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مراحل ابتدایی نصب وردپرس
نصب وردپرس در سیپنل و دایرکت ادمین
برای نصب وردپرس ابتدا شما نیاز به یک هاست و کنترل پنل آن دار ید .این موارد را باید از شرکتهای ارائه دهنده هاست و سرور تهیه
کنید .معموال هاستهای اشتراکی داری کنترل پنل سی-پنل ( )C-Panelهستند .عالوه بر سی-پنل ،کنترل پنل دیگری بهنام دایکرت ادمین
( )Direct Adminنیز وجود دارد که نصب وردپرس در آنها تفاوتی ندارد .شما برای نصب وردپرس ابتدا باید آخر ین نسخه آن را از سایت وردپرس
فارسی دانلود کنید .فایل وردپرس دورن یک فایل ز یپ قرار داده شده است .سپس در دایرکت ادمین و یا سی پنل خود باید وارد File
 Managerشده و سپس پوشه  Public_htmlرا باز کنید .هر چیزی که درون این پوشه آپلود کنید ،بر روی صفحه اصلی سایت شما نمایش
داده خواهد شد ،پس باید فایل ز یپ وردپرس را اینجا آپلود کنید.
پس از آپلود یک فایل ز یپ به نام  wordpress.zipنمایش داده میشود که باید آنها از حالت فشرده خارج یا همان  Extractکنید .بعد از
اینکار پوشهای به نام  wordpressتشکیل خواهد شد که محتویات آن را باید دوباره به صفحه  Public_htmlمنتقل کنید .توجه داشته باشید
که پس  Extractفایلهای وردپرس به این قسمت منتقل شدهاند .file manager/public_html/wordpress :برای انتقال فایلهای پوشه
وردپرس به مسیر قبلی باید تمامی محتویات این پوشه را  Select allکرده و سپس به آنها را به صفحه قبل یعنی همان آدرس public_html
منتقل کنید .پس از اینکار میتوانید فایل ز یپ و آن پوشه  WordPressرا پاک کنید تا فقط محتویات پوشه در  public_htmlشما نمایش
داده شود .پس از انجام اینکار وردپرس بر روی سایت شما نصب شده و باید برای آن یک دیتابیس در کنترل پنل هاست تهیه و اطالعات آن
را در صفحه پیشفرض  yoursite.com/wp-adminوارد کنید تا سیستم راهاندازی وردپرس با موفقیت انجام شود.

نمای اولیه از پیشخوان

پس از اتمام مراحل نصب وردپرس و انتخاب نام کاربری و رمز عبور ،شما باید به حساب کاربری خود وارد ( )Loginشو ید .آدرس پیشفرض
صفحه ادمین وردپرس به شکل  yoursite.com/wp-adminاست .پس از ورود به این صفحه میبایست اطالعاتی که در مراحل ثبتنام
انتخاب کردهاید را وارد کنید .پس از وارد شدن ،شما مستقیما به صفحه پیشخوان وردپرس هدایت میشو ید .پرکاربردتر ین صفحه پنل
مدیر یت وردپرس برای ما همین صفحه پیشخوان است .همانند تصو یر باال ،بهترتیب به معرفی تکتک قسمتهای صفحهاصلی پیشخوان
وردپرس خواهیم پرداخت.
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قسمت  )1نوار ابزار
این نوار شامل قسمتهایی است که به شما کمک میکند زودتر به خواستههایتان برسید .با اینکه معموال وبمستران از این
نوار استفاده نمیکنند اما برای دسترسی به نمایش سایت میتوانید از آن استفاده کنید .از سمت راست به چپ میتوانید
لوگو وردپرس ،که در ز یرمنو آن درباره وردپرس ،مستندات ،انجمنهای پشتیبانی و بازخورد ( )Feedbackوجود دارد ،را مشاهده
کنید .پس از این لوگو یک عالمت خانه و نام سایت شما قرار دارد که با نگهداشتن ماوس بر روی آن میتوانید ز یرمنو «مشاهده سایت» را
ببینید و برای دیدن صفحه اصلی روی آن کلیک کنید .اگر هم افزونه و یا قالبی در سایت شما نیاز به بروزرسانی داشته باشد ،از این طر یق
به شما اطالع داده میشود .لوگو بعدی مربوط به دیدگاهها ()Commentsی سایت شما است .عددی که در کنار آن نوشته شده است هم
تعداد دیدگاههایی است که در حالت «در انتظار تایید» قرار دارند .پس از این لوگو هم میتوانید به سرعت یک المان تازه در سایت بساز ید.
در این قسمت اجازه دار ید که نوشته ،رسانه ،برگه و کاربر جدید نیز ایجاد کنید.

