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داشتم آموزش نحوه ي ساخت پوسته براي وردپرس را بدهم ،  مدتي است كه قصد
ري آموزشي را به استحضار امروز تصميم خود را عملي كرده و اولين درس از اين س

.  درس مي باشد14 الي 12اين سري آموزشي احتماالً شامل . بينندگان عزيز مي رسانم
، كه يك شبه قالب هاي آنچناني بسازيدمطمئناً با خواندن اين سري آموزشي قرار نيست 

اما به شما قول مي دهم كه اگر اين سري را به صورت كامل پي بگيريد و مطالب گفته 
ه را آنگونه كه من مي خواهم دريافت كنيد ، عالوه بر آشنايي با بخش هاي اصلي شد

قادر به رفع بسياري از مسائل موجود در پوسته ) البته در بخش پوسته ها(وردپرس 
البته به غير از اينكه اين سري آموزشي شايد پله اي باشد براي . نيز خواهيد بود تان

ه اميد خدا ، اين سري را شروع مي كنيم ، به اميد به هر حال ، ب. حرفه اي شدنتان 
 .اينكه مورد استقبال تان قرار گيرد

http://www.p30help.ir/
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme/
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme/
http://www.p30help.ir/author/admin/


  

در پايان اين سري آموزشي شما با كمي تالش قادر هستيد حتي پوسته هاي بسيار 
و مقبولي را بسازيد ، اما بايد كمي هم كار كنيد و مسلماً از دانش بكار رفته در قشنگ 

شما قادريد تا در پايان اين سري آموزشي قالبي . ساير پوسته ها نيز استفاده كنيد 
من براي ساخت اين قالب از ) . و البته خيلي بهتر از اين(بسازيد  راديانقالب همچون 

  .معلوماتي در حد همين سري آموزشي استفاده كرده ام

در اولين درس از اين سري آموزش به آموزش مفاهيم اوليه و قوانين اصلي در كد 
 كار كرده باشيد فهم بسياري xhtml و phpگر كمي مطمئناً ا. نويسي را خواهيم پرداخت

از مطالب برايتان راحت تر خواهد بود ، ولي اگر هيچ گونه آشنايي با اين دو زبان 
  .نداريد ، حتماً به قوانين گفته شده در اين مباحث توجه كنيد

  .قبل از اينكه درس را به صورت جدي شروع كنيم ، دو كار را بايد انجام داده باشيد

 WinLAMP نصب يك سرور خانگي بروي رايانه تان با استفاده از برنامه هايي مانند -1
   Xamppيا 
   نصب وردپرس بروي سرور خانگي-2

براي اينكه بتوانيد .  استفاده كنيد Xampp پيشنهاد مي كنم كه از برنامه ي ::::1111توجه توجه توجه توجه 
  . را مشاهده كنيداين مطلبهر دو مورد باال را پوشش بدهيد حتماً 

http://www.p30help.ir/other/RT.rar
http://themes.wp-persian.com/radian/
http://www.asroone.net/1386/10/xampp-wordpress/


 براي اينكه از اين سري آموزشي عقب نمانيد ، در اسرع وقت دو عمل باال را ::::2222توجه توجه توجه توجه 
  .انجام دهيد

در اين سري قرار نيست كه همه چيز را به صورت يكجا به شما بياموزيم ، زيرا با اينكار 
آموزشي كه به شما خواهيم داد ،اگرچه بر اساس . ا گيج تر خواهيم كردتنها شما ر

در صورتيكه نيازمند يك رفرنس براي . سورس نيست ، ولي كامالً پله به پله خواهد بود
  :آموزش ساخت پوسته وردپرس هستيد صفحه ي زير را مشاهده كنيد

Design and Layout, org’s documentations.WordPress  

 نكته ي آخر را نيز بگويم و درس را شروع 2فقط . در غير اينصورت با ما همراه باشيد
حتماً با اين سري آموزشي همراه باشيد و هر عملي كه انجام داديم ، شما نيز آنرا . كنيم 

زشي اصطالحات و كلمات را بيشتر به زبان و ديگر من در اين سري آمو. انجام دهيد
انگليسي بكار مي برم ، زيرا بسياري از مفاهيم ، با معني كردن ، هويت خود را از دست 

البته سعي كرده ام . مي دهند و آنچه را كه من مي خواهم را به خواننده القا نمي كنند
  .كه تا حدودي فارسي را نيز پاس بدارم

مل عكس و متن مي باشد ، به خاطر طوالني شدن پست به از آنجايي كه هر درس شا
  .ادامه مطلب مراجعه كنيد

  معرفي مفاهيممعرفي مفاهيممعرفي مفاهيممعرفي مفاهيم: : : : عنوان درس عنوان درس عنوان درس عنوان درس 

  :::: شروع درس  شروع درس  شروع درس  شروع درس •

  .در اين درس مباحث زير را تحت پوشش خود قرار خواهيم داد

         قوانين اصلي قوانين اصلي قوانين اصلي قوانين اصلي»»»»
        اصطالحات مخصوصاصطالحات مخصوصاصطالحات مخصوصاصطالحات مخصوص/ / / /  زبان ويژه  زبان ويژه  زبان ويژه  زبان ويژه »»»»
   سلسله مراتبي بودن سلسله مراتبي بودن سلسله مراتبي بودن سلسله مراتبي بودن»»»»

  :::: كه بايد به ياد بسپاريد كه بايد به ياد بسپاريد كه بايد به ياد بسپاريد كه بايد به ياد بسپاريدسه قانون اصليسه قانون اصليسه قانون اصليسه قانون اصلي: : : :  قوانين اصلي قوانين اصلي قوانين اصلي قوانين اصلي»»»»

  .... هر تگي را كه باز كرده ايد ، بايد ببنديد هر تگي را كه باز كرده ايد ، بايد ببنديد هر تگي را كه باز كرده ايد ، بايد ببنديد هر تگي را كه باز كرده ايد ، بايد ببنديد ::::قانون اول قانون اول قانون اول قانون اول 

http://codex.wordpress.org/Blog_Design_and_Layout


  

هر تگي را كه . ساخته مي شود> و <تگ چيست ؟ هر تگ بوسيله ي دو كاراكتر  ::::نكته نكته نكته نكته 
براي بستن تگ عالوه بر استفاده از .  كرده ايم بايد در سرانجام ببنديمزماني باز

باز ” >ul< “  اينگونهulدر مثال باال تگ .  نيز كمك گرفت/ بايد از > و <كاراكترهاي 
اگر دقت كنيد در بين تگ باز و . نيز بسته شده است ” <ul/>“شده است و اينگونه 

 قرار دارند ulاين كدها چون بين تگ .  يكسري كدهاي ديگر آمده استulبسته 
در ادامه با نحوه ي كار و خاصيت اين .  را نيز به خود مي گيرندul بنابراين خاصيت تگ

  .تگها آشنا خواهيد شد

  ....تگها نبايد بصورت تو در تو در يكديگر ايجاد شوندتگها نبايد بصورت تو در تو در يكديگر ايجاد شوندتگها نبايد بصورت تو در تو در يكديگر ايجاد شوندتگها نبايد بصورت تو در تو در يكديگر ايجاد شوند: : : : قانون دوم قانون دوم قانون دوم قانون دوم 

  :براي مثال به عكس زير توجه كنيد



  

 در نظر بگيريم ، هيچ دايره اي نبايد همديگر را قطع دايره ايدايره ايدايره ايدايره اياگر يك تگ باز و بسته را 
 . جدا از يكديگر باشند و يا داخل يكديگر قرار گيرند  كند ، بلكه بايد دايره ها يا كامالً

  :باز هم براي فهم بيشتر به عكس زير توجه كنيد

  

 و ديگري Style.cssيكي :  هر پوسته اي حداقل نيازمند دو فايل است ::::قانون سوم قانون سوم قانون سوم قانون سوم 
index.php . ه تا بحال مشاهده كرده ايد ، شامل البته مسلماً شما پوسته هايي را ك

  . فايلهاي بيشتري بوده است



  .معموالً يك پوسته از فايلهاي زير تشكيل مي شود

• style.css  
• index.php 
• home.php 
• single.php 
• page.php 
• archive.php 
• category.php 
• search.php 
• 404.php 
• comments.php 
• comments-popup.php 
• author.php 
• date.php 

ت باال نترسيد ، در درسهاي بعدي خواهيد فهميد كه هر فايل براي چيست و از ليس
 .اينكه ترستان بي مورد بوده است

  ::::))))Lingo((((اصطالحات مخصوص اصطالحات مخصوص اصطالحات مخصوص اصطالحات مخصوص / / / /  زبان ويژه  زبان ويژه  زبان ويژه  زبان ويژه »»»»

مسلماً در هر مبحثي اصطالحات و كلمات ويژه اي وجود دارد ، در زير با برخي از اين 
  :كلمات آشنا خواهيم شد

1- Template : ه از كدها كه شما مي توانيد از اين كدها بدون نوشتن يك گرو
  .چندباره ي آنها در مكان هاي مختلف استفاده كنيد

2- Template file:   يك فايل كه شامل يك يا چند گروه از كدها )Template ( مي
 مي شود ، مانند فايلهاي Template file شامل چندين  هر صفحه ي وبي. شود

index.php ، styel.css ، sidebar.phpو …  
3- Theme or WordPress theme :  تمام فايلهايي كه شما استفاده مي كنيد

  …عكس ، كد ، نوشته و: مانند 
 وردپرس دو چيز templateو ) WordPress theme ( پوسته هاي وردپرس ::::توجه توجه توجه توجه 

  .با اين وجود خيلي از مردم آنها را يك چيز به حساب مي آورند. متمايز هستند 
4-    Post :  هم اكنون ، شما در حال خواندن يكpost بعالوه ، .  هستيدPost ها يك 



براي مثال يك صفحه از .  براي وبالگ شما و يا هر وبالگ ديگري هستند  ورودي ساده
  . محسوب مي شودPostدفترچه ي خاطرات شما هم يك 

5- Page:   يك نوع خاص از Post كه در زير مجموعه ي دسته ها )Category ( نيز
بهتر (در زبان فارسي.  سايت شما مجزا هستندPost ها از گروه Page. قرار نمي گيرد

  . را همان برگه معني كرده اندPage) است بگوييم در وردپرس فارسي
 بين آنها تفاوت p و Pيك .  دو چيز مختلف هستندpage و Page در وردپرس ::::توجه توجه توجه توجه 

  .ده بيشتر با اين تفاوت آشنا مي شويمبزرگي را ايجاد مي كند ، كه در آين

  ::::سلسله مراتبي بودنسلسله مراتبي بودنسلسله مراتبي بودنسلسله مراتبي بودن    »»»»

شكل زير به راحتي به شما نشان مي دهد كه ، سيستم وردپرس به جستجوي چه 
 فايل 6من تنها . البته در عكس زير بعضي از فايلها آورده نشده اند . فايلهايي مي گردد

ايلها در درس هاي آينده بيشتر با اين ف.  فايل موجود را برايتان ليست كرده ام13از 
  .آشنا خواهيم شد

  

 ها مي شود و اهميت مراحل و فايلها را template fileسلسله مراتبي بودن مربوط به 
 داراي بيشترين اهميت مي باشد index.php فايل در عكس باال.براي ما نمايان مي كند

براي مثال . و سپس در رديف دوم از سمت چپ به راست اهميت فايلها كاهش مي يابد
 حال اگر  . مربوط به تنظيمات صفحات آرشيو مي شودarchive.phpدر وردپرس فايل 
ا به فايل  وجود نداشته باشد، وردپرس اين امتياز رarchive.phpبه هر دليلي فايل 

index.php مي دهد ، كه در اين صورت تنظيمات صفحات آرشيو از طرف فايل 
index.phpبه اين مي گويند سلسله مراتبي بودن.  كنترل مي شود.  



 از دست برود، كدام فايل single.php ها فايل template fileاگر از مجموعه ي 
  ها خواهد شد؟ براي نشان دادن محتواي صفحات تنsingle.phpجايگزين 

  . اين مسئوليت را تقبل خواهد كردindex.phpباز هم فايل . درست حدس زديد

 داراي بيشترين index.phpپس اگر اشتباه نكنم بايد متوجه شده باشيد كه فايل 
 index.phpاهميت مي باشد و در صورت نبود هر يك از فايلهاي موجود ، فايل 

  .ت آن صفحه را نشان دهدمسئوليت آنرا قبول مي كند تا محتويا

آشنا شده و دست  درس امروز ما به پايان رسيد ، در جلسه ي بعدي با مطالب بيشتري
  .شما به كدها نيز آلوده خواهد گشت

  : منبع 
theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

 

 ))))2222بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1387 / 10 / 06تاريخ در  مهدي رادي نوشته شده توسط

در دومين درس از سري آموزشي ساخت پوسته ي وردپرس بازهم به توضيح و معرفي 
و از جلسه ي بعد به طور رسمي كار با فايل .برخي ديگر از مفاهيم مي پردازيم 

index.phpاز اين سري را نخوانده ايد ، درس اولاگر شما .  را شروع خواهيم كرد 
اين بخش را ادامه ندهيد و در ابتدا درس اول را مطالعه كنيد ، در غير اين صورت 

 .برخي از كلمات و توضيحات گفته شده در اين بخش براي شما نا آشنا خواهند بود

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme
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در صفحه     templates    و    template    files    در اين درس قصد داريم تا با ساختار
  .درس امروز ما كوتاه است. بيشتر آشنا شويم

  .بعلت طوالني شدن صفحه ، بقيه ي پست را در ادامه ي مطلب آوردم

 تشكيل template filesچندين چندين چندين چندين گ شما از  از وبالهر صفحه ايهر صفحه ايهر صفحه ايهر صفحه ايبياد داشته باشيد كه 
  :شده است ، مانند عكس زير كه يك مثال است



  

تشكيل شده است كه  template files در مثال باال ، صفحه ي مورد نظر از چهار
  :عبارتند از

header ،  ،  ،  ، index ،  ،  ،  ، sidebar و  و  و  و footer 

   چيست؟ چيست؟ چيست؟ چيست؟Header Template File و اما  و اما  و اما  و اما »»»»

در اين فايل ) description (توضيحات وبالگ تانتوضيحات وبالگ تانتوضيحات وبالگ تانتوضيحات وبالگ تانو ) blog’s title (عنوان وبالگ شماعنوان وبالگ شماعنوان وبالگ شماعنوان وبالگ شما
 در تمامي صفحات وبالگ به يك صورت Header Template Fileمعموالً . قرار مي گيرد

  .و بدون تغيير باقي مي ماند

  

   چيست؟ چيست؟ چيست؟ چيست؟Index Template Fileحال حال حال حال     »»»»



 post (عنوان مطالبتانعنوان مطالبتانعنوان مطالبتانعنوان مطالبتاناين فايل يكي از مهمترين بخش ها محسوب مي گردد و شامل 

title ( ،محتواي مطالبتانمحتواي مطالبتانمحتواي مطالبتانمحتواي مطالبتان) content) ( مانند نوشته و عكس هرpost( اطالعات هر اطالعات هر اطالعات هر اطالعات هر  و
مانند اسم نويسنده ي مطالب ، تاريخ انتشار ، زير دسته ، ) (post meta data (پستپستپستپست

  .مي شود..) تعداد نظرات و 

  

««««    Sidebar Template Fileچيست؟ چيست؟ چيست؟ چيست؟   

 آرشيوآرشيوآرشيوآرشيو، ) Category (دسته هادسته هادسته هادسته ها، ) Page links listing(برگه ها برگه ها برگه ها برگه ها بخش ، توسط اين 
)archive links listing ( ،پيوندهاپيوندهاپيوندهاپيوندها) blogroll listing (وبالگتان كنترل مي شود . …و .
شما در سمت راست قرار گرفته دارد ، در ) sidebar(در مثال گفته شده سايدبار (

  .) شما هر جايي مي تواند باشدحالي كه اين تنها يك مثال است ، سايدبار

 كنترل مي Sidebar Template Fileشما نيز توسط ) Widgets (ابزارك هاابزارك هاابزارك هاابزارك ها: : : : توجه توجه توجه توجه 
  .شوند



  

   چيست؟ چيست؟ چيست؟ چيست؟Footer Template Fileو در آخر و در آخر و در آخر و در آخر     »»»»

 Header Template File و يا همان header.php شبيه بخش template fileاين 
شما هر . معموالً از صفحه اي به صفحه ي ديگر ثابت مي ماند ) Footer (فوترفوترفوترفوتر. مي باشد

كپي كپي كپي كپي چيزي را مي توانيد در اين فايل قرار دهيد ، اما معموالً داخل اين فايل اطالعات 
  . نوشته مي شودرايترايترايترايت

  

 در عكس باال با رنگ index.phpحاال به من اجازه دهيد تا توضيح بدهم كه چرا فايل 
 مشخش شده است تا قرمز با رنگ index.phpدر مثال باال .  مشخص شده است قرمز

 از وبالگ شما هر صفحههر صفحههر صفحههر صفحه به   است ومتغيرمتغيرمتغيرمتغيرسمت يك بخش به شما نشان دهد كه اين ق
 sidebar و Footer ، Headerپس بايد متوجه شده باشيد كه بخشهاي .بستگي دارد

  . هستندثابتيثابتيثابتيثابتيكه با رنگ سياه مشخص شده اند معموالً قسمتهاي 



 templateچهار ) single post(اگر شما به داخل صفحات تنهاي سايت خود برويد 

filesهيد داشت ، شامل  خوا :header ،single ، sidebar و footer  

چه هستند بايد بگويم ، همان صفحاتي كه ) single(اما اگر نمي دانيد كه صفحات تنها 
ادامه ي مطلب در آن نوشته مي شود، براي مثال شما كه همين االن در حال خواندن 

در صفحات تنها امكان  . قرار داريد) single(اين مطلب هستيد در يك صفحه ي تنها 
  .نظر گذاشتن نيز وجود دارد

  

 را دنبال سري آموزشي ساخت پوسته ي وردپرسسري آموزشي ساخت پوسته ي وردپرسسري آموزشي ساخت پوسته ي وردپرسسري آموزشي ساخت پوسته ي وردپرس. درس كوتاه امروز ما به پايان رسيد 
  .كنيد

  :منبع 

2-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  
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  ))))3333ش ش ش ش بخبخبخبخ ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 ,Css, HTML  در دسته ي1387 / 10 / 11در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

PHP, پوسته ,وردپرس ,بمسترو  

 index.phpشروع كار با شروع كار با شروع كار با شروع كار با 

 را شروع index.php كار با فايل  م در اين جلسههمانگونه كه قول داده بودي
ساخت پوسته ي وردپرس نيز   درس از اين سري آموزشي3خواهيم كرد كه شامل 

اگر شما درسهاي اول و دوم را نخوانده ايد و تازه كار نيز هستيد ، براي . خواهد شد 
 شروع كرده و به جلو حركت مطلب اولاينكه سرنخي دست تان بيايد ، همين االن از 

  .كنيد

  

 حال وقت آن رسيده است كه خواندن محض را رها كرده و بصورت عملي دست به
در اين درس ، شما دست هايتان به كدهاي وردپرس . ساخت پوسته ي وردپرس بزنيد 

قبل از شروع درس بايد حتماً يك وبالگ وردپرس ، بروي رايانه . كمي آشنا خواهد شد
نه بصورت آنالين ، بلكه آفالين زيرا بسيار آسانتر است بويژه براي ما (تان نصب كنيد 

  . جلسه ي اول توضيح داديمكه در اين باره در) ايرانيان

  .بعلت طوالني شدن صفحه به ادامه مطلب مراجعه كنيد
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  Xamppباز و فعال كردن برنامه ي باز و فعال كردن برنامه ي باز و فعال كردن برنامه ي باز و فعال كردن برنامه ي : : : :  مرحله ي اول مرحله ي اول مرحله ي اول مرحله ي اول●

يا هر  (xampp:C و يا My Computer < xampp. به فولدر اصلي اين برنامه برويد
  .)ب كرده ايدجاي ديگري كه اين برنامه را نص

 باز خواهد pop upپنجره اي با حالت .  كليك كنيد xampp-control.exeبروي 
براي اينكار شكل برنامه بايد مانند .  را اجرا كنيدMysql و ))))Apache((((آپاچي آپاچي آپاچي آپاچي . شد

  :تصوير زير شده باشد

  

 برنامه را كوچك  . روشن شده و آماده براي كار هستندMySql و آپاچيآپاچيآپاچيآپاچيحال موتور 
  .كنيد

   ساخت يك فولدر براي پوسته ساخت يك فولدر براي پوسته ساخت يك فولدر براي پوسته ساخت يك فولدر براي پوسته ::::مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم     ●

  :به بخش پوسته هاي وردپرس برويد ، يعني آدرس زير
xampp/htdocs/wordpress/wp-content/themes        

  …به همين سادگي.  بسازيدtutorialدر اين مكان فولدري بنام 



  style.css و  و  و  و index.phpساخته فايل ساخته فايل ساخته فايل ساخته فايل : : : : مرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوم    ●

  . يا هر ويرايشگر متن مورد عالقه ي خود را باز كنيدnotepadبرنامه ي 

را دانلود كرده و هرآنچه داخل اين فايل هست را كپي كرده و در     txt.index فايل
  .) كنيدpaste( بچسبانيد notepadبرنامه ي 

ذخيره     index.php بنام tutorial را درون پوشه ي notepadبعد از اينكار فايل 
  .كنيد

  

  

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/3/index.txt
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در همان حالت كامالً ) . بايد كامالً خالي باشد( جديد باز كنيد notepadدوباره ي يك 
حال .  ذخيره كنيدtutorial درون فولدر Style.css را با نام notepadخالي فايل 
  . را ببنديدnotepadپنجره هاي 

 و  و  و  و style.cssبعد از اين اعمال شما درون اين فولدر بايد فايلهايي با نام هاي 
index.phpداشته باشيد .  

  

   : : : :index.php توضيحات  توضيحات  توضيحات  توضيحات ▫

بروي عكس زير كليك كنيد تا آنرا بصورت كامل و بزرگ مشاهده كنيد تا من براي شما 
  .)براي بزرگ ديدن عكس بروي آن كليك كنيد. (قلمرو و ناحيه هر كد را شرح دهم

  

« Doctype - شما از چه نوع كدي در پوسته تان  اين عبارت نشان مي دهد كه
 Doctypeمن خودم ويژگيهاي .  زياد اهميت ندارد Doctypeفهم .استفاده كرده ايد 

  .را تعيين كردم ، بنابراين شما نيازي نيست كه در اين مورد زياد فكر كنيد

« >html< -اين تگ نشان مي دهد كه صفحه ي وب شما از كجا شروع مي شود .  

http://www.p30help.ir/wp-content/images/indexphp-explain.gif


« >head< -تگ به ما نشان مي دهد كه سر  اين )head ( صفحه ي وب ما از كجا
تگ  <head/>.  مي باشدhead و bodyهر صفحه ي وبي شامل يك . شروع مي شود

  . كجا تمام مي شودheadبه شما نشان مي دهد كه تگ 

<?php bloginfo(’stylesheet_url’); ?> تابع تابع تابع تابع  يك))))function( هست كه 
البته در ( در آن قرار دارد style.css براي مكاني كه فايل ندندندندفرا مي خوافرا مي خوافرا مي خوافرا مي خوا يا صدا مي زندصدا مي زندصدا مي زندصدا مي زند

بنابراين پوسته ي ما مي تواند به آن )  مي شودtutorialهمان فولدر كه در اينجا فولدر 
  هرگاه كدي قرار بگيرد. و يا هر استايل ديگري براي صفحه ي وب مان لينك بدهد 

 محسوب مي گردد كه با PHPن  اين قسمت از كد زبا<? و php?>بين عبارت هاي 
نشان از شروع و  php?> عبارت phpدر زبان . گروه ديگر كدهاي من تفاوت دارد 

  . نشان دهنده ي پايان كدهاي پي اچ پي مي باشد<?عبارت

  ::::بنابراين بنابراين بنابراين بنابراين 

« <?php -يعني شروع كدهاي  php  
« bloginfo(’stylesheet_url’) - صدا مي زند براي مكاني كه style.cssرار  ق

  .دارد
يك ) ;(سي مي كالونسي مي كالونسي مي كالونسي مي كالون.  را متوقف مي كند Style.css صدا زدن يا فراخواندن براي - ; »

 را مشاهده ;بنابراين هرگاه كه عبارت .  هست phpراه براي بستن گروهي از كدهاي 
  .كرديد ، بدانيد كه يك دستوري از پي اچ پي پايان يافته است

  phpيعني پايان كدهاي  - <? »

در .  تمام شده است PHP بيايد ،يعني كدهاي <؟؟؟؟ت كنيد كه هرگاه عبارت  دق::::توجهتوجهتوجهتوجه
براي .  پايان يافته استPHP بايد يعني اينكه يك خط از دستورات ;صورتي كه اگر 

 براي كل <؟؟؟؟ يك سي مي كالون مي آيد در حالي كه PHPپايان دادن به هر دستور از 
  .دستورها بكار مي رود

  …ادامه بدهيدادامه بدهيدادامه بدهيدادامه بدهيد

« <body> - اين تگ نشان مي دهد كه بدنه ي اصلي صفحه ي وب ما از كجا شروع 
. بدنه شامل هر چيزي مي شود كه ما بروي صفحه ي وب مي بينم و مي خوانم . مي شود

شمايي كه در حال خواندن اين آموزش هستيد يعني در حال نگاه كردن به بدنه ي 



ده ي اين است كه  هم نشان دهن<body/>تگ . صفحه ي وب اين صفحه هستيد 
  )مشخص است ديگر.(بدنه صفحه ي وب پايان يافته است

« </html> - اين تگ نشان دهنده ي اين است كه صفحه ي وب من تمام شده 
  .است و هيچ چيز ديگري بعد از آن نيست

 هست را به درون فايل txt.style هر چيزي كه داخل فايل ::::مرحله ي چهارم مرحله ي چهارم مرحله ي چهارم مرحله ي چهارم     ●
style.css  كه در فولدرtutorial قرار دارد ، كپي و پيست كنيد و تغييرات را save 

  .نموده و صفحه را ببنيد

  پوسته تان را منتشر كنيد: : : : مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم     ●
  براي اينكار يك مرورگر را باز كنيد

  :ان تايپ كنيد عبارت درون آدرس بار مرورگرت
localhost://http////wordpress////admin-wp  

  . برويد سپس به داخل بخش مديريت وردپرس و
)wordpress كه با رنگ قرمز مشخص شده است نشان دهنده ي اين است كه اين 

ه نامي كه شما براي فولدر وردپرس گذاشته عبارت فقط يك مثال است و بستگي دارد ب
  .)ايد

هنگامي كه داخل بخش وردپرس شديد ، به بخش مديريت پوسته ها برويد و پوسته ي 
Tutorialرا فعال نماييد .  

