت شما منتشر گردد. پس به این طریق شما قادرید نوشته

 سایت منتشر کنید.
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ایرد بها صحبت شد که از این به بعد روی آن زمان زیادی خواهید گذاشت. چرا که به انتشار و مدیریت نوشتهتا اینجای فصل راجع 

ها در ها که گروه صفحات برگهرویم سراغ برگههای خوبی را منتشر کنید. اما هاز میهر روز با استفاده از این بخش وردپرس نوشته

 فهرست ناوبریِ وردپرس به صورت زیر است.

 

قابرل  "های برگههمه"نتشر شدند هم از بخش مهایی که از قبل های از پیش منتشر شده، برگهبخش مدیریت نوشتهدقیقاً به مانند 

دارد کره  مدیریت هستند. پس روی این پیوند کلیک کنید. صفحۀ زیر برای شما باز خواهرد شرد. یرک برگرۀ نمونره از قبرل وجرود

 های قطعیِ خود را بسازید.یا هذفش کنید و یک برگهتوانید آن را ویرایش کنید. می

 

ها اسرت و هریر کنیرد روی برگرهها است. با این تفاوت شما هر کاری میی نوشتهکار کردن با این بخش دقیقاً به مانند بخش همه

در  "افرزودن برگره"بایست روی پیونرد های سایت شما ندارند. هاز اگر خواسته باشید یک برگۀ جدید بسازید، میارتباطی با نوشته

 ی ترازه اسرت. البتره برارد صفحۀ دیگری خواهید شد که این صفحه هم دقیقاً مثل همان صفحۀ نوشتهبازی صفحه کلیک کنید. وا

 اندکی تفاوت.

 هایی که برای یک نوشته وجرود دارد، بررایتفاوتی که در این بخش از پیشخوان وردپرس وجود دارد این است که برخی از شاخص

ها و ها اصرالً برا دسرتهها وجود ندارند! به ایرن دلیرل کره برگرهها برای نوشتهسبها و برچهای دستهبرگه موجود نیست. مثالً جعبه

بینیم را مری "های برگهویژگی"ها متفاوت است. اما به جای آنها ما جعبۀ شوند. آنها ساختارشان با نوشتهبندی نمیها دستهبرچسب

ها را به صرورت تودرترو یرا نظور از مادر این است که ما برگهید. مها را تعیین کنبرگه در فهرست برگهتوانیم مادر و چیدمان که می

 سلسله مراتبی بسازیم که برخی از آنها زیر مجموعۀ برخی دیگر باشند.

بعد از اینکه مشخصات برگۀ مورد نظر خود را تعیین کردید، هاز وقت آن است که روی انتشار کلیک کنید. کار تمام اسرت و برگرۀ 

های سرایت شرما کجاسرت، ها از نوشرتهشود ساختار برگرهتوسط بازدید کنندگان سایت شماست. اینکه گفته می شما آمادۀ بازدید

ها در جای خاصی نمایش داده شوند که برای این منظور باید بره راهنمرای پوسرته تان برگههتی ممکن است بسته به پوستۀ سایت

 شود.ها چطور استفاده میمراجعه کنید تا ببینید از برگه
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توانید برای انتشار محتوای سایت خود استفاده کنید. فراموش نکنید کره درون ها و نوشته ها به روشی که گفته شد، میپس از برگه

توانید استفاده کنید. در کل نباید بره های ویدیویی و صوتی هم میهای سایت نه تنها از متن و تصویر، بلکه از پروندهها و نوشتهبرگه

فقط کافی  توانید به این شیوه منتشر کنید.خش از وردپرس با یک دید ساده نگاه کرد. هر نوع محتوایی که در نظر دارید را میاین ب

 شنا شوید.آاست که با دستورات ویرایش متنِ ویرایشگر که در صفحۀ نوشته یا برگۀ جدید وجود دارد، کار کنید و با آنها 

 

 اهها و برگهآموزش مدیریت نوشته
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 وردپرس رسانه

ای بارگرذاری شرده روی سرایت اسرت، برا نرام رسرانه شرناخته ای که در وردپرس مربوط به ساماندهیِ محتواهای چندرسانهصفحه

های خرود ها و برگرههایی که روی تک تک نوشرتهای از جمله عکسهای چند رسانهتوانید تمامی پروندهشود. در رسانه شما میمی

اری کنیم شما در بین صدها عکسی که روی سایت بارگذکردید را ببینید و آنها را به صورت یکجا مدیریت کنید. فرض میبارگذاری 

یرک جسرتجوی  کردید، به دنبال یک عکس هستید آن را اندکی تغییر دهید. بهترین کار این است که وارد صفحۀ رسانه شده و برا

 نمایید. آن را تصحیح آن را پیدا کرده و با استفاده از ابزار ویرایشگر تصویر وردپرسسریع در بین تمامیِ تصاویر بارگذاری شده، 

 

هرا های کتابخانه و افزودن. روی کتابخانه که کلیک کنید همان صفحۀ نمایش تمامی عکسگروه رسانه شامل دو صفحه است به نام