در سوی دیگر این نوار «سالم …» را به همراه آواتار پیشفرض وردپرس مشاهده میکنید .ز یرمنوی این قسمت که در همان ابتدای کار بسیار
با اهمیت است« ،و یرایش شناسنامه من» نام دارد .پس از وارد شدن به این قسمت میتوانید اطالعات حساب کاربری خود را و یرایش کنید.
اولین قسمت «گز ینههای شخصی» نام دارد .اولین فیلد مربوط به «و یرایشگر دیداری» متن است که نیازی به غیرفعال کردن آن نیست .در
قسمت بعد میتوانید انتخاب کنید که هنگام و یرایش کدها آنها بولد شوند یا خیر که باز هم نیازی به انتخاب آن نیست .قسمت بعد
مربوط به تم محیط کاربری وردپرس است که میتوانید آنها را تست و ز یباتر ین را برای خود انتخاب کنید .میانبر ()Shortcutها نیز نیازی به
تایید ندارد اما قسمت نوار ابزار را توصیه میکنم غیرفعال کنید .در صورتی که در حساب وردپرس خود الگین باشید و این گز ینه فعال باشد،
باالی صفحه اصلی و تمامی صفحههای سایت شما نوار ابزار دیده میشود که ظاهر و تناسب خوبی با قالب سایت ندارد و میتوانید آن را
از این بخش غیر فعال کنید.
قسمت دوم بخش و یرایش شناسنامه «نام» نام دارد! در این قسمت میتوانید نام کاربری خود را تنها نگاه کنید  ):امکان و یرایش کردن به
صورت دستی وجود ندارد و برای آن نیاز به افزونه  Username Changerدار ید .وقتی برای اولین بار به این صفحه مراجعه میکنید ،نام و
نام خانوادگی شما خالی است و باید آن را پر کنید ،سپس میتوانید در فیلد «نمایش عمومی نام» انتخاب کنید که چه اسمی در سایت
برای شما و کاربرانتان نمایش داده شود .قسمت بعدی «اطالعات تماس» نام داشته و در آن باید حتما ایمیل خود را وارد و یا به صورت
اختیاری وبسایت و یا آدرس وبالگ ،شبکههای اجتماعی خود را وارد کنید .قسمت زندگینامه نیز یکی از مهمتر ین بخشهای و یرایش
پروفایل است .در این قسمت میتواند توضیح کوتاهی در مورد خود بنو یسد تا در سایت نمایش داده شود ،این متن ممکن است تنها در
بعضی از قالبهای وردپرس پشتیبانی شود .تصو یر پروفایل هم بسیار مهم است و باید از طر یق سامانه جهانی گراواتار ( )Gravatarتصو یری
را برای ایمیل خود تنظیم کنید .آخر ین قسمت «مدیر یت حساب» نام داشته و در آن میتوانید رمز جدیدی را انتخاب کنید .قسمت نشستها
هم مربوط به دستگاههایی ( )Devicesاست که در آنها به این حساب وردپرس الگین شدهاید .یادتان نرود هر تغییری که در این صفحه
اعمال کردید را باید با زدن دکمه «بروزرسانی مشخصات کاربری» تایید کنید.
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قسمت  )2منوی اصلی
این منو که در سمت راست صفحه پیشخوان وردپرس قرار دارد ،منوی اصلی شما بوده و از طر یق آن میتوانید به بخشهای
مختلف پنل وردپرس دسترسی داشته باشید .این منو به صورت پیشفرض بر روی پیشخوان و ز یرمنو «خانه» قرار دارد .در
قسمت بروزرسانی میتوانید افزونهها و یا قالبهای نصب شده خود را آپدیت کنید .اگر آپدیتی عرضه شده باشد به شما
اطالع داده میشود و نیازی به چککردن همیشگی آن نیست .در ادامه بهترتیب ،نوشتهها ،رسانه ،برگهها ،دیدگاهها ،نمایش ،افزونهها،
کاربران ،ابزارها و تنظیمات ( )Settingsقرار دارند که در ادامه کتاب به بررسی آنها خواهیم پرداخت .در انتهای این لیست نیز میتوانید با
زدن گز ینه جمعکردن فهرست ،این منو را کوچکتر کنید تا تنها لوگو این عناوین نمایش یابند.

قسمت  )3باکسهای پیشخوان
چیزی که در قسمت خانه برای شما نمایش داده میشود ،باکسهایی است که در آن میتوانید خالصهای از فعالیتها را
مشاهده کنید .دو باکس مهم و ضروری که مدیران همه سایتهای وردپرسی آن را بر روی پیشخوان خود قرار میدهند،
باکسهای «در یک نگاه» و «فعالیت» هستند .در باکس در یک نگاه میتوانید تعداد نوشتهها ،برگهها و دیدگاههای سایت
خود به همراه نسخه وردپرس و نام قالب خود را مشاهده کنید .در باکس فعالیت نیز آخر ین مطالب شما و دیدگاههای ارسال شده نمایش
داده میشوند .بعد از نصب افزونهها ( )Pluginsبر روی وردپرس امکان دارد تعداد این باکسها بیشتر شود .یکی از نکات مثبت این قسمت
پشتیبانی از حالت درگ کردن ( )Drag and Dropاست .با استفاده از این حالت میتوانید باکسها را کشیده و در  4ستون تعیین شده آن
رها کنید تا جابهجا شوند.

قسمت  )4تنظیمات صفحه
در قسمت چهارم ،میتوانید باکسهایی که در قسمت قبل مطرح شد را و یرایش کنید .متاسفانه امکان شخصیسازی وجود ندارد
و شما تنها میتوانید ،انتخاب کنید که نمایش داده شوند یا خیر .با زدن بر روی قسمت «تنظیمات صفحه» میتوایند لیست
کامل باکسها را مشاهده کنید .این مورد وقتی که تعداد ز یادی افزونه بروی سایت نصب کردید ،کاربرد بیشتری پیدا میکند.
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فصل دوم نوشتهها ،برگهها و رسانهها
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نوشتهها در وردپرس ()Posts
نوشتهها
زمانی که در پشخوان وردپرس در منوی اصلی ،ماوس را بر روی نوشتهها نگه دار ید با چهار ز یرمنو همه نوشتهها ،نوشتهها ،دستهها و
برچسبها روربرو میشو ید .همانطور که مشخص است برای ارسال و انتشار یک نوشته جدید باید بر روی «افزودن نوشته» کلیک کنید و بعد
از اینکه چندین نوشته ارسال کردید ،میتوانید همه آنها را در قسمت همهنوشتهها مشاهده کنید.

