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  امير حسين اکبری : نويسنده 
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و ناآشنايی دوستان در ايجاد و مديريت وبالگ بر روی سرويس ) Wordpress(   با توجه به غير وطنی بودن سرويس وردپرس
توجه .بزرگ وردپرس تصميم گرفتم در کنار ساير دوستانی که در اين زمينه گام های بلندی برداشتند به سهم خودم قدمی بردارم 

اسناد بسيار کارامدی را در اين " وردپرس فارسی"چرا که .سرويس عمومی وردپرس بوده نماييد بيشتر گرايش اين راهنما متوجه
اين بخش از وبالگم روز به روز مطالب بيشتری از ترجمه ها و تجربيات شخص خودم از  .خصوص  گردآوری و ارائه نموده است 

دوست گرامی اين نسخه اول اموزش . اد را در اختيار شما قرار خواهد د" آموزش راه اندازی وبالگ بر روی وردپرس "
  .منتظر نسخه های کامل که در دست ترجمه هستند باشيد .وردپرس است

برای دريافت نسخه های بعدی و نيز اگاهی از درج ان در بالگ توصيه ميکنم به جمع دوستان من بپيونديد تا اخبار 
  .کنولوژی و بروز رسانی ها به شما ارسال شوند ت

    

  

در صورتی که شما بالگ شخصی خود را با استفاده از نزم افزار مديرت محتوای وردپرس بر روی هاست شخصی ايجاد نموده ايد و 
در غير اينطورت اميدوارم توضيحات ذيل بتونه .يا مايليد که ايجاد نماييد مرجع وردپرس فارسی رو پيشنهاد ميکنم مطالعه بفرمائيد

  .احتی کار با سيستم عمومی وبالگ نويسی وردپرس در اختيار شما دوست عزيز بزاره کمک شايانی رو در ر

در ابتدا به دليل صرف وقت شخصی خودم برای نگارش و گردآوری اين مطالب از دوستان خواهشمندم که از کپی اين مطالب در 
  .ن جمالت و منابع  سخن به ميان ميارم محيط های شخصی و يا تجاری خود پرهيز نمايند و با صراحت از عدم اجازه کپی اي

  :لطفا به موارد ذيل توجه فرمائيد

١. Adobe Acrobat 8 Professional.lnk منبعی غير از اين وبالگ موجب  لينکاستفاده از اين فايل به هر عنوان با  ذکر
 .گذاريد بو نقض حريم ها است پس دوست عزيز آنرا نشر دهيد اما به نويسنده احترام  شما کاهش اعتبار

بديهی است در صورت اطالع از نقض .اشاره نماييد  لينک اصلیه و مترجم لطفا برای نشر به آن به برای احترام به نويسند .٢
 .ان وب سايت به عموم با عنوان نقض کننده احترام به نويسندگان وردپرس معرفی ميشود

  
  چيست ؟ )weblog(وبالگ 

 ها، دل درد خاطرات،اعم از  را خود اطالعات دتواني مى آن از استفاده با آه است اينترنت روى بر شخصى صفحه يك  وبالگ
 پيشکسوت ،»واينر ديويد« . نماييد عرضه جهانى شبكه در...و مقاالت حتى و اخبار مفيد، هاى پايگاه نشانى تجربيات، و ها دانسته
  :آند مى بيان را نكته چند وبالگ هاى ويژگى توصيف در نويسى وبالگ
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 نظر از و دارد ويژه شخصيت يك دليل، همين به. سازمان يك توسط نه شود، مى نوشته فرد يك توسط يعنى است؛ شخصى. الف 
  .نيست ويراسته و پيراسته نگارشى

 براى اينكه ضمن. آرد روزآمد مرتبًا آم، بسيار هزينه با را آن توان مى و شود نمى چاپ جايى يعنى است؛ اينترنت روى. ب 
 . است آافى مرورگر افزار نرم يك داشتن خواندنش

 دسترس در بالقوه و شود مى ريخته ساخته پيش هاى قالب در خودآار، روند يك طى خام هاى نوشته آه معنا بدين شود؛ مى منتشر. ج
 .گيرد مى قرار همه