.  ندارد))))thumbnail((((بند انگشتي بند انگشتي بند انگشتي بند انگشتي توجه كنيد كه پوسته ي شما هنوز هيچگونه عكس 
  :صورت زير بايد باشدعكس آن به . و باكس آن خالي از عكس مي باشد 

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/3/style.txt
http://localhost/wordpress/wp-login.php
http://localhost/wordpress/wp-login.php


  

حال يك صفحه ي جديد در مرورگر باز كنيد و برويد به آدرس 
localhost://http/wordpress . ما يك صفحه ي خالي را ش)blank page ( خواهيد

اگر صفحه ي باز شده كامالً خالي نيست ، . منظورم يك صفحه ي كامالً خالي است. ديد 
  .شما صفحه ي اشتباهي را گشوده ايد و يا اشتباهي در كارتان بوده است

 كه با رنگ قرمز مشخص شده است نشان دهنده ي اين است كه wordpress: توجه 
 عبارت فقط يك مثال است و بستگي دارد به نامي كه شما براي فولدر وردپرس اين

  .انتخاب كرده ايد

در جلسه . فكر كنم كه براي اين جلسه كافيست . حال پوسته ي شما منتشر شده است
  .شروع خواهيم كرد را header template كار با  ي بعدي ، ما

براي اينكار بروي آيكون آن در . را ببنديد    Xamppفراموش نكنيد كه بخش كنترل 
 را متوقف كنيد ، سپس Apache و  و  و  و Mysql و   دوبار كليك كنيدsystem trayبخش 
  . كليك نماييدExitبروي 

  :مانند عكس زير

http://localhost/wordpress


  

        ....عدي از اين سري باشيدعدي از اين سري باشيدعدي از اين سري باشيدعدي از اين سري باشيدمنتظر درس بمنتظر درس بمنتظر درس بمنتظر درس ب

        ::::منبعمنبعمنبعمنبع

4-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http        

 

  ))))4444بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1387 / 10 / 16در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

 Header Template كار باكار باكار باكار با

 كه مدتي پيش سري آموزشي اگر با اين سايت همراه بوده ايد، حتماً مطلع هستيد
ساخت پوسته ي براي وردپرس را شروع كرديم ، حال در اين پست چهارمين بخش از 

باز الزم است تا اين جلمات تكراري را به . اين سري آموزشي را به شما ياد خواهيم داد
كار ببرم، كه اگر شما دروس قبل را مطالعه نكرده ايد، همين جا دست نگه داشته و از 

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-4
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-4
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-4/
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فرصت زياد .  اولين درس را خوانده و بعد از اين، با ما همراه شويداين لينكق طري
 .است

  

،  Xamppجلسه ي قبل، من به شما نشان دادم كه چگونه در بخش كنترل برنامه در 
پوسته تان را نصب نماييد، و در آخر شما را كمي با .  را فعال كنيدMySQLآپاچي و 
PHPامروز ما با .  آشنا كرديمPHPچگونه   ادامه داده و به شما ياد خواهيم داد كه 

  . دا بزنيد يا فراخواني كنيد را ص))))blog’s title((((عنوان وبالگتان عنوان وبالگتان عنوان وبالگتان عنوان وبالگتان 

  .بعلت طوالني شدن صفحه براي خواندن پست به ادامه مطلب مراجعه كنيد

، و از انجام كپي و پيست پرهيز تايپ كنيدتايپ كنيدتايپ كنيدتايپ كنيدبياد داشته باشيد ، هر كدي را : : : : نكته مهمنكته مهمنكته مهمنكته مهم
  .اين مسئله باعث مي شود تا هر آنچه را كه فرا گرفته ايد، در خاطرتان بماند. نماييد

  ::::س را شروع مي كنيمس را شروع مي كنيمس را شروع مي كنيمس را شروع مي كنيمخوب درخوب درخوب درخوب در

  ::::مرحله اولمرحله اولمرحله اولمرحله اول    ●

سپس، فولدر .  را فعال كنيدMySQLآپاچي و آپاچي و آپاچي و آپاچي و ، Xamppاز طريق كنترل برنامه ي 
  :پوسته هايتان را كه در آدرس زير

xampp/htdocs/wordpress/wp-content/themes/tutorial قرار 

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme/


 را مشاهده  فايلي كه جلسه ي قبل ساخته ايد2شما هم اكنون بايد . باز كنيددارند را 
   Style.css    وووو    index.phpفايلهاي . كنيد

  

 پر شده txt.style    وووو    txt.index بايد با فايلهاي css.style و  و  و  و php.indexفايلهاي 
  ).يعني بايد محتويات داخل آنها يكي باشد(باشند

  ::::مرحله دوممرحله دوممرحله دوممرحله دوم    ●

 سپس به آدرس  . يك پنجره از مرورگر وب باز كنيد----
localhost://http/wordpress شما بايد يك صفحه ي خالي مشاهده كنيد ، .  برويد

  .چون شما يك پوسته ي خالي را در جلسه ي قبل نصب كرديد
)wordpress كه با رنگ قرمز مشخص شده است نشان دهنده ي اين است كه اين 

ه نامي كه شما براي فولدر وردپرس انتخاب عبارت فقط يك مثال است و بستگي دارد ب
  ).كرده ايد

براي .  باز كنيدnotepad در index.php به فولدر پوسته هايتان باز گرديد و فايل -
 را انتخاب نموده و بروي properties راست كليك كرده ، Index.phpاينكار بروي 
changeكليك كنيد ، سپس   notepadان را انتخاب كنيد يا ويرايشگر متن دلخواه ت .

  .  كليك كنيدokدر آخر نيز بروي .  را انتخاب كردم notepad  من به شخصه

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/3/index.txt
http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/3/style.txt
http://localhost/wordpress
http://localhost/wordpress


  

  

  

با ( را index.phpتا اينجا، شما، فولدر پوسته هايتان، يك مرورگر وب و فايل 
notepad( باز كرده ايد .  



  

  ::::مرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوم    ●

  :حال براي شروع.  دقت كنيدindex.phpشما بايد به محتويات داخل فايل 

 و >body< را در بين تگ هاي <? ;php bloginfo(’name’)?>عبارت 
</body> تايپ كنيد و تغييرات را saveنماييد .  

  

  

بوسيله ي ( كنيدRefreshسپس بازگرديد به صفحه ي مرورگر وب تان و آن صفحه را 
شما بايد عنوان وبالگتان را مشاهده ).  هم مي توانيد اينكار را انجام دهيدF5دكمه ي 

  Demo Theme    Development: عنوان وبالگ من اين هست . كنيد

  

   توضيح و آنچه اتفاق افتاده است؟ توضيح و آنچه اتفاق افتاده است؟ توضيح و آنچه اتفاق افتاده است؟ توضيح و آنچه اتفاق افتاده است؟ حال حال حال حال◊



 از صفحه body و درون تگهاي index.php را درون فايل PHPشما يك خط از كدهاي 
در حقيقت . اين يك خط اطالعات وبالگتان را صدا مي زند.  اضافه كرديد ي وب تان
 وظيفه ي صدا زدن و يا فراخواني اطالعات وبالگ شما را دارد و از ()bloginfoدستور 

 را وارد كرده ايم ، پس اين دستور صرفاً نام ““““name““““آنجايي كه داخل پرانتز مقدار 
  .وبالگتان را صدا مي زند

 نامي كه شما بعنوان عنوان وبالگتان قرار داديد، در بخش مديريت وردپرس ::::1111نكتهنكتهنكتهنكته
   .قابل تنظيم و تغيير است

 و php?> عبارت  هست بنابراين بايد بينPHP يك دستور ()bloginfo چون ::::2222نكتهنكتهنكتهنكته
  . قرار گيرد<?

 «<?php - شروع كدهاي php  
« bloginfo(’name’) - اطالعات وبالگتان را فراخواني مي كند البته در اينجا عنوان 

  .وبالگتان، فراخواني مي شود
  . اطالعات وبالگ را متوقف مي كند))))فراخوانيفراخوانيفراخوانيفراخواني((((صدا زدنصدا زدنصدا زدنصدا زدن سيمي كولون - ; »
   php پايان كدهاي - <? »

 كنيد و save ايجاد كرديد، آنرا index.php كه شما هرگونه تغييري در فايل درصورتي
  . كنيد تا تغييرات را مشاهده نماييدrefreshدر آخر هم صفحه ي مرورگر وب را 

  ::::مرحله چهارممرحله چهارممرحله چهارممرحله چهارم    ●

قابل ديدن است، ولي قدرت ) blog’s    title(اگر دقت كرده باشيد عنوان وبالگتان
 كه بروي عنوان وبالگ كليك كنيم تا به صفحه ي اول لينك ندارد، يعني قادر نيستم

  .سايت برويم

.  كمك بگيريمXHTML، بايد از يك تگ عنوان وبالگعنوان وبالگعنوان وبالگعنوان وبالگبراي فعال كردن لينك نوشته 
  . برويدindex.phpبراي اينكار به فايل 

خط جديد شما .  را به همان خط اضافه كنيد<a/> و <”#”=a href>تگهاي 
  :ايدبايستي به صورت زير در بي

<a href=”#”><?php bloginfo(’name’); ?></a>  



هم اكنون بايد امكان لينك را .  كنيدrefreshسپس به مروگرتان بازگرديد و صفحه را 
 .…جالب است نه. براي عنوان وبالگتان مشاهده كنيد

  

حاال، يك لينك تشكيل داده ايد، اما لينكي هست كه به هيچ كجا نمي رود، زيرا بجاي 
از اين پس اگر بخواهيد براي عنوان .  استفاده كرده ايد#آدرس درست آن، از 

  :يعني. وبالگتان، يك لينك بسازيد، اين روش را بكار بگيرد

 قرار =href دستور ))))‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘((((ل قول  در بين نق<? ;php bloginfo(’url’)?>عبارت 
  .دهيد

  : كنيد، االن بايد خطي مانند زير را داشته باشيدsaveتغييرات را 

<a href=”<?php bloginfo(’url’); ?>”><?php 
bloginfo(’name’); ?></a>  

 كنيد، وقتي كه بروي عنوان سايت برويد، refreshبرگرديد به مرورگر و صفحه را 
Status bar شما آدرس  بايد بهlocalhost://http/wordpress را به شما نشان مي 

 ). مشخص شده است را ديگر نمي گويمقرمز با رنگ Wordpressدليل اينكه (دهد

  

وقتي كه بروي لينك مورد نظر ما يعني همان عنوان وبالگ كليك كنيد، شما به صفحه ي 
  .اول وبالگ تان فرستاده خواهيد شد

http://localhost/wordpress


از آنجايي كه در صفحه ي اول قرار داريد با كليك بروي عنوان وبالگ نيز ، همان صفحه 
 و #اين دو عبارت اما بدانيد كه يك تفاوت عظيم بين . ي اول را مشاهده خواهيد كرد

wordpress/localhost://httpشما با اين نكات، در درس هاي .  وجود دارد
  .بعدي بيشتر آشنا خواهيد شد

  حال توضيح و آنچه اتفاق افتاده است؟حال توضيح و آنچه اتفاق افتاده است؟حال توضيح و آنچه اتفاق افتاده است؟حال توضيح و آنچه اتفاق افتاده است؟    ◊

يا همان شما عنوان وبالگتان را داخل يك لينك فعال كرديد و به صفحه ي اول تان 
  : صفحه ي خانگي وبالگتان لينك داديد

« bloginfo(’url’)-مخصوصاً در اينجا كه .  اطالعات وبالگ شما را فراخواني مي كند
  . صفحه ي اصلي تان را فراخواني مي كندURLآدرس يا 

« >a< - يك تگ از XHTML عبارتيعبارتيعبارتيعبارتي( مخصوص عبارتعبارتعبارتعبارت هست براي لينكدار كردن يك 
 ) قرار مي گيرد<a/> و >a<كه بين تگ هاي 

« </a> - در صورت .  تگي است كه امكان لينك دار شدن يك نوشته را مي بندد
عدم استفاده از اين تگ ، صفحه ي وب شما نمي داند كه نوشته اي كه لينكدار كرده 

ايد كجا پايان مي يابد و در اين صورت يك لينك بزرگ خواهيم داشت، يعني تمام 
 را بياد قانون اولقانون اولقانون اولقانون اول همچنين.  آدرس لينك دار خواهند شدنوشته هاي وبالگ به يك

  .بياورد، هرچيزي را كه باز كرده ايد، بايد ببنديد
« href=“” - اين عبارت مخفف كلمه ي hypertext valueهر چيزي كه .  هست

 اين دستور بعنوان مقدار قرار بگيريد، آدرس لينك ما ))))” “” “” “” “((((در بين عالمت نقل قول 
   .خواهد بود

 ، آدرس url’(bloginfo’( شايد از خودتان بپرسيد كه چرا بجاي عبارت ::::ههههتوجتوجتوجتوج
wordpress/localhost://http را بعنوان مقدار ” “=hrefقرار نداديم  .

دليلش كامالً واضح است، بدين خاطر كه در صورتي كه شما 
wordpress/localhost://http را بعنوان مقدار قرار دهيد ، حتي اگر اين پوسته 

هنگامي كه بروي عنوان وبالگ آن سايت برويم ، بجاي . بروي يك وب سايت قرار بگيرد
 را به wordpress/tlocalhos://httpآوردن آدرس صفحه ي اصلي آن سايت، آدرس 

  .ما خواهد داد

  :حال از اين توضيحات بگذريم، خط كد شما به صورت زير بايد باشد

http://localhost/wordpress
http://localhost/wordpress
http://localhost/wordpress
http://localhost/wordpress
http://localhost/wordpress
http://localhost/wordpress


<a href=”<?php bloginfo(’url’); ?>”><?php 
bloginfo(’name’); ?></a>  

سپس آدرس لينك را صفحه ي .  امكان لينك را آغاز كردم>a< من با آوردن تگ ::::يعنييعنييعنييعني
 bloginfo(’url’) يعني PHP براي اينكار من از تابع .اصلي وبالگم قرار دادم

در آخر هم اسم لينك را با .  وبالگم را صدا بزنمurlاستفاده كردم، تا آدرس و يا 
تگ لينك را .  قرار دادمعنوان وبالگمعنوان وبالگمعنوان وبالگمعنوان وبالگم همان ;php bloginfo(’name’)?>آوردن 

 . بستم<a/>نيز با عبارت 

 خوب فكر كنم، براي درس امروزمان كافي . نيز آشنا شديدXHTMLشما امروز كمي با 
اگر نگرانيد كه چرا اينقدر كند پيش مي رويم بايد بگويم كه شما در ابتداي كار . باشد

  .هستيد و هنگامي كه بيشتر آشنا شديد، سرعت درس مان نيز بيشتر خواهد شد

        ....با اين سري آموزشي در جلسات بعد همراه باشيدبا اين سري آموزشي در جلسات بعد همراه باشيدبا اين سري آموزشي در جلسات بعد همراه باشيدبا اين سري آموزشي در جلسات بعد همراه باشيد

        ::::منبعمنبعمنبعمنبع

4-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  ))))5555بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (يم؟يم؟يم؟يم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازچگونه براي وردپرس پوسته بسازچگونه براي وردپرس پوسته بسازچگونه براي وردپرس پوسته بساز

 1387 / 10 / 25در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

 ))))2222بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (Header Templateكار با كار با كار با كار با 

اين درس ادامه . در اين پست بخش پنجم از اين سري آموزشي را پي خواهيم گرفت 
باز هم مي گويم كه اگر اين سري را از ابتدا دنبال نكرده ايد، از . ي درس قبلي است
 درس اول و تمامي دروس قبلي را مطالعه كرده و سپس اين پستهمين االن از طريق 

يد كه دروس قبلي را خوانده و در ضمن از خودتان مطمئن شو. با ما همراه شويد
  ) اگر كمي نيز كار كرده باشيد كه ديگر عالي است(فهميده ايد

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-4
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در درس امروز ما آنچنان طوالني نيست ولي با بعضي از مهمترين تگ هاي بكار رفته 
 headerبا پايان پست امروز بخش . پوسته هاي وردپرس آشنا خواهيد شد

template بيشتر حلقهحلقهحلقهحلقه به پايان مي رسد، و در جلسات بعدي با بدنه اصلي و ساختار 
  .…اگر آماده ايد درس را شروع كنيم. آشنا خواهيم شد 

لب مطالعه از آنجايي كه صفحه كمي طوالني مي شود ، متن كامل پست را در ادامه مط
  .فرماييد

 نكنيد و خودتان Paste به هيچ عنوان كدهايي كه به شما گفته مي شود را كپي و ::::نكتهنكتهنكتهنكته
  . كنيدتايپتايپتايپتايپآنرا را 

  :::: اول اول اول اول  مرحله يمرحله يمرحله يمرحله ي    ●

  . را فعال كنيدXampp برنامه ي ----1111
   گذاشته ايد را باز كنيد Tutorial فولدر پوسته هايتان ، كه نامش را ----2222
 را تايپ localhost://http/wordpressد و در آن آدرس  يك مرور گر وب باز كني----3333

  ). را در جلسات گذشته گفته ايمwordpressدليل قرمز بودن .(كنيد
  . باز كنيدnotepad ر ادر index.php به فولدر پوسته بازگرديد و فايل ----4444

  :ي و يا اصل درس را شروع مي كنيمبعد از انجام مقدمات كار مرحله ي بعد

http://localhost/wordpress


  ::::مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم     ●

 بايد عبارت زير را كه از جلسه ي قبل كار كرده ايم، وجود index.phpدرون فايل 
  :داشته باشد

<a href=”<?php bloginfo(’url’); ?>”><?php bloginfo(’name’); 
?></a>  

 به معني H1    تگ.  را اضافه كنيد<h1/> و >h1<حال به دور عبارت باال تگ هاي 
heading 1شش .  استheadingبطور كلي وجود دارند  :H1, H2, H3 , , , ,H4, H5, 

H6 .  ،بطور پيش فرضH1 و بزرگترين سايزبزرگترين سايزبزرگترين سايزبزرگترين سايز H6 مي باشدكوچكترين سايز . 

 را توصيف كنم، بايد بگويم كه در واقع تگ H1 اگر بخواهيم به زبان ساده تگ ::::نكتهنكتهنكتهنكته
H1يعني اگر اين تگ بدور يك نوشته ي ما . د ، يك سايز پيش فرض از فونت مي باش

قرار گيرد، همانگونه كه در باال گفته شد، نوشته ي ما بزرگترين سايز پيش فرض را مي 
 قرار بگيرد، نوشته ي ما كوچكترين سايز پيش فرض را به خود مي H6گيرد و اگر تگ 

ايل دليل اينكه مي گوييم سايز ييش فرض اين است كه مي توانيم در ف. گيرد
Style.css اين تنظيمات را تغيير داده و اندازه را با توجه به خواسته ي خودمان تغيير 

  .كه البته در جلسات بعد با اينگونه اعمال بيشتر آشنا مي شويد. دهيم

  :بعد از توضيحات گفته شده بايد االن كد شما بصورت زير باشد

<h1><a href=”<?php bloginfo(’url’); ?>”><?php bloginfo(’name’); 
?></a></h1>  

عنوان عنوان عنوان عنوان مسلماً .  كنيدrefresh كرده و به مرورگر برگرديد و آن را saveتغييرات را 
 .…جالب است نه.  شده استبزرگتربزرگتربزرگتربزرگتر شما ))))blog’s title((((وبالگ وبالگ وبالگ وبالگ 

  ::::مرحله سوممرحله سوممرحله سوممرحله سوم    ●

 را صدا بزنيم و يا ))))description((((وضيحات وبالگمان وضيحات وبالگمان وضيحات وبالگمان وضيحات وبالگمان  ت در اين مرحله قصد داريم تا
 را درست <? ;php bloginfo(’description’)?>كنيم، براي اينكار عبارت فراخواني 

 تايپ كنيد، حال كد شما بايد بصورت زير ))))blog’s title((((عنوان وبالگ عنوان وبالگ عنوان وبالگ عنوان وبالگ در زير عبارت 
  :باشد



<h1><a href=”<?php bloginfo(’url’); ?>”><?php bloginfo(’name’); 
?></a></h1> 

<?php bloginfo(’description’); ?>  

 كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه توضيح refershتغييرات را ثبت كرده و صفحه را 
اين نكته را .  اضافه شده است))))blog’s title((((عنوان وبالگتان عنوان وبالگتان عنوان وبالگتان عنوان وبالگتان وبالگتان در زير لينك 

 را در بخش ))))description((((توضيحات وبالگتان توضيحات وبالگتان توضيحات وبالگتان توضيحات وبالگتان نيز بگوييم كه شما مي توانيد 
 .مديريت وردپرس تنظيم كنيد

  :نچه اتفاق افتاده استتوضيح آ    ◊

« <?php - شروع كدهاي php  
« bloginfo(’description’) - توضيحات توضيحات توضيحات توضيحات بويژه در اينجا ( اطالعات وبالگتان را

 را (’’)bloginfoبه دليل اينكه مقدار . (صدا مي زند)  را))))description((((وبالگتان وبالگتان وبالگتان وبالگتان 
description توضيحات وبالگتان توضيحات وبالگتان توضيحات وبالگتان توضيحات وبالگتان  قرار داده ايم، فقط))))description(((( فراخواني مي 

  ).شود
  . را متوقف مي كند))))description((((توضيحات وبالگ توضيحات وبالگ توضيحات وبالگ توضيحات وبالگ  صدا زدن - ; »
  php پايان كدهاي - <? »

  ::::مرحله ي چهارمرحله ي چهارمرحله ي چهارمرحله ي چهار    ●

 را معرفي مي div يك تگ جديد و البته بسيار مهم را به نام  در اين مرحله براي شما
  :كنيم

ا تايپ كنيد، در  ر<div/> و >div<بدور كدهايي كه تاكنون نوشته ايد تگ هاي 
  :نتيجه خواهيم داشت

<div>  

<h1><a href=”?php bloginfo(’url’); ?>”><?php bloginfo(’name’); 
?></a></h1> 

<?php bloginfo(’description’); ?> 

</div> 



نبايد هيچ تغييري را مشاهده .  كنيدrefreshتغييرات را ثبت كرده و صفحه را دوباره 
 .كنيد

 يك تگ بال مصرف است، اما در جلسات بعد عالوه بر اينكه divكه تگ شايد خيال كنيد 
ولي . بر روح سازنده ي آن درود خواهيد فرستاد، كاربرد آنرا نيز بيشتر خواهيد فهميد

ما اين تگ را قرار : به طور اجمالي در اينجا در مورد اين تگ توضيحاتي خواهيم داد
 را از ))))description((((توضيحات وبالگتوضيحات وبالگتوضيحات وبالگتوضيحات وبالگ و ))))blog’s title((((عنوان وبالگ عنوان وبالگ عنوان وبالگ عنوان وبالگ داديم تا لينك 

هيچ . هر چيز ديگر موجود در صفحه جدا كنيم، حال اگر شما از اين تگ استفاده نكنيد
. محتوايي از پوسته ي شما مجزا نخواهد بود و در حقيقت همه چيز تو در تو خواهد بود

 بدور آن ايجاد  به دور كدهاي باال در حقيقت يك باكس مخفيdivشما با قرار دادن تگ 
كرده ايد كه عالوه بر جدا كردن محتواي داخل آن از ساير عناصر موجود در صفحه، مي 

ويژگي تعريف ) divتگ ( براي باكس هاي مخفي style.css بعد ها در فايل  توانيد
كارهايي نظير حاشيه دادن ، اليه گذاري ، لبه . كنيد و در حقيقت سايت تان را بسازيد

را مي توانيد بروي اين تگها ..  پس زمينه ، رنگ پس زمينه و غيرهگذاشتن ، عكس
  .اعمال كنيد

 يا باكس مخفيباكس مخفيباكس مخفيباكس مخفيممكن است اين سوال براي شما پيش بيايد كه با توجه به اينكه تگ 
 را براي بسياري از اجزاي صفحه بكار مي بريم، چگونه مي توان بعدها در divهمان 
جواب شما در مرحله ي . ورد تغيير قرار داد مخصوص را مdiv يك تگ Style.cssفايل 

  …پنجم قرار دارد

  ::::مرحله ي پنجممرحله ي پنجممرحله ي پنجممرحله ي پنجم    ●

  : اضافه كنيد مانند زيرdiv را به تگ ”id=”headerمقدار 

<div id=”header”>   

 . كنيدrefershتغييرات را ثبت كرده و صفحه را 

 اضافه divتگ  را به idما يك . البته االن ، باز هم هيچ تغيير را مشاهده نخواهيد كرد
 اضافه كرديم اين است كه بتوانيم بعداً id يك divدليل اينكه ما به اين تگ . كرديم

 زيرا   را مورد تغيير قرار دهيم،header تگي با مقدار آي دي Style.cssدر فايل 



 زيادي وجود خواهند داشت و شما بايد به گونه اي آنها را از يكديگر divتگ هاي 
  .متمايز كنيد

 اگر از اين به بعد واژه ي باكس مخفي را بكار برديم بدانيد كه منظورمان همين ::::ههههنكتنكتنكتنكت
  . استdivتگ 

اگر حرف من را . به گمانم درس امروز كوتاه بود، ولي با تگ بسيار مهمي آشنا شديد
را ) نه پوسته اي كه مي خواهيم بسازيم( يك پوسته index.phpباور نمي كنيد، فايل 
  .نيد كه اين تگ چقدر زياد بكار رفته استگشوده و مشاهده ك

  .با سري آموزشي ساخت پوسته ي وردپرس در جلسات بعد همراه باشيد

  :منبع

5-lesson-b4-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  ))))6666بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 ,HTML, PHP  در دسته ي1387 / 11/  06در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

  پوسته ,وردپرس ,وبمستر

 ))))Loop((((حلقه ها حلقه ها حلقه ها حلقه ها     

نحوه ي آوردن بخش ورودي هاي وبالگ يا همان پست هاي  در اين درس به آموزش
دوباره مجبورم قبل از شروع درس، اين نكته را بگويم كه . وبالگ تان خواهيم پرداخت

 اين لينكاگر اين سري آموزشي وردپرس را از ابتدا دنبال نكرده ايد، حتما از طريق 
  .…اين كار را انجام دهيد

  ..…بگذريم. اميدوارم كه اين كار را كرده باشيد
حلقه ها .  كار كرده باشيد مطمئناً با حلقه ها آشنا هستيدPHP اگر كمي با ::::بيشتر بدانيدبيشتر بدانيدبيشتر بدانيدبيشتر بدانيد

يله ي حلقه ها قادر هستيد تا يك بوس. يكي از اجزاي مهم در برنامه نويسي مي باشند
روشهاي مختلفي براي ايجاد حلقه وجود . فرمان را به اندازه اي كه مايليد، تكرار كنيد

ما در اين درس به كمك حلقه ها ورودي . دارد، كه البته در بحث امروز ما نمي گنجد
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واهيد هاي سايت يا پست هاي سايت را وارد صفحه كنيم، اگر كمي فكر كنيد، متوجه خ
  .شد كه حلقه اي كه استفاده خواهيم كرد براي كجا و چه استفاده خواهد شد

  

  :تا اينجاي كار، ما به شما موارد زير را درس داده ايم

  .تب در پوسته هاي وردپرس قوانين ، ساختار ، و سلسله مرا0000
  . هر صفحه اي از چه چيز تشكيل شده است0000
  . چگونه پوسته ي را نصب كنيم0000
  . چگونه عنوان وبالگمان را صدا بزنيم و سپس از آن يك لينك بسازيم0000
  . را از اجزاي ديگر مجزا كنيمheader چگونه توضيحات وبالگ را صدا بزنيم و 0000

روع درس و آشنايي بيشتر با حلقه ها به ادامه چون صفحه طوالني مي شود براي ش
  …مطلب مراجعه كنيد

 tutorialفولدر . اندازي كنيد را راه Xamppهمانطور كه مي دانيد ، بايد ابتدا برنامه ي 
بگشاييد، يك مرورگر وب باز كنيد و آدرس  را در بخش پوسته هاي وردپرس

localhost//:http/wordpress را در آن تايپ كنيد، و در آخر فايل php.index را 
  . هم باز كنيدnotepadدر 