افزودن نوشته در وردپرس

برای ارسال و انتشار یک مطلب جدید باید بر روی «افزدون نوشته» کلیک کنید .همانند عکس باال با تصو یری مشابه روبرو خواهید شد که در
ادامه تکتک موارد آن را بررسی خواهیم کرد .اولین قسمت «عنوان مطلب» است که شامل یک تیتر  H1است که عنوان اصلی مطلب شما
بوده و در همه صفحات سایت دیده میشود .قسمت دوم کادر مربوط به متن نوشته شماست .شما هرچیزی اعم از متن ،تصو یر ،و یدیو و
صوت را باید درون این قسمت قرار دهید .به صورت پیشفرض این قسمت بر روی «و یرایشگر دیداری» قرار دارد و درست آنچیزی است که
قرار است نمایش داده شود اما یک حالت دیگر به نام «و یرایشگر متنی» نیز وجود دارد که در اصل آن کدی است که موتورهای جستجو از
نوشته شما درک میکنند .باالی این کادر ابزارهایی برای نوشتن بهتر درنظر گرفته شده است .بعد از وارد کردن عنوان و متن ،کادری برای شما
ز یر فیلد عنوان باز میشود که آدرس  URLمطلب را مشخص میکند .در تکنیکهای سئو بیشتر به این مورد خواهیم پرداخت اما بهتر در این
قسمت عنوان مطلب خود را به صورت انگلیسی وارد کنید.
قسمت سوم «انتشار» نام دارد و شما در این قسمت میتوانید حالت انتشار مطلب را مشخص کنید .ابتدا دکمهای برای ذخیره کردن موقت
وجود دارد و سمت دیگر آن دکمهای برای دیدن حالت پیشنمایش مطلب .عالوه بر این موارد سه و یژگی دیگر تعر یف شده است که در ابتدا
«وضعیت» قرار دارد .شما در حالت میتوانید مشخص کنید که به صورت پیشفرض این مقاله به صورت ذخیرهشده باشد ،برای بازبینی
انتخاب و یا انتشار یافته باشد .قسمت بعد «نمایانی» است که شما به وسیله آن میتوانید حالت نمایش پست را مشخص کنید .مطلب به
صورت عمومی منتشر شود و یا رمزدار باشد و یا فقط برای شما در حالت خصوصی نمایش داده شود .مورد بعد که «انتشار» است ،مربوط به
زمانبندی مطلب است .اگر شما بخواهید مطلب را در تار یخ دیگری از یک دقیقه بعد تا حتی سال بعد زمانبندی کنید ،میتوانید تار یخ و
همچنین ساعت دقیق را وارد کنید تا مطلب شما در آن زمان منتشر شود.
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این قسمت برای ایندکس شدن منظم مطالب شما در گوگل اهمیت دارد .گوگل ابتدا مطالب سایتهایی را ایندکس میکند که زمانهای
مشخص مطالب خود را در سایت منتشر کنند .در نهایت در این باکس کلید «انتشار» قرار دارد که با کلیک بر روی آن مطلب شما در سایت
منتشر و یا با توجه به تغییراتی که در این بخش اعمال کردید ،زمانبندی میشود.
در ادامه این باکسها میتوانید ساختار مقاله خود را مشخص کنید .این قسمت ممکن است پس از نصب قالبی خاص دیگر نمایش داده
نشود ،ز یرا برخی قالبها از آن استفاده نمیکنند ،اما به هر حال از این قسمت میتوانید ماهیت مطلب خود را مشخص کنید .قسمت مهم
دیگر این بخش «تصو یر شاخص» نام دارد .با این قسمت در ادامه بیشتر آشنا میشو ید ،اما باید بدانید که این تصو یر جدا از تصاو یری است
که درون مطلب قرار میگیرد و دقیقا آن تصو یری است که بر روی صفحه اصلی و در کنار عنوان قرار میگیرد .دیگر باکسهای این بخش مربوط
به دستهها و برچسبها است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
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دستهها در وردپرس ()Categories
دستهها منظور همان دستهبندی موضوعی سایت شما است .برای مثال اگر سایت شما یک وبسایت خبری باشد میتوانید دستهبندیهای
اخبار سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و… را در وردپرس ایجاد کنید .و سپس در قسمت افزودن نوشته برای ارسال هر پست ،یکی از این
دستهبندیها را انتخاب کنید .البته انتخاب تعداد دستهبندیها دست شما است و میتوانید هر مطلب را در چندین دسته مختلف ثبت
کنید.

در قسمت اول صفحه دستهها میتوانید دسته جدید را تعر یف کنید .این دستههای موضوعی باید تعدادشان کم و در اصل متناسب با
موضوع فعالیت شما باشد .برای مثال یک مجله خبری باید دستههایی مانند اخبار ،هنر و فرهنگ ،ورزش و… را ایجاد کند .بعد از نام دسته
«نامک» قرار دارد که باید به صورت انگلیسی نام دسته را برای  URLآن بنویسید .مشکلی برای فارسی وارد کردن آن وجود ندارد اما بهتر است
برای ساختاردهی و ز یبایی از زبان التین استفاده شود .قسمت مهم بعد انتخاب دسته اصلی و یا «مادر دسته» است .اگر دسته شما بر روی
حالت هیچکدام باشد یعنی دسته شما یک دسته اصلی یا همان مادر دسته است اما اگر بعد از انتخاب یک دسته اصلی بخواهید،
ز یردستههایی برای آن بساز ید ،باید آ نها را به مادر دسته اصلی از طر یق این نوار متصل کنید .برای مثال اگر دستهای برای ورزش دار ید،
ز یردستههای آن میتوانید به این صورت باشد .فوتبال ،تنیس ،بسکتبال و…  .قسمت توضیحات هم در همه قالبها نمایش داده نمیشود
اما میتوانید توضیحی برای دسته ایجاد کنید که بهتر است بعد از ایجاد دسته از طر یق «و یرایش» این توضیح را اضافه کنید تا بتوانید از
و یرایشگر دیداری نیز در آن استفاده کنید.
قسمت دوم این صفحه مربوط به لیست دستهها بوده و در آن با توجه به آپشنهای تعر یف شده میتوانید تغییراتی را اعمال کنید .این
تغییرات

شامل

و یرایش

است

و

همچنین

میتوانید

صفحه

اصلی

دسته

را

که

به

صورت

پیشفرض

به

شکل

 yoursite.com/category/yournameرا مشاهده کنید.
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برچسبها در وردپرس ()Tags
برچسب یا همان تگها ،موارد انتخابی هستند که میتوانید ز یر پست از آنها استفاده کنید .برای مثال در همان سایت خبری
که مثال زدیم ،الزم نیست در دستهبندی سیاسی برای هر یک از افراد مانند ر ییس جمهور ،نخستوز یر و… یک دسته ایجاد
کنید ،بلکه باید برای هر از آنها یک برچسب بساز ید .در اصل در قسمت برچسب باید اسامی خاص مانند نام افراد مشهور،
تیمهای ورزشی ،شرکتها و برندهای بزرگ را وارد کنید .برای مثال باید به این شکل برچسب ایجاد کنید .برچسبهای مطلبی در مورد تار یخ
آمر یکا – :آمریکا – جان اف کندی.
صفحه برچسبها هم درست مانند دستهها ،شامل دو قسمت بوده و در آن میتوانید اطالعات برچسب را وارد و یا آنها را مشاهده و و یرایش
کنید .تفاوت صفحه برچسبها در این است که شما نمیتوانید برای آنها مادر دسته و ز یر دسته تعر یف کنید و تک هستند .البته این قسمت
را میتوانید نادیده بگیر ید و اصال وارد این صفحه نشوید .هر موقع که مطلب شما نیاز به برچسب داشت میتوانید آن را از طر یق قسمت
نوشته اضافه کنید .اما برای ساماندهی بهتر و انتخاب URLهای انگلیسی بهتر است در ابتدا برچسبهایی که مطمئن هستید از آنها
میخواهید استفاده کنید را در این قسمت وارد کنید.

