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 مقدمه: موارد الزم برای راه اندازی یک وبسایت

 

 
 

 عرض سالم خدمت کلیه دانش پژوهان مدرسه همیار وردپرس؛

گرفتیم تمامی امروز با اولین جلسه مدرسه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.به تازگی تصمیم 
جلسات مدرسه را مورد بازبینی قرار داده و بروز رسانی نماییم تا کاربران محترم همیار وردپرس بتوانند 

بیشتر و بهتر از آموزش های مدرسه استفاده نمایند. دلیل این امر نیز تغییر و تحوالتی است که در 
 .اضافه شود ردپرسوردپرس رخ داده و توضیحاتی که باید به مباحث مدرسه همیار و

پس از این پس هر پنج شنبه با یک جلسه ی بروز شده و کامل از همیار وردپرس در خدمت عزیزان 
 .هستیم

برنامه های آینده اشاره میکنیم و در جلسه های بعد به مبحث  در ابتدا به نحوه کار و برنامه مدرسه و
 .اصلی میپردازیم

 ۰۱۱پس تمام هدف ما همین است که از صفر تا  یاموزید!در این مدرسه قرار است شما وردپرس را ب
 . یاد بگیریم وردپرس را با هم
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رار چون در اینجا ق همیار بیایند به مدرسه  هیچ نمی دانند می توانند پس حتی کسانی که از وبسایت
 .و تمامی مراحل ساخت یک سایت را با هم انجام دهیم است ما از تعریف سایت شروع کنیم

جلسات مدرسه را طوری تنظیم می کنیم که به تمامی مباحث اصلی پرداخته شود و سپس وارد  تعداد
 .جزئیات مورد نیاز و ضزوزی خواهیم شد

تمامی اصطالحاتی که در اینجا به کار می رود را توضیح خواهیم داد تا کامال با آن آشنا شوید و معنی و 
 .مفهوم آن را دریابید

که می تواند مقدمه ای برای عملکرد ما  جلسه به تعاریف مورد نیاز و اساسی  اگر موافق باشید در این
 …باشد می پردازیم

 سایت چیست ؟
“Site”  در لغت به معنی مکان است و در دنیای مجازی یعنی مکانی که به شما اجاره می دهد در آن به

 .فعالیت بپردازید

, یکی اسم مغازه , یکی مکان مغازه , یکی  که از چند قسمت تشکیل شده سایت مانند یک مغازه است
 ! متراژ مغازه و یکی از دکوراسیون داخلی مغازه

 …توضیح خواهم داد ممکن است بپرسید این مسائل چه ارتباطی به سایت دارن؟

 اسم مغازه
را دارد که انواع مختلفی از دامنه موجود است.برای  ”Domain“ برای یک سایت حکم دامنه یا

 … و asia .in. ایران.،  .com .net .org .ir .info :مثال
 . شما با خرید یک دامنه میتوانید نام و آدرس سایت خود یا در واقع همیت آن را مشخص کنید

 مکان مغازه
برای یک سایت حکم سرور و یا هاستی را دارد که با توجه به تحقیقات درست شما انتخاب می شود. 

 را داشته باشید تا بعدها به مشکل نخورید. تمامی موارد از جمله در خرید یک هاست باید دقت الزم 
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 .باید مورد بررسی قرار گیرد عملکرد هاست و امنیت آن
قدرت باالیی داشته  که انتخاب می کنید باید عرض کنم، هاستی خرید هاست  فقط یک نکته برای

 آن فعال باشد suphp باشد و در صورت امکان
آپلود افزونه یا قالب از شما رمز هاست میخواهد و برای  نوبت برایفعال نباشد در هر  suphp اگر

آپلود در قسمت رسانه دسته بندی ماهانه و ساالنه به مشکل بر میخورد و برای ویرایش قالب هم باید 
 .فعال باشد دیگر چنین مشکالتی پیش نخواهد آمد suphp سطح دسترسی تعریف کنید که اگر

 متراژ مغازه
که یک مغازه بزرگ  همان فضای هاستی را دارد که شما انتخاب میکنید! همان طور حکم مقدار یا

قبل از خرید  بهتر است  پس  سایت بزرگ هم هاست بیشتری میخواهد  فضای زیادی می خواهد،
 .انتخاب کنید هاست با توجه به اهداف و نوع سایت خود پکیج مناسبی را از یک سایت هاستینگ 

 دکوراسیون داخلی
و طراحی قالب آن را دارد. سیستم های مدیریت  cms اینجا حکم سیستم مدیریت محتوا یا رد

اختصاصی برای سایت نوشته یا سفارش داده می شوند  خاصی دارند. بعضی سیستم ها انواع محتوا 
یک سری هم از سی ام اس های عمومی رایگان استفاده می کنند. در بین سیستم های مدیریت   و

ایگان ما وردپرس را انتخاب میکنیم چون میتوانیم با آن در کالس مدرسه همیار وردپرس محتوای ر
 . شرکت کنیم

فضای مشخصی که خریداری کردیم می پردازیم.   در جلسه اینده به معرفی وردپرس و نصب آن بر روی
 .دپس پیشنهاد میکنم تا قبل از جلسه ی آینده ملزومات و مقدمات یک سایت را فراهم نمایی

 موفق باشید

 

 

 

 

 

http://hamyarwp.com/%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/
http://hamyarwp.com/%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/
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 : آموزش نصب وردپرس روی هاست سی پنلجلسه دوم
 

 
 

اگر در خاطر داشته باشید، هفته ی گذشته پنج شنبه تصمیماتی را که در مورد مدرسه ی همیار 
ملزوماتی  عنوان مقدمه ی کار و وردپرس گرفتیم، خدمت دوستان عزیز عرض کردم و جلسه ای را به 

با هم بررسی کردیم. امروز وارد یکی  فراهم شود را گفتیم و که باید برای راه اندازی یک سایت وردپرسی
 .می شویم نصب و راه اندازی سایت بر روی هاست از مباحث اولیه یعنی

ا آن ر و این سیستم مدیریت محتوایی که قرار است در مدرسه،  وردپرس هر چیز، به تعریفی ازقبل از 
 .راه اندازی نماییم، میپردازیم

 وردپرس چیست ؟
 

 ر میکه به طور رایگان در خدمت دوستان قرا وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای سایت می باشد
 .کرد نصب و راه اندازی می توان به صورت کامال رایگان آن را  و گیرد

برای انواع سایت ها از جمله  امروزه از آن با توجه به قدرت و ظرفیت باالی هسته ی وردپرس،
 قرار می گیرد و سرویس دهی بسار فوق  مورد استفاده… هاستینگ و  فروشگاهی، پورتالی، خبری،

 

http://hamyarwp.com/necessary-things-for-build-website/
http://hamyarwp.com/necessary-things-for-build-website/
http://hamyarwp.com/necessary-things-for-build-website/
http://hamyarwp.com/
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 .داردالعاده ای نیز 
 .پالگین های این سیستم تقریبا کامل است و روز به روز نیز در حال گسترش می باشد

بودن این  ”open source“ یکی از مهم ترین اصلی که در وردپرس وجود دارد، متن باز یا همان
 لسیستم است که بسیار مورد توجه برنامه نویسان و توسعه دهندگان قرار می کیرد. زیرا به راختی قاب

 .ویرایش و تغییر است

 .حال می خواهیم نصب وردپرس و راه اندازی آن را شروع کنیم

 نصب سیستم مدیریت محتوای وردپرس بر روی سی پنل
 

سیستم وردپرس از سایت ) را دریافت نماییم آخرین نسخه از وردپرس فارسی برای شروع کار ابتدا باید
 (.، قدرت می گیرد و به صورت زبان اصلی در این سایت موجود است”wordpress.org“ مرجعه

پس از دریافت آخرین نسخه از وردپرس به هاستی که خریداری کردیم مراجعه می کنیم! برای وارد 
 ک اسلششدن به هاست می توانید آدرس مشخص سایت خود را وارد کرده و در انتها با ی

“Cpanel” را وارد کنید به طور مثال “www.example.com/cpanel “. ،پس از وارد کردن آدرس
صفحه ای را مالحظه می کنید که باید در آن نام کاربری و رمز عبور وارد شود. این اطالعات پس از 

 .خرید هاست، توسط هاستینگ در اختیار شما قرار داده می شود

 
 می شویم و  wordpress ما هم اطالعات را به شاخه ی اصلی منتقل خواهیم کرد. پس داخل پوشه ی

 

http://www.hamyarwp.com/wordpress/
http://www.hamyarwp.com/wordpress/


Hamyarwp.com کتاب آموزش وردپرس 

 

01 

 
از  select all تمامی فایل ها و پوشه های داخل آن را انتخاب می کنیم. برای اینکار بر روی گزینه ی

 Move file گزینه یباالی صفحه کلیک کنید. پس از انتخاب شدن تمامی فایل ها و فولدر ها، بر روی 
 .از باالی صفحه کلیک کنید

 

 
را از انتهای آن برداریدو بر  ”wordpress“در پنجره ای که باز می شود آدرس مسیر ظاهر خواهد شد، 

 .منتقل شود“ public_html“ کلیک کنید تا تمامی فایل های شما به move files روی گزینه ی
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مراجعه کنید تمامی فایل ها و فولدرهای وردپرس را در آن  ”public_html“ در حال حاضر اگر به
 .مالحظه خواهید کرد. تا اینجا مرحله ی بارگذاری درست را با هم انجام دادیم

چه  به شاید بپرسید پایگاه داده می رسد. نوبت ساختن دیتابیس یا مرکز داده یا همان پایگاه داده 
دارد و همانطور  داده حکم مغز سایت را عرض کنم که پایگاه درد میخورد ؟ به طور ساده خدمت شما

داده یا دیتابیس هم به ازای هر قسمت  که بر روی مغر انسان شیار های مختلفی قرار میگیرد در پایگاه
 .از اطالعات وارد شده در سایت شما را بر عهده دارد و اطالعات، جدولی قرار میگیرد که وظیفه نگهداری

 یتابیس یا پایگاه دادهآموزش ساختن د
 بر روی گزینه ی database مجدد به صفحه ی اصلی سی پنل مراجعه می کنیم و از جعبه ی

“MySQL Databases” کلیک میکنیم. 
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وارد محیطی برای ایجاد نام پایگاه داده، نام کاربری و رمز عبور می شویم. با هم یک پایگاه داده ایجاد 
 .می کنیم

نام پایگاه داده مورد نظر را وارد کرده و سپس بر روی گزینه ی ایجاد پایگاه داده کلیک  در مرحله ی اول
 .می کنیم. تا نام دیتابیس ایجاد نشود بقیه ی موارد را نمیتوان تعیین کرد

 

همانطور که مالحظه می کنید نام پایگاه داده ی شما ایجاد شده و در واقع االن یک پایگاه داده دارید 
 .واهید به آن نام کاربری و پسوردی نسبت دهیدکه می خ
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این موارد، اکانت دیتابیس هم ایجاد خواهد شد. حال برای افزودن این کاربری جدید به  پس از ورود
 .کلیک نمایید ”Add a User to a Database“ در قسمت add پایگاه داده باید بر روی گزینه ی

رد را عالمت بزنید که به پایگاه داده ی شما اضافه شود و در پنجره ای که باز می شود تمامی موا
 .کلیک کنید ”make changes“ دسترسی های الزم داده شود و سپس بر روی گزینه ی

 

تا اینجای کار پایگاه داده ی سایت را هم ساختیم و حال باید به سراغ وارد کردن اطالعات پایگاه داده 
 .در وردپرس رفته و آن را نصب کنیم

که وردپرس را در آن بارگذاری کردیم مراجعه  public_html شده و به شاخه ی file manager وارد
را پیدا کرده و آن را انتخاب می کنیم، سپس بر روی  ”wp-config-sample.php“ می کنیم. فایل

 .یمتغییر می ده ”wp-config.php“ در باالی صفحه کلیک می کنیم و نام آن را به rename گزینه ی
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را بزنید تا این فایل در  edit پس از تغییر نام این فایل آن را انتخاب کرده و از باالی صفحه گزینه ی
 .محیط ویرایشگر باز شود

 

اطالعات پایگاه داده را با توجه به تصویر باال، در آن جایگرین می کنیم و سپس اطالعات را ذخیره می 
 .داده به سایت متصل شده استکنیم. حال می توان گفت که پایگاه 