زمینۀ سفید رنرگ وجرود دارد کره بررای یرافتن واری با پسنحه در بازی این صف هایی که بارگذاری کردید باز خواهد شد.و پرونده

 ود را انتخاب کنید.شخواهید فهرست ای که میپروندۀ مد نظر کاربرد دارد. از فهرست کشویی اول نوع رسانه

 

توانید انتخراب کنیرد. و در انتهرا برا کلیرک روی ها روی سایت بارگذاری شدند را میاز فهرست کشویی دوم ماهی که در آن پرونده

های دهتوانید چندین پرونده را انتخاب کنید و آنها را هذف کنید. بدین ترتیب است که هم در یافتن پرونمی "جمعیانتخاب دسته"

 رونده دست شما بسیار باز است.ها یا انواع دیگر پگروهیِ عکس مد نظر و هم در هذف کردن
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شود. از طریق این پنجره کارهرایی کنید، پنجرۀ جزئیات آن باز میاما زمانی که در هالت عادی روی یک تصویر یا پرونده کلیک می

 توانید انجام دهید، شامل موارد زیر است:که می

 هجم، اندازه، پسوند و محل ذخیره شدن روی فضای میزبانی دریافت تمامی جزئیات تصویر از قبیل 

 ویرایش مشخصات عکس از قبیل نام، زیرنویس، متن جایگزی و توضیحات 

 نمایش تصویر در سمت راستدیدن پیش 

 مشاهدۀ نام کاربریِ فردی که پرونده را بارگذاری کرده است 

 ویرایش تک تک جزئیات بیشتر پرونده 

  همیشه از روی سایتپاک کردن پرونده برای 

 و همچنین ویرایش تصویر درون ویرایشگرِ عکسِ برخطِ خود وردپرس 
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های خیلی خوب وردپرس امکا ویرایش عکس درون خود محیط پیشخوان است. پرس در تصرویر براز اگرر شرما روی یکی از قابلیت

ش، قرینره صات تصرویر از قبیرل ابعراد، چررخکلیک کنید، یک ویرایشگر برای شما باز خواهد شد که مشخ "ویرایش تصویر"دکمۀ 

توانید تنظیم کنید و نسخۀ جدید عکس را به جای نسخۀ قبلری روی فضرای میزبرانی ذخیرره نماییرد. در هرر صرورت سازی را می

 هتماً کلیک کنید. "ذخیره"فراموش نکنید که روی دکمۀ آبی رنگ 

 

ه کر. زمرانی "افرزودن"گردیم به همان صفحۀ اصلی کتابخانه که یک پیوند در بازترین قسمت صفحه وجود دارد با نام مجدد بر می

ایِ جدید برای شما باز خواهد شد. عالوه بر اینکه با کلیک روی پیوندِ کنید جعبۀ افزودن پروندۀ چندرسانهروی این پیوند کلیک می

 توانید این بخش را باز کنید.یِ سمت راست هم میافزودن از فهرست ناوبر
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سرت کره روی اهاز به دو روش قادرید عکس یا هر نوع پروندۀ دیگری را به کتابخانۀ سرایت خرود اضرافه کنیرد. اولرین روش ایرن 

ه که پرونده در آنجا قرار ز رایانۀ خود رفتاشود به مسیری ای که برای شما باز میکلیک کنید. بعد از درون پنجره "هاگزینش پرونده

ام خواهد شد و شرما بعد از چند ثانیه، بسته به هجم پرونده، بارگذاری تم کلیک کنید. Openدارد. هاز آن را انتخاب کرده و روی 

 ت وس خواهیرد رفردر پایین همین صفحه پروندۀ بارگذاری شده را خواهید دید. هاز با کلیک پیوندِ ویرایش، به صفحۀ ویرایش عک

 توانید تغییراتی را روی آن اعمال کنید.می

 

ای را از روی رایانره گرفتره و بره داخرل محریط تر بارگذاری پرونده درون صفحۀ افزودن، این است که پروندهاما روش دیگر و سریع

ده خواهرد به شما نشران داچین صفحۀ افزودن بکشید و رها کنید. با این کار هم بعد از بارگذاری در نوار پایین صفحه اتمام کار خط

 شد.

افرزودن "ور به هر هال از هر روش برای بارگذاری عکس خود استفاده کنید، بعدها در صفحۀ افزودن نوشرته زمرانی کره روی دسرت

هایی که همینک بارگذاری کردید را مورد توانید پروندهشود که میکنید، پنجرۀ یافتن پرونده باز میکلیک می "ایپروندۀ چندرسانه

یگرر روی توان عکس یا هر نوع پروندۀ داستفاده قرار دهید. ولی نباید فراموش کرد که از درون خود صفحۀ ارسال نوشتۀ تازه هم می

 جعه کنید.م به صفحۀ افزودن از زیر مجموعۀ رسانه مراسایت بارگذاری کرد. پس نیازی نیست مدا

 

 آموزش بخش رسانۀ وردپرس
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 کاربران وردپرس

تواند چند کاربره اداره گردد. عالوه بر اینکه قادرید امکان ثبت نام داشته باشید شود، میسایتی که با استفاده از وردپرس ساخته می

ت آن هرم نجام تنظیمراای را در نظر بگیرید که افراد عادی از آن امکانات محرومند. برای و برای کاربران ثبت نام شده امکانات خاص

 باید وارد بخش کاربران شوید و از آنجا مبادرت به افزودن یا ویرایش یک کاربر از کاربرهای سایت کنید.