 مه دور مجازى طور به آن خاطر به و دارند مشترآى عالقه آه است افراد از اى دسته به مربوط يعنى است؛ اجتماع يك از بخشى. د 
 آه نيست احتياجى. دهد مى را نگار روزنامه يك همانند خود، هاى ديدگاه و افكار ها، ايده انتشار امكان شما به ها وبالگ) ١.(اند شده جمع
 اين اينكه بدون آند، مى ارائه اش عالقه مورد مسائل درباره را خود ذهنيات نويس وبالگ يك بلكه بنويسيد؛ طوالنى داستان يا و مقاله يك
 . باشند عالى حد در جمله زيبايى دستورى لحاظ از مثًال يا باشند شده بررسى آامل طور به ها ايده

 افزون. باشد مى ابزار اين از استفاده راحتى است، شده اينترنت آاربران ميان در وبالگ پديده سريع رشد و محبوبيت باعث آه عاملى
 پر با تنها اختصاصى، پايگاه يك آامل طراحى براى هزينه و وقت صرف به نياز ونبد وبالگ، موجود هاى سيستم از استفاده اينكه بر

 [1].آنيد اختصاصى پايگاه يك قالب در مطلب نوشتن به شروع توانيد مى وب تحت فرم چند آردن

 

  وردپرس چيست ؟ 

 اسکيوال مای توسط و شده هنوشت پی چی پی نويسی برنامه زبان با که هاست وبالگ برای محتوا مديريت سيستم يک وردپرس"
يکی .ورد پرس در دو شکل عمومی به کاربران عرضه ميشود   [2]".است سورس اپن و رايگان کامًال سيستم اين.شود می پشتيبانی

بسته آماده وردپرس برای راه اندازی و مديريت محتوای يک وبالگ بر روی يک ميزان وب شخصی و ديگری سرويس عمومی 
در حالت اول شما با خريد يک سرويس . دو سرويس عمدتا در استفاده از محل قرارگيری اطالعات شماست  فرق اين. وردپرس 

و سپس با دانلود بسته .برای خود در اينترنت فضايی را اجاره مينماييد ) web hosting(ميزبانی وب از شرکت های عرضه کننده 
بديهی است که در اين حالت شما يک نام دامنه اختصاصی .خود ميکنيد مديريت محتوای وردپرس اقدام به نصب و مديريت محتوای 

)www.YourName.com ( که طبيعتا ساالنه هزينه ای را به شما تحميل خواهد . و نيز فضای اختصاصی خود را خواهيد داشت
ا بصورت مجرا مديريت محتوا در وردپرس شما ميتوانيد با داشتن يک اکانت کاربری بينهايت  وبالگ بسازيد و هر کدام ر.نمود 

در حالت دوم شما در وب سايت شرکت وردپرس ثبت نام نموده .در ادامه مزايای استفاده از وردپرس را نيز بيان خواهم کرد .نماييد 
کليه محتوای شما در . ی خود ايجاد ميکنيد برا) http://Yourname.wordpress.com(و يک وبالگ رايگان با نام دامنه 

  . و هيچ هزينه ای برای شما در پی ندارد . سرورهای شرکت وردپرس ذخيره شده و محافظت ميگردد

  چرا وردپرس ؟

سوال مهم اينه که چرا شما وردپرس رو انتخاب ميکنيد ؟ در جواب اين سوال بيشتر متکی به نظرات و تجربه های شخصی خودم 
داليل مورد توجه برای .ه البته با بررسی و تحقيق از افراد و منابع مختلف و بررسی ديدگاه های اشخاص حاصل شده استهستم  ک

  :استفاده از وردپرس از اين قرار است 

  User friendlyميزکار ساده و به عبارتی  .١
 .گيگا بايت فضا برای ارسال عکس ها و سايز ملزومات مورد نياز وبالگ در نسخه عمومی ٣ .٢
 .يکنيد در آن مشاهده م اهسته منعطف و کارآمد بطوری که شما اغلب  نياز های يک بالگر ر .٣
در نسخه شخصی اين معيار به خود فرد واگذار شده و شما (توجه به توليد محتوا و نه قالب سازی در نسخه عمومی  .۴

 ).ميتوانيد قالب وبالگ خود را براحتی طراحی و يا از سايت های طراحی دانلود نماييد 
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  شمس.[1]
  وردپرس فارسی.[2]