 … آدرس سایت خود را در مرورگر وارد کنید
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 .اطالعات را وارد کرده و سپس بر روی گزینه ی راه اندازی وردپرس کلیک کنید
در ضمن حریم خصوصی از شما اجازه می گیرد که آیا تمایل دارید در حال حاضر محتوای شما مورد 

شود و سپس مورد بررسی قرار گیرد،  راه اندازی می خواهید سایت کامالبررسی قرار گیرد یا خیر! اگر 
 .تیک این گزینه را بردارید. بعدا می توانیم آن را تنظیم کنیم
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سایت وردپرسی شما راه اندازی شد. حال با زدن گزینه ی ورود می توانید به پنل مدیریتی وردپرس 
 !خود وارد شوید

از هاست دایرکت ادمین استفاده می کنند، نگران نباشند در جلسه ی بعدی  آن دسته از دوستانی که
 .حتما به بررسی آن نیز می پردازیم

 …یک پیشنهاد
 

شما می توانید برای نصب وردپرس از هاست ویندوز هم استفاده کنید اما بعدها ممکن است برای 
خواهید به تازگی هاستی خریداری بروز رسانی ها و فعالیت های خود دچار مشکل شوید. پس اگر می 

 .کنید حتما لینوکسی باشد
 موفق باشید
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 جلسه سوم: نصب وردپرس روی دایرکت ادمین

 

حتما می دانبد که درجلسه ی  را دنبال می کنید همیار وردپرس  اگر برنامه های مدرسه ی
پرداختیم. در این هفته نیز می خواهیم  آموزش نصب و راه اندازی وردپرس روی سی پنل به گذشته
استفاده  دایرکت ادمین را ارائه کنیم. پس اگر شما از هاستنصب وردپرس روی دایرکت ادمین آموزش

 .امروز ما را دنبال نمایید آموزش می کنید،

 نصب وردپرس
ود بروید و از خ دایرکت ادمین سپس به پنل کاربری هاست را دانلود کنید. آخرین نسخه وردپرس ابتدا

لینکی که برای دسترسی به کنترل پنل دایرکت ادمین توسط شرکت هاستینگ شما در اختیارتان قرار 
 port اضافه کردن دایرکت ادمین راه دیگر برای دسترسی به گرفته است وارد کنترل پنل آن شوید. 

استفاده می کنند. مثال اگر از این پورت  ها در آخر آدرس سایت است که تقریبا در همه هاست ۲۲۲۲
اضافه کنید )به طور  ۲۲۲۲باشد کافی است به آخر آن دو نقطه و  yoursite.com آدرس سایت شما

 پنجره ای برای وارد کردن نام کاربری و رمز عبور  سپس .http://yoursite.com:2222 : مثال میشود

 

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/wordpress-install-on-cpanel-host/
http://hamyarwp.com/wordpress-install-on-cpanel-host/
http://hamyarwp.com/category/wordpress/school/
http://hamyarwp.com/category/wordpress/school/
http://www.hamyarwp.com/wordpress/
http://www.hamyarwp.com/wordpress/
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 .می شوید دایرکت ادمین واردگردد که بعد از وارد کردن اطالعات خواسته شده می نمایان
از  رو به رو می شوید. دایرکت ادمین در صفحه  تنظیمات بسیاری  حال با قسمت های مختلف و

 .وردپرس خود را در آن بارگذاری کنیم تا را انتخاب می کنیم ”file manager“ گزینه آن ها، بین 

 

 وردپرس بارگذاری
و از نوار  نامیده میشود، شده Root که همان ”www“ یا ”public_html“ در این قسمت داخل فایل

 .را کلیک می کنیم ”Upload files to current directory“ پایین صفحه دکمه

 

توانید چندین فایل را شود که از طریق آن میای باز میبعد از کلیک کردن بر روی این دکمه، صفحه
کنید و فایلی را که از سایت وردپرس دانلود کردید را ها را کلیک  ”choose file“ آپلود کنید. یکی از

 .را کلیک کنید ”Upload Files“ انتخاب کنید و بعد دکمه
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مواجه خواهید شد که پس از  ”upload successful“ در صورت موفقیت آمیز بودن آپلود با پیغام
 .آپلود کردید خواهید رفت که فایل را به دسته ای ”click here to go back“ کلیک بر روی لینک

 

 

 این کار به راحتی با کلیک بر روی کنیم. ”extract“ در مرحله بعدی باید فایل فشرده وردپرس را
“extract” ای باز می شود که پذیرد که بعد از آن پنجرهکه در جلوی فایل نوشته شده، صورت می

هستید می  در همان مسیری که  ”extract“ را دوباره سوال می کند که با زدن دکمه ”extract“ مسیر
 .توان فایل را از حالت فشرده خارج کرد
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به  wordpress/ در لیست فایل ها نمایان شده است. برای اینکه آدرس ”wordpress“ پوشه حال
آخر آدرس سایت برای دسترسی به وردپرس اضافه نشود، به داخل این پوشه رفته و از باال سمت 

 .را بزنید تا همه فایل ها انتخاب شود ”select“ راست

 

 

 را کلیک کنید و با بازگشت به پوشه ”add to Cipboard“ نوار ابزار پایین یعنی و سپس
“public_html” ،کلیک بر روی دکمه و سپس :Move Clipboard files here”  های وردپرس را فایل

 .منتقل کنید به پوشه اصلی سایت

 
 

های وردپرس در جای مناسب یعنی شاخه ی اصلی قرار گرفته و کافی است یک پایگاه اکنون فایل 
 .توانید مراحل نصب را آغاز کنیدداده ایجاد کنید و بعد می
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 ساختن پایگاه داده در دایرکت ادمین

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

 

برای ایجاد یک   وارد پنل مدیریت پایگاه داده شده و ”MySQL Management“ کلیک بر رویبا 
شود که در آن ای باز میکلیک کنید. صفحه ”Create New Database“ پایگاه داده بر روی گزینه ی

نیاز  ه شماتوانید با وارد کردن نام پایگاه داده ، یک پایگاه داده جدید ایجاد کنید. اما توجه کنید کمی
 select existing“ دارید که با استفاده ”mysql“ به مشخص کردن یک کاربر برای دسترسی به

user”  یک کاربری که قبال ایجاد کرده اید را انتخاب کنید و اگر اولین بار است که پایگاهی را ایجاد
ا پایگاه داده ایجاد یک کاربر جدید همراه ب ”password“ و ”username“ کنید با وارد کردن یکمی

 .کنید

 

شود که در آن مشخصات پایگاه داده ای که ایجاد ، صفحه ای باز می “create ”بعد از زدن دکمه
 !به این اطالعات در هنگام نصب نیاز داریم پس آن ها را فراموش نکنید شود.نمایش داده می کردید،

 نصب وردپرس
نصب آن در سی پنل می باشد، اگر شما در حال حاضر نصب وردپرس در دایرکت ادمین دقیقا مانند 

 .آدرس سایت را وارد نمایید، مراحل نصب آغاز می گردد

تغییر ندهید می  wp-config.phpرا به wp-config-sample.php اگر میخواهید که فایل  !!! نکته
 .مرورگر وارد کنیداضافه کرده و سپس آدرس سایت خود را در  مشخصات پایگاه داده را به آن  توانید 

 موجود نیست !  wp-config.php یشوید که پروندهبا باز کردن آدرس سایت، با پیغامی مواجه می
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 .شود کلیک کنید تا به راحتی ایجاد  ی پیکربندیساختن پرونده  اصال نگران نباشید!بر روی

 

 

مورد نیاز است که باید در این مرحله اطالعات  شود که در مورد یک پیغام در این مرحله نشان داده می
 .وارد کنید
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داده که ایجاد کردید در فرم پر کنید و بعد از کلیک اطالعات خواسته شده را با توجه مشخصات پایگاه 
 .شود مراحل اصلی نصب شروع بر روی گزینه ی بفرست کلیک کنید تا

 

 

 

 

 

 

 



Hamyarwp.com کتاب آموزش وردپرس 

 

24 

 

 
 

 admin شناسه )نام کاربری ( را کنید فقط توجه کنید کهوارد  در فرم   حال اطالعات سایت خود را
 !شود نگذارید که به راحتی توسط هکرها حدس زده

 .کلیک نمایید” راه اندازی وردپرس“پس از تکمیل اطالعات، بر روی دکمه 
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 .توانید از سایت وردپرسیتان لذت ببریدانجام شد! وردپرس شما نصب شده و هم اکنون می

 

  !بندیجمع 
در جلسه ی سوم از مدرسه ی همیار وردپرس، وردپرس را بر روی دایرکت ادمین نصب و راه اندازی 

 .کردیم
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 جلسه چهارم: نصب وردپرس روی لوکال هاست

 
 

دایرکت  و سی پنل بر سرورهای وردپرس در سه جلسه ی قبلی مدرسه، به نصب و راه اندازی
می باشد اما این پرداخته شده. امروز نیز برنامه ی مدرسه در مورد نصب و راه اندازی وردپرس  ادمین

 !محیطی تستی  بار روی

زمانی که ما مبتدی هستیم و میخواهیم مهارت های ساخت یک وبسایت را بیاموزیم می توانیم بدون 
اینکه هزینه ای متقبل شویم، سایتی را در محیط تستی به نام لوکال هاست راه اندازی کرده و بر روی 

 .بتوانیم خود را برای ورود به محیط واقعی وب آماده کنیمرا کسب کنیم و  آن کار کنیم تا مهارت هایی

یا اینکه ما یک طراح وبسایت هستیم و میخواهیم پروژه ی طراحی یک سایت را انجام دهیم، برای 
اینکه اصولی و به دور از اشتباهات و باگ ها کار خود را تحویل دهیم، میتوانیم اول در محیط لوکال 

 .م دهیم و پس از رفع ایرادات، آن را به محیط اصلی انتقال دهیمهاست تمامی مراحل را انجا

س روی امروز مدرسه را به نصب وردپر آموزشی با این توضیحات به این نتیجه رسیدیم که جلسه ی
که سازگاری خوبی برای نصب و راه  (Xampp) لوکال هاست اختصاص دهیم. ما از لوکال هاست زمپ

 .اندازی سایت ها به خصوص وردپرس دارد، استفاده می کنیم

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/wordpress-install-on-cpanel-host/
http://hamyarwp.com/wordpress-install-on-cpanel-host/
http://hamyarwp.com/install-wordpress-on-direct-admin/
http://hamyarwp.com/install-wordpress-on-direct-admin/
http://hamyarwp.com/install-wordpress-on-direct-admin/
http://hamyarwp.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
http://hamyarwp.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
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 نیازها

برای کامپیوتر ) با توجه به سیستم نصب شده در کامپیوتر خود می  Xampp دانلود آخرین نسخه ی- ۰
 توانید زمپ را انتخاب کرده و دانلود نمایید.(

 دانلود آخرین نسخه ی وردپرس- ۲
 Xampp راه اندازی لوکال هاست -۳
 نصب وردپرس بر لوکال هاست -۴

 نصب و راه اندازی لوکال هاست
نسخه ای را که از سایت اصلی دریافت کرده اید نصب کنید. نصب آن کمی زمان میبرد اما کار ساده ای 

 .کنید Start را در آن ”MySQL“ و  ”Apache“ است. پس از نصب، زمپ را فعال کنید و دو گزینه ی

 

پورت آن را تغییر دهید تا  دستورالعمل  طبق دادچنان چه آپاچی شما فعال نشد و پیام خطا !!! نکته
 .مشکل حل شود

 

http://xampp-windows.en.softonic.com/download
http://xampp-windows.en.softonic.com/download
http://xampp-windows.en.softonic.com/download
http://www.hamyarwp.com/wordpress/
http://www.hamyarwp.com/wordpress/
http://hamyarwp.com/how-to-solved-apache-port-on-xampp/
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را وارد نمایید و زبان مورد نظر را انتخاب کنید. معموال  http://localhost حال در مرورگر خود آدرس
 .می کنیم انگلیسی را انتخاب

 

کلیک کنید تا وارد  ”phpmyadmin“ در صفحه ی باز شده، از منوی سمت چپ بر روی گزینه ی
 .قسمت پایگاه داده یا همان دیتابیس شوید. در اینجا شما باید یک پایگاه داده ایجاد نمایید