تفاوت نوشته با برگه
در ابتدای این قسمت آموزشی الزم است با تفاوت نوشته با برگه آشنا شو ید .نوشتهها ( )Postsهمان مطالبی هستند که شما در هر
سایتی آنها را مشاهده میکنید .نوشته میتواند یک خبر یا مقالهای باشد که شامل متن ،تصو یر و یا ویدیو و صوت است .اما برگهها ()Pages
در اصل صفحههایی هستند که یک سری اطالعات ثابت و مشخص در آنها وجود دارد .برای مثال صفحه دربارهما ،تماس باما و یا حتی صفحه
اصلی هر سایت ،یک برگه است .امروزه برگهها توسط صفحهسازهای حرفهای مانند و یژوال کامپوزر ( )Visual Composerطراحی میشوند.

برگهها در وردپرس ()Pages
شما از برگهها باید برای ساخت صفحههای ثابتی که قصد ندار ید در آنها تغییری ایجاد کنید ،استفاده کنید .برای مثال صفحه
اصلی شما یکبار طراحی میشود و پس آن دیگر الزم نیست هر بار قسمتی را و یرایش کنید .صفحههای دیگر مانند دربارهما،
تماس باما ،سواالت متداول و… نیز باید از طر یق برگه ساخته شوند .همچنین برای ایجاد لندینگ پیچها نیز ما از برگهها باید
استفاده کنیم .قسمت مربوط به برگهها نیز شامل دو ز یرمنو به نامهای «افزودن برگه» و «همه برگهها» است .که به دلیل شباهت با نوشته،
به بر رسی آن نمیپرداز یم و همچنین باید توجه داشت که برای ساخت صفحههای اصلی سایت نیاز به افزونههای جانبی است و بدون آن
نمیتوان صفحه خوبی ساخت .در ابتدا پالگین یا همان افزونهای که میتوانید از آن برای صفحه سازی استفاده کنید ،ویژوال کامپوزر ( Visual
 )Composerنام دارد .همچنین برای ساخت صفحه تماس با ما و ایجاد فرم باید از افزونههای  Contact Formو یا  Gravity Formsاستفاده
کنید.

رسانه ()Media
قسمت رسانهها نیز همانند برچسبها نیاز به مراجعه ندارد و میتوانید هنگام نوشتن مطلب با کلیک بروی «افزودن پرونده چندرسانهای» آن
را آپلود کنید .در رسانه و در اصل در کتابخانه وردپرس میتوانید انواع فایلهای تصو یری ،صوتی و عکس را آپلود کرده و سپس آنها را در متن
قرار دهید .در ابتدا شما محدودیت حجم آپلود تا  64مگابایت را دار ید اما این میزان را میتوانید از طر یق کنترلپنل هاست یا سرور خود تغییر
دهید.
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دیدگاهها در وردپرس
یکی از قسمتهای اصلی تعامل با کاربران در سایتهای وردپرسی مربوط به همین قسمت دیدگاهها یا همان نظرات است .در تمامی قالبهای
استاندارد وردپرس بخش ارسال نظر ز یر تمامی نوشتههای سایت وجود دارد و کاربران میتوانند از طر یق آن نظر خود را برای شما وارد کنند.
شما قبل از وارد شدن به صفحه دیدگاهها ابتدا باید از منوی متظیمات بخش «گفتوگو» را باز کرده و تغییراتی که میخواهید را اعمال کنید.

تنظیمات بخش گفتوگو در وردپرس
قسمت اول این بخش «گز ینههای پیشفرض نوشته» است که مربوط به بازتابهای سایت است .بازتاب ( )Trace backچیست؟ وقتی کسی
از مطالب سایت شما در سایت خودش استفاده کند و منبع شما (به همراه لینک) و یا قسمتی از نوشته را به سایت شما لینک دهد ،در
قسمت دیدگاهها برای شما یک بازتاب ارسال میشود .از طر یق میتوانید متوجه شو ید که چه سایتی به شما از این طر یق لینک داده است.

شما با فعال کردن «کوشش برای آگاه کردن همهی وبالگهایی که پیوندشان در این نوشته است» این اجازه را به وردپرس میدهید که برای
سایتی شما از مطلبش استفاده کردهاید ،بازتاب ارسال کند .همچنین در گز ینه بعد میتوانید انتخاب کنید که برای شما بازتابی ارسال شود
یا خیر .در شروع کار شاید فهمیدن این موضوع برای شما جذاب باشد و بخواهید آن را فعال کنید اما اگر فعالیت شما جدی شود و سایتهای
ز یادی از مطالب شما استفاده کنند ،این مورد میتواند کمی آزادهنده شود .قسمت سوم هم مربوط به فعال یا غیر فعال بودن بخش نظرات
سایت شما است.
در قسمت دوم این صفحه میتوانید سایر تنظیمات را برای این بخش فعال کنید .برای مثال اینکه حتما ایمیل و نام خود را وارد کنند .همچنین
از این طر یق میتوانید انتخاب کنید که هرکسی که به سایت میآید ،بتواند دیدگاه ثبت کند یا حتما باید در سایت شما عضو شود .بخش
عضو یت در وردپرس را در بخش بعدی این مقاله بررسی خواهیم کرد .در انتهای این لیست برای اینکه دیدگاه نیاز به تایید کردن داشته
باشند و همینطور روی سایت منتشر نشوند ،میتوانید این گز ینه «دیدگاهها باید به صورت دستی تأیید شوند» را فعال کنید .پیش از آنکه
به یکی از مهمتر ین قسمتهای تنظیمات دیدگاهها برسیم ،اجازه دهید ،نیمرخها را بررسی و سپس به قسمت در صف بررسی و جفنگها
بپرداز یم.
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نیمرخها
نیم رخها در اصل همان تصو یر پروفایل کاربران است .شما اگر از سیستمهای عضو یت وردپرس که در ادامه به آن
میپرداز یم استفاده نکرده باشید ،کاربران شما تصو یری ندارند و هر کسی که کامنت بگذارد ،تصو یری پیشفرض که
باید خودتان از قسمت آن را انتخاب کنید نمایش داده میشود .نکته مهم این است که اگر ایمیل شخص در سرویس
جهانی  Gravatarتصو یری برایش انتخاب شده باشد ،آن عکس نمایش داده میشود .در این مورد در مطلب بخش
پیشخوان وردپرس بیشتر توضیح داده بودیم .در صورتی که کاربران در گراواتار تصو یری را انتخاب کرده باشند ،نیازی
به قسمت پیشفرضها ندار ید و هر عکسش نمایش داده میشود اما از آنجایی که در گراواتار هر شخص که میخواهد تصو یری را انتخاب
کند باید برایش ردهبندی سنی را تایید کند ،میتوانید شما هم این تغییرات را اعمال کنید .در قسمت «بیشتر ین رتبهبندی» میتوانید باالتر ین
درجه سنی که کاربران برای تصو یر خودشان انتخاب کردهاند را تایید کنید تا در صورتی که برای مثال عکسشان ردهبندی  Xداشته باشد در
سایت نمایش داده نشود.

