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از این قسمت برای مدیریت تمام بخش ها و دسترسی به تمام بخشهای وبسایت استفاده میشود که  : وردپرس پیشخوان
 .در آینده با توضیحات کامل هر قسمت آشنا خواهید شد



از این بخش برای کارهای به روزرسانی یا آپدیت سیستم مدیریت محتوا و در برخی موارد به روز   :به روزرسانی ها 
رسانی هسته اصلی سیستم مدیریت محتوا استفاده میشود که همیشه قبل از به روز رسانی باید یک نسخه پشتیبان از 

 . وبسایت تهیه گردد



که تمامی مطالب ارسال شده را لیست میکند قسمت همه نوشته  این بخش دارای سه گذینه میباشد شامل  :نوشته ها 
که برای ارسال پست جدید در سایت کاربرد دارد محیطی شبه به نرم افزار ماکروسافت ورد میباشد  قسمت افزودن نوشته 

از این قسمت برای افزودن دسته جدید یا موضوع جدید استفاده میشود قسمت برچسب ها این قسمت برای شما دسته ها 
 .تمامی برچسبهای بکار رفته و محبوترین برچسبهای درون هر پست را نمایش میده



عنوان پست خود را وارد « عنوان را اینجا وارد کنید»در این قسمت شما میتوانید با وارد کردن عنوان در قسمت : افزودن نوشته 
شما میتوانید عکس یا فایل خود را آپلود کنید که بعدا در مورد روشها و نحوه « افزودن پرونده چندرسانه ای»در قسمت .کنید 

مطالب را به دلخواه نویشه و قالب بندی میکنیم در ست مانند « ادیتور»در قسمت پایین .آپلود فایل و پیوست کردن آشنا میشویم
مطالب درون ادیتور و تمام موارد پست « ذخیره پیش نویس»مطالب بازدن دکمه  « انتشار»در قسمت  .نرم افزار آفیس ورد میباشد

شما میتوانید موضوع متن « دسته ها»در قسمت .به صورت غیر انتشاری دخیره میشوند که بعدا هم میتوان مطالب را اصالح کرد
 .یا پست مورد نظر خود را انتخاب کنید یا در لیست کشویی پایین افزوده کنید



بر چسب ها به کاربران کمک میکند که در هنگام جستوجو بهتر و دقیق تر به مطالب : « برچسب ها»قسمت  « ادیتور»در قسمت  
دلخواه خود دسترسی پیدا کنند نکته مهم در اینجا این است که بر چسب ها ارزش یا آمار وبسایت شما را در موتور های جستوجو 

بر جسب ها شامل  .در هنگام جستوجو باالتر نشان میدهد و ارزش بیشتری بین کاربران خود خواهید یافت...شامل گوگل و یاهو
انتخاب از برچسب های » در قسمت .چند جمله یا کلمه از هر پست جاری میباشد که با مطلب نوشته شده در ارتباط میباشد

 .با  کلیک بر روی لینک میتوانید از برچسب های بیشتر مورد استفاده قرار گرفته یا معتبر تری استفاده کنید« بیشتر استفاده شده



«  نام » در قسمت الزم به ذکر است . از این قسمت برای افزودن دسته ها یا موضوعات جدید به وبسایت استفاده میشود: دسته ها 
نامک نسخه التین واژه است که در « نامک » در قسمت .می شودبرچسب در سایت شما با این نام نمایش داده هر چه بنویسید این 

نمایش فقط با حروف کوچک . برای نامگذاری فقط از حروف،  ارقام و خط تیره استفاده کنید. هااستفاده می شود  URLنشانی
به طور مثال شما . دسته ها برخالف برچسب ها می توانند سلسله مراتب داشته باشندیا زیر دسته ها « مادر » در قسمت .بودخواهد 

می توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف  
 .صورت پیش فرض مهم نیستند، با این حال برخی از پوسته ها ممکن است آنها را نمایش دهندبه « توضیحات » در قسمت .کنید



برچسب ها به شما کمک میکنند که وبسایت شما در موتور جستوجو بهتر ثبت شود و بازدید بیشتری را داشته  : برچسب افزودن 
. باشد کاربران با جستوجو در وبسایت شما از روی برچسبهای وارد شده در هرپست بهتر و سریعتر به نتیجه دست خواهند یافت

نامک و  » در قسمت .می شودبرچسب در سایت شما با این نام نمایش داده این  هر چیزی که شما بنویسید« نام » درقسمت 
 .همانند بخش دسته ها عمل کنید «توضیحات 