  
زگی چنين سرويس هايی روند رو به رشد به تا, با رشد وبالگ نويسی در ايران و معرفی سرويس هايی همچون وردپرس  .۵

اما در وضعيت کنونی يکی از بهترين داليل بالگر های وردپرس محيط تخصصی جامعه ان بدليل  .بسيار بااليی داشته اند 
البته در اين دوران نگرانی هايی نيز از بابت تخصصی محض شدن .باال بودن ميزان تحصيالت بالگر های آن  است

احساس ميشد که با ورود قشر های جديدی از وبالگ ها با )  صا در موضوع فناوری اطالعات خصو(وردپرسی ها 
 .اين نگرانی به حداقل خود رسيد ... مضامين سرگرمی و

حتی با (امنيت وردپرس با توجه به سابقه فعاليت آن بسيار عالی بوده و بالگر های ان با خيال راحت وارد سيستم شده  .۶
تجربه تلخ از دست رفتن محتوای کاربران در سيستم .و با اسودگی شب را سپری ميکنند )  SSLی امن استفاده از رابط ها

و يا مشکالت امنيتی ايجاد شده برای برخی از اين سرويس دهنده های وطنی تاکنون ) از ذکر نام معذورم (های وطنبی 
هر از چند گاهی وقفه هايی برای بروز رسانی و  البته ورد پرس.ذره ای  در ميان بالگر های وردپرس مشهود نبوده است

بروز مشکالتی در سيستم ميشود اما در هيچ کدام بالگر ها مديريت پايگاه داده های مرکزی خود ايجاد ميکند که منجر به 
 .ناراضی نبوده اند 

 .حتی اقدام به ثبت نام نيز نماييد . تم وردپرس شما قادريد چندين نويسنده و مدير تعريف نماييد در هر دو سيس .٧
 .بنابراين شما تبليغاتی را در آن مشاهده نميکنيد .است ) Open source(ورد پرس يک سامانه متن باز  .٨
برابر اسپم ها و هرزنوشته ها ميباشند  مديريت نظرات در وردپرس حالت کلی تر و ساده تری داشته ولی بسيار قدرتمند در .٩

 .شما براحتی ميتوانيد نظرات پست های خود را ويرايش نماييد و پاسخ بگذاريد .نماييد  setکافيست چند تيک را . 
پس در وردپرس شما ميتوانيد خود را کامال دور از . نظر شما در مديريت وبالگ خود برای وردپرس بسيار مهم است  .١٠

تمامی مطالب شما . نگه داريد و يا با قدرت وردپرس خود را به جهانيان معرفی نماييد ... جستجو و  چشم موتور های
حداقل در عرض نيم ساعت پس از انتشار بر روی سرويس عمومی وردپرس دات کام  در موتور های جستجوی مطرح 

   . جهان ايندکس ميشنود 
 !ان کمک کنيد  Rankبه گسترش وبالگ خود و افزاايش ) static(در وردپرس شما ميتوانيد با ساختن صفحات ثابت  .١١
اما ... و, کد سورس برنامه نويسی , عکس , اعم از متن . در وردپرس شما چندين نوع نوشته را ميتوانيد ارسال کنيد  .١٢

 .برخی از اين ويژگی ها با زبان فارسی برخی قالب ها سازگاری مناسبی ندارند 
 مانند ويجتهائی. است استفاده قابل بار سايد در فقط که دارد آماده قبل از ويجت تعدادی پرس ورد ويجتها، با رابطه در .١٣

بيشترين  که لينکهائی ،بيشترين بازديد را داشته اند  که پستهائی بندی، طبقه متن، فيد، آمار، تقويم، آرشيو، دليشس، فليکر،
 مثال است محدوديت با همراه هم ويجتها اين از استفادهالبته . ...و هالينک کامنتها، آخرين پستها، اخرين ،بازديد را داشته اند 

 . نميگذارد نمايش به را فيد عنوان ١٠ از بيش
استفاده مينموديد و قصد عزيمت به ورد پرش را ) Blogger(در صورتی که شما از سرويس دهنده ديگری مثل بالگر  .١۴