 
 روی گزینه ی در صفحه ای که باز می شود، شما باید نامی برای پایگاه داده ی خود وارد کرده و بر

“Create” کلیک نمایید. 
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 .در حال حاضر پایگاه داده ی ما ایجاد شد

قرار داده و مراحل نصب را  لوکال هاست نوبت به آن رسیده که فایل دانلود شده ی وردپرس خود را در
ه کنیم. برای رفتن بآغاز کنیم. برای قرار دادن پوشه ی وردپرس باید به مسیر زمپ در کامپیوتر مراجعه 

، پوشه ی وردپرس خود ”htdocs“ رفته و در فولدر C>> Xampp>>htdocs این مسیر باید به درایو
 .را قرار دهیم

وارد کنید تا مراحل کار به راحتی پیش  ”htdocs“ محتویات داخل پوشه ی وردپرس را در فولدر !!!توجه
 .رود

می رویم و طبق دستورالعل های قبلی برای  ”wp-config-sample.php“ پس از اینکار به سراغ فایل
تغییر داده و سپس آن را در ویرایشگری  ”wp-config.php“ این فایل عمل می کنیم. اول نام آن را به

باز کرده و اطالعات آن را وارد می کنیم. فقط توجه کنید که در اینجا اطالعات باید به  ”notepad“ مانند
 .شود گونه ای متفاوت تر وارد
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 و پسورد (DB_USERNAME) ، نام کاربری(DB_NAME) در این فایل اطالعاتی مانند نام دیتابس
(DB_PASSWORD)  را میخواهد که برای پایگاه داده فقط نام پایگاه داده را که ایجاد کردیم وارد می

 .اریم. همانند تصویر زیرقرار می دهیم و جای پسورد را نیز خالی میگذ root کنیم و سپس نام کاربری را
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 .تنظیمات را ذخیره کرده و سپس آدرس را بار دیگر در مرورگر وارد کنید

 

همانطور که مالحظه می کنید، صفحه ی نصب وردپرس ظاهر می شود. می توانید اطالعات را وارد 
 .نمایید کرده و وردپرس خود را راه اندازی

 !جمع بندی
آن را تست کرده و نواقص  سایتی را در شبکه ی جهانی وب رونمایی کنید، اگر می خواهید قبل از اینکه

امتحان کرده و تمامی  لوکال هاست آن را برطرف کنید، می توانید اول روی محیطی تستی به نام
 .مشکالت و جوانب را بسنجید و سپس آن را به محیط اصلی انتقال دهید
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 جلسه پنجم: معرفی اجزای پیشخوان وردپرس

 
 

 .در خدمت شما عزیزان هستیم وردپرس امروز با پنجمین جلسه از مدرسه ی همیار
و همچنین در  هاست های مختلف تا امروز در مورد وردپرس و نحوه ی نصب و راه اندازی آن بر روی

حال نوبت به آن رسیده که مقدماتی را برای شروع با  رائه دادیم.را ا آموزش هایی  محیط لوکال هاست
 .یکدیگر بررسی کنیم و با وردپرسی که نصب کردیم و قرار است با آن کار کنیم، آشنا شویم

 پنل مدیریت وردپرس
یک سایت، احتیاج به محیطی است تا بتوان به کمک آن تمامی فعالیت های مورد  برای ایجاد ساخت

 جام داد! اما این محیط چگونه است و چگونه باید به آن دسترسی داشت؟نیاز را ان

در سیستم مدیریت محتوای وردپرس نیز چنین پنلی موجود است و اتفاقا باید خدمت شما عرض کنم 
که این سیستم دارای یک پنل مدیریتی بسیار قدرتمند می باشد. به این پنل قدرتمند در وردپرس، 

یند. شما با وارد شدن به این پیشخوان تمامی فعالیت هایی که مد نظر پیشخوان وردپرس می گو
، ایجاد یک افزونه ها دارید را می توانید در سایت خود انجام دهید. به عنوان نمونه، برای نصب قالب،

ه و پاسخگویی به کاربران خود و هزاران فعالیت دیگر، باید به این پیشخوان وارد نوشته، ویرایش نوشت
 .شوید

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/wordpress-install-on-cpanel-host/
http://hamyarwp.com/wordpress-install-on-cpanel-host/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/category/wordpress/freeplugins/
http://hamyarwp.com/category/wordpress/freeplugins/
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 چگونه باید وارد پیشخوان وردپرس شویم؟

وردپرسی را که در جلسات قبلی نصب کردیم دارای آدرسی بود که توسط شما انتخاب شده بود. حال 
 : به اینصورت) .اضافه کنید /wp-admin آدرس را در مرورگر خود وارد کرده و به انتهای آن

http://mysite.com/wp-admin).  پس از وارد کردن این آدرس در مرورگر با صفحه ای مطابق
 :تصویر زیر رو به رو خواهید شد

 

می باشد که در مراحل ثبت نام  ”password“ و رمز عبور همان ”Username“ شناسه ی شما، همان
وارد  پیشخوان وردپرس د. با ورود این اطالعات و زدن دکمه ی ورود بهوردپرس، انتخاب کرده ای

 .خواهید شد
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این همان پنل مدیریتی است که شما قرار است تمامی فعالیت های خود را از طریق آن انجام داده و بر 
 .روی سایت قرار دهید

مانند یک اخبار کوتاه از فعالیت در همین صفحه ی اصلی، اطالعاتی را در اختیار شما قرار می دهد که 
هایی است که انجام می دهید. تمامی این موارد را می توانید مخفی کنید و یا به همین صورت که در 

 .تصویر مشاهده می کنید بگذارید باقی بماند

توجه کنید. این منوی عمودی نوک مدادی رنگ، تمامی گزینه هایی که در  پیشخوان به سمت راست
وردپرس موجود می باشد را نشان خواهد داد که به معرفی سطحی هر یک می پردازم و در پنل ادمین 

جلسات بعدی به صورت کامل در مورد عملکرد هر کدام توضیحاتی داده خواهد شد و یک جلسه ی 
 .اختصاص می دهیم  کامل را به هر کدام

 پیشخوان
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 .ی به روز رسانی ها می باشد این گزینه مربوط به اطالعات میزکار وردپرس و گزینه
به روز رسانی ها قسمتی است که به صورت خودکار هر نسخه ی جدیدی که ایجاد شود را به ما 
 .یادآوری می کند و اعالم می کند که می توانیم وردپرس خود را به آن نسخه ی جدید بروز کنیم

 نوشته ها

 

نوشته ها، افزودن نوشته، دسته ها و قسمت نوشته ها شامل بخش های متعددی از جمله؛ همه ی 
 .برچسب ها می شود

در این قسمت شما می توانید تمامی نوشته هایی را که ایجاد می کنید مشاهده کنید و آن ها را 
ویرایش کنید. همچنین با کلیک بر روی گزینه ی افزودن نوشته می توانید نوشته ی مورد نظر را ایجاد 

 .کنید
خود را می توانید از قسمت دسته ها اضافه کنید و برچسب ها را نیز می دسته بندی های سایت 

 .توانید از این قسمت مالحظه کنید

 رسانه

 

قسمت رسانه ها، مربوط به تصاویر، فایل های تصویری، صوتی و یا ویدئویی می باشد که شما 
 .بارگذاری می کنید
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 برگه ها

 

آن ها می توان خیلی موارد را ایجاد کرد. به عنوان مثال  برگه ها، بخشی از وردپرس هستند که با کمک
صفحات اصلی سایت را می توان به کمک آن ها ساخت، صفحه ی فرود را می توان ایجاد کرد، تمامی 

صفحاتی که احتیاج به کدهای کوتاه شده ی وردپرس یا به اصطالح شورت کد دارند، توسط آن ها 
 .که در جلسه ی مربوط به آن توضیحات کاملی خواهیم داد ایجاد می شود و بسیاری موارد دیگر

 دیدگاه ها

 

دیدگاه ها، بخشی هستند که کاربران شما نظرات یا سواالت خود را ثبت کرده و شما می توانید به آن 
 .ها پاسخ دهید
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 نمایش

 

بخش می بخش نمایش، برای انتخاب و بارگذاری قالب و پوسته های وردپرسی است. شما با این 
توانید پوسته ی مورد نظر خود را بارگذاری کرده و به تنظیمات آن بپردازید که در بخش خود به صورت 

 .مفصل توضیح داده خواهد شد

 افزونه ها

 

هر سایتی برای کامل شدن به مکمل هایی نیاز دارد تا با کمک آن ها بتواند خدمات بهتری را ارائه 
نظور در وردپرس موجود است تا شما امکاناتی را که نیاز دارید با دهد. بخش افزونه ها نیز بدین م

 .کمک افزونه ها اضافه کنید

 کاربران
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تمامی کاربران سایت از جمله ، مدیر، ویرایشگر، نویسنده و کاربران معمولی در این قسمت ثبت می 
 .شوند و اطالعات کامل آن ها در این بخش با عنوان شناسنامه موجود است

 ابزارها

 

وردپرس نیز ابزارهایی دارد که برای تکمیل بخش هایی مورد نیاز است. شما به راحتی می توانید 
 .ابزارها را برون بری و درون ریزی کنید

 تنظیمات

 

همانطور که تنظیمات همیشه جزء مهم ترین بخش ها به حساب می آید، بخش تنظیمات از مهمترین 
 .یز می باشد. بسیاری تنظیمات مهم در اینجا قابل مشاهده استن پیشخوان وردپرس قسمت ها در

 !جمع بندی
زمانی که شما سایتی را راه اندازی می کنید، مطمئنا به یک سیستم مدیریتی برای انجام فعالیت های 

موجود است  پیشخوان وردپرس خود نیازمند هستید. در سیستم وردپرس نیز چنین موردی با عنوان
 .آن می توانید از تمامی امکانات بهره مند شویدکه با ورود به 
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 جلسه ششم: ایجاد نوشته در وردپرس

 
 

امروز هم با یکی دیگر از جلسات مدرسه ی همیار وردپرس در خدمت شما عزیزان هستیم. در جلسات 
را در محیط های مختلف توضیح دادیم و  وردپرس قبلی، طبق برنامه ریزی نحوه ی نصب و راه اندازی

آشنا شدیم. همانطور که در وردپرس مشاهده می کنید،  پیشخوان وردپرسنیز با در جلسه ی پیشین
بررسی  امروز آموزش وردپرس موجود است. پس اگر موافق باشید در نوشته ها با عنوان ییمنو

 .داشته باشیمویرایشگر متنی وردپرس یا همان نوشته ها از بخش کاملی

 نوشته ها

 

 

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/introduce-wordpress-dashboard/
http://hamyarwp.com/introduce-wordpress-dashboard/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/
http://hamyarwp.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
http://hamyarwp.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
http://hamyarwp.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
http://hamyarwp.com/ckeditor-for-wordpress/
http://hamyarwp.com/ckeditor-for-wordpress/
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، نوشته ، افزودننوشته ها ، گزینه های همه ینوشته ها همانطور که مشاهده می کنید در قسمت
 .ها موجود است دسته ها و برچسب

که ایجاد کرده اید را نمایش می دهد و می توانید  نوشته هایی تمامی <<در قسمت همه ی نوشته ها
 .آن ها را مشاهده و در صورت لزوم ویرایش کنید

وارد محیط ویرایشگر وردپرس شده و می توانید محتوای خود را ایجاد  <<در قسمت افزودن نوشته
 .کنید

وجود دارند که به بررسی آن ها می  نوشته سمت های مختلفی برای ایجاد یکدر بخش ویرایشگر، ق
 .پردازیم

 عنوان نوشته

 

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

 جعبه ابزار ویرایشگر وردپرس

 

فایل ها، ویدئو و سایر  در کادر قرمز رنگ، گزینه ی افزودن پرونده چند رسانه ای برای بارگذاری تصاویر،
 .موارد این چنینی است

در کادر آبی رنگ دو گزینه ی دیداری و متن را مشاهده می کنید. حالت دیداری به صورت پیش فرض 
بر روی ویرایشگر قرار دارد که شما می توانید در آن از امکانات جعبه ابزار استفاده کنید. اما گزینه ی 

ه برای تغییر کدها و اضافه کردن استایل هایی می توانید از آن می باشد ک HTML متن، ویرایشگر
 .استفاده کنید
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 با انتخاب کادر سبز رنگ می توانید به حالت بدون مزاحم بروید. حالت بدون مزاحم یعنی چه؟

یعنی تمامی پنجره های اطراف بسته می شوند و فقط پنجره ی ویرایشگر به تنهایی نمایش داده 
 .خواهد شد

 .ر بنفش رنگ تمامی ابزارهای مورد استفاده در محیط ویرایشگر را در اختیار شما قرار خواهد دادکاد

 محیط ویرایشگر

 

در این بخش می توانید محتوای مورد نظر را وارد کنید و از جعبه ابزار برای تغییرات بر روی آن کمک 
 .بگیرید

 وضعیت انتشار مطلب
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گرفته و شما می توانید وضعیت انتشار را در آن مشاهده کنید. قسمت این جعبه در سمت چپ قرار 
ته نوش پیش نویس، بدون اینکه مطلب شما به کاربران نمایش داده شود ذخیره خواهد شد و در بخش

 .برچسب پیش نویس به آن می خورد ها
منتشر  از این قسمت می توانید زمانبندی برای مطلب مشخص کنید تا مطلب شما در زمان معین

 .شود

 دسته ها

 

این جعبه در سمت چپ قرار گرفته و با توجه به دسته هایی که از قبل با توجه به فعالیت خود تعیین 
 .کرده اید، می توانید دسته ی مورد نظر را انتخاب کرده و تیک بزنید

 برچسب
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یار موثر است و باید بسبرچسب ها یکی از مهم ترین گزینه هایی هستند که در امر سئوی سایت بسیار 
به آن اهمیت داد. فقط با توجه یه استانداردهای سئو باید کلمات درستی را برای آن در نظر بگیرید. 

