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کتاب فارسی جامع آموزش راه اندازی سایت در پنج دقیقه
آموزش قدم به قدم وردپرس
ارائه شده توسط تیم همیار وردپرس

همیار وردپرس
تهران:

خیابان ولی عصر ،توانیر ،میدان توانیر ،کوچه برادران ،پالک  ،۱واحد ۷۰۴

تلفن ۰۲۱ ۸۸۱۹۸۵۹۲ :
فکس ۰۲۱ ۸۹۷۷۵۰۳۱ :
پست الکترونیک Hi@Hamyarwp.com :
وب سایت :

www.Hamyarwp.com

طراح و صفحه بندی  :محمد بنایی
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با همیار وردپرس

وردپرس
WORDPRESS
را استارت
بزنید!
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موارد الزم برای راه اندازی یک وبسایت
امــروز بــا اولیــن جلســه مدرســه در خدمــت شــما دوســتان
عزیــز هســتیم.به تازگــی تصمیــم گرفتیــم تمامــی جلســات

مدرســه را مــورد بازبینــی قــرار داده و بــروز رســانی نماییــم

تــا کاربــران محتــرم همیــار وردپــرس بتواننــد بیشــتر و بهتــر

از آمــوزش هــای مدرســه اســتفاده نماینــد .دلیــل ایــن امــر

سایت چیست ؟

نیــز تغییــر و تحوالتــی اســت کــه در وردپــرس رخ داده و

“ ”Siteدر لغــت بــه معنــی مــکان اســت و در دنیــای مجازی

اضافــه شــود.

فعالیــت بپردازیــد.

توضیحاتــی کــه بایــد بــه مباحــث مدرســه همیــار وردپــرس

یعنــی مکانــی کــه بــه شــما اجــاره مــی دهــد در آن بــه

پــس از ایــن پــس هــر پنــج شــنبه بــا یــک جلســه ی

ســایت ماننــد یــک مغــازه اســت کــه از چنــد قســمت

هســتیم.

یکــی متــراژ مغــازه و یکــی از دکوراســیون داخلــی مغــازه !

بــروز شــده و کامــل از همیــار وردپــرس در خدمــت عزیــزان

تشــکیل شــده  ,یکــی اســم مغــازه  ,یکــی مــکان مغــازه ,

در ابتــدا بــه نحــوه کار و برنامــه مدرســه و برنامــه هــای

ممکــن اســت بپرســید ایــن مســائل چــه ارتباطی به ســایت

آینــده اشــاره میکنیــم و در جلســه هــای بعــد بــه مبحــث

دارن؟ توضیــح خواهم داد.

اسم مغازه

اصلــی میپردازیــم.

در ایــن مدرســه قــرار اســت شــما وردپــرس را بیاموزیــد!

بــرای یــک ســایت حکــم دامنــه یــا “ ”Domainرا دارد کــه

پــس تمــام هــدف مــا همیــن اســت کــه از صفــر تــا ۱۰۰

انــواع مختلفــی از دامنــه موجــود اســت.برای مثــالcom :

وردپــرس را بــا هــم یــاد بگیریــم .

. ، ..net .org .ir .infoایــران  asia .in.و ...

پــس حتــی کســانی کــه از وبســایت هیــچ نمــی داننــد مــی

شــما بــا خریــد یــک دامنــه میتوانیــد نــام و آدرس ســایت

تواننــد بــه مدرســه همیــار بیاینــد چــون در اینجــا قــرار

خــود یــا در واقــع همیــت آن را مشــخص کنیــد .

اســت مــا از تعریــف ســایت شــروع کنیــم و تمامــی مراحــل
ســاخت یــک ســایت را بــا هــم انجــام دهیــم.

تعــداد جلســات مدرســه را طــوری تنظیــم مــی کنیــم کــه

اسم مغازه

بــه تمامــی مباحــث اصلــی پرداختــه شــود و ســپس وارد
جزئیــات مــورد نیــاز و ضــزوزی خواهیــم شــد.

بــرای یــک ســایت حکــم دامنــه یــا “ ”Domainرا دارد کــه

تمامــی اصطالحاتــی کــه در اینجــا بــه کار مــی رود را توضیح

انــواع مختلفــی از دامنــه موجــود اســت.برای مثــالcom :

خواهیــم داد تــا کامــا بــا آن آشــنا شــوید و معنــی و مفهوم

 ، ..net .org .ir .infoایــران  asia .in.و ...

آن را دریابید.

شــما بــا خریــد یــک دامنــه میتوانیــد نــام و آدرس ســایت

اگــر موافــق باشــید در ایــن جلســه بــه تعاریــف مــورد نیــاز

خــود یــا در واقــع همیــت آن را مشــخص کنیــد .

و اساســی کــه مــی توانــد مقدمــه ای بــرای عملکــرد مــا
باشــد مــی پردازیــم.
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مکان مغازه
بــرای یــک ســایت حکــم ســرور و یــا هاســتی را دارد کــه
بــا توجــه بــه تحقیقــات درســت شــما انتخــاب مــی شــود.
در خریــد یــک هاســت بایــد دقــت الزم را داشــته باشــید

تــا بعدهــا بــه مشــکل نخوریــد .تمامــی مــوارد از جملــه

عملکــرد هاســت و امنیــت آن بایــد مورد بررســی قــرار گیرد.
فقــط یــک نکتــه بــرای خریــد هاســت عــرض کنم ،هاســتی
کــه انتخــاب مــی کنیــد بایــد قــدرت باالیــی داشــته باشــد و

در صــورت امــکان  suphpآن فعــال باشــد

اگــر  suphpفعــال نباشــد در هــر نوبــت بــرای آپلــود افزونه
یــا قالــب از شــما رمــز هاســت میخواهــد و بــرای آپلــود در

قســمت رســانه دســته بنــدی ماهانــه و ســاالنه بــه مشــکل
بــر میخــورد و بــرای ویرایــش قالــب هــم بایــد ســطح

دسترســی تعریــف کنیــد کــه اگــر  suphpفعــال باشــد دیگر

چنیــن مشــکالتی پیــش نخواهــد آمــد.

متراژ مغازه
حکــم مقــدار یــا همــان فضــای هاســتی را دارد کــه شــما
انتخــاب میکنیــد! همــان طــور کــه یــک مغــازه بــزرگ فضای
زیــادی مــی خواهــد ،ســایت بــزرگ هــم هاســت بیشــتری

میخواهــد پــس بهتــر اســت قبــل از خریــد هاســت بــا

توجــه بــه اهــداف و نــوع ســایت خــود پکیــج مناســبی را از
یــک ســایت هاســتینگ انتخــاب کنیــد.

دکوراسیون داخلی
در اینجــا حکــم سیســتم مدیریت محتــوا یــا  cmsو طراحی
قالــب آن را دارد .سیســتم هــای مدیریــت محتــوا انــواع

خاصــی دارنــد .بعضــی سیســتم هــا اختصاصی برای ســایت
نوشــته یــا ســفارش داده مــی شــوند و یــک ســری هــم از

ســی ام اس هــای عمومــی رایــگان اســتفاده مــی کننــد .در
بیــن سیســتم هــای مدیریــت محتــوای رایــگان مــا وردپرس

را انتخــاب میکنیــم چــون میتوانیــم بــا آن در کالس مدرســه

همیــار وردپــرس شــرکت کنیــم .
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جلسه دوم ...

آموزش نصب
وردپرس
روی هاست

سیپنل
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قبــل از هــر چیــز ،بــه تعریفــی از وردپــرس و ایــن سیســتم مدیریــت محتوایــی کــه قــرار اســت در مدرســه،
آن را راه انــدازی نماییــم ،میپردازیــم.

وردپرس چیست ؟
وردپــرس یــک سیســتم مدیریــت محتــوای ســایت مــی
باشــد کــه بــه طــور رایــگان در خدمــت دوســتان قــرار مــی
گیــرد و مــی تــوان بــه صــورت کامــا رایــگان آن را نصــب

و راه انــدازی کــرد.

بــا توجــه بــه قــدرت و ظرفیــت بــاالی هســته ی وردپــرس،

امــروزه از آن بــرای انــواع ســایت هــا از جملــه خبــری،
پورتالــی ،فروشــگاهی ،هاســتینگ و  ...مــورد اســتفاده قــرار

مــی گیــرد و ســرویس دهــی بســار فــوق العــاده ای نیــز

دارد.

پالگیــن هــای ایــن سیســتم تقریبــا کامــل اســت و روز بــه
روز نیــز در حــال گســترش مــی باشــد.

یکــی از مهــم تریــن اصلــی کــه در وردپــرس وجــود دارد،

متــن بــاز یــا همــان “ ”open sourceبــودن ایــن سیســتم
اســت کــه بســیار مــورد توجــه برنامــه نویســان و توســعه
دهنــدگان قــرار مــی کیــرد .زیــرا بــه راختــی قابــل ویرایــش

و تغییــر اســت.

نصــب سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس
بــر روی ســی پنــل
برای شروع کار ابتدا باید آخرین نسخه از وردپرس فارسی را دریافت نماییم.

(سیســتم وردپــرس از ســایت مرجعــه “ ،”wordpress.orgقــدرت مــی گیــرد و بــه صــورت زبــان اصلــی در ایــن ســایت

موجــود اســت).

پــس از دریافــت آخریــن نســخه از وردپــرس بــه هاســتی کــه خریــداری کردیــم مراجعــه مــی کنیــم! بــرای وارد شــدن بــه
هاســت مــی توانیــد آدرس مشــخص ســایت خــود را وارد کــرده و در انتهــا بــا یــک اســلش “ ”Cpanelرا وارد کنیــد.

بــه طــور مثــال “ .“ www.example.com/cpanelپــس از وارد کــردن آدرس ،صفحــه ای را مالحظــه مــی کنیــد کــه بایــد

در آن نــام کاربــری و رمــز عبــور وارد شــود .ایــن اطالعــات پــس از خریــد هاســت ،توســط هاســتینگ در اختیــار شــما قــرار

داده مــی شــود.

پــس از وارد کــردن اطالعــات درســت ،بــه محیــط ســی پنــل وارد مــی شویم.ســتون ســمت چــپ اطالعــات هاســت شــما

را مشــخص مــی کنــد و ســتون گســترده ی ســمت راســت دارای چنــد جعبــه اســت کــه داخــل هــر کــدام بخــش هــای
متعــددی بــرای فعالیــت هــا موجــود اســت.

حــال مــی خواهیــم نصــب وردپــرس و راه انــدازی آن را
شــروع کنیــم.
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در حــال حاضــر وارد بخشــی شــدیم کــه وردپــرس را مــی توانیــم در آن بارگــذاری کنیــم .در اینجــا ســتون ســمت چــپ،

مســیر هــا را مشــخص مــی کنــد .همانطــور کــه مالحظــه مــی کنیــد مــا در مســیر “ ”public_htmlقــرار داریــم و بایــد فایــل
وردپــرس خــود را در اینجــا آپلــود نماییــم .بــر روی گزینــه ی  uploadدر تصویــر پاییــن کلیــک کنیــد.

بــه جعبــه ی “ ”filesمراجعــه کنیــد و بــر روی گزینــه ی

“ ”File managerکلیــک کنیــد تــا وارد آن شــویم.

پــس از وارد شــدن در صفحــه جدیــد بــا کلیــک بــر روی گزینــه  Browseفایــل فشــرده ی وردپــرس را کــه در ابتــدا دانلــود
کردیــد را انتخــاب کنیــد ( فرقــی بیــن  zipو  gz.tarنیســت )

همانطور که در پایین پنجره مشاهده می کنید ،فایل در حال بارگذاری است و باید تا انتهای بارگذاری صبر کنیم.
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پــس از اطمینــان از آپلــود کامــل وردپــرس فارســی بــه “ ”File Managerبازگردیــد حــال بایــد فایــل فشــرده را مشــاهده

کنیــد اگــر کــه مشــاهده نمیکنیــد گزینــه  Reloadرا بزنیــد تــا مشــاهده شــود .پــس از دیــدن فایــل فشــرده بــر روی آن

راســت کلیــک نماییــد و  Extractرا انتخــاب نماییــد و یــا روی آن کلیــک کنیــد و از منــوی بــاالی صفحــه گزینــه ی Extract

را بزنیــد.

در پنجــره ای کــه بــاز مــی شــود آدرس مســیر ظاهــر خواهد

شــد ”wordpress“ ،را از انتهــای آن برداریــد و بــر روی
گزینــه ی  move filesکلیــک کنیــد تــا تمامــی فایــل هــای

شــما بــه ““ public_htmlمنتقــل شــود.

پــس از خــارج شــدن از حالــت فشــرده ،پوشــه ای بــا عنــوان  wordpressدر اینجــا مالحظــه مــی شــود .از اینجــا بــه بعــد

دو مســیر جلــوی پــای شماســت:

1

اگــر تنظیمــات را داخــل پوشــه ی  wordpressانجــام دهیــد ،بایــد آدرس ســایت خــود را بــه صــورت

2

بــرای اینکــه آدرس ســایت شــما بــدون وردپــرس نمایــش داده شــود بایــد اطالعــات داخــل پوشــه ی  wordpressرا

 http://example.com/wordpressبزنیــد تــا ســایت نمایــش داده شــود.

بــه روت اصلــی هاســت یعنــی  public_htmlمنتقــل کنیــد.

در حــال حاضــر اگــر بــه “ ”public_htmlمراجعــه کنیــد

مــا هــم اطالعــات را بــه شــاخه ی اصلــی منتقــل خواهیــم کــرد .پــس داخــل پوشــه ی  wordpressمــی شــویم و تمامــی

تمامــی فایــل هــا و فولدرهــای وردپــرس را در آن مالحظــه

کنیــد .پــس از انتخــاب شــدن تمامــی فایــل هــا و فولــدر هــا ،بــر روی گزینــه ی  Move fileاز بــاالی صفحــه کلیــک کنیــد.

هــم انجــام دادیــم.

فایــل هــا و پوشــه هــای داخــل آن را انتخــاب مــی کنیــم .بــرای اینــکار بــر روی گزینــه ی  select allاز بــاالی صفحــه کلیــک

خواهیــد کــرد .تــا اینجــا مرحلــه ی بارگــذاری درســت را بــا
نوبــت ســاختن دیتابیــس یــا مرکــز داده یــا همــان پایــگاه

داده مــی رســد .شــاید بپرســید پایــگاه داده بــه چــه درد

میخــورد ؟ بــه طــور ســاده خدمــت شــما عــرض کنــم کــه
پایــگاه داده حکــم مغــز ســایت را دارد و همانطــور کــه

بــر روی مغــر انســان شــیار هــای مختلفــی قــرار میگیــرد

در پایــگاه داده یــا دیتابیــس هــم بــه ازای هــر قســمت و
اطالعــات ،جدولــی قــرار میگیــرد کــه وظیفــه نگهــداری از
اطالعــات وارد شــده در ســایت شــما را بــر عهــده دارد.
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آموزش ساختن دیتابیس یا پایگاه داده
مجــدد بــه صفحــه ی اصلــی ســی پنــل مراجعــه مــی کنیــم

همانطــور کــه مالحظــه مــی کنیــد نــام پایــگاه داده ی شــما ایجــاد شــده و در واقــع االن یــک پایــگاه داده داریــد کــه مــی
خواهیــد بــه آن نــام کاربــری و پســوردی نســبت دهیــد.

و از جعبــه ی  databaseبــر روی گزینــه ی “MySQL

 ”Databasesکلیــک میکنیــم.

وارد محیطــی بــرای ایجــاد نــام پایــگاه داده ،نــام کاربــری
و رمــز عبــور مــی شــویم .بــا هــم یــک پایــگاه داده ایجــاد

مــی کنیــم.

