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 مقدمه

به راحتی آب خوردن هر سایتی که دوست دارید؛ بسازید و از این راه  می خواهیدو  هستیددر هر مقطعی در حال تحصیل اگر شما 

 سایت بسازید؛ این کتاب مناسب شماست.می خواهید کسب و کارتانبرای و  یا صاحب یک کسب و کار هستیدکسب درآمد کنید 

قبل از کارشناسی با کاردانی و   درست پس ازو  دیپلم گرفتم 1381هنرستان در سال در رشته کامپیوتر در  :ان تالش منداست

وجود داشت  که ، ولی مشکلیآشناشدم.از همان زمان شروع به طراحی سایت کردم PHPبعد باو  HTMLابتدا با طراحی سایت، 

 ، زمان زیادی صرف می شد و خیلی سخت بود.PHPو  HTML این بود که برای ساخت هر سایت با استفاده از

 ( است.CMSم. راه حل، سیستم مدیریت محتوا)قات کرددر این زمینه تحقیراه حلی که یافتم:

های مختلف، کارکردم از جمله  CMSگذشت و با  زمان نسبتا زیادی:یجی که بدست آوردمنتااز این تحقیقات 

 ، جومال و وردپرس.Phpnukeدروپال،

 ؛ شاید بپرسید مگه میشه! طراحی سایت بدون یک خط کدنویسیرازی که کشف کردم:

 ی زیادی را در کمترین زمان ممکن و به راحتی آب خوردن بسازم.هاسایتو تا بحال تونستم بله میشه؛ 

 زمان و هزینه تان صرفه جویی کنید.با خواندن این کتاب در 

 گام به گام فرا می گیرید. یسی را در این کتاب شما طراحی سایت  بدون کدنو

تمام مواردی که در این کتاب می خوانید، در طول سال ها انجام داده ام و طراحی سایت بدون کدنویسی را خودم هم آزمایش کرده

دنویسی را بتوانید زودتر از رقبا توانایی طراحی سایت بدون ک تاام و موفق شده ام. پس در اولین فرصت، این کتاب را شروع کنید 

 فرابگیرید.

 روز سایتتون رو طراحی کنید. 7 میتونید پس از شروع این کتاب در

 ؛ آشنا می شوید.سیستم مدیریت محتوا که برای ساخت سایت نیاز است مثل دامنه، هاست و یمفاهیمبا روز اول در 

 آماده می کنید. راابزاها و امکانات موردنیاز  دوم  روزدر 

 .، یک صفحه ساده را آماده می کنید، محتوای موردنظر را وارد سایت میکنیدیج به دنیای طراحی سایت داریدسفری مهسوم  روزدر 

 محتواها را طبقه بندی می کنید. رسانه های موردنیاز را وارد می کنید. دیدگاه های کاربران را مدیریت می کنید.چهارم  روزدر 

 و می توانید کاربران را مدیربت کنید.در روز پنجم تنظیمات سایت را انجام می دهید 

 در روز ششم ظاهر سایت را عوض می کنید.

 در روز هفتم امکانات موردنیاز را به سایت اضافه می کنید.
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 دانلود رایگان جلسه اول فیلم دوره طراحی سایت بدون کدنویسی

با کلیک روی  را طراحی سایت بدون کدنویسی فیلم آموزشی دورهجلسه اول  دیمی توان 

 .رایگان دانلود کنیداین خط،

 

 دوره طراحی سایت بدون کدنویسی %30تخفیف 

گام ، دوره طراحی سایت بدون کدنویسی %30تخفیف با  با  کلیک روی این خطمی توانید

 را تهیه کنید. شرفته تریبه گام همراه با نکاتی پ
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 اول روز

 .دیآشنا شو هاکه ابتدا بهتر است با آن یمیمفاه
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 مفاهیم اولیه طراحی سایت بدون کدنویسی

 سایت چیست؟

 گرید یها لیفا ایو دئویصوت، و ر،یشامل متن، تصو توانندیصفحات م نیکه ا از صفحات مرتبط به هم است یمجموعه ا تیاس

 اند.داده شده وندیپ گرید کیخاص در کنارهم قرار گرفته و به  یهدف یمنظم برا یبه صورت تیسا کیباشند. معموال صفحات در 

 سرویس دهنده

و همانطور که از یشه روشن و به اینترنت متصل است. سرویس دهنده، کامپیوتری است که از لحاظ امکانات خیلی قوی است؛ هم

 می باشد. به معنی میزبانی کهدهد. یکی از این سرویس ها، هاست است؛ های خاصی ارائه می  نامش مشخص است؛ سرویس

 هاست چیست؟

 یبراا هستید. فرض کنید درصدد تاسیس دفتر برای کسب و کار خود در شهرتان هستید. برای این کار نیاز به اجاره یک فض

( گویند. )هاست یزبانیم یبه آن فضاکه د،یفضا  دار کیبه اجاره  ازی( هم شما ننترنتی)ا یمجاز یایتان در دن تیقراردادن سا

 ( است.HOSTاییزبانی( ، هاست)مserverای)سرور  دهندهسیسرو یها سیاز سرو یکیهمانطور که گفته شده 

 یقابل دسترس نترنتیکه در سراسر  ا ردی(  قرار گserverای)سرور  دهندهسیسرو در یستیبا ت،یصفحات سا یمحتو یها لیفا

 باشد. 

ارسال  شود،یم یشما در آن نگهدار تی(  که  ساHOSTاییزبانیبه  هاست) م یشما را باز کند، دستور تیساد بخواه یکاربر هرگاه

 .شودیبه کاربر نشان داده م تیسا جهیو درنت شودیم

 انواع هاست

 است اشتراکی: ه

.  دکنیم میقسمت تقس نیبه چند ینرم افزار ماتیبا استفاده از تنظ یس دهنده راسرو ،یس دهندهصاحب سرو سینوع سرو نیدر ا

 500هارد  کیسرویس دهنده مثال اگر  یبرا.ودشیباند انجام م یپهنا زانیو م ستمیقدرت س زانیبر اساس م یبند میتقس نیا

در هاست  یمنابع سخت افزار صی. البته تخص دفضا ارائه بده گیگ 5، یمشترهر به   اندتو یم ،شتریم 100داشته باشد، و گیگ

 ی مختلفی دارد.روش ها یاشتراک
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 سرویس دهنده اختصاصی:

 ممکن یمشتر نیاست ! حاال ا یمشتر کیاری(  به طور کامل در اخت  Hard Disk , RAM ,CPU)  یس دهندهتمام منابع سرو

و  گرانتر می باشدیاختصاص یس دهندهسرو متی. قداستفاده کن تیاسچند  ایو  کیینگهدار یفقط برا یس دهندهسرو نیاز ا است

 !ددارن یاختصاص یس دهندهاجاره سرو یبرا یهست که بودجه کاف ییفقط مناسب شرکت ها و سازمان ها

 

 (:VPSسرویس دهنده مجازی)

 ابزارهای مجازی سازی، به چند سرویس دهنده تقسیم کنند. وقتی سرویس دهنده اختصاصی را با تکنیک ها و

 یشده و بصورت اشتراک میموجود تقس یمجازسرویس دهنده نیب ستمیو هسته س cpu ،RAMیمجازسرویس دهنده در

 باشد. یم ستمیآن س یموجود رو یها یمجازسرویس دهنده نیب

 

هاست اشتراکی را انتخاب کنید. درصورتیکه نیاز به دانش فنی، به علت هزینه پایین و عدم اگر تازه کار هستید، : پیشنهاد

سرویس دهنده اختصاصی و مجازی، نیاز به هزینه بیشتر و دانش فنی دارد. البته استفاده از سرویس دهنده اختصاصی و مجازی،  

 ( دارد.SEOبهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو) تاثیر مثبتی بر

 

 یت اشتراکعوامل مهم در انتخاب هاس

 سیستم عامل -الف

 روی سرویس دهنده دو نوع سیستم عامل نصب می شود:

 سیستم عامل ویندوز سرور -1

 سیستم عامل لینوکس -2

 پنل کنترل -ب

 Direct Adminو   Cpanel، معروف پنل کنترل دومی توانید هاست اشتراکی را مدیریت کنید.  پنل کنترل قسمتی است که

 می باشد.  Direct Adminخیلی ساده تر از   Cpanelبا کار  البته می باشد.
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 موقعیت جغرافیایی سرویس دهنده-ج

بطور خالصه،اگر مخاطب های سایت شما در ایران هستند، هاست ایرانی تهیه کنید. البته اجاره هاست خارجی ارزان تر 

 ی انتخاب بهتری است.است ولی بدالیل تحریم ها، سرعت سایت، و جهت جلوگیری خروج ارز؛ هاست ایران

 است، را انتخاب کنید.  Cpanelپیشنهاد: هاست اشتراکی که روی سیستم عامل لینوکس، و دارای پنل کنترل 

 

 معتبر ارائه دهنده خدمات میزبانی کنیم؟ شرکتچگونه یک 

 معتبر ارائه دهنده خدمات میزبانی، نکات زیر را به یاد داشته باشید: شرکتیک  برای انتخاب

شماره ثبت، نماد الکترونیک، راه های ارتباطی با شرکت موردنظر، را بررسی کنید. برای مثال اگر در سایت شرکت، فقط یک  .1

 شماره همراه وجود دارد؛ خب این مسئله کمی قابل تامل است!

یا شوید. البته در سایت . می توانید از افرادی که از خدمات این شرکت، استفاده می کنند؛ کیفیت خدمات و پشتیبانی را جو2

webhostingtalk.ir .می توانید هم می توانید نظرات مختلف افراد را در مورد شرکت ها بررسی کنید 

شرکت برتر ارائه هاست از نظر کاربران و تحلیل  hostadvice.com10و  webhosting.info. سایت های معتبری مثل 3

 .ارائه می دهندرا ناظران، 

 

 هاست رایگان

خی شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی، برای تبلیغات و یا حتی آزمایش خدمات آنها توسط کاربران، هاست رایگان ارائه می بر

 دهند.

پس از شما می توانید برای شروع یادگیری طراحی سایت، از هاست رایگان استفاده کنید ولی پیشنهاد من این است که 

 از هاست رایگان استفاده نکنید.آموزش و برای حتی اولین سایت هم 

 چیست؟ دامنه

همانطور که دفترکار شما در شهر یک نام و آدرس دارد؛ سایت شما هم که اطالعات آن در یک هاست قراردارد، باید یک آدرس و 

 (google.comبرای مثال )نام دارد.  دامنهنام داشته باشید تا کاربران بتوانند سایت شما را پیداکنند؛ این نام 
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 سیستم مدیریت محتوا چیست؟

 ( CMSسیستم مدیریت محتوا)

گیری از بانک اطالعاتی افزاری است که با بهرهنرم( CMS: Content Management System) سامانه مدیریت محتوا

 .کندنویسی فراهم میرا بدون نیاز به دانش برنامه محتواامکان درج، ویرایش، انتشار و مدیریت 

مطالب، ارسال مطالب  یبندثبت نظرات، گروه وندها،یدرج مطالب، پ یبرا یاهیپا ییهامحتوا معموال بخش تیریمد ستمیس کی

 تیکردن ظاهر و امکانات سا یسفارش، نی. عالوه بر ادهدیقرار م هاتیصاحبان سا اریدر اخت یاو چندرسانه یصوت ،یریتصو ،یمتن

در دسترس  یگوناگون به آسان یکاربردها یبرا CMSتا استفاده از شود یم ریپذامکانمتنوع  یهاو افزونه پوسته هااز  ستفادهبا ا

 باشد.

 سیستم مدیریت محتوا بصورت تجاری و رایگان وجود دارد.

 OpenCart ،Prestashopبرای ساخت انجمن و تاالرهای گفتگو،  myBB ،PHPBBهای رایگان می توان به  CMSاز 

 وردپرس و جومال برای ساخت انواع سایت اشاره کرد.دروپال، ی اینترنتیوبرای ساخت انواع فروشگاه ها

 محتوا خوب تیریمد ستمیس کیویژگی های 

 به روز رسانی(توسط طراحان و توسعه دهندگان یبانیپشت( 

 آسان )سادگی(یکاربر طیمح 

 چند کاربره 

 انعطاف پذیری( توسعهگسترش و یبرا یریانعطاف پذ( 

  مختلف یبخش ها تیریو مد تیمطالب در ساباال بودن سرعت انتشار 

 ن )سادگی(در کنار متانواع رسانه ها )فایل ها( گذاشتن  یمتن و داشتن امکانات الزم برا شیرایو سادگی 

 (…و ی، نظرسنج تیهمچون عضو یبا کاربر )امکاناتتعامل تیقابل 

 نگهداری( تیاز نفوذ به سا یریجلوگ یراه کارها داشتن( 

 لیجستجو از قب یموتورها یبودن برا نهیبه Google , Yahoo و Bing 

 (یفارس ژهیزبان)به و نیاز چند یبانیپشت 

 و ارزان عیسر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 روز دوم

 مهیا کردن ابزارهای موردنیاز
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ها  برای طراحی سایت بدون کدنویسی توسط روشی که در ادامه خواهید خواند، موارد زیر مورد نیاز است. البته موارد پایین حداقل

 شرایط سایت تطبیق دهید:با هستند که بعد از گسترش سایت می توانید موارد را 

 دامنه .1

 هاست با حداقل شرایط زیر: .2

مگابایت. درصورت استفاده از رسانه های تصویری)عکس(، صوتی و تصویر ویدئویی در  200حداقل فضای موردنیاز  .2.1

 بیشتر درنظربگیرید. %30یش دهید. البته همیشه فضا را حدود سایت به همان میزان، باید مقدار فضای میزبانی را افزا

 عدد. 1حداقل تعداد پایگاه داده،  .2.2

 یک سیستم مدیریت محتوای مناسب .3

 

 دامنه

 شده است. لیباشد که از دو قسمت نام و پسوند تشک یشما م تی، آدرس وب سادامنه

 کیباشند و هر  یم یمصارف عموم یکه دارا org, net, com برای ثبت دامنه، عبارتند از : جیرا )بین المللی(یعمومیپسوندها

 ی( مOrganization) یانتفاع ریا غیی( و سازمانNetwork( ، شبکه )Commercial) یتجار یتهایمعرف سا بیبه ترت

 باشند.

ایران هستند با که بسیار مورد استفاده است پسوند ملی هر کشور است. مثال سایت هائی که متعلق به کشور  پسوندنوعدیگری 

 ثبت خواهند شد.irپسوند 

مانند شماره تلفن، نام دامنه برای هر فرد یا شرکت یکتا است و هر فردی زودتر  یوجود ندارد ول یتیمحدود چیدر ثبت دامنه ها ه

 اقدام به ثبت آن نماید، بقیه امکان ثبت آن را نخواهند داشت.

ند و شما می توانید هر ساله آن را تمدید نمائید یا از همان ابتدا آدرس را به مدت برای مدت یک سال در اختیار شما هست نام دامنه

 و درصورت عدم تمدید از دسترس شما خارج خواهدشد. چند سال رزرو نمائید.
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 چیست؟زیر دامنه 

است و  دامنهیک  ap2co.comقرار می گیرد و با نقطه از آن جدا می شود. به عنوان مثال  دامنهاست که قبل از نام  نامی

sms.ap2co.com  است. زیردامنهیک 

 

 دامنه نام حیانتخاب صح

دقت کنید؛ عالوه بر رعایت  google ،yahooدامنه های به ای انتخاب کنید که قابلیت برند شدن داشته باشند: نام دامنه

کرده اند. ممکن است شما بخواهید برای  نکاتی که در پایین آمده است؛ برند شده اند. بخاطر اینکه از کلمات جدید استفاده

 کسب و کارتان، سایت طراحی کنید؛ در این مورد نام دامنه بایستی با کسب و کار شما مرتبط باشد.

 می توانید از پیشنهادهای زیر استفاده کنید:برای اینکه نام دامنه ای انتخاب کنید که قابلیت برند شدن داشته باشند؛ 

 د: شما می توانید از کلمات جذاب و جدید استفاده کنید. کاری که گوگل و یاهو انجام دادند.ده از کلمات جدیاستفا .1

استفاده از کلمات موجود: شما می توانید از یک فرهنگ لغت برای پیدا کردن کلمات جالبی که مرتبط با کسب و کار  .2

 شماست برای نام دامنه استفاده کنید.

 چند ابزار انتخاب نام دامنه معرفی شده است. انتخاب نام دامنه یابزارهام دامنه: در قسمتاستفاده از ابزارهای تولیدکننده نا

 .البته باز هم بایستی نکات زیر را در انتخاب نام دامنه رعایت کنید

 داند که در زمان  یشنود، نم یم یگریشما را از شخص د ۀنام دامن یکه فرد یزمان:دیدر دامنه خود از اعداد استفاده نکن

تواند  یم Number1.com تیمثال وب سا ی. براسدیآن را به شکل حروف بنو ایاز عدد استفاده کند  دیدامنه با پیتا

 نوشته شود. زین NumberOne.com به شکل

 خالقانه به  یی( همراه با اشتباه امالینام تجار یحت ایدر نگاه اول انتخاب دامنه ) دیشا :دیکن زیپره ییاز اشتباهات امال

 یرانیاز مردم به خصوص ا یاریکند. بس یمخاطبانتان را گمراه م تیخالق نیمواقع ا شتریکه در ب دیبدان دیبرسد. اما با نظر

 یدامنه تان را برا یادآوریتنها  یبه صورت عمد ییغلط امال کیمشکل دارند. استفاده از  یسیلزبان انگ یها با امال

 .کند یمخاطبان دشوارتر م

 توجه  دی. البته باخالقانه باشد اریتواند بس یروش م نیاستفاده از ا :دیاستفاده کن نام دامنه جادیا یه براچند کلم بیاز ترک

 کند.  ینم یکلمات تان کامالً قابل فهم است و مخاطب را دچار کج فهم بیکه ترک دیداشته باش

 خط فاصله در دامنه را فراموش  یریل قرارگمح یمعموالً کاربران به راحت :دیدر انتخاب دامنه از خط فاصله استفاده نکن

 .ستین یجالب ۀدیکنند. استفاده از آن در نام دامنه ا یم

 کاراکتر داشته باشد. 15 دیحالت با نیدامنه در بدتر کی: دیدامنه کوتاه انتخاب کن 
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 حه شخصی، شبکه های اجتماعی را بررسی کنید تا مطمئن شوید صفشبکه های اجتماعی و نام های تجاری:  بررسی

کانال، گروه و شناسه ای هم نام با با نام دامنه شما وجود نداشته باشد. بخاطر اینکه بهتراست در شبکه های اجتماعی هم 

 شناسه ای هم نام با نام دامنه انتخاب کنید.

این نکته را مئن باشید اگر درضمن باید ببینید نام تجاری هم نام با نام دامنه یا نام کسب و کار شما از قبل ثبت نشده باشد. مط 

 درنظرنگیرید در آینده برای شما، کسب و کار، و سایت شما مشکل بوجود خواهدآمد.

نفر نشان دهید. اگر افراد کمی نام دامنه  10بهتراست نام دامنه انتخابی خود را روی یک برگه بنویسید و آن را به  

پاری خواندند؛ باید نکات باال را دوباره مدنظر قرارداده و دوباره نام دامنه انتخابی را از نظر امال و تلفظ آسان و قابل بخاطرس

 جدیدی انتخاب کنید.

 

 

 ابزارهای انتخاب نام دامنه

 برای انتخاب نامه دامنه ابزارهای مختلفی در اینترنت وجود دارد:

 name.hostiran.net پسوند؛ نام های مختلف با وارد کردن قسمت های مختلف دامنه، نام اصلی، پیشوند و  که

 دامنه را به شما پیشنهاد می دهد.

 namemesh.com  هم با ارائه پیشنهاد های مختلف مثل دامنه های شبیه، کوتاه، عمومی و... به شما کمک شایانی

 در انتخاب نام می کند.