کلمه ی کلیدی مورد نظر خود را انتخاب کرده و در این قسمت وارد کنید و دکمه ی افزودن را بزنید تا 
 .اضافه شود

 
 تصویر شاخص

 

هر مطلب به عنوان شناسه ی اصلی مشخص می شود از این بخش می  تصاویر بارزی که در داخل
 .ها هستند Thumbnail توانید اضافه کنید. به اصطالح این تصاویر همان

 زمینه های دلخواه

 

اگر زمینه ها یا داده های خاصی برای سایت خود تعیین کرده اید، می توانید از این بخش آن را به 
 …عنوان مثال دکمه ی دانلود یا پیش نمایش ومطلب خود اضافه کنید. به 

 نامک
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نامی که شما می خواهید به انتهای آدرس اصلی وبسایت شما برای این مطلب اضافه شود. مثال اگر 
 باشد، می توانم به انتهای آدرس سایت خود، وردپرس را اضافه کنم مطلب من در مورد وردپرس 

(www.hamyarwp.com/wordpress) 

 
 ت صفحهتنظیما

 

این قسمت که در باالی صفحه ی ویرایشگر موجود است و به صورت کشویی با کلیک کردن بر روی آن 
باز خواهد شد. در این بخش می توانید هر گزینه ای را که تمایل دارید با تیک زدن فعال و یا غیر فعال 

 .نمایید تا در صفحه ی ویرایشگر اعمال شود

نیاز به توضیحات کاملی است که ترجیح می دهیم در جلسه ی بعدی دو بخش دسته ها و برچسب ها 
 .بررسی کنیم

  !جمع بندی
را ایجاد کنیم.  نوشته هایی زمانی که سایتی را ایجاد می کنیم، مسلما باید بتوانیم در آن محتوا و

وردپرس با داشتن یک ویرایشگر قدرتمند این امکان را به کاربران خود می دهد که به صورت 
 .خود را ایجاد و ویرایش نمایند نوشته های کامل
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 جلسه هفتم: استفاده از دسته و برچسب در وردپرس

 
 

 .در جلسه ی هفتم از مدرسه ی همیار وردپرس در خدمت شما هستیم
رسیدیم و ویرایشگر دیداری و متنی وردپرس را بررسی کردیم.  نوشته ها در جلسه ی ششم به بخش

همچنین نحوه ی ایجاد یک نوشته و ویرایش آن را با هم انجام دادیم. همانطور که در منوی سمت 
نیز در منوی نوشته ها موجود  دسته ها و برچسب ها مشاهده می کنید، دو گزینه ی وردپرس راست

این دو بخش اختصاص می دهیم و نحوه ی کار و فواید آن ها را بررسی می  آموزش است. امروز را به
 .کنیم

 (Categories) دسته ها
هایی  دسته بندی هر سایتی که ساخته می شود باید مرز بندی شود و با توجه به نوع فعالیتی که دارد

برای آن صورت گیرد تا کاربران در هنگام استفاده از سایت به مشکل و سردرگمی بر نخورند. برای 
های دستی برای سایت  یدسته بند ،دسته ها همین امر در وردپرس نیز می توان با کمک گزینه ی

 .ایجاد کرد
 .را انتخاب می کنیم دسته ها زیر منوی <<از منوی نوشته ها دسته برای ایجاد

http://hamyarwp.com/create-posts-on-wordpress/
http://hamyarwp.com/create-posts-on-wordpress/
http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
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می توانید موضوعات سایت  دسته ها همانطور که در تصویر باال مالحظه می کنید، در این بخش یعنی

 .خود را دسته بندی کنید
خود در نظر بگیرید و در بخش نامک، می توان نام  دسته ی در قسمت نام، می توانید اسمی برای

دیگری  دسته ی مورد نظر شما زیر مجموعه ی دسته ی در نظر گرفت. چنانچه دسته مستعاری برای
اصلی آن را مشخص کنید و اگر توضیحی  دسته ی است پس می توانید از فهرست کشویی مادر،

 .ایجاد می کنیم دسته ایید. با هم یکدارید می توانید در بخش توضیحات وارد نم دسته برای

 

 .مورد نظر خود را ایجاد کردیم دسته ی

می توانند به عنوان فهرست ها یا منوهای اصلی سایت از بخش فهرست ها فراخوانی  دسته ها!!! توجه
 .شده و قرار گیرند

 که ایجاد می کنیم در کجا استفاده می شوند؟ دسته هایی
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افزودن نوشته می رویم و پس از ایجاد  <<پاسخ دهیم، به بخش نوشته ها برای اینکه به این سوال
مرتبط می شود. در سمت چپ ویرایشگر گزینه ای با  دسته ی نوشته ی مورد نظر، نوبت به انتخاب

 .مد نظر را انتخاب کرد دسته ی مشاهده می کنیم که می توان دسته ها عنوان

 

ن فهرست انتخاب کردید پس با کلیک بر روی فهرست مشخص را به عنوا دسته ها اگر در سایت خود،
را مشاهده کنید! اما اگر این کار را نکردید، در هر  دسته میتوانید نوشته های مربوط به آن

 مربوط به آن در قسمتی مشخص است. )بستگی به نوع قالب دارد!( دسته ی نوشته،

 کاربرد دسته ها
بسیار موثر هستند به گونه ای که می توان گفت حد و مرزی در نظم دادن به وبسایت ما  دسته ها

برای نوشته ها ایجاد می کنند. همچنین به صاحبان سایت ها در ایجاد نوشته های متعدد کمک 
 .شایانی خواهند کرد

 .از طرفی کاربران به راحتی قادر به یافتن مطلب مورد نظر خود در وبسایت شما خواهند بود

 (Tags) برچسب ها
 .به چشم می خورد برچسب ها ینه ی بعدی که در منوی نوشته ها موجود است، با عنوانگز

را در سمت چپ وارد  برچسب هایی در محیط ویرایشگر وردپرس، شما می توانید برای نوشته ی خود
 کلماتی هستند که با متن و محتوای شما ارتباط دارند و می توان گفت پر کاربردترین  برچسب ها .کنید
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 .کلمات و یا نیمه عبارات در متن شما را شامل خواهند شد
می توان گفت یکی از مهمترین بخش ها در نوشته را شامل می شود که برای بهبود وضعیت سئو در 

 .سایت، اولین گزینه به شمار می رود که باید با وسواس و دقت باالیی انتخاب شود

 

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

در زیر منوی  برچسب ها که برای نوشته های خود انتخاب می کنید در قسمت برچسب هایی تمامی
تکراری و مهم را ثبت  برچسب های نوشته ها موجود است. همچنین شما می توانید از همین بخش

 .کنید

 ب هاکاربرد برچس
می توانید به بهینه سازی سایت خود کمک کنید و در گوگل سایت خود  برچسب ها با انتخاب درست

خود امری  برچسب ها را دارای رتبه و ارزش خوبی کنید. اما به خاطر داشته باشید که انتخاب درست
 .مهم و ضروری است

  !جمع بندی
موجود است که دارای بخش ویرایشگر  مهم با عنوان نوشته ها در پیشخوان وردپرس، گزینه ای

دسته ها و  وردپرس برای ایجاد و ویرایش نوشته می باشد. همچنین قسمت های مکملی مانند
می  دسته ها در آن موجود است که هر یک وظایف مهمی بر عهده دارند. شما با کمک برچسب ها

ا کلمات کلیدی ی برچسب ها مکتوانید عناوین و موضوعات خود را به درستی دسته بندی کرده و با ک
 .عبارات کلیدی محتوا را ایجاد کنید
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 جلسه هشتم: افزودن پرونده چند رسانه ای در وردپرس

 
 

دو جلسه ای است که وارد بحث عملکردی ویرایشگر وردپرس شده ایم. شاید ظاهر ساده ای داشته 
آن ها برخورد می کنید. معموال وقتی باشد اما امکانات بسیاری زیادی در خود دارد که به مرور به 

نوشته ای ایجاد می کنیم بهتر است که تصاویری مرتبط با نوشته ی خود اضافه کنیم که هم قدرت 
درک مخاطب را باال برده و هم از طرف گوگل امتیاز خوبی برای محتوای خود کسب کنیم. سیستم 

این امکان را از راهی بسیار ساده در اختیار شما قرار می دهد تا هم تصاویر  وردپرس مدیریت محتوای
را در صورت نیاز در سایت خود قرار دهید. در … خود را بارگذاری کنید و هم فایل های متنی، صوتی و

دهیم. پس  آموزش را در سایت بارگذاری فایل ها، تصمیم داریم نحوه یآموزش وردپرس این جلسه از
 .با ما همراه باشید

 افزودن پرونده چند رسانه ای
فزودن ا افزودن نوشته دقت کنید، حتما با دکمه یمحیط ویرایشگر وردپرس یعنی دقیقا بخش  اگر به

برخورد خواهید کرد. این همان بخشی است که به شما امکان بارگذاری فایل ها  پرونده چند رسانه ای
 .را می دهد
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با کلیک بر روی این دکمه وارد محیطی می شوید که به راحتی می توان در آن فایل های صوتی، 

ا بارگذاری کرد و آدرس آن ها را دریافت کرد. همچنین اگر فایل شما ویدئویی، متنی و تصویری ر
 .تصویری باشد، می توان تا حدی آن را از لحاظ اندازه ای ویرایش کرد

 …اگر موافق باشید با هم یه فایل تصویری را بارگذاری می کنیم

ی م بق تصویر زیرکلیک میکنیم. وارد محیطی مطا افزودن پرونده ی چند رسانه ای بر روی گزینه ی
 :شویم

 

اینجا، قسمتی است که از قبل شما فایل هایی را بارگذاری کرده اید و اگر تمایل داشته باشید دوباره از 
یکی از آن ها استفاده کنید می توانید تصویر مورد نظر خود را انتخاب کنید.البته تمامی تاریخ ها 

جستجو تصویرهای قبلی را مشاهده   و بخشمشخص هستند و می توانید با کمک تاریخ مورد نظر 
 .کنید

 کلیک بارگذاری پرونده ها اما اگر می خواهید تصویر و یا فایل جدیدی اضافه کنید بر روی گزینه ی
 .کنید. سپس به بخشی برای بارگذاری پرونده ی جدید منتقل خواهید شد
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ل مورد نظر را از کامپیوتر خود انتخاب کرده می توانید فای” گزینش پرونده ها“با کلیک بر روی گزینه ی 
 .و وارد مرحله ی آپلود فایل شوید