  .آنچه در جلسات قبل انجام داده ايم را مي توانيد در عكس زير مشاهده كنيد

http://localhost/wordpress
http://localhost/wordpress


  

  . كنيد و هيچ چيز را كپي نكنيدتايپتايپتايپتايپبياد داشته باشيد، هر كدي را 

  ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    ●

 آن مقدار id اضافه كنيد و به headerزير ناحيه   را))))باكس پنهانباكس پنهانباكس پنهانباكس پنهان((((    divيك تگ 
““““container””””نسبت دهيد، مانند زير  را:  

<div id=”container”>  

</div> 

 كه محتواي اصلي و يا همان پست  اين تگ براي اين هست براي چه هست؟ براي چه هست؟ براي چه هست؟ براي چه هست؟divاين اين اين اين 
چيزهايي مانند . هاي سايت را از هر چيز ديگري، كه بعد از آن مي آيد، جدا كند

Footer و Sidebar 

  ::::مرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوم    ●



كد .  هست، اضافه كنيدcontainerآن  idباكس مخفي اي كه مقدار  كد زير را بين تگ
ادي را مشاهده كرديد، دوباره اگر هرگونه اير. هاي زير را بطور دقيق وارد كنيد

  :كدهايتان را چك كنيد

<?php if(have_posts()) : ?><?php while(have_posts()) : the_post(); 
?>  

<?php endwhile; ?> 

<?php endif; ?> 

از اين مرحله، مفاهيم برايتان آسانتر خواهد بود، تا متوجه شويد كه كد نوشته شده 
 . دادچه اعمالي را انجام خواهند

قبل از اينكه .  در وردپرس هست))))The Loop((((حلقه حلقه حلقه حلقه  تايپ كرديد، يك  آنچه كه شما
  :شما بايد چيزي شبيه به عكس زير داشته باشيد. اين كدها را شرح بدهم

  

 را تو رفته تر نسبت به خطهاي divدرون باكس مخفي يا همان توجه كنيد كه خطوط 
. اين كار را براي سازماندهي و تشخص دادن بهتر انجام دادم. ديگر تايپ كرده ام

اينكه شما فقط كدها را تايپ كنيد، كافي نيست، شما بايد اين كدها را مديريت كنيد تا 
عدها، شما مي دانيد كه جاي هر كدي با اينكار ب. بتوانيد آنها را آسانتر تشخيص بدهيد

در كجاست و در كجا شروع و تمام مي شود و كدهاي مربوطه، در كدام قسمت قرار 



.  استفاده كردمSpacebarبجاي  TABمن براي جلو آوردن هر كدي از دكمه . دارند
  .بعدها كه صفحه ي شما پر از كد شد، قدر اينكار را خواهيد دانست

  د؟د؟د؟د؟چه چيز اتفاق افتاچه چيز اتفاق افتاچه چيز اتفاق افتاچه چيز اتفاق افتا    ◊

 «if(have_posts()) - يك عبارت شرطي است و چك مي كند كه شما آيا پستي 
اگر پستي وجود داشت «: داريد يا خير؟ در حقيقت اين كد را مي توان اينگونه خواند

  »…اجرا كن
 «while(have_posts()) - اين كد همان حلقه ي مورد نظر ماست و معني آن مي 

  .»را اجرا كن ()the_postشت، تا زماني كه پستي وجود دا«: شود
 «the_post() -صدا مي زند  پست ها را براي نشان دادن .  
 «endwhile; - اين عبارت حلقه ي – همان قانون اول است while()را مي بندد .  
 «endif; - شرط if()قانون اول.( را مي بندد(  

بنديم بعضي از كدها از  الزم نيست تمام كدهايي را كه بازكرده ام، حتماً در آخر ب::::توجهتوجهتوجهتوجه
: برخي كدها مي توانند خودشان، خودشان را ببندند، مثل.  اندنشدهنشدهنشدهنشدهدو بخش ساخته 

have_posts() يا the_post(); .  كمي كه با اين مباحث بيشتر آشنا شويد، به
راحتي مي توانيد بفهميد كه چه كدي نياز به بسته شدن دارد، و چه كدي نيازمند اين 

  .عمل نيست

  ::::رحله سومرحله سومرحله سومرحله سوممممم    ●

 را بوسيله ي ))))blog’s title(((( عنوان وبالگتانعنوان وبالگتانعنوان وبالگتانعنوان وبالگتاندر درس قبلي، شما ياد گرفتيد كه چطور 
bloginfo(’name’)عنوان پست عنوان پست عنوان پست عنوان پست حاال، بايد برايتان آسانتر باشد كه چگونه .  صدا بزنيد

عبارت ) The Loop(براي اينكار در بين حلقه ها .  را صدا بزند))))post titles((((ها ها ها ها 
<?php the_title(); ?> را بعد از the_post(); ?> و قبل از <?php endwhile; 

  :مانند زير.  تايپ كنيد<?



  

شما بايد .  نماييدrefresh ثبت كنيد، مرورگرتا را index.phpتغييرات را در فايل 
البته در حالت پيش .  را در زير توضيحات وبالگتان مشاهده كنيدhello Worldان عنو

البته شما مي توانيد چندين پست را خودتان به . فرض، وبالگ شما تنها يك پست دارد
براي مثال من خودم . وردپرس اضافه كنيد، تا چند عنوان مختلف را مشاهده كنيد

 hello عنوان پست ها را همگي   چونچندين پست به وردپرس اضافه كرده ام و

world گذاشته ام، شما يك خط طوالني شامل عبارت هاي hello world را مشاهده 
  .خواهيد كرد

  



  ::::مرحله چهارممرحله چهارممرحله چهارممرحله چهارم    ●

براي فعال كردن . رويت است ولي امكان لينك ندارنداالن عنوان پستهاي شما قابل 
بياد بياوريد كه چگونه لينك را براي عنوان .. …آدرس و يا لينك عنوان پست ها بايد

 را <a/> و <”#”=a href>مانند همان روش، تگ  دقيقاً. وبالگ، فعال كرديم
  اضافه مي كنيم<? ;()php the_title?>بدور كد 

حاال عنوان پست .  نماييدrefresh كنيد و سپس صفحه را save را index.phpفايل 
براي اينكه . هاي شما همگي حالت لينك دارند، اما لينك ها به هيچ جاي خاصي نمي روند

براي هر پست آدرس درستي را به هر لينك بدهيم، بايد عبارت 
the_permalink() مانند عكس زير.  قرار دهيم# را بجاي:  

<a href=”<?php the_permalink(); ?>“><?php the_title(); ?></a>  

the_permalink()  يك تابع ازphp است، كه آدرس يا مكان هر پست را صدا مي 
نشانگر موس .  نماييد refresh كنيد و سپس صفحه ي مرورگر را saveصفحه را . زند

واهيد خ.  نگاه كنيدStutus bar برده و به Hello Worldرا بروي يكي از عنوانهاي 
 : آدرس مطلب شما را نشان داده خواهد شد، مانند عكس زيرStatus barديد كه در 

  

زا اگر شما بيشتر از يك پست داشته باشيد، خواهيد ديد كه هر لينكي به يك پست مج
اما، عنوان هاي پست ما، در يك خط هستند، براي مجزا كردن . يا صفحه ي مجزا مي رود

  :يعني.  بدور كد لينكتان اضافه كنيد<h2/> و >h2< تگهاي  آنها،

<h2><a href=”<?php the_permalink(); ?>”><?php the_title(); 
?></a></h2>  

 صفحه ي headingاين . استفاه كرديم را كه ما براي عنوان وبالگمان H1بياد بياوريد 
االن بايد تمام .  هستندsub-headingsحاال لينك هاي مطالب شما . وب شما هست

 كرده و save را index.phpفايل . لينك پست هاي شما در خطوط خودشان باشند
 . كنيد تا تغييرات برايتان نمايان شودrefershمرورگر را 



  

  :در پايان بايد صفحه ي كد شما به شكل زير باشد

  

  .خوب درس ما به پايان رسيد

بايد چندين پست مختلف به .  اگر شما خوب منظور من را متوجه نشده ايد::::توجهتوجهتوجهتوجه
تا پوسته تان به درستي ) مهم نيست كه محتواي آن چه باشد(وردپرس تان اضافه كنيد

 رفته و در زير مجموعه ي براي اينكار به بخش مديريت وردپرس خود. آزمايش شود
پيشنهاد مي كنم تا عنوان هر پست را منحصر به . ، چندين پست اضافه كنيدنوشتننوشتننوشتننوشتن

  .فرد گذاشته تا كمتر دچار سردرگمي شويد

تا . با آموزشهاي بعدي از سري آموزشي ساخت پوسته ي وردپرس با ما همراه باشيد
  ..…بعد

  :منبع

http://www.p30help.ir/wp-content/images/end-lesson-5.gif
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  ))))7777بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 ,HTML, PHP  در دسته ي1387 / 11 / 16در تاريخ  مهدي رادي وشته شده توسطن

  پوسته ,وردپرس ,وبمستر

 ))))Content((((مطالب ورودي مطالب ورودي مطالب ورودي مطالب ورودي 

نزديك به يه ماه است كه سري آموزشي ساخت پوسته ي وردپرس را آغاز كرده ايم و 
در .  به شما آموزش دهيمدر اين جلسه قصد داريم تا جلسه ي هفتم از اين سري را

همان جمله ي معروفي (اين جلسه عالوه بر اينكه بايد جمله ي تكراري ام را تكرار كنم 
 اين لينككه از جلسه ي اول شروع كنيد و سپس با ما همراه باشيد، براي اينكار از 

بايد اين نكته را نيز به شما گوشزد كنم كه جلسه ي قبل يكي از جلسات ) ك بگيريدكم
بسيار مهم اين سري آموزشي بود، بنابراين اگر جلسه ي قبل را مطالعه نكرده ايد و يا 

آنرا خوب متوجه نشده ايد، حتماً دوباره مطالعه كرده و سواالت خود را از ما دريغ 
  .نفرماييد
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در جلسه ي پيش عنوان هر يك از پست هاي وبالگ را به داخل صفحه آورديم، در اين 
 پست را نيز به داخل  مطالب اصلي مطالب اصلي مطالب اصلي مطالب اصلي و يا همان))))Content((((محتوا محتوا محتوا محتوا جلسه مي خواهيم كه 

 براي ))))div((((باكس مخفي باكس مخفي باكس مخفي باكس مخفي ه هميچنين مقدار بيشتري تگ در اين جلس. صفحه بياوريم
پس براي . ، بكار خواهيم برد)پست(مجزا كردن محتواي هر پست از عنوان آن 
  …فراگيري مطالب امروز با ما همراه باشيد

  …بعلت طوالني شدن صفحه، به ادامه مطلب مراجعه كنيد

 را اجرا كرده، Xamppي برنامه .  همان كارهاي اوليه را انجام مي دهيم هم،امروز
 از بخش پوسته هاي وردپرس را گشوده، يك صفحه از مرورگر وب را tutorialفولدر 

 و در آخر هم فايل نوشته را در آن localhost://http/wordpress آدرسكرده و  باز
index.phpرا باز مي كنيم .  

  مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    ●

  :تايپ كنيد  را در زير كدهاي عنوان مطالبتان<? ;()php the_content?> كد

  

شما بايد االن نوشته هاي هر .  كنيدrefresh را  مرورگرتان كرده وsaveتغييرات را 
  . مشاهده كنيدهمان پستر زير عنوان  را دپست

http://localhost/wordpress


  

  چه بود؟چه بود؟چه بود؟چه بود؟ كار شبيه به  كار شبيه به  كار شبيه به  كار شبيه به ايناينايناينچه چيز اتفاق افتاد و چه چيز اتفاق افتاد و چه چيز اتفاق افتاد و چه چيز اتفاق افتاد و     ◊

 post((((پست هاي ورودي پست هاي ورودي پست هاي ورودي پست هاي ورودي  استفاده كرديد كه php در ()the_contentشما از تابع 

entries(((( يا همان centent  مطالب ورودي  حتماً متوجه شده ايد كه.صدا مي زندرا 
 اين بدين خاطر است كه شما هنوز . را گرفته اند ي مرورگر پنجره عرض تمام،شما

نيز وجود  style.cssفايل بياد داشته باشيد كه .  تعريف نكرده ايدي آنراب ياستايل
كه با استايل بيشتر آشنا شديد، خواهيد دها ، بعدارد كه هنوز شما با آن كارنكرده ايد

  .آموخت كه چگونه به باكسهاي مخفي و ساير قسمتهاي صفحه، ويژگي بدهيد

 خواستم كه يكسري مطالب ساختگي را براي آزمايش به  از شمادر جلسه ي قبل ، من
اگر شما هنوز اينكار را انجام . وردپرس اضافه كنيد تا چندين پست داشته باشيد

 كه در  به صفحه ي اصليبازگرديدسپس . همين االن اينكار را انجام دهيد. ه ايدنداد
  . شما اينچنين به نظر مي آيدصفحه ي اصليصفحه ي اصليصفحه ي اصليصفحه ي اصلي ، با چندين پستاينصورت



  

  …ادامه دهيدادامه دهيدادامه دهيدادامه دهيد

 يا Page    Source  گزينه يو  كليك كنيدViewه مرورگرتان، بروي تب برگرديد ب
Sourceاگر شما از .  باز خواهد شد برايتانيك پنجره از كدها. نماييدانتخاب   راIE 

  .گشتباز خواهد برايتان  Notepadاستفاده كنيد يك صفحه ي 

  

براي من  Source در اينصورت، پنجره ي  و استفاده مي كنمFirefox از  با افتخارمن
  :اينگونه به نظر مي رسد



  

 تفاوت وجود Source پنجره ي و كدهاي index.php فايل ي محتوا كه بينتوجه كنيدتوجه كنيدتوجه كنيدتوجه كنيد
 هرچيزي كه درون اين پنجره و ،تمامي نوشته ها و عكس ها و غيره و به طور كلي. دارد

.  شده است زدهصدا ()the_contentبوسيله ي تابع ،  وجود داردnotepadيا همان 
تمام اين عكس ها و   شما،بالگ و مخصوصاً قالب هاي وردپرسوبدون   است نه؟؟جالب

  .كرد خواهيد ، مشاهدهنوشته ها را بصورت كد

 Pتگ (، بدور متن من قرار گرفته اند  P     ي ي ي يباز و بستهباز و بستهباز و بستهباز و بستهتگهاي تگهاي تگهاي تگهاي  همچنين، توجه كنيد كه
در   آنهاولي وجود ندارند، index.php فايل در حالي كه اين تگها در)  استXhtmlجزو 

ن هستند؟ براي يافتن جواب، پاراگراف  نمايا شماnotepad يا Sourceپنجره ي كدهاي 
  بعدي را مطالعه كنيد

   ، چرا و چطور؟؟ ، چرا و چطور؟؟ ، چرا و چطور؟؟ ، چرا و چطور؟؟Pتگ هاي تگ هاي تگ هاي تگ هاي     ◊

 هرگاه كه  را تايپ مي كنيد،Content و يا همان  وبالگ وبالگ وبالگ وبالگوروديهايوروديهايوروديهايوروديهاي  وقتيكه شما- چراچراچراچرا »
 شما.  را تشكيل مي دهيد يك پاراگراف به خط بعدي مي رويد،Enterبوسيله ي دكمه ي 

داخل   هر پاراگرافي.براي نشان دادن آن پيدا كنيديك راه  نيازمند اين هستيد كه
در حقيقت .  مي باشدParagraph مخفف P اصل تگ در.  قرار مي گيردPتگه هاي تگه هاي تگه هاي تگه هاي 

 جزو همان فايلهاي ورودي بحساب مي آيد و يك قسمت مجزا Pتگ تگ تگ تگ بدانيد كه اين 



  .نيست كه بعداً به نوشته ي شما اضافه شود
ن اين سوال پيش آمده كه چطور اين تگها به دور نوشته هاي اما اگر برايتا - چطورچطورچطورچطور »

 بطور خودكار است، قالب هاي سيستم وردپرسمن قرار گرفته اند، جواب خيلي ساده 
  .مي سازند  را براي شماPتگ هاي 

  : : : : مرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوم    ●

 ”class=”entry  به آنو  قرار دهيد()the_content  عبارتبدور) div(يك باكس مخفي 
  : به مانند زير.فه كنيد اضارا

<div class=”entry”> 

</div> 

 .شما االن بايد داشته باشيد

  

 view  منوي اگر شما بهحال. كنيدrefereshتغييرات را ثبت كرده و صفحه ي مرورگر را 
به همراه  div خواهيد ديد، تگ را كليك كنيد، Page Source  گزينه يو سپس يدبرو

class=”entry” قرار گرفته استتان بدور هر پست ورودي .  

  چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟     ◊



 تمام مي شود و ببببلللل مط مط مط مط يك يك يك يكعنوانعنوانعنوانعنوانجا ك شما مي توانيد بگوييد كه با اينكار، اولين دليلاولين دليلاولين دليلاولين دليل
يا همان صفحه ( استايل بندي ، برايدومين دليلدومين دليلدومين دليلدومين دليل.  شروع مي شود پست پست پست پستيكيكيكيك    محتوايمحتوايمحتوايمحتوايكجا 

  . شما بعدها ياد خواهيد گرفت. استStyle.cssبوسيله ي فايل ) آرايي

   وجود دارد؟ وجود دارد؟ وجود دارد؟ وجود دارد؟Class و  و  و  و idچه تفاوتي بين چه تفاوتي بين چه تفاوتي بين چه تفاوتي بين     ◊

 استفاده مي دهي به آن براي نام id، شما از divتگ تا اينجا، براي هر باكس مخفي و يا 
نابراين چه تفاوتي بين اين دو وجود نابراين چه تفاوتي بين اين دو وجود نابراين چه تفاوتي بين اين دو وجود نابراين چه تفاوتي بين اين دو وجود بببب !بياد بياوريدرا  ”id=”headerبراي مثال . كرديد
اگر شما .  اينگونه نيستcalss ولي  است به فرد به فرد به فرد به فردررررمنحصمنحصمنحصمنحص id  تفاوت اين است،دارد؟دارد؟دارد؟دارد؟
 ”id=”header تنها يك ، خواهيد ديد كه Source  كدهاي پنجره ي بياندازيد بهينگاه

چندين در صورتي كه ، وجود دارد ”id=”container يك  يا تنهاووجود دارد 
class=”entry” را مشاهده خواهيد كرد.  

   استفاده كرد ؟ استفاده كرد ؟ استفاده كرد ؟ استفاده كرد ؟class از  از  از  از id مي توان بجاي استفاده از  مي توان بجاي استفاده از  مي توان بجاي استفاده از  مي توان بجاي استفاده از container و  و  و  و headerآيا براي آيا براي آيا براي آيا براي     ◊
  بله : جوابجوابجوابجواب

براي مثال، . را داشته باشيد يتكرار id  شما نبايد هيچ::::اين را در مغزتان نگه داريداين را در مغزتان نگه داريداين را در مغزتان نگه داريداين را در مغزتان نگه داريد
  بنابراين در.دداشته باشي  بروي يك صفحه”id=”header شما نمي توانيد دو تا

 id، بجاي استفاده از استفاده كنيد چندين بار divتگهاي  مي بايست از كه شما شرايطي
كه  پست هاي ورودي  باكس مخفي برايانندكمك بگيريد م class  ازبراي نام دهي آنها،

  . كمك گرفتيمclassاز 

  ::::مرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوم    ●

  نام آن را.قرار دهيد ))))content ( ( ( (پستهاي وروديپستهاي وروديپستهاي وروديپستهاي ورودي و عنوان پستهاعنوان پستهاعنوان پستهاعنوان پستها را به دور divتگ 
class=”post” بگذاريد.  

<div class=”post”> 

</div> 

شما مي .  ها مي تواند هر چيزي باشدid ها و classنام هاي انتخاب شده براي  ::::توجهتوجهتوجهتوجه
 را براي …، بازيگران مورد عالقه تان و نام غذاهاي مورد عالقه تان،توانيد از اين پس

هستند،  ساده و كوتاه عالوه بر اينكه entry و postي مانند ، اما كلماتآنها قرار دهيد



 اينطور .براحتي مي توانند منظورمان را هم براي خود و هم براي ديگران شرح دهند
 نيست؟؟

  :بعد از اضافه كردن كد باال بايد داشته باشيد

  

  :و عكس زير ، يك نسخه از حالت سازماندهي شده ي كدهاي باال است

  

  .استفاده مي كنم spacebar  دكمه ي بجايtab  براي برجسته كردن كدها از دكمه يمن

، كدهاي شما با هاياليت قرمز و سبز مشخص باال بر خالف عكس سازماندهي؟سازماندهي؟سازماندهي؟سازماندهي؟چرا چرا چرا چرا 
بوسيله ي اين نوع .  و وظيفه ي آنها را بياد بياوريدكدها شما نيازمنديد تا. نيستند

  براي مثال آسان است كه عملحاال اين) tabفاصله هاي بوجود آمده از (برجسته كردن 
  .ست كجا بسته شده ا<div/>بگوييم كه تگ 



 ايجاد تمامي تغييرات  كنيد تاrefresh كرده و مرورگرتان را save را index.phpفايل 
  .مشاهده كنيدرا  Source    پنجره ي كدهايپنجره ي كدهايپنجره ي كدهايپنجره ي كدهايشده در 

        اضافه كرديم؟اضافه كرديم؟اضافه كرديم؟اضافه كرديم؟     ديگر به دور عنوان پست و مطالب پست ها ديگر به دور عنوان پست و مطالب پست ها ديگر به دور عنوان پست و مطالب پست ها ديگر به دور عنوان پست و مطالب پست هاdiv     تگ تگ تگ تگ يك يك يك يك چراچراچراچرا    ◊
 از ست هاست هاست هاست ها پ پ پ پ يك يك يك يكعنوانعنوانعنوانعنوان را براي مجزا كردن ”div class=”entryعبارت شما  ::::جوابجوابجوابجواب
راي جدا را ب”div class=”post در صورتي كه عبارت. اضافه كرديد  پست پست پست پستهمانهمانهمانهمانمطلب مطلب مطلب مطلب 
  . اضافه كرده ايدديگري  يك مطلب ازكلكلكلكل كردن

  

 هضم كردن اين اطالعات براي شما سخت ؛ ممكن است كمي درس امروز ما بوداين
  . ولي با كمي كار كردن تمامي اين مشكالت حل خواهد شد،باشد



 تاريخ ، دسته ها و بخش نظرات را به ادر جلسه ي بعد به شما نحوه ي درگير شدن ب
  .شما خواهيم آموخت

  .…درسهاي بعدي از اين سري آموزشي را دنبال كنيد

  :منبع

7-lesson-b6-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  ))))9999 و  و  و  و 8888بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (اي وردپرس پوسته بسازيم؟اي وردپرس پوسته بسازيم؟اي وردپرس پوسته بسازيم؟اي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه برچگونه برچگونه برچگونه بر

 1387 / 11 / 23در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

در ابتداي عرايضم بايد اين نكته را بگويم كه هدف من از كند پيش رفتن و در حقيقت 
 اين مسير، اين بود كه هضم مطالب براي شما بزرگواران، آسانتر يواش راه رفتن در

اما شكوه و گاليه شما عزيزان از . مطمئناً يك شبه نمي توان راه صد ساله را پيمود. شود
كند راه رفتن و عقب ماندن از ساير قافله ها، باعث شد كه بخواست شما مطالب را دو 

اميدوارم كه سريع راه رفتن من . ن بنويسمتا دوتا و يا همان جفت پا جفت پاي خودما
 .…باعث خستگي شما نشود

اميدوارم كه با اينكار بتوانم . اين بار دو جلسه را بصورت يكجا به شما خواهيم گفت
قبل از اينكه درس را به صورت جدي شروع . رضايت شما عزيزان را جلب كرده باشم

.. … شروع كنيد ابتدا مي گويم كه ازكنم، باز و باز و باز هم اين مسئله ي تكراري را
  )البته انصافاً اين بار خالصه گفتم(
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كار با  مقدمه بايد اين نكته را نيز عرض كنم كه در ابتداي جلسه،بعد از گفتن 
postmetadata را شروع خواهيم كرد و سپس در جلسه ي بعد يا همان بخش دوم كه 

 را معرفي Else, Post ID, Link Titleدر ادامه ي همين درس خواهيم داشت، به شما 
  .…درس را با نيرويي مضاعف شروع مي كنيم. خواهيم كرد

بعلت طوالني شدن صفحه، براي مطالعه ي درسهاي هشتم و نهم به ادامه مطلب مراجعه 
  .…كنيد

  . براي بزرگ دين عكس ها بروي آنها كليك كنيد::::نكتهنكتهنكتهنكته

        ::::Postmetadata    –درس هشتم درس هشتم درس هشتم درس هشتم 

◊    postmetadataچيست؟ چيست؟ چيست؟ چيست؟   

تاريخ نوشته، دسته ها، :  شاملpostmetadataسوال بسيار خوبي پرسيدم، در حقيقت 
در حقيقت هر اطالعات جانبي كه مربوط به يك .  مي شود…ده، تعداد نظرات ونويسن

براي اينكه اين موضوع را بيشتر متوجه شويد به .  گويندpostmetadataپست شود را 
  :عكس زير نگاهي بيندازيد

  

http://www.p30help.ir/wp-content/images/post-meta-data.png


قبل از اينكه درس را به طور رسمي شروع كنيم، شما همان كارهاي قبلي را انجام 
 را اجرا كنيد، فولدر پوسته هاي وردپرس، مرورگر و Xamppدهيد، يعني برنامه ي 

  .ا نيز باز كنيد رindex.phpهمچنين فايل 

اجازه بدهيد كه در ابتدا، آنچه را كه در دروس قبل گفته ايم، بررسي كنيم، شما بايد 
  : داشته باشيدindex.phpتا االن مانند آنچه كه در عكس زير موجود است را در فايل 

  

  ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    ●

 ?>content_php the()<? ; را در زير كد txt.postmetadata  كدهاي موجود در فايل
شما .  اين بار شما مي توانيد از كپي و پيست استفاده كنيد::::توجهتوجهتوجهتوجه(ست كنيد كپي و پي

. الزم نيست كه بطور كامل كدهايي كه در اين قسمت اضافه كرديم را متوجه بشويد
  )همين كه بدانيد هر گروه از كدها چه اعمالي را انجام مي دهند، كافي است

http://www.p30help.ir/wp-content/images/review1.gif
http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/8-9/postmetadata.txt


 سعي كنيد كه كدهايتان را  .دعكس زير بخشي از كدهاي اضافه شده را نشان مي ده
  )Tabبوسيله ي دكمه (سازماندهي كنيد 

  

  . كنيدrefreshحال تغييرات را ثبت كرده و صفحه را 

  

 از مرورگرتان نگاهي بياندازيد تا sourceشما همچنين مي توانيد به كدهاي پنجره ي 
به چه شكلي مشاهده كنيد و متوجه شويد كه اينگونه كدها  را postmetadataكدهاي 

ن دادم كه چگونه پنجره ي كدهاي بياد بياورد كه من به شما نشا. ظاهر مي شوند
Sourceبراي اينكار به تب .  را بگشاييدview رفته و سپس Page Source يا Source 

  .را انتخاب كنيد

  ::::توضيحات مربوط به كدهاي اضافه شدهتوضيحات مربوط به كدهاي اضافه شدهتوضيحات مربوط به كدهاي اضافه شدهتوضيحات مربوط به كدهاي اضافه شده    ◊