 !خود را منتقل نماييد  داشته باشيد ميتوانيد براحتی تمام پست ها و نظرات
تنها (در ميزکار وبالگ خود  statشما براحتی ميتوانيد ميزان بازديد و ترافيک هر پست خود را با استفاده از سيستم قوی  .١۵

زير نظر ... همچنين وضعيت ورود به وبالگ خود را از موتور های جستجو و.ارزيابی نماييد ) مومیدر سرويس ع
 ....خواهيد داشت و

  
  

  : ب رايج وردپرسمعاي
بالگر های فارسی زبان به وردپرس نسبت ميدهند عدم ارائه انعطاف در قالب های وردپرس  ی که مهمترين عيب .١

البته بيشتر افراد متخصص اين موضوع را عيب ندانسته و انرا در جهت توليد محتوا . در نسخه عمومی ان است 
جاد وبالگ های تبليغاتی و همراه با انواع  تروجان ها خواهد ميدانند و معتقدند پرداختن به اين موضوع موجب اي

اما از اين موضوع که بگذريم واقعيت ان است که شما . بود که امروزه گريبان گير وبالگ های وطنی شده است 
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 به را صفحه کد کنترل هيچگونه امکان پرس ورد .مجازيد از قالب های پيشفرض وردپرس استفاده نماييد 
 .است ممکن دالر ١۵ مبلغ ساليانه پرداخت و کاربری حساب ارتقاء با فقط CSS تغييرات. نميدهد وبالگنويس

نکته مهم اينجاست که اغلب اين قالب ها با زبا ن فارسی مشکل داشته و در قسمت هايی از وبالگ خود را بروز  .٢
 ! در نمايش کلی وبالگ برخی در بخش نظرات و برخی , ) sidebar(برخی در نمايش ستون جانبی .ميدهند 

 . ارسال نماييد ... و zip ,rarدر ارسال فايل ها شما دارای محدوديت هستيد نميتوانيد فايل های  .٣
  ! sidebarشما مجاز به استفاده از ويدجت های محدودی هستيد ان هم در   .۴

  : تفاوت های سرويس های مذکور از وردپرس 

  :در حالت اول 

شما مختاريد .ضا در اينترنت و نشر مطالب خود به شرکت ميزبانی وب پرداخت خواهيد نمودشما هزينه ای برای اجاره ف .١
و از آن برای ادرس دهی ) در صرتی که قبال ثبت نشده باشد (هر نوع ادرس اينترنتی مورد نظر خود را به ثبت برسانيد 

ود ميتوانيد توليد محتوا کنيد و نيز پهنای باند بديهی است که شما به اندازه فضای خريداری شده خ.وبالگ خود استفاده کنيد 
  ).اغلب(محدودی خواهيد داشت

وضعيت امنيت وب سايت شما کامال مربوط به ميزان امنيت سروری است که از انجا فضای مورد نياز خود را خريداری  .٢
  .نموده ايد و به مراتب ممکن است کمتر از حالت دوم باشد 

وب سايت های بسياری در حال حاضر اقدام .را خواهيد داشت ) Template(ر قالب وبالگ شما در اين حالت توانايی تغيي .٣
 : مثال . به ارائه قالب های زيبا برای وردپرس مينمايند 

با ارائه بسته های پيوستی و " پروژه وردپرس فارسی"بسته های وردپرس براحتی سازگار با فارسی بوده و دوستان در  .۴
 .ا به محل های مورد نظر سيستم وردپرس وبالگ شما را فارسی ميکنند کپی کردن انها توسط شم

  
  

  ) :سرويس رايگان وبالگ نويسی وردپرس دات کام(در حالت دوم 

ولی شما محدوديت .هزينه راه اندازی اين وبالگ از آنجايی که بر روی سرويس دهنده ورد پرس است رايگان ميباشد .١
  .دجت خواهيد داشتوي انتخاب نام دامنه و قالب وبالگ و

  .وضعيت امنيت وب الگ شما بسيار باال بوده و نيازی به نگرانی نيست  .٢
گام های حمايتی بلندی از سوی وردپرس برای تامين نظر کاربران فارسی زبان برداشته شد  ١٣٨۶با وجودی که در سال  .٣

 .ها وجود دارد  ولی اما همچنان مشکالت بزرگی در اين زمينه در بخش سازگاری قالب ها و ويدجت
  
  