 هم برای این کار قابل استفاده است. impossibility.orgو   bustaname.comسایت 

 

  ir.ت دامنه نحوه ثب

 ( ثبت می شود.nic.irدر ایرنیک ) ir.دامنه ملی ایران محسوب می شود. دامنه  ir.همانطور که خواندید، دامنه

کند و تمام  یم دییاست که دامنه ها را تا تیسا نیشوند. ا یدر آن ثبت م IRیاست که تمام دامنه ها ینترنتیا تیسا کیکیرنای

 کنند. یثبت م تیسا نیخود در ا انیمشتر یدامنه ها را برا یندگینما ریز ایو  یندگیاپنل نم قیشرکت ها معموال از طر

 :دیروش استفاده کن 2از  دیتوان یم IRثبت دامنه  یبرا
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 :کیرنیدر ا میمستق ثبت -1

در  میمنه مستق. ثبت دادیثبت کن میدامنه خود را مستق تیسا نیو عضو شدن در ا nic.irتیبا مراجعه به آدرس سا دیتوان یشما م

شما  ی، کار برا تیسا نیمحدود ا یبانیبا توجه به زمان محدود و پشت نیهمچن .دارد تری نسبت به روش دومباال نهیهز کیرنیا

 شود. یسخت م یکم

 :کیرنیا ندگانینما ریز ایندگانیدامنه توسط نما ثبت -2

 یتوانند دامنه ها یدامنه م یادیتعداد ز دیبا توجه به خر ندگانیدارد. معموال نما یکمتر نهیهز کیرنیا ندگانیدامنه توسط نما ثبت

کنند کاربر را  یم یدارند و سع کیرنینسبت به ا یبهتر اریبس یبانیپشت ندگانیمعموال نما نیرا ارزان تر ثبت کنند. همچن انیمشتر

 ندگانیاز نما IRشود دامنه  یم شنهادیپ لیلد نیخود وصل کنند. به هم ازیمورد ن سیکنند که چطور دامنه خود را به سرو ییراهنما

 شوند. یداریخر کیرنیا

 : دیداشته باش توجه

فقط دامنه را  ندگانیشود نما یثبت م یکند و به نام مشتر ینم رییدامنه تغ ازیصاحب امت کیرنیا ندگانیاز نما دی.در صورت خر1

 کنند. یپرداخت م کیرنیدر ا یمشتر یبرا

 یدامنه را به نام خود ثبت م ندگانینما ریاز ز یکنند. متاسفانه برخ یثبت م یکه دامنه را به نام مشتر دیکن دیخر یندگانی.از نما2

 کند. یم جادیرا ا یادیز یکار مشکالت قانون نیکنند که ا

 ؟comمنصوری.مثال  یفارس ینحوه ثبت دامنه ها

را با  یفارس یشود. هم اکنون دامنه ها یدرج م یهستند که نام آن ها با حروف فارس ییدامنه ها یفارس یدامنه ها

البته حروف فارسی تبدیل به حروف انگلیسی نامفهومی می شوند. . دیثبت کن دیتوان یم tvو  com ،net ،name ،ccیپسوندها

 وجود ندارد. irبا پسوند  یفارس یامکان ثبت دامنه هامی شود. xn--mgbug7c06b.comفارسی تبدیل به com.مثل دامنه 

 چرخه عمر دامنه ها

دامنه به  اتیهر دامنه دارای یک چرخه عمر می باشد. در واقع هر دامنه در این چرخه دوره های مختلفی را طی می کند. چرخه ح

گردد. البته بسته به  یثبت آزاد م یحذف و سپس مجدد برا ،یدامنه ابتدا ثبت، منقض کیآن  یگردد که ط یاطالق م یچرخه ا

 .باشد یم فاوتمدت زمان هر دوره متپسوند دامنه، 
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 (ی)عمومیالملل نیب یعمر دامنه ها چرخه

وجود  ءدامنه ها، استثنا یبرخ یبرا یاست ول کسانی، orgو  com،netمثل جی( رای)عموم یالملل نیب یدامنه ها یچرخه برا نیا

 .دارد

 .ان با پرداخت هزینه ثبت دامنه آنرا به نام خود ثبت نموددر این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می تو :(Available) آزاد

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار  :(Active)فعال

 .ری باشدسال از تاریخ جا 10دامنه اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 

در صورتی که در دوره فعال دامنه، دامنه تمدید نشود. در این دوره دامنه غیر فعال خواهد شد. البته در طول  :(Expired) منقضی

روز  45این دوره مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه عادی تمدید، دامنه را مجددا تمدیدنموده و به حالت فعال بازگرداند.این دوره 

 .دمی باش

روزه آغاز می  30روز از تاریخ انقضای دامنه این دوره  45پس از گذشت  :(Redemption Grace Period) بازخرید دوره

دامنه غیر فعال می باشد. در این دوره تمدید دامنه تنها توسط مالک دامنه و با پرداخت مبلغ  یشود. در این دوره همانند دوره منقض

 .امکان پذیر است یندامجریمه مازاد بر هزینه تمدید 

روزه حتی مالک دامنه نیز نمی تواند دامنه را تمدید کند و پس از اتمام این  5در این دوره  :(Pending Deletion) حذف دوره

 .دوره دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت آزاد درخواهد آمد

 ir عمر دامنه چرخه

 .دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامنه آنرا به نام خود ثبت نمود در این :(Available) آزاد

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار  :(Active)فعال

 .سال از تاریخ جاری باشد 5دامنه نمی تواند بیش از دامنه اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار 

روزه دامین غیر فعال خواهد  30دامنه ، دامین تمدید نشود. در این دوره  Active در صورتی که در دوره :(Expired) منقضی

 د نموده و به حالتروزه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدی 30شد. البته در طول این دوره 

Active بازگرداند. 

روزه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه مالکیت مجدد دامین را تمدید کند و پس از اتمام  30در این دوره  :(Lock)قفل دوره

 .درخواهد آمد Available این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت
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 تهیه هاست

قطعا بسته های  می شویم. سایت شرکت موردنظر، اینکه شرکتی که دارای مالک های موردنظر را انتخاب کردیم، وارد پس از

 متنوعی از امکانات هاست وجود دارد.

 قبل از انتخاب بسته ی هاست شرکت موردنظر، موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

 : فضا.1

کرده است. در هاست  دایهاست اختصاص پ یسرور به بسته وتریکامپ سکیاست که از هارد د ییهاست مقدار فضا یفضا

است. به  وتریکامپ ینصب شده رو سکیمقدار برابر کل هارد د نیا یمقدار مشخص است و در هاست اختصاص نیا یاشتراک

 .ستیمقدار نامحدود ن نیهر حال ا

 نیبه ا دیکه اگر پس از خر یباال رفته است، به نحو اریبس هاسکیهارد د یامروزه اندازه یتکنولوژ یبا ارتقا بختانهخوش

 ترشیپرداخت ب یبا اندک یندارد به راحت یکاف یشما فضا یازهاین یبرا دیاکه سفارش داده یهاست یکه بسته دیدیرس جهینت

 .دیرا ارتقا ده تانیفضا دیتوانیم

 ازین یادیهاست ز یها به فضاها. وبالگوبالگ ترشیل بکوچک دارند، مث یهامتن و عکس یفقط محتوا هاتیاز سا یاریبس

 یهالیفا بیترت نیالزم دارند. به هم یترشیب یفضا ردیگیها قرار مآن یباال رو تیفیک یهاکه عکس ییهاتیندارند. سا

 .خواهندیحجم را م نیترشیب ییویدیویهالیو فا ترندمیها حجاز عکس یصوت

کرد. اما چند استثنا  هیته یهاست کاف یفضا زیناچ یانهیبا صرف هز توانیم یدر بازار فعل هاتیساوب ترشیب یبرا نیبنابرا

 وجود دارد: زین

 قرار دهند. دکنندگانیبازد اریدر اخت حاتیو توض ، تصویر ویدئوییمحصول را با عکس یادیتعداد زقصد دارند که  ییهاتیاس 

 دهندیرا م لیفا و دانلود تعداد زیادی ودآپل یاجازه که به کاربران ییهاتیسا. 

 یاجتماع یهاهر کدام دارند مانند شبکه یجدا برا یهالیعضو با پروفا یادیو تعداد ز کنندیم یریکه عضوگ ییهاتیسا. 

 البته این فهرست به همین چند مورد محدود نمی شود.

اطالعات پایگاه داده، پست الکترونیک و... را هم نگهداری  درضمن، فضای میزبانی نه فقط برای قراردادن محتوای سایت، بلکه

 می کند.
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 پهنای باند:. 2

که شما در  یهنگامبا توجه به تعداد بازدیدکنندگان و حجم محتوایی که در سایت قرارداده اید؛ پهنای باند را باید انتخاب کنید. 

کند بر اساس  یم شنهادیبه شما پ میزبانیکه شرکت  یندبا یپهنا ،دیهست یزبانیم سیسرو کیدیخر یبرا یزیحال برنامه ر

باند اتصال  یپهنا یبرا یادیز اریبس یها نهیهز یزبانیاست که ارائه دهندگان خدمات م لیدل نی. به همباشدیمقدار در ماه م

 قرار می دهند.ودخ نترنتیا

 محاسبه پهنای باند

 را برآورد کنید.خود  تیوب سا یبرا ازیباند مورد ن یمقدار پهنا می توانمحاسبه ساده  کیبا 

 ازیباند مورد ن ی= پهنا انهیماه کیحجم تراف xخود  تیکل صفحات وب سا یکل حجم

معناست  نیبد نیا .باشد کیلوبایت 70و اندازه و حجم متوسط هر صفحه  دیصفحه داشته باش 5با  تیسا کیشما  میریفرض بگ

 کیاست. و اگر شما انتظار حجم تراف 5کیلوبایت * 700ت = کیلوبای 350شما تیصفحات وب سا یکه حجم کل

. باشدیدر ماه م 350*  1000کیلوبایت =350000 شود یشما م ازیباند مورد ن یپهنا ؛دیدر ماه را داشته باش بازدیدکننده1000

 .باشدیباند هاست م یمحاسبه پهنا یفرمول برا نیساده تر نیا

م و آن این است که درصورتیکه روی صفحات سایت شما، رسانه های تصویری)عکس(، البته یک مورد مهم هم باید اضافه کن

 صوتی و تصویر ویدئویی باشد و این رسانه ها

بهتراست پهنای باند کمی بیشتر از حد انتظار درنظربگیرید تا در آینده با مشکل برنخورید. البته درصورتیکه همیشه پهنای باند 

رتیکه چند ماه پهنای باند نزدیک به اتمام باشد، می توانید با مکاتبه با شرکت میزبانی، آن را مصرفی را درنظر بگیرید، درصو

 افزایش دهید.

 :پایگاه داده. 3

پایگاه داده مکانی است که بسیاری از اطالعات روی آن ذخیره و بازیابی می شود.)برای مثال مشخصات تمام کاربران، تمام 

که روی یک هاست چند سایت می خواهید ایجاد کنید، تعداد پایگاه های داده افزایش می یابد.  نوشته ها، و... ( بسته به این

 برای شروع و برای یک سایت دو پایگاه داده کافی است.

 :پارک دامنه)پارک دامین(. 4

درس شما با آ تیکه سا دیریگ یم میتصم یباشد. پس از مدت یم example.comشما  تی( سادامنهآدرس ) دیفرض کن

example.net قابل دسترس باشد. زین 

 بنظر شما باید هاست دیگری خریداری نمائید؟ خیر! نیازی به این کار نیست.
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فضا و  کییعنی. دیهاست خود متصل کن یو سپس آن را به فضا دی( را ثبت کنexample.netدوم ) هدامن شما می توانید

 .دیداشته باش امنه( دنیچند)

 :(Addon Domainدامنه افزوده). 5

 گریکدیمتفاوت از  یدامنه با محتوا نیچند یزبانیخود ، اقدام به م تیسا یدر فضا دیبا استفاده از دامنه افزوده شما قادر هست

 http://example1.comشما صاحب دامنه  دیفرض کنیعنی در واقع بر روی یک هاست، چند سایت داشته باشید. . دیکن

 تیبا سا یمطالب متفاوت دیخواه یم ی. ولدیکن یثبت م http://example2.comنام دامنه به  کی. اکنون ، دیهست

هر چقدر تعداد این مورد بیشتر باشد، تعداد  است. ریپذامکان  Addon Domainکار با استفاده از  نیداشته باشد. ا گرتانید

 هاست های اشتراکی توصیه نمی شود.البته این مورد برای  سایت های بیشتری روی یک هاست می توانید داشته باشید.

 

 تعداد پست الکترونیک)ایمیل(:. 6

کاربرد ایمیل که کامال مشخص است. شما می توانید روی هاست خود، فضایی هم برای مدیریت ایمیل ها داشته باشید. بطور 

ساب های ایمیل و تعداد معمول تعداد حساب های ایمیل قابل ساخت در هاست ها نامحدود است. ولی خب هر چقدر تعداد  ح

ایمیل های داخل حساب ها بیشتر باشد، فضای هاست شما کمتر می شود. دلیل این امر آنست که فضای میزبانی نه فقط برای 

 قراردادن محتوای سایت، بلکه اطالعات پایگاه داده، پست الکترونیک و... را هم نگهداری می کند.

 

 میزبانی محلی)لوکال هاست(

ما،  فعال قصد خرید هاست)فضای میزبانی( و دامنه را ندارید، می توانید سایت را روی کامپیوتر خودتان آماده کنید و درصورتیکه ش

بعد سایت را روی هاست بارگذاری کنید. برای این کار نرم افزار های مربوط به این کار استفاده می کنیم تا کامپیوتر مثل یک 

البته سایتی که در کامپیوتر خودمان توسط روش زیر ساخته می شود فعال فقط برای  هاست یا سرویس دهنده محلی عمل کند.

 خودمان قابل دسترسی است تا وقتی که آن را روی هاستی که تهیه کردیم، بارگذاری کنیم.

، ی توانیدکه م WAMPو  XAMPPعبارتند از :  تبدیل به لوکال هاست می کنند راکه به راحتی کامپیوتر دو نرم افزار معروف 

 کنید. و نصب دانلودبه راحتی از سایتشان یکی از دو نرم افزار را 

 .را پیشنهاد می کنم XAMPPبیشتر است، بنابراین من XAMPPنرم افزار سادگی کار با
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 XAMPPدانلود و نصب

 XAMPPدانلود  -1

،  ندوزیعامل تون )و مستیبسته به نوع سapachefriends.org/download.htmlیافزار زمپ را از نشان نرم

 .دی( را دانلود کننتاشینوکس،مکیل

 XAMPPنصب  -2

یا هر  Cمسیر ریشه درایو بهتراست هنگام نصب ، نصب انجام شود اتیتا عمل دیو منتظر بمان دیینرم افزار را اجرا نما ینصب لیفا

 XAMPP Controlنترل پنل زمپ )پس از نصب کانتخاب کنید.  را ،(D:\xamppبرای مثال)درایو دیگری که مایل هستید

Panel؛ به این ترتیب که به  مسیر نصب بروید و دیاجرا کن یآن را دست ن، در صورت اجرا نشد شودی( به صورت خودکار اجرا م

xampp-control .را اجرا کنید 

تبدیل  stopبه  startدکمه  به عبارتینشد  بکار  شروع. درصورتیکه هر کدام دیکن startرا  MySQLو  Apacheدیسپس با

 برای رفع این مشکل کمک بگیرید. پیوستنشد می توانید از 

 به پیوست مراجعه کنید. MySQLو  Apacheبرای آشنایی با 

 سیستم مدیریت محتوای مناسب

در قسمت ابتدایی مفاهیم اولیه طراحی سایت بدون کدنویسی، با انواع سیستم های مدیریت محتوای رایگان و ویژگی های 

 خب! من وردپرس را انتخاب کردم. کسیستم مدیریت محتوای مناسب آشناشدید.ی

 چرا وردپرس؟

 استفاده آسان از وردپرس 

 نیدر واقع شما با استفاده از ا. شود یراحت انجام م اریکار با آن بس جهیدر دسترس و در نت اقدامات موردنیاز، در وردپرسیتمام

 تههم نداش یسیعلم برنامه نو چیو اصال ه دیوردپرس نداشته باش یهم از روش کار یاتطالعکه ا یمحتوا در صورت تیریمد ستمیس

وردپرس موجود  یبرا یفراوان یمنابع آموزش نی.همچندیکرده و از آن استفاده کن یراه انداز یخود را به راحت تیسادیتوانیم دیباش

 .کندیکاربران را بر طرف م ازیسطوح ن یاست که در تمام

 شروع کنندگان یبرااستفاده بلمحبوب و قا 

 .دیوارد کن تیریدر بخش مد زیخود را ن یمحتوا دیتوان یم دیداشته باش ییآشناWordاگر شما به 

 



 

 18صفحه

 iKarsoo.com روز 7در  یسیبدون کدنو تیسا یطراح دومروز 
 

 مناسب برای هر نوع سایتی 

 ییپرس توانا ورد، را می توان با وردپرس ساخت. نیآنال یکسب و کار و  فروشگاه ها یبایز یها تیساده تا سا یاز وبالگ ها

وبالگ ،New York Timesروزنامه  تیسا،Ebayبرای مثال سایت های معروفی مثلرا دارد.  یتیهر نوع وب سا تیریمد

PlayStation  با وردپرس ساخته شده اند. تیروزنامه ژورنال وال استرو 

  و تبلت روی گوشی همراهسایت شما سازگاری و نمایش درست 

 .داردروی هردستگاه موبایل، گوشی هوشمند و تبلتی ت را نمایش درسامکان وب سایتی که شما خواهید ساخت 

 چند تفاوت مهم در استفاده از وردپرس

 .wordpress.orgو wordpress.comقبل از شروع هرکاری، بایستی دو سایت را درمورد وردپرس معرفی کنم: 

wordpress.com 

دهند که  یو امثال آنها( به شما اجازه م) تیدو سا نی. ادیدار ییبالگ و بالگفا آشنا نیمثل پرش ییها تیحتماال شما هم با ساا

. به هم این کار را انجام می دهدwordpress.comسایت .دیکن جادیوبالگ ا کی، بسرعت موارد گریبه هاست و د ازیبدون ن

، د موردنیاز برپایی وردپرسمی توانید بدون خرید هاست، دامنه و دیگر مواراین ترتیب که شما با ثبت نام و انتخاب یک نام وبالگ، 

و ساختن  تیریمد ستمیتفاوت که س نیبالگ و بالگفا است با ا نیپرش تیمانند سا زین تیسا نیا قتیدر حق. شروع به کار کنید

 نسخه قابل نصب وردپرس است. هیبرپا تیسا نیوبالگ ها در ا

wordpress.org 

به دقت بررسی می شوند. و در همین سایت می  ----ی شوید که در فصل   با مراجعه به این سایت با انبوهی از امکانات مواجه م

 توانید از آخرین نسخه وردپرس باخبرشوید.

 انگلیسی را مشاهده می کنید. با رفتن به آدرسشما نسخه  wordpress.orgدر صفحه اصلی 

fa.wordpress.org صفحه مخصوص فارسی واردشوید. البته سایت  به می توانیدwp-persian.com  را هم یک تیم

 .ایرانی که وردپرس را فارسی کرده اند، آماده کرده اند
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 wordpress.orgو  wordpress.comفرق بین 

wordpress.org wordpress.com 

 بدون نیاز به هاست و دامنه نیاز به هاست و دامنه

 بدون نیاز به نصب وردپرس نیاز به نصب وردپرس و نگهداری

 ط نسخه پایه رایگانفق رایگان

نصب وردپرس روی هاست یا سرویس دهنده 

 خودتان

 wordpress.comنصب وردپرس روی هاست 

 برخی تبلیغات ممکن است روی سایت شما نمایش درآید بدون تبلیغات مزاحم روی سایت شما

 انتخاب محدودی از افزونه و پوسته نصب هزاران افزونه و پوسته

 پرداخت مبلغی برای استفاده برخی ویژگی ها سازی بطور کامل قابل سفارش

 محدودیت در تعداد کاربران بدون محدودیت در تعداد کاربران

 برخی محدودیت ها در محتوا بدون محدودیت در محتوا

 wordpress.comتحلیل آماری موجود در خود سایت  تحلیل آماری با استفاده از افزونه ها

 

 وردپرس نصبمراحل 

 است: مرحله 3وردپرس شامل  نصبمراحل 

 دانلود وردپرس .1

 ذاری فایل دانلود شده روی هاستبارگ .2

 نصب وردپرس می باشد.  .3

 مشترک است. Direct Adminو  Cpanelلوکال هاست، برای هر دو حالت نصب وردپرس روی 3و  1مرحله 



 

 20صفحه

 iKarsoo.com روز 7در  یسیبدون کدنو تیسا یطراح دومروز 
 

 دانلود وردپرس. 1

 دانلود کنید.wp-persian.com/downloadیا  fa.wordpress.orgقبل از نصب، باید وردپرس فارسی را از 

 )خیالتان راحت در هر دو سایت، یک نسخه مشابه قابل دانلود است.(

 و ایجاد پایگاه دادهروی هاست وردپرس بارگذاری . 2

-2مرحله به  Direct Adminا ادامه دهید؛ درصورتیکه هاست شما رالف-2مرحله است،  cpanelاگر  پنل کنترل هاست شما

 بروید. ج-2مرحله وید و درصورتیکه قصد نصب وردپرس روی لوکال هاست را دارید؛ به بر ب

 Cpanelالف(  .2

 Cpanelقسمت اول: بارگذاری فایل دانلود شده روی هاست

 .شویدFile Managerوارد، Cpanelدر صفحه اصلی  (1

 (شودیم دهینام سایتریشه که همان )public_htmlکه در قسمت سمت چپ آن پوشه  دیشو یم یوارد صفحه ا (2

 .دیکن یرا مشاهده م

 کلیک کنید. Uploadروی آیکن  (3

 کلیک کنید و فایل وردپرس که دانلود کرده اید، انتخاب کنید. Browseروی دکمه  (4

 یدر باال دینیبیخود را نم لیو اگر هنوز فا دیبازگرد دیرا آپلود کرده ا لیکه فا یبه محلآپلود فایل،  نپس از کامل شد (5

 شود. انیشما نما لیتا فا دیکن کیکل reloadیدکمه  یبر رو جریمن لیفا یپنجره 

 را انتخاب کنید. extractسپس روی فایل آپلودشده، کلیک راست کرده و گزینه  (6

، و  کلیک فایل فشرده؛ ابتدا با کلیک راست روی کلیک کنید reloadفایل، روی دکمه  extractپس از اتمام  (7

 کنیم.آن را حذف می  Deleteروی 

 همه موارد را انتخاب کنید. select allشوید، با کلیک روی  wordpressوارد پوشه سپس  (8

 کلیک می کنید.  moveکلیک راست کرده، روی گزینه  (9

را از  wordpressکلمه  دیشما بارا مشاهده می کنید.  public_html/wordpress/در پنجره ظاهرشده،  (10

 public_htmlها  به پوشه  لیفا کلیک کنید تا Move File(s) و روی دیمشخص شده در شکل پاک کن ریمس

 یابد.انتقال 

که االن دیگر خالی است؛ را  wordpressپوشه  ، به پوشه باالیی باز می گردیم.Up One levelبا کلیک روی  (11

 پاک کنید.
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 Cpanelدر هاست  ایجاد پایگاه داده: دومقسمت 

شما روی پایگاه داده، قرارخواهدگرفت؛ نیاز به یک پایگاه داده داریم. پس از انجام مراحل باتوجه به اینکه برخی از اطالعات سایت 

 باال، مراحل زیر را دنبال کنید.

 .باز گردید Cpanelسمت چپ باالی صفحه جاری،به صفحه اصلی  Cpanelکلیک روی لوگوی  با (12

 شوید. MySQL Database wizard، وارد DATABASESدر قسمت  (13

البته قبل از نام واردشده، یک نام دیگر وجود  یک نام برای پایگاه داده انتخاب کنید؛، New Databaseدر کادر  (14

با کلیک دارد. ترکیب این دو نام با هم، نام پایگاه داده می باشد؛ نام پایگاه داده را برای مراحل بعد، یادداشت کنید.

 به مرحله بروید. Next Stepروی 

یک رمز عبور که  Password(Again)و  Passwordکاربری و در قسمت  ، یک نامUsernameکادردر  (15

یا با کلیک  * باشد(^&%@#$دارای پیچیدگی باشد)دارای حروف بزرگ، کوچک، اعداد و نویسه های خاص مثل!

مز واردشده را رو نام کاریری در هرحال  از رمزعبوری پیشنهادی استفاده کنید. Password Generatorروی 

 نکته: در فصل امنیت در مورد باالبردن امنیت،به مرحله بروید. Next Stepبا کلیک روی  .کنیدیادداشت 

 خواهیدخواند

 به مرحله بروید. Next Stepرا انتخاب کنید. با کلیک روی  ALL PRIVILEGESکادر  (16

 است. که به معنی تکمیل ایجاد پایگاه داده را می بینید  Complete the Taskعبارتتو این مرحله،  (17

  تا به مراحل بعد برویم. اید نام پایگاه داده، نام کاربری و رمزعبور را در اختیار داشته باشید.تا اینجا ب

 Direct Admin( ب.2

 Direct Adminقسمت اول: بارگذاری فایل دانلود شده روی هاست

 شوید.File Managerوارد، Direct Adminدر صفحه اصلی  (1

 روی نییو از نوار پا (شویدشودیم دهینام ریشه سایتکه همان )”www“ ای” public_html“ واردقسمت  نیدر ا (2

 .کنیدکیرا کل” Upload files to current directory“صفحه دکمه 

و بعد دکمه دیانتخاب کن د،یوردپرس که دانلود کرده ا لیو فادیکن کیها کل” choose file“از  یکیروی  (3

“Upload Files ”دیکن کیرا کل. 