حالتهای مختلف دیدگاه در وردپرس
تمامی دیدگاههایی که برای شما در سایت ارسال میشود ،در صورتی که تیک گز ینه تایید نظرات به صورت دستی را زده باشد ،در سه حالت
«در انتظار تایید»« ،تایید شده» یا «جفنگ» قرار میگیرد .به صورت پیشفرض وقتی کسی کامنت ارسال میکند ،شما باید آن را تایید کنید،
پس ابتدا در حالت «در انتظار تایید» قرار میگیرد و اگر تایید ،و یرایش و یا آن را پاسخ دهید ،به صورت خودکار در قسمت «تایید شده»ها
منتشر میشود .قسمت «جفنگ» را در ادامه کامل توضیح خواهم داد.

قسمت بررسی دیدگاهها که در بخش تنظیمات «گفتوگو» بود ،مربوط به وقتی است که شما حالت تایید خودکار نظرات را فعال کرده باشید،
یعنی هرکسی که برای شما نظر ارسال کند ،مستقیما نظرش در سایت منتشر شود .اگر بخواهید این کار را انجام دهید و هم بخواهید از
کامنتهای نامناسب جلوگیری کنید باید از قسمت بررسی دیدگاه در بخش تنظیمات این دو کادر را که در تصو یر باال میبینید ،پر کنید.
قسمت اول مربوط به کلمات ،آیپی و نام کاربرانی است که میخواهید کامنتهای آنان در صف بررسی یا همان «در انتظار تایید» قرار بگیرد.
برای مثال کاربر و یا آیپی شخصی در مرور زمان دارای کلمات نامناسبی بوده و شما میخواهید ابتدا کامنتش را بررسی کنید ،پس باید تنها
آیپی آن را که در قسمت دیدگاهها ز یر ایمیل هر شخص نمایش داده میشود را وارد کنید .همچنین امکان نوشتن ایمیل هم در این قسمت
وجود دارد .یا اگر تنها یک سری کلمات مانند حساس هستید ،میتوانید آنها را وارد کنید تا ابتدا به دست شما بررسی شوند.
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قسمت دوم که مستقیما دیدگاه را به قسمت «جفنگ» منتقل میکند ،مربوط به کامنتهایی است که برای مثال دارای الفاظ رکیک هستند.
شما باز هم میتوانید همانند کادر باال ،نام ،آیپی ،ایمیل و یا کلماتی را که میخواهید در صورت وجود آنها پیام مستقیما به حالت «جفنگ»
منتقل شود را وارد کنید .جفنگها در سایت تایید نمیشوند اما در قسمتی قرار میگیرد که شما بتوانید آنها را و یرایش و یا برای همیشه به
زبالهدان انتقال دهید .کامنتهایی هم که به زبالهدان میروند را بهتر است هر چند وقت یکبار پاک کنید تا فشاری بر روی دیتابیس شما
ایجاد نکند.

جلوگیری از کامنتهای اسپم
در این مقاله میخواهم افزونهای را برای وردپرس به شما معرفی کنم که به وسیله آن بتوانید جلوی کامنتهای اسپم بگیر ید.
اسپمرها چه سایت شما معروف باشد چه نه ،کامنتهای اسپم را به صورت اتوماتیک ارسال میکنند ،این کامنتها که همگی
انگلیسی هستند ،میتوانند تعداد درخواستهای سایت شما را باال برده و در صورتی که هاست قویای نداشته باشید ،سایت
شما را داون (( )Downاز دسترس خارج) کنند .اکیسمت ( )Akismetپالگینی رایگان برای محافظت در برابر اسپمر هاست .این پالگین دارای
دایرکتوری لیست آیپیهای اسپم بوده و در صورت ارسال این گونه کامنتها آنها را مستقیما به قسمت «جفنگ» منتقل میکند .اما خود
شما باید دوباره آنها را بررسی و سپس حذف کنید.
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کاربران در وردپرس
در همان مرحله ابتدایی نصب وردپرس وقتی نام کاربری و رمز عبور را انخاب میکنید ،درواقع اولین کاربر را در سایت ایجاد
کردهاید .اولین کاربر ساخته شده که خود شما هستید ،نقش «مدیر کل» را در سایت دار ید و میتوانید تمامی بخشها
و یرایش و مدیر یت کنید .از قسمت کاربران در منوی اصلی میتوانید همه لیست کاربران را مشاهده کنید .توجه داشته
باشید که برای اینکه افراد بتوانند در سایت شما ثبتنام کنند باید در تنظیمات و ز یر شاخه «عمومی» تیک گز ینه هر کسی
میتواند نامنو یسی کند را بزنید .بعد از انجام اینکار هر یک از افرادی که ثبتنام کنند به عنوان یک مشترک جدید در سایت شما ثبت میشوند
و میتوانید لیست کامل آنها را در قسمت همه کاربران مشاهده کنید .حال اگر بخواهید سایر افراد تیم خود را به سایت اضافه کنید باید از
طر یق «افزودن کاربر تازه» این کار را انجام دهید .پس از تکمیل فرم در انتها میتوانید مشخص کنید که چه نقشی در سایت شما داشته
باشد .برای مثال اگر سایت شما چندین نو یسنده دارد ،باید نقش آن را «نویسنده» انتخاب کنید تا فقط حق ارسال و و یرایش مطالب خودش
را داشته باشد.