از  گذاشتن“اگر فایل شما دارای نشانی است و در کامپیوتر موجود نیست با انتخاب گزینه ی  !!!توجه
 .که در سمت راست آخرین گزینه است، می توانید فایل مورد نظر را با کمک آدرس قرار دهید” نشانی

 
مانگونه که مشاهده می کنید، تصویر پس از بارگذاری به این صورت نمایش داده می شود و ه

مشخصات آن نیز در سمت چپ دیده می شود. شما قادر به ویرایش تصویر و تغییر نام ها و همچنین 
انتخاب گزینه های چپ، راست و میانه برای قرار گیری در مطلب و انتخاب چند گزینه ی مشخص برای 

 .دازه ها خواهید بودان
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می توانید تصویر خود را قرار دهید. دقت ” گذاشتن در نوشته“بدین صورت با کلیک بر روی گزینه ی 
آدرس محل بارگذاری شده موجود است که در صورت لزوم می ” پیوند به“کنید که در زیر گزینه ی 

 .توانید از آن استفاده نمایید

جا مشاهده کنید با کمک گزینه ی  فایل های آپلود شده را یکهمچنین اگر می خواهید تمامی 
در منوی سمت راست وردپرس، می توانید هم فایل ها را ببینید و هم از آن بخش بارگذاری را ” رسانه“

 .انجام دهید

 

 .اگر فایلی بارگذاری می گنید به آدرس آن نیازمند می باشید !!!توجه

  !جمع بندی
در سایت بود. اگر می خواهید تصاویر و فایل هایی را  بارگذاری فایل ها مونمبحث امروز مدرسه پیرا

در وردپرس این کار را  افزودن پرونده ی چند رسانه ای در نوشته ی خود قرار دهید می توانید با کمک
 .انجام دهید
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 جلسه نهم: دیدگاه ها در وردپرس

 
باشد، بسیاری موارد را مورد بررسی قرار دادیم  تا امروز که جلسه ی نهم مدرسه ی همیار وردپرس می

آموزش  را انتخاب کردیم که با هم به  دیدگاه دادیم. امروز نیز یکی از مباحث مهم با نام آموزش و
 .کامل کار با آن بپردازیم وردپرس

امکان دریافت بازخورد از مخاطب  های اصلی سایت ها و وبالگ هایکی از ویژگی
بسیار قدرتمند ظاهر شده است و شما می  وردپرس است و البته این خصوصیت در هادیدگاه توسط ها

 .توانید به راحتی به مدیریت کامل بازخوردهایی که دریافت می کنید بپردازید

 هامدیریت دیدگاه
برای ایجاد یک امکان اول از همه باید به بخش تنظیمات و مدیریت آن بپردازیم و سپس با آن کار 

 <<را مدیریت کنیم و به اصطالح تنظیم کنیم از قسمت تنظیمات دیدگاه ها کنیم. برای اینکه بتوانیم
 .گفت و گوها می توانیم بررسی های الزم را انجام دهیم
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 .در این قسمت با تنظیماتی رو به رو می شویم که به بررسی آن ها می پردازیم

 

  
و وبالگ می باشد که از ایجاد مخصوص به اطالع رسانی های سایت :گزینه های پیش فرض نوشته

 .شما را مطلع خواهد ساخت دیدگاه یک
و صفحه بندی و نوع نمایش آن ها  دیدگاه ها مربوط به مشخص کزدن تعداد :دیگر تنظیمات دیدگاه

 .می باشد
 برایتان ارسال  دیدگاهی این بخش را می توانید فعال کنید تا در زمانی که :برایم نامه بنویسید هرگاه 

http://dl.hamyarwp.com/2014/01/comment-hamyarwp1.jpg
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 .شد، به ایمیل شما اطالع داده شود و یا ارسال شود
باید توسط  دیدگاه ها با کمک این گزینه می توانید اعالم کنید که:پیش از اینکه دیدگاهی نمایان شود

تایید  دیدگاه شما تایید شود و بعد منتشر شود و فردی که در سایت شما قرار است نویسنده باشد یک
 .شده داشته باشد

 .باید به حالت بررسی قرار گیرد دیدگاه در برخی مواردی که مشخص کرده،:گاهبررسی دید 

 .دیدگاه ها و وجود سایر گزینه های تعیین شکل آواتار در

را داشته باشد. شما برای فعال  دیدگاه حال می خواهیم هر نوشته ای که ایجاد می کنیم، امکان ایجاد
وردپرس در بخش نوشته ها از بخش تنظیمات صفحه  می توانید در ویرایشگر دیدگاه ها کردن قسمت

وجود  هدیدگا را فعال کنید تا در پایان نوشته هایتان، امکان ایجاد دیدگاه هامطابق تصویر زیر، گزینه ی
 .داشته باشد

 

 .را فعال کنید هادیدگاه و گفت و گوها ها تیکو بعد از بین گزینه

 

 .شودقسمت پایین ویرایشگر نشان داده می در دیدگاه ها ابزارک گفت و گوها و حال
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 بررسی دیدگاه ها
ها را کنترل نکنید ها است اما اگر آنهای وبالگیکی از بهترین ویژگی دیدگاه ها درست است که

زیادی به وبالگ شما  (Spam) جفنگ هایدیدگاه چرا که وضعیت وبسایت شما نا مساعد خواهد بود.
گذارند که شما می نا مربوطی که برخی از بازدیدکنندگان می دیدگاه های او ی  هجوم خواهند آورد

ها را حذف کنید یا که نمایش داده نشوند برای اینکار از منوی مدیریت وردپرس خواهید آن
 .را انتخاب کنید هادیدگاه گزینه

. 

شده است مشاهده می که در وبسایت شما توسط بازدیدکنندگان گذاشته  هاییدیدگاه در اینجا تمام
دارای سه ستون است که  هادیدگاه .ها را پاسخ دهید، ویرایش و حذف کنیدکنید و می توانید آن

ستون اول نام نویسنده دیدگاه به همراه مشخصاتش نمایش داده می شود و در ستون دوم متن 
 .مربوط به آن است دیدگاه ای که اینیا برگه دیدگاه و در ستون آخر نوشته
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که با رنگ پس زمینه متفاوت ) صورتی ( نمایش داده شده اند منتظر تایید شما هستند  دیدگاه هایی 

 .تا در سایت منتشر شود

ببرید کارهایی که روی آن می توانید انحام دهید.  را بر روی یکی از نظرات  حال اگر اشاره گر ماوس
 …همانطور که در صویر پایین مالحظه می کنید

 

بر روی هر کدام می توانید تنظیمات را بر روی آن دیدگاه اعمال کنید. برای مثال با کلیک بر  با کلیک
روی پذیرفتن این دیدگاه منتشر می شود که با کلیک دوباره بر روی گزینه نپذیرفتن دوباره می توانید 

زدن آن ها از منوی  می توانید با تیک دیدگاه شوید. برای اعمال کار ها بر روی چند دیدگاه مانع نمایش
آبشاری باالی جدول )کارهای دسته جمعی( کاری را که میخواهید انجام شود را انتخاب و با کلیک بر 

 .روی دکمه اجرا آن کار اعمال شود
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 بازتاب چیست؟
ه را کپی می کنند و ب آورند یا کل آنهای شما نقل قول میاز نوشته های وردپرسی دیگر وقتی وبسایت

می  (pingback) شما لینک می دهد، وردپرس به صورت خودکار برای وردپرس شما بازتاب سایت
ها هایی مطالب شما را نقل قول کرده اند. بازتابفرستد. اینجوری شما متوجه می شوید که چه سایت

در بین دو جفت  هادیدگاه شود و برای متمایز بودن بادر قسمت مدیریت دیدگاه ها نمایش داده می
 توانید مشاهده کنید.(شوند.)در تصویر پایین میبراکت نمایش داده می

 
  !جمع بندی

برای هر وبسایت و وبالگی یک مزیت محسوب می شود و باعث می  دیدگاه ها بودن گزینه ای به نام
شود که کاربران احساس خوبی به سایت شما داشته باشند زیرا می توانند در فضای آزادی سواالت خود 

 .مطرح نمایند و در صورت لزوم پاسخ درست را دریافت نمایندرا 
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 جلسه دهم: قالب وردپرس

 
 

حتما تا حاال از خودتان سوال کردید که برای سیستم مدیریت محتوای وردپرسی که ساختیم چه 
 !به تنهایی ظاهر زیبایی ندارد وردپرس ظاهری را باید ایجاد کنیم و حتما دیده اید که نصب

دارد که با توجه به نوع فعالیت ما و سلیقه ی شخصی طراحی می شود تا  قالبی هر سایتی نیاز به
کاربران بتوانند با سایت ارتباط خوبی برقرار کنند. سیستم مدیریت محتوای وردپرس نیز دارای 

در هر زمینه ای می باشد که به دو شکل رایگان و غیر رایگان موجود است. اما  قالب وردپرس هزاران
در مخزن وردپرس موجود است  قالب یا همان پوسته وردپرس باید این را بدانید که تعداد بسیار زیادی

 .رایگان قابل نصب و راه اندازی هستند که به صورت

امروز با جلسه ی دهم از مدرسه ی همیار وردپرس که آموزشی پیرامون نصب و راه  در آموزش وردپرس
 …در وردپرس می باشد، می پردازیم پوسته ها اندازی

 رس مورد نظرانتخاب قالب وردپ
که مد نظر ماست را با توجه به نیاز خود از مخزن وردپرس و یا سایت  پوسته ای در مرحله ی اول باید

 .آن ها معتبر و فاقد مشکل می باشند، انتخاب کنیم پوسته های های قابل اعتماد که می دانیم
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موجود است به صورت نسخه ی اصلی است و   مخزن وردپرس که در قالب هایی تمامی!!! نکته ی مهم
فارسی سازی شده نمی باشد پس این مورد برای افرادی که می خواهند سایت فارسی راه بیندازند 

 .مشکل ساز است

که  قالب هایی شده و اکثر این مشکل تا حد زیادی توسط تیم فارسی سازی همیار وردپرس برطرف
موجود است و می توانید پوسته ی مورد نظر خود را انتخاب  قالب وردپرس کاربردی هستند در بخش

 .نمایید

 راه اندازی قالب وردپرس
گذاری کنیم و سپس نصب و تنظیم نماییم. برای مورد نظر باید آن را در سایت بار  قالب پس از انتخاب

موجود در منوی سمت راست واقع در پنل مدیریت وردپرس ” پوسته ها <<نمایش“این کار به بخش 
 …می رویم

 

پیش فرض که همیشه با نصب وردپرس، بر روی آن قرار دارد را خواهیم  قالب در این بخش چندین
 !سیزدهدو هزار و  قالب دید. به عنوان مثال

بسیار ساده و به صورت پیش فرض هستند که برای تست عملکرد وردپرس در آن موجود  قالب ها این
 .مورد نظر خود را می توانیم از دو راه بارگذاری نماییم قالب است. ما در این بخش می توانیم
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http://wordpress.org/
http://hamyarwp.com/category/themes/
http://hamyarwp.com/category/themes/


Hamyarwp.com کتاب آموزش وردپرس 

 

60 

 

 جستجو در مخزن وردپرس -۱

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

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

 .انگلیسی

 نصب قالب وردپرس دانلود شده -۲

بارگذاری “ید از باالی صفحه بر روی گزینه ی را می بین قالب ها برای این کار در همین صفحه ای که
 …کلیک کنید تا قالب مورد نظر خود را آپلود نمایید” پوسته

 

را که دانلود کرده اید بارگذاری و سپس فعال  قالبی می توانید ”Choose file“ با کلیک بر روی گزینه ی
 .نمایید

می  قالب درصد باقی مانده مربوط به تنظیمات ۰۱درصد کار تمام شده و  ۰۱تقریبا می توان گفت 
سفارشی سازی یا شخصی سازی در منوی “باشد. وقتی شما قالبی را نصب می کنید گزینه ای با عنوان 

نمایش ظاهر می شود که شما می توانید با کمک آن برخی تنظیمات اساسی را انجام دهید.)برای 
 (متفاوت است قالبی هر
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یک سری تنظیمات خاصی برای این بخش در نظر می گیرند و  قالبی باشید که هردر نظر داشته 
 .تنظیمات دیگری نیز در زیر منوی نمایش دارند قالب ها همچنین غیر از این قسمت، بعضی از