« <p class=”postmetadata”> و </p> - تمامي اطالعات postmetadata بين تگ 
، زيرا من مي قرار مي گيرند ”class=”postmetadata با مقدار ))))P((((پاراگراف پاراگراف پاراگراف پاراگراف هاي 

.  مجزا كنميا همان مطالب ورودي) Content( را از ساير محتوا postmetadataخواهم تا 
يا ) Content( در هر كجا كه محتوا postmetadata، اطالعات )P(بدون تگ پاراگراف 



نين، هيچگونه فاصله نشان داده خواهد شد، و همچ همان مطالب ورودي تان پايان يابد،
  . وجود نخواهد داشتpostmetadataو ) Content(اي بين مطالب ورودي 

« <?php _e(’Filed under&#58;’); ?> - عبارت &amp#58 كدي هست كه عبارت 
 Filed بدور <? ;(‘ ’)php _e?> صدا مي زند و همچنين كد  را ) ::::( دو نقطه 

under#&58585858 توانيد به سادگي ، البته شما مي قرار مي گيردFiled under:تايپ   را 
كنيد، ولي بياد داشته باشيد كه مي خواهيم زماني اين پوسته را به فارسي ترجمه كنيم 

در جلسات . و در صورتي كه اينكار را انجام نداده باشيد، با مشكل روبرو خواهيم شد
 را بهتر (‘ ’)e_كد پاياني كه نحوه ي فارسي سازي پوسته را به شما خواهم گفت، كاربرد 

  .متوجه خواهيد شد

« <?php the_category(’, ‘); ?> - عبارت the_category() يك تابع از php مي 
دسته هايي كه شما مطلب تان را در آنها . را صدا مي زند) category(باشد و دسته ها 

قرار داده  را با يكديگر ()the_category  و:Filed under  حال كه شما. قرار داده ايد
 . Filed under :Name of category 1, Name of category 2، خواهيد داشت ايد

 قرار دارد، براي جدا كردن (‘ ,’)the_categoryبين نقل قول ) ،(عالمت كامايي كه 
گذاشته شده است، كه مي توانيد آنرا با هر چيز ديگري ) ،(دسته ها بوسيله ي كاما

بين هر دسته قرار مي گيرد تا دسته ها را از يكديگر جدا كاما در حقيقت (عوض كنيد 
 نماييد تا Refreshعوض كنيد و صفحه را / اگر متوجه نشده ايد، كاما را با . كند

تغييرات بوجود آمده، باعث فهم شما شود، البته اين نكته را بايد بگويم كه شما بايد 
ده باشيد تا بتوانيد اين تغييرات  مختلف قرار داCategoryمطالبتان را در چند دسته يا 

اگر باز هم متوجه نشده ايد كه چه مي گويم، اين مبحث را بدون . را مشاهده كنيد
  )تغيير رها كنيد و مطمئن باشيد كه روزي خواهيد فهميد

« <?php _e(’by’); ?> - اين عبارت مانند همان كاري هست كه براي Filed under: 
 را ()e_راي استفاه ي شخصي مي سازيد، مي توانيد عبارت اگر شما يك پوسته ب. كرديم

اما اگر پوسته اي مي سازيد كه براي عموم است، قرار . قرار ندهيد بدور كلمه هايتان
بطور كلي بگويم كه هر پوسته اي را چه براي خود . دادن اين عبارت بسيار اهميت دارد

ه پوسته تان استاندارد و و چه براي هر شخص ديگري مي سازيد، اگر مي خواهيد ك
در جلسات پاياني اهميت .  حتماً استفاده كنيد()e_استفاده از آن راحت باشد، از كد 

  .آنرا بيشتر حس خواهيد كرد



« <?php the_author(); ?> -نام   نيازي به توضيح ندارد، اين تابع به سادگي 
  .دشخصي كه اين پست و يا مطلب را منتشر كرده است را چاپ مي كن

« <?php comments_popup_link(’No Comments &#187;’, ‘1111 Comment 

&#187;’, ‘% Comments &#187;’); ?> -  
 تعداد نظراتي كه براي هر پست داده شده است ()comments_popup_linkعبارت 

 هنگامي نشان داده ;No Comments &#187عبارت . را صدا زده و نمايش مي دهد
 Comment 1111عبارت . ب شما هيچ نظري وجود نداشته باشدمي شود كه براي مطل

 هنگامي نمايش داده مي شود كه براي مطلب شما تنها يك نظر وجود داشته ;#187&
 هنگامي استفاده مي شود كه تعداد ;Comments &187 %باشد، و در آخر عبارت 

) %%%%(عالمت درصد  . « Comments 8888براي مثال . نظرات شما بيش از يك نظر باشد
  .  مي باشد»»»» نيز كد شكل 187#& و عبارت تعداد نظراتتعداد نظراتتعداد نظراتتعداد نظراتبجاي 

« <?php edit_post_link(’Edit’, ‘ | ‘, ”); ?> - اين كد تنها زماني استفاده خواهد 
 به ()edit_post_linkعبارت . شد كه شما بعنوان مدير وارد وبالگتان شده باشيد

نشان مي دهد تا اگر مايل بود،  را براي هر پستي به مدير وبالگ Editسادگي لينك 
 ()edit_post_linkعبارت . قادر باشيد كه پست مورد نظرش را به آساني تصحيح كند

اولين عالمت نقل قول براي آن است كه . سه گروه از عالمت نقل قول را دارا مي باشد
 Editاگر شما براي مثال عبارت . كلمه ويرايش پست با چه عنواني نمايش داده شود

Post را بجاي كلمه ي Edit بنويسيد آنگاه به شما كلمه Edit Post در عوض كلمه ي Edit 
دومين گروه از عالمت نقل قول ها تنها براي آن مي آيد كه . نمايش داده خواهد شد

كه كد آن هم ) |(در اينجا يك خط عمود .  قرار دهدEdit از كلمه ي قبلعبارتي را 
سومين گروه از عالمت هاي نقل قول براي اين .  است نمايش داده خواهد شد124&

درون آن هيچ عبارتي قرار   قرار دهد و چونEdit از كلمه ي بعداست كه شكلي را 
كامال مي فهمم كه در اين مورد . داده نشده است، هيچ شكلي نيز مشاهده نخواهد شد

ي دهم و از كمي گيچ شده ايد، مي توانم بيشتر توضيح بدهم ولي اينكار را انجام نم
خود شما مي خواهم كه با تغيير محتواي داخلي اين سه گيومه متوجه شويد كه منظور 

فقط تغييرات را بعد از آزمايشات گوناگون به حالتي كه االن وجود دارد، . من چيست
  .برگردانيد



 بعنوان مدير وبالگ وارد بخش مديريت شويد سپس به صفحه ي اصلي سايت ::::توجهتوجهتوجهتوجه
  . را مشاهده كنيدEdit برگرديد و لينك

  ؟؟؟؟!!!!!!!!اما يه چيزي را فراموش كرده ايماما يه چيزي را فراموش كرده ايماما يه چيزي را فراموش كرده ايماما يه چيزي را فراموش كرده ايم    ◊

اين . درست حدس زديد، فراموش كرديم كه تاريخ نوشته شدن مطلب را اضافه كنيم
قسمت را من جدا از بخش هاي ديگر گفتم زيرا بسيار تنوع در نمايش دادن تاريخ 

  :براي مثال به عكسهاي زير توجه كنيد. متفاوت است

  

 من قرار دادن تاريخ را به جلسات بعد موكول postmetadataبعلت تنوع اين بخش در 
  .مي كنم و چند روش را براي قرار دادن تاريخ به شما خواهم گفت

ا فراموش نكنيد كه جلسه ي بعد را نيز خوب درس اين جلسه ي ما به پايان رسيد، ام
بنابراين با ما باز هم . در ادامه اين جلسه بخاطر رضايت شما عزيزان شروع مي كنم

  …همراه باشيد

  . آشنا خواهيم كردElse, Post ID, Link Titleدر بخش دوم از اين سري، شما را با 

        ::::Else, Post ID, Link Title آشنايي با  آشنايي با  آشنايي با  آشنايي با –) ) ) ) بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم((((درس نهم درس نهم درس نهم درس نهم 

 را پوشش مي دهد، كه البته تنظيمات اضافي Else, Post ID, Link Titleاين درس 
محسوب مي شوند و اضافه كردن آنها اختياري است، اما شما اين تنظيمات را در هر 
پوسته اي خواهيد يافت، زيرا شما نمي دانيد، اشخاص براي چه اهدافي از پوسته ي 

رعت به سراغ مراحل مي رويم و در طول آموزش، اين بار به س. شما استفاده مي كنند
  .توضيحات الزمه را مي دهيم

  ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    ●

  :تايپ كنيد <? ;php endwhile?>كدهاي پايين را در زير كد 

<?php else : ?>  



<div class=”post”> 
<h2><?php _e(’Not Found’); ?></h2> 
</div>   

 tabه كنيد براي سازماندهي كدها از توج(بايد تصويري شبيه به زير داشته باشيد 
 ):استفاده كنيد

  

 نماييد، اما شما نبايد هيچ تغييري را Refreshتغييرات را ثبت كنيد و صفحه را نيز 
  : كرديد، مي پردازيمحال به توضيح آنچه كه تايپ. مشاهده كنيد

  :به كدهاي زير توجه كنيد 

<?php if(have_posts()) : ?>  

<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>  

<?php endwhile; ?>  

<?php endif; ?>  

 چك مي كند كه آيا هيچ گونه پستي در اين وبالگ وجود دارد if(have_posts())ابتدا 
 را براي صدا زدن ()the_post  دستورwhile(have_posts())سپس حلقه ي . يا خير

 براي زماني است كه هيچ پستي وجود نداشته else عبارت. پست هاي شما اجرا مي كند
 آشنا باشيد، براحتي منظور من را متوجه شده ايد، phpاگر كمي با برنامه نويسي . باشد

 بايد اينگونه عرض كنم كه اما اگر آگاهي چنداني از اين زبان نداريد، به زبان عاميانه
است، ابتدا سعي مي شود كه اجرا گردد، اما اگر اين اگر اگر اگر اگر  كه به معناي ifعبارت شرطي 
 است، در غير اينصورتدر غير اينصورتدر غير اينصورتدر غير اينصورت كه به معناي else، اجرا نشد، عبارت نبود پستنبود پستنبود پستنبود پستشرط بدليل 

 else به if و البته عبارت شرطي else اجرا مي شود و يا ifيعني يا . اجرا خواهد شد



توجه شود، هنگامي كه . اميدوارم كه منظور من را متوجه شده باشيد. جحيت داردار
شرطي را آغاز مي كنيد، بايد پايان آن شرط را در آخر مشخص كنيد، بنابراين براي پايان 

همين موضوع براي .  كمك گرفته ايم<? ;php endif?> از دستور ifدادن به شرط 
 حلقه اي را شروع كرديم، بايد پايان آن را نيز حلقه نيز صادق است، يعني زماني كه

 ?>    ;php endwhile<?مشخص كنيم، پس براي مشخص كردن پايان حلقه از عبارت 
ويي توضيح  را بياد بياوريد در مورد قانون تو در تجلسه ي اولاگر . استفاده كرديم

اگر دقت كنيد متوجه مي شويد كه ابتدا .داديم، كه نمود بارز آن در اينجا مشخص است
 ، بعد دستورات داخل حلقه اجرا شده، سپس حلقه آغاز شدهحلقه آغاز شدهحلقه آغاز شدهحلقه آغاز شده ، سپس شرط آغاز شدهشرط آغاز شدهشرط آغاز شدهشرط آغاز شده

 مي شود، يعني هيچگونه تداخلي در باز و شرط نيز بستهشرط نيز بستهشرط نيز بستهشرط نيز بسته و در آخر حلقه بسته شدهحلقه بسته شدهحلقه بسته شدهحلقه بسته شده
 .يد وجود داشته باشدبسته شدن اينگونه كدها نبا

 يك باكس مخفي ايجاد elseدر زير مجموعه ي .  براي چيستelseحاال شما مي دانيد كه 
اين بدين معني .  خودمانيافت نشديافت نشديافت نشديافت نشد يا همان Not Foundكرديم و داخل آن نوشته ايم 

 Not ولي اگر پستي يافت نشد، آنگاه عبارت هيچ،هيچ،هيچ،هيچ،است كه اگر پستي وجود داشت كه 

Found چه منطقي و ساده. شخص بيننده نمايش داده خواهد شد براي….  

ديگر .  قرار گرفته است<? ;(‘ ’)php _e?> درون Not Foundدر مثال باال، پيغام 
  .توضيح نمي دهم كه اينكار براي چيست

 احاطه شده <h2/> و >h2< با تگ هاي Not Foundتمامي پيغام ها و كدها براي عبارت 
اينكار را براي اين انجام داده ايم كه نوشته ي . نان واجب نيستالبته اينكار آنچ. است

ما بزرگتر به نظر برسد و بيننده راحت تر بفهمد كه اشتباه كرده است و چيزي را در 
  .سايت شما پيدا نمي كند، شوخي كردم، اميدوارم كه سايت شما پر از محتوا باشد

        چه هستند؟چه هستند؟چه هستند؟چه هستند؟ براي  براي  براي  براي <div/> و  و  و  و <”div class=”post>اما تگ هاي اما تگ هاي اما تگ هاي اما تگ هاي     ◊
بعد از اين همه جلسه ديگر نگفتنش مايه . خوب مشخص است، جوابش را شما بگوييد

   .آبروريزيست

  ::::مرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوم    ●

  : اضافه كنيد<”div class=”post> را به ”<? ;()id=”post-<?php the_idمقدار 
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 Page رفته و Viewحال به تب .  كنيدrefreshتغييرات را ثبت كرده و مرورگرتان را 

Source يا Source شما خواهيد ديد كه هر پستي حاال يك شماره يا .  را انتخاب كنيدid 
 هر پستي را صدا مي زند id به سادگي ()the_idكد . دارد كه به آن اضافه شده است

حتماً ديده ايد كه سايتهاي وردپرس در حالت عادي . ا در كد صفحه نشان مي دهدو آنر
 همان 125125125125 است، عدد p?/ir.help30p.www://http=125125125125آدرس سايتشان به صورت 

  . مي باشدidمقدار 

        نكار را كرديم؟نكار را كرديم؟نكار را كرديم؟نكار را كرديم؟چرا ايچرا ايچرا ايچرا اي    ◊
. اينكار براي اين است كه بطور اختصاصي يك پست خاص را مورد هدف قرار دهيم
براي مثال شايد شما بخواهيد كه ظاهر يكي از پست هايتان با ساير پست ها متمايز 

بعدها، هنگامي كه . باشد، براي ايجاد تمايز بين پست ها، ما اين عمل را انجام داديم
 منحصر به فردي كه هر پست دارد، idبه كمك .  استفاه مي كنيدStyle.cssشما از فايل 

  .قادريد تا اين تمايز را بين هر پست ايجاد كنيد

         يا باكس مخفي قرار داد؟ يا باكس مخفي قرار داد؟ يا باكس مخفي قرار داد؟ يا باكس مخفي قرار داد؟div را براي يك  را براي يك  را براي يك  را براي يك id و هم  و هم  و هم  و هم Classچطور مي توان هم چطور مي توان هم چطور مي توان هم چطور مي توان هم     ◊
div يك تگ هست، اما classيك مشخصه مي باشد  .idهر تگي .  نيز يك مشخصه است

 و class مشخصه ي 2 كه مي تواند div چندين مشخصه را قبول كند مثل تگ مي تواند
idتوجه كنيد .( را قبول كرده استid يك مشخصه ي Xhtml و عبارت the_ID() يك 

   ). است و اين دو با يكديگر متفاوتندphpتابع 

  ::::مرحله سوم مرحله سوم مرحله سوم مرحله سوم     ●

  .ضافه كنيد را به لينك عنوان پست ها ا”<? ;()title=”<?php the_title عبارت

  

عكس باال يك قطعه از اسكرين شات است تا به شما نشان دهد كه كد را كجا بايد قرار 
دوباره  view sourceبه .  كنيدrefersh كرده و مرورگرتان را saveتغييرات را . دهيد

 را جستجو post title link رامشاهدده كرديد، Sourceوقتي كه پنجره ي . بازگرديد
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 را ”title=”Hello World  باشد، آنگاه بايدHello Worldاگر عنوان مطلب شما . كنيد
  .داشته باشيد

. مي باشد) >a<( براي تگ لينك xhtml يكي ديگر از مشخصه هاي ””=title ::::توضيحتوضيحتوضيحتوضيح
خل عالمت نقل قول قرار گيرد، براي توصيف لينك شما بكار برده مي هرچيزي كه دا

در اين مورد، عنوان هر پست، توصيف همان لينك نيز مي باشد، اين هست دليل . شود
  . استفاده كرديم دوباره ()the_titleاينكه چرا از تابع پي اچ پي 

، آنگاه استفاده كنيد ””=title بعنوان يك مقدار براي ()the_titleاگر نمي خواهيد از 
 بگذاريد، تا بعنوان توصيفات براي لينك عنوان ””=titleمي توانيد مقدار ديگري كه 

 title=”Click ، شما از ()the_titleبراي مثال، اگر در عوض .  شود مطلب شما محسوب

me” استفاده كنيد، توصيف براي عنوان هر پست Click meخواهد بود .  

 بازگرديد، كرسر موس را بروي عنوان هر پست قرار داهيد، حاال ، به صفحه ي وب
به عكس زير نگاه كنيد . خواهيد ديد كه توصيفات بصورت تول تيپ ديده خواهند شد

  :تا بهتر متوجه شويد

  

        ل براي چيست؟ل براي چيست؟ل براي چيست؟ل براي چيست؟اين عماين عماين عماين عم    ◊
 و سايتهاي ديگر Technorati.comهرگاه كه شما پستي را منتشر كرديد، وردپرس 

 سپس به وبالگ شما آمده و مطالب جديدتان Technorati.comربات . رامطلع مي سازد
را تجسس كرده و در آخر يك خالصه اي از پست شما را ايندكس مي كند، كه اين 

  . …كالً بدانيد كه چيز خوبي است.  نيز مي شودطلبتانطلبتانطلبتانطلبتانعنوان توضيحات معنوان توضيحات معنوان توضيحات معنوان توضيحات مخالصه ، شامل 

     وصفحه ي بعدصفحه ي بعدصفحه ي بعدصفحه ي بعددر جلسه ي بعد به شما ياد خواهيم داد كه چگونه براي قالبتان امكان 
به جد، براي اين دو درس سختي كشيدم، باشد كه مورد پسند .  را بگذاردصفحه قبلصفحه قبلصفحه قبلصفحه قبل

  .شما قرار گيرد

 اما هم خودم واقعاً خسته شدم و  خواستم اين پست شامل سه درس باشد،::::پي نوشتپي نوشتپي نوشتپي نوشت
  .هم اينكه ياد دهي مطالب زياد باعث عدم هضم اين مطالب مي گردد



  :منبع
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  ))))10101010بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 ,HTML, PHP  در دسته ي1387 / 12 / 02در تاريخ  ديمهدي را نوشته شده توسط

  پوسته ,وردپرس ,وبمستر

 Navigationلينك هاي لينك هاي لينك هاي لينك هاي 

مدتي بود كه سرگرم كاري بودم، به همين دليل آماده كردن اين آموزش كمي طول 
بنابراين آموزش دهم از اين سري . كشيد، اما مهم اين است كه اين آموزش آماده شد

ر آموزش اين هفته ي ما در رابطه با قرا. آموزشي را با نيرويي مضاعف آغاز مي كنيم
 در ))))Previous Page((((صحفه ي قبل صحفه ي قبل صحفه ي قبل صحفه ي قبل  و ))))Next Page((((صحفه ي بعد صحفه ي بعد صحفه ي بعد صحفه ي بعد دادن لينكهاي 

اين لينكها كه حتماً با آنها آشنايي داريد وظيفه ي نشان دادن پستها . انتهاي صفحه است
راستي اگر تا بحال با اين سري آموزشي . و يا مطالب قبلي و بعدي را به شما دارند

  .، خواندن اين سري آموزشي را پي بگيريد اينجاهمراه نبوده ايد، از

  

  …نيدبه دليل طوالني شدن صفحه به ادامه مطلب مراجعه ك
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  .آموزش اين هفته ي ما بسيار كوتاه است و فقط شامل يك مرحله مي شود
 و فولدر پوسته هاي Xamppبرنامه ي : در ابتدا همان كارهاي هميشگي را انجام دهيد

  .  را باز كنيدindex....phpمرورگرتان را فعال كرده، و فايل . وردپرس را بگشاييد

  ::::مرحله اولمرحله اولمرحله اولمرحله اول    ●

  .اضافه كنيد <? : php else?> و <? ;php endwhile?>  كد زير را بين كدهاي

<div class=”navigation”> 
<?php posts_nav_link(); ?> 
</div>   

 

 خطها را كمي جلو و عقب Tabكمه توجه كنيد كه براي سازماندهي كدها بوسليه ي د
  .كرده ام

  ::::توضيح آنچه انجام شده استتوضيح آنچه انجام شده استتوضيح آنچه انجام شده استتوضيح آنچه انجام شده است    ◊

« <div class=”navigation”> - اين تگ باكس مخفي اي را با نام navigation   ايجاد
 قرار داده ()posts_nav_link به دور لينك هاي توجه كنيد كه ما اين تگ را. مي كند

  .في ويژگي بدهيمتا بتوانيم، بعدها به اين باكس مخ ام
« <?php - شروع php  
« posts_nav_link() - لينك هاي بعدي )Next ( و قبلي)Previous( صدا مي زند را.  
  . به صدا زدن آنها را پايان مي دهد- ; »
  php تمام شدن - <? »
« </div> - بستن باكس مخفي كه نام آن navigationهست  .  

  :زير باشدبايد االن شكل پوسته ي شما به صورت 



  

 يا  يا  يا  يا Next حال بايد لينك هاي   كنيدrefreshتغييرات را ثبت و سپس مرورگرتان را 
Previousپست را به 10بصورت پيشفرض اگر شما بيشتر از .  را مشاهده كنيد 

اگر كه نمي توانيد . ردپرس تان اضافه نكرده باشيد، اين گزينه را نخواهيد ديدو
 را مشاهده كنيد به قسمت مديريت وردپرس رفته و در Previous و Nextلينكهاي 
، مطالبي را اضافه كنيد تا تعداد پست هايتان بيشتر از ده عدد شود و يا نوشتننوشتننوشتننوشتنبخش 

 10، تعداد پست هايتان را از خواندنخواندنخواندنخواندني تب  رفته، در زير مجموعه تنظيماتتنظيماتتنظيماتتنظيماتبه بخش 
 را مشاهده Previous يا Nextعدد به تعداد دلخواه در بياوريد، تا بتوانيد لينك هاي 

   پست برسانيد5 از به 10براي مثال از . كنيد

  :::: تطبيق دهيم تطبيق دهيم تطبيق دهيم تطبيق دهيم  را را را را()posts_nav_linkچگونه چگونه چگونه چگونه     ◊

در تنظيمات آن سه  تابع هايي را به شما معرفي كرديم كه postmetadataدرس درس درس درس در 
در اينجا نيز شما قادريد تا اين تنظيمات . عالمت نقل قول را مي توانستيم معين كنيم

بين، قبل و يا بين، قبل و يا بين، قبل و يا بين، قبل و يا اين تنظيمات براي اين است كه شما بتوانيد . را در سه نقل قول جا دهيد
دستور زير شما .  عالمت دلخواهتان را قرار دهيدPrevious و  و  و  و Next از لينك هاي بعدبعدبعدبعد
  .ر فهم ياري مي كندرا د

<?php posts_nav_link(’ in 
between ’,' before ’,' after ’); ?>  

اولين گروه از بخش عالمت نقل قول كه با رنگ سبز مشخص شده است، براي اين 
 Previous و Nextمنظور به كار مي رود تا هر آنچه را كه مايل بوديد را در بين لينكهاي 

 از عالمت نقل قول كه با رنگ آبي مشخص شده بوسيله ي دومين گروه. قرار دهيد
و در آخر سومين . است، مي توانيد هر آنچه را كه مايل بوديد قبل اين لينكها بياوريد

گروه از عالمت نقل قول كه با رنگ سبز مشخص شده است، وظيفه ي اين عمل را بر 
  .دعهده دارد تا هر آنچه را كه مايل بوديد بعد از اين لينكها قرار دهي



ممكن است كه متوجه نشده باشيد كه منظور من چيست، پس بهتر است تا بعنوان 
مشق شب تان، با قرار دادن عبارت هاي گوناگون داخل اين سه عالمت نقل قول، 

 . متوجه شويد كه منظور من چيست

  : داريم()posts_nav_linkدر اينجا يك مثال از تطبيق تابع 

  

اميدوارم كه حداقل به اندازه ي كوچكي اش از . بله درس امروز به همين كوتاهي بود
  .آن استفاده كرده باشيد

البته روش آسانتر و بهتري براي ساخت لينك صفحات بعد و قبل هم هست كه در 
  .رسهاي پاياني به شما خواهيم گفتد

  :منبع
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  ))))11111111بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1387 / 12 / 19در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

 ))))Sidebar((((سايدبار سايدبار سايدبار سايدبار : : : : درس يازدهم درس يازدهم درس يازدهم درس يازدهم 

ا يه عذرخواهي از شما به علت تاخير در آماده شدن اين مطلب مطلب امروز خود را ب
مطمئن . در اين درس به شما نحوه ي ساخت سايدبار را خواهيم گفت. آغاز مي كنم

هستم كه براي شنيدن اين درس بسيار مشتاق بوديد، پس اميدوارم كه مورد رضايت 
  .شما واقع شود

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-6e-lesson-10
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-11/
http://www.p30help.ir/author/admin/


  

كمي مشكل به نظر مي رسد ولي اين اشتباهي بيش ) Sidebar(در نگاه اول سايدبار 
نيست، بلكه سايدبار از يكسري ساختار تشكيل شده است كه با فهم اين ساختارها، كار 

ش و بخش هاي بعدي ساختار البته شما در اين بخ. براي شما بسيار ساده خواهد شد
  .سايدبار را تشكيل خواهيد داد و در درسهاي بعدي كد و استايل آن را خواهيد نوشت

  …خوب درس را شروع مي كنيم، ادامه درس در ادامه مطلب

  

 php.indexبروي (داشته باشيد  php.indexقبل از شروع مبحث، شما بايد فايلي مانند 
  )كليك كنيد

  . را فعال كنيدXamppفراموش نكنيد كه برنامه ي 

  ::::مرحله اول مرحله اول مرحله اول مرحله اول     •

 را ايجاد كنيم تا بدور هرچيزي كه Sidebar بنام classاجازه دهيد كه يك باكس از نوع 
 و باالي container ا زير باكسكد پايين ر.  حساب مي شود، قرار بگيردsidebarجزو 
  :تايپ كنيد <body/>تگ 

<div class=”sidebar”> 
</div>   

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/11/index-11.txt


 

  ::::مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم     •

  .ايجاد كنيد Sidebarداخل باكس جديد ) يا غير سفارشي (unorderedيك ليست 

««««    >ul< - كد باز كننده ي ليست unordered  

««««    </ul>-  كد بستن ليستunordered  

  

  . مي باشدunordered list  مخففul ليست غير سفارشي يا همان تگ ::::توجهتوجهتوجهتوجه

  :::: ي سوم  ي سوم  ي سوم  ي سوم مرحلهمرحلهمرحلهمرحله    •

 هست، ulكه مخفف آن همان كد  unordered listرا درون ) li(آيتم ها   ليست يك
  :يعني.  قرار دهيدsub-headingايجاد كنيد و درون آن يك 

<li><h2><?php _e(’Categories’); ?></h2> 
</li>   

 



 براي سازماندهي <li/> و >li< قبل از تگهاي Tabتوجه كنيد كه فاصله اي بوسيله ي 
  .بهتر، اضافه شده است

««««    >li< -ليست آيتم را باز مي كند   
««««    >h2< -تگ  sub-headingرا باز مي كند   
««««    <?php _e(’Categories’); ?> - كلمه ي Categoriesن مي دهد را نشا  
««««    </h2> - تگ sub-headingرا مي بندد   
««««    </li> -ليست آيتم را مي بندد    

  . مي باشدlist item مخفف كلمه ي li ليست آيتم يا همان تگ ::::توجهتوجهتوجهتوجه

.  اضافه كنيدCategories را بدور كلمه ي <? ;(‘ ’)php e?>شما نيازي نداريد كه كد 
  .ي اين پوسته با مشكل روبرو نشويدولي اينكار را انجام دهيد تا در فارسي ساز

 را با Categoriesشما بايستي .  كنيدrefersh كرده و مرورگرتان را saveتغييرات را 
  :ببينيدشبيه به زير  sub-headingساختار 

  

 شما قابل ديدن هست، دليل آن اين است كه sub-headingيك گوي كوچك قبل از 
sub-heading درون يك ليست آيتم ها )li (ليست آيتم 2اگر شما . قرار گرفته )li (
 گوي را مشاهده 2داشته باشيد، مي بايست ) ul(يا همان تگ  unorderedداخل ليست 

  .يا گوي خواهيم داشتكنيد، در حقيقت براي هر آيتم يك نقطه 

  ::::مرحله چهارم مرحله چهارم مرحله چهارم مرحله چهارم     •

  : خودمان اضافه كنيدliكد زير ار داخل ليست آيتم يا 

<ul> 
<?php 



wp_list_cats(’sort_column=name&optioncount=1&hierar
chical=0 ′); ?> 
</ul>   

 

  معني اين كدها چيست؟معني اين كدها چيست؟معني اين كدها چيست؟معني اين كدها چيست؟    ◊

««««    >ul< - باز مي كندغير سفارشي  يك ليست.  
««««    <?php wp_list_cats(); ?> - كدي از php است كه وظيفه ي آن صدا زدن دسته 

  . مي باشدهاي وبالگ
««««    </ul> - مي بنددغير سفارشي را  ليست.   