برای اینکه کاربران بتوانند در وبسایت شما ثبتنام کنند شما میتوانید از خود وردپرس بدون هیچ پالگینی اسفتاده کنید اما امکانات کمی
داشته و خیلی مناسب نیست .از این رو تا کنون پالگینهای ز یادی برای وردپرس نوشته شده است که میتوانید از آنها استفاده کنید.
بهتر ین افزونههای عضو یت در وردپرس  User Proو  Ultimate Memberهستند که میتوانید از آنها استفاده کنید .باز هم افزونههایی برای
عضو یت و یژه یا همان ویآیپی وجود دارد که با جستجو در مخزن وردپرس و یا سایتهای ارائه دهنده افزونه میتوانید آنها را پیدا کنید.
گز ینه سوم از منوی کاربران در وردپرس اختصاص به قسمت شناسنامه دارد که در اولین جلسه آموزشی ورپرس در قسمت پشخوان آن را به
صورت کامل آموزش دادیم.
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فصل چهارم پوستهها و افزونهها

Furbodm.com

کتاب الکترونیک «وردپرس»
فوربو | رضاتوکلی

پوستهها در وردپرس

ظاهر سایت شما ،میتواند نمایشی از ارزش کل و میزان احترام شما به کاربر باشد .همیشه
وبمستران سعی میکنند با استفاده از قالبهای اختصاصی ظاهر سایت خود را منحصر به
فرد کنند .برای شروع فعالیت با وردپرس شما نیازی نیست که سفارش قالب اختصاصی بدهید،
بلکه میتوانید از قالبهایی که امروزه در مارکتهای وردپرس قرار داده میشود استفاده
کنید .قالبهایی که امروزه به فروش میرسند ،با توجه به چندمنظوره بودن و وجود
صفحهسازهای حرفهای کامال طرح و استایل خاص خود را حفظ میکنند و شما میتوانید ،با

ظاهر سایت شما ،میتواند
نمایشی از ارزش کل و میزان
احترام شما به کاربر باشد

سلیقه خود صفحه آن را طراحی کنید .برای اضافه کردن پوسته شما باید بر روی «افزودن
پوسته» کلیک کنید .در این قسمت میتوانید لیستی از قالبهای پیشفرض خود وردپرس که رایگان هستند را مشاهده کنید ،که متاسفانه
برای زبان فارسی نمایش قابلقبولی ندارند .زمانی که پوستهای را خر یداری میکنید ،فایلی با فرمت ز یپ برای شما ارسال میشود که باید آن
را از طر یق قسمت «بارگذاری پوسته» انتخاب و آپلود کنید.

سفارشی سازی پوسته
قسمت دوم در منوی اصلی پوستهها ،سفارسی سازی نام دارد که در اصل یک نوع صفحهساز ابتدایی برای سایت شما به حساب
میآید که بخشهای ز یادی نداشته و توصیه نمیشود از آن استفاده کنید .برای انتخاب یک سری موارد مانند فاوآیکون
(( )Faviconلوگو یی که در مروگر کنار نام سایت قرار میگیرد) از قسمت هویت سایت میتوانید آن را برای سایت تعر یف کنید،
اما برای ساخت صفحه حرفهای و در اصل سفارشی سازی درستحسابی توصیه میشود از افزونه صفحهساز قدرتمند و یژوال کامپوزر ( Visual
 )Composerاستفاده کنید.

ابزارک در وردپرس
ابزارکها یا همان  ،Widgetsمجموعهای از فیلدهایی هستند که میتوانید آنها را در سایدبار ،جهت دسترسی سر یعتر ،استفاده کنید .سایدبار
چیست؟ سایدبارها در اصل المانهایی هستند که روی ستونهای سایت قرار میگیرند .برای مثال صفحه اصلی یک سایت میتوانید دو
ستونه باشه و ستون سمت چپ آن دارای بخشهایی باشد .برای مثال کادر جستجو در سایت یا فرم ورود به سایت .این موارد روی یک
سایدبار درون آن ستون قرار گرفتهاند .شما میتوانید در این قسمت ستونهای سایت خود را مشاهده و المانهایی که بعضی را خود وردپرس
و برخی را قالبی که نصب کردهاید دارند ،را استفاده کنید.
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فهرستها در وردپرس
یکی از مهمتر ین قسمتهای بخش پوستهها ،فهرست است که به وسیله آن میتوانید فهرستهای متنوعی را برای منوهای سایت انتخاب
کنید .برای مثال قسمتی از سایتها که در آن نام موضوعات نوشته شده است ،یک فهرست است .شما در این قسمت میتوانید ابتدا نام
فهرست خود را وارد کرده و به در آن المانهایی مانند برگه ،نوشته ،دسته و همچنین لینک دلخواه را در فهرست قرار دهید .نوع قرارگیری
فهرست ها در هر قالب فرق میکند اما مرسوم تر ین جایگاه فهرستها مربوط به نوار باالی هدر ،منوی درون هدر (که موضوعات سایت در آن
قرار میگیرد) و منوی فوتر است .وقتی شما المانهایی را درون یک فهرست قرار دادید میتوانید آنها را ز یر دیگر وارد کنید تا همانند دستهها
به عنوان ز یرسته انتخاب شوند .برای اینکار کافی است با درگ کردن المان مورد نظر خود را جابهجا و آن را به ز یر دیگری ببر ید.

ویرایشگر
قسمت نهایی این منو ،و یرایشگر نام دارد .البته اگر شما از قالبهای حرفهای وردپرس استفاده کنید ،حتما بخشی به نام تنظیمات پوسته را
مشاهده میکنید .این بخش یک پنل تنظیمات اختصاصی است که برای هر قالب دارای تنظیمات مختلفی است .در قسمت و یرایشگر
میتوانید به کد قالب خود دسترسی داشته باشید .البته توصیه میشود که اگر با کدهای  htmlآشنایی ندار ید آنها را و یرایش نکنید ،ز یرا
پاک کردن یک خط و یا افزودن کد اشتباه میتواند ،قالب سایت شما را به هم بر یزد.
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افزونهها

افزونه ها یا همان پالگینها ( )Pluginsابزارهایی هستند که امکاناتی جدید را به وردپرس اضافه میکنند .برای مثال شما در وردپرس نمیتوانید
به صورت دستی فرم بساز ید و یا اسالیدر داشته باشید ،اما از طر یق افزونهها میتوانید این امکانات را به سایت خود اضافه کنید .توجه
داشته باشید که حجم باالی افزونهها در سایت اصال به نفع شما نیست و مخصوصا اگر از هاستهای اشتراکی استفاده میکنید باید افزونهها
کمی را نصب داشته باشید ز یرا به دیتابیس شما فشار ایجاد میکند .شما از طر یق مخزن وردپرس میتوانید به بسیاری از پالگینها به صورت
رایگان دسترسی داشته باشید .اما برخی از پالگینها دارای نسخههای حرفهای یا ( Professional (Proهستند که باید از مارکتهای وردپرس
آنها را تهیه کنید.