پــس از ورود ایــن مــوارد ،اکانــت دیتابیــس هــم ایجــاد خواهــد شــد .حــال بــرای افــزودن ایــن کاربــری جدیــد بــه پایــگاه

در مرحلــه ی اول نــام پایــگاه داده مــورد نظــر را وارد کــرده

داده بایــد بــر روی گزینــه ی  addدر قســمت “ ”Add a User to a Databaseکلیــک نماییــد.

و ســپس بــر روی گزینــه ی ایجــاد پایــگاه داده کلیــک مــی

کنیــم .تــا نــام دیتابیــس ایجــاد نشــود بقیــه ی مــوارد را
نمیتــوان تعییــن کــرد.
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در پنجــره ای کــه بــاز مــی شــود تمامــی مــوارد را عالمــت

وارد  file managerشــده و بــه شــاخه ی public_html

هــای الزم داده شــود و ســپس بــر روی گزینــه ی “make

فایــل “ ”wp-config-sample.phpرا پیــدا کــرده و آن را

بزنیــد کــه بــه پایــگاه داده ی شــما اضافه شــود و دسترســی

 ”changesکلیــک کنیــد.

کــه وردپــرس را در آن بارگــذاری کردیــم مراجعــه مــی کنیــم.

انتخــاب مــی کنیــم ،ســپس بــر روی گزینــه ی rename

در بــاالی صفحــه کلیــک مــی کنیــم و نــام آن را بــه

“ ”wp-config.phpتغییــر مــی دهیــم.

پــس از تغییــر نــام ایــن فایــل آن را انتخــاب کــرده و از بــاالی صفحــه گزینــه ی  editرا بزنیــد تــا ایــن فایــل در محیــط
ویرایشــگر بــاز شــود.

تــا اینجــای کار پایــگاه داده ی ســایت را هــم ســاختیم و
حــال بایــد بــه ســراغ وارد کــردن اطالعــات پایــگاه داده در

وردپــرس رفتــه و آن را نصــب کنیــم.

اطالعــات پایــگاه داده را بــا توجــه بــه تصویــر بــاال ،در آن جایگریــن مــی کنیــم و ســپس اطالعــات را ذخیــره مــی کنیــم.

حــال مــی تــوان گفــت کــه پایــگاه داده بــه ســایت متصــل شــده اســت.
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آدرس سایت خود را در مرورگر وارد کنید …

اطالعــات را وارد کــرده و ســپس بــر روی گزینــه ی راه اندازی

وردپــرس کلیــک کنید.

در ضمــن حریــم خصوصــی از شــما اجــازه مــی گیــرد کــه آیا
تمایــل داریــد در حــال حاضــر محتــوای شــما مــورد بررســی

قــرار گیــرد یــا خیــر! اگــر مــی خواهیــد ســایت کامــا راه
انــدازی شــود و ســپس مــورد بررســی قــرار گیــرد ،تیــک این

گزینــه را برداریــد .بعــدا مــی توانیــم آن را تنظیــم کنیــم.

ســایت وردپرســی شــما راه انــدازی شــد .حــال بــا زدن
گزینــه ی ورود مــی توانیــد بــه پنــل مدیریتــی وردپــرس

خــود وارد شــوید!

آن دســته از دوســتانی کــه از هاســت دایرکــت ادمیــن

اســتفاده مــی کننــد ،نگــران نباشــند در جلســه ی بعــدی
حتمــا بــه بررســی آن نیــز مــی پردازیــم.

یک پیشنهاد...
شــما مــی توانیــد بــرای نصــب وردپــرس از هاســت وینــدوز
هــم اســتفاده کنیــد امــا بعدهــا ممکــن اســت بــرای بــروز
رســانی هــا و فعالیــت هــای خــود دچــار مشــکل شــوید.
پــس اگــر مــی خواهیــد بــه تازگــی هاســتی خریــداری کنیــد
حتمــا لینوکســی باشــد.
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جلسه سوم ...

آموزش نصب
وردپرس
روی دایرکت

ادمین

کتاب آموزش وردپرس

15

همیار وردپرس

نصب وردپرس
ابتــدا آخریــن نســخه وردپــرس را دانلــود کنیــد .ســپس بــه

پنــل کاربری هاســت دایرکــت ادمین خــود برویــد و از لینکی
کــه بــرای دسترســی بــه کنتــرل پنــل دایرکــت ادمین توســط

شــرکت هاســتینگ شــما در اختیارتان قــرار گرفته اســت وارد

کنتــرل پنــل آن شــوید .راه دیگر برای دسترســی بــه دایرکت

بعــد از کلیــک کــردن بــر روی ایــن دکمــه ،صفحــهای بــاز میشــود کــه از طریــق آن میتوانیــد چندیــن فایــل را آپلــود

کنیــد .یکــی از “ ”choose fileهــا را کلیــک کنیــد و فایلــی را کــه از ســایت وردپــرس دانلــود کردیــد را انتخــاب کنیــد و بعــد
دکمــه “ ”Upload Filesرا کلیــک کنیــد.

ادمیــن اضافــه کردن  port ۲۲۲۲در آخر آدرس ســایت اســت
کــه تقریبــا در همــه هاسـتها از ایــن پــورت اســتفاده مــی

کننــد .مثــا اگــر آدرس ســایت شــما  yoursite.comباشــد

کافــی اســت بــه آخــر آن دو نقطــه و  ۲۲۲۲اضافــه کنیــد.

(بــه طــور مثــال میشــود .http://yoursite.com:2222 :

ســپس پنجــره ای بــرای وارد کــردن نــام کاربــری و رمــز عبور
نمایــان میگــردد کــه بعــد از وارد کــردن اطالعــات خواســته

شــده وارد دایرکــت ادمیــن مــی شــوید.

در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن آپلــود بــا پیغــام “upload

حــال بــا قســمت هــای مختلــف و تنظیمــات بســیاری در

 ”successfulمواجــه خواهیــد شــد کــه پــس از کلیــک بــر

هــا ،گزینــه “ ”file managerرا انتخــاب مــی کنیــم تــا

فایــل را آپلــود کردیــد خواهیــد رفــت.

صفحــه دایرکــت ادمیــن رو بــه رو مــی شــوید .از بیــن آن
وردپــرس خــود را در آن بارگــذاری کنیــم.

روی لینــک “ ”click here to go backبــه دســته ای کــه

در مرحلــه بعــدی بایــد فایــل فشــرده وردپــرس را “ ”extractکنیــم .ایــن کار بــه راحتــی بــا کلیــک بــر روی “ ”extractکــه
در جلــوی فایــل نوشــته شــده ،صــورت میپذیــرد کــه بعــد از آن پنجــرهای بــاز مــی شــود کــه مســیر “ ”extractرا دوبــاره
ســوال مــی کنــد کــه بــا زدن دکمــه “ ”extractدر همــان مســیری کــه هســتید مــی تــوان فایــل را از حالــت فشــرده خــارج

کر د .

حــال پوشــه “ ”wordpressدر لیســت فایــل هــا نمایــان شــده اســت .بــرای اینکــه آدرس  wordpress/بــه

بارگذاری وردپرس

آخــر آدرس ســایت بــرای دسترســی بــه وردپــرس اضافــه نشــود ،بــه داخــل ایــن پوشــه رفتــه و از بــاال ســمت

راســت “ ”selectرا بزنیــد تــا همــه فایــل هــا انتخــاب شــود.

در ایــن قســمت داخــل فایــل “ ”public_htmlیــا “”www

کــه همــان  Rootنامیــده میشــود ،شــده و از نــوار پاییــن

صفحــه دکمــه “ ”Upload files to current directoryرا
کلیــک مــی کنیــم.

و ســپس نــوار ابــزار پاییــن یعنــی “ ”add to Cipboardرا کلیــک کنیــد و بــا بازگشــت به پوشــه “ ”public_htmlو ســپس،
کلیــک بــر روی دکمــه  ”Move Clipboard files here:فایلهــای وردپــرس را بــه پوشــه اصلــی ســایت منتقــل کنیــد.

اکنــون فایــل هــای وردپــرس در جــای مناســب یعنــی شــاخه ی اصلــی قــرار گرفتــه و کافــی اســت یــک پایــگاه داده ایجــاد

کنیــد و بعــد میتوانیــد مراحــل نصــب را آغــاز کنیــد.

کتاب آموزش وردپرس

16

همیار وردپرس

ساختن پایگاه داده در دایرکت ادمین
اگر در صفحه اصلی دایرکت ادمین نیستید با کلیک بر روی دکمه “ ”Homeوارد صفحه ی اصلی شوید.

بــا کلیــک بــر روی “ ”MySQL Managementوارد پنــل مدیریــت پایــگاه داده شــده و بــرای ایجــاد یــک پایــگاه داده بــر

روی گزینــه ی “ ”Create New Databaseکلیــک کنیــد .صفحــهای بــاز میشــود کــه در آن میتوانیــد بــا وارد کــردن
نــام پایــگاه داده  ،یــک پایــگاه داده جدیــد ایجــاد کنیــد .امــا توجــه کنیــد کــه شــما نیــاز بــه مشــخص کــردن یــک کاربــر

بــرای دسترســی بــه “ ”mysqlداریــد کــه بــا اســتفاده “ ”select existing userیــک کاربــری کــه قبــا ایجــاد کــرده ایــد را

انتخــاب کنیــد و اگــر اولیــن بــار اســت کــه پایگاهــی را ایجــاد میکنیــد بــا وارد کــردن یــک “ ”usernameو “”password
یــک کاربــر جدیــد همــراه بــا پایــگاه داده ایجــاد کنیــد.

بعــد از زدن دکمــه “ ، ”createصفحــه ای بــاز میشــود کــه در آن مشــخصات پایــگاه داده ای کــه ایجــاد کردیــد ،نمایــش

داده میشــود .بــه ایــن اطالعــات در هنــگام نصــب نیــاز داریــم پــس آن هــا را فرامــوش نکنیــد!

نصب وردپرس
نصــب وردپــرس در دایرکــت ادمیــن دقیقــا ماننــد نصــب آن در ســی پنــل مــی باشــد ،اگــر شــما در حــال حاضــر آدرس

ســایت را وارد نماییــد ،مراحــل نصــب آغــاز مــی گــردد.

نکته
اگــر میخواهیــد کــه فایــل  wp-config-sample.phpرا بــه wp-config.phpتغییــر

ندهیــد مــی توانیــد مشــخصات پایــگاه داده را بــه آن اضافــه کــرده و ســپس آدرس
ســایت خــود را در مرورگــر وارد کنیــد.

بــا بــاز کــردن آدرس ســایت ،بــا پیغامــی مواجه میشــوید کــه پرونــدهی wp-config.

 phpموجــود نیســت ! اصــا نگــران نباشــید!بر روی ســاختن پرونــدهی پیکربنــدی
کلیــک کنیــد تــا بــه راحتــی ایجــاد شــود.

کتاب آموزش وردپرس
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یــک پیغــام در ایــن مرحلــه نشــان داده میشــود کــه در

حــال اطالعــات ســایت خــود را در فــرم وارد کنیــد فقــط

وارد کنیــد.

کــه بــه راحتــی توســط هکرهــا حــدس زده شــود!

مــورد اطالعــات مــورد نیــاز اســت کــه بایــد در ایــن مرحلــه

توجــه کنیــد کــه شناســه (نــام کاربــری ) را  adminنگذاریــد

پــس از تکمیــل اطالعــات ،بــر روی دکمــه “راه انــدازی
وردپــرس” کلیــک نماییــد.

انجــام شــد! وردپــرس شــما نصــب شــده و هــم اکنــون

میتوانیــد از ســایت وردپرســیتان لــذت ببریــد.

اطالعــات خواســته شــده را بــا توجه مشــخصات پایــگاهداده
کــه ایجــاد کردیــد در فــرم پــر کنیــد و بعــد از کلیــک بــر روی
گزینــه ی بفرســت کلیــک کنیــد تــا مراحــل اصلــی نصــب

شــروع شــود.

جمع بندی
در جلســه ی ســوم از مدرســه ی همیــار وردپــرس ،وردپــرس را بــر روی دایرکــت ادمین
نصــب و راه انــدازی کردیم.

کتاب آموزش وردپرس
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جلسه چهارم ...

آموزش نصب
وردپرس
روی لوکال

هاست

(نصب وردپرس بر روی مک)
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وردپرس را در کامپیوتر خود نصب کنید!
در ســه جلســه ی قبلــی مدرســه ،بــه نصــب و راه انــدازی

وردپــرس بــر ســرورهای ســی پنــل و دایرکــت ادمیــن
پرداختــه شــده .امــروز نیــز برنامــه ی مدرســه در مــورد

نصــب و راه انــدازی وردپــرس مــی باشــد امــا ایــن بــار روی

نیازها

1

دانلــود آخریــن نســخه ی  Xamppبــرای کامپیوتــر

(بــا توجــه بــه سیســتم نصــب شــده در کامپیوتــر خــود مــی

توانیــد زمــپ را انتخــاب کــرده و دانلــود نماییــد).

2

دانلود آخرین نسخه ی وردپرس

زمانــی کــه مــا مبتــدی هســتیم و میخواهیــم مهــارت هــای

3

راه اندازی لوکال هاست Xampp

هزینــه ای متقبــل شــویم ،ســایتی را در محیــط تســتی بــه

4

نصب وردپرس بر لوکال هاست

محیطــی تســتی!

ســاخت یــک وبســایت را بیاموزیــم مــی توانیم بــدون اینکه

نــام لــوکال هاســت راه انــدازی کــرده و بــر روی آن کار کنیــم

یــا اینکــه مــا یــک طــراح وبســایت هســتیم و میخواهیــم

پــروژه ی طراحــی یــک ســایت را انجــام دهیــم ،بــرای

اینکــه اصولــی و بــه دور از اشــتباهات و بــاگ هــا کار خــود
را تحویــل دهیــم ،میتوانیــم اول در محیــط لــوکال هاســت

تمامــی مراحــل را انجــام دهیــم و پــس از رفــع ایــرادات ،آن
را بــه محیــط اصلــی انتقــال دهیــم.

چنــان چــه آپاچــی شــما فعــال نشــد و پیــام خطــا داد طبــق
دســتورالعمل پــورت آن را تغییــر دهیــد تــا مشــکل حــل

شــود.

حــال در مرورگــر خــود آدرس  http://localhostرا وارد

تــا مهــارت هایــی را کســب کنیــم و بتوانیــم خــود را بــرای

ورود بــه محیــط واقعــی وب آمــاده کنیــم.

نکته

نماییــد و زبــان مــورد نظــر را انتخــاب کنیــد .معمــوال

نصب و راه اندازی لوکال هاست

انگلیســی را انتخــاب مــی کنیــم.

نســخه ای را کــه از ســایت اصلــی دریافــت کــرده ایــد نصب

کنید .

نصــب آن کمــی زمــان میبــرد امــا کار ســاده ای اســت .پس

از نصــب ،زمــپ را فعــال کنیــد و دو گزینــه ی “ ”Apacheو

“ ”MySQLرا در آن  Startکنید.

بــا ایــن توضیحــات بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه جلســه

ی آموزشــی امــروز مدرســه را بــه نصــب وردپــرس روی
لــوکال هاســت اختصــاص دهیــم .مــا از لــوکال هاســت

در صفحــه ی بــاز شــده ،از منــوی ســمت چــپ بــر روی

زمــپ ( )Xamppکــه ســازگاری خوبــی بــرای نصــب و راه

گزینــه ی “ ”phpmyadminکلیــک کنیــد تــا وارد قســمت

انــدازی ســایت هــا بــه خصــوص وردپــرس دارد ،اســتفاده

پایــگاه داده یــا همــان دیتابیــس شــوید .در اینجــا شــما

مــی کنیــم.