 لیکه فا یمحلبه ” click here to go back“ نکیل یبر رو، ”upload successful“ ز مشاهده پیامپس ا (4

 رفت. دیخواه دیرا آپلود کرد

کلیک کنید و در پنجره بازشده مسیر را سوال می کند، روی  Extractفایل آپلودشده، روی گزینه در جلوی  (5

extract .کلیک کنید 

 همه موارد را انتخاب کنید. selectبا کلیک روی شوید، wordpressوارد پوشه سپس  (6
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 .دیکن کیکل” add to Cipboard“ رویصفحه، نییوار ابزار پادر ن (7

 Move Clipboard files hereسپس در نوارابزار پایین صفحه،روی  باز می گردیم.public_htmlبه پوشه  (8

 کلیک کنید. 

که  wordpressپوشه نوارابزار پایین صفحه،  در Delete، با کلیک روی wordpressپس از انتخاب پوشه  (9

 االن دیگر خالی است؛ را پاک کنید.

 Direct Adminروی هاست  قسمت دوم: ایجاد پایگاه داده

باتوجه به اینکه برخی از اطالعات سایت شما روی پایگاه داده، قرارخواهدگرفت؛ نیاز به یک پایگاه داده داریم. پس از انجام 

 زیر را دنبال کنید. مراحل باال، مراحل

 .وارد صفحه ی اصلی شوید ”Home“ دایرکت ادمین نیستید با کلیک بر روی دکمه اگر در صفحه اصلی (10

 شوید.وارد پنل مدیریت پایگاه داده  ”MySQL Management“ با کلیک بر روی (11

 د.کلیک کنی ”Create New Database“ ایجاد یک پایگاه داده بر روی گزینه یبرای  (12

، یک نام برای پایگاه داده انتخاب کنید؛ البته قبل از نام واردشده، یک نام دیگر وجود Database Name در کادر (13

 دارد. ترکیب این دو نام با هم، نام پایگاه داده می باشد؛ نام پایگاه داده را برای مراحل بعد، یادداشت کنید.

 Confirmو  Username Password، یک نام کاربری و در قسمت Database Usernameکادردر  (14

Password  یک رمز عبور که دارای پیچیدگی باشد)دارای حروف بزرگ، کوچک، اعداد و نویسه های خاص

از رمزعبوری پیشنهادی استفاده کنید. در هرحال نام کاریری  Randomیا با کلیک روی  * باشد(^&%@#$مثل!

 مورد باالبردن امنیت، خواهیدخواند نکته: در فصل امنیت درو رمز واردشده را یادداشت کنید.

 د،یکرد جادیکه ا یداده ا گاهیکه در آن مشخصات پا شودیباز م یصفحه ا، Createدر نهایت با کلیک روی  (15

 .شودیداده م شینما

 لوکال هاست( ج.2

 ارگذاری فایل دانلود شده روی لوکال هاستقسمت اول: ب

 مراحل زیر را دنبال کنید. MySQLو  Apacheکارکردن ، و شروع بxampp-controlپس از اجرای برنامه  (1

 انتقال دهید.)همان ریشه لوکال هاست محسوب می شود( htdocsفایل دانلود شده وردپرس را به پوشه  (2

؛ این کار را می و از آنجا پوشه موردنظر را پیداکنید بروید xamppبه مسیر برنامه می توانید htdocsبرای پیداکردن مسیر 

 هم انجام دهید. xampp-controlدر برنامه  EXPLORERبا کلیک روی توانید 

 کنید. extract، فایل فشرده را htdocsپس از انتقال فایل دانلودشده به پوشه  (3
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 انتقال دهید. htdocsشوید و تمام محتویات آن را به پوشه  wordpressوارد پوشه  (4

 را پاک کنید. wordpressسپس پوشه  (5

 روی لوکال هاست یگاه دادهقسمت دوم: ایجاد پا

 را بازکنید. xampp-controlبرنامه  (6

 کلیک کنید. MySQLمربوط به  Adminروی دکمه  (7

یا  localhost/phpmyadminمرورگر پیش فرض باز می شود و در نوار آدرس، آدرسی شبیه  (8

127.0.0.1/phpmyadmin .را مشاهده می کنید 

 کلیک کنید. Newاز سمت چپ، روی  (9

 نام پایگاه داده را یادداشت کنید. کلیک کنید. Createردنظر، نام پایگاه داده را وارد کنید روی در کادر مو (10

 و رمزعبوری ندارد.  root، نام کاربری پایگاه داده، xamppنکته: بطورپیش فرض، در 

 نصب وردپرس. 3

 وردپرس خودکار نصب. 3.1

باشد و وردپرس را در پوشه اصلی  TEST.Comر نام دامنه شما،درمرورگر، آدرس سایت را وارد نمائید. مثال اگ. 3.1.1

را واردکنید یا اگر وردپرس را در پوشه ای مجزا TEST.COMنصب کرده باشید؛ آدرس  (public_html یا  www) هاست 

را واردکنید. TEST.COM/wordpressنصب کرده باشید؛ بایستی آدرسwordpressدر پوشه اصلی هاست، برای مثال 

هم وردپرس را در لوکال هاست نصب کرده اید، همان موارد باال را رعایت کنید با این تفاوت که به جای نام  اگر

 را واردکنید.LocalHostرا جایگزین کنید. به این صورت، LocalHostدامنه،

 ده است:آماده داشته باشید فهرست شدر صفحه بازشده، اطالعاتی که باید برای نصب وردپرس .  3.1.2

 نام پایگاه داده 

 نام کاربری پایگاه داده 

 رمز پایگاه داده 

 میزبان پایگاه داده 
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 پیشوند جدول 

 کلیک کنید. بزن بریمروی دکمه .3.1.3

واردنمائید  localhostنام پایگاه، نام کاربری و رمزعبوری که در مرحله قبل یادداشت کرده اید، وارد نمائید؛ میزبان را . 3.1.4

 .د باید با شرکت هاست خود تماس گرفته و آن را بگیرید. پیشوند جدول هم را به دالیلی تغییر دهیددرصورتیکه کارنکر

نکته: اگر در حال نصب وردپرس در لوکال هاست، هستید و تنظیمات پیش فرض پایگاه داده را تغییر نداده اید، نام 

 و رمزعبور را خالی بگذارید. rootکاربری را 

کلیک کنید. درصورتیکه اطالعات را صحیح وارد کرده باشید؛ آماده نصب وردپرس هستید؛ در صفحه  فرستادنروی . 3.1.5

 کلیک کنید.اجرای نصب ظاهر شده روی 

ی)شناسه(، رمزعبور موردنیاز به مدیریت برپس از تکمیل اطالعات خواسته شده، که شامل عنوان سایت، نام کار. 3.1.6

 کلیک کنید. راه اندازی وردپرسنتخاب گزینه آخر، روی وردپرس، ایمیل و انتخاب یا عدم ا

 .نکته: نام کاربری و رمزعبور واردشده را یادداشت کنید؛ درضمن سعی کنید رمزعبوری پیچیده ای انتخاب کنید 

 تبریک! شما موفق به نصب وردپرس شدید.را دیدید؛  انجام شد!اگر در صفحه ظاهرشده، پیام . 3.1.7

 دپرسنصب دستی ور. 3.2

 تغییر نام می دهیم. wp-config.phpبه  wp-config-sample.phpبه پوشه نصب وردپرس بروید، فایل . 3.2.1

استفاده می کنید، روی گزینه  Direct Adminیا  Cpanelحاال باید فایل موردنظر را ویرایش کنیم؛ درصورتیکه از . 3.2.2

Edit نید، از نرم افزار کلیک کنید و اگر از لوکال هاست استفاده می کnotepad یا مشابه استفاده کنید. 

را پیداکنید و به جای  define('DB_NAME', 'database_name_here')در فایل بازشده،  عبارت . 3.2.3

database_name_here.نام پایگاه داده، را جایگزین کنید ، 
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، نام username_hereبه جای را پیداکنید و  define('DB_USER', 'username_here')عبارت . 3.2.4

کاربری پایگاه داده، را جایگزین کنید.)برای مثاالگر در حال نصب وردپرس در لوکال هاست، هستید و تنظیمات پیش فرض 

 ,'define('DB_USERرا جایگزین کنید و عبارت شما به این شکل در می آید:  rootپایگاه داده را تغییر نداده اید، باید 

'root') 

، password_hereرا پیداکنید و به جای  define('DB_PASSWORD', 'password_here')عبارت . 3.2.5

)برای مثاالگر در حال نصب وردپرس در لوکال هاست، هستید و تنظیمات پیش فرض رمزعبور پایگاه داده، را جایگزین کنید. 

 ارت شما به این شکل در می آید:چون پایگاه داده رمزعبورندارد؛ عبپایگاه داده را تغییر نداده اید، 

define('DB_PASSWORD', '') 

 کنید. Saveفایل را پس از بررسی اطالعات واردشده، . 3.2.6

 .بروید6مرحله  یک مرتبه بهاز نصب خودکار وردپرس را انجام دهید؛ و  1حاال بایستی ابتدا مرحله . 3.2.7

تبریک! شما موفق به نصب  وردپرس شدید.دید؛ را دی انجام شد!اگر در صفحه ظاهرشده، پیام . 3.2.8



 

 

 

 

 

 

 

 

 ومروزس

 سفر به دنیای مهیج وردپرس
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 آشنایی با پیشخوان وردپرس

وردپرس دارای یک پنل قدرتمند مدیریت بنام پیشخوان وردپرس است که محل فرماندهی سایت شماست. خب اگر آماده اید وارد 

 پیشخوان شویم.

 ورود به پیشخوان وردپرس

نصب  1آدرسی که در مرحله  TEST.COMرا وارد نمائید. بجای  admin-TEST.COM/wpدر نوارآدرس مرورگر،  .1

 خودکار وردپرس، مشخص شد واردنمائید.

در صفحه ظاهرشده، نام کاربری)شناسه( یا ایمیلو رمزعبوری را که در هنگام نصب وردپرس واردنمودید، در کادرهای  .2

 کلیک کنید. ورود واردکنید و روی دکمهموجود 

را عالمت بزنید؛ دفعات بعدی نیاز به ورود اطالعات نام کاربری و رمز ندارید. همینطور اگر رمزتان  مرابخاطر بسپاراگر کادر  .3

قسمت امنیت  باره این دو مورد،می توانید آن را بازیابی کنید.)در رمزتان را گم کرده ایدرا فراموش کرده اید؛ با کلیک روی 

 هید خواند(بیشترخوا

 وردپرس شدید. پیشخوانشما وارد محل فرماندهی یعنی  .4

 زینه شامل گزینه های دیگر می شود.در سمت راست پیشخوان، یک فهرست عمودی از گزینه های موردنیاز وجود دارد. هر گ

 :گزینه های فهرست عمودیشامل

 پیشخوان 

فحه ای است که االن در آن هستید؛ سمت راست، فهرست صخانه.است روزرسانی هاه بو  خانهشامل گزینه قسمت پیشخوان، 

 در واقع میزکار شماست.گزینه ها؛ سمت چپ، حاوی پیام ها، گزینه های گلچین شده، خالصه مطالب، می باشد. 

می کند و  اعالم شود را آمادهکه از وردپرس هر نسخه ی جدیدی به شما قسمتی است که به صورت خودکار روزرسانی هاه ب

 .کنیمرسانی روز ه خود را به آن نسخه ی جدید بوردپرسمی کند که می توانیم  رییادآو

 نوشته ها 

 شود. یم برچسب هاو  دسته ها، افزودن نوشته، نوشته ها یهمه نوشته ها، شامل گزینه 

امکان ایجاد،  برچسب هاو  دسته هارا دارید. در قسمت  نوشته هاایش امکان ایجاد، مشاهده و ویرشما ، نوشته هاقسمت در

 مشاهده و ویرایش دسته بندی ها و برچسب ها را دارید.

 رسانه ها 

شامل تمام رسانه هایی که بارگذاری کرده اید از قبیل فایل های تصویری، که حاوی تمام  کتابخانهرسانه ها، شامل گزینه 

 هم برای بارگذاری رسانه جدید می باشد. زودنافویدئویی و صوتی. گزینه 

 

https://hamyarwp.com/
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 برگه ها 

 می باشد. افزودن برگه هاو  همه برگه هابرگه ها، شامل گزینه های 

 امکان ایجاد برگه را دارید. افزودنو در قسمت ، شما امکان ایجاد، مشاهده و ویرایش برگه ها همه برگه هادر قسمت 

 دیدگاه ها 

حذف  هاکنید یا آن تاییدجهت نمایش در سایت د و شما می توانید آنها را گاه های کاربران هستندیدگاه ها، شامل نظرات و دید

 اسخ دهید.پهابه آنیا کنید و

 نمایش 

 می باشد. ویرایشگر، پس زمینه، فهرست ها، ابزارک ها، سفارشی سازی، پوسته هانمایش شامل گزینه های 

 افزونه ها 

 .می باشدویرایشگر ، و افزودن افزونه، های نصب شدهافزونه افزونه ها، شامل گزینه های 

 با استفاده از افزونه ها قادر خواهیدبود، امکانات زیادی را به سایت اضافه کنید.

 کاربران 

 می باشد.  شناسنامه، و افزودن، همه کاربران، شامل گزینه های کاربران

 .کاربران، امکان مدیریت کاربران را داریدبا استفاده از 

 ارهاابز 

 می باشد.  برون ریزی، و درون ریزی، ابزارهای دردسترس، شامل گزینه های ابزارها

برون برای وارد کردن نوشته ها و دیدگاه از سیستم های دیگر، و  درون ریزی، شامل دو ابزار مفید است. ابزارهای دردسترس

 .، برای استخراج اطالعات سایت شما استریزی

 تنظیمات 

 می باشد.  پیوندهای یکتا، و رسانه، گفتگوها، خواندن، نوشتن، همگانیینه های ، شامل گزتنظیمات
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 ایجاد محتوا در سایت

 بخش اصلی هر سایت، محتوای آن است و در این مورد، با استفاده از وردپرس به سادگی می توانید محتوا را، آماده و انتشار دهید.

تصویر ویدئویی و عناصر قابل تعامل با کاربرهم صوتی، ، (عکسع رسانه های تصویری)انوامتن قالب بندی شده، می توانید در کنار 

 اضافه کنید.

 قبل از ایجاد محتوا در وردپرس، بهتراست ابتدا با چند مفهوم در وردپرس آشنا شوید:

 .برگهونوشته: فرض در وردپرس دو نوع محتوا وجود دارد شیه طور پب

 (post)نوشته

ردپرس، در ابتدا برای ساخت وبالگ طراحی شده بود، نوشته ها در وردپرس، در قسمت وبالگ سایت نمایش داده با توجه به اینکه و

 می شود.

یصفحه به باالدرنوشته  نیدتریجد یعنیشود.  یم ستیبالگ شما لواش در  یزمان بیزمان دار است و برعکس ترت یینوشته محتوا

صفحه اصلی برای نمایش  در تنظیمات سایت،شوند. اگر  یم بایگانیسب ماه و سال تر بر ح یمیقد یو پست ها نمایش در می آیند

در آنجا انجام دهد. اما  یشتریکاوش ب دیآنها با افتنییتر باشند کاربر برا یمیهر چه نوشته ها قد،نوشته های وبالگ تنظیم شده باشد

 د که در ادامه بیشتر می خوانید.یکن کیها از هم تفکرچسبها و بدر دستان شماست که نوشته ها را بر حسب دسته زیامکان ن نیا

موضوع به  کیدر مورد  دنتوان یم کاربرانیعنیکنند.  یم یبانیرا دارند که از گفتگو پشت تیقابل نیفرض ا شیها به صورت پ نوشته

 .دنبحث و تبادل نظر بپرداز

خوراک داد و از  زین RSSتوان آنها را به خبرخوان  یشوند م یو ساعت منتشر م خیآنجا که نوشته ها در وردپرس بر حسب تار از

به صورت  دیماهانه درست کرد که مطالب جد اییهفتگ یخبرنامه ا MailChimpو  Aweberچون  ییها سیسرو قیطر

وان آنها را ت یاست که م نیزمان دار بودن نوشته ها ا گرید تیشوند. مز ارسالکاربران  یخبرنامه برا کیشده در قالب  یزمانبند

 به اشتراک گذاشت. یاجتماع یدر شبکه ها

 (page)هبرگ

 مورد استفاده قرار می گیرند.و از این قبیل صفحاتدرباره ما، شرایط و قوانین و برای صفحاتی چون  استایستا  ییمحتوا، برگه

ش برگه به زمان انتشار آن بستگی ندارد و ترتیب نمایداده وردپرس ثبت می شود اما گرچه تاریخ و زمان انتشار یک برگه در پایگاه ا

 رد.کمی توان بر حسب شماره، ترتیب آنها را معین 

 تفاوت نوشته و برگه
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 ییهانوشته یها به نوعدر واقع برگه ستند،یدر وبالگ ن یجار یزمان بیبر ترت یمبتن ندیاز فرا ها بخشیبر خالف نوشته هابرگه

 یکرد. برا نییها تعآن یسلسله مراتب برا ینوع توانیحال م نی. با اشوندینم یگذاررچسبب اییبندها دستههستند. برگه یدائم

 ها را در گروه موردنظر قرار داد.برگه ریبرگه را به عنوان مادر انتخاب کرد و سا هیتوانیها ماز برگه یگروه جادیا

محتوای مناسبی برای شبکه های  چون نوشتهخوراک داده نمی شود و هم RSS به طور پیش فرض به رگهبرخالف نوشتهب

گرچه امکان گفتگو برای ابحث و تبادل نظر صورت نمی گیرد،  د و در مورد آناشتراک گذاشته نمی شو معموالو  نیستاجتماعی 

یا به کسی نظر بدهد ، «قوانین شرکت»یا « درباره ما»حه محتوای یک برگه نیز وجود دارد. اما معموال شما نمی خواهید در صف

 .عنوان مثال آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارد

 

 د ولی این مورد برای نوشتهدا ، نمای متفاوتی قراربرگه هابرای هر یک از یکی از ویژگی های وردپرس این است که می توان 

 . صحت ندارد

 :نوشته با برگه تفاوتخالصه 

 ستدار و برگه بدون زمان انوشته زمان. 

  دقابلیت دسته بندی دارد در مقابل برگه خاصیت سلسله مراتبی دارنوشته. 

 به خبرخوان نوشته (RSS) نه ا برگهد امخوراک داده می شو. 

  صحت نداردد ولی این مورد برای نوشته دا ، نمای متفاوتی قراربرگه هابرای هر یک از می توان. 

 (categoryدسته)

دسته)ها( را انتخاب ، می توان ایجاد نوشته در وردپرسه ها استفاده می کنیم. هنگام برای سازماندهی و تفکیک نوشته ها از دست

 کرد.

 (tag)برچسب

، می توان برچسب)ها( را انتخاب ایجاد نوشته در وردپرسهنگام برچسب ها، بطور معمول، کلمات کلیدی داخل محتوا می باشند. 

 کرد.

 تفاوت دسته و برچسب

 است: تیاهم یاز چند جهت دارا یمناسب است. طبقه بند یبندطبقه ،یبهبود اثرگزار یراب رسدر دست یاز ابزارها یکی

 خاص یدیسئو در کلمات کل یمطالب مرتبط و بهبود رتبه انیارتباط م جادیا 
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 یخوانندگان به مطالب مرتبط با مطلب فعل یامکان دسترس 

  تیاس رانیمد یو بهبود برا ینیبازب یمطالب مرتبط برا افتنیامکان 

 .ردیگیقرار م سندگانینو اریشده در اخت دیتول یمحتوا یبنددسته اییبندطبقه یبرا ییهادر وردپرس، روش لیدل نیهم به

تفاوت  ،ی. از نظر فنرسدیبه انجام م« Tag» ای« برچسب»و « Category» ای« دسته»محتوا معموال با دو مفهوم  یبندطبقه

 .وجود ندارد« برچسب»و « دسته» انیم یقابل توجه

 وجود دارد: یدسته و برچسب به صورت قرارداد انیم یکاربرد تفاوت

 یبه نام اخبار علم گرید یردستهیز نیاخبار چند یمثال دسته یبرا شوندیم فیتعر یها معموال به صورت درختدسته، 

 هستند. یسطح کیال ها معموبرچسب گری. در طرف ددهدیم یرا در خود جا یو اخبار فرهنگ یاخبار اجتماع

 محتوا بسته به محتوا،  جادیو هنگام ا ادیها در تعداد زبرچسب یهستند ول شدهفیتعرشیها معموال در تعداد کم و از پدسته

 یدیبرچسب که اغلب کلمات کل 10و  ردیقرار بگ «یاخبار علم» یدر دسته تواندیخبر م کیمثال  ی. براشوندیم جادیا

 باشد. آن خبر هستند داشته

 یمثال دسته ی. براشوندیم اتیها وارد جزئبرچسب یول روندیبه کار م یعموم یهاموضوع یها معموال برادسته 

 نوشته متصل شوند. کیبه  توانندیم« منو، وردپرس، افزونه، سئو: »یهاو برچسب« آموزش وردپرس»

 را  یژگیو نیها کمتر ابرچسب یباشند ول تیسا یاصل یدر منوها یریقرارگ یخوب برا ییهانهیها ممکن است گزدسته

 دارند.

 یمختصر در مورد مطالب قرار گرفته هستند ول حاتیتوض نیو همچن کونیآ اییاصل ریتصاو یها اغلب دارادسته 

 .باشندیم هایژگیو نیا یها کمتر دارابرچسب

 دیها همزمان با تولبرچسب یول شوندیم جادیا موجود یبر اساس طرح و برنامه تیسا تیفعال یها معموال در ابتدادسته 

 .شوندیاضافه م کیبه  کیمحتوا 

  است. یاریها اختنوشته یانتخاب برچسب برا یاست ول یهر نوشته الزام یدسته برا کیانتخاب حداقل 

از برگه ها. در  در تنظیمات سایت می توانید انتخاب کنید که در صفحه اصلی سایت، نوشته ها به نمایش درآیند یا یکی

 ، در این مورد بیشتر می خوانید.تنظیمات وردپرسقسمت 

 

 

 نوشته در وردپرس جادیا

 شوید. پیشخوانوارد  .1
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 کنید.کلیک نوشته هاگزینه روی از قسمت سمت راست،  .2

 

موجود  ها برچسبو  دسته ها، افزودن نوشته، نوشته ها یهمه یها نهی، گزنوشته هادر قسمت  دیکن یهمانطور که مشاهده م

 است.