افزونه ها ابزارهایی هستند که
امکانات جدیدی را به وردپرس اضافه
میکنند؛ مانند فرمها ،اسالید و…

برای نصب افزونهها باید بر روی «افزودن» کلیک کنید ،سپس لیست
افزونههای بیشتر استفاده شده را میتوانید به همراه مشخصات مشاهده
کنید .افزودن پالگین در وردپرس در دو مرحله انجام میشود .ابتدا باید آن را
دانلود کرده و سپس فعال کنید .افزونهها امکان دارد با یک دیگر تداخل داشته
باشند ،به همین منظور اگر با مشکلی روبرو شدید میتوانید افزونههای
مشکوک را غیرفعال کنید .در صورتی که افزونه را از فروشگاهی خر یداری کرده

باشید باید آن را همانند قالب ،در سایت از طر یق کلید «بارگذاری افزونه» آپلود و سپس فعال کنید .همچنین در صفحه اول «افزونههای نصب
شده» نیز میتونید تمامی پالگینها را مشاهده کرده و از همان قسمت ،در صورتی که برایشان بروزرسانی آمده باشد ،آنها را آپدیت ،در صورت
عدم تمایل ،غیر فعال و یا حذف کنید.

ویرایشگر افزونهها
یکی دیگر و یژگیهای وردپرس امکان و یرایش کد افزو نهها در پنل مدیر یت وردپرس است .همانند قسمت قالبها میتوانید،
کد هر یک از افزونههای مورد نظر خود را و یرایش کنید .باز هم توصیه میشود اگر اطالعات کافی در مورد و یرایش کدها
ندار ید ،سراغ آنها نرو ید .ز یرا ممکن سایت شما دچار تداخل شده و برای قسمتهایی مشکل ایجاد شود.
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فصل پنجم تنظیمات وردپرس

Furbodm.com

کتاب الکترونیک «وردپرس»
فوربو | رضاتوکلی

تنظیمات عمومی
در اولین ز یرمنو از شاخه تنظیمات به بخش عمومی وارد شوید .این بخش که در ابتدای مراحل ساخت سایت باید آن را
تکمیل کنید ،اطالعاتی مهم و ضروری در مورد سایتتان را در خود قرار داده که میخواهیم آنها را بررسی کنیم .اولین قسمت
مهم ،عنوان سایت شما بوده که باید نام سایت و در اصل آن برند ( )Brand Nameخود را وارد کنید .معرفی کوتاه هم توضیح
در مورد حوضه فعالیت شما بوده که میتوانید آن را نیز پر کنید .توجه داشته باشید که برای ساخت صفحه اصلی سایت و
عنوانهای اصلی که در گوگل نمایش داده شوند ،نیازی به این بخش نیست و پس از طراحی صفحه در یک برگه ،میتوانید از افزونه رایگان
 Yoast SEOبرای تغییر عنوان سایت و توضیحات متا ( )Meta Descriptionاستفاده کنید .نشانی ( )URLسایت و وردپرس شما هم همان
آدرس سایت بوده و نباید آن را تغییر دهید .تنها در صورتی میتوانید این قسمت را و یرایش کنید که برای مثال بخواهید از  wwwدر ابتدای
نام سایت استفاده کنید (که توصیه نمیشود) و یا همچنین وقتی که گواهینامه  SSLخر یداری کردید و میخواهید که همه اطالعات بر روی
این پروتکل ذخیره شود.

نشانی ایمیل شما برای اطالعرسانیهای خود وردپرس استفاده میشود و به کاربران سایت شما هم نشان نخواهد داده شد .برای تنظیم ایمیل
جدید پس از وارد کردن حتما باید به آن حساب ایمیل مراجعه کرده و آن را تایید کنید .سعی کنید از ایمیلهای شخصی (مانند سرو یسهای
جمیل گوگل و یا یاهو) استفاده کنید و ایمیل متصل به سایت (@ )YourSite.comاستفاده نکنید .تیک عضو یت مربوط به همان قسمت
کاربران میباشد ،با فعال کردن آن کاربران میتوانند در سایت نامنو یسی کنند .فقط توجه داشته باشید که پس از فعال کردن این گز ینه در
نوار «نقش پیشفرض کاربر تازه» آن را بر روی مشترک بگذار ید که فقط یک کاربر باشد .در قسمت بعد که نیازی به تغییر نیست و در صورتی
که از افزونه «وردپرس فارسی» استفاده کرده باشید همهچیز برای زبان فارسی ،ایران و تهران تنظیم شده است .ساختار تار یخ و زمان را هم
میتوانید شخصی سازی کنید که نیازی به تغییر نیست اما مدل استاندارد نمایش تار یخ در سایتهای فارسی به شکل  Y ،j Fاست که
میتوانید آن را نوار دلخواه به طرحها اضافه کنید.

تنظیمات نوشتن
به غیر از تنظیمات این بخش سایر قسمتها اهمیت ز یادی ندارند .در «نوشتن» میتوانید یک دسته را به عنوان دسته پیشفرض تعیین
کنید که در صورت عدم ثبت دسته در هنگام نوشتن به صورت خودکار یک دسته برای آن تعر یف شود .ساختار پیشفرض نوشتهها هم باید
بر روی استاندارد باشد ز یرا همه قالبها از طرحهای خود وردپرس استفاده نمیکنند .در قسمت «فرستادن با ایمیل» در صورتی که از سرورهای
ارسال ایمیل استفاده میکنید ،میتوانید اطالعات آن را وارد کنید تا از طر یق ایمیل هم بتوانید سایت خود را بروزرسانی کنید.