بایــد یــک پایــگاه داده ایجــاد نماییــد.
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در صفحــه ای کــه بــاز مــی شــود ،شــما بایــد نامــی بــرای
پایــگاه داده ی خــود وارد کرده و بــر روی گزینه ی “”Create

کلیــک نمایید.

پــس از اینــکار بــه ســراغ فایــل “wp-config-sample.

 ”phpمــی رویــم و طبــق دســتورالعل هــای قبلــی بــرای این

فایــل عمــل مــی کنیــم .اول نــام آن را بــه “wp-config.

 ”phpتغییــر داده و ســپس آن را در ویرایشــگری ماننــد

“ ”notepadبــاز کــرده و اطالعــات آن را وارد مــی کنیــم.
فقــط توجــه کنیــد کــه در اینجــا اطالعــات بایــد بــه گونــه

ای متفــاوت تــر وارد شــود.

در ایــن فایــل اطالعاتــی ماننــد نــام دیتابــس (_DB
در حال حاضر پایگاه داده ی ما ایجاد شد.
نوبــت بــه آن رســیده کــه فایــل دانلــود شــده ی وردپــرس

خــود را در لــوکال هاســت قــرار داده و مراحــل نصــب را آغــاز

کنیــم .بــرای قــرار دادن پوشــه ی وردپــرس بایــد بــه مســیر

 ،)NAMEنــام کاربــری ( )DB_USERNAMEو پســورد
( )DB_PASSWORDرا میخواهــد کــه بــرای پایــگاه داده

فقــط نــام پایــگاه داده را کــه ایجــاد کردیــم وارد مــی کنیــم

و ســپس نــام کاربــری را  rootقــرار مــی دهیــم و جــای
پســورد را نیــز خالــی میگذاریــم .هماننــد تصویــر زیــر.

زمــپ در کامپیوتــر مراجعــه کنیــم .بــرای رفتــن بــه ایــن

مســیر بایــد بــه درایــو  C>> Xampp>>htdocsرفتــه و در

فولــدر “ ،”htdocsپوشــه ی وردپــرس خــود را قــرار دهیــم.

تنظیمــات را ذخیــره کــرده و ســپس آدرس را بــار دیگــر در

مرورگــر وارد کنیــد.

نکته
محتویــات داخــل پوشــه ی وردپــرس را در فولــدر “”htdocs

وارد کنیــد تــا مراحــل کار بــه راحتــی پیــش رود.

جمع بندی
اگــر مــی خواهیــد قبــل از اینکــه ســایتی را در شــبکه ی جهانــی وب رونمایــی کنیــد ،آن را تســت کــرده و نواقــص آن را
برطــرف کنیــد ،مــی توانیــد اول روی محیطــی تســتی بــه نــام لــوکال هاســت امتحــان کــرده و تمامــی مشــکالت و جوانــب
را بســنجید و ســپس آن را بــه محیــط اصلــی انتقــال دهیــد.
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جلسه پنجم ...

معرفی اجزای

پیشخوان

وردپرس
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وردپرســی را کــه در جلســات قبلــی نصــب کردیــم دارای
آدرســی بــود کــه توســط شــما انتخــاب شــده بــود .حــال

آدرس را در مرورگــر خــود وارد کــرده و بــه انتهــای آن wp-

 /adminاضافــه کنیــد( .بــه اینصــورت http://mysite. :

با پیشخوان وردپرس آشنا شویم!
تــا امــروز در مــورد وردپــرس و نحــوه ی نصــب و راه انــدازی

 .)com/wp-adminپــس از وارد کــردن ایــن آدرس در
مرورگــر بــا صفحــه ای مطابــق تصویــر زیــر رو بــه رو خواهید
شــد:

آن بــر روی هاســت هــای مختلــف و همچنیــن در محیــط
لــوکال هاســت آمــوزش هایــی را ارائــه دادیــم .حــال نوبــت

بــه آن رســیده کــه مقدماتــی را بــرای شــروع بــا یکدیگــر
بررســی کنیــم و بــا وردپرســی کــه نصــب کردیــم و قــرار

اســت بــا آن کار کنیــم ،آشــنا شــویم.

شناســه ی شــما ،همــان “ ”Usernameو رمــز عبــور همــان “ ”passwordمــی باشــد کــه در مراحــل ثبــت نــام وردپــرس،
انتخــاب کــرده ایــد .بــا ورود ایــن اطالعــات و زدن دکمــه ی ورود بــه پیشــخوان وردپــرس وارد خواهیــد شــد.

پنل مدیریت وردپرس
بــرای ایجــاد ســاخت یــک ســایت ،احتیــاج بــه محیطــی

اســت تــا بتــوان بــه کمــک آن تمامــی فعالیــت هــای مــورد
نیــاز را انجــام داد! امــا ایــن محیــط چگونــه اســت و چگونــه
بایــد بــه آن دسترســی داشــت؟

در سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس نیــز چنیــن پنلــی
موجــود اســت و اتفاقــا بایــد خدمــت شــما عــرض کنــم کــه

ایــن سیســتم دارای یــک پنــل مدیریتــی بســیار قدرتمنــد

مــی باشــد .بــه ایــن پنــل قدرتمنــد در وردپــرس ،پیشــخوان
وردپــرس مــی گویند .شــما بــا وارد شــدن به این پیشــخوان

تمامــی فعالیــت هایــی کــه مــد نظــر داریــد را مــی توانیــد
در ســایت خــود انجــام دهیــد .بــه عنــوان نمونــه ،بــرای
نصــب قالــب ،افزونــه هــا ،ایجــاد یــک نوشــته ،ویرایــش

نوشــته و پاســخگویی بــه کاربــران خــود و هــزاران فعالیــت
دیگــر ،بایــد بــه ایــن پیشــخوان وارد شــوید.

چگونه باید وارد پیشخوان وردپرس شویم؟
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رسانه
قســمت رســانه هــا ،مربــوط بــه تصاویــر،
فایــل هــای تصویــری ،صوتــی و یــا

ویدئویــی مــی باشــد کــه شــما بارگــذاری

مــی کنیــد.

پنل مدیریت وردپرس

برگه ها

ایــن گزینــه مربــوط بــه اطالعــات میــزکار

وردپــرس و گزینــه ی بــه روز رســانی هــا

مــی باشــد.

بــه روز رســانی هــا قســمتی اســت کــه بــه صــورت خــودکار

هــر نســخه ی جدیــدی کــه ایجــاد شــود را بــه مــا یــادآوری
مــی کنــد و اعــام مــی کنــد کــه مــی توانیــم وردپــرس خــود

را بــه آن نســخه ی جدیــد بــروز کنیــم.

برگــه هــا ،بخشــی از وردپــرس هســتند
کــه بــا کمــک آن هــا مــی تــوان خیلــی
مــوارد را ایجــاد کــرد.

بــه عنــوان مثــال صفحــات اصلــی ســایت را مــی تــوان بــه

کمــک آن هــا ســاخت ،صفحــه ی فــرود را مــی تــوان ایجــاد
کــرد ،تمامــی صفحاتــی کــه احتیــاج به کدهــای کوتاه شــده

ی وردپــرس یــا بــه اصطــاح شــورت کــد دارنــد ،توســط آن
هــا ایجــاد مــی شــود و بســیاری مــوارد دیگــر کــه در جلســه

ی مربــوط بــه آن توضیحــات کاملــی خواهیــم داد.

ایــن همــان پنــل مدیریتــی اســت کــه شــما قــرار اســت
تمامــی فعالیــت هــای خــود را از طریــق آن انجــام داده و
بــر روی ســایت قــرار دهیــد.

در همیــن صفحــه ی اصلــی ،اطالعاتــی را در اختیــار شــما
قــرار مــی دهــد کــه ماننــد یــک اخبــار کوتــاه از فعالیــت

هایــی اســت کــه انجــام مــی دهیــد .تمامــی ایــن مــوارد را
مــی توانیــد مخفــی کنیــد و یــا بــه همیــن صــورت کــه در
تصویــر مشــاهده مــی کنیــد بگذاریــد باقــی بمانــد.

بــه ســمت راســت پیشــخوان توجــه کنیــد .ایــن منــوی

عمــودی نــوک مــدادی رنــگ ،تمامــی گزینــه هایــی کــه در

پنــل ادمیــن وردپــرس موجــود مــی باشــد را نشــان خواهــد
داد کــه بــه معرفــی ســطحی هــر یــک مــی پــردازم و در
جلســات بعــدی بــه صــورت کامــل در مــورد عملکــرد هــر
کــدام توضیحاتــی داده خواهــد شــد و یــک جلســه ی کامــل

را بــه هــر کــدام اختصــاص مــی دهیــم.

نوشته ها
قســمت نوشــته هــا شــامل بخــش هــای
متعــددی از جملــه؛ همــه ی نوشــته هــا،

افــزودن نوشــته ،دســته هــا و برچســب

هــا مــی شــود.

در ایــن قســمت شــما مــی توانیــد تمامــی نوشــته هایــی را

کــه ایجــاد مــی کنیــد مشــاهده کنیــد و آن هــا را ویرایــش

کنیــد .همچنیــن بــا کلیــک بــر روی گزینــه ی افزودن نوشــته
مــی توانیــد نوشــته ی مــورد نظــر را ایجــاد کنیــد.

دســته بنــدی هــای ســایت خــود را مــی توانیــد از قســمت

دســته هــا اضافــه کنیــد و برچســب هــا را نیــز مــی توانیــد
از ایــن قســمت مالحظــه کنیــد.
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دیدگاه ها
دیــدگاه هــا ،بخشــی هســتند کــه کاربــران شــما نظــرات یــا

ســواالت خــود را ثبــت کــرده و شــما مــی توانیــد بــه آن هــا

پاســخ دهید.

نمایش
بخــش نمایــش ،بــرای انتخــاب و بارگذاری

قالــب و پوســته هــای وردپرســی اســت.
شــما بــا ایــن بخــش مــی توانیــد پوســته

ی مــورد نظــر خــود را بارگــذاری کــرده و

تنظیمات

بــه تنظیمــات آن بپردازیــد کــه در بخــش
خــود بــه صــورت مفصــل توضیــح داده

همانطــور کــه تنظیمــات همیشــه جــزء

خواهــد شــد.

مهــم تریــن بخــش هــا بــه حســاب

مــی آیــد ،بخــش تنظیمــات از مهمتریــن

ابزارها
افزونه ها
هــر ســایتی بــرای کامــل شــدن بــه مکمل
هایــی نیــاز دارد تــا بــا کمــک آن هــا

بتوانــد خدمــات بهتــری را ارائــه دهــد.

قســمت هــا در پیشــخوان وردپــرس

وردپــرس نیــز ابزارهایــی دارد کــه بــرای

تکمیــل بخــش هایــی مــورد نیــاز اســت.

شــما بــه راحتــی مــی توانیــد ابزارهــا

نیــز مــی باشــد .بســیاری تنظیمــات

مهم در اینجا قابل مشاهده است.

را برون بری و درون ریزی کنید.

بخــش افزونــه هــا نیــز بدیــن منظــور در وردپــرس موجــود

اســت تــا شــما امکاناتــی را کــه نیــاز داریــد بــا کمــک افزونه

هــا اضافــه کنید.

جمع بندی!

کاربران

زمانــی کــه شــما ســایتی را راه انــدازی مــی کنیــد ،مطمئنــا

تمامــی کاربــران ســایت از جملــه  ،مدیــر،

بــه یــک سیســتم مدیریتــی بــرای انجــام فعالیــت هــای

ویرایشــگر ،نویســنده و کاربــران معمولــی

خــود نیازمنــد هســتید .در سیســتم وردپــرس نیــز چنیــن

در ایــن قســمت ثبــت مــی شــوند و

مــوردی بــا عنــوان پیشــخوان وردپــرس موجــود اســت کــه

اطالعــات کامــل آن هــا در ایــن بخــش بــا عنوان شناســنامه

بــا ورود بــه آن مــی توانیــد از تمامــی امکانــات بهــره منــد

موجود اســت.

شــوید.

کتاب آموزش وردپرس

25

همیار وردپرس

جلسه ششم ...

ایجاد
نوشته
در

وردپرس

کتاب آموزش وردپرس

26

همیار وردپرس

عنوان نوشته
محتوای وردپرس
امــروز هــم بــا یکــی دیگــر از جلســات مدرســه ی همیــار

طبیعتا در این بخش باید عنوان مرتبط با محتوای خود را وارد کنید.

وردپــرس در خدمــت شــما عزیــزان هســتیم .در جلســات

قبلــی ،طبــق برنامــه ریــزی نحــوه ی نصــب و راه انــدازی
وردپــرس را در محیــط هــای مختلــف توضیــح دادیــم و در
جلســه ی پیشــین نیــز بــا پیشــخوان وردپرس آشــنا شــدیم.
همانطــور کــه در وردپــرس مشــاهده مــی کنیــد ،منویــی بــا

عنــوان نوشــته هــا موجــود اســت .پــس اگــر موافق باشــید

در آمــوزش وردپــرس امــروز بررســی کاملــی از بخش نوشــته

هــا یــا همــان ویرایشــگر متنــی وردپــرس داشــته باشــیم.

جعبه ابزار ویرایشگر وردپرس
در کادر قرمز رنگ ،گزینه ی افزودن پرونده چند رسانه ای برای بارگذاری تصاویر ،فایل ها ،ویدئو و سایر موارد این چنینی است.
در کادر آبــی رنــگ دو گزینــه ی دیــداری و متــن را مشــاهده مــی کنیــد .حالــت دیــداری بــه صــورت پیــش فــرض بــر
روی ویرایشــگر قــرار دارد کــه شــما مــی توانیــد در آن از امکانــات جعبــه ابــزار اســتفاده کنیــد .امــا گزینــه ی متــن،

ویرایشــگر  HTMLمــی باشــد کــه بــرای تغییــر کدهــا و اضافــه کــردن اســتایل هایــی مــی توانیــد از آن اســتفاده کنیــد.

بــا انتخــاب کادر ســبز رنــگ مــی توانیــد بــه حالــت بــدون مزاحــم برویــد .حالــت بــدون مزاحــم یعنــی چــه؟

نوشته ها

یعنــی تمامــی پنجــره هــای اطــراف بســته مــی شــوند و فقــط پنجــره ی ویرایشــگر بــه تنهایــی نمایــش داده خواهــد شــد.

کادر بنفــش رنــگ تمامــی ابزارهــای مــورد اســتفاده در محیــط ویرایشــگر را در اختیــار شــما قــرار خواهــد داد.

همانطــور کــه مشــاهده مــی کنیــد در

قســمت نوشــته هــا ،گزینه هــای همه

ی نوشــته هــا ،افزودن نوشــته ،دســته

هــا و برچســب هــا موجــود اســت
در قســمت همــه ی نوشــته هــا>> تمامــی نوشــته هایــی

کــه ایجــاد کــرده ایــد را نمایــش مــی دهــد و مــی توانیــد

آن هــا را مشــاهده و در صــورت لــزوم ویرایــش کنیــد.

در قســمت افــزودن نوشــته>> وارد محیــط ویرایشــگر

وردپــرس شــده و مــی توانیــد محتوای خــود را ایجــاد کنید.

در بخــش ویرایشــگر ،قســمت هــای مختلفــی بــرای ایجــاد

محیط ویرایشگر
در ایــن بخــش مــی توانیــد محتــوای مــورد نظــر را وارد کنیــد و از جعبــه ابــزار بــرای تغییــرات بــر روی آن کمــک بگیریــد.