آن ها را مشاهده و در صورت  دیتوان یدهد و م یم شیرا نما دیکرده ا جادیکه ا یینوشته ها یتمام، نوشته ها یهمه قسمت 

 .دیکن یا حذف شیرایلزوم و

 موارد زیر را تکمیل کنید:،افزودن نوشتهپس از کلیک روی .3

 عنوان نوشته .3.1

 

 خاب کنید.عنوان نوشته را متناسب با موضوع نوشته انت

 وردپرس شگریرایجعبه ابزار و .3.2

 

 ... را بارگذاری کرد.و  دئویها، و لیفا ر،یتصاو می توان، افزودن پرونده چندرسانه ایبا کلیک روی دکمه 

. در قرار دارد یداریحالت دویرایشگر به صورت پیش فرض در . دیکن یرا مشاهده م متنو  یداریدینهیرنگ دو گز سبزکادر  در

باشد که  یم HTMLشگریرایمتن، و ینهی. اما گزدیاز امکانات جعبه ابزار استفاده کن برای واردکردن محتوا دیتوان یشما ماینحالت 

 .دیاز آن استفاده کن دیتوان یها م سبککدها و اضافه کردن  رییتغ یبرا

ت که محیط ویرایشگر تمام صفحه را پر می زرد رنگمی توانید ویرایشگر را در حال بدون مزاحم ببینید؛ به این صورانتخاب کادر  با

 داده خواهد شد. شینما ییبه تنها شگریرایو یو فقط پنجره کند و بقیه عناصر صفحه جاری فعال پنهان می شود، 

 با کلیک روی کادر آبی رنگ، ادامه ابزارهای نوارابزار نمایش داده می شود.
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 شما قرار خواهد داد. اریرا در اخت شگریرایو طیحمورد استفاده در م یابزارها یبنفش رنگ تمام کادر

 وردپرسشگریرایو محیط .3.3

 

هم برای قالب بندی و تغییرات روی محتوا کمک  جعبه ابزاردر محیط ویرایشگر می توانید محتوای موردنظر را وارد کنید و از 

 استفاده کنید. نه ایافزودن پرونده های چند رسابگیرید. برای واردکردن تصویر و فایل های دیگر هم از 

 دسته ها .3.4

 

 می توان از دسته ها استفاده کرد. نوشتهبرای تفکیک، سازماندهی و دسته بندی 

دسته بندی جدید  افزودن دسته تازه،در این قسمت می توانید از دسته های موجود یک یا چند دسته را، انتخاب کنید یا با استفاده از 

 را اضافه کنید. 
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رای اضافه کردن دسته ها، قبل از ایجاد نوشته، از گزینه نوشته ها، وارد گزینه دسته ها می شویم و دسته نکته: راه دیگر ب

 می کنیم. یجادبا زیردسته ها ا همراه ها را

 برچسب ها .3.5

 

ردنظر پس با استفاده از موضوع نوشته، کلمات موبرچسب ها در بهبود سئو)بهینه سازی برای موتورهای جستجو( سایت موثر است. 

 کلیک کنید. افزودنرا وارد کرده و روی 

 تصویر شاخص .3.6

 

تصاویر شاخص، . به نمایش در می آیدعنوان نوشته کنار یازیردر تصویر شاخص، در هنگام نمایش نوشته یا در صفحه وبالگ سایت

 .نمایش داده می شوندThumbnailبصورت بندانگشتی

 گفت و گو ها .3.7

 

کاربران می توانند دیدگاه های خود را در مورد نوشته ، پذیرفتن دیدگاهت دار کردن گزینه می توانید در این قسمت، با عالم

 دیدگاه ها را مدیریت کنید. می توانید دیدگاه ها، در قسمت منتشرشده، ثبت کنند.

 .نکته: در پیشخوان، گزینه دیدگاه ها، حاوی تمام دیدگاه های ارسالی می باشد
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 نامک .3.8

 

، نوشتهمی خواهید به انتهای آدرس اصلی سایت برای این  و شودیاستفاده م (URL) هایاژه است که در نشانو نینسخه التنامک، 

است که می توانید آن را تغییر دهید. برای مثال اگر عنوان نوشته را،  نوشتهاضافه شود. بصورت پیش فرض، نامک همان عنوان 

 می باشد.  "محتوا-تمدیری"انتخاب کرده باشید، نامک  "مدیریت محتوا"

 داریم. ، گزینه پیوند های یکتا گزینه هایی برای آدرس ها در اختیارتنظیماتنکته: در قسمت 

 انتشار .4

 

، بدون تغییر دادن انتشاربا کلیک روی دکمه  پس از افزودن محتوا، و انجام سایر مواردی که در باال توضیح داده شد؛ می توانید

 نوشته، تغییردهید: انتشارمی توانید گزینه های را زیر را قبل از  ولی دهیدتشار انگزینه های زیر نوشته را 

سه انتخاب ، ویرایشمی باشد. با کلیک روی  پیش نویساگر هنوز نوشته را انتشار نداده اید، نوشته در وضعیت وضعیت: .4.1

 دارید:

 گزینه را خواهید دید؛ در غیر اینصورت، این درحال ویرایش یک نوشته ای که قبال منتشر شده باشید؛ این : اگر منتشرشده

 گزینه را نخواهید دید.
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 بطور معمول اگر نویسنده نوشته، مدیر سایت نباشد، نوشته برای مدیر سایت برای بازبینی ارسال می شود. و در : برایبازبینی

 صورت تایید روی انتشار کلیک می کند و نوشته منتشر شده و در سایت بنمایش در می آید.

 درصورتیکه فعال تمایلی به انتشار نوشته و نمایش آن در سایت نداشته باشید؛ گزینه پیش نویس را انتخاب : پیشنویس

 آورید.بنمایش درکنید. هر زمانی که بخواهید می توانید نوشته موردنظر را با کلیک روی انتشار، در سایت 

 ی باشد:یماتی برای نحوه نمایش نوشته مشامل تنظ یانینمانمایانی:  .4.2

سنجاق اگر گزینه  برای همه کاربران نمایش داده می شود.نوشته :گزینه پیش فرض، عمومی می باشد و عمومی .4.2.1

نمایش داده می شده( صورت سنجاقبالگ )به یدر باال ، عالمت بخورد؛ نوشتهکردن این نوشته در برگه ی نخست

 شود.

 نوشته را مشاهده کنند.محتوای انی که رمز را دارند؛ می توانید برای نوشته، رمز قرارداده و فقط کس:مزدارر .4.2.2

 .سازدیم یمخف تیسا رانیو مد شگرانیرایهمه به جز و دینوشته را از داگر این گزینه، انتخاب شود؛ خصوصی:  .4.2.3

کاربریآدرس آن نوشته خصوصی را بداند؛ بازهم  . حتی اگرظاهر نمی شود نوشته خصوصی در فهرست نوشته ها

 وای آن نوشته را مشاهده کند.نمی تواند محت

 نوشته می باشد: زمان انتشاریماتی برای شامل تنظ انتشار: انتشار )در( .4.3

 ، نمایش داده می شود. انتشاراین گزینه پیش فرض می باشد و نوشته پس از کلیک روی : فوری .4.3.1

زمانی تغییر دهید؛ در  کلیک کنید و زمان نمایش نوشته را به هر ویرایشدرصورتیکه روی  زمان گذشته یا آینده: .4.3.2

را واردکنید؛ نوشته در زمان جاری به نمایش در می آید  گذشتههمان زمان نوشته به نمایش درخواهدآمد. اگر زمان 

را  آیندهولی در کنار نوشته وقتی زمان را نمایش می دهد، زمان انتخابی شما را نمایش می دهد. درصورتیکه زمان 

 تغییر می یابد و نوشته در زمان انتخاب شده به نمایش درخواهد آمد. زمانبندی شدهانتخاب کنید؛ دکمه انتشار به 

 

  می توانید تغییرات جاری را ذخیره کنید.ذخیره پیش نویسبا کلیک روی دکمه ، 

  می توانید قبل از انتشار نهائی مطلب، آن را در سایت مشاهده کنید.پیش نمایشبا کلیک روی دکمه ، 

 انتقال دهید تا در سایت به نمایش درنیاید؛ و در زباله دان، می توانید نوشته را به انتقال به زباله دان با کلیک روی گزینه ،

 هر زمانی آن را مجدد ویرایش کرده، وضعیت انتشار آن را تغییردهید.

نکته: درصورتیکه قسمت های دسته ها، برچسب ها، تصویر شاخص، گفت و گو ها، دیدگاه ها و نامک را 

کلیک کنید و با کلیک روی هر گزینه می توان، آن قسمت  تنظیمات صفحهاهده نمی کنید؛ در باالی صفحه روی مش

 .را در صفحه به نمایش درآورید
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 خالصه دستورالعمل ایجاد نوشته:

 وارد پیشخوان شوید. .1

 از گزینه نوشته ها، روی افزودن نوشته، کلیک کنید. .2

 عنوان نوشته را وارد کنید. .3

 ایشگر، متن، عکس و سایر رسانه ها را وارد کنید.در ویر .4

 دسته بندی موردنظر را از قسمت دسته ها انتخاب کنید یا اضافه کنید. .5

 برچسب های موردنظر را اضافه کنید. .6

 تصویر شاخص را انتخاب کنید. .7

 با کلیک روی دکمه انتشار، نوشته را منتشرکنید. .8

 مدیریت نوشته ها در وردپرس

 ید.شو پیشخوانوارد  .1

 کنید.کلیک نوشته هاگزینه روی از قسمت سمت راست،  .2

 

آن ها را مشاهده و در صورت  دیتوان یدهد و م یم شیرا نما دیکرده ا جادیکه ا یینوشته ها یتمام، نوشته ها یهمه قسمت  .3

 پیش فرض وجود دارد.بصورت  "سالم دنیا"اگر هنوز نوشته ای ایجاد نکرده اید؛ یک نوشته به نام  .دیکنحذف  یاشیرایلزوم و
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ظاهر می  نمایشو  انتقال به زباله دان، ویرایش سریع، ویرایشبا قراردادن نشانگر ماوس روی عنوان هر نوشته، گزینه های  .4

 شود:

 : با کلیک روی این گزینه، می توانید نوشته ای که قبال ایجاد کرده اید، ویرایش نمائید.ویرایش .4.1

واردشدن به محیط ویرایشگر، غیر از ویرایش محتوا، تصویر  بدون زینه، می توانیدبا کلیک روی این گ ویرایش سریع: .4.2

 کلیک کنید. به روزرسانیشاخص؛ دیگر تنظیمات را تغییردهید و سپس روی دکمه 

 

تن : با کلیک روی این گزینه، می توان بطور موقت نوشته را حذف نمائید و هر زمانی که بخواهید با رفانتقال به زباله دان  .4.3

، آن پاک کردن برای همیشه، آن نوشته را بازگردانید یا با کلیک روی بازیافت، می توانید با کلیک روی ه دانزبالقسمت به

 نوشته را برای همیشه پاک کنید و آن نوشته دیگر قابل بازگردانی نیست.

 

 ید.سایت مشاهده کن: با کلیک روی این گزینه، می توانید نوشته موردنظر را در نمایش .4.4
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و  کارهای دسته جمعیاز فهرست کشویی زباله دانانتقال بهیا   سریع ویرایشو انتخاب گزینه ، (ها)با عالمت کردن نوشته .5

 انتقال دهید. زباله دانکنید یا به  ویرایشسریع می توانید بطور همزمان نوشته های انتخاب شده را  ،اجراکلیک روی 

 کلیک کنید. عنوانکنار ستون  ، می توان روی قابل مشاهده در این صفحهنکته: برای عالمت کردن همه نوشته های 

، و کلیک روی دکمه دسته بندی های مشخص و انتخاب تاریخ وهمه دسته ها، و همه تاریخ هابا استفاده از فهرست کشویی  .6

نی مناسب است که تعداد این برای زما .می توان نوشته)های( دارای خصوصیت های انتخاب شده را فقط مشاهده کنید صافی

سخت است. با استفاده از این گزینه، به راحتی می توان نوشته های  ینوشته ها زیاد شده است؛ و پیدا کردن نوشته های خاص

 موردنظر را فقط مشاهده کرد. 

ود دارد؛ می نکته: درصورتیکه قصد پیدا کردن نوشته)های( خاصی را دارید که در عنوان یا محتوای آن عبارتی خاصی وج

به سادگی نوشته)های( موردنظر را پیداکنید. جستجوی نوشته هاتوانید با وارد کردن آن عبارت در کادر جستجو و با کلیک روی 

 

 در وردپرس برگهجادیا

 د؟یآ یبرگه به چه کار م میکن یما از نوشته ها استفاده م یقتممکنه این سوال برای شما پیش آید گه و

 یآن ها را برا دیتوان یبرگه ها صفحات اضافه هستند که شما مخواندید؛ ها بتدای فصل، درمورد برگه همانطور که در ا

 .، استفاده کنیدتماس با ما یصفحه مثل  صفحات مختلفجادیا

 شوید. پیشخوانوارد  .1

 کنید.کلیک ها برگهروی گزینهاز قسمت سمت راست، .2

 

 موجود است. هبرگافزودن و ها برگهیهمه یها نهی، گزها برگهدر قسمت  دیکن یهمانطور که مشاهده م

آن ها را مشاهده و در صورت لزوم  دیتوان یدهد و م یم شیرا نما دیکرده ا جادیکه ا ییها برگهیتمام، ها برگهیهمه قسمت  در

 ود دارد.بصورت پیش فرض وج "برگه نمونه"اگر هنوز برگه ای ایجاد نکرده اید؛ یک برگه به نام  .دیکن یا حذف شیرایو

 موارد زیر را تکمیل کنید:،برگهافزودن پس از کلیک روی .3
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 عنوان نوشته .3.1

 

 را انتخاب کنید. برگهعنوان 

 وردپرس شگریرایجعبه ابزار و .3.2

 

و شگریرایاز لحاظ و یتفاوت خاص چیه وبخش نوشته هاست  شگریرایو یصفحه مشابه صفحه  نیاهمانطور که مشاهده می کنید 

 .امکانات آن ندارد

 را بارگذاری کرد. ...و  دئویها، و لیفا ر،یتصاو می توان، افزودن پرونده چندرسانه ایا کلیک روی دکمه ب

. در قرار دارد یداریحالت دویرایشگر به صورت پیش فرض در . دیکن یرا مشاهده م متنو  یداریدینهیرنگ دو گز سبزکادر  در

باشد که  یم HTMLشگریرایمتن، و ینهی. اما گزدیانات جعبه ابزار استفاده کناز امک برای واردکردن محتوا دیتوان یشما ماینحالت 

 .دیاز آن استفاده کن دیتوان یها م سبککدها و اضافه کردن  رییتغ یبرا

می توانید ویرایشگر را در حال بدون مزاحم ببینید؛ به این صورت که محیط ویرایشگر تمام صفحه را پر می زرد رنگانتخاب کادر  با

 داده خواهد شد. شینما ییبه تنها شگریرایو یو فقط پنجره د و بقیه عناصر صفحه جاری فعال پنهان می شود، کن

 ادامه ابزارهای نوارابزار نمایش داده می شود. با کلیک روی کادر آبی رنگ،

 

 وردپرسشگریرایو محیط .3.3
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هم برای قالب بندی و تغییرات روی محتوا کمک  ابزار جعبهدر محیط ویرایشگر می توانید محتوای موردنظر را وارد کنید و از 

 استفاده کنید.  افزودن پرونده های چند رسانه ایبگیرید. برای واردکردن تصویر و فایل های دیگر هم از 

 صفات برگه .3.4

 

 مادر .3.4.1

های خود را به انید برگهتوشما میمی توان از دسته ها استفاده کردید؛  برای تفکیک، سازماندهی و دسته بندی نوشتههمانطور که 

هایی با ای با نام درباره من داشته باشید و برای این برگه، زیربرگهتوانید برگهصورت سلسله مراتبی مرتب کنید. برای نمونه شما می

 .ها وجود ندارداین زیربرگهعمق های دوران کودکی و سابقه کاری بسازید. محدودیتی برای تعداد و نام

 را انتخاب کنید. )بدون مادر(برگه جاری نیازی به برگه مادر ندارید؛ از فهرست کشویی، گزینه درصورتیکه برای

 قالب .3.4.2

 هایی خاص با امکانات اضافی و یا نمایی متفاوت داشته باشند،های دلخواهی برای برگهقالبها ممکن است برخی از پوسته

 .بینیدها را اینجا میدر این صورت، شما آن

 چیدمان .3.4.3

 1ی وارد کردن یک عدد )مثالً توانید ترتیب خود را بوسیلهاند. اما شما میها معموال براساس حروف الفبا مرتب شدههبرگ

 .برای اولی( در این کادر وارد کنید

 تصویر شاخص .3.5

 

تصاویر شاخص، بصورت . به نمایش در می آیدبرگهکنار یازیرعنوان در برگهتصویر شاخص، در هنگام نمایش 

 .نمایش داده می شوندThumbnailشتیبندانگ
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 گفت و گو ها .3.6

 

 برگه، کاربران می توانند دیدگاه های خود را در مورد پذیرفتن دیدگاهمی توانید در این قسمت، با عالمت دار کردن گزینه 

برگه ها نیاز به دیدگاه البته بطور معمول، برای  دیدگاه ها را مدیریت کنید. می توانید دیدگاه ها، منتشرشده، ثبت کنند. در قسمت

 وجود ندارد.

 .نکته: در پیشخوان، گزینه دیدگاه ها، حاوی تمام دیدگاه های ارسالی می باشد

 نامک .3.7

 

ه، برگو می خواهید به انتهای آدرس اصلی سایت برای این  شودیاستفاده م (URL) هایواژه است که در نشان نینسخه التنامک، 

ه را، برگه است که می توانید آن را تغییر دهید. برای مثال اگر عنوان برگنامک همان عنوان اضافه شود. بصورت پیش فرض، 

 می باشد.  "محتوا-مدیریت"انتخاب کرده باشید، نامک  "مدیریت محتوا"

 ا در اختیار داریم.نکته: در قسمت تنظیمات، گزینه پیوند های یکتا گزینه هایی برای آدرس ه

 انتشار .4
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،  بدون تغییر دادن انتشارمحتوا، و انجام سایر مواردی که در باال توضیح داده شد؛ می توانید با کلیک روی دکمه  پس از افزودن

 ، تغییردهید:برگهانتشارمی توانید گزینه های را زیر را قبل از  ولی انتشار دهیدرا  برگهگزینه های زیر 

، سه انتخاب ویرایشمی باشد. با کلیک روی  پیش نویسیت در وضع برگهرا انتشار نداده اید،  برگهاگر هنوز وضعیت: .4.1

 دارید:

 ای که قبال منتشر شده باشید؛ این گزینه را خواهید دید؛ در غیر اینصورت، این گزینه  برگهدرحال ویرایش : اگر منتشرشده

 را نخواهید دید.

 مدیر یر سایت برای بازبینی ارسال می شود. و برای مد برگه، مدیر سایت نباشد، برگه: بطور معمول اگر نویسنده برایبازبینی

 منتشر شده و در سایت بنمایش در می آید. برگهدر صورت تایید روی انتشار کلیک می کند و 

 و نمایش آن در سایت نداشته باشید؛ گزینه پیش نویس را انتخاب کنید.  برگه: درصورتیکه فعال تمایلی به انتشار پیشنویس

 موردنظر را با کلیک روی انتشار، در سایت بنمایش درآورید. برگهتوانید  هر زمانی که بخواهید می

 می باشد: برگهیماتی برای نحوه نمایش شامل تنظ یانینمانمایانی:  .4.2

 برای همه کاربران نمایش داده می شود.  برگه: گزینه پیش فرض، عمومی می باشد و عمومی .4.2.1

 را مشاهده کنند. برگهکسانی که رمز را دارند؛ محتوای ، رمز قرارداده و فقط برگه:می توانید برای مزدارر .4.2.2

 .سازدیم یمخف تیسا رانیو مد شگرانیرایهمه به جز و دیرا از د برگهاگر این گزینه، انتخاب شود؛ خصوصی:  .4.2.3

 :می باشد برگهیماتی برای زمان انتشار شامل تنظ انتشارانتشار )در(: .4.3

 ، نمایش داده می شود. انتشارز کلیک روی پس ا برگهاین گزینه پیش فرض می باشد و : فوری .4.3.1

را به هر زمانی تغییر دهید؛ در  برگهکلیک کنید و زمان نمایش  ویرایشدرصورتیکه روی  زمان گذشته یا آینده: .4.3.2

در زمان جاری به نمایش در می آید  برگهرا واردکنید؛  گذشتهبه نمایش درخواهدآمد. اگر زمان  برگههمان زمان 

در زمان انتخاب شده به  برگهتغییر می یابد و  زمانبندی شدهرا انتخاب کنید؛ دکمه انتشار به  یندهآدرصورتیکه زمان 

 نمایش درخواهد آمد.
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  می توانید تغییرات جاری را ذخیره کنید.ذخیره پیش نویسبا کلیک روی دکمه ، 

  ایت مشاهده کنید.، می توانید قبل از انتشار نهائی مطلب، آن را در سپیش نمایشبا کلیک روی دکمه 

  انتقال دهید تا در سایت به نمایش درنیاید؛ و در زباله دانرا به  برگه، می توانید انتقال به زباله دانبا کلیک روی گزینه ،

 هر زمانی آن را مجدد ویرایش کرده، وضعیت انتشار آن را تغییردهید.

ا، دیدگاه ها و نامک را مشاهده نمی ، تصویر شاخص، گفت و گو هیکه قسمت های صفات برگهنکته: درصورت

کلیک کنید و با کلیک روی هر گزینه می توان، آن قسمت را در صفحه  تنظیمات صفحهکنید؛ در باالی صفحه روی 

 به نمایش درآورید.