شما تقریبا آماده است و می توانید بخش های دیگر  قالب پس از انجام این تنظیمات می توان گفت
 .را اضافه کنید… افزونه ها، برگه ها، دسته ها و  از جمله فهرست ها،

 !جمع بندی
زیبایی است که کاربران را به خود جذب کند. سیستم مدیریت  قالب هر سایتی نیازمند یک طرح و

وردپرس در حالت های مختلف و مناسب برای هر  پوسته ی محتوای وردپرس نیز دارای هزاران مدل
گام و پرمیوم موجود است. با آموزشی که امروز خدمت شما ارائه سلیقه ای است که در دو نوع رای

 .وردپرسی خود را انتخاب و نصب نمایید قالب کردیم می توانید
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 جلسه یازدهم: افزونه وردپرس

 
 

هر سایتی تنها با وجود سیستم مدیریت محتوا و یک قالب نمی تواند سایت موفقی باشد زیرا در عمل 
محدود شده و امکاناتی برای به کارگیری ندارد. پس باید چه کرد؟ چطور امکاناتی را فعالیت های آن 

 در اختیار یک سایت قرار دهیم تا بتوانیم اقدامات موثری را انجام دهیم؟

گزینه ای با عنوان پالگین یا ماژول وجود دارد که در هر سیستم مدیریت محتوایی با افزودن آن ها می 
شویم. ما که با سایر سیستم  قادر به انجام فعالیت های متعدد سایت اضافه کرد تاتوان بر امکانات 

نیز چنین است و شما برای افزودن هر امکانی پالگین  وردپرس های مدیریت محتوا کاری نداریم اما در
می توانید نصب کنید. حال اینکه افزونه ها به چه صورت هستند و روش استفاده  افزونه ی وردپرس یا

 .از آن ها چگونه است خود مسئله ای است که امروز به آن می پردازیم

از مدرسه ی همیار وردپرس در خدمت دوستان و همراهان  آموزش وردپرس با جلسه ی یازدهم
 …همیشگی هستیم
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 افزونه های وردپرس
 افزونه وجود دارد که می توان با کمک این بخش هر افزونه ها در پیشخوان وردپرس گزینه ای با عنوان

دارای تنظیماتی است می  افزونه به راحتی بارگذاری و فعال کرد و سپس اگرکه مورد نیاز باشد را  ای
 .توان به تنظیم کردن آن پرداخت

که از قبل  افزونه هایی تمامی” نصب شده افزونه های“ همانطور که مالحظه می کنید در زیر منوی
 از باالی” افزودن“ می توانیم بر روی گزینه ی افزونه نصب کرده ایم، دیده می شوند. برای نصب یک

 .کلیک کنید” افزودن“بر روی گزینه ی افزونه ها صفحه و یا در زیر منوی

 

موجود در مخزن وردپرس می  افزونه های را مشاهده می کنید که به ترتیب افزونه هایی در این بخش
ود کردن خود را بدون دانل افزونه ی مورد نظر می توانید افزونه ی باشد. شما با جستجو کردن نام

 .نصب و فعال کنید

ی  کلیک کنید. به صفحه” نصب“را انتخاب می کنیم و بر روی گزینه ی  افزونه ها به عنوان مثال یکی از
کلیک کنید.  ”افزونه فعال کردن“منتقل می شوید و باید بر روی گزینه ی  افزونه اطالع رسانی نصب

گیرد و می توانید آن را تنظیم کرده و استفاده  شما در پنل ادمین وردپرس قرار می افزونه ی پس از آن
 .نمایید
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 بارگذاری افزونه از روی کامپیوتر
 

 

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

 افزونه هابروز رسانی 
معتبر و خوب در مدت زمان های مشخصی بروز رسانی هایی انجام می دهند که  افزونه های سازنده ی

 .برای شما مشخص خواهد شد افزونه ها تغییراتی را به دنبال دارد. پس از بروز رسانی در لیست

 .توماتیک به روز کنیدرا به صورت ا افزونه می توانید” هم اکنون به روز رسانی کنید“ با زدن گزینه ی
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را از همین قسمت مالحظه کنید و به مدیریت آن  افزونه همچنین می توانید جزئیات صفحه ی
 .بپردازید

شتاب زده نشوید و هر آنچه که با تحقیق به آن نیاز دارید را نصب  افزونه ها برای نصب !!!نکته ی مهم
کنار هم هیچ سودی ندارد و ممکن است حتی باعث بدون کارایی در  افزونه کنید. وجود تعداد زیادی

 .ناسازگاری هایی در سیستم شما شود. پس بسیار دقیق باشید

  !جمع بندی
برای اینکه بتوان یک سایت کامل ساخت و با توجه به نیازهایی که وجود دارد آن را تامین کرد 

است. در وردپرس تقریبا برای برای عملکردهای بخش های مختلف الزم و ضروری  افزونه هایی وجود
 .وجود دارد که کاربران می توانند به راحتی آن را نصب کنند و استفاده نمایند افزونه هر کاری یک
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 جلسه دوازدهم: نقش های کاربری در وردپرس

 
 سالم؛

 …امروز هم با یکی دیگر از جلسات مدرسه ی همیار وردپرس در خدمت شما عزیزان هستیم

متعددی حضور دارند و فعالیت می کنند. در سایت ها نیز به همین صورت  نقش های در هر کاری
از  شنق مدیر فعالیت می کنند و برخی دیگر چندین نقش کاربری است. برخی از سایت ها فقط با یک

 .را شامل می شوند… جمله نویسنده، ویرایشگر، کاربر و
مورد نظر خود را اضافه کنید و برای آن ها نام  نقش های نیز شما می توانید به راحتی وردپرس در

کاربری و رمز عبور تعیین کنید. اگر موافق باشید با هم سری به پیشخوان وردپرس بزنیم و این موضوع 
 …را دنبال کنیم

 سکاربران در وردپر
دیده می شود که قادر است تمامی کاربران عضو ” کاربران“در پیشخوان وردپرس، گزینه ای با عنوان 

شده را نمایش دهد، کاربری را اضافه و حذف کند، شناسنامه ی شما و کاربران را به صورت کامل 
 .نمایش دهد و کاربرانی را که عضو شده ولی توسط مدیر تایید نشده اند را نشان دهد

http://hamyarwp.com/
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همانطور که در منوی سمت راست وردپرس مشاهده می کنید گزینه ی کاربران به همراه زیر منوهای 

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

 افزودن کاربر جدید
 .کلیک می کنیم” افزودن“برای اضافه کردن یک کاربر جدید، بر روی گزینه ی 

 

می  نقش همان گونه که مشخص است، اطالعات مورد نظر را وارد کرده و سپس در قسمت تعیین
 .مورد نظر را انتخاب کنید نقش توانید

 توضیحی درباره ی عملکرد نقش ها در وردپرس
این کاربر در عمل کاری نمی تواند انجام دهد و فقط به شناسنامه و پیشحوان ساده ای که  <<کمشتر 

 .برایش تعریف شده دسترسی دارد
 مشترک، می تواند دیدگاه ها را در  نقش عالوه بر دارا بودن ویژگی های نقش این<< مشارکت کننده
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نویس جهت بازبینی مدیریت سایت  پیشخوان وردپرس ببینید و همچنین مطلبی را به صورت پیش
 .ایجاد کند
نویسنده قادر است مطلبی را ایجاد و مدیریت کند اما حق ویرایش مطالب سایرین را  <<نویسنده

 .ندارد
را دارد با این تفاوت که حق ویرایش نوشته های  نقش ها تمامی ویژگی های نقش این<< ویرایشگر

 .افراد دیگر را نیز خواهد داشت
 .اختیار تام دارد و می تواند به تمامی بخش ها دسترسی داشته باشد <<مدیر کل

 .اصلی هستند که در وردپرس موجود است نقش های بخش هایی که توضیح داده شد،!!! نکته

 .کلیک می کنیم تا اضافه شود” افزودن کاربر جدید“بر روی گزینه ی  در پایان

 شناسنامه ی شما در وردپرس
 

 

توانید رنگ بندی دلخواه را برای پیشخوان وردپرس مشخص کنید و برخی  در این قسمت می
 .تنظیمات دیگر

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

ده ش اگر شما امکان عضویت برای کاربران سایت خود فراهم کرده اید، می توانید کاربرانی را که عضو
 .اند اما توسط شما هنوز تایید نشده اند را در این قسمت ببینید و آن ها را تایید و یا رد کنید

  !جمع بندی
متعددی در نظر بگیرید، در وردپرس به راحتی می  نقش های اگر تمایل دارید که برای سایت خود

 .داشته باشیدتوانید این کار را انجام دهید و سازماندهی خوبی برای کاربران خود 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hamyarwp.com کتاب آموزش وردپرس 

 

70 

 

 جلسه سیزدهم: ایجاد گالری تصاویر در وردپرس

 
 

همیشه بخش مهمی از یک وبسایت به تصاویر آن اختصاص داده می شود و سایتی که عکس در آن 
نیز ما تمامی تصاویر خود را از بخش  وردپرس دیده نشود، عمال فاقد ارزش از دید مخاطب است. در

رسانه و کتابخانه ی چند رسانه ای اضافه می کنیم. حال در نظر بگیرید در نوشته ای می خواهیم دسته 
که در  است گالری تصاویر ای از تصاویر را کنار هم به نمایش بگذاریم.باید چه کنیم؟ نام این کار ساخت

 .امروز به آن می پردازیم آموزش وردپرس جلسه ای از

 ساخت گالری در وردپرس 
بر روی افزودن برگه یا نوشته کلیک می کنیم تا وارد ویرایشگر وردپرس شویم. سپس بر روی گزینه ی 

دانید و قبال هم توضیح داده شد، شما کلیک می کنیم.همانطور که می ” افزودن پرونده چند رسانه ای“
 .در این بخش می توانید تصاویر و سایر فایل های خود را بارگذاری کنید

 .می بینید” ساخت گالری“در صفحه ای که باز می شود در سمت راست گزینه ای با عنوان 

 
 اویری که مدنظر وارد مرحله ی ایجاد آن خواهیم شد. می توانیم تص” ساخت گالری“با انتخاب گزینه ی 

http://hamyarwp.com/
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در باالی صفحه ی ” بارگذاری پزونده ها“می باشد را بارگذاری کنیم فقط کافی است بر روی گزینه ی 
 .رسانه ها کلیک کنید و تصاویر را انتخاب کنید

می توانید به هر تعداد تصویر که دارید را با هم انتخاب کرده و سپس بگذارید تا بارگذاری  !!!نکته
 .شوند

 

در پایین صفحه کلیک کنیم تا وارد مرحله ی بعدی ” ایجاد گالری تصاویر“باید بر روی دکمه ی حال 
 …شویم
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همانطور که در تصویر باال مالحظه می کنید، شما قادر به وارد کردن توضیحات برای هر تصویر می 
 .مشخص کنید تصاویرگالری  باشید. همچنین در ستون سمت چپ می توانید تنظیماتی را برای

 lightbox در سایت خود استفاده می کنید )مثال گالری اگر از افزونه ی خاصی برای نمایش!!! نکته
 Galleryکه اینجا می گذارید به فرمت آن نمایش داده خواهد شد گالری تمامی تصاویر.) 