و سایر فایلهای چند رسانه را « ویدیو « » موسیقی « » عکس » در این بخش شما میتوانید  : چندرسانه  ای کتابخانه پرونده های 
گزینش پرونده » کلیک کرده و در صفحه جاری گذینه « افزودن » در قسمت برای شروع . آپلود کنید و در وبسایت خود قرار دهید

پرونده شما در حال بارگذاری میباشد الزم به ذکر است شما حجم . کلیک کنید و در پنجره باز شده فایل خود را انتخاب کنید« 
 .محدودی را میتوانید آپلود کنید

 



«  افزودن برگه » از بخش . در این  بخش شما  میتوانید لیست صفحات یا منوی صفحات درون سایت خود را مدیریت کنید: برگه ها 
قابل ذکر است تمام صفحات ایجاده شده را میتوانید اصالح .شما میتوانید صفحه جدید خود را بار گذاری یا بنویسید و ایجاد کنید

 .کنید یا آدرس هر صفحه را به دلخواه تغییر دهید
 



این صفحه مانند دیگر صفحات  . شما می توانید دیدگاه ها را مانند نوشته ها و دیگر موارد مدیریت کنیددر این قسمت : دیدگاه ها 
شما می توانید گزینه های مدیریت دیدگاه ها را با حرکت نشانگر بر روی هر یک از آن ها . مدیریتی قابل سفارشی شدن است

 .مشاهده و تغییرات خود را روی یک دیدگاه یا به صورت کارهای دسته جمعی اعمال کنید
 



ی پیش فرض همراه با (ها) به جز پوسته. ای صفحه برای مدیریت پوسته های نصب شده شما استفاده می شود: پوسته ها 
 .وردپرس، دیگر پوسته ها توسط اشخاص ثالث طراحی و توسعه داده شده اند

 :از این صفحه می توانید
 .موشواره خود را بر روی پوسته موردنظر برده یا روی آن کلیک کنید تا دکمه های فعال سازی و پیش نمایش زنده را مشاهده کنید

 .جهت مشاهده مشخصات پوسته از قبیل نام، نگارش، سازنده، توضیحات، برچسب ها و پیوند حذف، بر روی آن کلیک کنید
 .شخصی سازی برای پوسته کنونی یا پیش نمایش زنده برای هر یک از پوسته ها را کلیک کنید تا یک پیش نمایش زنده ببینید

 .پوسته جاری به صورت شاخص به عنوان اولین پوسته نمایش داده شده است
 



نشان   مخزن پوسته های وردپرس که پوسته ها را از ٬پوسته ها پوسته های بیشتری برای سایت خود پیدا کنیدمرورگر /از قسمت نصب کنندهمی توانید با استفاده 
ز مجواین پوسته ها به وسیله ی اشخاصی خارج از گروه کادر وردپرس طراحی و توسعه داده شده اند، به صورت رایگان در دسترس هستند و تحت همان . خواهد داد

 .وردپرس منتشر می شوند
و یا می توانید بصورت کامل تر و با معیارهای ذکر شده با استفاده از ویژگی صافی ِ  ٬یا برچسب جستجو کنید ٬نویسنده ٬شما می توانید توسط کلمات کلیدی

 .سپس پوسته موردعالقه خود را مشاهده و نصب کنید. تازه وبه روزشده را مرور کنید ٬همچنین می توانید پوسته های شاخص ٬خصوصیات این کار را انجام دهید
(. مطمئن شوید که منبع دریافت پوسته معتبر است)دریافت کرده اید به صورت دستی بارگذاری و نصب کنید  ZIPمی توانید پوسته ای را که به صورت فشرده

 .بارگذاری کنید wp-content/themes/ پرونده های پوسته ی خود را در پوشه FTPهمچنین می توانید از روش قدیمی و با استفاده از 

 

https://wordpress.org/themes/


 .تشکیل دهنده پوسته سایت خود را ویرایش کنید PHPو  CSSمی توانید پرونده های  از ویرایشگر پوستهبا استفاده 
با کلیک روی نام هر یک از . فهرستی از همه ی پرونده های پوسته مشاهده خواهید کرد. سپس دکمه ی گزینش را کلیک کنید ٬ابتدا یک پوسته را از فهرست برگزینید ٬برای ویرایش