 

ای برای ما باز خواهد شد کره در آنجرا تمرامی کاربرهرایی کره ترا بره ازن بررای سرایت مرا صفحه "ی کاربرانهمه"با کلیک روی 

ه همان مدیر کرل توانید ببینید ککاربریِ خودتان را میشوند. در هالت عادی که فقط نامشان ساخته شده است، فهرست میهساب

ه وی کو نقشی را بدهید اید یک کاربر جدید دیگر هم بسازید و به توانمی "افزودن"سایت هستید. اما از بازی صفحه با کلیک روی 

 هم بتواند کاری انجام دهد. به عنوان مثال نوشته در سایت شما منتشر کند.

 

منظرور  توانید مشخصاتشان را ویررایش کنیرد. بررای ایرنعالوه بر افزودن کاربر جدید، شما کاربرهایی که تا ازن ساختید را هم می

ای هردایت خواهیرد شرد کره تمرامی کلیک کنید. به صفحه "ویرایش"دستور  گر را روی نام کاربریِ کاربر ببرید و سپس رویاشاره

شوید کره می "اسنامه شماشن"رایش کنید. البته اگر این هساب، هسابِ خود شما باشد، وارد صفحۀ توانید ویجزئیات هساب را می

 توانید وارد این صفحه شوید. پس وارد این صفحه از پیشخوان وردپرس خواهیم شد.از فهرست ناوبری سمت راست هم می

توانید آنها را پر کنید یا خالی رها کنید. هر کدام د و میهایی را شاهد خواهید بود که کامالً مشخص هستندر این صفحه شما گزینه

از آنها ممکن است در جایی از سایت شما بسته به قالب و تنظیماتی که انجام دادید، نمرایش داده شروند. مرثالً توضریحاتی کره در 

بته همانطور که عرض کردم این بسرتگی شود. الکنید، معموزً در انتهای هر نوشته از سایت نشان داده مینامه وارد میجعبۀ زندگی

 به قالب شما دارد که تک تک این موارد را در کجای سایت شما نمایش دهد.
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 دانید شما با رمز عبرورییک قسمت خیلی مهمِ این صفحه بخش تغییر رمز عبور ورود به پیشخوان وردپرس است. همانطور که می

بررای ایرن منظرور کرافی اسرت روی دکمرۀ یرد. قادرید این رمز عبور را تغییرر دهگردید که از طریق این صفحه وارد پیشخوان می

رم افرزار کلیک کنید تا خود وردپرس یک رمز عبور قوی و تصادفی به شرما پیشرنهاد دهرد. سرپس آن رمرز را در نر "ساختن رمز"

شناسرنامه، روی دکمرۀ  در پرایین صرفحۀ تان نصرب شرده اسرت ذخیرره کنیرد و سرپسمدیریت رمز عبور خود که روی دسرتگاه

 کلیک کنید. "روزرسانی شناسنامهبه"

 

بینید با عنوان؛ بیرون رفتن از هرر یک دکمۀ دیگر هم در بخش مدیریت هساب همین صفحه وجود دارد که تصویر آن را در باز می

های هوشرمند، وردپرس روی گوشریهای دستگاه دیگر. همانطور که باید بدانید شما روی هر دستگاهی با مرورگر یا هتی اپلیکیشن

های خود به غیر از همین دستگاهی که توانید وارد محیط پیشخوان سایت خود شوید. با کلیک روی این دکمه از تمامیِ دستگاهمی
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 به پیشخوان دسترسی دارید، دسترسی قطع خواهد شد. این کار برای زمانی که شک دارید رمز عبور شما لو رفته است یا خیر مفید

 است.

کنیم. مشخصرات کلیرک مری "کاربران"ردن یک کاربر جدید که برای این کار روی افزودن از زیر فهرستِ کرویم سراغ اضافه اما می

کنیم. از بین این مشخصات دو مورد اول الزامی است. یعنی نام کاربری که کنیم و روی دکمۀ پایین صفحه کلیک میفرد را وارد می

ل کرشود. همچنین ایمیل فرد که برای ارسال رمز عبور و همچنرین بازیرابی رمرز عبرور و در پیشخوان ززم میبرای ورود به ناهیۀ 

 های اطالع رسانی وردپرس مورد نیاز است.ارسال نامه

 

هایی از پیشرخوان کند این فرد به چه قسمتتوانید نقش این هساب را تعیین کنید که مشخص میاز فهرست کشویی نقش هم می

هایی که از برین آنهرا توانید ببینید، نقشهمانطور که در تصویر زیر میسترسی داشته باشید و به کدامیک دسترسی نداشته باشد. د

 تا است. 5قادر به انتخاب کردن هستید 
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ت دقرت را های پیشخوان سایتِ شماست. پس در انتخاب این گزینه نهایانتخاب مورد مدیر کل به منزلۀ دسترسی به تمامی قسمت

با کلیرک  تواند انجام دهد.توانید روی سایت اعمال کنید، میداشته باشید که فرد هر نوع تنظیمی که شما به عنوان مدیر سایت می

اب تواند وارد هسراین کاربر هسابش ساخته شده و وی با نام کاربری و رمز عبور مخصو  خود می "افزودن کاربر تازه"روی دکمۀ 

 خودش در بخش مدیریت سایت شما شود.