مورد نظر در ویرایشگر وردپرس قرار  گالری کلیک کنید تا” گذاشتن گالری“پایان بر روی دکمه ی در 
 .گیرد

 

http://hamyarwp.com/lightbox-gallery/
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خود را ویرایش کنید با کلیک بر روی آن در همین ویرایشگر می توانید  گالری حال اگر تمایل دارید که
 .این کار را انجام دهید

را به صورت منظم و یک آلبوم در کنار هم مالحظه  حال پس از انتشار می توانید تمامی تصاویر خود
 .کنید که با کلیک بر روی هر کدام، تصویر بزرگ خواهد شد

  !جمع بندی
گاهی الزم است بعضی تصاویر را در یک گروه در کنار یکدیگر قرار دهیم و به اصطالح یک گالری 

این امکان را به کاربران خود می تصاویر ایجاد کنیم. وردپرس به در بخش پرونده های چند رسانه ای 
 .مورد نظر خود بسازند گالری از تصاویر دهد تا یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hamyarwp.com کتاب آموزش وردپرس 

 

75 

 

 ساخت برگه ها در وردپرسجلسه چهاردهم: 

 
 

که یعنی چه و به چه وجود دارد که شاید برای شما عجیب باشد  برگه ها گزینه ای با عنوان وردپرس در
 به چه کار می آید؟برگه درد می خورد؟ وقتی که ما از نوشته ها استفاده می کنیم

صفحات اضافه هستند که شما می توانید آن ها را برای ایجاد امکانات  برگه ها در واقع می توان گفت
ه نید لزومی ندارد بمختلف به کار ببرید. مثال وقتی شما می خواهید یک صفحه ی تماس با ما ایجاد ک

افه اض برگه ای صورت یک دسته اضافه کرده و به آن نوشته ای را ارجاع دهید. بهترین کار این است که
کنید و صفحه ی تماس با ما یا درباره ی ما را به آن اضافه کنید. زیرا این موارد فقط اختیاج به یک 

مشخص به  برگه یاکثرا از یک قالب های وردپرسی صفحه ی اختصاصی دارند. یا مثال می توان گفت
نام صفحه ی اصلی برای صفحه ی نخست خود استفاده می کنند که در آن می توان نوع قالب را 

 .مشخص کرد

 .و نحوه ی استفاده از آن ها می پردازیم برگه ها امروز به بررسی آموزش وردپرس اگر موافق باشید در
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 افزودن برگه ی جدید

 

را مشاهده می کنید. با کمک ” برگه ها“در منوی سمت راست پنل مدیریتی وردپرس گزینه ای با عنوان 
 .اضافه کنیمجدیدی  برگه ی می توانیم برگه گزینه ی افزودن

 

هیچ  همانطور که مالحظه می کنید، این صفحه دقیقا مشابه صفحه ی ویرایشگر بخش نوشته هاست 
 :تفاوت خاصی از لحاظ ویرایشگر و امکانات آن ندارد. تفاوت هایی که دارد عبارت است از

 برگه ها در بخش برگه اضافه شدن ستون صفات- ۰
البته با کمک افزونه هایی می توان برچسب ها را به برگه ها ) برگه ها عدم وجود برچسب ها در- ۲

 (اضافه کرد
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مادر ایجاد کرد و بقیه را زیر مجموعه ی آن در نظر گرفت  برگه ها همانطور که می بینید، می توان برای
اگر قالب شما از انواع مختلفی صفحه در  برگه ای )درست مانند دسته ها( و همچنین می توان برای هر

 .خود استفاده می کند، استفاده کنید

 .را ندارند برگه ها برخی از قالب ها به گونه ای هستند که امکان انتخاب در قسمت!!! نکته

انجام دهید که بسیار نیز کاربرد دارد، استفاده از شورت کد ها  برگه ها کار دیگری که شما می توانید در
قرار گرفته و به نمایش درآیند. به عنوان  برگه ها تا در می باشد. در واقع شورت کدها فقط قادر هستند

 .مثال من شورت کدی را برای فرم تماس با ما قرار می دهم و خروجی را با هم مشاهده می کنیم

  !جمع بندی
 
می توانیم برای صفحاتی که قرار است به صورت تک صفحه ای باشند یا از شورت کدی  برگه ها از

 visual یریم. عالوه بر آن اگر از ویرایشگر های تصویری و گرافیکی ماننداستفاده کنند، کمک بگ
composer موجود هستند و می  برگه ها استفاده می کنید باید بدانید که این ویرایشگر ها در بخش

 .توانند قالب دلخواه شما را بسازند
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 جلسه پانزدهم: ابزارها در وردپرس

 
 

را مورد بررسی قرار دادیم و عملکرد هر کدام را گفتیم. امروز  وردپرس مختلفی ازتا امروز قسمت های 
در وردپرس می باشد. شاید خیلی از دوستان تازه کار من تا  ابزارها نیز نوبت بخش دیگری با عنوان

دانند که با این قسمت چه کارهایی می توان انجام داد. حاال با این بخش کار نکرده اند و اصال نمی 
 !نگران نباشید

 .آشنا شده و نحوه ی کار با آن ها را بیاموزیم ابزارها می میخواهیم با آموزش وردپرس در این سری از

 ابزارها
در وردپرس را معرفی کنم می توان گفت با  ابزارها زبان ساده قسمت در واقع اگر بخواهم به

که مورد نیاز است و برای اطالعات قالب ها )دموی قالب( به  xml می توانید فایل های ابزارها کمک
کار رفته را بارگذاری کنیم. و یا اینکه اطالعاتی را مخابره کنیم. حال به توضیح هر بخش به صورت 

 .دازیمجداگانه می پر
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 ابزارهای در دسترس

 

 

می توانید اطالعاتی را که در قسمت هایی از وبسایت ها می بینید و می خواهید  ابزار شما با کمک این
در سایت شما هم وجود داشته باشد اما معلوم شود که از جای دیگری گرفته اید تا موتور جستجو آگاه 

می توانید متن مورد نظر و عنوان آن را ” مخابره را باز کنید“شود، وارد کنید. با کلیک بر روی گزینه ی 
 .وارد کنید
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 درون ریزی

 

کنید.   importمی توانید اطالعات خود را در سایت درون ریزی یا به اصطالح التین ابزار با کمک این
مانند نوشته ها، برگه ها، دیدگاه ها، فیلدهای سفارشی، دسته ها و  ریزی محتوای قالب هادرون  برای

را WordPress Importer  کلیک کنید تا افزونه ی  wordpressبرچسب ها باید بر روی گزینه ی
اطالعات شما را درون ریزی کند. با اینکار همیشه می توانید قالب هایی را فعال کرده و سپس  نصب و

 .که دانلود می کنید مانند دمو درآورید

 .باشند xml به خاطر داشته باشید که فایل هایی که درون ریزی می کنید حتما باید با فرمت !!!نکته
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 برون بری

 

کند. یعنی اگر می خواهید اطالعاتی را از سایت خود دقیقا خالف جهت ابزار قبلی عمل می  ابزار این
خارج کنید می توانید از آن استفاده نمایید. می توانید مشخص کنید که چه نوع محتوایی را می 

 .درآورد و به شما بدهد xml خواهید خارج کنید تا فایل را به صورت

  !جمع بندی
می توانید  ابزارها هستند. شما با کمک رهاابزا یکی دیگر از امکاناتی که در وردپرس موجود است،

اطالعات سایر جاهای وب را مخابره کنید بدون اینکه گوگل رتبه ی شما را کاهش دهد و همچنین 
نیز حائز اهمیت می  ابزار اطالعاتی را به سایت وارد کرده یا از آن خارج کنید. پس می بینید که این

 .باشد
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 وردپرسجلسه شانزدهم: تنظیمات در 

 
 

با قسمتی دیگر از سری آموزش های مدرسه ی همیار وردپرس در اختیار شما عزیزان هستیم. در 
بخش های متعددی را با هم بررسی کردیم. امروز می خواهیم با بخشی  وردپرس جلسات قبلی آموزش

 .محسوب می شود آشنا شویمدیگر که یکی از قسمت های مهم 
دارد تا کنترل سایر بخش ها را بر عهده گیرد  تنظیمات هر نرم افزاری و هر برنامه ای بخشی برای

می باشد که بخش های متعددی تنظیمات را انجام دهد. در وردپرس نیز بخشی متعلق به تنظیماتی و
زونه ای شما می را کنترل و تنظیم می کند. همچنین در بسیاری موارد با نصب اف

 .اصلی وردپرس مشاهده کنید و به آن رسیدگی کنیدتنظیمات افزونه را در زیر منوی تنظیمات توانید

را با هم بررسی می  تنظیمات امروز اجزای اصلی بخش آموزش وردپرس حال اگر موافق باشید در
 …کنیم

 تنظیمات
وردپرس گزینه هایی با عنوان همگانی، نوشتن، خواندن، گفت و گوها، رسانه و  تنظیمات در بخش

پیوندهای یکتا موجود است که هر کدام بخش بزرگی را در بر میگیرد و تنظیم می کند. به بررسی هر 
 .یک بخش ها به صورت مجزا می پردازیم
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 همگانی

همگانی به آدرس و عنوان سایت و مواردی از قبیل زمان و روز و تقویم  تنظیمات واقع در بخشدر 
 .کلی و اولیه ی سایت را در برمیگیرد تنظیمات پرداخته می شود. می توان گفت

 

قسمت هایی مانند ساختار تاریخ، ساختار زمان و روز آغازین هفته با فعال کردن افزونه ی وردپرس 
 .تنظیم می شوند wp-jalali مانفارسی یا ه
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 نوشتن

را بررسی کنید که نوشته هایتان را با ایمیلی که قرار می دهید برای  تنظیماتی در این بخش می توانید
 .وردپرس نیز ارسال کنید و آن را از عملکرد خود باخبر کنید

 

 خواندن
وبالگی یا صفحه ی ایستای در بخش خواندن می توانید قالب صفحه ی نخست خود را به صورت 

 .ابتدایی مشخص کنید. همچنین می توانید تعداد پست های موجود در یک سایت را مشخص کنید
در انتها گزینه ای جهت با خبر کردن موتور های جستجو از نوشته های سایت موجود است که می 

 .توانید با توجه به تمایل خود آن را عالمت بزنید
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 گفت و گوها
همانطور که از نام این گزینه مشخص است، این بخش مربوط به بخش بازتاب ها و دیدگاه ها می 

که دارد برنامه ای را برای اجرای بخش دیدگاه ها مشخص نمایید.  تنظیماتی شود. می توانید با
 .همچنین می توانید تصویر پیش فرضی را برای آواتار کاربران تعیین کنید

 
 رسانه

را برای پرونده های چند رسانه ای و بارگذاری آن ها در بر دارد. همچنین  تنظیماتی ابخش رسانه ه
شما می توانید در این قسمت اندازه هایی را برای تصاویر شاخص و سایر تصاویر تعیین کنید که از این 

 .پس همه تصاویر با همان اندازه نمایش داده شوند
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 پیوندهای یکتا
پیوندهای یکتای آن  تنظیمات مهمترین قسمت های یک سایت وردپرسی بخشمی توان گفت از 

رو به رو خواهند  ۴۱۴است. چنانچه این بخش به هم بریزد تمامی برگه ها و نوشته های شما با خطای 
 .شد
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دارد و در صورتی که این فایل حذف شود  .htaccess این بخش ارتباط مستقیمی با فایل !!!نکته
 .بهم میریزد تنظیمات تمامی

  !جمع بندی
آن بروید و گزینه  تنظیمات پس از نصب و راه اندازی وردپرس خود در وهله ی اول به سراغ بخش

 .هایی که امروز معرفی کردیم را تنظیم کنید و سپس با خیال راحت شروع به فعالیت نمایید
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 جلسه هفدهم: تهیه نسخه پشتیبان در وردپرس

 
 

آموزش  گفته شد، در وردپرس بعد از تمامی جلساتی که از عملکرد قسمت های مختلف در
و جدایی ناپذیر از یک سایت و سیستم صحبت کنیم.  امروز قصد داریم پیرامون یک امر مهم وردپرس

شما بر روی وبسایت خود تغییراتی را ایجاد می کنید، افزونه هایی را نصب می کنید، قالبی نصب می 
کنید و تغییرات اساسی بر قالب اعمال می کنید. عالوه بر اینها شروع می کنید به ایجاد نوشته ها و 

 … وبرگه ها، دسته ها و برچسب ها 
حال یک لحظه تصور کنید اتفاق عجیبی بیفتد و سرور بنا به دالیلی از کار بیفتد، یا غیر ارادی عملی را 

در سایت خود مرتکب شوید که تمامی صفحه سفید شود و دیگر هیچ چیز قابل نمایش نباشد. به نظر 
کشد تکان دهنده شما این اتفاق برای یک مدیر و صاحب سایتی که زحمت زیادی برای کار خود می 

 نیست ؟
 باید چه کرد؟

همواره در همه جا و در بسیاری از نوشته های همیار وردپرس نیز اشاره کردیم که قبل از هر 
از سایت خود تهیه کنید. همچنین برنامه ی منظمی با توجه به فعالیت های  نسخه ی پشتیبان تغییری