یــک نوشــته وجــود دارند که بــه بررســی آن ها مــی پردازیم.
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وضعیت انتشار مطلب
ایــن جعبــه در ســمت چــپ

قــرار گرفتــه و شــما مــی

زمینه های دلخواه
اگــر زمینــه هــا یــا داده هــای خاصــی بــرای ســایت خــود تعییــن کــرده ایــد ،مــی توانیــد از ایــن

بخــش آن را بــه مطلــب خــود اضافــه کنیــد .بــه عنــوان مثــال دکمــه ی دانلــود یــا پیــش نمایــش و…

توانیــد وضعیــت انتشــار را در
آن مشــاهده کنیــد .قســمت
پیــش نویــس ،بــدون اینکــه
مطلــب شــما بــه کاربــران
نمایــش داده شــود ذخیــره

خواهــد شــد و در بخــش
نوشــته هــا برچســب پیــش نویــس بــه آن مــی خــورد.

از ایــن قســمت مــی توانید زمانبنــدی برای مطلب مشــخص

کنیــد تــا مطلــب شــما در زمــان معیــن منتشــر شــود.

نامک
دسته ها
ایــن جعبــه در ســمت چــپ

نامــی کــه شــما مــی خواهیــد بــه انتهــای آدرس اصلــی وبســایت شــما بــرای ایــن مطلــب
اضافــه شــود .مثــا اگــر مطلــب مــن در مــورد وردپــرس باشــد ،مــی توانــم بــه انتهــای

آدرس ســایت خــود ،وردپــرس را اضافــه کنــم ()www.hamyarwp.com/wordpress

قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه

دســته هایــی کــه از قبــل
بــا توجــه بــه فعالیــت خــود

تعییــن کــرده ایــد ،مــی
توانیــد دســته ی مــورد نظر را

انتخــاب کــرده و تیــک بزنیــد.

تنظیمات صفحه
این قسمت که در باالی صفحه ی ویرایشگر موجود است و به صورت کشویی با کلیک کردن بر روی آن باز خواهد شد .در این
بخش می توانید هر گزینه ای را که تمایل دارید با تیک زدن فعال و یا غیر فعال نمایید تا در صفحه ی ویرایشگر اعمال شود.
دو بخش دسته ها و برچسب ها نیاز به توضیحات کاملی است که ترجیح می دهیم در جلسه ی بعدی بررسی کنیم.

تصویر شاخص
تصاویــر بــارزی کــه در داخــل هــر مطلــب بــه عنــوان

شناســه ی اصلــی مشــخص مــی شــود از ایــن
بخــش مــی توانیــد اضافــه کنیــد .بــه اصطــاح

ایــن تصاویــر همــان  Thumbnailهــا هســتند.

جمع بندی!
زمانــی کــه ســایتی را ایجــاد می کنیــم ،مســلما بایــد بتوانیم
در آن محتــوا و نوشــته هایــی را ایجــاد کنیــم .وردپــرس بــا

داشــتن یــک ویرایشــگر قدرتمنــد ایــن امــکان را بــه کاربران
خــود مــی دهــد کــه بــه صــورت کامــل نوشــته هــای خــود

را ایجــاد و ویرایــش نماینــد.
کتاب آموزش وردپرس
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جلسه هفتم ...

استفاده
از دسته

و برچسب

در
وردپــرس
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در جلسه ی هفتم از مدرسه ی همیار وردپرس در خدمت شما هستیم.

در جلســه ی ششــم بــه بخــش نوشــته هــا رســیدیم و ویرایشــگر دیــداری و متنــی وردپــرس را بررســی کردیــم.

همچنیــن نحــوه ی ایجــاد یــک نوشــته و ویرایــش آن را بــا هــم انجــام دادیــم .همانطــور کــه در منــوی ســمت راســت
وردپــرس مشــاهده مــی کنیــد ،دو گزینــه ی دســته هــا و برچســب هــا نیــز در منــوی نوشــته هــا موجــود اســت.

امــروز را بــه آمــوزش ایــن دو بخــش اختصــاص مــی دهیــم و نحــوه ی کار و فوایــد آن هــا را بررســی مــی کنیــم.

دسته ها ()Categories
هــر ســایتی کــه ســاخته مــی شــود بایــد مــرز بنــدی شــود و بــا توجــه بــه نــوع فعالیتــی کــه دارد دســته بنــدی هایــی

اگــر در ســایت خود ،دســته ها را بــه عنوان فهرســت انتخاب

امــر در وردپــرس نیــز مــی تــوان بــا کمــک گزینــه ی دســته هــا ،دســته بنــدی هــای دســتی بــرای ســایت ایجــاد کــرد.

نوشــته هــای مربــوط به آن دســته را مشــاهده کنیــد! اما اگر

بــرای آن صــورت گیــرد تــا کاربــران در هنــگام اســتفاده از ســایت بــه مشــکل و ســردرگمی بــر نخورنــد .بــرای همیــن

بــرای ایجــاد دســته از منــوی نوشــته هــا>> زیــر منــوی دســته هــا را انتخــاب مــی کنیــم.

کردیــد پــس بــا کلیــک بــر روی فهرســت مشــخص میتوانید
ایــن کار را نکردیــد ،در هــر نوشــته ،دســته ی مربــوط بــه آن

در قســمتی مشــخص اســت( .بســتگی به نــوع قالــب دارد!)

کاربرد دسته ها
دســته هــا در نظم دادن به وبســایت ما بســیار موثر هســتند
بــه گونــه ای کــه مــی تــوان گفت حــد و مــرزی برای نوشــته

هــا ایجــاد مــی کننــد .همچنیــن بــه صاحبان ســایت هــا در

ایجــاد نوشــته هــای متعــدد کمــک شــایانی خواهنــد کــرد.

همانطور که در تصویر باال مالحظه می کنید ،در این بخش یعنی دسته ها می توانید موضوعات سایت خود را دسته بندی کنید.

در قســمت نــام ،مــی توانیــد اســمی بــرای دســته ی خــود در نظــر بگیریــد و در بخــش نامــک ،مــی تــوان نــام

مســتعاری بــرای دســته در نظــر گرفــت .چنانچــه دســته ی مــورد نظــر شــما زیــر مجموعــه ی دســته ی دیگــری

اســت پــس مــی توانیــد از فهرســت کشــویی مــادر ،دســته ی اصلــی آن را مشــخص کنیــد و اگــر توضیحــی

بــرای دســته داریــد مــی توانیــد در بخــش توضیحــات وارد نماییــد .بــا هــم یــک دســته ایجــاد مــی کنیــم.

دسته ی مورد نظر خود را ایجاد کردیم.
توجــه!!! دســته هــا مــی تواننــد بــه عنــوان فهرســت هــا یــا منوهــای

اصلــی ســایت از بخــش فهرســت هــا فراخوانــی شــده و قــرار گیرنــد.

دسته هایی که ایجاد می کنیم در کجا استفاده می شوند؟
بــرای اینکــه بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم ،بــه بخــش نوشــته هــا>> افــزودن
نوشــته مــی رویــم و پــس از ایجــاد نوشــته ی مــورد نظــر ،نوبــت بــه انتخــاب

دســته ی مرتبــط مــی شــود .در ســمت چــپ ویرایشــگر گزینــه ای بــا عنــوان

دســته هــا مشــاهده مــی کنیــم کــه مــی تــوان دســته ی مــد نظــر را انتخــاب کــرد.

کتاب آموزش وردپرس

30

همیار وردپرس

از طرفــی کاربــران بــه راحتــی قــادر بــه یافتــن مطلــب

مــورد نظــر خــود در وبســایت شــما خواهنــد بــود.

برچسب ها ()Tags
گزینه ی بعدی که در منوی نوشــته ها موجود اســت ،با عنوان برچســب ها به چشم می خورد.

در محیــط ویرایشــگر وردپــرس ،شــما مــی توانیــد بــرای نوشــته ی خــود برچســب هایــی را در ســمت
چــپ وارد کنیــد .برچســب هــا کلماتــی هســتند کــه بــا متــن و محتــوای شــما ارتبــاط دارنــد و

مــی تــوان گفــت پــر کاربردتریــن کلمــات و یــا نیمــه عبــارات در متــن شــما را شــامل خواهنــد شــد.

مــی تــوان گفــت یکــی از مهمتریــن بخــش هــا در نوشــته را شــامل مــی شــود کــه بــرای بهبــود وضعیــت

ســئو در ســایت ،اولیــن گزینــه بــه شــمار مــی رود کــه بایــد بــا وســواس و دقــت باالیــی انتخــاب شــود.

همانطور که در تصویر باال می بینید می توانید کلمه یا عبارت مورد نظر را وارد کرده و بر روی دکمه ی افزودن
کلیک کنید.

تمامــی برچســب هایــی کــه بــرای نوشــته هــای خــود انتخــاب مــی کنیــد در قســمت برچســب هــا در زیــر منوی

نوشــته هــا موجود اســت .همچنین شــما مــی توانیــد از همین بخش برچســب های تکــراری و مهــم را ثبت کنید.

کاربرد برچسب ها
بــا انتخــاب درســت برچســب هــا مــی توانیــد بــه بهینــه ســازی ســایت خــود کمــک کنیــد و در گــوگل ســایت خــود را دارای

رتبــه و ارزش خوبــی کنیــد .امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه انتخاب درســت برچســب ها خــود امری مهــم و ضروری اســت.

جمع بندی!
در پیشــخوان وردپــرس ،گزینــه ای مهــم بــا عنــوان نوشــته
هــا موجــود اســت کــه دارای بخــش ویرایشــگر وردپــرس

بــرای ایجــاد و ویرایــش نوشــته مــی باشــد .همچنیــن

قســمت هــای مکملــی ماننــد دســته هــا و برچســب هــا در
آن موجــود اســت کــه هــر یــک وظایــف مهمــی بــر عهــده

دارنــد .شــما بــا کمــک دســته هــا مــی توانیــد عناویــن و

موضوعــات خــود را بــه درســتی دســته بنــدی کــرده و بــا
کمــک برچســب هــا کلمــات کلیــدی یــا عبــارات کلیــدی
محتــوا را ایجــاد کنیــد.
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جلسه هشتم ...

افزودن
پرونده

چندرسانه ای

در
وردپــرس
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افزودن پرونده چند رسانه ای
اگــر بــه محیــط ویرایشــگر وردپــرس یعنــی دقیقــا بخــش افــزودن نوشــته دقــت کنیــد ،حتمــا بــا دکمــه ی افــزودن پرونــده

چنــد رســانه ای برخــورد خواهیــد کــرد .ایــن همــان بخشــی اســت کــه بــه شــما امــکان بارگــذاری فایــل هــا را مــی دهــد.

بــا کلیــک بــر روی ایــن دکمــه وارد محیطــی می شــوید که
بــه راحتــی مــی تــوان در آن فایل هــای صوتــی ،ویدئویی،

متنــی و تصویــری را بارگــذاری کــرد و آدرس آن هــا را

دریافــت کــرد .همچنیــن اگــر فایــل شــما تصویری باشــد،

مــی تــوان تا حــدی آن را از لحــاظ انــدازه ای ویرایش کرد.
اگر موافق باشید با هم یه فایل تصویری را بارگذاری می

کنیم…

بر روی گزینه ی افزودن پرونده ی چند رسانه ای کلیک

میکنیم .وارد محیطی مطابق تصویر روبه رو می شویم:

اینجا ،قسمتی است که از قبل شما فایل هایی را بارگذاری
کرده اید و اگر تمایل داشته باشید دوباره از یکی از آن ها

استفاده کنید می توانید تصویر مورد نظر خود را انتخاب

کنید.البته تمامی تاریخ ها مشخص هستند و می توانید با
کمک تاریخ مورد نظر و بخش جستجو تصویرهای قبلی
را مشاهده کنید.

اما اگر می خواهید تصویر و یا فایل جدیدی اضافه کنید

بر روی گزینه ی بارگذاری پرونده ها کلیک کنید .سپس به

بخشی برای بارگذاری پرونده ی جدید منتقل خواهید شد.

با کلیک بر روی گزینه ی “گزینش پرونده ها” می توانید فایل مورد نظر را از کامپیوتر خود انتخاب کرده و وارد
مرحله ی آپلود فایل شوید.
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توجه!!اگــر فایــل شــما دارای نشــانی اســت و در کامپیوتــر

موجــود نیســت بــا انتخــاب گزینــه ی “گذاشــتن از نشــانی”
کــه در ســمت راســت آخریــن گزینه اســت ،مــی توانیــد فایل

مــورد نظــر را بــا کمــک آدرس قــرار دهیــد.

همانگونــه کــه مشــاهده مــی کنید ،تصویــر پــس از بارگذاری

بــه ایــن صــورت نمایــش داده مــی شــود و مشــخصات آن
نیــز در ســمت چــپ دیده می شــود .شــما قــادر بــه ویرایش

تصویــر و تغییــر نــام هــا و همچنیــن انتخــاب گزینــه هــای
چــپ ،راســت و میانــه برای قــرار گیــری در مطلــب و انتخاب

چنــد گزینــه ی مشــخص بــرای انــدازه هــا خواهیــد بــود.

بدیــن صــورت بــا کلیــک بــر روی گزینــه ی “گذاشــتن در نوشــته” مــی توانیــد تصویــر خــود را قــرار دهیــد .دقــت کنیــد که در

زیــر گزینــه ی “پیونــد بــه” آدرس محــل بارگــذاری شــده موجود اســت کــه در صــورت لزوم مــی توانیــد از آن اســتفاده نمایید.
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همچنیــن اگــر مــی خواهیــد تمامــی فایل هــای آپلود شــده
را یــک جــا مشــاهده کنیــد بــا کمــک گزینــه ی “رســانه” در

منــوی ســمت راســت وردپــرس ،مــی توانیــد هــم فایــل هــا

را ببینیــد و هــم از آن بخــش بارگــذاری را انجــام دهیــد.

توجــه!!! اگــر فایلــی بارگــذاری مــی گنیــد بــه آدرس آن نیازمنــد مــی باشــید.

جمع بندی!
مبحــث امــروز مدرســه پیرامــون بارگــذاری فایــل هــا در
ســایت بــود .اگــر مــی خواهیــد تصاویــر و فایــل هایــی را در
نوشــته ی خــود قــرار دهیــد مــی توانیــد بــا کمــک افــزودن

پرونــده ی چنــد رســانه ای در وردپــرس ایــن کار را انجــام
دهیــد.
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جلسه نهم ...

دیدگاه ها

در
وردپــرس
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بررسی دیدگاه ها در وردپرس
تــا امــروز کــه جلســه ی نهم مدرســه ی همیار وردپرس می باشــد ،بســیاری موارد را مورد بررســی قــرار دادیم و آمــوزش دادیم.

امــروز نیــز یکــی از مباحــث مهــم بــا نــام دیــدگاه را انتخــاب کردیم که بــا هم به آمــوزش وردپــرس کامــل کار بــا آن بپردازیم.
یکــی از ویژگیهــای اصلــی ســایت هــا و وبــاگ هــا امــکان دریافــت بازخــورد از مخاطــب هــا

توســط دیدگاههــا اســت و البتــه ایــن خصوصیــت در وردپــرس بســیار قدرتمنــد ظاهــر شــده اســت

و شــما مــی توانیــد بــه راحتــی بــه مدیریــت کامــل بازخوردهایــی کــه دریافــت مــی کنیــد بپردازیــد.

مدیریت دیدگاهها
برای ایجاد یک امکان اول از همه باید به بخش تنظیمات و مدیریت آن بپردازیم و سپس با آن کار کنیم .برای اینکه بتوانیم

دیدگاه ها را مدیریت کنیم و به اصطالح تنظیم کنیم از قسمت تنظیمات>> گفت و گوها می توانیم بررسی های الزم را انجام

دهیم.