 

 آموزش مدیریت کاربران وردپرس
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 امنیت سایت وردپرس

ی بگذریرد. ولر امنیت سایت بحث خیلی مهمی است. شاید زمانی که سخن از امنیت به میان بیاید، کمی ترسان از کنار این موضوع

کننرد ا تکررار میباید بدانید که باز بردن امنیت سایت وردپرسی کار نه چندان سختی است. اگر به اصول و مواردی کره همره آن ر

ن هایی هسرتند کره مردیرای از نظر امنیتی برای سایت شما رخ نخواهد داد. هکرها دنبال سایتدقت کنید، مطمئن باشید که مشکل

تان بیاید. با رعایت چنرد نکترۀ خیلری کنید چه بالیی به سر سایتکه تعیین می پس این خود شما هستید تر از دیگرانند.غافلآنها 

های تازه هم بهد تا هتی ضرساده، نگرانی را از خود دور کنید. البته در این راه باید مدام در هال مطالعه و افزایش اطالعات تان باشی

رای برپردازیم به نکات راجعی که بایرد دازی سایت با وردپرس میانروی سایت شما کارساز نباشد. در این فصل از کتاب آموزش راه 

 باز بردن امنیت سایت خود در نظر داشته باشید.

 در ادامه با شما خواهیم بود با ذکر چند نکتۀ مهم برای افزایش امنیت سایت وردپرس.

 

 انتخاب فضای میزبانیِ امن

انی را ن است که یرک فضرای میزبرردن امنیت سایت خود در نظر داشته باشید، ایکه باید برای باز بترین گام به عنوان اولین و مهم

ری ط بره کرل سرروخریداری کنید که از امن بودن آن اطمینان کامل دارید. شما باید بدانید که خیلی از مباهث امنیت سایت مربو

ت یربایرد از امن ه آن تنظیمات دسترسی دارد،است که سایت شما روی آن قرار گرفته است و از آنجایی که فقط مدیر اصلیِ سرور ب

یرت توان گفت که با انتخاب یک فضای میزبرانیِِِ خرود نیمری از امنهاست خود اطالع کامل داشته باشید. بدین ترتیب به جرأت می

 سایت شما تامین خواهد شد. بقیۀ کارها به دست شماست که باید آنها را رعایت کنید.

 مشتقات آنروزرسانی منظم وردپرس و به

های جدید مشکالت شود که در نسخههای جدیدی عرضه میهای آن نسخهها و افزونهبه طور پیوسته از وردپرس و همچنین پوسته

ر را بررای روزرسانی وردپرس تنها با یک کلیک که این کراآنها از جمله مشکالت امنیتیِ آنها برطرف شده است. با توجه به قابلیت به

سریِ ا برای دسترست، واقعاً هیف است که شما با عدم رعایت این نکتۀ به این سادگی سایت خود را در معرض هکرهما ساده کرده ا

 در کنار هستۀ خود وردپرس به روز کنید. های وردپرس راها و پوستهغیر مجاز قرار دهید. پس همیشه افزونه
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 انتخاب رمزهای قوی و غیرقابل حدس

کننرد، اسرتفاده از رمزهرای عبرور سراده و قابرل های ساده که هنوز خیلی از وبمسترها به آن توجهی نمیپذیریآسیبترین از مهم

ری ارهرای خودکراهدس است. شما باید این نکته را در نظر داشته باشید که یکی از روش های هک کردن سایت، استفاده از نرم افز

ایرت کنند، ترا در نهیب با نام کاربری در صفحۀ ورود به هساب کاربری امتحان میاست که هجم عظیمی از رمزهای عبور را در ترک

اده کنیرد، به ترکیب درست برسند و وارد بخش محدود شده شوند. خوب، اگر شما از رمزهای قوی و بلند و غیرقابرل هردس اسرتف

یتی را هرم تدابیر امن نکه معموز مدیر سرور بایدبماند ای هکر به هیر عنوان قادر به هک کردن سایت شما از این طریق نخواهد بود.