حال بايد دسته هايتان شبيه به .  كنيدrefresh كرده و مرورگرتان را saveتغييرات را 
  :عكس زير بنظر برسد

  

 هست كه البته وردپرس فارسي آن را Uncategorizedدسته ي پيش فرض شما 
اگر مطالبتان را در چندين دسته ي مختلف منتشر .  معني كرده استدسته بندي نشدهدسته بندي نشدهدسته بندي نشدهدسته بندي نشده

 دسته بندي نشدهدسته بندي نشدهدسته بندي نشدهدسته بندي نشدهنكرده ايد، شما در بخش دسته هاي وبالگ بايد تنها يك لينك به نام 
  .داشته باشيد

  ::::توضيحات بيشترتوضيحات بيشترتوضيحات بيشترتوضيحات بيشتر    ◊

http://www.p30help.ir/wp-content/images/2009/03/category-links-add.gif


««««    sort_column=name -ليست دسته ها را بر اساس الفبا مرتب مي كند .  
««««    optioncount=1 -تعداد هر پست را در زير مجموعه ي هر دسته نشان مي دهد  .

البته اگر مقدار آن را از يك به صفر تغيير دهيد ديگر تعداد مطالب درون هر دسته را 
  .نخواهيد ديد

««««    hierarchial=0 -جموعه ي  دسته ها را داخل زير مsub-list-items نمي چرخاند.        
 را براي مجزا & هرگاه بخواهيد يك مشخصه ي ديگر را اضافه كنيد، شما بايد - &    »»»»

 را آورديد ، بين &براي مثال شما . كردن آن از مشخصه هاي ديگر تايپ كنيد
sort_column و optioncountتا اين دو را از يكديگر مجزا كنيد .   

   قرار نداديد؟ قرار نداديد؟ قرار نداديد؟ قرار نداديد؟<? ;()php wp_list_cats?> را بدور  را بدور  را بدور  را بدور <li/>و و و و     >li<    چرا شما تگ هايچرا شما تگ هايچرا شما تگ هايچرا شما تگ هاي    ◊

.  استفاده مي كنيد()wp_list_catsشما براي اينكه لينك دسته ها را صدا بزنيد از 
 را >li/< و >li<اين كد بطور خودكار گروهي از تگ هاي ليست آيتم يعني تگ هاي 

رفته و  viewر متوجه شويد به تب براي اينكه بيشت. بدور همه ي لينكها اضافه مي كند
 بازشد، Pop upبعد از اينكه پنجره ي .  را انتخاب كنيدSource يا Page Sourceسپس 

اسكرول را به پايين بكشيد و كدهاي مربوط به لينك دسته ها را مشاهده كنيد، 
خواهيد ديد كه هر لينك داراي يك گروه از تگ هاي ليست آيتم به دور خودش مي 

  .باشد

 بسيار مهم هستند، list items و unordered list توجه كنيد كه Sidebarهنگام كار با 
  :بنابراين بياد بياوريد قانون اول و دوم ما در كد نويسي

  . هرچيزي را باز كرده ايد را در آخر ببنديد::::قانون اولقانون اولقانون اولقانون اول

  . تگها نبايد بصورت تو در تو در يكديگر ايجاد شوند::::قانون دوم قانون دوم قانون دوم قانون دوم 



  

  ..……درسهاي بعدي از اين سري آموزشي را دنبال كنيد

  :منبع

11-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  ))))12121212بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1388 / 01 / 10در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

هر چند كه تعويق نسبتاً . قرار دارد) Sidebar(اين آموزش در ادامه مبحث سايدبار 
طوالني بين مباحث درس قبل و درس امروز شما افتاده است، ولي با اين حال حداقل 

در اين درس .  آشنا شديدSidebarا ساختار بايد در خاطرتان باشد كه جلسه ي قبل ب
شايد . خواهيد آموخت كه چگونه ساير عناصر كاربردي را به سايدبارتان اضافه كنيد

اين سوال براي شما پيش بيايد كه كي و چگونه امكان ويجيت يا ابزارك را به پوسته 
ا ياد اضافه مي كنيم؟ خوب جواب اين سوال بسيار ساده است، ما در ابتدا به شم

خواهيم داد كه چگونه يك حالت پيشفرض براي پوسته بسازيد و در پايان به شما 
 .خواهيم گفت كه چگونه امكان ويجيت را به قالب اضافه كنيد

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-11
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-11
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-12/
http://www.p30help.ir/author/admin/


  

شد كه در هر بخش ياد خواهيد گرفت تا چگونه اين درس شامل سه بخش مي با
براي يادگيري اين درس عجله نكنيد، بلكه سعي . عناصري را به سايدبار اضافه كنيد

  .كنيد تا با آهسته پيش رفتن، تمامي مطالب را به خوبي فرا گيريد

  .…براي شروع درس به ادامه مطلب مراجعه كنيد

         ليست برگه ها–خش اول ب

 موجود در سايدبار آشنا ))))Page-link((((ليست برگه هاي ليست برگه هاي ليست برگه هاي ليست برگه هاي آموزش، با در اين بخش از 
  .خواهيم شد

  :كد زير را در باالي بلوك دسته ها اضافه كنيد

<?php wp_list_pages(); ?>  

 



  . كنيدRefreshا ثبت كرده و مرورگرتان را تغييرات ر

  

وجود ) معموالً همان برگه ي درباره(در حالت پيشفرض، در وردپرس شما فقط يك برگه 
كوچك ديگري در زير مجموعه ي برگه هاي ديگر اضافه من خودم برگه هاي . داريد
  .كردم

 تمام ساختار و همه  را بگشاييد تاSource يا Page Sourceو   رفتهViewبه منوي 
عكس زير .  براي شما توليد كرده است را مشاهده كنيد()wp_list_pages كدهايي كه

  :يك مثال است

  

  ::::توضيح آنچه اتفاق افتاده استتوضيح آنچه اتفاق افتاده استتوضيح آنچه اتفاق افتاده استتوضيح آنچه اتفاق افتاده است    ◊



 Pages، كلمه ي دومدومدومدوم. قرار گرفته است) li( از همه، هرچيزي داخل ليست آيتم اولاولاولاول
، ul و يا همان تگ unordered list يا ليست غيرسفارسيليست غيرسفارسيليست غيرسفارسيليست غيرسفارسي، يك سومسومسومسومنوشته شده است، 

، هر لينكي داخلي گروهي از تگ هاي چهارمچهارمچهارمچهارم. قرار گرفته است) li(ليست آيتم داخل 
>li< و </li>قرار گرفته است .  

 در مقايسه با عنوان ))))Pages(((( برگه ها  برگه ها  برگه ها  برگه ها در اسكرين شات باال، توجه كنيد كه سايز كلمه ي
  . كوچكتر است))))Categories((((دسته ها دسته ها دسته ها دسته ها 

        چطور سايز برگه ها و دسته ها را متناسب كنيم؟چطور سايز برگه ها و دسته ها را متناسب كنيم؟چطور سايز برگه ها و دسته ها را متناسب كنيم؟چطور سايز برگه ها و دسته ها را متناسب كنيم؟    ◊
 اضافه مي ()wp_list_pages  را به‘<title_li=<h2>Pages</h2‘براي اينكار كد 

   .كنيم

  

  . كنيد تا تغييرات را مشاهده كنيدRefreshتغييرات را ثبت كرده و مرورگرتان را 

  

         ليست آرشيو و پيوندهاي وبالگ–خش دوم ب



اميدوارم . يو وبالگ مي باشدبخش دوم آموزش امروز مربوط به آوردن بالگرول و آرش
  .حال بحث جديد رو آغاز مي كنيم. وجه شده باشيدكه بحث قبلي را بخوبي مت

  ::::مرحله اولمرحله اولمرحله اولمرحله اول    •

 را به سايدبار اضافه كنيم، كدهاي زير را در ليست آرشيوليست آرشيوليست آرشيوليست آرشيودر بخش اول قصد داريم تا 
  :تايپ كنيد )Categories(محل سايدبار و زير ليست دسته ها 

<li><h2><?php _e(’Archives’); ?></h2> 
<ul> 
<?php wp_get_archives(’type=monthly’); ?> 
</ul> 
</li>   

حال بايد كد هاي ما به شكل زير .  كمك گرفته امTABمن براي مديريت بهتر از دكمه 
 :شده باشد

  

  : كنيد، نتيجه اينگونه خواهد بودrefreshفايل را ثبت و مرورگرتان را 



  

  چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟    ◊

استفاده  monthly  همراه با مشخصه ي()wp_get_arhivesشما از تابع پي اچ پي 
  . صدا بزنيد گتان را بصورت ماهيانهتا آرشيو وبالكرده ايد، 

 « « « «>li< -باز كردن ليست آيتم   
 « « « «>h2< - باز كردن sub-heading  
 « « « «<?php _e(’Archives’); ?> - كلمه ي Archive نشان خواهد داد را   
 « « « «</h2> - بستن sub-heading  
 « « « «>ul< - بازكردن unordered list زير sub-headingو داخل ليست آيتم ها   
 « « « «<?php wp_get_archives(’type=monthly’); ?> - لينك آرشيو وبالگتان را 

اگر شما .  قرار مي گيرد<li/> و >li<بصورت ماهيانه صدا مي زند، هر لينكي داخل تگ 
Page Source يا Sourceتابع براي هر لينك  صفحه تان را چك كنيد، خواهيد ديد كه 

wp_get_archives() تگ ليست آيتم ، )li (ور خودكار بدور آن قرار گرفته استبط .
  ()wp_list_catsبسيار شبيه به تابع 

 « « « «</ul> - بستن unordered list كه در زير sub-headingقرار گرفته است   
 « « « «</li> -بستن ليست آيتم ها   

        ::::مرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوم    •
   : و يا همان پيوندها را اضافه كنيمبالگرولبالگرولبالگرولبالگرولدر اين مرحله قصد داريم تا لينك 

  :ر را در پايين لينك آرشيو تايپ كنيدكد زي

<?php get_links_list(); ?>  



 

  : و نتيجه را مشاهده كنيدrefresh ، مرورگر را saveتغييرات را 

  

در حالت پيش فرض ، بالگرول من تفاوتي با مال شما ندارد، براي همين سري به 
  . زده تا اوضاع را بهتر بررسي كنيمSourceكدهاي 

  



 خود به تنهايي تمامي كارها را ()get_links_listمانگونه كه مشاهده مي كنيد تابع ه
انجام داده و كدهاي مورد نياز را توليد كرده است، بنابراين نياز به هيچ دستكاري 

قرمز و سبز مشخص كرده ام تا را با رنگهاي  ulو  li در تصوير باال تگهاي .ديگري نيست
براي آگاهي از قانون اول . (مشاهده كنيد كه قانون اول نيز به خوبي رعايت شده است

  )به درس اول مراجعه كنيد

         تقويم ، فيلد جستجو و ليست اطالعات–خش دوم ب

        ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    •
  . كنيم را به سايدبار اضافه فيلد جستجوفيلد جستجوفيلد جستجوفيلد جستجودر اين مرحله ياد خواهيم گرفت كه چگونه 

در ( ثبت كنيدsearchform.phpاين فايل را با نام .  كامالً خالي باز كنيدNotepadيك 
 را txt.searchformاطالعات درون فايل )  قرار داردphp.indexهمان فولدري كه فايل 

  . كرده و از آن خارج شويدsaveحاال فايل را .  كپي كنيد searchform.phpدر فايل 

 مي شود، Sidebar كدهاي زير را در باالي ليستي كه مروبوط به index.phpدر فايل 
  .تايپ كنيد

<li id=”search”> 
<?php include(TEMPLATEPATH . ‘/searchform.php’); ?>  
</li>   

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/12/searchform.txt


 

  :نتيجه بايد مانند زير باشد.  نماييدrefersh كرده و مرورگرتان را saveتغييرات را 

  

  اتفاقي افتاده است؟اتفاقي افتاده است؟اتفاقي افتاده است؟اتفاقي افتاده است؟چه چه چه چه     ◊



 « « « «<li id=”search”> - يك ليست آيتم با نام آي دي Searchشما به .  شروع مي كند
  . داده ايد، بنابراين مي توانيد بعداً آن را استايل كنيدidاين گزينه 

 « « « «include() - بوسيله ي اين كد مي توانيد كدهاي هر فايلي را بدرون فايل مورد نظر 
 درون فايل مورد searchform.phpاين مورد، كدهاي داخل فايل در . فراخواني كنيد

  استفاده از اين تابع، براي. ، آورده و خوانده مي شود)index.phpدر اينجا (نظر
  .مديريت آسانتر فايلها انجام مي گردد

 « « « «TEMPLATEPATH - مكاني كه فولدر پوسته ي شما قرار دارد را آدرس مي 
  wp-content/themes/tutorialدهد، يعني 

 « « « «‘/searchform.php’ - مكان و نام فايل /searchform.php  
 و TEMPLATEPATHشما بوسيله ي آوردن آنها در كنار هم، بين 

‘/searchform.php‘ارتباط برقرار مي كند، و در انتها داريد :  
wp-content/themes/tutorial/searchform.php  

 « « « «>////li< -ليست آيتم را مي بندد   

        ::::رحله ي دومرحله ي دومرحله ي دومرحله ي دوممممم    •
  .  را به سايدبارمان اضافه كنيم تقويم تقويم تقويم تقويمدر اين مرحله ياد خواهيم گرفت كه چگونه

  :كدهاي زير را در پايين كدهاي فيلد جستجو يا بلوك برگه ها تايپ كنيد

<li id=”calendar”><h2><?php _e(’Calendar’); ?></h2>  
<?php get_calendar(); ?> 
</li>   

 

  .نتيجه اينگونه خواهد بود.  كنيدRefreshتغييرات را ثبت كرده و مرورگرتان را 



  

  چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟    ◊

 « « « «<li id=”calendar”> - ليست آيتم ها را با id بنام Calendarباز مي كند   
 « « « «>h2< - تگ sub-heading شروع مي كند را  
 « « « «<?php _e(’Calendar’); ?> -  كلمه يCalendarرا نمايش مي دهد   
 « « « «</h2> - تگ sub-heading  مي بنددرا  
 « « « «get_calendar() - تقويم را با استفاده از تابع get_calendar() صدا مي زند  
 « « « «</li> -ليست آيتم را مي بندد    

  .خوب عمليتات تقويم نيز بخوبي انجام شد

        ::::مرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوم    •
 را به سايدبار بخش اطالعاتبخش اطالعاتبخش اطالعاتبخش اطالعاتو در مرحله ي آخر اين درس ياد خواهيم گرفت كه چگونه 

   اضافه كنيم

العات وبالگ را كه شامل عضويت در وبالگ، ورود به در اين مرحله قصد داريم تا اط
  . است را به سايدبار اضافه كنيم…وبالگ، خروج از وبالگ، ورود به بخش كنترل پنل و

  : تايپ كنيد()get_links_listبراي اينكار كدهاي زير را در پايين كد 



<li><h2><?php _e(’Meta’); ?></h2> 
<ul> 
<?php wp_register(); ?> 
<li><?php wp_loginout(); ?></li> 
<?php wp_meta(); ?> 
</ul> 
</li>   

 

  .تغييرات را ثبت كنيد و نتايج را در مرورگرتان مشاهده نماييد

  ) باشيد نتايج اينگونه خواهد بوداگر بعنوان مدير وارد وبالگ نشده(

  

  . )اگر وارده شده باشيد(

  

  چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟    ◊



 شروع Meta براي H2 يا همان sub-heading با يك) li(شما كار را با يك ليست آيتم 
و .  وارد كرده ايدul يا همان تگ unordered list   ، شما يكsub-headingپايين . كرديد

  .ايدرا بدور آنها قرار د) li(براي هر لينكي، شما تگ ليست آيتم 

 وقتي را توليد مي كند، <li/> و >li<تگهاي   خودش به تنهايي()wp_register  تابع
 را براي شما نشان مي دهد، وقتي Registerشما داخل وبالگ نشده باشيد، آن لينك 

 را نشان خواهد داد، Site Adminكه شما داخل وبالگ شده باشيد، آن به شما لينك 
اي ليست آيتم را توليد نمي كند، بنابراين شما  خودش تگه()wp_loginoutتابع 

اين كد هنگاميكه داخل سايت . قرار دهيد را بدور آنها <li/> و >li<بايستي تگهاي 
 را نشان مي دهد، و هنگامي كه داخل وبالگ شده Loginنشده باشيد، به شما لينك 

اصي نمي كند،  هيچ كار خ()wp_metaو تابع .  را مي دهدLogoutباشيد، به شما لينك 
 كد مي Sourceاين كد يك چيز مخفي در صفحه ي وب و همچنين يك چيز مخفي در 

 فكر نكنيد، شما از اين تابع به ندرت استفاده خواهيد ()wp_metaاالن در مورد . باشد
  .كرد

حال تقريباً سايدبار شما ساخته شده است، در جلسه ي بعد به شما نحوه ي اضافه 
  .مي دانم كه بي صبرانه براي آن منتظريد. ك را خواهيم گفتكردن قابليت ابزار

  :منبع 

12-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  ))))13131313بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

  1388 / 01 / 20در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

، در اين جلسه به شما خواهيم گفت كه چگونه همانطور كه به شما قول داده بودم
اما در اين جلسه عالوه بر مبحث ويجيت، . امكان ويجيت را براي سايدبار خود فعال كنيد

صفحات را نيز مطرح خواهيم كرد، تا با ياري خدا ) Validate(بحث فوتر و اعتبار سنجي 
اينكه مباحث بسيار زياد با توجه به .  بپردازيمCSSدر جلسات بعد به طور جدي به بحث 

است، تصميم گرفته ام كه بعد از اتمام اين سري آموزشي، سواالت متداول شما 

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-12
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-12
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-13/
http://www.p30help.ir/author/admin/


دوستان را همراه با جواب بطور پست هاي جداگانه مطرح كنم تا از اشكاالت شما 
 .دوستان قدري بكاهم

  

فعالً بايد سعي كنيم تا همين سري آموزشي به پايان برسد، براي شروع درس به ادامه 
  …مطلب مراجعه كنيد

قبل از اينكه درس را بطور جدي شروع كنم، به اين نكته كه يكي از دوستان به من 
رده بودم به اطالع نكته ي كوچك ولي مهمي كه من فراموش ك. اطالع داد، اشاره مي كنم

 فايل هاي ذخيره شده تان را Encodingشما دوستان برسانم، اين است كه مدل 
UTF-8از هر اديتوري كه مي خواهيد استفاده كنيد ولي .  قرار دهيدEncoding را 

utf-8 قرار دهيد، اگر تا بحال اينكار را انجام نداده ايد، هيچ مشكلي ندارد، ولي از 
هنگامي كه مدل .  را انجام دهيد تا در بعدها با مشكل مواجه نشويدهمين االن اينكار

Encoding شما utf-8 باشد، در هنگام فارسي نويسي با هيچ مشكلي مواجه نخواهيد 
هيچ غصه اي نخوريد چون . خوب شايد به شما كمي به شما استرس وارد كرده ام. شد

و مشكالتي كه براي شما بوجود اينكار در هر مرحله اي براحتي مي تواند انجام شود 
خواهد آمد براحتي قابل تعمير است، البته اگر همين االن اينكار را انجام دهيد، هيچ 
مشكلي را براي شما بوجود نخواهد آمد چون هيچ متن فارسي درون فايلهايتان قرار 

  .ندارد



 نشان Notepadخوب براي اينكه كار را براي شما آسان كنم نحوه ي اينكار را به شما در 
به منوي فايل رفته .  باز كنيدNotepadهر يك از فايلهاي مورد نظرتان را در . مي دهم
 گزينه ي Encodingدر بخش . در صفحه اي كه باز شد.  كليك كنيدSave Asو بروي 
UTF-8را انتخاب كنيد دقيقاً مانند عكس زير :  

  

اين اعمال را بروي تمامي فايلهاي داخل . فايل را دقيقاً بروي فايل قبلي ذخيره كنيد
  .…به همين سادگي. پوشه انجام دهيد

كار . اما اگر اينكار برايتان كمي سخت بود، يك راه بهتر و آسانتر نيز برايتان سراغ دارم
 ساده ترين راهي است كه مي توان استفاده كرد، من خودم به Notepadدن با كر

به شما هم پيشنهاد استفاده از اين .  استفاده مي كنمNotepad++شخصه از برنامه ي 
امه استفاده مي كنيد يا خواهيد كرد، براي تبديل حال اگر از اين برن. برنامه را مي دهم

Encodingپاراگراف زير را مطالعه كنيد :  

http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm


 برويد و از آنجا Formatروش كار بسيار ساده است، فايل مورد نظر را باز كنيد، به تب 
  :مانند عكس زير.  را انتخاب كنيدEncode in UTF-8 without BOMگزينه ي 

  

  …به همين راحتي به همين خوشمزگي.  كنيدSaveحال فايل را 

  .…تازه درسمان شروع خواهد شد، اميدوارم كه خسته نباشيد

  : براي سايدبارWidget فعال سازي -بخش اول

        راي شما اين سوال پيش بيايد كه ويجيت چيست؟راي شما اين سوال پيش بيايد كه ويجيت چيست؟راي شما اين سوال پيش بيايد كه ويجيت چيست؟راي شما اين سوال پيش بيايد كه ويجيت چيست؟اما شايد باما شايد باما شايد باما شايد ب    ◊
همان بخشي از وردپرس است كه ) Widget(در جواب اين سوال بايد گفت كه ويجيت 
در واقع ابزاركهاي وردپرس، لوازمي براي . در فارسي به نام ابزارك معني شده است

 به نمايش سايدبار مي باشند كه شما براحتي مي توانيد آنها را در سايدبار سايت خود
حقيقتاً ابزارك ها كار را براي شما آسان مي كنند و به مديران سايت اجازه . در آوريد

مي دهند تا بدون داشتن دانش برنامه نويسي وب، بتوانند براحتي عكس ، مطلب ، 
.  را درون سايدبار وبالگشان به نمايش در آورند و يا مكان آنها را جابجا كنند…گجت و 

يد كه در ورژن هاي قبلي وردپرس امكان ابزارك به اين نوع وجود جالب است بدان
نداشته است و براي استفاده از قابليت ابزارك، بايد يك پالگين خاص را نصب مي 

كرديم، اما وردپرس به سرعت پي برد كه اين بخش يكي از قسمتهاي بسيار الزم براي 



ر مستقيم درون وردپرس وردپرس مي باشد و در بسته هاي بعدي اين قسمت را بطو
  . جاي داد

اما براي فعال كردن قابليت . اميدوارم كه توضيحات كوتاه بنده براي شما كافي باشد
  :ويجيت مراحل زير را پي بگيريد

  functions.php فايل  فايل  فايل  فايل  ساختنساختنساختنساختن: : : : مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    •

ثبت  functions.php   جديد باز كنيد، كه كامالً خالي باشد، و آن را با نامNotepadيك 
هر چيزي كه داخل فايل .).  باشدUTF-8 فايل Encodingالبته توجه كنيد كه (كنيد
txt.functions وجود دارد را، به درون فايل php.functions كپي كنيد و سپس 

  . را ببنديدNotepad كرده و سپس صفحه ي Saveتغييرات مورد نظر را 

  . داشته باشيدtutorialاالن شما بايد چهار فايل را درون فولدر 

  

  ابزارك در سايدبارابزارك در سايدبارابزارك در سايدبارابزارك در سايدبار: : : :  مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم•

  : در بخش سايدبار تايپ كنيد>ul<تقيماً بعد از اولين خط تگ كد زير را مس

<?php if ( function_exists(’dynamic_sidebar’) && 
dynamic_sidebar() ) : else : ?>  

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/13/functions.txt
http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/13/functions.txt


 

  : تايپ كنيد<ul/>يز به طور مستقيم قبل از تگ اين كد را ن

<?php endif; ?>  

 

 كنيد، شما هيچ تغييري را مشاهده نخواهيد كرد تا save را index.phpحال فايل 
 استفاده كنيد، كه در اين صورت  سمت ابزارك ها از يك ويجيتزماني كه در ق

  .تغييرات اعمال خواهد شد

  .باورتان مي شد كه اينكار تا اين حد ساده باشد. همين تمام شد

  ) :Footer( اضافه كردن فوتر –بخش دوم 

 يا باكس مخفي زير div، شما تنها بايد يك اين بخش از درس نيز بسيار ساده است
اخل اين تگ را با چيزهاي مثل نوشته ي كپي رايت  دو  سايدبار اضافه كنيدdivبخش 

فكر كنم شما اينكار را بدون هيچگونه دستورالعملي نيز مي توانيد انجام . پر كنيد
دهيد، اينكار را خود به تنهايي انجام دهيد و سپس برگرديد و ادامه مطلب را بخوانيد، 

  : را درست انجام داده ايدتا متوجه شويد كه تا چه ميزان كار

  divاضافه كردن اضافه كردن اضافه كردن اضافه كردن : : : : مرحله ي اول مرحله ي اول مرحله ي اول مرحله ي اول     •