  وبالگ بسازيم ؟   wordpress.comچگونه در 

  

به صفحه اصلی )    Browser(و يا هر مرورگر) IE(در اينترنت اکيپلورر   goو زدن دکمه  www.wordpress.com با نوشتن .١
  . وردپرس دات کام برويد 
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  کليک نماييد  !Signup Now  بر روی دکمه .  ٢
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  :منوهای زير را  که موقع ورود به سيستم وبالگتان نياز خواهيد داشت را کامل نماييد .  ٣

Username  : نام کاربری  

Password: کلمه عبور  

Confirm : تاييد دوباره کلمه عبور 

Email  :آدرس ايميل شما  

  .کليک نماييد  Nextو بر روی 
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کاری نداشته باشيد و اجازه دهيد تا   Domain  Blogرس وبالگ شما همان نام کاربری باشد به منوی در صورتی که مايليد آد.۴
در غير اينصورت انرا به نام مورد نظر خود تنها با استفاده از حروف و اعداد .همانگونه که با نام کاربری شما کامل شده باقی بماند 

  .تغيير دهيد

  .درج نماييد ) Blog title(وبالگتان نمايش داده ميشود را انتخاب نماييد و در منوی عنوان وبالگ خود را که در باالی 

 )فارسی‐fa(انتخاب نماييد  Languageنوع زبان وبالگ خود را با استفاده از 

  .کليک نماييد  . nextبر روی دکمه 

 

د صفحه اصلی سايت شده و با بر روی ارم وردپرس دات ککام کليک نماييد تا وار! وبالگ شما با موفقيت ساخته شد  .۴
 .استفاده از کلمه کاربری و کلمه عبورر خود وارد قسمت  مديريت وبالگ خود شويد 
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  : مديريت وبالگ به زبان ساده 

قبل از هر چيز اگر با زبان انگليسی مشکل داريد برای فارسی شدن منو های ميزکار خود پس از ورود به 
  زبان فارسی را برای ميزکار خود انتخاب کنيد  my profileر با کليک بر روی ميزکا

  
قبل از اينکه آموزشی را در زمينه مديريت محتوا دهم توصيه ميکنم در .به جامعه  وردپرس خوش امديد .اينجا نمای ميزکار شماست 

  )!البته منظورم بدون ذکر منبع است (ه توليد محتوا کنيد نه کپی برداری از سايت ها اين جامع
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  : برای شروع ابتدا از قالب وبالگ آغاز کنيم 
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  کليک نموده و در ميان قالب ها بر روی يکی که مورد نظرتان ميباشد کليک نماييد  Presentationبر روس 

منتظر شويد تا نمايش نمونه وبالگ شما در اين قالب نمايش داده .در ميان قالب ها قالب مد نظر خود را انتخاب و روی ان کليک کنيد 
  .گوشه باالی راست کليک نماييد تا فعال شود  Activeدر صورت پسند بر روس .شود 

   و. خود را سفارشی کنيد  sidebarهر قالب به شما اجازه ميدهد تا 

  

 

  غير دهيم ؟خود را تچگونه عکس باالی وبالگ 
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اماده نمايد و از منوی اپلود ان را به وبالگ , وبالگ خود ابتدا تصوير مناسب را در سايز مورد نظر وبالگ خود ) لوگوی(برای تغيير عکس باالی 

  خود وردپرس استفاده کنيد cropاين کار را ميتوانيد در فتوشاپ انجام داده و يا از ايديتور ساده .خود منتقل کنيد 

 

 :نتيجه را ببينيد .اين ساده ترين نوع اضافه کردن و تغيير عکس هدر شماست 
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  .کافيست مراحل زير را دنبال نماييد  و نشر ان در وبالگ برای نوشتن مطلب
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به طور پيش فرض شما قادريد اديتوری را برای ويرايش رنگ و فرمت متن خود داشته . کنيد کليک)  Write(  نوشتن دکمه روی -
در همان جا . را تيک بزنيد  Use the visual rich editor when writingخود رفته و  Profileاگر نداريد به .باشيد 

  ميتاونيد

در صورتی که مايليد ميتوانيد از برچسب برای مشخص نمودن کلمات کليدی .عنوان مطلب و نيز محتوای مطلب را وارد نماييد  -
  .طلب خود استفاده نموده و يا با تعريف موضوع مطلب خود را به شاخه خاصی ربط دهيدم