 .ایت داشته باشید و هرگز آن را فراموش نکنیدکامل از س تهیه ی نسخه ی پشتیبان خود در هفته برای
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ارید کامل از سایت د بک آپ اگر شما در زمانی که یکی از اتفاقات بد باال برایتان افتاد و بدانید که یک
 .دیگر نگرانی در خود راه نمی دهید و به راحتی می توانید سایت خود را به جای اول خود بازگردانید

 از سمت سرور تهیه ی نسخه ی پشتیبان
از خود هاستی می باشد که در اختیار دارید. در  تهیه ی نسخه ی پشتیبان یکی از راحت ترین روش ها

قرار گرفته با کلیک بر روی آن وارد  files در زیر منوی backups یک هاست لینوکسی گزینه ی
 .را سوال می کند تهیه ی نسخه ی پشتیبان محیطی می شوید که از شما نوع

 

کلیک کنید تا در  ”Download or generate a full website backup“ شما باید بر روی گزینه ی
 : را مشخص کنید.دو گزینه نسخه ی پشتیبان اینجا مکان ایجاد

 مسیر اصلی بر روی هاست و در -۰
 ارسال به آدرس ایمیل -۲

یه کرده و برای شما به یکی از این کاملی ته نسخه ی پشتیبان هر کدام از این دو مورد را انتخاب کنید،
 .دو محل ارسال می کند
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 .ایجاد می شود در پوشه ی اصلی هاست tar.gz این نسخه به صورت یک فایل زیپ شده با پسوند

 .در دایرکت ادمین نیز به صورت زیر می باشد

 

 تهیه ی نسخه ی پشتیبان از پنل وردپرس
از نوشته ها، برگه ها، دسته  وردپرس می تواند پنل مدیریتبرای همه در  مورد بعدی که بصورت کلی

 و همچنین در موارد دیگری نیز آن را  به شما تحویل دهد XML ها، برچسب ها نسخه ای به صورت
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 .دریافت کند همین امر درون ریزی و برون بری است
ایی استفاده می کنید و شما از درون ریزی برای وارد کردن محتوای دموی قالب ها و یا هر گونه محتو

همچنین اگر بخواهید محتوایی را از آن بگیرید می توانید از برون بری استفاده کنید. پس با کمک این 
 .تهیه کنید بک آپ ابزار نیز فقط از محتوا می توانید

 
گرفتیم، برای بازگرداندن آن در مواقع  بک آپ حال تا اینجا ما فقط اطالعات رو از بخش برون بری

کردن اطالعات شماست که  restore روری و مد نظر باید از ابزار درون ریزی استفاده کنید.این همانض
میتونین مشاهده  http://www.yoursite.com/wp-admin/import.php با وارد کردن آدرس

 !کنید.تمامی بخش هایی که شما مدنظر دارید در این بخش به راحتی قابل برگرداندن است

 

 سخه ی پشتیبان از پایگاه دادهتهیه ی ن
 هاست این کار را از دیتابیس نیز امری ضروریست که می توانید از پنل تهیه ی نسخه ی پشتیبان

 .انجام دهید
 .شوید Database از زیر منوی phpmyadmin وارد
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 .انتخاب کنید حاال از منوی سمت چپ پایگاه داده ی وبسایت خود را
را کلیک نمایید.و اطالعات خواسته شده را وارد کنید . برای این بخش  export یپس از انتخاب گزینه 

 :دو راه پیش روی شماست
بگیرید اما چون معموالً از حجم  بک آپ از تمامی دیتابیس می توانید select all با زدن دکمه ی -۰

 .ممکن است بخشی از اطالعات از بین برود باالیی برخوردار می باشد
کنید. این روش رو پیشنهاد  بک آپ گیری اطمینان بیشتر از هر جدول به صورت جداگانهبرای  -۲

 !میکنم
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بک  یک جدول دو بار و اگر نکته ی مهم در این روش این است که به جداول تکراری حساس می باشد
 .پس دقت کنید گرفته شود به شما پیغام خطا داده می شود. آپ

 وردپرسافزونه های 
آن وجود دارد که  تهیه ی نسخه ی پشتیبان و بازگردانی افزونه های متعددی نیز در وردپرس برای

ورت صبسیار قوی هستند و می توان به آنها اعتماد کرد.البته بیشتر آن ها عالوه بر حالت دستی به 
می گیرند. در این مورد در همیار وردپرس بسیار توضیح دادیم و در  بک آپ اتوماتیک نیز از سایت

 .اینجا به همین توضیح کوتاه اکتفا می کنیم

  !جمع بندی
فرض کنید تمامی کارهای سایت خود را در حال حاضر انجام داده اید و تنظیمات دلخواه خود را پیاده 

حاضر مطالب خود را بر روی سایت بارگذاری می کنید. از همینجا باید تصمیم سازی کردید و در حال 
ی تهیه کنید تا در مواقعی که مشکل نسخه ی پشتیبان بگیرید که با توجه به زمان بروز رسانی سایت،

 .پیش آمد تمامی زحمات شما هدر نشود

 

http://hamyarwp.com/xcloner-backup-and-restore/
http://hamyarwp.com/xcloner-backup-and-restore/
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 جلسه هجدهم: ایجاد برگه یکتا در وردپرس

 
 

 .مدرسه ی همیار وردپرس در خدمت شما عزیزان هستیمدر جلسه ی هجدهم از 
دارای امکانات زیادی است که یک سایت را به هر گونه که می  وردپرس سیستم مدیریت محتوای

 یک سایت میو یا به صورت وبالگی  حالت ایستا خواهید مجهز می سازد. یکی از این امکانات انتخاب
 .باشد

دارای یک صفحه ی اصلی زیبا هستند که به صورت تک صفحه ای نمایان  قالب های وردپرس معموال
می شوند و یا به همراه سایدبارهای مخصوصی می باشند ولی پس از نصب قالب متوجه می شویم که 

اصال شبیه به دمویی که مشاهده کردیم و آن را انتخاب کرده ایم نیست! یعنی قالب مشکلی قالب 
 دارد؟ یا سازنده به ما کلک زده تا قالب وردپرسی را دانلود یا خریداری کنیم؟

نه دوستان هیچ کدام از این صحبت ها مطرح نیست! داستان از این قرار است که ما باید پس از 
 .فحه ی نخست را تنظیم کنیم تا به صورت دمو نمایش داده شودنصب قالب برگه ی ص

 ایجاد یک برگه ی جدید
پس از نصب قالب باید برگه ای را به نام صفحه ی نخست یا  آموزش وردپرس اول از همه در این سری

 ه و هر عنوان دیگری ایجاد کنید و از منوی سمت چپ گزینه ی نوع قالب را قالب اصلی انتخاب خان

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/category/themes/
http://hamyarwp.com/category/themes/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wordpress-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wordpress-tutorials/
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نمایید. سپس برگه را بروز رسانی نمایید. حال نوبت به انتخاب برگه ی ساخته شده به عنوان قالب 
 .اصلی می رسد

 

 ایجاد برگه یکتا
سایت خود قرار دهیم باید به بخش برای اینکه برگه ای که ساختیم را همان صفحه ی اصلی 

 ”ی نخست نمایش داده شوددر برگه“خواندن در پیشخوان وردپرس بروید. ما با گزینه ی  <<تنظیمات
 .کار داریم

در اینجا می توانید با انتخاب گزینه ی نوشته های تازه، صفحه ی نخست خود را به صورت وبالگی 
برگه ی مشخص شده را برای صفحه ی نخست خود  یکتابرگه ی  درآورید یا با انتخاب گزینه ی یک

 انتخاب کنید. )یعنی برگه ای که در مرحله ی قبل ساختیم.(

 

 .حال از فهرست کشویی می توانید برای برگه ی نخست، برگه ای را که ساخته بودیم انتخاب کنید
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و می توانید سایر  به این ترتیب قالب شما دقیقا شبیه به همان دمویی که دیده بودید می شود
 .تنظیمات آن را نیز انجام دهید

  !جمع بندی
پس از نصب و راه اندازی قالب باید خودتان آن را تنظیم کنید تا به صورت دمویی که دیده اید درآید. 

برای اینکار اولین مکان صفحه ی نخست می باشد. پس با کمک دستورات باال صفحه ی نخست را 
 .بسازید
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 جلسه نوزدهم: تهیه نسخه پشتیبان در دایرکت ادمین

 
 

تهیه ی نسخه ی  در مورد اهمیت جلسه ی هفدهم مدرسه ی همیار وردپرس اگر خاطرتان باشد در
را بیان کردیم و راه های مختلف آن را  وردپرس یا بک آپ گرفتن از تمامی بخش های سایت پشتیبان

 .به صورت کامل توضیح دادیم
برخی از دوستان از هاست دایرکت ادمین استفاده می کنند و در این زمینه دچار سردرگمی شده اند که 

یه کنند و آن را دانلود کرده به کامپیوتر خود ته نسخه ی پشتیبان چگونه می توانند در دایرکت ادمین
انتقال دهند تا خطری سایت آن ها را تهدید نکند. برای همین تصمیم گرفتیم یک جلسه ی کامل از 

 .پ گرفتن در دایرکت ادمین اختصاص دهیمبک آ به صورت آموزش وردپرس مدرسه را به

Create/Restore backups 
 .در دایرکت ادمین دو ویژگی بک اپ گرفتن و بازگردانی در مواقع مورد نیاز موجود است

این گزینه را مشاهده  ”Your Account“ شما می توانید پس از ورود به پنل هاست خود در قسمت
 .نمایید

http://hamyarwp.com/backup-on-wordpress/
http://hamyarwp.com/backup-on-wordpress/
http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wordpress-tutorials/
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گزینه وارد بخشی می شوید که حق انتخاب دارید. یعنی می توانید هر قسمتی را با کلیک بر روی این 

 .مورد نظر شماست عالمت بزنید تا از آن بک آپ تهیه شود

 

همانطور که میبینید به صورت تصویر باالست و پس از انتخاب همه یا بخشی از قسمت ها می توانید 
 Create“ بر روی گزینه ی نسخه ی پشتیبانتهیه ی  انتخاب خود را انجام داده و سپس برای

backup” کلیک کنید تا نسخه ی پشتیبان شما تهیه شود. 

مشاهده  ”Click here for a list of your current backups“ در قسمت پایین جمله ای به صورت
ش مایمی کنید که با کلیک بر روی آن وارد صفحه ای می شوید که تمامی بک آپ های گرفته شده را ن

 .می دهد
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 بازگردانی نسخه ی پشتیبان

 

 

نسخه ی  در صورتی که سایت شما دچار نقص شد و تنها راه برای درست کردن آن، بازگردانی
که تهیه  نسخه ی پشتیبانی آخرین ”Select a file to restore“ بود می توانید از قسمت پشتیبان

 .کرده اید را بازگردانی نمایید
 Select“ بینید می توانید نوع فرمت فایل را انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه یهمانطور که می 

Restore options” کلیک کنید. 
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Select Restore options 

 

همانگونه که در هنگام بک آپ گرفتن قادر به انتخاب فایل ها بودید و می توانستید مشخص کنید که 
تهیه شود در هنگام بازگردانی نیز قادر به انتخاب هستید. پس از  نسخه ی پشتیبان از کدام بخش ها

کلیک کنید تا  ”estore Select Items“ انتخاب بخش های مختلف می توانید بر روی گزینه ی
 .عملیات بازگردانی را انجام دهد

  !جمع بندی
صحبت کردیم، به قدری حائز اهمیت است که بارها و بارها در مورد آن  تهیه ی نسخه ی پشتیبان

افزونه های متعددی را معرفی کردیم و همچنین آموزش های بسیاری را در خدمت شما بوده ایم. پس 
 .به آن توجه کنید
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 اگر عالقه مند به یادگیری این کتاب از طریق ویدئو هستید از مجموعه ی زیر می توانید دیدن نمایید:

 

 آموزش آنالین وردپرس

http://hamyarwp.com/tutorials/wordpress/
http://hamyarwp.com/tutorials/wordpress/
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اگر از کتاب الکترونیکی آموزش وردپرس راضی بودید و عالقه مند به یادگیری بیشتر با 
کتاب الکترونیکی آموزش  پیشنهاد می کنیمکمک کتاب های الکترونیکی هستید 

 ووکامرس را نیز دانلود نمایید!

 
 

 دانلود کتاب الکترونیکی آموزش ووکامرس

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/