  :تايپ كنيد Sidebar مربوط به divكدهاي زير را در زير 

<div id=”footer”>  

</div>  

 

        افه كنيد متن فوترافه كنيد متن فوترافه كنيد متن فوترافه كنيد متن فوتراضاضاضاض: : : : مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم     •
البته معموالً . هر نوشته اي را كه مايليد، تايپ كنيد) <p/> و  و  و  و >p<(داخل تگ پاراگراف 

  :اين نوشته ها شامل كپي رايت مي شوند

<p>  

Copyright &#169; 2008 <?php bloginfo(’name’); ?>  

</p>  

 

notepad را save كرده و مرورگرتان را Refreshكنيد، اين هست نتيجه : 

  



 .را به شما نشان مي دهند) © ( كدهايي هستند كه عالمت كپي رايت;169#&روف ح
 تابعي هست كه از آن براي قرار دادن نام عنوان ()bloginfoهمچنين، بياد بياوريد كه 

همچنين . سايت در هدر استفاده كرديم كه من دوباره از آنها در فوتر استفاه كردم
 bloginfo داخل url عنوان وبالگ و همچنين bloginfo داخل nameبدانيد كه كلمه 

  .آدرس وبالگ را صدا مي زند

  .فوتر نيز به همين سادگي ساخته شد

  :صفحات) Validate( اعتبار سنجي -بخش سوم

 آموزش دهيم، شما نياز داريد كه Style.css و كار با فايل CSSقبل از اينكه به شما 
  . اعتبار نامه بگيريد بدانيد چگونه براي كدهايتان

 براي شما توضيح دهيم بايد بگويم كه براي برنامه قبل از اين نحوه ي اعتبار سنجي را
نويسي وب يكسري قوانين وجود دارد، حال اگر شما از قوانين تبعيت كرديد، در 

حقيقت براي صفحات خود گواهي نامه را نيز دريافت خواهيد كرد، در غير اينصورت 
ت تمامي اين چون انصافاً رعاي. البته اصالً نگران نباشيد. صفحات شما گواهي ندارد

اين . قوانين آنچنان آسان نيست و نداشتن گواهي نيز نقص بزرگي به حساب نمي آيد
را نيز بگويم كه ظاهر يك سايت هيچ ربطي به گواهي داشتن يا نداشتن ندارد، چه بسا 

اين را . سايتهاي بسيار زيبايي كه گواهي نداشته و سايتهايي نا زيبايي كه گواهي دارند
  .ه بسياري از سايتهاي بزرگ فعلي نيز فاقد اين گواهي نامه مي باشندنيز بدانيد ك

Validate يا Validating يا Validation به سادگي معني مطمئن شدن درباره نداشتن 
 را CSS Validator و XHTML Validator من به شما دو لينك  .ايراد را مي دهد

  لينك. مي دهم، كه از اين دو لينك قادر به بررسي اعتبار صفحات تان مي باشيد
XHTML Validator ًبراي اعتبار سنجي صفحات اصطالحا htmlد و لينك  مي باشCSS 

Validator نيز براي اعتبار سنجي كدهاي CSS مي باشد كه البته هنوز در اين رابطه 
  .چيزي نخوانده ايد

.  كليك كرده تا صفحه آن باز شودlidatorXHTML Vaخوب براي اعتبار سنجي روي 
 رفته و سپس Viewحال به صفحه اي كه طراحي كرده ايم در مرورگر برويد به تب 

Page Source يا Sourceشما بايد . پنجره اي براي شما باز مي شود.  را انتخاب كنيد

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://validator.w3.org/


 را فشار Ctrl+aهمه كدها را انتخاب كنيد، براي اينكار مي توانيد به سادگي دكمه ي 
سپس همه كدها را انتخاب كنيد، براي اينكار نيز مي توانيد به سادگي دكمه . دهيد
  . كمك بگيريدCtrl+cهاي 

 Validate by Direct باز گرديد و در داخل بخش XHTML Validatorبه صفحه ي 

Input تمامي كدها را Pasteكار مي توانيد از  كنيد براي اينCtrl+vحال .  استفاده كنيد
  . كليك كنيدCheckبروي دكمه ي 

  

 چك خواهد شد، سپس نتيجه براي شما نمايان خواهد validatorكدهاي شما توسط 
و اگر قرمز بود، معلوم مي . پيغام سبز بود، يعني شما هيچ ايرادي نداشتيداگر . گشت

 به شما مي گويد كه validatorالبته . شود كه نتوانسته ايد اعتبار الزم را دريافت كنيد
  .در كجا ها ايراد داشتيد، كه اينكار شما را در ايراد يابي كدها ياري خواهد كرد

http://validator.w3.org/


  

درس امروز ما كه شامل سه بخش بود به پايان رسيد، در جلسات بعدي به شما خواهيم 
 كار كنيد، مطمئناً نفس در سينه تان حبس شده است، ولي CSSگفت كه چگونه با 

  .…نگران نباشيد، خيلي ساده است

  :منبع

13-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  ))))14141414بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1388 / 01 / 29در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

 CSS و مقدمات Style.cssآشنايي با فايل 

همين االن شروع شد، مي دانم كه  هم از Cssانتظار ها به سر رسيد و جلسه ي كار با 
 و Cssدر اين جلسه به شما مقدمات . زمان زيادي بود كه در انتظار اين لحظه بوده ايد

Style.css را خواهيم گفت، كار با css بسيار ساده است و تنها بايد ماهيت آن را درك 
 سري كنيد، از طرفي چون مبحث گسترده اي است، ما نمي توانيم همه آن را در اين

البته سعي داريم كه . آموزشي به شما بگوييم، فقط مباحثي كه به كارمان مربوط است
 مشكالت براي شما حل %92%92%92%92 را براي شما تشريح كنيم كه در اين صورت Cssماهيت 

  .خواهد شد

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-13
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-13
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-14/
http://www.p30help.ir/author/admin/


  

 بايد تراژدي عدم هماهنگي آن با مرورگرهاي مختلف Cssالبته قبل از شروع يادگيري 
. نيز گفته شود، مشكلي كه بسياري از اختيارات را از طراحان قالب سلب مي كند

نگاه كنيد اگر بخواهم قضيه . اميدوارم كه در ابتداي درس به شما استرسي وارد نكنم
دهم ، بايد بگويم كه مرورگرهاي مختلف از دستورات را خيلي ساده براي شما شرح 

CSSالبته خيال نكنيد كه اين برداشتها بسيار متفاوتند( برداشتهاي گوناگوني دارند( ،
از همين جهت ممكن است قالبي در مرورگر فايرفاكس به خوبي نشان داده شود ولي 

. حه نمايش داده شوددر مرورگر اينترنت اكسپلورر با ايراد و عدم هماهنگي اجزاي صف
البته (خود من به شخصه در بين مرورگرها مي توانم فايرفاكس را فوق العاده نام ببرم

، به گونه اي كه اكثر قالبها بدون مشكل و دردسر و يك )اپرا را امتحان نكرده ام
اما از طرفي اينترنت اكسپلورر و بخصوص . سيستم منطقي نشان داده مي شوند

انگار كه در اين ( بسيار شما را از بابت طراحي آزار خواهند داد 6 اينترنت اكسپلورر
يكي از آروزهاي طراحان براندازي اينترنت اكسپلورر ). مرورگر منطقي حكم فرما نيست

از درد و دل كه بگذريم، بهتر است روش كار را به .  است كه اميدوارم تحقق يابد6
  .شما بگويم

  : مي توانيد، استفاده كنيدCssر با شما روشهاي گوناگوني را براي كا
 چندين مرورگر مختلف را باز كرده و هر تغييري را كه اعمال مي كنيد در -1111روش روش روش روش 

تمامي مرورگرها بخصوص در اينترنت اكسپلورر مشاهده كنيد و در صورت مشاهده ي 
اين روش سخت ترين روش موجود است، چرا كه . ايراد، مشكالت را برطرف كنيد



الب با تمامي مروگر ها كار آساني نيست، البته بايد در اينجا اين نكته را هماهنگي ق
 خيلي Cssعرض كنم كه تنها اينترنت اكسپلوررها هستند كه تعبيرشان از قوانين 

 تعبير بسيار …متفاوت است، ساير مرورگرها مانند اپرا ، فايرفاكس ، گوگل كروم و
فكر نكنم كه از اين روش . لي آسان استمتشابه اي دارند و از اين جهت كار شما خي

   :خوش تان آمده باشد، پس روش دوم كه روش خود من است را عمل كنيد

 من به شخصه ابتدا با مرورگر فايرفاكس قالبم را مي سازم و در آخر هنگامي -2222روش روش روش روش 
 ساخته و  7 و 6جدا براي مروگر هاي اينترنت اكسپلورر  Cssكه كامالً ساخته شد، يك 

اين نكته را نيز . انصافاً اين روش خيلي ساده تر است.  را با آنها سازگار مي كنمقالب
 جدا ساخته كه براي مثال فقط در اينترنت Cssهمين جا بگويم كه شما مي توانيد يك 

چگونگي .  قابل خواندن و استفاده باشد6 يا فقط در اينترنت اكسپلورر7اكسپلورر 
خواهم گفت ولي اگر باز فراموش كردم، حتماً يادآوري انجام اينكار را بعداً به شما 

  .…كنيد

  .…خوب به ادامه مطلب براي شروع درس مراجعه كنيد

  

 ، XHTML و PHP غوطه ور شدن در آن است، برخالف CSSبهترين راه براي يادگيري 
بهترين  Cssهمچنين در . شما نياز نداريد كه فايلهاي مركز قالب تان را لمس كنيد

  .دگيري، روش آزمون و خطا مي باشدروش يا

 را مشاهده  خط6.  وجود دارد، باز كنيدtutorial را كه درون پوشه Style.cssاگر فايل 
 خط فقط براي وردپرس معني مي دهند كه در ادامه معناي آنها را 6خواهيد كرد، اين 

  :خواهيم گفت



  

 نوشته شده است، پس در Tutorial     خط اول مربوط به نام پوسته است كه االن****
مي توانيد هر نامي كه . وردپرس نيز قالب شما با اين نام نشان داده خواهد شد

  .خواستيد را براي اين قسمت بگذاريد
سته در وب مي باشد، چون بعضي از پوسته ها  دوم مربوط به آدرس صفحه پو  خط****

  .توضيحات اضافي نيز دارند
  . سوم توضيح خود پوسته است كه در وردپرس نشان داده خواهد شد  خط****
درباره ي ورژن پوسته ي شما مي .  خط شماره ي چهارم كه ديگر تقريباً مشخص است****

 باشيد، در اينجا مي باشد، چون ممكن است براي يك پوسته چندين ورژن ارائه داده
  .توانيد معين كنيد قالب شما االن چه ورژني است

 خط پنجم و ششم، نام سازنده ي قالب و آدرس وب او مي باشد، كه در اينجا بايد نام ****
   .خود و آدرس وب سايت خود را وارد كنيد

 Cssبدور اطالعات پوسته ي شما قرار مي گيرد تا محتواي اصلي فايل  */*/*/*/ و /*/*/*/*عالمت 
 Cssهنگام كار با . شما از اطالعات پوسته ي شما مجزا باقي بماند و با هم ادغام نشود

گاهي اوقات الزم است براي بعضي از خطها توضيح بگذاريد، تا هم خود شما و هم 
براي اينكار توضيحات خود . ديگراني كه از اين قالب استفاده مي كنند، سردرگم نشوند

اگر از .  تان پيش نيايدCssر دهيد، تا مشكلي براي فايل قرا */*/*/*/ و /*/*/*/*را داخل عالمت 
++Notepadd استفاده كنيد، خواهيد ديد كه نوشته هايي كه بين اين دو عالمت قرار 

  . مشخص خواهند شدسبزبگيرند با رنگ 

 سري بزنيد، مشاهده خواهيد كرد بخش مديريت وردپرسبخش مديريت وردپرسبخش مديريت وردپرسبخش مديريت وردپرسه در اگر به صفحه ي پوست
  .كه پوسته ي شما اينگونه نشان داده خواهد شد

http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm


  

  ..…)انصافاً مقدمه خيلي طوالني شد(حال شروع آموزش 

  ::::مرحله ي اول مرحله ي اول مرحله ي اول مرحله ي اول     •

 Style.css، فولدر پوسته ها، يك مرورگر فايرفاكس و فايل  Xamppكنترل برنامه ي * 
  .را باز كنيد

  . هدايت كنيدwordpress/localhost://httpمرورگر فايرفاكس را به آدرس * 

ده كنيد، يك مرورگر اينترنت اكسپلورر نيز  اگر مي خواهيد از روش اول استفا::::نكتهنكتهنكتهنكته
  .باز كنيد

اگر از روش اول استفاده مي كنيد بهتر از از چند مرورگر كمك بگيريد ولي اگر تنبل 
هستيد بازكردن مروگر فايرفاكس و اينترنت اكسپلورر نيز كفايت ميكند، ولي در كل 

  .روش اول روش خوبي نيست

  ) را باز كنيدIndex.php فايل در اين درس نيازي نيست كه: توجهتوجهتوجهتوجه(
 را نصب نكرده ايد و قادر هم نيستيد كه فايل ++Notepadاگر هم برنامه ي 

Style.css را در Notepad باز كنيد، بروي فايل Styel.css راست كليك كرده در 
 را انتخاب كنيد و در پنجره ي …Choose Program گزينه ي Open withزيرمجموعه 
   . را كليك كنيدokرا انتخاب كرده و  Notepadباز شده، 

  ::::مرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوم    •

http://localhost/wordpress


  : تايپ كنيد Style.cssكدهاي زير را در فايل 

body{ 
margin: 0; 
font-family: Arial, Helvetica, Georgia, Sans-serif;  
font-size: 12px; 
text-align: left; 
vertical-align: top; 
background: #ffffff; 
color: #000000; 
}   

 فعالً پوسته را چپ به راست درست مي كنيم، در جلسه ي آخر يه بخش كوچك در ::::نكتهنكتهنكتهنكته
 .مورد فارسي سازي يا راست به چپ كردن قالب به شما خواهيم گفت

  .…عكس زير را بنگريد تا متوجه شويد كه چه مي گويم

  

كنيد، تا تغييرات را  refresh ثبت كنيد و صفحه را Style.cssتغييرات را در فايل 
  .مشاهده كنيد



يعني ) :::: (دو نقطهدو نقطهدو نقطهدو نقطه عالمت {{{{و و و و } } } }  به معني بسته بودن است و داخل }}}} يعني باز و {{{{عالمت 
  .يعني توقف كد موردنظر) ; (سيمي كولنسيمي كولنسيمي كولنسيمي كولنشروع مقدار دهي و 

.  مورد استفاده قرار داديمCss را در ))))Cssسلكتور سلكتور سلكتور سلكتور  ( ( ( ({}bodyا به چه دليل ما كلمه ي ام
 قرار <body/>و  >body<دليل اين هست كه هر چيزي از صفحه ي وب بين تگهاي 

دارد، در نتيجه هنگامي كه شما به اين تگ استايل بدهيد، يعني به كل صفحه وب 
ر اين استايل قرار دارند بروي كل صفحه ي استايل داده ايد، بنابراين كدهايي كه د

  .بعدها عناصر جزئي تر صفحه را نيز استايل خواهيم داد. وب اعمال خواهند شد

  ::::توضيحات بيشترتوضيحات بيشترتوضيحات بيشترتوضيحات بيشتر    ◊

«««« margin: 0 -  توضيح اين مورد كمي براي من سخت است، البته نترسيد، كمي توضيح
وضوع را خواهيد دادنش براي شما دشوار است، در حقيقت زماني به درستي اين م

فهميد كه خود شما دست به كار شده و با آزمون و خطا متوجه شويد كه اين گزينه ها 
اين گزينه را خيلي راحت مي توانيد درك كنيد، مشكل اصلي براي (براي چه هستند

 هست كه در جلسات بعد به شما خواهم گفت و كاري شبيه به همين Paddingفهميدن 
marginدر ). درس امروز را متوجه شويد، كافيست.. …مهم نيست. د را انجام مي ده
 يك حاشيه براي شما بوجود مي آورد و فضا را به مقداري كه شما الزم marginحقيقت 

 برابر با صفر است يعني هيچگونه حاشيه يا marginاالن مقدار . داريد تخليه مي كند
داشته باشيد، عدد صفر را   فضاي خالي نخواهيد داشت ولي اگر مي خواهيد يك حاشيه

براي هر عددي كه مي نويسيد بايد واحد .  تغيير دهيد… ، يا غيره20px يا 10pxبه 
تنها عدد صفر است كه اگر واحد آنرا ننويسيد مشكلي پيش نمي . آن را نيز بيان كنيد

  .آيد
  .هر پيكسلي يك نقطه روي صفحه ي كامپيوتر است: 1111نكتهنكتهنكتهنكته
حاشيه اي كه در مورد آن صحبت مي كنيم قابل ديدن خيال نكنيد كه اين : 2222نكتهنكتهنكتهنكته

 را فاصلهفاصلهفاصلهفاصله در اينجا معني حاشيهحاشيهحاشيهحاشيهدر حقيقت . است، اين حاشيه يه حاشيه نامرئي مي باشد
   .مي دهد

 بصورت پيش فرض bodyدر عكس زير، هاياليت قرمز فضايي هست كه بوسيله ي تگ 
  )اد كرده ايماين رنگ قرمز را خود من ايج. ( اعمال شده استmarginبراي 



  

 ، همانگونه كه در عكس marginبعد از استايل كردن و قرار دادن مقدار صفر براي 
 چپ چسبيده يعني نوشته كامالً به سمت. زير مي بينيد ديگر فاصله اي وجود ندارد
خود شما بهتر است حالت هاي گوناگون را . است و هيچگونه فاصله اي وجود ندارد

  .تست كنيد تا بهتر متوجه شويد

  

«««« font-family: Arial, Helvetica, Georgia, Sans-serif; - اين خط، فونت هايي را 
همانگونه كه مشاهده مي كنيد، در اين قسمت اسم . براي صفحه ي وب، تعريف مي كند

 براي نشان Arial در ابتدا از فونت Style.css نوشته شده است، حال فايل چهار فونتچهار فونتچهار فونتچهار فونت
اشت،  را بروي كامپيوترش ندArialاگر كاربري فونت . دادن متنها استفاده مي كند

 براي كامپيوتر كاربر Helvetica نوشته هاي صفحه ي وب را با فونت Style.cssفايل 
 در صورت Sans-serif و در آخر Georgiaنشان خواهد داد، به همين ترتيب فونت 

شما مي توانيد هر فونتي را كه مايل . نداشتن سه فونت اولي نشان داده خواهد شد
  .بوديد در اين قسمت قرار دهيد

«««« font-size: 12px; - اين گزينه مشخص است، شماره را بزرگتر و يا كوچكتر كنيد تا 
  .تغييرات را مشاهده كنيد



«««« text-align: left; -اين .  اين گزينه نوشته هاي صفحه را به سمت چپ، تراز مي كند
  .تا تغييرات را مشاهده كنيدتغيير دهيد،  ;text-align: rightكد را به 

«««« vertical-align: top; - اگر .  مقايسه مي كندباالباالباالباال اين كد هر چيزي در صفحه را از
ز همان ا body تغيير دهيد، آنگاه تگ bottom  و ياmiddle به topشما مقدار را بجاي 

  .…امتحان كردنش رايگان است. طرف مقايسه مي شود

«««« background: #ffffff; -ه در  اين كد يعني، رنگ پس زمينه براي صفحه وب، ك
 براي سفيد و مقدار hex يك كد ffffff#عبارت . اينجا ما رنگ را سفيد قرار داده ايم

در جلسات بعد خيلي خوب با اين كدها .  براي سياه مي باشدhex يك كد #000000000000000000000000
  .آشنا مي شويد، االن مغز خود را زياد درگير اين قضيه نكنيد

«««« color: #000000; -ا يا نوشتها مي شود، كه در اينجا  اين كد مربوط به رنگ فونته
  .رنگ متن ها را سياه قرار داده ايم

 نيز com.schools3w حتماً به سايت CSSپيشنهاد مي كنم كه براي يادگيري بيشتر 
  .…سري بزنيد

 بروي كدها انجام داديد، تمامي بعد از تغييراتي كه ايجاد كرديد، و آزمايشهايي كه: : : : نننن....پپپپ
  .تغييرات را به حالت اول بازگردانيد

  :منبع

14-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  ))))15151515بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1388 / 02 / 12در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

  و استايل دهي لينكهاHexكدهاي : درس پانزدهم 

http://w3schools.com/css/default.asp
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-14
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-14
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-15/
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درس امروز كوتاه است و چون اين روزها . با نام خدا درس جديد رو شروع مي كنيم
قرار شد در اين . كمي سرم شلوغ است، از همين جهت خواهشاً زياد اعتراض نكنيد

ما در اين جلسه مي خواهيم رنگ .  را مورد بررسي قرار بدهيمHexجلسه كدهاي 
پس چيزهاي بيشتري را در مورد .  اجزاي صفحه انجام دهيمآميزي بيشتري را براي
  . خواهيد آموخت ))))Hex Codes((((كدهاي شانزده تايي كدهاي شانزده تايي كدهاي شانزده تايي كدهاي شانزده تايي 

  

  …براي خواندن كامل متن به ادامه مطلب برويد

 است، پيروي hex كه مخفف آن ))))hexadecimal((((كد شانزده تايي كد شانزده تايي كد شانزده تايي كد شانزده تايي اين تنظيمات از يك 
 اين معني را مي دهد body { color: #000000;}مثالً براي رنگ نوشته ها كد . مي كند

  .كه تمامي نوشته ها در بدنه ي سايت، به رنگ سياه در خواهند آمد

لفي در همچنين شما مي توانيد رنگ پس زمينه ي سايت خود را به رنگ هاي مخت
 به اين معني است كه پس body{ background: #ffffff; }براي مثال كد . بياوريد

  .زمينه ي صفحه ي شما سفيد خواهد بود

  ):):):):Hexadecimal Codes((((حال توضيح و نحوه ي عملكرد كدهاي شانزده تايي حال توضيح و نحوه ي عملكرد كدهاي شانزده تايي حال توضيح و نحوه ي عملكرد كدهاي شانزده تايي حال توضيح و نحوه ي عملكرد كدهاي شانزده تايي     ◊

.  مي آيد# شش رقمي هستند، همچنين قبل از اين كدها يك عالمت Hexتمامي كدهاي 
 كه رنگ سياه است، 000000000000000000000000#  كه رنگ سفيد است تاffffff#نج اين كدها از شماره ر

  .ادامه دارد



#ffffff, #eeeeee, #dddddd, #cccccc, #bbbbbb, #aaaaaa, #999999, #888888, 
#777777, #666666, #555555, #444444, #333333. #222222, #111111, 

#000000   

 هستند، رقم هاي سوم و چهارم نماينده رنگ قرمزرنگ قرمزرنگ قرمزرنگ قرمز  نمايندهHex رقم اول كدهاي 2
پس با اين اوصاف كد .  مي باشندرنگ آبيرنگ آبيرنگ آبيرنگ آبي رقم آخر نيز نماينده ي 2 و رنگ سبزرنگ سبزرنگ سبزرنگ سبز
#ff0000 را به رنگ قرمز كدررنگ قرمز كدررنگ قرمز كدررنگ قرمز كدر 550000550000550000550000# را مي دهد، همچنين كد رنگ قرمزرنگ قرمزرنگ قرمزرنگ قرمز به شما 

ا به  ررنگ قرمز كدرتريرنگ قرمز كدرتريرنگ قرمز كدرتريرنگ قرمز كدرتري نيز قابل پيش بيني است كه 220000220000220000220000#كد . شما خواهد داد
 0000000000000000ff# را به شما خواهد داد و در آخر كد رنگ سبزرنگ سبزرنگ سبزرنگ سبز 00000000ff00# حال كد. شما مي دهد

پس منظور اين كدها را متوجه شده ايد و متوجه شده ايد كه .  را مي دهدرنگ آبيرنگ آبيرنگ آبيرنگ آبي
  .تركيب اين كدها رنگهاي مختلفي را خواهد داد

  ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    •

  : تايپ كنيد{ }bodyكدهاي زير را در زير سلكتور 

a:link, a:visited{ 
text-decoration: underline; 
color: #336699; 
}   

 

        اين كدها براي چه هستند؟اين كدها براي چه هستند؟اين كدها براي چه هستند؟اين كدها براي چه هستند؟    ◊
ويد كه تمامي لينك  مطمئن مي ش;text-decoration: underlineدر ابتدا شما با كد 

 خواهند داشت و همچنين چون كد ))))Underline((((خط زيرينخط زيرينخط زيرينخط زيرينهاي موجود در وب سايت 
color: #336699; را اضافه كرده ايد، تمامي رنگ لينك هايتان به رنگ آبي در خواهد 

دو رقم ( باالترين شماره مي باشد  اين رنگ آبي هست چون دو رقم آخر دارنده ي. آمد
   ).گ آبي مي شودآخر مربوط به رن

  ::::حاال معرفي سلكتور هاحاال معرفي سلكتور هاحاال معرفي سلكتور هاحاال معرفي سلكتور ها    ◊



« a:link -وقتي شما مي .  اين كد براي استايل يا صفحه آرايي لينكها بكار مي رود
 استفاده مي <a/> و >a<خواهيد يك نوشته را به لينك تبديل كنيد مسلماً از تگهاي 

قرار مي گيرند را بنابراين اين سلكتور تمامي نوشته هايي كه داخل اينگونه تگها . كنيد
  .استايل دهي مي كنند

«««« a:visited - اين كد براي استايل يا صفحه آرايي لينكهايي كه قبالً كليك شده است 
 نوشته a:visited داخل Visited، بكار برده مي شود، بنابراين )صفحه هاي ديده شده(

  .شده است

، هنگامي كه شما اينكار را اگر دقت كرده باشيد ما دو سلكتور را با هم استايل داده ام
براي اينكار بايد بين . انجام دهيد تمامي مشخصات براي هر دو سلكتور اعمال مي شود

اين عملي كه ما انجام داديم تنها براي كوتاهي و .  قرار دهيد)))) ,  ,  ,  , ((((سلكتور ها بايد عالمت 
 را انجام مي خالصه كردن كار است وگرنه شما مي توانيد كد زير را كه دقيقاً كار كد باال

  .دهد را استفاده كنيد

a:link{ 
text-decoration: underline; 
color: #336699; 
} 
a:visited{ 
text-decoration: underline; 
color: #336699; 
}   

 ::::مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم مرحله دوم     •

  : تايپ كنيد{ }a:link, a:visitedكد هاي زير را زير سكلتورهاي 

a:hover{ 
text-decoration: none; 
}  

        حال اين كد براي چيست؟حال اين كد براي چيست؟حال اين كد براي چيست؟حال اين كد براي چيست؟    ◊
 براي زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه شما كرسر موس را بروي a:hoverسلكتور 

 را براي اين سكلتور قرار داده ;text-decoration: noneو چون ما كد . لينكها مي بريد



 آن ناپديد خط زيرينخط زيرينخط زيرينخط زيرينايم، كاري كرديم كه هرگاه كرسر موس بروي لينكي قرار گرفت، 
  .دشو

اگر شما مي خواهيد كه هنگام قرار گرفتن كرسر بروي لينكها رنگ آنها نيز تغيير كند، 
مي توانيد از كد زير استفاده كنيد، كامالً همه چيز مشخص است و فكر نكنم كه نيازي 

 :به توضيح داشته باشد

a:hover{ 
text-decoration: none; 
color: #ff0000; 
}   

 مطلب  ناراحت نباشيد چون.. …منتظر درسهاي بعدي باشيداين درس خيلي كوتاه بود، 
ضرب المثل گرفته شده از فرهنگستان .. (…طوالني نشانه ي ننوشتن است

  )وبالگستان

  :منبع

15-nlesso-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

 

  ))))16161616بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1388 / 02 / 25در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

 Floatو ) Width(كار با پهنا 

در اين درس كار با آن را ادامه .  را شروع كرده ايمcssمدتي هست كه كار با استايل يا 
  .خواهيم داد
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 يا همان باكس divدر اين درس مي خواهيم، نحوه ي تنظيم كردن پهنا را براي هر 
همچنين شما را از ايرادات . مخفي توضيح دهيم و اينكه چگونه آنها را مرتب كنيم

  .هنگام ساخت پوسته، آگاه خواهيم كرد

  …براي خواندن كامل متن به ادامه مطلب مراجعه كنيد

  

  :ال زير را انجام دهيدرسمي درس اعم قبل از شروع

Xampp Control و فولدر پوستها، مرورگر فايرفاكس، فايل index.php  و فايل
Style.cssرا باز كنيد .  

        ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    •
اولين چيزي كه بايستي انجام دهيد، اين است كه پهناي اصلي پوسته تان را مشخص 

براي پوسته مان  پيكسل 750ما در اين آموزش مي خواهيم كه از پهناي . كنيد
.  پيكسلي يك اينج است100اين را نيز به خاطر داشته باشيد كه هر . استفاده كنيم

 پيكسل استفاده نمي كنيم اين است كه در صورت 900يكي از داليلي كه ما از پهناي 
 600 در 800 پيكسل، بيننده هايي كه داراي رزولوشن 900استفاده از اندازه ي 

 پيسكل را به طور مستقيم نمي توانند 100سايت شما حدود هستند، هنگام تماشاي 
   .مشاهده كنند



   پيكسل محدود كنيم؟ پيكسل محدود كنيم؟ پيكسل محدود كنيم؟ پيكسل محدود كنيم؟750750750750حال چگونه پهناي كلي پوسته را به حال چگونه پهناي كلي پوسته را به حال چگونه پهناي كلي پوسته را به حال چگونه پهناي كلي پوسته را به     ◊

 ,headerبراي اينكار بايد يه باكس مخفي ايجاد كنيم كه تمامي اجزاي صفحه، مانند 

container, sidebarو  footerراي اينكار مراحل خوب پس ب.  را درون خود قرار دهد
  :زير را انجام دهيد

  . وارد كنيدindex.php در فايل >body< را بعد از <”div id=”wrapper> كد -
   . اضافه كنيدindex.php در فايل <body/> را قبل از <div/> همچنين كد -

حتماً متوجه شديد كه ما يك باكس مخفي ايجاد كرديم كه تمامي اجزا را درون خودش 
  . استجا داده

  : براي استايل دهي تايپ كنيدStyle.cssحال كدهاي زير را در فايل 

#wrapper{ 
margin: 0 auto 0 auto; 
width: 750px; 
text-align: left; 
}   

 id كه با مشخصه ي divبراي آدرس دهي به يك  # از عالمت style.css، بويژه در cssدر 
د اين سوال برايتان پيش بيابيد كه خوب شاي. نام دهي شده است، استفاده مي كنيم

جواب اين است كه اگر شما .  آدرس بدهيمclass هاي داراي مشخصه ي divچگونه به 
 نقطه (wrapper.  داشته باشد بايد از<”div class=”wrapper>عبارتي مانند كد 

wrapper ( بجاي#wrapper)  مربعwrapper (ممكن است كه متوجه . استفاده كنيد
يد، اصالً نگران نباشيد در ادامه هنگامي كه چند مثال را مشاهده كرديد، نشده باش

 .كامالً موضوع را درك خواهيد كرد

 كنيد تا refresh كرده و مرورگرتان را saveتغيرات داده شده در هر دو فايل را 
  .تغييرات را مشاهده كنيد

  ::::توضيحات بيشترتوضيحات بيشترتوضيحات بيشترتوضيحات بيشتر    ◊



«««« margin: 0 auto 0 auto; -ن است كه به ترتيب، صفر پيكسل  معني اين كد اي
حاشيه از باال ، فاصله ي خودكار از راست، صفر پيكسل حاشيه از پايين و حاشيه ي 

  . خودكار از چپ بوجود آيد

«««« width: 750px; -كامالً واضح هست و نيازي به توضيح نيست .  

«««« text-align: left; -ي كند و  اين خط، تراز نوشته هاي داخل باكس مخفي را تعيين م
 :body{ text-alignمي توانيد بجاي كد . نوشته ها را به سمت چپ متمايل مي نمايد

left;} از كد text-align: center; استفاده كنيد تا فرق اين دو را متوجه شويد.  

        ::::مرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوم    •
  .پيكسل دهيد 750 و به آن پهناي float را به سمت چپ Headerباكس 

  :مانند زير

#header{ 
float: left; 
width: 750px; 
}  

        ::::مرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوم    •
 . پيكسل دهيد500 و پهناي float به سمت چپ Containerبه باكس 

#container{ 
float: left; 
width: 500px; 
}  

        ::::مرحله ي چهارممرحله ي چهارممرحله ي چهارممرحله ي چهارم    •
.  پيكسل و رنگ خاكستري دهيد240 و پهناي float را به سمت چپ Sidebarباكس 

 .)ماند، در ادامه دليل اينكار را توضيح خواهيم داد پيكس بي استفاده مي 10حدود (

.sidebar{ 
float: left; 
width: 240px; 
background: #eeeeee; 
}   



 sidebar براي آدرسي دهي به باكس مخفي اي كه اسمش #ما در اينجا از عالمت : توجه
 است دليلش اين. كمك گرفته ايمنقطه در حالي كه از يك . نكرده ايمنكرده ايمنكرده ايمنكرده ايماست، استفاده 

 همچنين .id تعريف كرده ايم نه class را با مشخصه ي sidebarكه در باكس مخفي نام 
 يك رنگ background: #eeeeeeاست و رنگ   رنگ سفيدffffff#بياد بياوريد كه 

 container و sidebarدر اينجا ما تنها براي اينكه بين . خيلي خاكستري روشن مي باشد
مينه ي سايدبار رنگ خاكستري روشن داده ايم، چون قرار تفاوت ايجاد كنيم، به پس ز

 پيسكل باقي مانده را بعنوان فاصله ي بين اين دو باكس استفاده 10است در ادامه 
 .كنيد

        ::::مرحله پنجممرحله پنجممرحله پنجممرحله پنجم    •
  : مشخصه هاي زير را بدهيدfooterبراي باكس مخفي 

#footer{ 
clear: both; 
float: left; 
width: 750px; 
}   

  در استايل نويسي وجود دارد؟ در استايل نويسي وجود دارد؟ در استايل نويسي وجود دارد؟ در استايل نويسي وجود دارد؟Footer و  و  و  و Header بين  بين  بين  بين  چه تفاوتيچه تفاوتيچه تفاوتيچه تفاوتي    ◊

كد .  مي باشد{}footer براي سلكتور ;clear: bothتنها تفاوت داشتن عبارت : جواب
مورد بحث براي اين اضافه مي شود تا مطمئن شويم كه فوتر قالب به هيچ جزء ديگري 

  . نمي چسبدsidebarيا و  containerبراي مثال فوتر به باكس . از قالب اضافه نمي شود

  .كنيد refershتغيرات را ثبت كرده و مرورگرتان را 

  ::::مرحله ي ششممرحله ي ششممرحله ي ششممرحله ي ششم    •
 پيكسل باقي مانده را به سايدبار بعنوان فاصله يا حاشيه نامرئي 10حال در اين مرحله 

حاال كد استايل سايدبار ما .  كمك مي گيريمmarginبراي اينكار از كد . اضافه مي كنيم
  :شبيه زير است

.sidebar{ 
float: left; 
width: 240px; 
background: #eeeeee; 



margin: 0 0 0 10px; 
}   

 چپ   پيكسل اضافه شده به10نماييد تا  refresh كنيد و مرورگر را saveفايل را 
 .سايدبار را مشاهده خواهيد كرد

«««« margin: 0 0 0 10px; -است، صفر  معني آنها به ترتيب يعني صفر از باال، صفر از ر
همچنين وقتي كه اندازه ي مورد نظر ما صفر باشد الزم .  پيكسل از چپ10از پايين، 

  . را جلوي آن بنويسيمpxنيست كه عبارت 

        ):):):):مرحله ي اضافيمرحله ي اضافيمرحله ي اضافيمرحله ي اضافي((((مرحله ي هفتم مرحله ي هفتم مرحله ي هفتم مرحله ي هفتم     •
 پيسكل فاصله اي كه به بخش چپ سايدبار داده 10در اين مرحله مي خواهيم كه بجاي 

با انجام اينكار خواهيد ديد كه اليه هاي شما خواهد . مپيكسل فاصله قرار دهي20ايم، 
شكست و فشار آورده شده به سايدبار باعث مي شود كه باكس سايدبار در زير باكس 

containerپيكسل حاشيه باعث مي شود كه جمع 20دليلش اين است كه .  قرار گيرد 
 wrapperا باكس  پيكسل شود در صورتي كه م760 جمعاً Sidebar و Containerپهناي 
البته ممكن است اين خطا در فايرفاكس نشان داده .  پيكسل پهنا داده ايم 750تنها 

نشود و تنها در اينترنت اكسپلورر اينگونه نشان داده شود، چون باگ هاي فايرفاكس 
در هر حال توجه كنيد كه حتماً اندازه هايي . بسيار كمتر از اينترنت اكسپلورر هستند

   .ي صفحه مي دهيد متناسب با ساير اجزا باشدكه به اجزا

 اضافه sidebar را به سلكتور ;display: inlineبراي برطرف كردن اين باگ، عبارت 
  :حال كد ما به اين صورت خواهد بود. كنيد

.sidebar{ 
float: left; 
width: 240px; 
background: #eeeeee; 
margin: 0 0 0 10px; 
display: inline; 
}   

 .س امروز به پايان رسيددر

  .نلود كنيد را مي توانيد داstyle و index و فايلهاي نهايي

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/16/index-lesson-11.txt
http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/16/style-lesson-11.txt


اميدوارم كه از اين درس هم لذت برده باشيد، به زودي اين دوره ي آموزش نيز به 
  …پايان خواهد رسيد


��:  
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 قالب بندي پست ها و حواشي آن

به . …نمي دانم كه در اين شرايط كشور، نوشتن يك پست آي تي جايز هست يا خير 
  .هر حال بعد از يك دقيقه سكوت بخاطر حوادث ناگوار اخير درس را شروع مي كنيم

  

همانطور كه از عنوان درس مشخص هست در اين درس قرار است كه پست ها يا 
  .را قالب بندي كنيم مطالب پوسته

   …براي شروع رسمي درس به ادامه مطلب مراجعه كنيد

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-16
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-17/
http://www.p30help.ir/author/admin/


  . نيازي نداريدindex.phpدر اين درس شما به فايل 
  .  را باز كنيدstyle.cssو , Firefox, فولدر پوسته, Xampp Controlموارد 

  ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    •

  : كد هاي زير را وارد كنيد{}body را باز كنيد و در باالي كد style.cssفايل 

body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, blockquote, p{ 
margin: 0; 
padding: 0; 
}  

در .  است;margin: 0 0 0 0 دقيقاً همان عبارت ;margin: 0 توجه كنيد كه عبارت •
حقيقت وقتي كه تمامي مقادير يكسان باشند، شما مي توانيد براي خالصه نويسي از يك 

همين . شماره استفاده كنيد كه اين يك شماره براي تمامي حالت ها استفاده مي شود
  . هم استفاده كرديمpaddingكار را براي 

  .اه كنيد كرده و تغييرات را در مرورگر مورد نظر نگsave فايل را •

اما .  من به شما گفتم كه كد مورد نظر را باال يا پايين كدهاي ديگر قرار دهيد::::نكتهنكتهنكتهنكته
شما مي توانيد كدها را در هر كجا تايپ كنيد . بدانيد كه اين ها همگي اختياري هستند

  .و يا قرار دهيد، اين كار را تنها براي سازماندهي و مديريت بهتر كدها به شما گفتم

  :::: دوم  دوم  دوم  دوم مرحله يمرحله يمرحله يمرحله ي    •

 را استايل دهيم، پس كدهاي زير را در ))))H1((((عنوان پست ها عنوان پست ها عنوان پست ها عنوان پست ها حال زمان آن رسيده كه 
  : تاپپ كنيد{}bodyپايين 

h1{ 
font-family: Georgia, Sans-serif; 
font-size: 24px; 
padding: 0 0 10px 0; 
}   



««««    font-family: Georgia, Sans-serif;    ---- اين كد عنوان پست ها را از فونت Arial 
 Sans serif، از فونت Georgiaو در صورت نبود فونت .  تغيير مي دهدGeorgiaبه 

 .استفاده مي كند

««««    font-size: 24px;    ----توجه كنيد، شما اندازه ي فونت را .  اين گزينه كامالً واضح است
 از اين قانون يا H2 و H1 تنظيم كرديد، در صورتيكه تگ هاي 12121212px مقدار {}bodyدر 

.  از قانون خودشان پيروي مي كنندheadingد پيروي نمي كنند، بلكه تگ هاي اين خط ك
  .پس براي كنترل آنها، شما بايد آنها را بصورت جداگانه قالب بندي كنيد

««««    padding: 0 0 10px 0;    ---- اين كد به معني اين است كه از ناحيه ي پايين H1 ده 
 فضاي بين عنوان وبالگ ها و  پيكسلي را براي10اين فضاي . پيكسل فاصله بيافتد

  .توضيحات وبالگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  . كنيد و آنرا مشاهده كنيدsaveتغييرات را 

  

  ::::مرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوم    •

بعد از تغيير در هر بالك و . ( تايپ كنيد{}container#ور كد هاي زير را در زير سلكت
  .)يا تايپ هر كد تغييرات را ثبت كرده و آنها را در مرورگر خود مشاهده كنيد

.post{ 
padding: 10px 0 10px 0; 
}   

 براي هر پست اضافه div باال و پايين به هر   پيكسل فاصله از ناحيه10شما با اين كد (
 .)كرده ايد

.post h2{ 
font-family: Georgia, Sans-serif; 
font-size: 18px; 
}   



 را فقط براي پست ها هدف H2 هاي sub-headings به طور ويژه post h2سلكتور (
 ).گيري مي كند، به زبان خودمان اين سلكتور تنها به عنوان پستها ويژگي مي بخشد

.entry{ 
line-height: 18px; 
}   

ه ي بين خطوط يك مطلب را معين مي كند كه در اينجا ما براي آن  فاصلline-heightكد (
مي توانيد مقدار آنرا به اعداد .  را انتخاب كرده ايم18181818px و مناسب  مقدار متوسط

ولي در پايان مقدار را . مختلف تغيير دهيد تا وظيفه ي اين خط كد را بهتر متوجه شويد
 .) پيكسل بازگردانيد18به همان 

  ::::رمرمرمرممرحله چهامرحله چهامرحله چهامرحله چها    •

  : تايپ كنيد{}a:hoverكد پاينن را در زير سلكتور

p{ 
padding: 10px 0 0 0; 
}   

 داده شده، padding با پاراگراف هاي متن سروكار دارد و با توجه به مقدار pسلكتور (
 ). پيكسل خواهد بود10pxفاصله ي هر پاراگراف از ديگري 

  ::::مرحله ي پنچممرحله ي پنچممرحله ي پنچممرحله ي پنچم    •

  : تايپ كنيد{}entry كد زير را در پايين سلكتور

p.postmetadata{ 
border-top: 1px solid #ccc; 
margin: 10px 0 0 0; 
}   

تگ هاي پاراگراف تگ هاي پاراگراف تگ هاي پاراگراف تگ هاي پاراگراف  را درون postmetadataاگر بياد داشته باشيد، تگ باكس مخفي 
))))p((((  قرار داده ايد) اگر بياد نداريد يك نگاهي به فايلindex.phpپس ).  بياندازيد

 . آدرس دهي كنيدp.postmetadataوانيد به صورت براي استايل دادن به آن مي ت



 ، شما يك حاشيه خاكستري با ضخامت يك postmetadataبراي تگ باكس مخفي 
 postmetadata پيكسلي از طرف باال را به 10پيكسل از سمت باال و يك فاصله ي 

  .داده ايد
عات هر  براي اين است كه اطالpostmetadata اگه بياد داشته باشيد بخش ::::نكتهنكتهنكتهنكته

   . را درون آن جاي دهيم…پست مانند دسته ي پست، تعداد نظرات پست و

 معني border-leftعبارت . است) فقط از باال( حاشيه از باال border-topمعني عبارت 
 و border-bottomو به همين ترتيب براي ) فقط از سمت چپ(حاشيه از سمت چپ 

border-rightمثال معني عبارت براي.  نيز معني اش واضح است border: 1px solid 

#cccاز هر چهار طرف حاشيه خاكستري با ضخامت يك پيكسل داده شود:  اين است كه.  

  ::::مرحله ي ششممرحله ي ششممرحله ي ششممرحله ي ششم    •

  : تايپ كنيد{}p.postmetadataكدهاي زير را در پايين سلكتور 

.navigation{ 
padding: 10px 0 0 0; 
font-size: 14px; 
font-weight: bold; 
line-height: 18px; 
}   

صفحه ي صفحه ي صفحه ي صفحه ي  و صفحه ي بعديصفحه ي بعديصفحه ي بعديصفحه ي بعدي يا همان قسمت navigation در اين كد شما براي بخش
 :در حقيقت شما.  قالب بندي مي كنيدقبليقبليقبليقبلي

  . پيكسل حاشيه از باال اضافه كرديد10 •
  . تغيير داديد14px اندازه ي فونت را به •
   پهناي فونت را به ضخيم عوض كرديد•
   .پيكسل افزايش داديد 18 ارتفاع خط را به •

ديگر . خوب درس امروز ما كه كار و قالب دهي به بخش پست ها بود به پايان رسيد
  .…چيزي به پايان كلي دروس نمانده است

  :منبع
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 صفحه آرايي با سايدبار

در اين درس به شما خواهيم آموخت . كم كم در حال رسيدن به جلسات پاياني هستيم
صفحه آرايي . كه چگونه به سايدبار قالب خود ويژگي ببخشيد و آنرا صفحه آرايي كنيد

ر اين جلسه تنها مي توانيم بخش از همين جهت ما د. سايدبار شامل بخش هاي است
هاي اصلي را به شما معرفي كنيم و شما براي مطالعه ي جزئيات بايد خود تحقق و تفحص 

  …كنيد

  

  … آرايي كنيم به ادامه مطلب برويدبراي شروع درس و اينكه چگونه سايدبار را صفحه

، مرورگر فايرفاكس، فولدر style.css ، فايل index.phpمثل هميشه شما بايستي 
  .را باز كنيد Xamppپوسته ي مورد نظر و در آخر تنظيمات برنامه ي 

  ::::مرحله ي اول مرحله ي اول مرحله ي اول مرحله ي اول     •

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-17
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   تايپ كنيد{}sidebar.كدهاي زير را در پايين 

.sidebar ul{ 
list-style-type: none; 
margin: 0; 
padding: 0 10px 0 10px; 
}   

اي كه درون سايدبار هستند را صفحه آرايي كرده  ulحال شما با اين كد ها تگ هاي 
 هاي تو در تو، ويژگي ul و همچنين ulتمامي تگ هاي . ايد و به آنها ويژگي بخشيده ايد

 .هاي مورد نظر را به ارث خواهند برد

  ::::براي مثال براي مثال براي مثال براي مثال 

  

 هاي دوم كه با رنگ آبي مشخص شده اند با وجود ulهمانگونه كه مشاهده مي كنيد، 
 اول را به ارث مي ul اصلي قرار دارند، باز هم ويژگي هاي ulاينكه در زير مجموعه ي 

 دوم ul اول بدهيد، همين حاشيه براي ulراي مثال اگر شما حاشيه اي را براي ب. برند
  .نيز داده خواهد شد

  . كنيد تا تغييرات را مشاهده كنيدrefreshمرورگرتان را  تغييرات را ثبت كرده و

 به باال و پايين سايدبار شما اضافه شده padding پيكسل  پيكسل  پيكسل  پيكسل 10101010توجه كنيد كه چطور 
  ) عكس زير. (است



  

  ::::مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم     •

  . تايپ كنيد{}sidebar ul.كدهاي زير را پايين كدهاي 

.sidebar ul li{ 
padding: 10px 0 10px 0; 
}   

زارك يا ويجيت درون سايدبار فاصله اي با اين كد مشاهده خواهيد كرد كه بين هر اب
 )عكس زير را با عكس بااليي مقايسه كنيد. ( پيكسلي از باال و پايين ايجاد مي گردد10

  

         در مكان اول اضافه نكرديم؟ در مكان اول اضافه نكرديم؟ در مكان اول اضافه نكرديم؟ در مكان اول اضافه نكرديم؟ul پيكسل فاصله را به تگ  پيكسل فاصله را به تگ  پيكسل فاصله را به تگ  پيكسل فاصله را به تگ 10101010چرا اين چرا اين چرا اين چرا اين     ◊
دليل اينكار اين بود كه ما مي خواهيم كه بين اجزا يا ابزارك هاي داخل سايدبار فاصله 

ايجاد كنيم، براي مثال مي خواهيم بين فرم جستجو و تقويم فاصله اي وجود داشته 
ت كه در اين صور. باشد يا بين تقويم و برگه ها فاصله ي مشخصي وجود داشته باشد

كه ) padding(حال شما با فاصله اي .  سايدبار ويژگي بخشيدul درون liبايستي به تگ 
   . پيكسلي ايجاد كرده ايد10به سايدبار داده ايد بين اجزاي داخل سايدبار فاصله اي 

  ::::مرحله ي سوم مرحله ي سوم مرحله ي سوم مرحله ي سوم     •



  : تايپ كنيد{}sidebar ul li.خط هاي زير را در پايين كد هاي 

.sidebar ul li h2{ 
font-family: Georgia, Sans-serif; 
font-size: 14px; 
}   

 را صفحه آرايي {}post هاي زير مجموعه ي sub-headingبياد بياوريد كه چگونه 
 عنوان اصلي هر ابزارك را صفحه بندي مي ul li h2در حقيقت شما با سلكتور . كرديم
 .كنيد

  .زارك را مشاهده كنيدحاال شما مي توانيد ويژگي هاي داده شده به عنوان هر اب

  

 دربارهدربارهدربارهدربارهبراي اينكه مديريت بخش برگه ها حرفه اي تر باشد من خود عالوه بر برگه ي 
از طريق ) رت تو در تو و معموليبصو(يكسري برگه ي ديگر بصورت هاي مختلف 

اگر دقت كرده باشيد فاصله ي هر كدام از . مديريت بخش وردپرس ايجاد كرده ام



 پيكسل است كه كمي نازيبا بوده و بخش سايدبار ما را 10برگه ها با ديگري حدود 
  .زشت مي كند

        دليل اين فاصله بين هر كدام از برگه ها چيست؟دليل اين فاصله بين هر كدام از برگه ها چيست؟دليل اين فاصله بين هر كدام از برگه ها چيست؟دليل اين فاصله بين هر كدام از برگه ها چيست؟    ◊
 هاي سطوح زير liبنابراين .  داده ايدpadding مقداري {}sidebar ul li.چون شما به 

. ويژگي به ارث مي برند) padding(دست نيز بر اساس قانون وراثت از اين فاصله 
   .براي حل اين مشكل مرحله ي چهارم را بخوانيد

  ::::مرحله ي چهارم مرحله ي چهارم مرحله ي چهارم مرحله ي چهارم     •

  : تايپ كنيد{}sidebar ul li h2.كد زير را زير كدهاي بخش 

.sidebar ul ul li{ 
padding: 0; 
}   

 هاي زير دست li، صفرصفرصفرصفر) padding( و مقدار فاصله ي {}sidebar ul ul li.با سلكتور 
 . پيسكلي را از دست داده و به همان حالت اول باز مي گردند10ويژگي فاصله ي 

  ::::نتيجه اين هستنتيجه اين هستنتيجه اين هستنتيجه اين هست

  

  : اضافه كنيد{}sidebar ul ul li. را نيز به line-height: 24pxكد 

  



ي را در زير فرم جستجو پيدا اگر با انجام اينكار شما در اينترنت اكسپلورر، فضاي اضاف
 اضافه كنيد تا اين مشكل style.cssرا به سلكتور هاي زير در  formكرده ايد، عبارت 

  :برطرف شود

body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, address, blockquote, 
dd, dl, hr, p{ 
margin: 0; 
padding: 0; 
}   

 :بايد كد شما شبيه به اين شده باشد

body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, address, blockquote, 
dd, dl, hr, p, form{ 
margin: 0; 
padding: 0; 
}   

 ) :) :) :) :مرحله ي اختياريمرحله ي اختياريمرحله ي اختياريمرحله ي اختياري((((مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم     •

با انجام . اين مرحله تنها براي افزايش زيبايي سايدبار و بويژه بخش تقويم مي باشد
 دهد و از اين اين مرحله تقويم شما كشيده شده و تمام بخش سايدبار را پوشش مي

االن شكل تقويم شما به صورت زير است، همانطور . نظر سايدبار شما را زيباتر مي كند
كه مي بينيد فضاي خالي زيادي در سمت راست تقويم وجود دارد كه از آن استفاده 

  .نشده است

  



 آن را idبراي صفحه آرايي تقويم بايد ابتدا تگ مربوط به آن، مكان قرار گيري آن و نام 
 Page رفته و سپس Viewبراي انجام اينكار در مرورگر فايرفاكس به تب . پيدا كرد

Source كدهاي مروبط به سايدبار در بخش پايين كدهاي سورس . را انتخاب مي كنيم
  :د، بنابراين اسكرول را به پايين كشيده تا به كدهاي زير برسيدهستن

  

-wp كه مقدار آن id با مشخصه ي Tableحاال شما مي دانيد كه تقويم در تگ 

calendarاست، قرار دارد .  

 هدف گيري  هدف گيري  هدف گيري  هدف گيري style.css را داخل فايل  را داخل فايل  را داخل فايل  را داخل فايل wp-calendarاما سوال اين است كه چطور اما سوال اين است كه چطور اما سوال اين است كه چطور اما سوال اين است كه چطور     ◊
  كنيم؟كنيم؟كنيم؟كنيم؟

        اما چرا؟اما چرا؟اما چرا؟اما چرا؟. . . .  هست هست هست هست{}table#wp-calendarجواب جواب جواب جواب 
نام گذاري شده  id كه با مشخصه ي ))))div((((باكس مخفي باكس مخفي باكس مخفي باكس مخفي قبالً به شما نحوه ي هدف گيري 

در ). رار مي داديم را در ابتداي نام آن ق#بايد يك عالمت (بود را آموزش داده بوديم 
 پس بصورت id داريد با مشخصه ي table يك divاين مورد شما فقط بجاي 

table#wp-calendarآنرا هدفگيري مي كنيم .   