گزینــه هــای پیــش فــرض نوشــته:مخصوص بــه اطــاع
رســانی هــای ســایت و وبــاگ مــی باشــد کــه از

ایجــاد یــک دیــدگاه شــما را مطلــع خواهــد ســاخت.
دیگــر تنظیمــات دیــدگاه :مربــوط بــه مشــخص کــزدن تعداد

در این قسمت با تنظیماتی رو به رو می شویم که به بررسی آن ها می پردازیم.

دیــدگاه هــا و صفحــه بندی و نــوع نمایش آن ها می باشــد.
برایــم نامــه بنویســید هــرگاه  :ایــن بخــش را مــی توانیــد

فعــال کنیــد تــا در زمانــی کــه دیدگاهــی برایتــان ارســال

شــد ،بــه ایمیــل شــما اطــاع داده شــود و یــا ارســال شــود.
پیــش از اینکــه دیدگاهــی نمایــان شــود :بــا کمک ایــن گزینه

مــی توانیــد اعــام کنیــد کــه دیــدگاه هــا بایــد توســط شــما

تایید شــود و بعد منتشــر شــود و فردی که در سایت شما قرار

اســت نویســنده باشــد یک دیدگاه تایید شــده داشــته باشد.
بررســی دیــدگاه :در برخــی مــواردی کــه مشــخص

کــرده ،دیــدگاه بایــد بــه حالــت بررســی قــرار گیــرد.
و وجــود ســایر گزینه های تعیین شــکل آواتــار در دیدگاه ها.
حــال مــی خواهیــم هــر نوشــته ای کــه ایجــاد مــی کنیــم،

امــکان ایجــاد دیــدگاه را داشــته باشــد .شــما بــرای فعــال

کردن قســمت دیــدگاه ها می توانیــد در ویرایشــگر وردپرس
در بخــش نوشــته هــا از بخــش تنظیمــات صفحــه مطابــق

تصویــر زیــر ،گزینــه ی دیــدگاه هــا را فعــال کنید تــا در پایان

نوشــته هایتــان ،امــکان ایجــاد دیدگاه وجود داشــته باشــد.
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حــال اگــر اشــاره گــر مــاوس را بــر روی یکــی از نظــرات
ببریــد کارهایــی کــه روی آن مــی توانیــد انحــام دهیــد.

همانطــور کــه در صویــر پاییــن مالحظــه مــی کنیــد…

و بعد از بین گزینهها تیک گفت و گوها و دیدگاهها را فعال کنید.

بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام مــی توانیــد تنظیمــات را
بــر روی آن دیــدگاه اعمــال کنیــد .بــرای مثــال بــا کلیــک

حال ابزارک گفت و گوها و دیدگاه ها در قسمت پایین ویرایشگر نشان داده میشود.

بــر روی پذیرفتــن ایــن دیــدگاه منتشــر مــی شــود کــه
بــا کلیــک دوبــاره بــر روی گزینــه نپذیرفتــن دوبــاره مــی

توانیــد مانــع نمایــش دیــدگاه شــوید .بــرای اعمــال کار
هــا بــر روی چنــد دیــدگاه مــی توانیــد بــا تیــک زدن آن
هــا از منــوی آبشــاری بــاالی جــدول (کارهــای دســته
جمعــی) کاری را کــه میخواهیــد انجــام شــود را انتخــاب

بررسی دیدگاه ها

و بــا کلیــک بــر روی دکمــه اجــرا آن کار اعمــال شــود.

درســت اســت کــه دیــدگاه هــا یکــی از بهتریــن ویژگیهــای وبالگهــا

اســت امــا اگــر آنهــا را کنتــرل نکنیــد وضعیــت وبســایت شــما

نــا مســاعد خواهــد بــود .چــرا کــه دیدگاههــای جفنــگ ()Spam
زیــادی بــه وبــاگ شــما هجــوم خواهنــد آورد و یــا دیــدگاه هــای

نــا مربوطــی کــه برخــی از بازدیدکننــدگان میگذارنــد کــه شــما مــی
خواهیــد آنهــا را حــذف کنیــد یــا کــه نمایــش داده نشــوند بــرای

اینــکار از منــوی مدیریــت وردپــرس گزینــه دیدگاههــا را انتخــاب کنیــد.

در اینجــا تمــام دیدگاههایــی کــه در وبســایت شــما توســط بازدیدکننــدگان گذاشــته شــده اســت مشــاهده

مــی کنیــد و مــی توانیــد آنهــا را پاســخ دهیــد ،ویرایــش و حــذف کنیــد .دیدگاههــا دارای ســه ســتون
اســت کــه ســتون اول نــام نویســنده دیــدگاه بــه همــراه مشــخصاتش نمایــش داده مــی شــود و در

ســتون دوم متــن دیــدگاه و در ســتون آخــر نوشــت ه یــا برگــهای کــه ایــن دیــدگاه مربــوط بــه آن اســت.

دیدگاه هایی که با رنگ پس زمینه متفاوت ( صورتی ) نمایش داده شــده اند منتظر تایید شــما هســتند تا در سایت منتشر شود.
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بازتاب چیست؟
ن را کپــی مــی
وقتــی وبســایتهای وردپرســی دیگــر از نوشــتههای شــما نقــل قــول میآورنــد یــا کل آ 

کننــد و بــه ســایت شــما لینــک مــی دهــد ،وردپــرس بــه صــورت خــودکار بــرای وردپــرس شــما بازتــاب
( )pingbackمــی فرســتد .اینجــوری شــما متوجــه مــی شــوید کــه چــه ســایتهایی مطالــب شــما را نقــل

قــول کــرده انــد .بازتابهــا در قســمت مدیریــت دیــدگاه هــا نمایــش داده میشــود و بــرای متمایــز بــودن بــا

دیدگاههــا در بیــن دو جفــت براکــت نمایــش داده میشــوند(.در تصویــر پاییــن میتوانیــد مشــاهده کنیــد).

جمع بندی!
بــودن گزینــه ای بــه نــام دیــدگاه هــا بــرای هــر وبســایت

و وبالگــی یــک مزیــت محســوب مــی شــود و باعــث مــی
شــود کــه کاربــران احســاس خوبــی بــه ســایت شــما داشــته
باشــند زیــرا مــی تواننــد در فضــای آزادی ســواالت خــود را

مطــرح نماینــد و در صــورت لــزوم پاســخ درســت را دریافــت
نماینــد.
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راه اندازی قالب وردپرس
پــس از انتخــاب قالــب مــورد نظــر بایــد آن را در ســایت بارگــذاری کنیــم و ســپس نصــب و تنظیــم نماییــم .بــرای ایــن

نصب قالب وردپرس

کار بــه بخــش “نمایــش>> پوســته هــا” موجــود در منــوی ســمت راســت واقــع در پنــل مدیریــت وردپــرس مــی رویــم…

حتمــا تــا حــاال از خودتــان ســوال کردیــد کــه بــرای
سیســتم مدیریــت محتــوای وردپرســی کــه ســاختیم

چــه ظاهــری را بایــد ایجــاد کنیــم و حتمــا دیــده ایــد

کــه نصــب وردپــرس بــه تنهایــی ظاهــر زیبایــی نــدارد!

هــر ســایتی نیــاز بــه قالبــی دارد کــه بــا توجــه بــه نــوع
فعالیــت مــا و ســلیقه ی شــخصی طراحــی مــی شــود تــا

کاربــران بتواننــد بــا ســایت ارتبــاط خوبــی برقــرار کننــد.
سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس نیــز دارای هــزاران

قالــب وردپــرس در هــر زمینــه ای مــی باشــد کــه بــه دو
شــکل رایــگان و غیــر رایــگان موجــود اســت .امــا بایــد
ایــن را بدانیــد کــه تعــداد بســیار زیــادی قالــب یــا همــان
پوســته وردپــرس در مخــزن وردپــرس موجــود اســت کــه

در ایــن بخــش چندیــن قالــب پیــش فــرض کــه همیشــه بــا نصــب وردپــرس ،بــر روی آن قــرار دارد را خواهیــم دیــد.
بــه عنــوان مثــال قالــب دو هزار و ســیزده! این قالب ها بســیار ســاده و به صورت پیش فرض هســتند که برای تســت عملکرد

وردپــرس در آن موجــود اســت .مــا در ایــن بخــش مــی توانیــم قالب مورد نظــر خود را مــی توانیــم از دو راه بارگــذاری نماییم.

بــه صــورت رایــگان قابــل نصــب و راه انــدازی هســتند.

در آمــوزش وردپــرس امــروز بــا جلســه ی دهــم از مدرســه

ی همیــار وردپــرس کــه آموزشــی پیرامــون نصــب و راه

انــدازی پوســته هــا در وردپــرس مــی باشــد ،مــی پردازیــم…

۱

جستجو در مخزن وردپرس

در صفحه ی پوسته ها بر روی گزینه ی افزودن پوسته تازه کلیک کنید تا وارد صفحه ای که مربوط به قالب های موجود در
وردپرس است ،شویم.

انتخاب قالب وردپرس مورد نظر
در مرحلــه ی اول بایــد پوســته ای کــه مــد نظــر ماســت را
بــا توجــه بــه نیــاز خــود از مخــزن وردپــرس و یــا ســایت

هــای قابــل اعتمــاد کــه مــی دانیــم پوســته هــای آن

هــا معتبــر و فاقــد مشــکل مــی باشــند ،انتخــاب کنیــم.

نکته!

با جستجو در این بخش می توانید قالب دلخواه خود را پیدا کرده و آن را نصب کنید اما به صورت انگلیسی.

تمامــی قالــب هایــی کــه در مخــزن
وردپــرس موجــود اســت بــه صــورت
نســخه ی اصلی اســت و فارســی ســازی
شــده نمــی باشــد پــس ایــن مــورد

بــرای افــرادی کــه مــی خواهنــد ســایت

فارســی راه بیندازند مشــکل ســاز اســت.
ایــن مشــکل تــا حــد زیــادی توســط تیم
فارســی ســازی همیــار وردپــرس برطــرف

شــده و اکثــر قالــب هایــی کــه کاربــردی

هســتند در بخــش قالــب وردپــرس
موجــود اســت و مــی توانیــد پوســته ی

مــورد نظــر خــود را انتخــاب نماییــد.
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بــرای ایــن کار در همیــن صفحــه ای کــه قالــب هــا را مــی

بینیــد از بــاالی صفحــه بــر روی گزینــه ی “بارگذاری پوســته”

کلیــک کنیــد تــا قالــب مــورد نظــر خــود را آپلــود نماییــد…

در نظــر داشــته باشــید کــه هــر قالبــی یــک ســری تنظیمــات خاصــی بــرای ایــن بخــش در نظــر مــی گیرنــد

و همچنیــن غیــر از ایــن قســمت ،بعضــی از قالــب هــا تنظیمــات دیگــری نیــز در زیــر منــوی نمایــش دارنــد.
پــس از انجــام ایــن تنظیمــات مــی تــوان گفــت قالــب شــما تقریبــا آمــاده اســت و مــی توانیــد

بخــش هــای دیگــر از جملــه فهرســت هــا ،افزونــه هــا ،برگــه هــا ،دســته هــا و … را اضافــه کنیــد.

بــا کلیــک بر روی گزینــه ی “ ”Choose fileمــی توانید قالبی

را کــه دانلــود کــرده ایــد بارگــذاری و ســپس فعــال نماییــد.

تقریبــا مــی تــوان گفت  ۵۰درصــد کار تمام شــده و  ۵۰درصد
باقــی مانــده مربــوط بــه تنظیمــات قالــب مــی باشــد .وقتی

شــما قالبــی را نصب مــی کنید گزینــه ای با عنوان “سفارشــی
ســازی یــا شــخصی ســازی در منــوی نمایــش ظاهــر مــی

شــود کــه شــما مــی توانیــد بــا کمــک آن برخــی تنظیمــات

اساســی را انجــام دهید(.بــرای هــر قالبــی متفــاوت اســت)

جمع بندی!
هــر ســایتی نیازمنــد یــک طــرح و قالــب زیبایــی اســت کــه
کاربــران را بــه خــود جــذب کنــد .سیســتم مدیریــت محتوای
وردپــرس نیــز دارای هــزاران مــدل پوســته ی وردپــرس
در حالــت هــای مختلــف و مناســب بــرای هــر ســلیقه ای
اســت کــه در دو نــوع رایــگام و پرمیــوم موجــود اســت .بــا
آموزشــی کــه امــروز خدمــت شــما ارائــه کردیــم مــی توانیــد

قالــب وردپرســی خــود را انتخــاب و نصــب نماییــد.
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افزونه وردپرس
هــر ســایتی تنهــا بــا وجــود سیســتم مدیریــت محتــوا و یــک قالــب نمــی توانــد ســایت موفقــی باشــد
زیــرا در عمــل فعالیــت هــای آن محــدود شــده و امکاناتــی بــرای بــه کارگیــری نــدارد .پــس بایــد چــه کــرد؟

چطــور امکاناتــی را در اختیــار یــک ســایت قــرار دهیــم تــا بتوانیــم اقدامــات موثــری را انجــام دهیــم؟
گزینــه ای بــا عنــوان پالگیــن یــا مــاژول وجــود دارد کــه در هــر سیســتم مدیریــت محتوایــی بــا افــزودن آن
هــا مــی تــوان بــر امکانــات ســایت اضافــه کــرد تــا قــادر بــه انجــام فعالیــت هــای متعــدد شــویم .مــا کــه بــا
ســایر سیســتم هــای مدیریــت محتــوا کاری نداریــم امــا در وردپــرس نیــز چنیــن اســت و شــما بــرای افــزودن

هــر امکانــی پالگیــن یــا افزونــه ی وردپــرس مــی توانیــد نصــب کنیــد .حــال اینکــه افزونــه هــا بــه چــه

صــورت هســتند و روش اســتفاده از آن هــا چگونــه اســت خــود مســئله ای اســت کــه امــروز بــه آن مــی پردازیــم.

با جلسه ی یازدهم آموزش وردپرس از مدرسه ی همیار وردپرس در خدمت دوستان و همراهان همیشگی هستیم…

افزونه های وردپرس
در پیشخوان وردپرس گزینه ای با عنوان افزونه ها وجود دارد که می توان با کمک این بخش هر افزونه ای که مورد نیاز باشد
را به راحتی بارگذاری و فعال کرد و سپس اگر افزونه دارای تنظیماتی است می توان به تنظیم کردن آن پرداخت.

همانطور که مالحظه می کنید در زیر منوی “افزونه های نصب شده” تمامی افزونه هایی که از قبل نصب کرده ایم ،دیده می

شوند .برای نصب یک افزونه می توانیم بر روی گزینه ی “افزودن” از باالی صفحه و یا در زیر منوی افزونه ها بر روی گزینه ی
“افزودن” کلیک کنید.

در این بخش افزونه هایی را مشاهده می کنید که به ترتیب
افزونه های موجود در مخزن وردپرس می باشد .شما با

جستجو کردن نام افزونه ی مورد نظر می توانید افزونه ی
خود را بدون دانلود کردن نصب و فعال کنید.
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به عنوان مثال یکی از افزونه ها را انتخاب می کنیم و بر روی گزینه ی “نصب” کلیک کنید .به صفحه ی اطالع رسانی نصب

افزونه منتقل می شوید و باید بر روی گزینه ی “فعال کردن افزونه” کلیک کنید .پس از آن افزونه ی شما در پنل ادمین
وردپرس قرار می گیرد و می توانید آن را تنظیم کرده و استفاده نمایید.

بارگذاری افزونه از روی کامپیوتر
در پیشخوان وردپرس گزینه ای با عنوان افزونه ها وجود دارد که می توان با کمک این بخش هر افزونه ای که مورد نیاز باشد
را به راحتی بارگذاری و فعال کرد و سپس اگر افزونه دارای تنظیماتی است می توان به تنظیم کردن آن پرداخت.