  .انتخاب نموده و پس از آپلود به مطلب خود اضافه نماييد ) محل آپلود فايل(اگر تصويری داريد ميتوانيد انرا در قسمت پايين مطلب  -

  . کنيد کليک)  Publish(  انتشار دکمه روی کار اتمام از پس -

  

  

  ويرايش محتوا

  

را ببينيد و بر روی  اخرين مطالب خود Postsو سپس  Manageروی برای ويرايش مطالب ارسالی خود براحتی با کليک بر 
  .کليک نماييد ) delete(و يا پاک کردن ) edit(ويرايش 
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را کليک  Commentsو سپس  Comments. هم همين روال را پيگيری کنيد ) Comments(برای ويرايش و يا مديريت نظرات 
  کنيد

  

Approve در صورتی که قبال در بخش (ک نظر يعنی پذيرفتن يOption   نظرات را محدود به تاييد خود کرده باشيد(  

Edit  برای ويرايش نظرات کاربران و يا درج پاسخ شما کنار آن.  

Delete   برای پاک کردن نظر  

Spam )جفنگ ( برای مارک دار کردن اين نظر به عنوانspam   و هرزنامه). تبليغی گسترده که به وبالگ شما ارسال شده نظرات
( 

 

  .کليک نماييد  Categoriesبر روی  manageخش از ب) Categories(برای مديريت موضوعات 

  



http://Websaz.wordpress.com 

موجب درج نام مرجع  لينکهر گونه برداشت از ان بدون ذکر . تمامی حقوق اين نوشته متعلق به مهندس امير حسين اکبری ميباشد 
.با امانت داری و حفظ ارزش نويسندگان به نشر علم کمک کنيم  .خواهد شد  وردپرس شخصی شما در بين نقض کنندگان حريم  

  

  

  : اضافه کردن لينک دوستان خود به وبالگ شما

حتی ميتوانيد با . شما ميتوانيد لينک های خود به ديگران را مديريت کنيد ) لينکستان(در وردپرس  blog rollبا استفاده از منوی 
  !نماييد را وارد نموده و تمامی لينک های خود را يکجا به وبالگ خود منتقل  OPML آدرس يک OPML استفاده از سرويس دهندهای

ادرس ( address ,) نام نمايشی لينک( nameکافيست .شکل زير نمايش دهنده نحوه اضافه نمودن يک لينک به وبالگ شماست 
  !!!به همين راحتی .را فشار دهيد ) اضافه نمودن لينک( را وارد نموده و دکمه ) توضيحی درباره لينک (  descriptionو ) لينک
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  :وبالگ شما  ترافيک مشاهده  متسيس

بازديدکنندگلن شما , تعداد بازديدکنندگان عاتی درباره طالاکه به شما . يکی از بهترين ابراهای ميزکار شما سيستم امار وردپرس است 
شما با استفاده از در سيستم های وردپرس در هاست شخصی (.از چه مطالب بيشتر بازديد کرده اند , از کجا و چگونه امده اند 

  )يک پالگين ميتوانيد اين ويژگی را به وبالگ خود اضافه کنيد 

   

 : دار بازديد روزانه وبالگ شماومشاهده نم
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 چه کسانی برای شما ترافيک ايجاد نموده اند ؟

 

 کدام مطلب شما بيشتر مورد استقبال واقع شده ؟ 
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 گ شما وارد شده اند ؟با جستجوی چه مواردی در اينترنت بازديدکنندگان به وبال

 

  !های خود را نيز مشاهده کنيد ) feed(همچنين با استفاده از جدول فوق شما ميتوانيد تعداد مشاهدات مطالب خود را از طريق خوانندگان خوراک 
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منتظر نسخه های کامل که در دست ترجمه هستند .دوست گرامی اين نسخه اول اموزش وردپرس است
  .باشيد 

برای دريافت نسخه های بعدی و نيز اگاهی از درج ان در بالگ توصيه ميکنم به جمع دوستان من 
  .کنولوژی و بروز رسانی ها به شما ارسال شوند بپيونديد تا اخبار ت

  !خسته نباشيد 