 برای جلوگیری هر چه بیشتر نفوذ به سایت از طریق این روش را هم در نظر بگیرد.

  adminعدم استفاده از نام کاربری 

 کراربری نرام همین طور که در باز خدمت شما توضیح دادم، استفاده از روش هملۀ امتحان کردن رمزهای عبور مختلف بره همرراه

کنید به هیر عنوان از نام کاربری ین دلیل زمانی که وردپرس را نصب میها باشد. به همهای اصلی هک سایتتواند یکی از روشمی

admin ت از برای این منظور استفاده نکنید. اگر خاطرتان هم باشد در آن مرهله به همین دلیل بود که گفرتم بهترر اسرadmin 

را تغییر دهید. ولی این کار را بایرد برا  adminتوانید نام کاربری بعد از نصب وردپرس هم می استفاده نکنید.برای نام کاربری خود 

 دست بردن به طور مستقیم در پایگاه داده انجام دهید.

 مخفی کردن صفحه ورود پیشخوان

ا ره سرایت خرود برباز هم بنابر توضیحاتی که در باز خدمت شما دادم، برای بازتر بردن امنیت سایت خود بهتر اسرت صرفحۀ ورود 

ه کنید. پس به صفحۀ نصرب کننردۀ افزونرۀ استفاد WPS Hide Loginبایست از افزونه ای با نام مخفی کنید. برای این منظور می

ت های وردپرس خدمت شما دادم، وارد شده و آن را نصب کنید و به صفحۀ تنظیمافصل افزونه جدید رفته و طبق توضیحاتی که در

 همگانی رفته و نشانیِ صفحۀ ورود به پیشخوان را تغییر دهید.

 استفاده از یک افزونۀ امنیتی مناسب

توانید بره پیشرنهادهایی کره بره نها میبرای باز بردن امنیت سایت شما نوشته شدند که با نصب یکی از آ های امنیتی زیادیافزونه

ه طرور دهد توجه کنید تا امنیت سایت را بهبود بخشید. ذکر این نکته هائز اهمیت است که از نصب چندین افزونۀ امنیتی بشما می

ی هرم امنیترفزونرۀ همزمان خودداری کنید. مگر اینکه کارکرد هر کدام کامالً متفاوت از هم باشد. به هر هال بهرره برردن از یرک ا

 تواند در امر بهبود امنیت سایت به شما کمک کند.می
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 های معتبر و امنها و پوستهاستفاده از قالب

های کد شرده هسرتند. شرما اگرر هایی است که دارای کدهای مخفی شده یا فایلهای هک شدن سایت از طریق قالبیکی از روش

هرک خواهرد  آن را روی سایت خود نصب کنید، در خیلی از مواقع سرایت شرماندانید که یک قالب آلوده به چنین کدهایی است و 

ما نیسرت. شرشد. یا در کمترین هالت خود اطالعات سایت شما به بیرون نشت خواهد کرد که هیر کدام از ایرن مروارد براب میرل 

هرای امنری ها را از مکانها و افزونهالبشود قفته میافتد. به همین دلیل است که گیهای نامعتبر هم مهمین اتفاق هم برای افزونه

 توانید از آنجا قالب و افزونه دریافت کنید.ترین جاهایی است که میدریافت کنید. مثالً خود مخزن وردپرس از امن

 گیری منظم از سایتپشتیبان

نسخۀ پشتیبان است.  داد، برگرداندنتوان انجام جۀ با هک شدن یا خرابکاری درون سایت ما میکاری که در موابه عنوان آخرین راه

شود و در خیلی از مواقع که برا مشرکلی ای همانند از اطالعات سایت ماست که در جای دیگری ذخیره مینسخۀ پشتیبان به نسخه

ی توانیرد اقردام کنیرد. کنتررل پنرل فضراهای مختلفری میبرای تهیۀ نسخۀ پشتیبان هم از راه آید.شویم به کمک ما میمواجه می

های وردپرس هم برای این کار وجود دارند که نسرخۀ پشرتیبان را پنل( دارای قابلیت تهیۀ نسخۀ پشتیبان است. افزونهمیزبانی )سی

هرای بینید کره برا اسرتفاده از روشکنند. پس میباکس بارگذاری میکنند و روی یک فضایی مثل درا به صورت خودکار تهیه می

. البتره مرک مرا نیایردکیۀ نسخۀ پشتیبان وجود دارد، هیف است که این کار را نکنیم تا در روز مبادا به ساده و رایگانی که برای ته

ها نسخۀ پشتیبان تهیه می کنند. اما هیر تضمینی بره وجرود یرا سرالم های ارائه دهندۀ فضای میزبانی معموزً از سایتخود شرکت

ت خودتان دسرت بره کرار شرده و هرداقل از اطالعرات گ است. پس بهتر اسکنند. این جزء قوانین هر شرکت هاستینبودن آن نمی

 تان یک نسخۀ پشتیبان تهیه کنید.هساس

 افزایش امنیت رایانۀ شخصی

ما شریانۀ شخصریِ به عنوان مدیر سایت یا کسی که کل یا بخشی از سایت به دست اوست، باید در جریان باشید که با آلوده شدن را

مرز تواند به خطر بیافتد. به عنوان یک مثال عملی فرض کنید که در هال وارد کردن رافزار سایت شما هم میبه ویروس و جاسوس 

وجود  رهای جاسوسیعبور با استفاده از صفحه کلید درون صفحۀ ورود به پیشخوان وردپرس هستید. با در نظر گرفتن اینکه نرم افزا

ی کنند، با زدن رمز عبورهای خود این گونره نررم افزارهرا بره راهترا ذخیره میهای صفحه کلید شما ردارند که تمامی ضرب دکمه

یرت سرایت توانند تمامی رمزهای عبور شما را سرقت کنند. این تنها یک نمونۀ بارز و آشکار از تاثیر امنیت رایانۀ شخصری در امنمی

 شما بود.