نکته!
بــرای نصــب افزونــه هــا شــتاب زده نشــوید و هــر آنچــه که
بــا تحقیــق بــه آن نیــاز داریــد را نصــب کنیــد .وجــود تعــداد

زیــادی افزونــه بــدون کارایــی در کنــار هــم هیــچ ســودی
نــدارد و ممکــن اســت حتــی باعــث ناســازگاری هایــی در

سیســتم شــما شــود .پــس بســیار دقیــق باشــید.

جمع بندی!
همانطور که می بینید می توانید با انتخاب افزونه ای که روی سیستم کامپیوتر خود دانلود کرده اید ،در این بخش بارگذاری
انجام دهید و سپس افزونه را فعال کنید.

بــرای اینکــه بتــوان یــک ســایت کامــل ســاخت و بــا توجــه

بــه نیازهایــی کــه وجــود دارد آن را تامیــن کــرد وجــود

افزونــه هایــی بــرای عملکردهــای بخــش هــای مختلــف الزم
و ضــروری اســت .در وردپــرس تقریبــا بــرای هــر کاری یــک
افزونــه وجــود دارد کــه کاربــران مــی تواننــد بــه راحتــی آن

بروز رسانی افزونه ها

را نصــب کننــد و اســتفاده نماینــد.

سازنده ی افزونه های معتبر و خوب در مدت زمان های مشخصی بروز رسانی هایی انجام می دهند که تغییراتی را به دنبال
دارد .پس از بروز رسانی در لیست افزونه ها برای شما مشخص خواهد شد.

با زدن گزینه ی “هم اکنون به روز رسانی کنید” می توانید افزونه را به صورت اتوماتیک به روز کنید.

همچنین می توانید جزئیات صفحه ی افزونه را از همین قسمت مالحظه کنید و به مدیریت آن بپردازید.
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تعیین نقش ها در وردپرس
در هر کاری نقش های متعددی حضور دارند و فعالیت می کنند .در سایت ها نیز به همین صورت است .برخی از سایت ها

فقط با یک نقش کاربری مدیر فعالیت می کنند و برخی دیگر چندین نقش از جمله نویسنده ،ویرایشگر ،کاربر و… را شامل
می شوند.

در وردپرس نیز شما می توانید به راحتی نقش های مورد نظر خود را اضافه کنید و برای آن ها نام کاربری و رمز عبور تعیین
کنید .اگر موافق باشید با هم سری به پیشخوان وردپرس بزنیم و این موضوع را دنبال کنیم…

توضیحــی دربــاره ی عملکــرد نقــش هــا در
وردپــرس
مشترک :این کاربر در عمل کاری نمی تواند انجام دهد و

فقط به شناسنامه و پیشحوان ساده ای که برایش تعریف
شده دسترسی دارد.

مشارکت کننده :این نقش عالوه بر دارا بودن ویژگی های

نقش مشترک ،می تواند دیدگاه ها را در پیشخوان وردپرس

کاربران در وردپرس

ببینید و همچنین مطلبی را به صورت پیش نویس جهت
بازبینی مدیریت سایت ایجاد کند.

در پیشخوان وردپرس ،گزینه ای با عنوان “کاربران” دیده می شود که

قادر است تمامی کاربران عضو شده را نمایش دهد ،کاربری را اضافه و

نویسنده :نویسنده قادر است مطلبی را ایجاد و مدیریت کند

حذف کند ،شناسنامه ی شما و کاربران را به صورت کامل نمایش دهد و

اما حق ویرایش مطالب سایرین را ندارد.

کاربرانی را که عضو شده ولی توسط مدیر تایید نشده اند را نشان دهد.

ویرایشگر :این نقش تمامی ویژگی های نقش ها را دارد

همانطور که در منوی سمت راست وردپرس مشاهده می کنید گزینه ی

با این تفاوت که حق ویرایش نوشته های افراد دیگر را نیز

کاربران به همراه زیر منوهای نام برده شده ،موجود است .و در سمت

راست نیز همه ی کاربرانی که در این سایت عضو هستند و یا دارای نقشی هستند را نشان می دهد( .البته این سایت در
حال حاضر فقط یک کاربر مدیر دارد).

خواهد داشت.

مدیر کل :اختیار تام دارد و می تواند به تمامی بخش ها

دسترسی داشته باشد.

افزودن کاربر جدید
بــرای اضافــه کــردن یــک کاربــر جدیــد ،بــر

روی گزینــه ی “افــزودن” کلیــک مــی کنیــم.

همــان گونــه کــه مشــخص اســت،

اطالعــات مــورد نظــر را وارد کــرده و

نکته!

ســپس در قســمت تعییــن نقــش مــی

توانیــد نقــش مــورد نظــر را انتخــاب کنید.

بخــش هایــی کــه توضیــح داده شــد ،نقــش هــای اصلــی

هســتند کــه در وردپــرس موجــود اســت.

در پایــان بــر روی گزینــه ی “افــزودن کاربــر جدیــد” کلیــک

مــی کنیــم تــا اضافــه شــود.
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شناسنامه ی شما در وردپرس

در ایــن قســمت مــی توانیــد رنــگ بنــدی دلخــواه را بــرای پیشــخوان وردپــرس مشــخص کنیــد و برخــی تنظیمــات دیگــر.

توجه!
دقت کنید که تنها گزینه ای غیر قابل تغییر است “نام کاربری” است.

کاربران تایید نشده
اگــر شــما امــکان عضویــت بــرای کاربــران ســایت خــود فراهــم کــرده ایــد ،مــی توانیــد کاربرانــی را کــه عضــو

شــده انــد امــا توســط شــما هنــوز تاییــد نشــده انــد را در ایــن قســمت ببینیــد و آن هــا را تاییــد و یــا رد کنیــد.

جمع بندی!
اگــر تمایــل داریــد کــه بــرای ســایت خــود نقــش هــای

متعــددی در نظــر بگیریــد ،در وردپــرس بــه راحتــی مــی

توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد و ســازماندهی خوبــی بــرای
کاربــران خــود داشــته باشــید.
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ایجاد گالری
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حــال بایــد بــر روی دکمــه ی “ایجــاد گالــری تصاویــر” در

پاییــن صفحــه کلیــک کنیــم تــا وارد مرحلــه ی بعــدی شــویم…

همانطــور کــه در تصویــر بــاال مالحظــه مــی کنیــد ،شــما
قــادر بــه وارد کــردن توضیحــات بــرای هــر تصویــر مــی

باشــید .همچنیــن در ســتون ســمت چــپ مــی توانیــد

تنظیماتــی را بــرای گالــری تصاویــر مشــخص کنیــد

نکته!
اگــر از افزونــه ی خاصــی بــرای نمایــش گالــری در ســایت
خــود اســتفاده مــی کنیــد (مثــا )lightbox Gallery

تمامــی تصاویــر گالــری کــه اینجــا مــی گذاریــد بــه فرمــت
آن نمایــش داده خواهــد شــد.

در پایــان بــر روی دکمــه ی “گذاشــتن گالــری” کلیــک کنیــد

تــا گالــری مــورد نظــر در ویرایشــگر وردپــرس قــرار گیــرد.

گالری تصاویر در وردپرس
همیشــه بخــش مهمــی از یــک وبســایت بــه تصاویــر آن
اختصــاص داده مــی شــود و ســایتی کــه عکــس در آن

دیــده نشــود ،عمــا فاقــد ارزش از دیــد مخاطــب اســت.

در وردپــرس نیــز مــا تمامــی تصاویــر خــود را از بخــش
رســانه و کتابخانــه ی چنــد رســانه ای اضافــه مــی کنیــم.
حــال در نظــر بگیریــد در نوشــته ای مــی خواهیــم دســته

ای از تصاویــر را کنــار هــم بــه نمایــش بگذاریم.بایــد چــه

کنیــم؟ نــام ایــن کار ســاخت گالــری تصاویــر اســت کــه در

جلســه ای از آمــوزش وردپــرس امــروز بــه آن مــی پردازیــم.

بــا انتخــاب گزینــه ی “ســاخت گالــری” وارد مرحلــه ی

ایجــاد آن خواهیــم شــد .مــی توانیــم تصاویــری کــه

مدنظــر مــی باشــد را بارگــذاری کنیــم فقــط کافــی اســت
بــر روی گزینــه ی “بارگــذاری پزونــده هــا” در بــاالی صفحــه

ی رســانه هــا کلیــک کنیــد و تصاویــر را انتخــاب کنیــد.

حــال اگــر تمایــل داریــد کــه گالــری خــود را

ویرایــش کنیــد بــا کلیــک بــر روی آن در همیــن

ویرایشــگر مــی توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.
حــال پــس از انتشــار مــی توانیــد تمامــی تصاویــر خــود را

ساخت گالری در وردپرس

بــه صــورت منظــم و یــک آلبــوم در کنــار هــم مالحظــه کنیــد

کــه بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام ،تصویر بــزرگ خواهد شــد.

بــر روی افــزودن برگــه یــا نوشــته کلیــک مــی کنیــم تــا وارد

ویرایشــگر وردپرس شــویم .ســپس بر روی گزینــه ی “افزودن

پرونــده چنــد رســانه ای” کلیــک مــی کنیم.همانطــور کــه می
دانیــد و قبــا هم توضیح داده شــد ،شــما در ایــن بخش می

توانیــد تصاویــر و ســایر فایــل هــای خــود را بارگــذاری کنید.
در صفحــه ای کــه بــاز مــی شــود در ســمت راســت

نکته!

جمع بندی!

مــی توانیــد بــه هــر تعــداد تصویــر کــه داریــد را بــا هــم
انتخــاب کــرده و ســپس بگذاریــد تــا بارگــذاری شــوند.

گزینــه ای بــا عنــوان “ســاخت گالــری” مــی بینیــد.

گاهــی الزم اســت بعضــی تصاویــر را در یــک گــروه در کنــار

یکدیگــر قــرار دهیــم و بــه اصطــاح یــک گالــری تصاویــر

ایجــاد کنیــم .وردپــرس بــه در بخــش پرونــده هــای چنــد
رســانه ای ایــن امــکان را بــه کاربــران خــود مــی دهــد تــا

یــک گالــری از تصاویــر مــورد نظــر خــود بســازند.
کتاب آموزش وردپرس
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برگه ها
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در وردپــرس گزینــه ای بــا عنــوان برگــه هــا وجــود دارد کــه شــاید بــرای شــما عجیــب باشــد کــه یعنــی چــه

و بــه چــه درد مــی خــورد؟ وقتــی کــه مــا از نوشــته هــا اســتفاده مــی کنیــم برگــه بــه چــه کار مــی آیــد؟
در واقــع مــی تــوان گفــت برگــه هــا صفحــات اضافــه هســتند کــه شــما مــی توانیــد آن هــا را بــرای ایجــاد امکانــات
مختلــف بــه کار ببریــد .مثــا وقتــی شــما مــی خواهیــد یــک صفحــه ی تمــاس بــا مــا ایجــاد کنیــد لزومــی نــدارد بــه
صــورت یــک دســته اضافــه کــرده و بــه آن نوشــته ای را ارجــاع دهیــد .بهتریــن کار ایــن اســت کــه برگــه ای اضافــه

کنیــد و صفحــه ی تمــاس بــا مــا یــا دربــاره ی مــا را بــه آن اضافــه کنیــد .زیــرا ایــن مــوارد فقــط اختیــاج بــه یــک
صفحــه ی اختصاصــی دارنــد .یــا مثــا مــی تــوان گفــت قالــب هــای وردپرســی اکثــرا از یــک برگــه ی مشــخص بــه نــام

صفحــه ی اصلــی بــرای صفحــه ی نخســت خــود اســتفاده مــی کننــد کــه در آن مــی تــوان نــوع قالــب را مشــخص کــرد.

کار دیگــری کــه شــما مــی توانیــد در برگــه هــا انجــام دهیــد
کــه بســیار نیــز کاربــرد دارد ،اســتفاده از شــورت کــد هــا

مــی باشــد .در واقــع شــورت کدهــا فقــط قــادر هســتند تــا

در برگــه هــا قــرار گرفتــه و بــه نمایــش درآینــد .بــه عنــوان

مثــال مــن شــورت کــدی را بــرای فــرم تمــاس بــا مــا قــرار

مــی دهــم و خروجــی را بــا هــم مشــاهده مــی کنیــم.

گالری تصاویر در وردپرس
در منــوی ســمت راســت پنــل مدیریتــی وردپــرس گزینــه ای بــا عنــوان “برگــه هــا” را مشــاهده

مــی کنیــد .بــا کمــک گزینــه ی افــزودن برگــه مــی توانیــم برگــه ی جدیــدی اضافــه کنیــم.
همانطــور کــه مالحظــه مــی کنیــد ،ایــن صفحــه دقیقا

مشــابه صفحــه ی ویرایشــگر بخــش نوشــته هاســت
هیــچ تفــاوت خاصــی از لحــاظ ویرایشــگر و امکانــات

آن نــدارد .تفــاوت هایــی کــه دارد عبــارت اســت از:

۱

اضافه شــدن ســتون صفات برگه در بخش برگه ها.

۲

عــدم وجــود برچســب هــا در برگــه هــا

(البتــه بــا کمــک افزونــه هایــی مــی تــوان

برچســب هــا را بــه برگــه هــا اضافــه کــرد)

همانطــور کــه مــی بینیــد ،مــی تــوان بــرای برگــه هــا مــادر ایجــاد کــرد و بقیــه را زیــر مجموعــه

ی آن در نظــر گرفــت (درســت ماننــد دســته هــا) و همچنیــن مــی تــوان بــرای هــر برگــه

ای اگــر قالــب شــما از انــواع مختلفــی صفحــه در خــود اســتفاده مــی کنــد ،اســتفاده کنیــد.

جمع بندی!
از برگــه هــا مــی توانیــم بــرای صفحاتــی کــه قــرار اســت بــه
صــورت تــک صفحــه ای باشــند یــا از شــورت کدی اســتفاده

کننــد ،کمــک بگیریــم .عــاوه بــر آن اگــر از ویرایشــگر هــای

نکته!

تصویــری و گرافیکــی ماننــد  visual composerاســتفاده

مــی کنیــد بایــد بدانیــد کــه ایــن ویرایشــگر هــا در بخــش

رخــی از قالــب هــا بــه گونــه ای هســتند کــه امــکان انتخاب

برگــه هــا موجــود هســتند و مــی تواننــد قالــب دلخــواه

در قســمت برگــه هــا را ندارند.

شــما را بســازند.
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ابزارها

در وردپرس
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تــا امــروز قســمت هــای مختلفــی از وردپــرس را مــورد بررســی قــرار دادیــم و عملکــرد هــر کــدام را گفتیــم .امــروز نیــز
نوبــت بخــش دیگــری بــا عنــوان ابزارهــا در وردپــرس مــی باشــد .شــاید خیلــی از دوســتان تــازه کار مــن تــا حــاال بــا

ایــن بخــش کار نکــرده انــد و اصــا نمــی داننــد کــه بــا ایــن قســمت چــه کارهایــی مــی تــوان انجــام داد .نگــران نباشــید!
در ایــن ســری از آمــوزش وردپــرس مــی میخواهیــم بــا ابزارهــا آشــنا شــده و نحــوه ی کار بــا آن هــا را بیاموزیــم.