 .پرونده ها، آن پرونده در قسمت بزرگی که مخصوص ویرایش است، ظاهر خواهد شد
 .ع داده شویدرجامیتوانید با گزینش فهرست مستندات، توابع شناخته شده در آن فایل را برگزینید تا با کلیک بروی آن به صفحه اینترنتی درباره هر تابع ا ،PHPبرای پرونده های 

 .را بزنید Tabو سپس  Escابتدا دکمه ی  ،Tabبرای رفتن به خارج از محیط ویرایش با استفاده از . یک فاصله ی بلند ایجاد می کند Tabدر محیط ویرایشگر، دکمه ی 
 .پس از انجام ویرایش هایتان، بر روی بروزرسانی پرونده کلیک کنید

 .اگر هم اکنون در حال استفاده از ویرایش زنده پوسته ی خود هستید، مراقب خراب شدن سایت تان باشید :توصیه
 .بسازید زیرپوسته برای جلوگیری از این اتفاق، یک. به روزرسانی به نگارش تازه تر یک پوسته، تغییراتی که اینجا ایجاد شده است را از بین می برد

 

http://codex.wordpress.org/Child_Themes


 .پس از راه اندازی افزونه، می توانید آن را در  این بخش فعال و یا غیرفعال کنید. وردپرس را افزایش می دهندتوانایی های افزونه ها 
یا به صورت مستقیم  ٬افزونه های تازه ای برای سایت خود بیابید ٬راه انداز افزونه/مرورگر شما می توانید با استفاده از

برای نصب افزونه به صورت دستی باید . را ببینید و به صورت دستی افزونه ها را نصب کنیدافزونه های سایت وردپرس بخش
وقتی افزونه نصب شد شما می توانید از همین . بارگذاری کنید wp-content/pluginsپوشه یپرونده های مربوط به افزونه را در 

 .قسمت آن را فعال کنید
 

http://localhost/wordpress/wp-admin/plugin-install.php
http://localhost/wordpress/wp-admin/plugin-install.php
http://localhost/wordpress/wp-admin/plugin-install.php
https://wordpress.org/plugins/


افزونه ها به صورت . به برنامه هایی هستند که به منظور گسترش قابلیت های گوناگون به وردپرس اضافه می شوند افزونه ها
تمام افزونه هایی که در مخزن رسمی وردپرس هستند با . مستقل توسط برنامه نویسانی از سرتاسر جهان توسعه پیدا می کنند

، افزونه های مورد مخزن افزونه های وردپرس می توانید با جستجو یا مرور. مجوزی که وردپرس استفاده می کند سازگار هستند
 .نیازتان را پیدا و نصب کنید

https://wordpress.org/plugins/


توجه داشته باشید که در صورت ایجاد تغییرات، بعد از هر بار به روزرسانی افزونه، . شخصی می توانید از ویرایشگر استفاده کنید PHPبرای ایجاد تغیییرات در افزونه ها و پرونده های 
 .تنظیمات جدید جایگزین شخصی سازی های شما می  شوند

یک بار روی نام پرونده ها کلیک کنید تا در ویرایشگر وارد . از فهرست سمت چپ در باالی صفحه افزونه ای را که می خواهید ویرایش کنید، برگزینید و روی دکمه گزینش کلیک کنید
 .را ذخیره کنید( به روزرسانی پرونده)به یاد داشته باشید که پس از پایان کار تغییرات . حال تغییرات موردنظرتان را اعمال کنید. شوند

با کلیک بروی آن به صفحه اینترنتی درباره هر تابع ارجاع داده خواهید . که در فایل افزونه شناخته شده است را نشان می دهد PHPمنوی مستندات در زیر ویرایشگر فهرستی از توابع 
 .شد

 .را بزنید Tabو سپس  Escابتدا دکمه ی  ،Tabبرای رفتن به خارج از محیط ویرایش با استفاده از . یک فاصله ی بلند ایجاد می کند Tabدر محیط ویرایشگر، دکمه ی 
برای کسب . فزونه های موردنیازتان را بنویسیدن ااگر می خواهید تغییراتی در افزونه ایجاد کنید اما تمایل ندارید بعد از به روزرسانی افزونه، تغییراتتان از بین برود، بد نیست خودتا

 .اطالعات بیشتر درباره ویرایش یا نوشتن افزونه، به پیوندهای زیر مراجعه کنید
 



هر کاربر یکی از پنج نقشی که مدیر سایت برای او تعیین کرده است را . این صفحه تمام کاربران سایت شما را فهرست می کند 
کاربران با نقش های غیر از مدیر، بر اساس نوع نقش، در هنگام  . مدیر، ویرایشگر، نویسنده، مشارکت کننده، یا مشترک: دارد