 

 

 :برگهخالصه دستورالعمل ایجاد 

 وارد پیشخوان شوید. .1

 ، کلیک کنید.برگهها، روی افزودن  برگهاز گزینه  .2

 را وارد کنید. هبرگعنوان  .3

 در ویرایشگر، متن، عکس و سایر رسانه ها را وارد کنید. .4

 کنید. صفات برگه را مشخص .5

 تصویر شاخص را انتخاب کنید. .6

 ه را منتشرکنید.برگبا کلیک روی دکمه انتشار،  .7

 

 

 

 ها در وردپرس برگهمدیریت 
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 شوید. پیشخوانوارد  .1

 را پیداکنید. ها برگهاز قسمت سمت راست، گزینه  .2

 

آن ها را مشاهده و در صورت لزوم  دیتوان یدهد و م یم شیرا نما دیکرده ا جادیکه ا ییها برگهیتمام، ها برگهیهمه قسمت  .3

 بصورت پیش فرض وجود دارد. "برگه نمونه"به نام  برگهای ایجاد نکرده اید؛ یک  برگهاگر هنوز  .دیکنیا حذف  شیرایو

 

ظاهر می  نمایشو  انتقال به زباله دان، ویرایش سریع، ویرایش، گزینه های برگهر با قراردادن نشانگر ماوس روی عنوان ه .4

 شود:

 ای که قبال ایجاد کرده اید، ویرایش نمائید. برگه: با کلیک روی این گزینه، می توانید ویرایش .4.1

یش محتوا، تصویر با کلیک روی این گزینه، می توانید بدون واردشدن به محیط ویرایشگر، غیر از ویرا ویرایش سریع: .4.2

 کلیک کنید. به روزرسانیشاخص؛ دیگر تنظیمات را تغییردهید و سپس روی دکمه 

 

را حذف نمائید و هر زمانی که بخواهید با رفتن  برگه: با کلیک روی این گزینه، می توان بطور موقت انتقال به زباله دان  .4.3

، آن پاک کردن برای همیشهرا بازگردانید یا با کلیک روی  هبرگ، آن بازیافت، می توانید با کلیک روی ه دانزبالبه قسمت 

 دیگر قابل بازگردانی نیست. برگهرا برای همیشه پاک کنید و آن  برگه
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 موردنظر را در سایت مشاهده کنید. برگه: با کلیک روی این گزینه، می توانید نمایش .4.4

و کلیک روی  کارهای دسته جمعی از فهرست کشویی  زباله دانانتقال بهیا  ویرایش)ها(، و انتخاب گزینه برگهبا عالمت کردن  .5

 انتقال دهید. زباله دانکنید یا به  ویرایشهای انتخاب شده را سریع  برگهمی توانید بطور همزمان  اجرا،

 کلیک کنید. عنوانکنار ستون  ، می توان روی قابل مشاهده در این صفحههای  برگهنکته: برای عالمت کردن همه 

)های( دارای برگهمی توان  صافیمشخص، و کلیک روی دکمه  و انتخاب تاریخهمه تاریخ هااستفاده از فهرست کشویی با  .6

ها زیاد شده است؛ و پیدا کردن  برگهخصوصیت های انتخاب شده را فقط مشاهده کنید. این برای زمانی مناسب است که تعداد 

 های موردنظر را فقط مشاهده کرد برگهنه، به راحتی می توان خاصی سخت است. با استفاده از این گزی برگه)ها(ی

)های( خاصی را دارید که در عنوان یا محتوای آن عبارتی خاصی وجود دارد؛ می برگهنکته: درصورتیکه قصد پیدا کردن  

 ردنظر را پیداکنید)های( موبرگهبه سادگی  ها برگهجستجوی توانید با وارد کردن آن عبارت در کادر جستجو و با کلیک روی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 روز چهارم

، بارگذاری رسانه ها و طبقه بندی محتوا

 مدیریت دیدگاه های سایت
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 ایجاد دسته در وردپرس

 :دیبا خود فکر کنایجاد دسته بندی،در مورد مسائل زیر از  شیپ

  ی و...کار ی، فنی،شخص ی؟محتوانوع محتوایی می خواهید ایجاد کنید چه 

 رهیو غ یوبالگ اییادار ایمانهیچگونه است؟ نگارش صم تانی نگارش ها.. 

 فقط در مورد  ایو  دیسیبنو دیخواه یم یگر شی؟ مثال فقط در مورد حرفه آرانه ایدر نوع دارند  یتیمطالبتان محدود

هرکدام و  یبرا دستهریز نیو چند دیدار یکه چند دسته کل نیا اینمونه کار شماست  کیهر دسته  و... یپزشک

 (…رهیغ

  که در آن نکات  دیارسال کن یشگریک مطلب در مورد آرایدی؟ ممکن است که بخواهدیتداخل مطلب هم دار ایآ

که نه،  نیا ایدسته ها وجود دارد؟  نیامکان ادغام ا ایآ دیآ شیممکن است پ یتداخالت نیاگر چن .هم هست یپزشک

 ند.خودشان دار یبرا ییمجموعه ها ریدسته ها ز نیهر کدام از ا

. درضمن دسته هایی که ایجاد می کنید؛ بعد از این که درباره موارد باال، فکر کردید؛ حاال می توانید به ایجاد دسته بپردازید

 هنگام ایجاد نوشته قابل انتخاب است:

 شوید. پیشخوانوارد  .1

 کلیک کنید. نوشته هااز قسمت سمت راست، روی گزینه  .2

 

 د زیر را تکمیل کنید:ارمو ،دسته هابا کلیک روی گزینه  .3
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 نام دسته را واردکنید. دسته این نام در سایت نمایش داده می شود. :نام .3.1

و می خواهید به انتهای آدرس اصلی . شودیاستفاده م (URLs) هایواژه است که در نشان نینسخه التنامک،  نامک: .3.2

فقط با حروف  شی. نمادیاستفاده کن رهیم و خط تارقا فقط از حروف، ینامگذار یبراسایت برای این دسته، اضافه شود. 

 اگر این قسمت را خالی را رهاکنید؛ بطور خودکار تکمیل می شود. کوچک خواهد بود.

 یی برای آدرس ها در اختیار داریم.نکته: در قسمت تنظیمات، گزینه پیوند های یکتا گزینه ها

 یقیدسته به نام موس کیدیتوانیداشته باشند. به طور مثال شما مسلسله مراتب  توانندیها مها برخالف برچسبدستهمادر: .3.3

اگر نمی خواهید دسته  .دیکن فیتعر یغرب یقیموس ایو  یرانیا یقیمانند موس ییهادسته ریآن دسته، ز یو برا دیداشته باش

 نید.شما زیردسته دسته دیگری، باشد؛ هیچ کدام را و در غیراینصورت، نام دسته مادر را، انتخاب ک

 دهند. شیها ممکن است آنها را نمااز پوسته یحال برخ نیبا ا ستند،یفرض مهم ن شیبه صورت پ حاتیتوضتوضیح: .3.4

 کلیک کنید. افزودن دسته تازهدر آخر روی و  .3.5

 وجود دارد؛ که فقط می توانید آن را تغییر نام دهید.دسته بندی نشده نکته: در وردپرس، یک دسته پیش فرض بنام 
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 یت دسته هامدیر

 شوید. پیشخوانوارد  .1

 را کلیک کنید. نوشته هااز قسمت سمت راست، روی گزینه  .2

 

را مشاهده و در صورت لزوم  دیکرده ا جادیکه ا ییها دسته بندییتمامهمزمان با ایجاد دسته، می توان ، ها دستهقسمت  در .3

 .دیکنیا پاک  شیرایو
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ه وجود دارد دسته آموزش، طراحی سایت بدون کدنویسی و دسته بندی همانطور که در تصویر باال می بینید، سه دست .3.1

کنار دسته طراحی سایت بدون کدنویسی، نشان دهنده این است که این دسته زیردسته آموزش می  –نشده. عالمت 

 باشد.

 هر می شود:ظا نمایشو  پاک کردن، ویرایش سریع، ویرایشبا قراردادن نشانگر ماوس روی عنوان هر دسته، گزینه های  .3.2

 : با کلیک روی این گزینه، می توانید دسته ای که قبال ایجاد کرده اید، ویرایش نمائید.ویرایش .3.2.1

به دسته موردنظر را تغییردهید و سپس روی دکمه  نامکو  نامبا کلیک روی این گزینه، می توانید  ویرایش سریع: .3.2.2

 کلیک کنید. روز رسانی دسته

 

ینه، می توان دسته موردنظر را بطور دائمی پاک کرد؛ البته با این کار نوشته های : با کلیک روی این گزپاک کردن .3.2.3

موجود در دسته بندی موردنظر پاک نمی گردد و به دسته بندی پیش فرض که اگر نام آن را تغییر نداده باشید، 

 نام دارد، منتقل می شود.  دسته بندی نشده

 دارد و فقط می توانید آن را ویرایش کنید.نکته: امکان پاک کردن دسته پیش فرض وجود ن

 : با کلیک روی این گزینه، می توانید دسته موردنظر و فهرست نوشته های موجود در آن را در سایت مشاهده کنید.نمایش .3.3

می توانید  اجرا،و کلیک روی کارهای دسته جمعی از فهرست کشویی  پاک کردنبا عالمت کردن دسته)ها(، و انتخاب گزینه  .4

 پاک کنید. ور همزمان دسته های انتخاب شده رابط

 کلیک کنید.نام کنار ستون  نکته: برای عالمت کردن همه دسته های قابل مشاهده در این صفحه، می توان روی 

نکته: درصورتیکه قصد پیدا کردن دسته)های( خاصی را دارید؛ می توانید با وارد کردن بخش یا کل نام دسته در کادر 

 به سادگی دسته)های( موردنظر را پیداکنید. جستجوی دسته هابا کلیک روی  جستجو و
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 ایجاد برچسب در وردپرس

می توانید برچسب ها را هنگام ایجاد نوشته، به نوشته موردنظر را اضافه کنید. درصورتیکه برچسب هایی وجود دارند که بطور 

 د با ایجاد آنها در این قسمت، در هر بار ایجاد نوشته، آنها را انتخاب کنید.معمول از آنها در نوشته ها استفاده می کنید؛ می توانی

 شوید. پیشخوانوارد  .1

 کلیک کنید. برچسب هااز قسمت سمت راست، روی گزینه  .2

 

 ارد زیر را تکمیل کنید:مو ،برچسب هابا کلیک روی گزینه  .3

 

 داده می شود.: نام برچسب را واردکنید. برچسب با این نام در سایت نمایش نام .3.1
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و می خواهید به انتهای آدرس اصلی . شودیاستفاده م (URLs) هایواژه است که در نشان نینسخه التنامک، نامک: .3.2

فقط با حروف  شی. نمادیاستفاده کن رهیارقام و خط ت فقط از حروف، ینامگذار یبراسایت برای این دسته، اضافه شود. 

 لی را رهاکنید؛ بطور خودکار تکمیل می شود.اگر این قسمت را خا کوچک خواهد بود.

نکته: در قسمت تنظیمات، گزینه پیوند های یکتا گزینه هایی برای آدرس ها در اختیار داریم که در قسمت .... در مورد 

 آدرس بیشتر می خوانید.

 دهند. شیرا نماها ممکن است آنها از پوسته یحال برخ نیبا ا ستند،یفرض مهم ن شیبه صورت پ حاتیتوضتوضیح: .3.3

 کلیک کنید. افزودن برچسبدر آخر روی و  .3.4

 مدیریت برچسب ها

 شوید. پیشخوانوارد  .1

 کنید.کلیک نوشته هاگزینه روی از قسمت سمت راست،  .2

 

را مشاهده و در صورت لزوم  دیکرده ا جادیکه ا ییها برچسبیتمام، می توان برچسب، همزمان با ایجاد ها برچسبقسمت  در .3

 .دیکنکپایا  شیرایو
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 وجود دارد. همانطور که در تصویر باال می بینید، سه برچسب .3.1

ظاهر می  نمایش و پاک کردن ،ویرایش سریع ،ویرایش ، گزینه هایبرچسببا قراردادن نشانگر ماوس روی عنوان هر  .3.2

 شود:

 : با کلیک روی این گزینه، می توانید برچسبی که قبال ایجاد کرده اید، ویرایش نمائید.ویرایش .3.2.1

برچسب موردنظر را تغییردهید و سپس روی دکمه  نامکو  نامبا کلیک روی این گزینه، می توانید  ویرایش سریع: .3.2.2

 کلیک کنید. به روز رسانی برچسب

 

 : با کلیک روی این گزینه، می توان برچسب موردنظر را پاک کرد. پاک کردن .3.2.3

 وجود در برچسب موردنظر را در سایت مشاهده کنید.: با کلیک روی این گزینه، می توانید فهرست نوشته های منمایش .3.3
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می  اجرا ،و کلیک روی کارهای دسته جمعی از فهرست کشویی  پاک کردنبا عالمت کردن برچسب)ها(، و انتخاب گزینه  .4

 پاک کنید. توانید بطور همزمان برچسب انتخاب شده را

 کلیک کنید.نام کنار ستون  ه، می توان روی نکته: برای عالمت کردن همه برچسب های قابل مشاهده در این صفح

نکته: درصورتیکه قصد پیدا کردن برچسب)های( خاصی را دارید؛ می توانید با وارد کردن بخش یا کل نام برچسب در کادر 

 به سادگی برچسب)های( موردنظر را پیداکنید. جستجوی برچسب هاجستجو و با کلیک روی 

 

 

 

 سمدیریت دیدگاه ها در وردپر

، آماده شده بود. و برای باشد دکنندگانیبه تعامل با بازد لیما سندهیکه نو ییهاتیسا ایوبالگ  یاندازراه یبرا ابتداوردپرس در 

همین امکانی برای تعامل کاربر با محتوای وبالگ یا سایت،  وجود دارد. به این صورت که درصورتیکه هنگام نوشته یا برگه، امکان 

توسط کاربر را فراهم کرده باشید؛ کاربر می تواند در مورد محتوای قرارداده شده، دیدگاه خود را بنویسد. ولی شاید  قراردادن دیدگاه

 .نداشته باشیدروی آن نباشد، یکنترل چیهاینکه بدون ، تیسا یهادکنندهینظراتبازد شما تمایلی به نمایش

تنها قصدشان  ایکنندیخود استفاده م یهاتیسا یبرا یغاتیمطالب تبل درج یبرا دیدگاهکه از  کاربرانوجود دارند یاریبس درضمن

حتی بسیاری از ربات های خودکار قرار دادن دیدگاه هم وجود دارد. یا حتی ممکن است دیدگاه  است. قراردادن پیوند سایت خودشان

شاید شما نخواهید دیدگاه خاصی در سایت هایی که فرهنگ و ادب را رعایت نمی کنند؛ وجود داشته باشد. یا به هر دلیل دیگری 

 بنمایش درآید.

البته باید در قسمت تنظیمات وردپرس،  .دهدیم هادگاهیکنترل د یبرا یوردپرس به شما امکانات خوب خبرخوش این است که

 یکسری تغییرات انجام دهید که در قسمت .... بطور مفصل درباره آن توضیح داده می شود.

 د.شوی پیشخوانوارد  .1

 کلیک کنید. دیدگاه هااز قسمت سمت راست، روی گزینه  .2
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 یک دیدگاه بصورت پیش فرض وجود دارد. را نمایش می دهد.دگاه ها قسمت دیدگاه ها، تمام دی  .3

 

انتقال به زباله و  ویرایش، ویرایش سریع،پاسخ دادن، پذیرفتن/نپذیرفتنبا قراردادن نشانگر ماوس روی هر دیدگاه، گزینه های  .4

 :ظاهر می شود اند

را مشاهده می کنید که با کلیک روی آن،  پذیرفتناگر دیدگاه موردنظر هنوز تاییدنشده باشد، گزینه  پذیرفتن / نپذیرفتن: .4.1

تایید و در قسمت دیدگاه که در پایین هر مطلب وجود دارد؛ قرار می گیرد. اگر دیدگاه موردنظر تاییدشده  دیدگاه موردنظر

تغییردهید که در این حالت در انتظار تایید دیدگاه موردنظر را به وضعیت ، پذیرفتنکلیک روی گزینه ن باشد، می توانید با

 دیدگاه در سایت مشاهده نمی شود.

این کار را  پاسخ دادن: اگر تمایلی به پاسخ به دیدگاه موردنظر داشته باشید، می توانید با کلیک روی گزینه پاسخ دادن .4.2

، همزمان هم دیدگاه موردنظر پاسخ دادندیدگاه موردنظر، تایید نشده باشد؛ با کلیک روی گزینه  درصورتیکه انجام دهید.

 و هم پاسخ روی آن دیدگاه، تایید و در سایت نمایش داده می شود.

، می توانید عالوه بر تغییر مشخصات نویسنده دیدگاه، که شامل نام، ویرایش سریعبا کلیک روی گزینه : ویرایش سریع .4.3

 به روزرسانی دیدگاهیل و نشانی سایت نویسنده می شود؛ می توانید متن دیدگاه را هم ویرایش کنید و روی دکمه ایم

 کلیک کنید. لغوکلیک کنید. برای انصراف از ویرایش، روی دکمه 

 دهید. ندارد و در صفحه جدید می توانید تغییرات را انجام ویرایش سریع، تفاوتی با گزینه ویرایش: گزینه ویرایش .4.4

 در وردپرس وجود دارد؛  spamگزینه ای به نام  Gmailهمانطور که در صندوق های پست الکترونیک مثل : جفنگ .4.5

 .نشانه گذاری می شود spam، دیدگاه موردنظر به عنوان جفنگ یا جفنگبا کلیک روی گزینه هم 

 ای انتخاب شده به زباله دان انتقال داده می شود.، دیدگاه هانتقال به زباله دان با کلیک روی گزینه: انتقال به زباله دان .4.6

جفنگ نکته: برای پاک کردن همه دیدگاه های جفنگ یا دیدگاه هایی که به زباله دان انتقال داده شده اند، روی زبانه 

اک کردن پکلیک کنید، روی مربع کنار ستون نویسنده کلیک کنید تا همه دیدگاه ها انتخاب شود؛ سپس گزینه  یا زباله دان

 کلیک کنید. اجراانتخاب و در آخر روی دکمه  کارهای دسته جمعیرا از فهرست کشویی  برای همیشه
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 ها در وردپرس یپروندهبارگذار

 در نوشته یا برگه رسانهقراردادن قسمت اول: 

شدن،  باال بردن خوانایی این باعث جذاب ر مرتبط را در محتوا قرار می دهیم. تصاویهنگام ایجاد نوشته و برگه، بطور معمول، 

 و درک مطلب محتوا، می شود.

 داشتید مراحل زیر را دنبال کنید:تصویر، صدا یا تصویر ویدئویی هر جایی از محتوا که نیاز به قراردادن یک 

 

 سانه ایافزودن پرونده چندردکمه در ویرایشگر روی یا ایجاد نوشته یا برگه که در قسمت های پیشین گفته شد،هنگام ویرایش  .1

 .کلیک کنید

پرونده هاوجود دارد که به ترتیب زیر  ظاهر از بین انتخاب های موجود، گزینه هایی که برای قراردادندر سمت راست صفحه  .2

 است:

در گذشتن یا در نوشتهگذاشتن :  با وارد کردن آدرس پرونده موردنظر از هر سایت دیگر و کلیک روی گذاشتن از نشانی .2.1

 را بارگذاری کنید.  آنمی توانید ،برگه

، کلیک ساخت گالریاویر داشته باشید؛ ابتدا روی گزینه اگر می خواهید چند تصویر بصورت گالری تص: ساخت گالری .2.2

 کنید

 کلیک کنید. گالری تازه بسازیدپس از کلیک روی تصاویر موردنظر و انتخاب آنها، روی دکمه  .2.2.1

 ر،یهر تصو یبرا ر،یهر تصو ریز ،ریتصو نیا سیرنویزر با پرکردن کاد دیتوان یم سپس از در صفحه ظاهرشده، .2.2.2

 .دیقرارده سیرنویز

 انجام دهید: برای گالری تنظیمات زیر راتوان،  یم یگالر ماتز قسمت چپ، تنظیا .2.2.3

 .پیوند به: با کلیک روی هر تصویر، چه صفحه ای باز شود 

 می شود؛ می توان تعداد تصاویر در  ستون ها: باتوجه به اینکه گالری بصورت جدولی از تصاویر نمایش داده

 هر سطر را مشخص کرد.

  زدن این کادر، چینش تصاویر بصورت تصادفی و نه براساس تاریخ چینیش تصادفی: در صورت عالمت

 بارگذاری یا هر ترتیب دیگری می باشد.

   :یاز اندازه ها یکیدیتوان یداشته باشد؛ م یشما ممکن است هر اندازه ا ریتصو نکهیبا توجه به ااندازه 

 .دیاندازه کامل را انتخاب کن  ایانهیم ،یبندانگشت
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کلیک کنید و صورت استفاده از روش های قبلی و بعدی،  گذاشتن گالریروی دکمه در صورت ایجاد گالری  .2.2.4

 کلیک کنید. لغو گالریروی 

 

 حالت وجود دارد: دو، انتخاب شده باشد؛ رسانهگذاشتن درصورتیکه گزینه  .2.3

پرونده های  کتابخانهدرصورتیکه فایل موردنظر را از قبل بارگذاری شده باشید؛ با کلیک روی  حالت اول: .2.3.1

 ه را و در نوشته یا برگه قراردهید:، می توانید آن پروندچندرسانه ای

 

 :پس از انتخاب پرونده موردنظر، سمت چپ جزئیات آن را مشاهده می کنید 

 ری، حجم و اندازه آننام پرونده بارگذاری شده، تاریخ بارگذا 

  می توانید، اندازه آن را تغییر دهید یا آن را بچرخانید.  ویرایش تصویربا کلیک روی گزینه 
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 در قسمت مدیریت کتابخانه پرونده های چندرسانه ای با جزئیات بیشتر این موارد را می خوانید. 

  ی همیشه پاک کنید.، می توانید تصویر را براهمیشهپاک کردن برای با کلیک روی گزینه 

 .نشانی: حاوی آدرس پرونده بارگذاری شده در سایت شما می باشد 

  چهار کادر بعدی را برای امتیازگیری از گوگل و رعایت استاندارد طراحی سایت، پر کنید. دو کادر نام

 تقریبا شبیه هم هستد و کارکرد آن در مرورگرهای مختلف، تفاوت دارد. اگر تصویر به هر دلیل در

نشان داده می شود و به نحوی به بیینده  سایت نشان داده نشود، متن موجود در کادر متن جایگزین،

 می فهماند که تصویر حاوی چه مفهوم یا موضوعی بوده است.

 :تنظیمات نمایش پیوست 

 نسبت به عکس ریتصو یری: نحوه قرارگدمانیچ. 

 بازشود یوندیکند؛ چه پ کیکل ریتصو یکاربر رو کهیبه: درصورت وندیپ. 