هرای ناآشرنا و کرردن ایمیلنهرای پرخطرر مثرل براز فعالیت برای پیشگیری از بروز چنین مشکالتی هم بهترین کرار انجرام نردادن

نصب یک نرم افزار امنیتی روی رایانۀ شخصی است. نرم افزارهرای امنیتری زیرادی شوند، همچنین هایی که به آنها الصاق میپرونده

های ی کرنم اسرتفاده از برنامرهتان به شدت بازتر خواهد رفت. پرس بره شرما توصریه مرموجودند که با استفاده از آنها امنیت رایانه

 دیوارآتش، جاسوس افزار و آنتی ویروس را نادیده نگیرید.
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هرا و همچنرین در رابطه با بحث امنیت سایت نکات کاربردی بسیار است که برای اطرالع از آنهرا همراهری شرما برا مجموعره کتاب

های های کراملی در هیطرههم شامل آموزش webnology.irطلبد. به عالوه سایت وبنولوژی به نشانی های آموزشیِ ما را میفیلم

 روز کنید.شود به این سایت هم سری بزنید و دانش طراهی سایت خود را بهمختلف طراهی سایت است که پیشنهاد می

 

 آموزش افزایش امنیت سایت وردپرس

 

 

 

 

  

http://webnology.ir/
http://computeruser.ir/?p=1336
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 پیش به سوی یک سایت پربازدید

ت آوردیرد، اندازی سایت با وردپرس به دسرهال زمان آن رسیده که با توجه به دانشی که تا به ازن از مطالعۀ این کتاب راجع به راه

و از آن  یت پربازدیردروی آن زمان گذاشته تا بتوانید با تالش خود و امکاناتی که این نرم افزار برای شما مهیا کرده اسرت، یرک سرا

دید ود برای داشتن یک سایت پربازختوضیحات گفته شده تا اینجای کتاب ممکن است به خودیِ  را داشته باشید. ایتر پربازدهمهم

 ه شما گوشرزدبکمکی به شما نکند. به همین دلیل است که دست به نوشتن این فصل از کتاب هم زدم تا نکات ززم دیگری را هم 

 نمایم.

ایت شرما یرک طور کامل طی کردید و ازن وقت آن است که دست روی دست بگذارید تا ساینکه شما فکر کنید مراهل قبلی را به 

تان گذاشتید شکی ایتشبه مثل بمب در اینترنت صدا کند، سخت در اشتباهید! اینکه تا ازن شما زمان زیادی را برای راه اندازیِ س

سیار براز بیت با کیفیت ازن به بعد شروع خواهد شد. اگر یک سانیست. اما از طرف دیگر باید بدانید که کار اصلیِ و پیوستۀ شما از 

تروان ی، بره جررأت م، هم از نظر امکانات و کالً از هر نظر داشته باشید، ولی محتوای جذابی روی آن قرار ندهیردیهم از نظر ظاهر

اشرته ته را همیشه در هال انجام هر کاری در نظر دچون باید این نک ای برای شما در پی نخواهد داشت.گفت تالش شما هیر فایده

دیر مرشم و ابرروی چباشید که کسانی به سایت شما خواهند آمد که از محتوای آن لذت برده باشند. یا به تعبیری دیگر افراد عاشق 

ات و ظاهر سایت شرما بره این بین اگر امکان گردند. هاز درای مد نظر خود میشوند! آنها دنبال محتوسایت نیستند که وارد آن می

. امرا تر پیدا کنند، اینجاست که شما وظیفۀ خود را به نحو مطلوبی انجرام دادیردآنها کمک کند که محتوای مورد نظرشان را راهت

لی ولری با ظاهر عرا فراموش نکنید که بازدید کنندگان، یک سایتِ با محتوای غنی ولی فاقدِ امکانات و ظاهر مناسب را به یک سایت

 بدون محتوای مفید ترجیح خواهند داد.

ا بایرد موا چیست که پس همانطور که تا ازن باید متوجه شده باشید، تمرکز ما در این فصل روی تولید محتوا است. هاز تولید محت

الً اگر شما ی انتشار آنها گذاشتیم. مثمان را رواندازیِ سایتآن را تولید کنیم؟ محتوا همان مواردی است که ما هدف از ساخت و راه

های هایتان بره ایرن فکرر بودیرد کره مقالرهاندازی کرده باشید، قطعاً قبل از باز زدن آستینیک سایت شرکتی برای شرکت خود راه

هرا و وزشمعرفیِ شرکت و محصوزت آن را روی سایت منتشر کنید. همچنین راجع بره خودتران و دیگرر کارمنردان بنویسرید و آم

ا رایرن کارهرا  ترفندهای مرتبط با هیطۀ کاریِ خود را در یک جایی روی شبکۀ اینترنت منتشر کنید. خب، هاز زمان آن است کره

 انجام دهید.