 .ورود به سیستم امکانات کمتری را مشاهده خواهند کرد
 .برای اضافه کردن کاربر جدید به سایت، روی دکمه افزودن در باالی صفحه یا گزینه افزودن در قسمت فهرست کابران کلیک کنید

 



 .و همچنین برخی از گزینه های شخصی برای استفاده از وردپرس است( ”حساب شما“)شناسنامه شما حاوی اطالعاتی درباره شما 
چند مورد دیگر که  د وشما میتوانید رمز عبور را تغییر دهید، میان بُرهای صفحه کلید را فعال کنید، رنگ محیط مدیریت، و حالت ویرایشگر دیداری را تغییر دهی

 .می توانید نوارابزار را هنگام مشاهده ی سایت پنهان کنید، اما نمی توانید آن را در محیط مدیریت غیرفعال کنید. بهتر است خودتان ببینید
ز کدام نام برای نمایش در د انام کاربری غیرقابل تغییر است ولی می توانید از گزینه های دیگر برای وارد کردن نام حقیقی یا مستعار خود استفاده کرده و انتخاب کنی

 .نوشته های شما استفاده گردد
 .اطالعات شناسنامه در صورتی نمایش داده می شوند که پوسته برای اینکار تنظیم شده باشد. بخش های مورد نیاز مشخص شده اند؛ بقیه اختیاری هستند

 .کلیک کنید« به روزرسانی شناسنامه»به یاد داشته باشید پس از پایان کار روی 
 



یک برنامه ی کوچک که در مرورگر اجرا می شود و به شما این امکان را می دهد که بخشی از وب را : استمخابره کنید یک برنامک 
تصویر و ویدیو از هر نقطه ی وب استفاده   ٬از مخابره کنید برای برش زدن متن.جدا کنید و درباره ی آن در وبالگ تان بنویسید

آن را ویرایش کنید و چیزهایی که دوست دارید به آن بیافزایید پیش از آن که آن را در قالب یک نوشته در  ٬سپس با مخابره کنید. کنید
یا   ٬پیوند زیر را بکِشید و در نوار عالقه مندی هایتان رها کنید ٬جهت ایجاد میان بُری برای نوشتن.وبالگ تان ذخیره یا منتشر کنید

 .بر روی آن راست کلیک کرده و به عالقه مندی هایتان اضافه کنید



لیست این صفحه افزونه هایی را که توسط آن ها می توانید محتوای خود را از دیگر سیستم های مدیریت محتوا به وردپرس  
سیستم مدیریت محتوای مبدا را انتخاب کنید و سپس در پنجره ای که به شما نشان داده می شود، . کنید، نشان می دهد درون ریزی

بر روی پیوند کلیک کنید تا . در صورتی که سیستم مدیریت محتوای شما در این لیست وجود ندارد. گزینه ی نصب را کلیک کنید
 .پوشه ی افزونه ها برای یافتن افزونه ی مناسب شما جستجو شود

بودند، اما به خاطر اینکه اکثر افراد از آن ها یکبار یا به صورت  built-inدر نگارش های قبلی وردپرس، همه ی درون ریزها داخلی 
 .غیردوره ای استفاده می کردند به صورت افزونه درآمده اند

 



پرونده . برون بری نمایید ٬شما میتوانید پرونده ای از محتویات سایت خود را به منظور انتقال به دیگر سایت ها یا سیستم ها
نوشته ها، برگه ها، دیدگاه ها، زمینه های دلخواه، دسته ها و برچسب ها نیر . خواهد بود WXRبا ساختار  XMLبرون بری شده، 

تنها شامل روز، نویسنده، دسته، برچسب، تمام  WXRمی توانید صافی هایی اعمال کرده تا پرونده . میتوانند مشمول شوند
 .نوشته ها یا تمام برگه ها و وضعیت های انتشار مشخصی باشد

می تواند توسط یک سایت وردپرسی دیگر یا هر سیستم دیگری که از این ساختار   WXRپرونده برون بری شده با ساختار 
 .پشتیبانی کند، درون ریزی شود



 .موارد ذکر شده در این صفحه بعضی از اطالعات اولیه و ساده سایت شما را تعیین و مشخص می کند
 .همچنین معرفی کوتاه نیز توسط برخی پوسته ها نمایش داده می شود. نمایش می دهند ٬بیشتر پوسته ها عنوان سایت را در باالی هر صفحه، نوار عنوان کاوشگر، و به عنوان نام شناسائی ایجاد کنندهء خوراک ها

در یک پوشه  ٬برای نمونه پرونده های اصلی وردپرس می توانند به جای ریشه سایت. یا متفاوت باشند (example.com)می توانند مشابه  (URL)و نشانی سایت  (URL)نشانی وردپرس 
(example.com/wordpress) باشند. 