 از  یکیدیتوان یداشته باشد؛ م یشما ممکن است هر اندازه ا ریتصو نکهی: با توجه به ااندازه

 .دیاندازه کامل را انتخاب کن  ایانهیم ،یبندانگشت یاندازه ها

 یل جارحدر م ری، تصوگذاشتن در برگهایگذاشتن در نوشتهدکمه  یرو کیباال، با کل ماتیپس از انجام تنظ 

 .ردیگ یمقرار 

 بارگذاری پروندهدرصورتیکه می خواهید پرونده را از کامپیوتر خودتان، بارگذاری کنید؛ روی گزینه حالت دوم:  .2.3.2

 کلیک کنید.

 

  می توانید، پرونده)ها(ی موردنظر را از کامیپوترتان، انتخاب کنید. گزینش پرونده هاپس از کلیک روی 
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 توضیح داده شد، می توانید انجام دهید.2.1.1ول، قسمت .پس از انتخاب کلیه تنظیماتی که در حالت ا . 

 یل جارحدر م ری، تصوگذاشتن در برگهایگذاشتن در نوشتهدکمه  یرو کیباال، با کل ماتیپس از انجام تنظ 

 .ردیگ یقرار م

 یاچندرسانه یهاکتابخانه پروندهافزون رسانه در: دومقسمت 

 رسانه های موردنیاز را وارد محتوا می کنیم که در قسمت اول، توضیح داده شد.بطور معمول، هنگام ایجاد نوشته و برگه، 

ابتدا رسانه ها را وارد نمائید سپس آنها را مورداستفاده قراردهید؛ یا اینکه رسانه هایی  می توانیددر این قسمت، با استفاده از کتابخانه، 

 که وارد کرده اید را ویرایش یا حذف کنید.

 .دکنی پیدارا  رسانهگزینه پیشخوان، پس از ورود به .1

 

 کلیک کنید. افزودنروی گزینه  .2

 

 با سه روش می توانید پرونده ها را بارگذاری کنید: منطقه بارگذاری را مشاهده می کنید؛ در صفحه بازشده، .3

چند پرونده  ی. بارگذاردیو رها کن دیمشخص شده در صفحه بکش یبارگذار یخود به منطقه کامپیوترها را از پرونده .3.1

 است. ریپذهمزمان امکان

انتخاب  و را تان کامپیوترموجود در  یهاپرونده می توانید باز خواهد شد که یا، پنجرهگزینش پرونده هاروی کیبا کل .3.2

 بارگذاری کنید.

 .دیکن کیکل بارگذاری،یمنطقهزیر بارگذار مرورگروندیپ یاستفاده از بارگذار مرورگر رو یبرا .3.3
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بارگذاری، فرایند بارگذاری پرونده های درحال بارگذاری، به یمنطقهدر زیر قسمت ده از هر یک از روش های باال، پس از استفا .4

 ، آن پرونده را ویرایش کنید. ویرایشنمایش در می آید و می توانید با کلیک روی 

ذاری مشخص شده که در نکته: همانطور که در زیر منطقه بارگذاری می بینید؛ حداکثر حجم پرونده برای بارگ

 درمورد آن خواهید خواند. تنظیمات رسانه

 

 

 

 

 یاچندرسانه یهاپروندهها با استفاده از کتابخانه ه مدیریت پروند

 کنید. کلیکرسانهگزینه روی ، پیشخوانپس از ورود به  .1

 

را مشاهده می کنید و می توانید آن ها اری کرده اید؛ تمام پرونده هایی که بارگذ، کتابخانه پرونده های چندرسانه ایدر صفحه  .2

 را ویرایش، حذف یا پاک کنید.
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ها و کلیک روی  همه تاریخ، و همه موارد رسانه ایدر صفحه ظاهرشده، با انتخاب موارد دلخواه از فهرست کشویی  .3

 می توان رسانه)های( دارای خصوصیت های انتخاب شده را فقط مشاهده کنید. صافیدکمه 

آن در کادر جستجو بخش یا کل نام می توانید با وارد کردن )های( خاصی را دارید رسانهتیکه قصد پیدا کردن نکته: درصور

 )های( موردنظر را پیداکنید.رسانهبه سادگی  Enterفشردن کلید و

سانه ، می توان محل قرارگیری رسانه بارگذاری شده در محتوای سایت را دید؛ اگر هنوز ربارگذاری شده دردر ستون  .4

مشخص است و در غیر  )پیوست نشده(موردنظر در نوشته یا برگه ای استفاده نشده باشد؛ در زیر ستون موردنظر عبارت 

 این صورت نام برگه یا نوشته ای که رسانه در آن بکار رفته است؛ مشخص می باشد.

 اجرا،و کلیک روی  کارهای دسته جمعی ی از فهرست کشوی پاک کردن برای همیشهبا عالمت کردن رسانه)ها(، و انتخاب گزینه 

 می توانید بطور همزمان برگه های انتخاب شده را پاک کنید.

 کلیک کنید. عنوانکنار ستون  ، می توان روی قابل مشاهده در این صفحهنکته: برای عالمت کردن همه برگه های  

ظاهر  نمایشو  پاک کردن برای همیشه، ویرایشه های ، گزینرسانه بارگذاری شدهبا قراردادن نشانگر ماوس روی عنوان هر  .5

 می شود:

روی ،در صفحه ظاهرشده با کلیک روی این گزینه، می توانید پرونده هایی که بارگذاری کرده اید؛ ویرایش نمائید.: ویرایش .5.1

 کلیک کنید. ویرایش تصویردکمه 
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 صفحه زیر باز می شود. ویرایش تصویر،پس از کلیک روی  .5.1.1

 

عالوه بر استفاده از آیکن های باالی تصویر که شامل آیکن ها از سمت راست، برش،  سمت می توانید،در این ق .5.1.2

چرخاندن به چپ و راست، وارونه کردن نسبت به خط افقی و عمودی، لغو آخرین تغییرات انجام شده و انجام مجدد 

 موارد زیر را ویرایش کنید: تغییرات لغو شده می باشد؛

 مقیاستوانید مقیاس تصویر را با وارد کردن عرض و طول آن و کلیک روی  : میمقیاس تصویر .5.1.2.1

 تغییردهید.

دادن و اندازه آن را با حرکت دیکن کیکل یتصویر مربوطهرو ر،یبرش تصو یبرا(: crop)قاب بریتصویر .5.1.2.2

 .دیکن نییبخش انتخاب شده تع

دادن  رییتغروی تصویر و کلیک ابعاد نسبت طول و عرض است. هنگام  نسبت:به نسبت ابعاد دنیبر .5.1.2.3

نسبت کادرهای موجود در بخشاستفاده از با ایتا نسبت ابعاد ثابت بماند.  دیرا نگه دار Shiftاندازه، دکمه 

 و... 16:9، 4:3)مربع(،  1:1. مانند: دیکن نییرا تع ، آنابعاد

در بخش کسلیب پبا وارد کردن ابعاد بر حس د،یانتخاب خود را انجام داد یوقت: دهیبخش برگز دنیبر .5.1.2.4

 ماتیاست که در قسمت تنظ یاندازه بندانگشت ،ی. حداقل اندازه انتخابدیکن میآن را تنظ دیتوانیمگزینش 

 شده است. میرسانه، تنظ

 در باالی تصویر، کلیک کنید. برای نهائی کردن برش تصویر، روی آیکن  .5.1.2.5
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. به عنوان مثال، ممکن دیکن شیرایو یبندانگشت ریرا با حفظ تصو ریتصو دیتوانیم:تنظیمات بندانگشتی .5.1.2.6

شما می توانید را نشان دهد. ریقسمت از تصو کیکه فقط  دیمربع داشته باش یبندانگشت کیدیاست بخواه

پس از اتمام تغییرات روی تصویر می توانید تصمیم بگیرید؛ که تغییرات روی تمام اندازه های تصویر، فقط 

 ندانگشتی اعمال شود.بندانگشتی یا تمام اندازه ها به جز ب

، هم دیده می شود که با کلیک روی بازیابی تصویر اولیهویرایش مجدد تصویر باشد؛ گزینه  در حالاگر  .5.1.2.7

می  یابیباز ،راتییقبل از تغ ه شده و تصویر گرفت دهینادراتییتغ یتمام، بازیابی تصویرآن، و کلیک روی دکمه 

 پاک نخواهند شد. ریتصو نیاز ا یقبل یشدهشیرایو ریتصاوشود. 

را  لغویا درصورت صرف نظر از انجام همه تغییرات، دکمه  کلیک کنید ذخیرهپس از انجام تنظیمات، روی دکمه  .5.1.3

 کلیک کنید. 

 کلیک کنید. به روزرسانیدر آخر، روی دکمه  .5.1.4

 با کلیک روی این گزینه، پرونده بارگذاری شده برای همیشه پاک می شود. :پاک کردن برای همیشه .5.2

 ا کلیک روی این گزینه، می توانید رسانه موردنظر را در سایت مشاهده کنید.ب :یشنما .5.3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 روز پنجم

 تنظیمات وردپرس و مدیریت کاربران
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 تنظیمات وردپرس

 برای انجام تنظیمات پایه و اساسی وردپرس، مراحل زیر را دنبال کنید:

 کلیک کنید. تنظیمات، روی گزینه پیشخوانپس از ورود به  .1

 

می  پیوندهای یکتاو  رسانه، گفت و گوها، خواندن، نوشتن، همگانیهمانطور که مشاهده می کنید تنظیمات شامل گزینه های  .2

 باشد که در ادامه در مورد هر کدام بطور مجزا می خوانید.

 :وارد زیر استکه شامل م . این تنظیمات شامل تنظیمات عمومی و همگانی سایت می باشد: همگانیتنظیمات  .2.1

 

عنوان سایت که در تمام صفحات سایت در عنوان پنجره مرورگر، در سرصفحه سایت و محل های : عنوان سایت .2.1.1

 سایت نمایش داده خواهدشد.

 در این قسمت، در چند کلمه سایت را معرفی کنید.:معرفی کوتاه .2.1.2
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دپرس را پوشه باشد و شما ور test.comفرض کنید آدرس سایت شما، :(URL) نشانی وردپرس .2.1.3

wordpress  نصب کرده باشید؛ پس اینجا بایستی آدرسhttp://test.com/wordpress .را وارد نمائید 

 http://test.com تتان را واردنمائید. برای مثال:در این قسمت آدرس سای: (URL) نشانی سایت .2.1.4

نمونه آگاه کردن شما از  یبرا. شودیبه کار گرفته م یتیریمد یهاهدف یتنها برا ینشان نیا:نشانی ایمیل .2.1.5

 کاربر تازه. یسینونام

 اریرا در اخت تیدر سا یسینوامکان نام؛ کند یسینونام تواندیم یهر کسبا عالمت دارکردن گزینه: عضویت .2.1.6

 کند. را ثبت تیسا یاعضا تواندیم تیسا ریصورت تنها مد نیا ری. در غدیده می قرار دکنندگانیبازد

نقش  کیتوانیمکاربران را در وردپرس داریم؛ نقش های مختلف: باتوجه به اینکه زهفرضکاربرتانقشپیش .2.1.7

 تیسا ریکه توسط مد یاند و چه کاربرانکرده یسینوکه خود نام یچه کاربران د،یهمه کاربران جد یبرا فرضشیپ

 کرد. نییاند، تعشده یسینونام

 انید.می خو نکته: در مورد انواع کاربران، بعداز تنظیمات 
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باتوجه به اینکه ما در ایران هستیم؛  .دینیشماست برگز یزمان یکه در منطقه یشهردر این قسمت، : زمان محلی .2.1.8

 را انتخاب می کنیم. تهرانشهر 

 انتخاب کنید.را : می توانید یکی از ساختارهای مشخص شده برای تاریخ ساختارتاریخ .2.1.9

 انتخاب کنید. را ساعتشده برای  : می توانید یکی از ساختارهای مشخصساختارزمان .2.1.10

 است؛ آن را از فهرست انتخاب می کنیم. شنبه: باتوجه به اینکه در ایران، روز آغازین هفته، روزآغازینهفته .2.1.11

 : می توانید زبان سایت را مشخص کنید.تزبانسای .2.1.12

 .دیکن کیکل راتییتغ رهیذخدکمه  یقسمت، رو نیمربوط به ا ماتیتنظ دییدرصورت تا .2.1.13

آن  یهمه ماتیصفحه شامل تنظ نیا د؛یمختلف ارسال کن یهارا از راه تانیهانوشته دیتوانیشما منوشتن:تنظیمات  .2.2

 هاست.راه
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 : می توان، دسته پیش فرض نوشته ها را هنگام ایجاد نوشته مشخص کرد.هانوشته فرضشیپ یدسته .2.2.1

 م ایجاد نوشته مشخص کرد.: می توان، ساختار پیش فرض نوشته ها را هنگافرضنوشتهساختارپیش .2.2.2

درصورتیکه بخواهید بدون واردشدن به پیشخوان، نوشته های خود را در سایت، منتشر کنید : لیمیفرستادن با ا .2.2.3

درست کرده و مشخصات سرویس دهنده ایمیل را قسمت های زیر  pop3می توانید یک ایمیل با دسترسی 

 ت شده ارسال کنید؛ در سایت منتشر می شود.به عبارتی هر ایمیلی که به ایمیل درسواردنمائید. 

 آدرس سرویس دهنده ایمیل را واردنمائید. : سرویسدهندهایمیل .2.2.4

 ( سرویس دهنده ایمیل را واردنمائید.portشماره درگاه): درگاه .2.2.5

 : شناسه ورود یا نام کاربری ورود به سرویس دهنده ایمیل را واردنمائید.شناسهورود .2.2.6

 .س دهنده ایمیل را واردنمائید: رمزعبور ورود به سرویرمز .2.2.7

: می توانید مشخص کنید دسته پیش فرض نوشته هایی ارسالی با ایمیل، فرض برایفرستادن با ایمیلیپیشدسته .2.2.8

 در چه دسته ای منتشر شوند.
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صورت خودکار به وردپرس به د،یکنیمنتشر م یاتازه یکه نوشته یهنگام: تیروز شدن سابه یهادهنده یآگاه .2.2.9

 .دیخط جداگانه قرار ده کیرا در  سی. هر سرودهدیخبر م اعالم شده در این قسمتیروزرسانبه یهاسیسرو

 یهاسیسروروی پیوند شتریاطالعات ب یبرا درصورت عدم نیاز به این کار، تمام خطوط را پاک کنید.

 ،کلیک کنید.یروزرسانبه

 .دیکن کیکل راتییتغ رهیذخدکمه  یقسمت، رو نیمربوط به ا ماتیتنظ دییدرصورت تا .2.2.10

چه  دیانتخاب کن دیتوانیشماست.شما م تیسا یمحتوا شیمربوط به نما ماتیتنظ یصفحه حاو نیاخواندن:تنظیمات  .2.3

برگه کیای( کی)وبالگ کالس یزمان بیبا ترت ییهانوشته دیتوانیداده شود. م شیشما نما تیاول سا یدر صفحه یزیچ

از آنها  یکی. دیبه ساختن دو برگه دار ازین تدایشما ا ستا،یا یخانه یبرگه کیراردادن ق ی. برادیداشته باش ستایثابت/ا ی

 داده خواهد شد. شیشما در آن نما یهاکه نوشته یاصفحه یگریو د شودینخست شما م یبرگه
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 : شامل دو گزینه است:داده شود شینخست نما یدر برگه .2.3.1

 بیترت هها بنوشتهانتخاب کنید؛ در صفحه اول سایت، : اگر این گزینه را آخرین نوشته های شما .2.3.1.1

 (کی)وبالگ کالسنمایش داده می شود.یزمان

برای با انتخاب این گزینه، می توانید برگه ای که از قبل ساخته اید را : (دینیبرگز نیی)پا کتایبرگه  کی .2.3.1.2

 یهاکه نوشته است یاصفحهکه یگریدو برگه  یا صفحه اصلی سایت، انتخاب کنید. برگه نخستنمایش در 

 کنید. هاانتخاببرگه نوشته ؛ را برای گزینه داده خواهد شد شیشما در آن نما

برگه وبالگ برای نمایش نوشته ها صفحه بندی می شود. با : ی وبالگها در هر برگهبیشترین تعداد نوشته .2.3.2

نوشته های بیشتر در صفحات  تعیین بیشترین تعداد، در هر صفحه فقط تعداد مشخص شده نمایش داده می شود و

 .دیگر ادامه می یابد
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 را مشخص کنید. تعداد نوشته ها در صفحه خوراک در این قسمت،:ها در خوراکبیشترین تعداد نوشته .2.3.3

را انتخاب کنید؛ همه محتوای نوشته در خوراک  همه نوشتهاگر گزینه  :برای هر نوشته در خوراک، نمایش بده .2.3.4

، بخش کوتاهی از نوشته در خوراک بنمایش خالصه نوشتهرت انتخاب گزینه بنمایش در خواهدآمد و درصو

 درخواهدآمد.

درصورتیکه این گزینه عالمت نخورد، از موتورهای جستجو درخواست می کنید که  :نمایش به موتورهای جستجو .2.3.5

 بررسی کنند. محتوای سایت شما را بررسی نکنند ولی ممکن است موتورهای جستجو باز هم محتوای سایت شما را

 .دیکن کیکل راتییتغ رهیذخدکمه  یقسمت، رو نیمربوط به ا ماتیتنظ دییدرصورت تا .2.3.6

مربوط به  یوندهایپ یو برخ هادگاهید شینما یو چگونگ ماتیتنظ دیتوانیصفحه م نیدر اگفت و گوها:تنظیمات  .2.4

 ای مهم و کاربردی توضیح داده می شود.با توجه به تعدد گزینه ها، گزینه ه .دیده رییرا تغ تانیهاها/برگهنوشته

 

و گفت : همانطور که در قسمت ایجاد نوشته خواندید گزینه های مربوط به دیدگاه ها فرض نوشتههای پیشگزینه .2.4.1

 قرارداشت؛ شما می توانید از این قسمت، تنظیمات پیش فرض را تغییردهید.و گو ها 
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چنانچه نوشته ای دارید که شامل  :ایننوشتهاست رهاییکهپیوندشاندیوبالگهمه کوششبرایآگاهکردن .2.4.1.1

لینک هایی از سایر سایت ها میباشد با فعال بودن این گزینه، از استفاده شما از لینکشان مطلع خواهند شد، و 

 .یا با غیر فعال بودن این گزینه از استفاده شما از لینکشان مطلع نخواهند شد

بافعالبودناینگزینهچنانچهسایتدیگریلینکمطلبونوش:هایتازهتاببرنوشتههابرایفرستادنبازاجازهدادنبهدیگرسایت .2.4.1.2

 .دربخشنظراتپستهایشماظاهرمیشودTrackbacks،پینگبکهاو وبالگخودگذاشتهباشد/تهشمارادرسایت

: با عالمت دارکردن این گزینه، بصورت پیشفرض مجوز دیجد یهانوشته یبرا دگاهیگذاشتن د یاجازه .2.4.1.3

البته برای هر نوشته خاصی می توان هنگام ایجاد آن نوشته، ی جدید، داده نمی شود. دیدگاه برای نوشته ها

 ، اجازه گذاشتن دیدگاه را برای آن نوشته داد.دگاهید رفتنیپذبا عالمت دار کردن گزینه 

 هادیگر تنظیمات دیدگاه .2.4.2

نویسنده دیدگاه ین گزینه، : با عالمت دارکردن اسدیخود را بنو لیمیا ینام و نشان دیبا دگاهید یسندهینو .2.4.2.1

 باید نام و نشانی ایمیل خود را واردکند.

: با عالمت دار سندیرا بنو دگاهشانیکرده باشند و وارد شده باشند تا بتوانند د یسینونام دیکاربران با .2.4.2.2

 کنند.کردن این گزینه، فقط کاربرانی که نام نویسی کرده باشند و واردشده باشند می توانند دیدگاه را ارسال 

: با عالمت دار کردن این گزینه، و روز بصورت خودکار__از تریمیقد یهادر نوشته هادگاهیبستن د .2.4.2.3

تعیین تعداد روز در کادر دوم، امکان ارسال دیدگاه برای نوشته های قدیمی به مدت مشخص شده، 

 وجودنخواهد داشت.

وردپرس وجود دارد که دیدگاهی برای  این امکان در: دیدگاه __تودرتو با عمق یهادگاهیکردن دفعال .2.4.2.4

دیدگاه ارسال شده، ارسال شود یا به عبارتی برای هر دیدگاه ارسال شده، پاسخی از سوی هر کاربری ارسال 

شود. با عالمت کردن این گزینه،و تعیین عمق در کادر دوم، امکان دیدگاه های تودرتو، با عمق مشخص 

 شده فراهم می شود.

با : شودنشان داده فرضشیصورت پصفحه به__در هر صفحه و دگاهید__با هادگاهید یبندصفحه .2.4.2.5

عالمت دار کردن این گزینه، و با مشخص کردن تعداد دیدگاه در هر صفحه، می توان دیدگاه ها را صفحه 
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از  آخرینبندی کرد و در هر صفحه تعداد مشخص شده دیدگاه نمایش داد. همینطور با انتخاب گزینه 

 در صفحه اول نمایش داده می شود. اولین صفحه، اولینو با انتخاب گزینه  آخرین صفحه ،ییفهرست کشو

دیدگاه های جدید  در هر صفحه، تازه تردرصورت انتخاب گزینه : در هر صفحه__ یهادگاهید شینما .2.4.2.6

می قدیم نمایش داده در هر صفحه دیدگاه های  ،کهنه ترنمایش داده می شود و درصورت انتخاب گزینه 

 شود.

 :برایم نامه بفرستید هرگاه .2.4.3

دیدگاهی  برای نوشته ای : درصورتیکه این گزینه عالمت دار شود، هرگاهنوشته است یدگاهید یکس .2.4.3.1

 ؛ ایمیل فرستاده می شود.نویسنده نوشته ارسال شود؛ به ایمیل

از به تایید : درصورتیکه این گزینه عالمت دار شود، هر گاه دیدگاهی نیاست یبررس ازمندین یدگاهید .2.4.3.2

مشخص شد، ایمیل ارسال می شود. این گزینه برای  تنظیمات همگانیداشته باشد، برای ایمیلی که در 

مواقعی که سایت شما چند نویسنده دارد  و نویسنده ها امکان تایید و عدم تایید دیدگاه ها را دارند؛ و شما 

 ایید شده یا نشده اند؛ مفیداست.بعنوان مدیر سایت می خواهید متوجه بشوید چه دیدگاه هایی ت

 :که دیدگاهی نمایان شوداین پیش از .2.4.4

دیدگاه ها قبل از  درصورت عالمت دار کردن این گزینه،: شوند دییتأ یبه صورت دست دیبا هادگاهید .2.4.4.1

 نمایش در سایت، باید تایید شوند در غیر اینصورت، بدون نیاز به تایید در سایت نمایش داده می شوند.

