
 نوین وردپرس

 

 ...دهید انجام باید وردپرس نصب از بعد که کاری هفت*

هفت کاری که بعد از نصب وردپرس باید انجام دهید "همان طور که میدانید نصب  سالم بایک مقاله دیگر در خدمت شما هستیم با "

دقیقه به تنظیم وردپرس بپردازید و آن را از حاالت پیش وردپرس یک فرایند چند دقیقه ای است که بعد از نصب آن نیاز است تا چند 

 فرض خود خارج کنید. و اما هفت کاری کاری بعد از نصب وردپرس باید انجام دهید این موارد هستند:

 

 ذف محتوای پیشفرض وردپرس :ح -۱

 : برای مشاهده این مورد میتوانید به قسمت دیدگاه های داشبورد وردپرس بروید ،  دیدگاه های پیشفرض وردپرس

در اینجا خواهید دید که پس از نصب وردپرس یک دیدگاه بصورت پیشفرض وردپرس وجود دارد این مورد را با 

 حذف کنید. در نهایت میتوانید از زباله دان نیز برای همیشه حذف کنید.کلیک بر روی " انتقال به زباله دان " 

 :اگر پس از نصب وردپرس به سایت خود مراجعه کنید یک نوشته مشاهده خواهید  نوشته های پیشفرض وردپرس

 کرد به نام ، سالم دنیا ! این نوشته را با مراجعه به قسمت نوشته ها / همه ی نوشته پاک کنید.

 برگه نمونه وردپرس را هم از قسمت برگه ها / همه ی برگه ها پاک کرده و برگه های  پیش فرض وردپرس: برگه های

 مورد نظر خودتون رو بسازید و مدیریت کنید.



 افزونه  Hello Dolly : ) این افزونه هم از افزونه های پیشفرض وردپرس است که میتوانید پاک کنید ) اختیاری 

 تغییر عنوان سایت ، معرفی کوتاه ، زمان و تاریخ سایت:  -۲

به قسمت تنظیمات همگانی داشبورد خود رفته و برای سایت خود یک عنوان مناسب همراه با توضیحات مناسب انتخاب کنید ، سپس 

قرار دهید. ساختار زمان و تاریخ را به قسمت " زمان محلی " بروید. در اینجا باید زمان محلی شما روی تهران تنظیم شود اگر نیست ، 

 هم انتخاب کنید.

 کانفینگ تنظیمات خواندن پیشخوان: -۳

به قسمت تنظیمات/ تنظیمات خواندن وردپرس خود بروید و در آنجا برگه صفحه اصلی و وبالگ ) نوشه ها ( را انتخاب کنید.تعداد 

 رو هم تعیین کنید. rssنوشته ها در وبالگ و فید 

 

 تغییر ساختار یکتای سایت : -۴



 یبه قسمت تنظیمات / پیوند های یکتا داشبورد خود بروید و از انواع گزینه های موجود ، گزینه "نام نوشته " را به عنوان گزینه پیوند ها

 یکتای خود انتخاب کنید.

 

 سته بندی های خود را ایجاد کنید:د -۵

 شما با مراجعه به قسمت نوشته ها / دسته ها میتوانید برای نوشته های سایت خود دسته بندی های جدید ایجاد کنید.



 

 البته که از قسمت افزودن نوشته جدید یعنی زمانی که نوشته ای ایجاد میکنید میتوانید دسته بندی جدیدی هم ایجاد کنید:



 

 قالب جدید خود را انتخاب و نصب کنید: -۶

قالب های رایگان و پرمیوم مختلفی در دنیای ودپرس وجود دارد ، قالب های رایگان بصورت عمومی از سایت های منتشر دهنده قالب 

فت قالب های وردپرس پرمیوم باید از یکی از سایت های مرجع وردپرس اقدام به خرید قالب کنید. ها در دسترس است ولی برای دریا

خوشبختانه نوین وردپرس از مراجع رسمی قالب های اورجینال تم فارست در ایران می باشد و با فارسی سازی قالب های مختلف در 

 را مشاهده کنید. فروشگاه سایتتما این عرصه حرف های زیادی برای گفتن دارد. پیشنهاد میکنیم ح

برای نصب پوسته جدید به قسمت نمایش / پوسته ها بروید در اینجا سه پوسته پیش فرض وردپرس را خواهید دید که برای افزودن 

 و پوسته جدیدتون رو بارگذاری و نصب کنید.قالب جدید بر روی " افزودن پوسته جدید " کلیک کرده 

 افزونه های ضروری وردپرس رو نصب کنید: -۷

  افزونه های مختلفی برای وردپرس وجود دارد ولی پیشنهاد ما این است افزونه های امینتی ، آنتی اسپم مانند

 .اکسیمت ) پیشفرض وردپرس ( ، سئوی وردپرس ، افزونه کش وردپرس را نصب و تنظیم کنید

نکته مهم درباره اعمال پس از راه اندازی وردپرس فارسی است. پس پیشنهاد می کنیم به سایت وردپرس  ۷این موارد گوشته ای از 

 خود اهمیت بیشتری بدهید.

 موفق باشید.
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