می توان یک نقش پیش فرض . در غیر این صورت تنها مدیر سایت می تواند اعضای سایت را ثبت  کند. با گذاشتن تیک در قسمت نام نویسی می توانید امکان نام نویسی در سایت را در اختیار خود بازدیدکنندگان قرار دهید
 .برای همه کاربران جدید، چه کاربرانی که خود نام نویسی کرده اند و چه کاربرانی که توسط مدیر سایت نام نویسی شده اند، تعیین کرد

UTC یعنی زمان هماهنگ جهانی. 
 .را در پایین صفحه فشار دهید تا تنظیمات موردنظر شما به کار گرفته شود« ذخیره ی تغییرات»در پایان باید دکمه ی 

 



قسمت باال . ارسال کنید؛ این صفحه شامل تنظیمات همه ی آن راه هاست مختلف راه هایشما می توانید نوشته های تان را از 
برای . ویرایشگر نوشته ها را از طریق پیشخوان کنترل می کند و بقیه ی بخش ها روش های انتشار از بیرون را کنترل می کنند

 .اطالعات بیشتر در مورد هر کدام از این روش ها، از مستنداتی که در پیوندهای کناری وجود دارد استفاده کنید
 .را در پایین صفحه فشار دهید تا تنظیمات موردنظر شما به کار گرفته شود« تغییرات ذخیره ی»در پایان باید دکمه ی 

 



 .این صفحه حاوی تنظیمات مربوط به نمایش محتوای سایت شماست
یا یک برگه ی  ( وبالگ کالسیک)می توانید نوشته هایی با ترتیب زمانی . شما می توانید انتخاب کنید چه چیزی در صفحه ی اول سایت شما نمایش داده شود

یکی از آنها برگه ی نخست شما می شود و دیگری . دارید برگه برای قراردادن یک برگه ی خانه ی ایستا، شما ایتدا نیاز به ساختن دو. ایستا داشته باشید/ثابت
 .صفحه ای که نوشته های شما در آن نمایش داده خواهد شد

 .کوتاه است/را کنترل کنید، که شامل بیشترین تعداد نوشته برای نمایش، نمایش متن به صورت کامل RSSشما همچنین می توانید نمایش محتوا در خوراک 
 .را در پایین صفحه فشار دهید تا تنظیمات موردنظر شما به کار گرفته شود« ذخیره ی تغییرات»در پایان باید دکمه ی 

 

http://localhost/wordpress/wp-admin/post-new.php?post_type=page


برگه های تان را تغییر /در این صفحه می توانید تنظیمات و چگونگی نمایش دیدگاه ها و برخی پیوندهای مربوط به نوشته ها
 .برای کسب اطالعات بیشتر به پیوند مربوط به مستندات گفتگوها مراجعه کنید. دهید

 .را در پایین صفحه فشار دهید تا تنظیمات موردنظر شما به کار گرفته شود« ذخیره ی تغییرات»در پایان باید دکمه ی 
 



شما می توانید بیشترین اندازه تصاویری را که درون محتوای نوشتاری خود قرار می دهید تنظیم کنید؛ همچنین می توانید یک  
 .تصویر را در اندازه کامل وارد نمایید

 .را در پایین صفحه فشار دهید تا تنظیمات موردنظر شما به کار گرفته شود« تغییرات ذخیره ی»در پایان باید دکمه ی 
 



نشانی هر نوشته . پیوندهای یکتا همچون نشانی دسته ها و بایگانی، نشانی های همیشگی نوشته ها و برگه های سایت شما هستند
 .باید همیشگی باشد و هیچ گاه تغییر نکند، پس آن را پیوندیکتا می نامیم

می توانید از گزینه های موجود یکی را انتخاب . این صفحه به شما امکان می دهد ساختار پیش فرض پیوندیکتا را انتخاب کنید
 .کنید یا خودتان یک ساختار دلخواه بسازید

 .را در پایین صفحه فشار دهید تا تنظیمات موردنظر شما به کار گرفته شود« تغییرات ذخیره ی»در پایان باید دکمه ی 
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