 منحصر به فرد است بنابراين اين سلكتور براي ساير تگها {}wp-calendar#چون 
م منحصر به فرد تر اما اگر شما مي خواهيد كه اين مقدار را باز ه. استفاده نخواهد شد

  . استفاده كنيد{}sidebar ul li table#wp-calendar.كنيد مي توانيد از سلكتور 

اما سوال اصلي اينجاست كه چگونه اين كشش را ايجاد كنيم تا تمامي فضاي سايدبار 
  .…به همين سادگي.  كمك مي گيريمwidth: 100%براي اينكار از كد . پر شود

  : تايپ كنيد{}sidebar ul ul li.يين كدهاي پس كدهاي زير را در پا

table#wp-calendar{ 
width: 100%; 
}   



 …تغييرات را ثبت و مشاهده كنيد

  

««««    width: 100%;-  هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته اين كد در مورد پهناي بخش
 گذاشته ايد كه در اين صورت تمامي %100مي شود و در اينجا شما مقدار آن را 

 شما مي توانيد به آن %100البته بجاي . فضاي سايدبار توسط اين مقدار پر خواهد شد
  . پيكسل200پيكسل نيز بدهيد مثالً 

 ظاهر سايدبار را كمي بهتر كرده ايم ولي .فكر كنم كه از حالت قبلي بهتر به نظر برسد
  .…هنوز كمي كار دارد كه در جلسات آينده به آن خواهيم پرداخت

  :منبع

18-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  ))))19191919بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1388 / 05 / 20در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

 indexفوتر و تقسيم بندي فايل فوتر و تقسيم بندي فايل فوتر و تقسيم بندي فايل فوتر و تقسيم بندي فايل 

درس امروز ما كوتاه خواهد بود و در آن به نحوه ي ايجاد فوتر و مهم تر از آن تقسيم 
. خواهيم پرداخت) براي مديريت بهتر( به چندين فايل كوچكترindex.phpبندي فايل 

ز دست  اهميت خود را اindex.phpالبته اين مجزا كردن باعث نمي شود كه فايل 
  .بدهد

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-18
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-19/
http://www.p30help.ir/author/admin/


  

  .…براي شروع درس به ادامه مطلب مراجعه كنيد

  . را باز كنيدXampp ,Firefox, index.php, style.cssبراي شروع كار 

  ::::مرحله اولمرحله اولمرحله اولمرحله اول    •

بعد از اين همه .  بدهيدfooterباكس مخفي باكس مخفي باكس مخفي باكس مخفي ز باال به ا) padding ( پيكسل فاصله پيكسل فاصله پيكسل فاصله پيكسل فاصله10101010
بنابراين كد را به شما نمي دهم، خود . درس بايد اينكار را خودتان بتوانيد انجام دهيد

  .شما بايد اينكار ساده را انجام دهيد

  ::::مرحله دوممرحله دوممرحله دوممرحله دوم    •

 هجدههجدههجدههجده ))))line-height((((ارتفاع خط ارتفاع خط ارتفاع خط ارتفاع خط  يك footer داخل باكس مخفي Pبه تمام تگهاي 
 مي كنم، سلكتور مورد نظر براي تگهاي پاراگراف كمككمككمككمكبه شما يك . بدهيد پيكسليپيكسليپيكسليپيكسلي
شما امروز خودتان بايد اين ارتفاع خط را به . ( مي باشد{}footer p# فوتر divدرون 

  .)اين سلكتور بدهيد

  ::::مرحله سوممرحله سوممرحله سوممرحله سوم    •

 php    مطمئن شويد كه نوع يا پسوند فايل.  بسازيدheader.phpيك فايل جديد بنام     »»»»
  . معموليDocumentه يك فايل باشد ن



 شروع كنيد به انتخاب headerتگ پاياني باكس مخفي تگ پاياني باكس مخفي تگ پاياني باكس مخفي تگ پاياني باكس مخفي  ، از index.php درون فايل »»»»
بعد از انتخاب كردن .  كنيدselectكردن و تا هر آنچه كه در باالي آن قرار دارد را 

 paste بچسبانيد يا همان header.php كرده و درون فايل cutتمامي خطوط، آنها را 
  .يدكن

  

  

  . من را براي فهم بيشتر دانلود كنيدphp.headerحال مي توانيد فايل 

  ::::مرحله چهارممرحله چهارممرحله چهارممرحله چهارم    •

كدهاي ( بفهمانيد كه از اين به بعد بايد كدهاي قبلي Index.phpشما بايد به فايل 
اي اينكار خط زير را در ابتداي بر.  بخواندheader.phpرا از داخل فايل ) مربوط به هدر

  : در عوض كدهاي قبلي بنويسيدindex.phpفايل 

<?php get_header(); ?>  

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/19/header-lesson-19.txt


 

اي داخل فايل كد باال يك تابع داخل سيستم وردپرس است كه به طور ويژه كده
header.php را درون فايل index.phpدر حقيقت كد باال كد طوالني .  مي خواند

<?php include (TEMPLATEPATH . ‘/header.php’); ?> را براي شما خالصه 
 .مي كند

شما نبايد هيچ تغييري را .  كنيدrefresh كرده و مرورگر خود را saveتغييرات را 
 ي شما شكسته به نظر برسد يا ايرادي داشته باشد در اگر پوسته. مشاهده كنيد

  .هنگام انتقال كدها حتماً شما اشتباهي انجام داده ايد

  :::: مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم مرحله ي پنجم•

 مرحله ي پنجم نيز تقريباً مانند مراحل قبل است، منتها اينبار براي فايل »»»»
sidebar.phpانجام خواهيم داد .  

 و درون فايل cutن باكس، كدها را انتخاب،  تا پايان آsidebarشروع باكس مخفي شروع باكس مخفي شروع باكس مخفي شروع باكس مخفي  از »»»»
sidebar.phpبچسبانيد .  

 php?> بجاي كدهاي برداشته شده كد index.php سپس، در داخل فايل »»»»

get_sidebar(); ?>را تايپ كنيد .  
دوباره شما نبايد تغييري را .  كنيدrefresh كرده و مرورگرتان را save تغييرات را »»»»

  .مشاهده كنيد
  .  من را مي توانيد براي فهم بيشتر دانلود كنيدphp.sidebarايل  االن ف»»»»

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/19/sidebar-lesson-19.txt


  

  ::::له ي ششمله ي ششمله ي ششمله ي ششممرحمرحمرحمرح    •

  . نيز انجام دهيدfooter.php همين مراحل باال را براي فايل »»»»
 ;()php get_footer?> بجاي كدهاي برداشته شده كد index.php در داخل فايل »»»»

  . را تايپ كنيد<?
  .  من را مي توانيد براي فهم بيشتر دانلود كنيدphp.footer فايل »»»»

  

  ::::بررسي كردن مراحلبررسي كردن مراحلبررسي كردن مراحلبررسي كردن مراحل    ◊

 بوجود footer.php و sidebar.php و header.php فايل جديد با نام هاي 3 شما »»»»
  .آورديد

 و ()get_sidebar و ()get_headerتابع هاي .  تابع جديد آشنا شديد3ا با  شم»»»»
get_footer().  

, index ,style  : شما در پايان اين درس مي توانيد به فايلهاي من نگاهي بياندازيد»»»»
header ,sidebar ,footer . تا اگر به ايرادي برخورديد از آنها كمك بگيريد .  

  .…… صبور باشيد…درس امروز كوتاه بود، چيزي به پايان دروس نمانده است

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/19/footer-lesson-19.txt
http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/19/index-lesson-19.txt
http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/19/style-lesson-19.txt
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http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/19/footer-lesson-19.txt


  :منبع
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  ))))20202020بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1388 / 05 / 31در تاريخ  مهدي رادي وسطنوشته شده ت

 را براي مديريت بهتر به فايلهاي index.phpدر درس قبل آموختيد كه چگونه فايل 
بخش هاي جداگانه اي تقسيم كنيد، در اين درس نيز قصد داريم تا همين عمل را براي 

اگر بياد .  مي گويندSub Templateكه در اصطالح به اين فايلها . ديگري انجام دهيم
 و header.php را به سه فايل index.phpداشته باشيد در جلسه ي قبل فايلهاي 

sidebar.php و footer.phpدر اين جلسه .  مجزا كرديم تا مديريت آنها ساده تر باشد
 .ه تري انجام خواهيم داداين عمل را بصورت پيشرفت

  

  …براي ادامه درس به ادامه مطلب مراجعه كنيد

 را داريم index.phpقصد تقسيم كردن فايل هماگونه كه گفته شده در اين درس نيز 
  .ي درس قبل اينكار بسيار ساده تر خواهد بودولي با پيش زمينه 

http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-19
http://www.p30help.ir/how-make-wordpress-theme-lesson-20/
http://www.p30help.ir/author/admin/


  ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    •

پس براي اينكار . در اين مرحله مي خواهيم كه صفحه اي براي بخش آرشيو بسازيم
  .مراحل زير را انجام دهيد

   بسازيدarchive.php   يك فايل بنام»»»»
 archive.php را كپي كرده و داخل فايل index.php تمامي كدهاي موجود در فايل »»»»

  .بچسبانيد
  . تغيير دهيدthe_excerpt را به the_content تابع archive.php در داخل فايل »»»»
   . كنيدsave را archive.php حال دوباره فايل »»»»

 مشخص است اين فايل براي نحوه ي نشان دادن archive.phpهمانطور كه از نام فايل 
 اينجا اين صفحه را دقيقاً مانند صفحه و البته ما در. صفحه ي آرشيو وبالگ بكار مي رود

حال . ي اصلي سايت طراحي كرديم بغير از يك تغيير كوچك كه در آن بوجود آورديم
براي فهم بيشتر بروي يكي از آرشيو هاي قديمي وبالگ خود كليك كنيد تا تغييرات را 

  .متوجه شويد

 مشاهده مي كنيد بله درست است در صفحه ي آرشيو شما تنها خالصه از هر مطلب را
  . باعث اين عمل مي شودthe_content بجاي كد the_excerptعبارت . نه كل مطلب را

        اما چرا اينكار را انجام داديم؟اما چرا اينكار را انجام داديم؟اما چرا اينكار را انجام داديم؟اما چرا اينكار را انجام داديم؟    ◊
چون اگر مطلبي هم . ما اين عمل را براي محافظت در برابر جريمه ي گوگل انجام داديم
را تكراري تلقي مي در آرشيو و هم در صفحه ي اصلي سايت باشد، گوگل اين مطالب 

   .كند و ممكن است كه وبالگ شما را جريمه كند و از رتبه ي وبالگ شما كاسته شود

 وبالگ تان نيز با صفحه ي ))))Category((((دسته هاي دسته هاي دسته هاي دسته هاي  اگر شما مايليد كه صفحه ي ::::نكتهنكتهنكتهنكته
 ساخته و آنرا آنطور كه category.phpاصلي سايت شما متفاوت باشد، يك فايل بنام 

  .كنيدمايليد تنظيم 

  ::::مرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوممرحله ي دوم    •

  . بسازيدsearch.php يك فايل بنام »»»»
 وجود دارد را كپي كرده و درون فايل archive.php هر آنچه كه در فايل »»»»



search.phpبچسبانيد .  
   . كنيدsave تغييرات را »»»»

 نيز بصورت گلچين نمايش داده خواهيد نتايج جستجوي وبالگنتايج جستجوي وبالگنتايج جستجوي وبالگنتايج جستجوي وبالگبا انجام اين عمل تمامي 
  .بود

    archive.php يا  يا  يا  يا search.phpايد اين سوال براي شما پيش آيد كه اگر فايل ايد اين سوال براي شما پيش آيد كه اگر فايل ايد اين سوال براي شما پيش آيد كه اگر فايل ايد اين سوال براي شما پيش آيد كه اگر فايل حال شحال شحال شحال ش    ◊
وجود نداشت، صفحه ي جستجوي وبالگ يا بخش آرشيو وبالگ چگونه نمايش داده مي وجود نداشت، صفحه ي جستجوي وبالگ يا بخش آرشيو وبالگ چگونه نمايش داده مي وجود نداشت، صفحه ي جستجوي وبالگ يا بخش آرشيو وبالگ چگونه نمايش داده مي وجود نداشت، صفحه ي جستجوي وبالگ يا بخش آرشيو وبالگ چگونه نمايش داده مي 

        شد؟شد؟شد؟شد؟
 وجود نداشته باشند، archive.php يا search.phpبايد در جواب گفت كه اگر فايلهاي 

نمايش تمامي اين صفحات را از فايل آنگاه وردپرس بصورت هوشمندانه نحوه ي 
index.phpمي گيرد .   

  ::::مرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوممرحله ي سوم    •

  . بسازيدsingle.php و page.php دو فايل با نام هاي »»»»
 page.php و single.php را درون فايلهاي index.php تمامي كدهاي موجود در فايل »»»»

  .) مانند هم باشندsingle و Pageاالن بايد فايلهاي . (كپي كنيد
 و فايل index.php ثبت كرده و فايل single و page تغييرات را در فايل »»»»

single.phpرا ببينديد .   

  ::::مرحله ي چهارممرحله ي چهارممرحله ي چهارممرحله ي چهارم    •

حال .  در مورد نحوه ي نمايش برگه هاي وبالگ شما وارد عمل مي شودpage.phpفايل 
  .براي بهتر شدن آن مراحل زير را پي بگيريد

 كدهاي زير را تايپ <? ;()php the_content?> در زير كد page.phpدر فايل  -1
  :كنيد

<?php link_pages(’<p><strong>Pages:</strong> ‘, 
‘</p>’, ‘number’); ?><?php edit_post_link(’Edit’, 
‘<p>’, ‘</p>’); ?>  



 در postmetadataچون اطالعات .  پاك كنيدpage.php از postmetadata كدهاي -2
 .ني هستندبرگه هاي وردپرس بي مع

  

  . پاك كنيدpage.php را نيز در فايل navigation يا ()posts_nav_linkكدهاي  -3

  

        چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟چه اتفاقي افتاده است؟    ◊
   .كد خط اول كه تايپ كرديم براي نمايش تعداد صفحات يك برگه مي باشد

  

  : به مانند عكس زير مي باشدويرايش وردپرسويرايش وردپرسويرايش وردپرسويرايش وردپرسكردن در حالت كه ظاهر آن براي مجزا 



  

البته اين امكان هنگامي استفاده مي شود كه شما يك برگه خيلي طوالني داشته باشيد 
  .ورد نظر خود را در چندين صفحه نشان دهيدو بخواهيد كه مطلب م

 مي دهد تا در صورت تمايل Editدومين خط تايپ شده به مدير وبالگ يك لينك بنام 
بتوانيد با كليك بروي آن به بخش مديريت وردپرس رفته و مستقيماً متن مورد نظر 

ه ها در حقيقت اين دكمه براي سهولت دسترسي به ويرايش برگ. خود را ويرايش كند
  .مي باشد

  . را ببينديدpage.phpتغييرات را ثبت كرده و فايل 

  ::::مرحله ي پنجممرحله ي پنجممرحله ي پنجممرحله ي پنجم    •

 مربوط به single.phpفايل .  استsingle.phpاما تنها يك فايل ديگر مانده و آن هم 
نحوه ي نمايش صفحه ي اصلي مطالب است يعني زماني كه شما بروي لينك ادامه مطلب 

مطلب گشوده مي شود و در آن صفحه قادر هستيد كه كليك مي كنيد و صفحه ي اصلي 
شما االن كه در حال خواندن اين مطلب هستيد دقيقاً درون . (كامنت نيز بگذاريد

  .) قرار داريدsingle.phpصفحه ي 

 تايپ  كد زير را<? ()php the_content?> در پايين كد single.php درون فايل ----1111
  :كنيد



<?php link_pages(’<p><strong>Pages:</strong> ‘, 
‘</p>’, ‘number’); ?>  

اين كد نيز دقيقاً . صفحات مي باشدبله ، اين كد همان خط از كدهايي براي لينك هاي 
 .براي صفحه بندي پست ها بكار مي رود

 و همچنين <? ;()php comments_popup_link?>، تابع postmetadata در بخش ----2222
و .  را پاك نكنيدpostmetadataولي كل بخش . د قبل از آن را پاك كني</ br>تگ 

 نيز اين است كه يك فاصله ي اضافي را بوجود مي آورد كه brدليل پاك شدن تگ 
  .اضافي است

دليل اينكه شما تابع تعداد نظرات را پاك مي كنيد اين است كه اين تابع در بخش 
singleبهتر است كه در فايل  بنابراين استفاده اي نخواهد شد، پس ديگر كار نمي كند 

single.phpپاك شود .  

  : عبارت زير جايگزين كنيد?>    ;()()()()php posts_nav_link<?بجاي كد     ----3333

<?php previous_post_link(’&laquo; %link’) ?> <?php 
next_post_link(’ %link &raquo;’) ?>  

از تابع در صفحه ي اصلي، صفحه ي آرشيو، صفحه ي دسته ها و صفحه ي جستجو ، شما 
posts_nav_link() استفاده مي كنيد تا لينك هاي Next pageو     Previous page را 

 Previous page و Next    pageچون لينك هاي     singleاما براي صفحه ي . صدا بزنيد
 استفاده ()next_post_link و ()previous_post_linkشما از تابع هاي . وجود ندارند

 .دي و قبلي را صدا بزنيدكرديد تا لينك پست هاي بع

  .... ثبت كنيد و آنها را در مروگر مشاهده كنيدsingle.phpتغييرات را در فايل 

  ::::خالصه درسخالصه درسخالصه درسخالصه درس    ◊

 php.single و php.page و php.search و php.archive   با نام هاي فايل4   شما»»»»
  .ساختيد

  . دقيقاً يكسان هستندsearch.php و archive.php فايلهاي »»»»

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/20/archive.txt
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  . حذف كرديمpage.php بخش هاي اضافي را از فايل »»»»
  . حذف كرديمsingle.php بخش هاي اضافي را از فايل »»»»

  :منبع

20-lesson-theme-wordpress-make-how/ir.help30p.www://http  

  

  )))) و پاياني و پاياني و پاياني و پاياني21212121بخش بخش بخش بخش  ( ( ( (چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟چگونه براي وردپرس پوسته بسازيم؟

 1388 / 06 / 26در تاريخ  مهدي رادي نوشته شده توسط

 قالب دهي نظرات

د اين خبر خوش را به شما بگويم، كه بعد از مدتها اين سري آموزشي به اتمام خوب باي
 نوشته شد و امروز 03/10/138703/10/138703/10/138703/10/1387    اولين پست اين سري آموزشي در تاريخ. رسيد

    7777 اين سري آموزشي به پايان مي رسد، يعني نزديك به 26/6/138826/6/138826/6/138826/6/1388  يعني در تاريخ
دوستان زيادي به من . ه پيدا كرد جلسه بود، ادام21212121 اين سري آموزشي كه شامل ماهماهماهماه

گفتند كه اين سري آموزشي را سريعتر ادامه بدهم، و بايد االن به اينان گفت كه اين 
با وجود تمام سختي ها و مشكالت، بايد بگويم كه . سري در نهايت به پايان رسيد

  …خوشحالم كه توانستم خدمتي هر چند كوچك به وردپرس كرده باشم
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و براي كامل كردن اطالعات وردپرسي خود اين سري . شما تقريباً همه چيز را مي دانيد
امروز شما نحوه ي زندگي بخشي به تمام وبالگ ها را يعني . آموزشي را نيز ادامه دهيد

در تصورات من، وبالگي كه در آن .  بخش نظرات را خواهيد آموختنحوه ي قرار دادن
البته براي برخي، بخش . خواننده هايش مجاز نباشند كه نظر بدهند، وبالگ نيست

  .نظرات آنچنان مهم نيست ولي براي من واقعاً تصور نبود نظرات هم سخت است

  .…براي خواندن بقيه ي درس ادامه مطلب را مطالعه كنيد

 حالت ----يكيكيكيكدا بايد بگويم كه روش ساختن بخش نظرات به دوشكل ممكن است، در ابت
 روشي ----دودودودو. پيش فرض وردپرس، كه با تايپ فقط يك خط كد امكانش ميسر مي شود

 مي نويسيم comments.phpكه ما نظرات را با نظر و سليقه ي خود، درون فايلي بنام 
رس ما روش دوم را به شما مي كه در اين د. تا سبك نمايش را خودمان تعيين كنيم

  .آموزيم

  :البته شما بايد بدانيد
 راه آنچنان استانداردي commnets.php روش دوم يعني تنظيم كردن قالب در فايل »»»»

  .نيست و بهتر است كه از پيش فرض وردپرس استفاده شود
  .وردپرس استفاده مي كنند بيشتر طراحان وردپرس از الگو پيش فرض نظرات »»»»
 از طراحان از الگوي پيش فرض وردپرس صرف نظر مي كنند چون حتماً آن  بعضي»»»»

  .نيازشان را براورده نمي كند
   . شما از ورژن اصالح شده ي الگو پيش فرض نظرات من استفاده مي كنيد»»»»

  ::::مرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اولمرحله ي اول    •

   بسازيدcomments.php يك فايل جديد بنام »»»»
  . كپي كنيدphp.comments را به درون فايل txt.comments كدهاي داخل فايل »»»»
   . كنيدsave را comments.php كدهاي داخل فايل »»»»

  :::: مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم مرحله ي دوم•

  . را كپي كنيدcss-template-comments كدهاي درون فايل »»»»
   . بچسبانيدfooter# اين كدها را در پايين يا در زير سلكتور »»»»

http://www.p30help.ir/other/wp-learn-theme/21/comments.txt
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  :::: مرحله ي سوم مرحله ي سوم مرحله ي سوم مرحله ي سوم•

 است، entry آن idمشخصه ي مشخصه ي مشخصه ي مشخصه ي ، در زير تگ باكس مخفي اي كه single.phpدر فايل 
  :كدهاي زير را تايپ كنيد

<div class=”comments-template”> 
<?php comments_template(); ?> 
</div>   

 

البته بخش جالب .  بخش نظرات وبالگ را صدا مي زند()comments_templateتابع 
 وجود داشته باشد، الگوي نمايش comment.phpلي بنام اين تابع اين است كه اگر فاي

بخش نظرات پوسته از اين فايل گرفته مي شود و اگر چنين فايلي وجود نداشته باشد، 
اين تابع نحوه ي نمايش بخش نظرات را از بخش پيش فرض وردپرس مي گيرد كه 

  .البته امكانات آن ممكن است راضي كننده نباشد

 استفاده page.php در فايل ()comments_template  د از تابعشما همچنين مي تواني
كنيد، تا به بينندگان اجازه دهيد تا امكان نظر دهي براي برگه هاي قالب شما نيز ميسر 

 page.phpاگر مايليد كه اينكار را انجام دهيد، دقيقاً همين مراحل را براي فايل . باشد
  .انجام دهيد

  ::::مرحله ي چهارممرحله ي چهارممرحله ي چهارممرحله ي چهارم    •

يعني با . اين مرحله براي اعتبار نامه ي قالب است. ل اصلي را انجام داديمخوب مراح
البته اگر . اينكار مي توانيد متوجه شويد كه كدهاي شما بي نقص هستند يا نه



نتوانستيد اين اعتبار نامه را بگيريد خيلي دلسرد نشويد، چون گرفتن اين اعتبار نامه 
  :مه مراحل زير را انجام دهيدحال براي گرفتن اعتبار نا. آسان نيست

  . برويدSource يا View    <    Page Source به آدرس »»»»
  . تمامي اين كدها را كپي كنيد»»»»
  . برويدvalidator به سايت »»»»
  . كنيدpaste بچسبانيد و يا Direct Input تمامي اين كدها را در بخش »»»»
   . كليك كنيدcheck بروي دكمه ي »»»»

از ) وقتي شما پوسته ي خودتان و بخش نظرات را طراحي كرديد(براي مرجع بعدي 
  :صفحات زير نيز اعتبار سنجي كنيد

• Home page  
• Archive pages 
• Category pages 
• Search result pages 
• Pages (مثل: About) 

• Single post با page 

• Single post بدون بخش نظرات 

• Single post بخش نظراتبا  

• Single post با پيغام بايد براي نظر دادن حتماً وارد شويد 

• Single post بدون محدوديتي براي نظر دادن 

• Password protected single post با comments 

 ::::توضيحات بيشتر براي الگوي نظراتتوضيحات بيشتر براي الگوي نظراتتوضيحات بيشتر براي الگوي نظراتتوضيحات بيشتر براي الگوي نظرات    ◊

هاي اين اگر چه اين تگ با ساير تگ.  مي باشدol الگوي نظرات اساساً يك ليستي با تگ »»»»
 هر آيتم را با olغير غير غير غير تگ . اما يك تفاوت كوچك دارد) liمانند تگهاي (سبكي فرقي ندارد 

 هر آيتم را با شماره از ديگري متمايز مي olيك نقطه از ديگري متمايز مي كنند ولي تگ 
اگر متوجه نشده ايد، ناراحت نباشيد، اين خط در حقيقت تنها براي دادن اطالعات . (كند

  .)بود و در امتحان پايان ترم نمي آيدبيشتر 
 comments-templateمشخصه ي آي دي مشخصه ي آي دي مشخصه ي آي دي مشخصه ي آي دي  با نام div، شما تگ single.php در فايل »»»»

 div توسط تگ olدر حقيقت تگهاي .  قرار داده ايد()comments_template بدور تابع

http://validator.w3.org/


  .محصور شده اند
نيز همچنين بوسيله  وقتي شما مطلبي را با پسورد منتشر مي كنيد، بخش نظرات شما »»»»

  . ي پسورد محافظت مي شوند

  

  :اين كدهاي عكس زير هستند كه ليست نظرات را مي سازند

  

  :و اين آنچه كه واقعاً منظور ماست در عكس زير مشهود است



  

مثالً اگر من نظر داده .  محتواي نظر هر شخص را صدا مي زند()comment_textتابع 
 اين نوشته دقيقاً توسط تابعي …چطوري رفيق خيلي مطلبت باحال بود داداشچطوري رفيق خيلي مطلبت باحال بود داداشچطوري رفيق خيلي مطلبت باحال بود داداشچطوري رفيق خيلي مطلبت باحال بود داداشباشم، كه 

  .كه گفته شد نمايش داده مي شود

بر خالف كدهاي درون .  را به خود شما واگذار مي كنم Styleمن شرح كدها درون فايل 
 بدون ايجاد ايرادي بازي CSS شما واقعاً مي توانيد با كدهاي comments.phpفايل 

  .كنيد تا به آنچه كه نياز داريد برسيد

خوب دوستان عزيز اين سري آموزشي كه درس مقدماتي نحوه ي ساخت پوسته بود به 
همانطور كه گفته شد، در آينده مي خواهم سري آموزشي جديدي را با نام . اتمام رسيد
 راه بياندازم بنابراين هر شخصي كه سوالي در زمنيه ي اب وردپرسياب وردپرسياب وردپرسياب وردپرسيسوال و جوسوال و جوسوال و جوسوال و جو

وردپرس و طراحي آن دارد، مي تواند سوال خود را براي من مطرح كند تا از اين سري 
آموزشي جديد كه طي پستهايي سوال آنها مطرح و جواب داده خواهد شد، هم خودتان و 

  .هم ديگران استفاده كنيد

ي ديگر باقي مانده و آن نحوه ي فارسي سازي قالب هاي البته يك درس متفرقه 
  …وردپرس است كه به آن نيز خواهيم پرداخت

از اينكه مدتي را در خدمت شما دوستان بودم، بسيار خوشحالم و اميدوارم كه اين 
  .…موفق و سربلند باشيد. سري آموزشي مورد توجه شما قرار گرفته باشد
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