ابزارها
در واقــع اگــر بخواهــم بــه زبــان ســاده قســمت ابزارهــا در وردپــرس را معرفــی کنــم مــی
تــوان گفــت بــا کمــک ابزارهــا مــی توانیــد فایــل هــای  xmlکــه مــورد نیــاز اســت و بــرای
اطالعــات قالــب هــا (دمــوی قالــب) بــه کار رفتــه را بارگــذاری کنیــم .و یــا اینکــه اطالعاتــی

را مخابــره کنیــم .حــال بــه توضیــح هــر بخــش بــه صــورت جداگانــه مــی پردازیــم.

ابزارهای در دسترس
شــما بــا کمــک ایــن ابــزار مــی توانیــد اطالعاتــی را کــه در
قســمت هایــی از وبســایت هــا مــی بینیــد و مــی خواهیــد

در ســایت شــما هــم وجــود داشــته باشــد امــا معلــوم شــود
کــه از جــای دیگــری گرفتــه ایــد تــا موتــور جســتجو آگاه

شــود ،وارد کنیــد .بــا کلیــک بــر روی گزینــه ی “مخابــره را باز

کنیــد” مــی توانیــد متن مــورد نظــر و عنــوان آن را وارد کنید.

درون ریزی
بــا کمــک ایــن ابــزار مــی توانیــد اطالعــات خــود را در

ســایت درون ریــزی یــا بــه اصطــاح التیــن import

کنیــد .بــرای درون ریــزی محتــوای قالــب هــا ماننــد نوشــته

نکته!

هــا ،برگــه هــا ،دیــدگاه هــا ،فیلدهــای سفارشــی ،دســته

هــا و برچســب هــا بایــد بــر روی گزینــه ی wordpress

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه فایــل هایــی کــه درون ریــزی

کلیــک کنیــد تــا افزونــه ی WordPress Importer

مــی کنیــد حتمــا بایــد بــا فرمــت  xmlباشــند.

را نصــب و فعــال کــرده و ســپس اطالعــات شــما را
درون ریــزی کنــد .بــا اینــکار همیشــه مــی توانیــد قالــب

هایــی را کــه دانلــود مــی کنیــد ماننــد دمــو درآوریــد.
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برون بری
بــا کمــک ایــن ابــزار مــی توانیــد اطالعــات خــود را در ســایت درون ریــزی یــا بــه اصطــاح التیــن

 importکنیــد .بــرای درون ریــزی محتــوای قالــب هــا ماننــد نوشــته هــا ،برگــه هــا ،دیــدگاه هــا،
فیلدهــای سفارشــی ،دســته هــا و برچســب هــا بایــد بــر روی گزینــه ی  wordpressکلیــک کنیــد تــا
افزونــه ی  WordPress Importerرا نصــب و فعــال کــرده و ســپس اطالعــات شــما را درون ریــزی

کنــد .بــا اینــکار همیشــه مــی توانیــد قالــب هایــی را کــه دانلــود مــی کنیــد ماننــد دمــو درآوریــد.

ایــن ابــزار دقیقــا خــاف جهــت ابــزار قبلــی عمــل مــی کنــد .یعنــی اگــر مــی خواهیــد اطالعاتــی را از

ســایت خــود خــارج کنیــد مــی توانیــد از آن اســتفاده نماییــد .مــی توانیــد مشــخص کنیــد کــه چــه

نــوع محتوایــی را مــی خواهیــد خــارج کنیــد تــا فایــل را بــه صــورت  xmlدرآورد و بــه شــما بدهــد.

جمع بندی!
یکــی دیگــر از امکاناتــی کــه در وردپــرس موجــود اســت،

ابزارهــا هســتند .شــما بــا کمــک ابزارهــا مــی توانیــد

اطالعــات ســایر جاهــای وب را مخابــره کنیــد بــدون اینکــه
گــوگل رتبــه ی شــما را کاهــش دهــد و همچنیــن اطالعاتــی

را بــه ســایت وارد کــرده یــا از آن خــارج کنیــد .پــس مــی

بینیــد کــه ایــن ابــزار نیــز حائــز اهمیــت مــی باشــد.
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بــا قســمتی دیگــر از ســری آمــوزش هــای مدرســه ی همیــار وردپــرس در اختیــار شــما عزیــزان

هســتیم .در جلســات قبلــی آمــوزش وردپــرس بخــش هــای متعــددی را بــا هــم بررســی کردیــم .امــروز

مــی خواهیــم بــا بخشــی دیگــر کــه یکــی از قســمت هــای مهــم محســوب مــی شــود آشــنا شــویم.

هــر نــرم افــزاری و هــر برنامــه ای بخشــی بــرای تنظیمــات دارد تــا کنتــرل ســایر بخــش هــا را بــر عهــده
گیــرد و تنظیماتــی را انجــام دهــد .در وردپــرس نیــز بخشــی متعلــق بــه تنظیمــات مــی باشــد کــه بخــش

هــای متعــددی را کنتــرل و تنظیــم مــی کنــد .همچنیــن در بســیاری مــوارد بــا نصــب افزونــه ای شــما مــی

توانیــد تنظیمــات افزونــه را در زیــر منــوی تنظیمــات اصلــی وردپــرس مشــاهده کنیــد و بــه آن رســیدگی کنیــد.
حــال اگــر موافــق باشــید در آمــوزش وردپــرس امــروز اجــزای اصلــی بخــش تنظیمــات را بــا هــم بررســی مــی کنیــم…

تنظیمات
در بخــش تنظیمــات وردپــرس گزینــه هایــی بــا عنــوان همگانــی ،نوشــتن ،خوانــدن ،گفــت

و گوهــا ،رســانه و پیوندهــای یکتــا موجــود اســت کــه هــر کــدام بخــش بزرگــی را در بــر

میگیــرد و تنظیــم مــی کنــد .بــه بررســی هــر یــک بخــش هــا بــه صــورت مجــزا مــی پردازیــم.

همگانی
در واقــع در بخــش تنظیمــات همگانــی بــه آدرس و عنــوان ســایت و مــواردی از قبیــل زمــان و روز

و تقویــم پرداختــه مــی شــود .مــی تــوان گفــت تنظیمــات کلــی و اولیــه ی ســایت را در برمیگیــرد.

قسمت هایی مانند ساختار تاریخ ،ساختار زمان و روز آغازین هفته با فعال کردن افزونه ی وردپرس فارسی یا همان wp-jalali
تنظیم می شوند.
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نوشتن
در ایــن بخــش مــی توانیــد تنظیماتــی را بررســی کنیــد کــه نوشــته هایتــان را بــا ایمیلــی

کــه قــرار مــی دهیــد بــرای وردپــرس نیــز ارســال کنیــد و آن را از عملکــرد خــود باخبــر کنیــد.
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خواندن
در بخــش خوانــدن مــی توانیــد قالــب صفحــه ی نخســت
خــود را بــه صــورت وبالگــی یــا صفحــه ی ایســتای
ابتدایــی مشــخص کنیــد .همچنیــن مــی توانیــد تعــداد

پســت هــای موجــود در یــک ســایت را مشــخص کنیــد.
در انتهــا گزینــه ای جهــت بــا خبــر کــردن موتــور هــای

جســتجو از نوشــته هــای ســایت موجــود اســت کــه مــی

توانیــد بــا توجــه بــه تمایــل خــود آن را عالمــت بزنیــد.

گفت و گوها
همانطــور کــه از نام این گزینه مشــخص اســت ،این بخش

مربــوط بــه بخــش بازتــاب هــا و دیــدگاه هــا مــی شــود.

مــی توانیــد بــا تنظیماتی کــه دارد برنامه ای را بــرای اجرای
بخــش دیدگاه ها مشــخص نماییــد .همچنین مــی توانید

تصویــر پیــش فرضــی را بــرای آواتــار کاربران تعییــن کنید.
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رسانه
بخــش رســانه هــا تنظیماتــی را بــرای

پرونــده هــای چنــد رســانه ای و بارگذاری
آن هــا در بــر دارد .همچنیــن شــما مــی

توانیــد در ایــن قســمت انــدازه هایــی را

بــرای تصاویــر شــاخص و ســایر تصاویــر

تعییــن کنیــد که از این پــس همه تصاویر

بــا همــان انــدازه نمایــش داده شــوند.

پیوندهای یکتا
مــی تــوان گفــت از مهمتریــن قســمت هــای یــک ســایت وردپرســی بخــش تنظیمــات پیوندهــای یکتــای آن اســت.

چنانچــه ایــن بخــش بــه هــم بریــزد تمامــی برگــه هــا و نوشــته هــای شــما بــا خطــای  ۴۰۴رو بــه رو خواهنــد شــد.

نکته!
ایــن بخــش ارتبــاط مســتقیمی بــا فایــل  .htaccessدارد

و در صورتــی کــه ایــن فایــل حــذف شــود تمامــی تنظیمــات
بهــم میریــزد.

جمع بندی!
پــس از نصــب و راه انــدازی وردپــرس خــود در وهلــه ی اول
بــه ســراغ بخــش تنظیمــات آن برویــد و گزینــه هایــی کــه

امــروز معرفــی کردیــم را تنظیــم کنیــد و ســپس بــا خیــال
راحــت شــروع بــه فعالیــت نماییــد.

کتاب آموزش وردپرس

60

همیار وردپرس

جلسه هفدهم ...

تهیه ی
نسخه

پشتیبان

کتاب آموزش وردپرس

61

همیار وردپرس

بعــد از تمامــی جلســاتی کــه از عملکــرد قســمت هــای مختلــف در وردپــرس گفتــه شــد ،در آمــوزش وردپــرس امــروز قصــد
داریــم پیرامــون یــک امــر مهــم و جدایــی ناپذیــر از یــک ســایت و سیســتم صحبــت کنیــم .شــما بــر روی وبســایت خــود

تغییراتــی را ایجــاد مــی کنیــد ،افزونــه هایــی را نصــب مــی کنیــد ،قالبــی نصــب مــی کنیــد و تغییــرات اساســی بــر قالــب

اعمــال مــی کنیــد .عــاوه بــر اینهــا شــروع مــی کنیــد بــه ایجــاد نوشــته هــا و برگــه هــا ،دســته هــا و برچســب هــا و …

حــال یــک لحظــه تصــور کنیــد اتفــاق عجیبــی بیفتــد و ســرور بنــا بــه دالیلــی از کار بیفتــد ،یــا غیــر ارادی عملــی را در

ســایت خــود مرتکــب شــوید کــه تمامــی صفحــه ســفید شــود و دیگــر هیــچ چیــز قابــل نمایــش نباشــد .بــه نظــر شــما

ایــن اتفــاق بــرای یــک مدیــر و صاحــب ســایتی کــه زحمــت زیــادی بــرای کار خــود مــی کشــد تــکان دهنــده نیســت ؟

باید چه کرد؟

همــواره در همــه جــا و در بســیاری از نوشــته هــای همیــار وردپــرس نیــز اشــاره کردیــم کــه قبــل از هــر تغییــری

نســخه ی پشــتیبان از ســایت خــود تهیــه کنیــد .همچنیــن برنامــه ی منظمــی بــا توجــه بــه فعالیــت هــای خــود

در هفتــه بــرای تهیــه ی نســخه ی پشــتیبان کامــل از ســایت داشــته باشــید و هرگــز آن را فرامــوش نکنیــد.
اگــر شــما در زمانــی کــه یکــی از اتفاقــات بــد بــاال برایتــان افتــاد و بدانیــد کــه یــک بــک آپ کامــل از ســایت داریــد

دیگــر نگرانــی در خــود راه نمــی دهیــد و بــه راحتــی مــی توانیــد ســایت خــود را بــه جــای اول خــود بازگردانیــد.

تهیه ی نسخه ی پشتیبان از سمت سرور
یکــی از راحــت تریــن روش هــا تهیــه ی نســخه

هر کدام از این دو مورد را انتخاب کنید ،نسخه ی پشتیبان

اختیــار داریــد .در یــک هاســت لینوکســی گزینه ی

می کند.

کاملی تهیه کرده و برای شما به یکی از این دو محل ارسال

ی پشــتیبان از خــود هاســتی مــی باشــد کــه در
 backupsدر زیــر منــوی  filesقــرار گرفته با کلیک
بــر روی آن وارد محیطــی مــی شــوید کــه از شــما

نوع تهیه ی نســخه ی پشــتیبان را ســوال می کند.
شما باید بر روی گزینه ی “ ”Download or generate a full website backupکلیک کنید تا در اینجا مکان ایجاد نسخه

ی پشتیبان را مشخص کنید.دو گزینه :

۱

بر روی هاست و در مسیر اصلی

۲

ارسال به آدرس ایمیل

این نسخه به صورت یک فایل زیپ شده با پسوند tar.gz
در پوشه ی اصلی هاست ایجاد می شود.

در دایرکت ادمین نیز به صورت زیر می باشد.
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تهیه ی نسخه ی پشتیبان از پنل وردپرس
مــورد بعــدی کــه بصــورت کلــی بــرای همــه در پنــل مدیریــت وردپــرس مــی توانــد از نوشــته
هــا ،برگــه هــا ،دســته هــا ،برچســب هــا نســخه ای بــه صــورت  XMLبــه شــما تحویــل دهــد و

همچنیــن در مــوارد دیگــری نیــز آن را دریافــت کنــد همیــن امــر درون ریــزی و بــرون بــری اســت.
شــما از درون ریــزی بــرای وارد کــردن محتــوای دمــوی قالــب هــا و یــا هــر گونــه محتوایــی

اســتفاده مــی کنیــد و همچنیــن اگــر بخواهیــد محتوایــی را از آن بگیریــد مــی توانیــد از بــرون بــری

اســتفاده کنیــد .پــس بــا کمــک ایــن ابــزار نیــز فقــط از محتــوا مــی توانیــد بــک آپ تهیــه کنیــد.

حــال تــا اینجــا مــا فقــط اطالعــات رو از بخــش بــرون بــری بــک آپ گرفتیــم ،بــرای بازگردانــدن آن در مواقــع

ضــروری و مــد نظــر بایــد از ابــزار درون ریــزی اســتفاده کنید.ایــن همــان  restoreکــردن اطالعــات شماســت
کــه بــا وارد کــردن آدرس  http://www.yoursite.com/wp-admin/import.phpمیتونیــن مشــاهده

کنید.تمامــی بخــش هایــی کــه شــما مدنظــر داریــد در ایــن بخــش بــه راحتــی قابــل برگردانــدن اســت!

افزونه های وردپرس
افزونــه هــای متعــددی نیــز در وردپــرس بــرای تهیــه

ی نســخه ی پشــتیبان و بازگردانــی آن وجــود دارد کــه

بســیار قــوی هســتند و مــی تــوان بــه آنهــا اعتمــاد کــرد.
البتــه بیشــتر آن هــا عــاوه بــر حالــت دســتی بــه صــورت

اتوماتیــک نیــز از ســایت بــک آپ مــی گیرنــد .در ایــن
مــورد در همیــار وردپــرس بســیار توضیــح دادیــم و در

اینجــا بــه همیــن توضیــح کوتــاه اکتفــا مــی کنیــم.

جمع بندی!
فــرض کنیــد تمامــی کارهــای ســایت خــود را در حــال حاضر
انجــام داده ایــد و تنظیمــات دلخــواه خــود را پیــاده ســازی
کردیــد و در حــال حاضــر مطالــب خــود را بــر روی ســایت

تهیه ی نسخه ی پشتیبان از پایگاه داده

بارگــذاری مــی کنیــد .از همینجــا بایــد تصمیــم بگیریــد
کــه بــا توجــه بــه زمــان بــروز رســانی ســایت ،نســخه ی

تهیه ی نسخه ی پشتیبان از دیتابیس نیز امری ضروریست

پشــتیبان تهیــه کنیــد تــا در مواقعــی کــه مشــکلی پیــش

که می توانید از پنل هاست این کار را انجام دهید.

آمــد تمامــی زحمــات شــما هــدر نشــود.