 د می شود این گزینه عالمت بخورد.پیشنها

 دیدگاه سندهیاگر نودرصورت عالمت دار کردن این گزینه، : شده داشته باشد رفتهیپذ دگاهید کیدیبا سندهینو .2.4.5

؛ دیدگاه های جدیدش نیازی به تایید شما ندارد. پیشنهاد می دیکرده باش دییفرستاده باشه و شما تا دگاهید کیقبال 

 نخورد.شود این گزینه عالمت 
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 هبررسی دیدگا .2.4.6

با توجه به : نگه داشته شود تیریمد یدر صف بررس وندیاز پ __شیدر صورت داشتن ب دگاهید کی .2.4.6.1

؛ می توان با است دگاهیدر متن د اریبس یوندهایداشتن پ ،جفنگ یهادگاهیبارز در د یهایژگیاز و یکیاینکه 

در متن دیدگاه، دیدگاه های دارای این ویژگی  عالمت دار کردن این گزینه و مشخص کردن تعداد پیوند ها

 را در صف بررسی مدیریت قرارداد.

آن داشت، به صف  یپیآ ایلیمیا ،یرا در محتوا، نام، نشان ییهاواژه نیچن دگاهید کیکه  یهنگام .2.4.6.2

وجو جستها عبارت یها توواژه نیا .دیواژه قرار ده کیدرهر خط تنها  در کادر زیر این گزینه،برود. یبررس

و اگر دیدگاهی این عبارات به کار رفته باشد در صف بررسی   "وردپرس"در  "پرس"مانند  شوند،یم

 مدیریت قرار می گیرند.
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به  ،آن داشت یپیآ ایلیمیا ،یرا در محتوا، نام، نشان ییهاواژه نیچن دگاهید کیکه  یهنگام: های دیدگاهنامهسیاه .2.4.7

مانند  شوند،یوجو مها جستعبارت یها توواژه نیا .دیواژه قرار ده کیر خط تنها شود. دره گذارینام جفنگ نشانه

 . "وردپرس"در  "پرس"

 نجایدر ا. درخواهد آمد شینماشما به یهادگاهیها در کنار داست که در وبالگ یرتصوی ،رخمین کی: هارخمین .2.4.8

 .دیرا فعال کن تانتیدر سا هارخمین شینما دیتوانیشما م

، خواندید هنگام اضافه کردن رسانه های تصویری، می توان تصویر را با رسانههمانطور که در قسمت رسانه:تنظیمات  .2.5

ها را )بر تصویرحداکثر ابعاد  نییمشخص شده در پا اعدادبا ، اندازه مشخص شده، به محتوا اضافه کرد. در این قسمت

 .دیکنیمشخص م د،یکنیاضافه مرا به کتابخانه رسانه  یتصویرکه  ی( وقتکسلیحسب پ

 

 ریتصاو دنیبربندانگشتی. درصورت عالمت دارکردن گزینه  هایویرو ارتفاع تصتعیین پهنا : یبندانگشت یاندازه .2.5.1

 بندانگشتی را برش می دهد. هایویر، تص، برای داشتن ابعاد دقیقیبندانگشت

 ه.: تعیین بیشترین پهنا و ارتفاع تصویرهای میانانهیم یاندازه .2.5.2

 تعیین بیشترین پهنا و ارتفاع تصویرهای بزرگ.:بزرگ یاندازه .2.5.3

: درصورت عالمت دار کردن این گزینه، هنگام بارگذاری رسانه ها، با کن یها را ماهانه و ساالنه سازماندهپرونده .2.5.4

هم به  توجه به ماه و سال بارگذاری آن، در پوشه ی مخصوص به ماه و سال قرار می گیرد و قسمت مدیریت رسانه
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، پرونده بارگذاری در 2017سال  8همان ترتیب سازماندهی می شود. برای مثال هنگام بارگذاری یک پرونده در ماه 

 قرار می گیرد. 2017زیر پوشه  8پوشه 

پیوندهای یکتا آدرس برگه ها، نوشته ها، دسته ها، برچسب ها و دیگر مواردی که ممکن است پیوندهای یکتا:تنظیمات  .2.6

وردپرس به شما شما وجود داشته باشد؛ می باشد. پیوند یکتا آدرس مورداستفاده برای محتویات سایت شماست. در سایت 

 تواندی. ساختار دلخواه مدیینما جادیا یگانیو صفحات با کتاییهاوندیپ یبرا یکه ساختاردلخواه دهدیرا م تیقابل نیا

 ود ببخشد.شما را بهب یوندهایانتقال پ تیکاربرد و قابل ،ییبایز

 

 : یعموم ماتیتنظ .2.6.1

و ...به صورتی که در مثال مشخص ددی برگه، نوشته ساختار پیش فرض وردپرس که شناسه ع اده:س .2.6.1.1

 اضافه می شود.آخر آدرس سایت به است، 

 .به آخر آدرس سایت اضافه می شود انتشار نوشته و ... : نام نوشته / روز / ماه / سالروز و نام .2.6.1.2

 به آخر آدرس سایت اضافه می شود.انتشار نوشته و ...  ه / ماه / سال : نام نوشتماه و نام .2.6.1.3
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آخر آدرس سایت به شناسه عددی برگه، نوشته و ... به صورتی که در مثال مشخص است، : یعدد .2.6.1.4

 اضافه می شود.

 : نام نوشته به آخر آدرس سایت اضافه می شود.نام نوشته .2.6.1.5

برای مثال: با وارد  زیر باشد. : می تواند ترکیبی از گزینه هایساختار دلخواه .2.6.1.6

 در کادر، نام نوشته/نام دسته به آدرس سایت اضافه می شود. %category%/%postname%کردن

2.6.1.6.1. %year%سال ارسال نوشته :. 

2.6.1.6.2. %monthnum%.ماه ارسال نوشته : 

2.6.1.6.3. %day%.روز ارسال نوشته : 

2.6.1.6.4. %hour%.ساعت ارسال نوشته : 

2.6.1.6.5. %minute%.دقیقه ارسال نوشته : 

2.6.1.6.6. %second%ه ارسال نوشته.ثانی 

2.6.1.6.7. %post_id%.شناسه نوشته : 

2.6.1.6.8. %postname%.نام نوشته : 

2.6.1.6.9. %category%.نام دسته نوشته : 

2.6.1.6.10. %author%.نام نویسنده نوشته : 

می باشد که قبل از نام دسته بنمایش در می  category: مبنای پیش فرض دسته، مبنای دسته .2.6.1.7

مشخص می شود:  باشد به این صورت trainingآید)برای مثال اگر نام دسته ای، 

category/training می توانید به جای .)category  :از کلمات دیگری استفاده کنید. برای مثال

topic 

می باشد که قبل از نام برچسب بنمایش در می آید tag : مبنای پیش فرض برچسب، مبنای برچسب .2.6.1.8

(. می توانید tag/designباشد، به این صورت مشخص می شود:  design)برای مثال اگر برچسبی با نام 

 labelاز کلمات دیگری مثل  tagبه جای 
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 )هر کسی نقش خود را بازی می کند ...(کاربران

همانطور که در هر فیلم، بازی یا کاری، هر فردی نقش بخصوصی دارد؛ شما هم می توانید برای سایت خود، انواع نقش ها را داشته 

 رکت کننده و مشترک. باشید. مدیرکل، ویرایشگر، نویسنده، مشا

خواندید؛ با استفاده تنظیمات همگانی می توانید تصمیم بگیرید که سایت شما اعضای جدید را قبول کند یا نه. همانطور که در بخش 

 ، می توانید نام نویسی در سایت را فعال یا غیرفعال کنید.عضویتاز قسمت کند یسینونام تواندیم یهر کساز گزینه

، نام نویسی)تصویر سمت راست(به سایت و کلیک روی  ورودرا فعال کرده باشید، بازدیدکنندگان با رفتن به قسمت  نام نویسیاگر 

 می توانند در سایت، نام نویسی کنند)تصویر سمت چپ(.

 

 البته درهر صورت می توانید، با استفاده از مراحل زیر، کاربر جدید با نقش مشخص به سایت اضافه کنید.

 کاربرافزودن 

 را پیداکنید. کاربران، از سمت راست گزینه پیشخوانپس از ورود به  .1

 کلیک کنید. افزودنروی گزینه  .2

 

 در صفحه ظاهرشده، موارد مشخص شده را تکمیل کنید. .3



 

 80صفحه

 iKarsoo.com روز 7در  یسیبدون کدنو تیسا یطراح پنجمروز 
 

 

 : نام کاربری موردنظر را واردکنید. این نام هنگام ورود به سایت، موردنیاز است.نام کاربری)ضروری( .3.1

 ایمیل برای دریافت اطالعیه های سایت، رمز فراموش شده، استفاده می شود.را واردکنید.این  خودمیل : ایایمیل)ضروری( .3.2

 : نام کاربر را واردنمائید. این اطالعات اختیاری است.نام .3.3

 انوادگی کاربر را واردنمائید. این اطالعات اختیاری است.: نام خنام خانوادگی .3.4

 این اطالعات اختیاری است.: وبسایت کاربر را واردنمائید. وبسایت .3.5

پیشنهادی نشان داده می شود. درصورتیکه می خواهید از رمز موردنظرخودتان  رمز، رمزنمایش با کلیک روی دکمه : رمز .3.6

در صورتیکه رمز سستی را واردکنید و اصرار بر ان داشته باشید،  رمز بایستی قوی باشد.استفاده کنید؛ رمز را واردکنید. 

 را عالمت دار کنید. فیاستفاده از رمز ضع دییتابایستی گزینه 

، حساب، به کاربران تازه اتیمربوط به جزئ لیمیارسال اعالمت دار کردن گزینه درصورت : ساز به کاربرفرستادن آگاه .3.7

 جزئیات حساب و رمز به ایمیل کاربر ارسال می شود.

، مشخص شده است. کاربر تازه فرضشینقش پ، قسمت تنظیمات همگانی: نقش پیش فرض کاربر، در صفحه نقش .3.8

 نقش های قابل انتخاب، به ترتیب زیر است:

 (را تغییر دهد.profile)شناسنامهبا ورود به پیشخوان، می تواندفقط کاربری که این نقش را دارد؛:مشترک .3.8.1

شته ایجاد و نوتواند  ینقش مشترک، م یها یژگیعالوه بر دارا بودن و :کاربری که این نقش را دارد؛کننده مشارکت .3.8.2

برای بازبینی برای کاربر مدیر ارسال می شود. درصورت نمی تواند نوشته را انتشار دهد. نوشته مدیریت کند ولی 

 مشارکت کننده مجوز بارگذاری رسانه، ندارد. تایید، نوشته در سایت نمایش داده می شود.

 نیاز به بازبینی مدیر، انتشاردهد. نوشته ایجاد و مدیریت کند و آن را بدونمی تواندسندهینو :سندهینو .3.8.3
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مدیریت و  ،:ویرایشگر عالوه بر دارابودن ویژگی های نویسنده، می تواند نوشته های دیگر کاربران راشگریرایو .3.8.4

 منتشرکند.

 را هم دارد.ویرایشگر پیشخوان دسترسی دارد و تمام ویژگی های های :کاربری که به تمام بخش کلریمد .3.8.5

 ، کلیک کنید.افزودن کاربرروی دکمه  .4

 مدیریت کاربران

 کلیک کنید. کاربران، روی گزینه پیشخوانپس از ورود به  .1

 

را  ی،نام، ایمیل، نقش و تعداد نوشته هاکاربر فهرست و برخی مشخصات کاربراناز قبیل ناممی توانید در صفحه ظاهرشده،  .2

 ز این قسمت می توانید مشخصات کاربران را تغییردهید.بااستفاده ا حداقل یک کاربر با نقش مدیر کل وجود دارد. مشاهده کنید.

 

؛ برای کاربر با نقش مدیرکل فقط ، ظاهر می شودپاک کردنو  ویرایش، گزینه کاربربا قراردادن نشانگر ماوس روی عنوان هر  .3

 را پاک کرد. مدیر کلظاهر می شود؛ به علت اینکه نمی توان کاربر  ویرایشگزینه 

می توانید مشخصات کاربر را تغییردهید. در قسمت شناسنامه کاربر ظاهر می شود و این گزینه،  : با کلیک رویویرایش .3.1

 آن قسمت قابل مشاهده نبود به شرح زیر است:ی که در مهم اردمورد مشخصات توضیح داده شد و مو، درافزودن کاربر

، عالمت دار شود؛ کاربر نوشتنهنگام  یدارید شگریرایکردن و رفعالیغدرصورتیکه گزینه : ویرایشگر دیداری .3.1.1

 موردنظر هنگام نوشتن محتوا؛ دسترسی به ویرایشگر نخواهدداشت.

 یهنگام مشاهدهفقط نوارابزار، عالمت دار شود؛تینوارابزار هنگام مشاهده سا شینمادرصورتیکه گزینه : نوار ابزار .3.1.2

 بل مشاهده خواهدبود.می شود و در مدیریت)پیشخوان( همچنان قاپنهان توسط کاربرموردنظر تیسا
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 ، مشخصات ذخیره می شود.به روزرسانی کاربربا کلیک روی دکمه   .3.1.3

 نام کاربری قابل تغییر نیست!نکته:  

 ظاهر می شود. پاک کردن کاربرانصفحه : با کلیک روی این گزینه، پاک کردن .3.2

 

ا را به کاربر را پاک کنید یا آنه باید تصمیم بگیرید محتوای کاربرکاربرموردنظر، دارای نوشته باشد؛  یکهتدرصور .3.2.1

 دیگری منتقل کنید.

 .محتوای کاربر پاک می شودرا انتخاب کنید؛، محتوا پاک کردن همهدرصورتیکه گزینه  .3.2.1.1

ی کاربری که می و انتخاب نام کاربر؛ تمام نوشته هااختصاص همه مطالب بهگزینه  انتخاب درصورت .3.2.1.2

 منتقل می شود. یی انتخاب کرده اید؛ی که از فهرست کشوبه کاربر خواهید پاک کنید

 ، کاربر پاک می شود.پاک شودپس از انتخاب گزینه موردنظر، با کلیک روی گزینه  .3.2.2

 دیتوان یاجرا، م یرو کیو کل یدسته جمع یکارها ییپاک کردن از فهرست کشو نهی)ها(، و انتخاب گزکاربربا عالمت کردن  .4

 ید.نانتخاب شده را پاک ک یها کاربربطور همزمان 

بطور همزمان  دیتوان یاجرا، م یرو کیو کل تغییرنقش به ...ییاز فهرست کشو نقشموردنظر)ها(، و انتخاب کاربربا عالمت کردن  .5

 به نقش موردنظر، تغییرنقش دهید.انتخاب شده را  یها کاربر

کلیک کاربری نامستون کنار  ، می توان روی ی قابل مشاهده در این صفحهنکته: برای عالمت کردن همه کاربر)ها(

 کنید.

در کادر  کاربر)های( خاصی را دارید؛ می توانید با وارد کردن بخش یا کل نام کاربرنکته: درصورتیکه قصد پیدا کردن 

 )های( موردنظر را پیداکنید.کاربربه سادگی  کاربرانجستجوی جستجو و با کلیک روی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 روز ششم

 ظاهر سایت را عوض کنیم
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 )ظاهر سایت(ه هاپوست

در وردپرس وجود دارد. البته می توانید بصورت پیش فرض با استفاده از پوسته، شما می توانید ظاهر سایت را تغییردهید. چند پوسته 

مناسب  ای که پوسته قسمت .... در مورد نحوه انتخابپوسته ها را بصورت رایگان یا با پرداخت هزینه، به وردپرس اضافه کنید. در 

 می خوانید.باشد؛ یت شما سا

 یت پوسته ها در وردپرسمدیر

 کلیک کنید. نمایش، روی گزینه پیشخوانپس از ورود به  .1

 

 ، تمام پوسته های نصب شده را می بینید.پوسته هادر صفحه  .2
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. این ر و شانزده وجود داردو دو هزا دو هزار و پانزده، دو هزار و چهاردهسه پوسته با نام های همانطور که در تصویر باال می بینید، 

 پوسته ها بطور پیش فرض در وردپرس وجود دارد و مناسب سایت های بالگ است.

ظاهر سایت خیلی ساده صفحه اول سایت است. همانطور که می بینید بخشی از تصویر زیر فعال است.دو هزار و شانزده پوسته 

 تخاب و اضافه کنید.می توانید پوسته زیباتری را ان نصب پوستهدر قسمت  است.

 

 .ظاهر می شود پیش نمایشو  فعال کردن، جزئیات پوسته، گزینه های تصویر هر پوستهبا قراردادن نشانگر ماوس روی  .3

همانطور که در تصویر می بینید جزئیات پوسته شامل تصویر نمونه ای جزئیات پوستهبا کلیک روی گزینه : جزئیات پوسته .3.1

 پوسته، طراح پوسته و توضیح مختصری در مورد پوسته است.از پوسته، نام پوسته، نسخه 
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 ، پوسته انتخابی بعنوان پوسته فعال سایت خواهدشد.فعال کردن: با کلیک روی گزینه فعال کردن .3.2

 : قبل از فعال کردن پوسته می توانید پیش نمایش آن را بصورت زنده ببینید. پیش نمایش زنده .3.3

 نصب پوسته

 کلیک کنید. نمایش، روی گزینه پیشخوانپس از ورود به  .1

 کلیک کنید. پوسته تازه، روی افزودن پوسته هادر صفحه  .2

 

 دو انتخاب وجود دارد: در صفحه بازشده، .3

 wordpress.orgکه در سایت  :  در صفحه باز شده پوسته های رایگانیwordpress.orgپوسته های استفاده از  .3.1

، پوسته هایی را فقط  صافی خصوصیاتمی توانید با کلیک روی دکمه  ،وجود دارد و قابل نصب است را نمایش می دهد

 :مشاهده کنید که شامل خصوصیات انتخابی شما هستند
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بخش قبلی؛ می توانید  3و  1مثل قسمت  پیش نمایشیا دکمه  جزئیات و پیش نمایشبا کلیک روی دکمه   .3.1.1

 جزئیات و پیش نمایش زنده پوسته را ببینید.

؛ پس از تکمیل نصب، با کلیک روی روی وردپرس نصب می شودموردنظر ، پوسته نصبه با کلیک روی دکم .3.1.2

 .نیدمی توانید پوسته موردنظر را بعنوان پوسته فعال سایت انتخاب ک فعال کردن

کلیک کنید می توانید فایل  بارگذاری پوستهدرصورتیکه روی دکمه : ددر کامپیوتر خودتان داریاستفاده از پوسته هایی که  .3.2

 حاوی پوسته ای که در کامپیوترتان وجود دارد، را نصب کنید:

 کلیک کنید. مرورروی دکمه  .3.2.1

 هم اکنون نصب کنانتخاب فایل مربوط به پوسته، وکلیک روی دکمه  .3.2.2

می بینید. با نصب شد. یپوسته به خوبدر صفحه بازشده، درصورتیکه پوسته با موفقیت نصب شود، پیامی شبیه  .3.2.3

، پیش نمایش آن پیش نمایش زندهی توانید آن را فعال کنید یا قبل از آن با کلیک روی م فعال کردنکلیک روی 

 را بصورت زنده ببینید؛ سپس آن را فعال کنید.

 تلف یک پوستهخهای م بخش

 بخش های زیر است:ساختار یک صفحه ساده وردپرس شامل 

 (سرصفحهheader): ی و  ممکن است حاو کوتاه یمعرفعنوان،  شامل معموال(فهرستmenu) .و کادر جستجوباشد 

 (محتواcontent):  استشامل محتوای نوشته ها، برگه ها و ... و قسمت دیدگاه. 

 (پاصفحهfooter)(شامل ابزارک ها، اطالعات مربوط به طراح سایت، حق نشر :copyright.و... باشد ) 

 ستون (کناریsidebar)آخرین دیدگاه ها، بایگانی، نوشته ک های : حداقل یک ستون کناری وجود دارد که شامل ابزار

البته ممکن است یک پوسته بیشتر از یک  ها، دسته ها و اطالعات شامل ورود و خروج از حساب کاربری و... می باشد.

 ستون کناری و شامل ابزارک های بیشتری هم باشد. 
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 نکته:  درمورد ابزارک ها در قسمت ابزارک در همین بخش می خوانید.

با کادر  ی کهحاوی یک نوشته را نمایش می دهد؛ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، قسمتای زیر صفحه  تصویر

 است. زردستون کناریو کادر  پاصفحه، کادر قرمز، محتوا، کادر سبز سرصفحهمشکی مشخص شده است 

 

 البته ممکن است هر پوسته شامل موارد اضافی و سفارشی شده ای باشد.
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 رستساخت فه

، "خانه"شامل  است. این فهرست ( دارای یک فهرستheaderهمانطور که در تصویر مشاهده کردید قسمت سرصفحه)

 البته با توجه به پوسته می توان فهرست را در قسمت های مختلف پوسته قرارداد. است. "تماس با ما"و  "وبالگ"

 برای ساخت فهرست مراحل زیر را دنبال کنید:

 را پیدا کنید. نمایش، گزینه  پیشخوانپس از ورود به  .1

 

 کلیک کنید. فهرست هاروی گزینه ، نمایشگزینه  پیداکردنپس از  .2

 کلیک کنید. ویرایش فهرست هابرای ساخت فهرست ها روی گزینه  .3

 کلیک کنید. فهرست تازه ای بسازیدروی پیوند  .3.1

 

 کلیک کنید. ستساخت فهروارد کنید و روی دکمه  نام فهرستنام فهرست را در کادر  .3.2

داشته باشید، با استفاده از کادر های سمت در فهرست خود  تمایل داریدکه  برگه، نوشته، دسته و پیوند های دلخواهی .3.3

 راست به شرح زیر به فهرست اضافه کنید:
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 :دسته به فهرستو  نوشته،افزودن برگه .3.3.1

سمت سمت راست، روی کادر ق اینکه قصد افزودن کدامیک از موارد باال را دارید، ازبا توجه به   .3.3.1.1

 کلیک کنید تا باز شود. موردنظر

انتخاب  انتخاب همه، یا کلیک روی موردنظر را با کلیک روی مربع کنار آن )های( برگه، نوشته یا دسته .3.3.1.2

 کنید.