Furbodm.com

2۴

کتاب الکترونیک «وردپرس»
فوربو | رضاتوکلی

تنظیمات خواندن
قسمت تنظیمات «خواندن» نیز جز بخشهایی است که برای یکبار باید به آن سر زده و آن را تنظیم کنید .وقتی وردپرس را نصب میکنید
همه مطالب شما در صفحه اصلی لیست میشود و در این قسمت میتوانید تعداد آن را مشخص کنید اما وقتی که در یک برگه ،صفحه اصلی
سایت خود را ساختید ،باید به این قسمت آمده و تیک صفحه نخست «یک برگه یکتا» را فعال کنید .سپس آن برگه را از لیست انتخاب کنید
تا به عنوان صفحه اصلی سایت شما انتخاب شود .همچنین این کار را میتوانید برای سایر نوشتهها نیز انجام دهید اما همه قالبها از
طرحهای اختصاصی هر نوشته پشتیبانی نمیکنند.

تنظیمات گفتوگو و رسانه
قسمت تنظیمات «گفتوگو» به صورت کامل در قسمت سوم آموزش وردپرس که مربوط به کاربران میشد ،آموزش داده شد .تنظیمات
«رسانه» یکی از بیمورد تر ین قسمت تنظیمات وردپرس است و اصال نیازی به تغییر در این بخش ندار ید .توجه داشته باشید که اندارههای
نمایش داده شده در این قسمت برای تصاو یر آپلود شده ،اندازههای پیشفرضی هستند که پس از آپلود عکس در وردپرس میتوانید خودتان
هر سایزی که میخواهید را وارد کنید و این ابعاد پیشفرض برای شما تصاو یر یکاندازه نمیسازد( .تنها در صورتی میتوانید ابعاد یکسان
بساز ید که ابعاد انتخابی شما از ابعاد خود عکس کوچکتر باشد)

تنظیمات پیوندهای یکتا

بعد از تنظیمات «عمومی» قسمت تنظیمات «پیوندهای یکتا» مهمتر ین بخش تنظیمات وردپرس است .در این قسمت میتوانید ساختار
لینک نوشتههای خودتان را تغییر دهید .حالتهایی در برای این کار در نظر گرفته شده است که اگر بخواهید بهتر ین آن برای سئو و بهینه
سازی سایت را انتخاب کنید باید تیک گز ینه «نام نوشته» را بزنید .با انتخاب این حالت ،عناو ین مطلب شما در  URLنمایش داده شده و برای
سئو شما موثر است .قسمت بعد این بخش ،که به نام «اختیاری» در وردپرس فارسی نامگذاری شده است ،مربوط به تغییر مبنای دسته و
برچسب است .همانطور که خود وردپرس توضیح داده ،به صورت پیشفرض نام دسته  Categoryو نام برچسب  Tagدر  URLصفحات تعر یف
شده است .در این بخش میتوانید این عناو ین انگلیسی که در  URLسایت نمایش داده میشوند را تغییر دهید که خیلی هم مهم نیستند
اما اگر عالقهای به این دو نام ندار ید مثال میتوانید به جای دسته  Topicو یا بهجای برچسب ( Subمخفف  )Subjectیا هشتگ ( )hashtagرا
انتخاب کنید.
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تنظیمات خصوصی
بخش تنظیمات «خصوصی» مربوط به به صفحه خط مشی یا همان سیاستهای کاری و حقوقی سایت است .برای سایتهای فارسی زبان به
دلیل نداشتن کپیرایت این قسمت عمال بیفایده است اما سایتهای بینالمللی باید یک صفحه برای اطالعات حر یم خصوصی و اختیارات
خود بسازند .شما در صورتی که همچین صفحهای در سایت خود دار ید میتوانید از این قسمت آن را انتخاب کنید .بعد از نصب افزونههای
جانبی بر روی وردپرس به این قسمت تنظیمات افزونههای دیگری اضافه خواهد شد که میتوانید از این طر یق به تنظیمات آنها دسترسی
داشته باشید.
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در این لیست با  10افزونه مفید و کاربردی وردپرس آشنا
می شوید که ابزارهای مفیدی را در اختیار شما میگذارند .توجه

کاربردی وردپرس

داشته باشید که برخی افرونهها رایگان نبوده و برای استفاده از
آنها باید نسخه اصلی را از مارکتهای وردپرس خریداری کنید.

Visual Composer
افزونه

این

یکی

Contact Form 7
بهترین

از

صفحهسازهای وردپرس بوده و
میتوانید با تهیه آن ،صفحههای
متفاوت و خالقانه را بسازید.

با استفاده از این افزونه سبک،
میتوانید بهراحتی برای وبسایت
خود فرمهای مختلفی را ایجاد کنید.

Akismet

Yoast SEO

افزونه ضدهرزنامه ،یکی از بهترین

در صورتی که میخواهید تنظیمات

راههای جلوگیری از نظرات اسپم در

اولیه سئو صفحات و مطالب خود را

وردپرس بوده و کار اصلی آن را با

بهآسانی مدیریت کنید ،میتوانید

نسخه رایگان هم میتوان انجام داد.

از این افزونه استفاده کنید.

iThemes Security Pro

WP Rocket

بهترین تنظیمات امنیتی وردپرس

افزونه موشک وردپرس هم بهترین در

را میتوانید با استفاده از این

زمینه افزایش سرعت لود سایت است

افزونه بر روی سایت خود اعمال

که عالوه بر آن برای بهینهسازی

کنید.

دیتابیس استفاده میشود.

پپ

WooCommerce

Ultimate Member

با استفاده از ووکامرس میتوانید

اگر میخواهید سیستم عضوگیری را

سایت وردپرسی خود را تبدیل به

به صورت حرفهای همراه با امکانات

یک فروشگاه آنالین کرده و در آن

کامل پیاده کنید ،میتوانید از این

سفارش بگیرید.

افزونه استفاده کنید.

GADWP

WP Smush Pro

با استفاده از این افزونه میتوانید

این افزونه در هنگام آپلود ،تصاویر

داشبورد گوگل آنالیتیکس خود را

را فشرده و بهینه کرده و کمک

پشخوان

بزرگی به سرعت لود سایت و

بر

روی

باکسهای

وردپرس داشته باشید.

مطالب شما میکند.
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پشتیبانی
در صورتی که در مورد وردپرس سوالی داشتید و یا هنگام کار
با آن به مشکلی بر خوردید ،میتوانید از طریق راههای ارتباطی
نوشته در صفحه مشخصات ،با فوربو ارتباط برقرار کنید .ما
حتما به پیام شما پاسخ خواهیم داد.
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