انرد، ذهرن شرما را منحررف اندازی سایت شما را مشغول خرود کردهولی در بیشتر موارد ممکن است کارهایی که تا به ازن برای راه

و با رسیدن به این مرهله فراموش کرده باشید که قرار بوده چه چیزهرایی را روی سرایت خرود منتشرر کنیرد. خروب، کرده باشند 

توانید یک قلم و کاغذ برداشته و موضوعاتی که بایرد روی سرایت شرما منتشرر شروند را بره صرورت مشکلی نیست. همین ازن می

ید درون هر دسته چه نوع محتوایی باید منتشر شود. منظور از نوع محتروا، فهرستی بنویسید. سپس آنها را دسته بندی کنید و ببین

فیلم، ویدیو، متن، عکس و ... است. همانطور که باید تا اینجا دانسته باشید، وردپرس به ما امکان انتشار هر نوع محتوایی که فکررش 

 دهد.را بکنیم، می
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یرک سرایت  وف به انتشار محتوای جدیرد باشرد. دقرت داشرته باشرید کرهدرصد تمرکزتان روی سایت، معط 90از ازن به بعد باید 

ه هرر شته باشید کراینترنتی تا زمانی زنده است که بتواند محتوای جدید به مخاطب خودش تحویل دهد. هاز شاید زمان این را ندا

وضروعات منی راجع بره بار یک مقالۀ مت روز وقت بگذارید و یک ویدیو یا پادپخش تولید کنید. ولی شاید بتوانید در هفته یکی یا دو

باشید  توانید انجام دهید. مطمئنمرتبط با مبحث سایت بنویسید و در کنار آن هم یک عکسی منتشر کنید. این کار را که هتماً می

 که زمانی زیادی از شما نخواهد گرفت.

بی داشتند، و نه هتری در انتشرار محتروای خرود دم که نه قالب و ظاهر درست و هساهای شرکت زیادی را بنده شاهد بوچه سایت

ها و محتواهایی که بازدید دستور زبان و قواعد نگارشی را رعایت کرده بودند. ولی به دلیل اینکه سایت خود را پر کرده بودند از مقاله

ودند. خوب، آنها واقعراً بدا کرده های خود را پیها و مخاطبکنندگان به دنبال آن بودند، بازدید خوبی داشتند و از این طریق مشتری

های جدید ای پول به یک شرکت طراهی سایت بدهند. خودشان زمان گذاشتند و در این راه دربموفق شده بودند. بدون اینکه ذره

 بسیاری را کشف کرده بودند.

هرایی کره در ها و عکسید از نوشرتهقیمتی سایت خود را پر کن توانید و به هرالبته توصیۀ من به شما این نیست که تاجایی که می

های دیگران منتشر شدند. این کار اگر بدون ذکر منبع انجام گیرد سرقت ادبی و علمی هسراب شرده و بررای ایرن ها و وبالگسایت

پری ککنم به شما بره جرای کار اندکی هم بازدید نخواهید گرفت. بلکه فقط و فقط وقت خود را تلف کردید. پس شدیداً پیشنهاد می

های دیگر، آن چیزهایی که خودتان می دانید و مطمئن هستید کره درسرت اسرت را بنویسرید. شراید و نوشته از سایت کردن مقاله

تبردیل  ا شخصیِ شرمااوایل کار زمان زیادی از شما بگیرد. اما کم کم خواهید دید که این کار به یک روال عادی در زندگیِ شغلی ی

 شود.ه روز بازدیدش بیشتر میخواهد شد و سایت شما روز ب

های ایتستان نرسد که راجع به آن بنویسید و محتوا تولید کنید. ولی نگران نباشید. نمونه در ابتدا شاید هتی موضوعی هم به ذهن

مفید بره کنند را با تولید محتوای شان مراجعه میرقیب و مشابه را ببینید. دقت کنید که آنها چطور رگ خواب کسانی که به سایت

عد از مدتی کره کار چندان سختی نیست ب شان بکشانند.کنند که برای دفعات بعدی هم آنها را به سایتگیرند و سعی میدست می

فهمیرد کره بایرد راجرع بره چره کننرد، میهای خود را ارسرال میچند تا نوشته منتشر کردید و افراد به سایت شما آمده و دیدگاه

فهمید که سیاست کلی سایت را چطور بایرد بره پریش دهند و مین را مدیریت کنید. آنها به شما خط میتابنویسید و چطور سایت

 ببرید.

شرتید کره ها مربوط به اوقاتی بود که شما یک برنامۀ مدون و کاملی برای اجرا کردن ندارید. فقط یک ایده در ذهن دااین راهنمایی

نم. کرمی شما را از این دغدغره دور کزن هم کمی گیج شدید. من در اینجا سعی کردم اندازی کردید و اسایت وردپرسیِ خود را راه

ی طرد، ازن برا ولی اگر یک برنامۀ کامل و جامعی داشته باشید که طبق توضیات اول کتاب، آن را به صورت مکتروب درآورده باشری

مران زی ادامۀ راه با سرعت هر چه بیشتر باشید. پرس نگیزه کسب کردید که به فکر طهای طی شده تا به ازن، آن قدر اکردن مسیر

 را تلف نکنید.