 :افزودن پیوند دلخواه .3.3.2

 کلیک کنید تا باز شود. پیوندهای دلخواه، از قسمت سمت راست، روی کادر  .3.3.2.1

 تایپ کنید.نشانی که می خواهید با کلیک روی پیوند، باز شود را در کادر  نشانی موردنظر را .3.3.2.2

 تایپ کنید. متن پیوندمتن پیوند را هم در کادر  .3.3.2.3

  کلیک کنید. افزودن به فهرستروی دکمه، انتخابپس از  .3.4

انتخاب هر گزینه  چیدمان گزینه های فهرست را تغییردهید. به این صورت که باهر زمانی که بخواهید می توانید ترتیب و  .3.5

و کشیدن آن به باال و پایین ترتیب گزینه موردنظر، و با کشیدن آن به باال و پایین و همینطور چپ و راست چیدمان آن را 

 را هم تغییردهید. یا نه که زیر گزینه باشد

جایگاه ها ؛ در قسمت با توجه به اینکه پوسته فعال، چه جایگاه)موقعیت( هایی را برای نمایش فهرست پشتیبانی می کند .3.6

می توانید جایگاه های موردنظر را مشاهده کنید. کلیک روی جایگاه موردنظر،  تنظیمات فهرستاز قسمت  در پوسته

 باعث نمایش فهرست ساخته شده در آن جایگاه می شود.

 کلیک کنید. ذخیره فهرستبرای ساخت فهرست، روی دکمه  .3.7

 سازماندهی و ویرایش فهرست

 رست و حتی هنگام ساخت فهرست، می توانید آن را ویرایش و سازماندهی کنید. پس از ساخت فه

 را پیدا کنید. نمایش، گزینه  پیشخوانپس از ورود به  .1

 



 

 91صفحه

 iKarsoo.com روز 7در  یسیبدون کدنو تیسا یطراح ششمروز 
 

 کلیک کنید. فهرست ها، روی گزینه نمایشپس از پیداکردن گزینه  .2

 کنید.کلیک  گزینشانتخاب کنید و روی دکمه فهرست کشوییاز سمت چپ، فهرست موردنظر را از  .3

 

 کنید.کلیک سمت چپ آن روی فلش ، برای ویرایش و سازماندهی هر گزینه .4

 ویرایش متن گزینه: همانطور که در تصویر باال می بینید، می توانید متن گزینه موردنظر، را تغییردهید.  .5

 جابجایی گزینه:  .6

 نتقل می شود.م ترباال یک گزینه به، گزینه موردنظریکی به باالبا کلیک روی : به باال یکی .6.1

 منتقل می شود. تر پایینیک گزینه ، گزینه موردنظر به یکی به پایینبا کلیک روی :یکی به پایین .6.2

 گزینه موردنظر زیر گزینه گزینه باالیی می شود. زیر...با کلیک روی :...زیر .6.3

 شود.گزینه موردنظر از زیر گزینه گزینه باالیی خارج می  خروج از...با کلیک روی : ...خروج از  .6.4

 ، گزینه موردنظر به باالی تمام گزینه ها منتقل می شود.رفتن به باالبا کلیک روی :رفتن به باال .6.5

 تغییرات انجام شده لغو می شود. لغوبا کلیک روی  :لغو تغییرات .7

 ، گزینه موردنظر حذف می شود.حذف: با کلیک روی حذف گزینه .8

 د.کلیک کنی ذخیره فهرستبرای ذخیره تغییرات روی دکمه  .9

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 روز هفتم

 افزایش امکانات سایت
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 ابزارها )ابزارهای توکار وردپرس(

 وردپرس شامل یکسری ابزارهای توکار که شامل مخابره، برگردان دسته ها و برچسب ها، درون ریزی و برون ریزی است.

 مخابره

ا پس از ویرایش در قالب یک نوشته در وبالگتان و آن ردیکن انتخاباز وب را  یکه بخش دهدیامکان را م نیشما اه ب مخابره

 منتشر کنید. 

 برای آزمایش این ابزار، یک سایت را در مرورگرتان باز کنید؛ سپس مراحل زیر را طی کنید:

 را پیدا کنید. ابزارها، گزینه پیشخوانپس از ورود به  .1.1

وار عالقه مندی ها یا را به ن، تصویرابزارها، و مشاهده صفحه ابزارپس از کلیک روی گزینه  .1.2

 ( بکشید.Favoriteنشانک ها)

 حاال به سایتی که بازکرده اید بروید؛ قسمتی از محتوای موجود را انتخاب کنید. .1.3

 که در نوارابزار قرار داده بودید؛ کلیک کنید. مخابره کنیدروی نشانک  .1.4

سب های قابل انتخاب را نمایش می پنجره جدیدی باز می شود که یک ویرایشگر حاوی محتوای انتخابی، دسته و برچ .1.5

 دهد.

کلیک کنید، در کلیک کنید؛ نوشته منتشر می شود. اگر روی فلش دکمه انتشاراگر روی دکمه  .1.6

 فهرست ظاهرشده می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

 

 ود.نوشته بصورت پیش نویس، ذخیره می شپیش نویس  با کلیک روی گزینهذخیره پیش نویس:  .1.6.1

پنجره جاری بسته می شود؛ و ویرایشگر نوشته باز می  ویرایش گر عادی: با کلیک روی گزینه ویرایش گر عادی .1.6.2

 شود. که در این حالت امکانات بیشتری در اختیار دارید.
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مرورگر پیش نمایش نوشته را مشاهده می کنید. و  در، می توانید نمایشپیش : با کلیک روی گزینه پیش نمایش .1.6.3

 مورد انتشار آن تصمیم بگیرید.سپس در

 یزیبرون ر

 .دیکن یزیاطالعات را برون ر دیبا د؛یانتقال ده یوردپرس تیسا کیرو به  تیاطالعات سا دیشما بخواه اگر

 :دیکن یرا ط ریکار، مراحل ز نیانجام ا یبرا

 کیاطالعات وردپرس کل یزیبرون ر یزیدرون ر نهیگز یوردپرس، سپس رو یابزارها ابزارها نهیگز شخوان،یپس از ورود به پ.1

 .دیکن

 :دیکن یزیبرون ر دیخواه یرا م ییچه محتوا دیصفحه انتخاب کن نیدر ا. 2

 یهاها و نوشتهدلخواه، موارد متفرقه، فهرست یهانهیزم ها،دگاهیها، دها، برگهنوشته یشامل همه نی: اییهر محتوا 

 .شودیم یسفارش

 هانوشته 

 هابرگه 

 رسانه 

 .نوشته ها وجود دارد یبرا یو دسته بند خ،یهر کدام از موارد باال امکان انتخاب تار یبرا

 .دیکن کیشده کل یزیپرونده برون ر افتیدکمه در یرو.3

 یگرید یوردپرس تیرا وارد سا لیفا نیا ،یزیبا استفاده از ابزار درون ر د،یتوان یشود که م یدانلود م xmlلیفا کی

 .دیبکن

 یزیدرون ر

 .اوردیشما ب یکنون تیها را به ساآن تواندیوردپرس م د،یدار گرید یمحتوا تیریمد ستمیس کیدر  ییهادگاهید ایها شما نوشته گرا

ها و دلخواه، دسته یهانهیزم ها،دگاهیها، دها، برگهنوشته دیخواه یو م دیدار گرید یوردپرس تیسا کیمثال ممکن است  یبرا

 :دیکن یرا ط ریکار، مراحل ز نیانجام ا یوردپرس. برا یبربرون یها از پروندهبرچسب

 .دیکن کیدر وردپرس کل یزیدرون ر یزیدرون ر نهیگز یوردپرس، سپس رو یابزارها ابزارها نهیگز شخوان،یپس از ورود به پ. 1

 یزیرمحتوا به وردپرس درون تیریمد یهاستمیس گریخود را از د یمحتوا دیتوانیها مرا که توسط آن ییهاصفحه افزونه نیدر ا.2

 .دهدینشان م د،یکن
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 .دیکن کینصب را کل ینهیگز شود،یکه به شما نشان داده م یاو سپس در پنجره دیمبدا را انتخاب کن یمحتوا تیریمد ستمیس

افزونه افتنییها براافزونه یتا پوشه دیکن کیکل وندیپ یوجود ندارد، بر رو ستیل نیشما در ا یمحتوا تیریمد ستمیکه س یدر صورت

 .مناسب شما جستجو شود ی

اکنون نصب هم نهیگز یرو د،یانتقال ده دیکه دار یوردپرس تیسا کیاطالعات را از  دیمثال اگر بخواه یبرا .2.1

 .دیکن کیکل WordPress نهیگز ریکن ز

 .دیکن کیکل ز،یدرون ر یاجرا نهیگز یپس از نصب، رو .2.2

 .دیرا انتخاب کن دیکرد یزیبرون ر گریوردپرس د تیکه از سا یلیفا و دیکن کیدکمه مرور کل یرو .2.3

 .دیکن کیآن کل یزیپرونده و درون ر یدکمه بارگذار یرو .2.4

کاربر  نکهیا اید،یانتخاب کن ،یزیدر حال درون ر ینوشته و برگه ها سندهینو ینام کاربر دی: بعد از انجام مرحله باال، بانکته

 .دیبساز دیجد

 افزونه ها

 کانات و ابزارهای توکار وردپرس جوابگوی نیاز یک سایت نیست، به همین علت از افزونه های استفاده می کنیم.ام

وردپرس  یمستقل از گروه توسعه سانینوها توسط هزاران برنامهافزونه.دهندیم شیوردپرس را افزا و امکانات یهاییها تواناافزونه

 برای هر کاری افزونه ای در مخزن افزونه وردپرس . معموالشوندینوشته م ایدر سراسر دن

(https://wordpress.org/plugins ،وجود دارد )آمار بازدیدکنندگان، فرمهای موردنیاز سایت  افزونه هایی مربوط به مثال

یا غیررایگان د که ممکن است رایگان روجود دا مستقل از مخزن وردپرسدر سایت های البته افزونه هایی هم .مثل تماس  با ما

 باشد.

 

 

 ها در وردپرس نصبافزونه

 نکات قبل از نصب:

 هر چقدر این زمان کم باشد؛ بهتراست. :زمان آخرین به روزرسانی افزونه 

  :پیشنهاد می شود افزونه هایی که با نگارش وردپرس شما سازگار نیست، را نصب سازگاری افزونه با نگارش وردپرس

 .نکنید
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 را پیداکنید. افزونه هاگزینه ،نپیشخواپس از ورود به  .1

 

 ، صفحه زیر مشاهده می شود:افزودنپس از کلیک روی گزینه  .2

 

 این صفحه شامل سه قسمت اصلی می باشد: .3

 .می توانید افزونه های پیشنهادی مخزن افزونه وردپرس را مشاهده کنیددر ابتدا، وردپرس: های مخزن افزونهنمایش  .3.1

 .، افزونه های مربوطه را مشاهده کنیدجستجوی افزونه هاسنده یا برچسب در کادر با واردکردن واژه، نویجستجو:  .3.2

، سپس روی دکمه بارگذاری افزونهافزونه را دانلود کرده باشید؛ روی دکمه  zipبارگذاری فایل افزونه: درصورتیکه فایل  .3.3

 کلیک کنید. مرور...

 ، کلیک کنید.نصبرا نصب کنید، روی دکمه درصورتیکه تمایل دارید افزونه موردنظر : هم اکنون نصب کن .4

 .شودپس از کلیک روی دکمه نصب، صفحه عملیات نصب نمایش داده  .5
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 ، افزونه فعال و قابل استفاده است.فعال کردنبا کلیک روی دکمه پس از اینکه عملیات نصب با موفقیت همراه بود،  .6

 

 :افزونه نکات پس از نصب

 ه دیگرافزونیا چند یکیافزونه با  کیممکن استحال  نیها هماهنگ است. با اافزونه ریوردپرس و ساموارد افزونه با هسته  شتریدر ب

ابتدا  مشکلحل  یها است. براتداخل افزونه ت،یمشاهده شده در سا بیاز مشکالت عج یاریبس یعلت احتمالداشته باشد.تداخل 

 دیادامه ده یاکار را تا مرحله نیو ا دیها را دوباره فعال کناز افزونه یمختلف یهابیسپس ترک د،یکن رفعالیخود را غ یهاهمه افزونه

 .دیکن دایاند، پشده یرا که موجب بروز ناهماهنگ ییهاافزونه ای تا افزونه
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پوشه در  مربوط به افزونه یمربوط به آن افزونه را در شاخه یهابا مشکل مواجه شد و وردپرس از کار افتاد، پرونده یاافزونه اگر

 شود. رفعالیخود غتا خودبه دیده نامرییتغ ایدیپاک کن wp-content/pluginsافزونه

 مدیریت افزونه ها در وردپرس

 را پیداکنید. افزونه هاگزینه  ،پیشخوانپس از ورود به  .1

 

هر افزونه گزینه های زیر  ، فهرستی از تمام افزونه های نصب شده را مشاهده می کنید.افزونه هاپس از کلیک روی گزینه  .2

وجود دارد. البته اگر بروزرسانی جدیدی برای افزونه، وجود داشته باشد؛ گزینه  پاک کردن، ویرایش، فعال/غیرفعال کردن

 .را هم خواهید دید دیروز کناکنون بههم

 

ر صورتی که فعال باشد، و د می شود.، فعال فعال کردن: اگر افزونه ای غیرفعال باشد، با کلیک روی فعال/غیرفعال کردن .2.1

 ، غیرفعال می شود ولی پاک نخواهدشد.غیرفعال کردنبا کلیک روی 

، افزونه موردنظر را ویرایشدرآینده درصورت مهارت و دانش داشتن ویرایش افرونه ها، می توانید با کلیک روی : ویرایش .2.2

 ه ام ولی با نرم افزارها، نه از این راه.تا بحال افزونه های زیادی را برای بومی سازی، ویرایش کرد ویرایش کنید.
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، ک کردنپامعموال داده ها و اطالعات یک افزونه در پایگاه داده وردپرس ذخیره می شود. پس از کلیک روی :پاک کردن .2.3

افزونه و ، تاییدظاهر می شود. پس از کلیک روی "آیا شما مطمئنید که میخواهید افزونه و داده هایش را پاک کنید؟"پیغام 

 داده هایش پاک می شود.

 : با کلیک روی این گزینه، افزونه موردنظر به آخرین نگارش موجود، به روز رسانی می شود.به روز کنید .2.4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست

 XAMPPحل مشکالت مربوط به 
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 Xampp در mysql و Apacheشروع بکارنشدن حل مشکل خطای 

امه دیگر لوکال هاست در حال اجراست؛ به عبارتی برنامه دیگری درحال این مسئله معموال هنگامی اتفاق می افتد که یک برن

 .(استفاده می کند 3306از  MySQL و 80از پورت Apache)هستند XAMPP استفاده از پورت های پیشفرض

 Apacheقسمت اول: حل مشکل شروع بکارنشدن 

 80، پورت Apache کند(، پس از شروع بکار کردن استفاده می 80فعال باشد)که از پورت  IIS برای مثال درصورتیکه سرویس

 .شروع بکار نمی کند Apache در دسترس نیست و

 :است، می توانیم آن را غیرفعال کنیم IIS درصورتیکه فرض کنیم آن برنامه:روش اول

  7و  8ویندوز 

 . برای شما باز شود Run را فشار دهید تا پنجره ” windows + R ” کلیدهای .1

 .را فشار دهید Enter را وارد کنید و کلید ” cpl“ شما متن در این کادر .2

 .شوید Turn windows features on or off در پنجره بازشده ، وارد قسمت .3

کلیک کنید تا هیچ عالمتی نداشته باشد.  Internet Information Servic در این مرحله روی مربع کنار گزینه .4

 .یک کنید و مطمئن شوید هیچکدام از گزینه های آن عالمت ندارندبرای اطمینان از صحت عملکرد، روی + کل

 .عملیات را تاییدکنید؛ در صورت پیام راه اندازی مجدد سیستم، این کار را انجام دهید OK در آخر با کلیک روی .5

 10ویندوز 

 .شوید Control Panel وارد .1
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 .کلیک کنید Programs در پنجره بازشده، روی .2

 

 .شوید Turn windows features on or off ، وارد قسمت در پنجره بازشده .3

 

کلیک کنید تا هیچ عالمتی نداشته باشد.  Internet Information Servic در این مرحله روی مربع کنار گزینه .4

 .برای اطمینان از صحت عملکرد، روی + کلیک کنید و مطمئن شوید هیچکدام از گزینه های آن عالمت ندارند
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 .عملیات را تاییدکنید؛ در صورت پیام راه اندازی مجدد سیستم، این کار را انجام دهید OK ا کلیک رویدر آخر ب .5

خب اگر مشکل هم با روش باال حل نشد، یا به دالیلی از روش اول نمی خواهید استفاده کنید، باید پورت های مورد استفاده 
 :را تغییر دهیم (Apache) برای آپاچی (xampp)زمپ

 : (xampp) در زمپ (Apache) وم: آموزش تغییر پورت آپاچیروش د

 :تغییر دهیم 8080را به پورت (  80می خواهیم پورت پیشفرض ) یعنی  روشدر این 

 .یا برنامه مشابه باز کنید notepade را با برنامه httpd.conf فایل .1
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نام آن  C ایو دیگری نصب کرده اید، بجایدر در xampp البته اگر شما) C:\xampp\apache\conf راه اول: به مسیر

 .را باز کنید httpd.conf سپس .را قراردهید( بروید

 روبروی config ، سپس روی دکمه(xampp-control)را باز کرده xampp control panel راه دوم:برنامه

Apache کلیک کنید. سپس روی گزینه Apache (httpd.conf) کلیک کنید. 

 

 .تغییر دهید Listen 8080 را جستجو و آنرا به Listen 80 عبارت .2
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 .تغییر دهید ServerName localhost:8080 را پیدا کرده و آنرا به ServerName localhost:80 عبارت .3

 
 .فایل را ذخیره کنید .4

 .یا برنامه مشابه باز کنید notepade را با برنامه httpd-ssl.conf  فایل .5
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در درایو دیگری  xampp البته اگر شما)C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf راه اول: به مسیر

 .را باز کنید httpd-ssl.conf سپس .نام آن را قراردهید( بروید C نصب کرده اید، بجای

راه 

 روبروی config ، سپس روی دکمه(xampp-control)را باز کرده xampp control panel برنامهدوم: راه 

Apache ید. سپس روی گزینهکلیک کن Apache (httpd-ssl.conf) کلیک کنید. 
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 .تغییر دهید Listen 4499 را پیدا و به Listen 443 عبارت .6
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تغییر دهید. )اگر عبارت  ServerName localhost:4499را بهServerName localhost:443در آخر نیز عبارت .7
ا رServerName www.example.com:443باال پیدا نشد؛ عبارت

 .تغییردهید ServerNamewww.example.com:4499به

 

 .اجرا کنید ی مربوط به لوکال هاستیا سایر برنامه ها IIS را در کنار XAMPP حاال شما می توانید .8

 .داستفادهکنیhttp://localhost:8080 باید از آدرس XAMPP بعد از عملیات فوق ، برای دسترسی به سرور

 

 Mysql بکارنشدن قسمت دوم : حل مشکل شروع

 (xampp) در زمپ Mysql آموزش تغییر پورت

توسط برنامه دیگری اشغال شده باشد و در این  mysql پورت ن طور که در تغییر پورت آپاچی توضیح دادم ممکن استهما
 .در زمپ نخواهید بود mysql کردن start صورت قادر به

 :را انجام دهید در زمپ به ترتیب مراحل زیر mysql برای تغییر پورت

 .یا برنامه مشابه باز کنید notepade را با برنامه my.ini فایل .1

 
نام آن را  C در درایو دیگری نصب کرده اید، بجای xampp البته اگر شما)c:\xampp\mysql\bin راه اول: به مسیر

 .را باز کنید my.ini قراردهید( بروید سپس
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 روبروی config ، سپس روی دکمه(xampp-control)را باز کرده xampp control panel راه دوم: برنامه

Mysql کلیک کنید. سپس روی گزینه my.ini کلیک کنید. 

 

 .تغییردهید 3307را به  3306را پیدا کردید، بعد از عالمت = عدد  port هر جایی که عبارت .2
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 .فایل را ذخیره کنید و ببندید .3

 .یا برنامه مشابه باز کنید notepade را با برنامه php.ini فایل .4

 
نام آن را قراردهید(  C در درایو دیگری نصب کرده اید، بجای xampp البته اگر شما) c:\xampp\php راه اول: به مسیر

 .را باز کنید php.ini بروید سپس
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 یروبرو config ، سپس روی دکمه(xampp-control)را باز کرده xampp control panel راه دوم: برنامه

Apache کلیک کنید. سپس روی گزینه PHP (php.ini) کلیک کنید. 
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 .تغییردهید 3307را به  3306را پیدا کنید، بعد از عالمت = عدد  mysql.default_port عبارت .5

 
 .فایل را ذخیره کنید و ببندید .6

7. Apache را یک بار Stop و دوباره Start کنید.



 

 

 

 

 

 

 دانلود رایگان جلسه اول فیلم دوره طراحی سایت بدون کدنویسی

با کلیک روی این  را طراحی سایت بدون کدنویسی فیلم آموزشی دورهجلسه اول  دیمی توان 

 .رایگان دانلود کنیدخط،

 

 دوره طراحی سایت بدون کدنویسی %30تخفیف 

گام ، دوره طراحی سایت بدون کدنویسی %30تخفیف با  با  کلیک روی این خطمی توانید

 را تهیه کنید. شرفته تریبه گام همراه با نکاتی پ

 

 

  

http://bit.ly/2KJ68My
http://bit.ly/2TMy6Ze
http://bit.ly/2TMy6Ze
http://bit.ly/2TMy6Ze
http://bit.ly/2TMy6Ze
http://bit.ly/2KJ68My
http://bit.ly/2KJ68My
http://bit.ly/2KJ68My
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 .دینداررا  یکیکتاب الکترون نیا اتیمحتو رییشما حق تغ

 .دینداررا  یکیکتاب الکترون نیشما حق فروش مجدد ا

 ... یول

 .دیدانلود بگذار یخود برا تیآنرا در سا دیتوان یمشما 

 .دیبده گرانیآنرا به د دیتوان یمشما 

 .دییخود ارائه نما التهمراه محصو هیآنرا بعنوان هد دیتوان یمشما 

 تیآن ، لطفا نام سا اتیمحصول و محتو نیدر صورت استفاده از ا

www.ikarsoo.com دیذکر کن زیرا ن. 

 

 

 

 

 

 

 

 است ایکارسومحصول متعلق به  نیا یو معنو یحقوق ماد یتمام

http://ikarsoo.com/