وارد  phpmyadminاز زیر منوی  Databaseشوید.

حاال از منوی سمت چپ پایگاه داده ی وبسایت خود را انتخاب کنید.

پس از انتخاب گزینه ی  exportرا کلیک نمایید.و اطالعات خواسته شده را وارد کنید  .برای این بخش دو راه پیش روی
شماست:

۱

با زدن دکمه ی  select allاز تمامی

دیتابیس می توانید بک آپ بگیرید اما چون

معموال ً از حجم باالیی برخوردار می باشد ممکن

است بخشی از اطالعات از بین برود.

۲

برای اطمینان بیشتر از هر جدول به صورت

جداگانه بک آپ گیری کنید .این روش رو

پیشنهاد میکنم!

نکته ی مهم در این روش این است که به جداول تکراری حساس می باشد و اگر یک جدول دو بار بک آپ گرفته شود به
شما پیغام خطا داده می شود .پس دقت کنید.
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در جلسه ی هجدهم از مدرسه ی همیار وردپرس در خدمت شما عزیزان هستیم.

سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس دارای امکانــات زیــادی اســت کــه یــک ســایت را بــه هــر گونــه کــه مــی خواهیــد

مجهــز مــی ســازد .یکــی از ایــن امکانــات انتخــاب حالــت ایســتا و یــا بــه صــورت وبالگــی یــک ســایت مــی باشــد.

معمــوال قالــب هــای وردپــرس دارای یــک صفحــه ی اصلــی زیبــا هســتند کــه بــه صــورت تــک صفحــه ای نمایــان مــی
شــوند و یــا بــه همــراه ســایدبارهای مخصوصــی مــی باشــند ولــی پــس از نصــب قالــب متوجــه مــی شــویم کــه قالــب
اصــا شــبیه بــه دمویــی کــه مشــاهده کردیــم و آن را انتخــاب کــرده ایــم نیســت! یعنــی قالــب مشــکلی دارد؟ یــا ســازنده

بــه مــا کلــک زده تــا قالــب وردپرســی را دانلــود یــا خریــداری کنیــم؟

نــه دوســتان هیــچ کــدام از ایــن صحبــت هــا مطــرح نیســت! داســتان از ایــن قــرار اســت کــه مــا بایــد پــس از نصــب
قالــب برگــه ی صفحــه ی نخســت را تنظیــم کنیــم تــا بــه صــورت دمــو نمایــش داده شــود.

ایجاد یک برگه ی جدید
اول از همــه در ایــن ســری آمــوزش وردپــرس پــس از نصــب قالــب بایــد برگــه ای را بــه

نــام صفحــه ی نخســت یــا خانــه و هــر عنــوان دیگــری ایجــاد کنیــد و از منــوی ســمت
چــپ گزینــه ی نــوع قالــب را قالــب اصلــی انتخــاب نماییــد .ســپس برگــه را بــروز رســانی

نماییــد .حــال نوبــت بــه انتخــاب برگــه ی ســاخته شــده بــه عنــوان قالــب اصلــی مــی رســد.

ایجاد برگه یکتا
بــرای اینکــه برگــه ای کــه ســاختیم را همــان صفحــه ی اصلــی
ســایت خــود قــرار دهیــم بایــد بــه بخــش تنظیمــات>>

خوانــدن در پیشــخوان وردپــرس برویــد .مــا بــا گزینــه

ی “در برگــهی نخســت نمایــش داده شــود” کار داریــم.
در اینجــا مــی توانید بــا انتخاب گزینه ی نوشــته های تــازه ،صفحه ی

نخســت خــود را بــه صــورت وبالگــی درآوریــد یــا بــا انتخــاب گزینــه ی یــک برگــه ی یکتــا برگــه ی مشــخص

شــده را بــرای صفحــه ی نخســت خــود انتخــاب کنیــد( .یعنــی برگــه ای کــه در مرحلــه ی قبــل ســاختیم).
حــال از فهرســت کشــویی مــی توانیــد بــرای برگــه ی نخســت ،برگــه ای را کــه ســاخته بودیــم انتخــاب کنیــد.

به این ترتیب قالب شما دقیقا شبیه به همان دمویی که دیده بودید می شود و می توانید سایر تنظیمات آن را نیز انجام دهید.

جمع بندی!
پــس از نصــب و راه انــدازی قالــب باید خودتــان آن را تنظیم
کنیــد تــا بــه صــورت دمویــی کــه دیــده ایــد درآیــد .بــرای
اینــکار اولیــن مــکان صفحــه ی نخســت مــی باشــد .پــس
بــا کمــک دســتورات بــاال صفحــه ی نخســت را بســازید.
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اگــر خاطرتــان باشــد در جلســه ی هفدهــم مدرســه ی همیــار وردپــرس در مــورد اهمیــت تهیــه ی نســخه ی پشــتیبان یا بک

آپ گرفتــن از تمامــی بخــش هــای ســایت وردپــرس را بیان کردیــم و راه های مختلــف آن را به صــورت کامل توضیــح دادیم.

برخــی از دوســتان از هاســت دایرکــت ادمیــن اســتفاده مــی کننــد و در ایــن زمینــه دچــار ســردرگمی شــده انــد
کــه چگونــه مــی تواننــد در دایرکــت ادمیــن نســخه ی پشــتیبان تهیــه کننــد و آن را دانلــود کــرده بــه کامپیوتــر
خــود انتقــال دهنــد تــا خطــری ســایت آن هــا را تهدیــد نکنــد .بــرای همیــن تصمیــم گرفتیــم یــک جلســه ی

کامــل از مدرســه را بــه آمــوزش وردپــرس بــه صــورت بــک آپ گرفتــن در دایرکــت ادمیــن اختصــاص دهیــم.

Create/Restore backups
در دایرکــت ادمیــن دو ویژگــی بــک اپ گرفتــن و

بازگردانــی در مواقــع مــورد نیــاز موجــود اســت.
شــما مــی توانیــد پــس از ورود بــه پنــل هاســت خــود در

قســمت “ ”Your Accountایــن گزینــه را مشــاهده نماییــد.

بــا کلیــک بــر روی ایــن گزینــه وارد بخشــی مــی شــوید کــه
حــق انتخــاب داریــد .یعنــی مــی توانیــد هــر قســمتی را مــورد

نظــر شماســت عالمــت بزنیــد تــا از آن بــک آپ تهیــه شــود.

همانطــور کــه میبینیــد بــه صــورت تصویــر باالســت و پس

از انتخــاب همــه یــا بخشــی از قســمت هــا مــی توانیــد
انتخــاب خــود را انجــام داده و ســپس بــرای تهیــه ی

نســخه ی پشــتیبان بــر روی گزینــه ی “”Create backup

کلیــک کنیــد تــا نســخه ی پشــتیبان شــما تهیــه شــود.

در قســمت پاییــن جملــه ای بــه صــورت “Click here for
 ”a list of your current backupsمشــاهده مــی کنیــد

کــه بــا کلیــک بــر روی آن وارد صفحــه ای مــی شــوید کــه تمامــی بــک آپ های گرفته شــده را نمایــش می دهد.

بازگردانی نسخه ی پشتیبان
در صورتــی کــه ســایت شــما دچــار نقــص شــد و تنهــا راه

بــرای درســت کــردن آن ،بازگردانــی نســخه ی پشــتیبان بــود

مــی توانیــد از قســمت “ ”Select a file to restoreآخریــن

نســخه ی پشــتیبانی کــه تهیــه کــرده ایــد را بازگردانــی نماییــد.
همانطــور کــه مــی بینیــد مــی توانیــد نــوع فرمــت
فایــل را انتخــاب کــرده و ســپس بــر روی گزینــه

ی

“options

Restore

”Select

کلیــک

کنیــد.

جمع بندی!

Select Restore options

تهیــه ی نســخه ی پشــتیبان بــه قــدری حائــز اهمیت اســت

همانگونــه کــه در هنــگام بــک آپ گرفتــن قــادر بــه انتخــاب

کــه بارهــا و بارهــا در مــورد آن صحبــت کردیــم ،افزونــه

فایــل هــا بودیــد و مــی توانســتید مشــخص کنیــد کــه از کــدام

هــای متعــددی را معرفــی کردیــم و همچنیــن آمــوزش های

بخــش هــا نســخه ی پشــتیبان تهیــه شــود در هنــگام بازگردانی

بســیاری را در خدمــت شــما بــوده ایــم .پــس بــه آن توجــه

نیــز قــادر بــه انتخــاب هســتید .پــس از انتخــاب بخــش هــای

کنیــد.

مختلــف مــی توانیــد بــر روی گزینــه ی “estore Select

 ”Itemsکلیــک کنیــد تــا عملیــات بازگردانــی را انجــام دهــد.
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جلسه پایانی ...

روش نصب
وردپرس

روی مودم
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نصب وردپرس روی مودم
بــرای اینکــه بتوانیــد وردپــرس را بــر روی مــودم وای فــای نصــب کنیــد بــه وســایل و ابــزار ســخت افــزاری نیــاز داریــد.
اولیــن چیــزی کــه الزم اســت یــک مــودم روتــر وای فــای بــا قابلیــت پشــتیبانی از درگاه  USBمیباشــد.

برای شروع ما از پردازندهای که از معماری میپس با پردازنده  ۴۰۰مگاهرتز و با  RAM 64مگابایتی و حافظه  ۱۶مگابایتی
پشتیبانی میکند ،استفاده میکنیم.

معماری میپس چیست؟
میپس (به انگلیسی )MIPS:یک نوع معماری پردازنده از نوع معماری ریسک است که توسط شرکت میپس تکنولوژی ،طراحی شده است.

نســخههای اولیــه میپــس  ۳۲بیتــی بودنــد کــه بعدهــا نســخههای  ۶۴بیتــی هــم عرضــه شــدند .چندیــن

نســخه از معمــاری میپــس وجــود دارد کــه عبارتنــد از مپیــس  ،۱میپــس  ،۲میپــس  ،۳میپــس  ،۴میپــس ،۵

میپــس ۳۲و میپــس .۶۴نســخههای فعلــی میپــس( ۳۲بــرای ۳۲بیتــی) و میپــس( ۶۴بــرای ۶۴بیتــی) هســتند.

در میپــس ۳۲و میپــس ۶۴عــاوه بــر مجموعــه دســتورالعملها ،یــک مجموعــه ثبــات کنترلــی هــم وجــود دارد.
ً
عمدتــا در ســامانههای تــوکار از جملــه دســتگاههای وینــدوز ســیای ،مســیریابها،
پردازندههــای میپــس

کنســولهای باز یهــای ویدیویــی هماننــد پلــی استیشــن ،پلیاستیشــن  ۲و پلیاستیشــن پرتابــل اســتفاده شــدهاند.
ایــن پردازندههــا تــا اواخــر ســال  ۲۰۰۶در بســیاری از محصــوالت رایان ـهای شــرکت اسج ـیآی هــم اســتفاده میشــدند.

برای نصب وردپرس ما به یک سرور  SSHو مدیریت بسته  okpgکه از  php ۵٫۶پشتیبانی کند نیاز داریم که با این مودم انتخاب شده
احتمال نصب به صورت  ۵۰درصدی ممکن بوده و با موفقیت انجام خواهد شد.
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شروع نصب وردپرس روی مودم
از آنجایی که حافظه  ۶۴مگابایتی آپاچی با خروجی سازگار نیست میبایست به دنبال راه حلی باشیم تا بدون آنها بتوان این کار را انجام داد.

خوشبختانه،پیاچپیساختهشدهدرسرورازنسخه ۵٫۴پشتیبانیمیکندووردپرسباکمکافزونه SQliteمیتواندمشکلرامدیریتکند.
کــه همگــی اینهــا نیــاز مــا را برطــرف میکنــد .ایــن یــک پالگیــن خــوب و کاربــردی اســت

کــه بــا بازنویســی بــر روی پایــگاه داده ســاخته شــده بــا  SQliteوردپــرس ســازگار میباشــد.

افزایش فضای موجود برای نصب وردپرس
مطمئنــا حافظــه  ۱۶مگابایتــی داخلــی کــه بــر روی
مــودم مــا قــرار دارد پاســخگوی نیــاز مــا نخواهــد

بــود .بنابرایــن ،الزم اســت تــا یــک حافظــه جانبــی

همچون فلش یا رم را در مودم و در مسیر MNT/SDA1/
قرار دهید.

نصب نیازمندی ها
به روتر اجازه دهید تا ابزارهای مفیدی همچون  SSH, PHP, SQliteو ابزارهای مفیدی دیگری را همچون  Wgetنصب کند،
برای این منظور از دستور زیر استفاده میکنیم:

حال اجازه دهید  db.phpرا به مکان مورد نظر منتقل کنیم.

افزایش سرعت پیکربندی PHP
از آنجایی که حالت پیشفرض پیاچپی برای این معماری قدیمی مناسب نیست ،میبایست کارهایی را برای افزایش سرعت
انجام دهیم.

لذا باید حافظه  ۶۴مگابایتی را به  ۸مگابایت کاهش داده و همچنین قابلیت  max_execution_timeرا از  ۳۰به  ۳۰۰در

مسیر  etc/php.iniافزایش دهیم.

حال اجازه دهید تا عملیات اصلی را برای متولد شدن این بچه وردپرس آغاز کنیم! برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید:

کتاب آموزش وردپرس

70

همیار وردپرس

افزایش سرعت پیکربندی PHP
از آنجایی که حالت پیشفرض پیاچپی برای این معماری قدیمی مناسب نیست ،میبایست کارهایی را برای افزایش سرعت انجام دهیم.
لــذا

بایــد

حافظــه

max_execution_time

۶۴

را

مگابایتــی
از

۳۰

را

بــه

بــه

۸

۳۰۰

مگابایــت
در

کاهــش

مســیر

داده

و

etc/php.ini

همچنیــن
افزایــش

قابلیــت

دهیــم.

حال اجازه دهید تا عملیات اصلی را برای متولد شــدن این بچه وردپرس آغاز کنیم! برای این منظور عملیات زیر را انجام دهید:
1cp wordpress/wp-config-sample.php wordpress/wp-config.php

حــال منتظــر بمانیــد تــا بارگــذاری در مرورگــر بــا آیپــی روتــر روی پــورت  ۸۰۸۰بارگــذاری صــورت گیــرد.

با وجود آداپتور  SQLiteما دیگر نیازی به ارائه گواهی پایگاه داده بر روی دیســک ســخت فعلی نداریم .این کار قبال در مســیر

 wordpress/wp-content/database/.ht.sqliteایجاد شده است.

پــس از حــدود گذشــت  ۴۰ثانیــه عملیــات با موفقیــت به پایان رســیده و با صفحه معروف “ســام دنیا” رو به رو خواهید شــد.

در اینجا نصب وردپرس روی مودم صورت گرفت.

از اینکه سرعت شما در بارگذاری سایت پایین است ،جای

تعجبی ندارد .در برخی موارد ممکن است بیش از  ۱۵ثانیه
این زمان طول بکشد.

چرا که فضا و مشخصات سرور که وردپرس بر روی آن است
پایین میباشد.

چرا سرعت پایین است؟

به حدی که شاید در هنگام آپلود تصویری با حداقل حجم
ممکن ،با مشکل مواجه شوید.

از طرف دیگر شاید اصال نتوان آن را اجرا کرد!

نکته!
در این آموزش از محیط سیستم عامل لینوکس برای نصب

وردپرس بر روی روتر استفاده شده است!

بدین صورت شما می توانید عملیات نصب وردپرس روی
مودم را به خوبی انجام دهید.
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ارائه دیگری از تیم همیار وردپرس
کتاب قدم به قدم و جامع آموزش

ووکامرس فارسی
فروشگاه اینترنتی وردپرس
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