هرای دیگرر جرذب بازدیرد هرم اندازیِ سایت بایرد از روشاما این تمام ماجرا نیست که شما فقط بنشینید و بنویسید. در ابتدای راه

های دیگرر داده از سرایت شرما از سرایتترین آنها دریافت پیوندهای برگشتی است. پیوندهایی که بره صرفحاتی استفاده کنید. مهم
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ورود مستقیم بازدید کننده به سایت شما خواهد شد و هم اینکه رتبۀ سایت شما را برای موتورهای جسرتجو  شود. این هم باعثمی

 هایی که پیوندهای ورودی بیشتری دارد اهمیت بیشتری خواهد داد.برد. مثالً گوگل به سایتباز می

ترین بازدید همران توانید بازدید جذب کنید که پس از مدتی خواهید دید که بهینهستجو از قبیل گوگل هم میشما از موتورهای ج

ها و ترین اصل هم برای افزایش ورودی از گوگل باز بردن تعرداد نوشرتهشود. مهمبازدیدی است که از گوگل برای شما فرستاده می

جود دارد کره ویا بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو  SEOمبحثی با عنوان  محتوای سایت است. اما این تمام ماجرا نیست.

رتیرب تکارش بازتر آوردن صفحاتی از سایت شما برای یک عبارت خا ، در صفحات نتایج موتور جسرتجوی گوگرل اسرت. بردین 

گنجرد. ولری سرعی یرن کتراب نمیا ای است که آمروزش آن دریا سئو بحث پیچیده SEOورودی شما از گوگل بیشتر خواهد شد. 

ای که همیشه باید در ذهرن داشرته باشرید ایرن خواهیم کرد کتاب جامعی هم برای آموزش سئو خدمت شما تولید کنیم. ولی نکته

نظرر  خواهد آن را مطالعه کند. این طور اسرت کرهاست که در نوشتن مقاله و تولید هر نوع محتوایی کسی را در نظر بگیرید که می

 جلب خواهید کرد و سبب بازدید مجدد او از سایت خواهید شد. وی را

 شرما نرد کررد.پس پویایی سایت خود را هفظ کنید و سعی کنید بیش از پیش کیفیت آن را باز ببرید. دیگران ایرن را درک خواه

 هتماً در این کار موفق خواهید شد. شک نکنید!
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   سخن آخر ...

ترک  ۀ آن لذت برده باشید. اگر برا ترکطراهی سایت با وردپرس رسیدیم. امیدوارم که از مطالع ترین بخش کتاب آموزشبه انتهایی

خواست  ها، این کتاب را همراهی کرده باشید، ازن باید صاهب یک سایت کامل باشید که با کار کردن روی آن قطعاً قادرید بهفصل

ین شریوۀ آمدند ترا بهترر موضروع را درک کنیرد. امرروزه بهتررخود برسید. در هر فصل ویدیوهای مکمل همان فصل به کمک شما 

دیویی های ایرن روش آمروزش اسرتفاده از محتروای ویردانید یکی از قالببصری است و همانطور که می_آموزشی به صورت سمعی

در  سرت.از مبحث طراهی سایت و وردپرس نیست که از طررف گرروه آموزشریِ جمرال عرضره شرده ا است. البته این تنها آموزش

 ود.بیار شما خواهیم تر کمکتر و همچنین ویدیوهای جامعهای جدید و کاملای نزدیک با کتابآینده

مران را در کنیم، ترا بتروانیم ایرادهرای کارهایاسرتقبال مری .irinfo@jamaltv از دریافت پیشنهادات و انتقادات شما به نشرانیِ

 مان برطرف کنیم.های آتی محصوزتها و نسخهویرایش

 

  

mailto:info@jamaltv.ir
mailto:info@jamaltv.ir


74 
 

 


	مقدمه
	Wordpress چیست؟
	پیشنیازها برای راهاندازی سایت
	کار با cPanel
	نصب خودکار وردپرس با Site Software
	نصب دستیِ وردپرس
	بارگذاری پروندههای وردپرس روی هاست
	ساخت پایگاه داده برای وردپرس
	اجرای نصاب وردپرس

	پیشخوان وردپرس
	تنظیمات وردپرس
	همگانی
	نوشته
	خواندن
	گفتوگوها
	رسانهها
	پیوندهای یکتا

	تنظیمات افزونه وردپرس فارسی
	مدیریت و تنظیمات پوستههای وردپرس
	مدیریت و تنظیمات افزونههای وردپرس
	دستهها و برچسبها
	مدیریت نوشتهها و برگهها
	رسانه وردپرس
	کاربران وردپرس
	امنیت سایت وردپرس
	پیش به سوی یک سایت پربازدید
	سخن آخر ...

