آموزش قالب وردپرس گالری

گزینههای بخش سفارشیسازی:
 -۱ویرایشگر چیدمان:
با استفاده از این بخش میتوانید چیدمان اصلی وبسایت خود را تعیین کنید.
اولین قسمت یا «انتخاب چیدمان پیشفرض منو» برای تعیین محل قرارگیری منو مورد استفاده قرار میگیرد .میتوانید تعیین
کنید که این منو در سمت راست باشد یا چپ.

عالوه بر این میتوانید پهنای منو را بر حسب درصد نسبت به کل صفحه تعیین کنید.

در صورتی که گزینهی زیر را انتخاب کنید ،منوی شما با اسکرول کردن در صفحه ثابت مانده و حرکت نمیکند.

در «بخش انتخاب چیدمان پیشفرض» میتوانید یک یا دو ویجت به صفحه اضافه کرده و محل قرارگیری آن را مشخص کنید.

 -۲عمومی:

الف) عمومی – اصلی:
اگر با کدهای  CSSآشنایی دارید میتوانید با استفاده از این بخش بر روی استایلهای سایت خود ویرایش اعمال کنید.

گزینهی زیر در صورتی استفاده میشود که فقط بخواهید منتخبی از پستها در صفحهی نمایه ( )Indexنمایش داده شود.

در این قالب هنگام عبور دادن موس از روی تصاویر پستها امکان رخداد دو حالت وجود دارد .یا به صورت اسالید اطالعاتی در
مورد پست نشان داده شود و با حرکت موس از عکسی به عکس دیگر این اسالید جابجا شود یا با عبور موس از روی تصویر آن
تصویر بزرگ شود.

با استفاده از این قسمت میتوانید تعیین کنید که نتایج جستجوهای شما به صورت وبالگی نمایش داده شود یا گالری.

اگر میخ واهید اطالعات مربوط به هر پست در زیر آن پست نمایش داده شود این گزینه را انتخاب کنید.

در صورتی که گزینهی «اطالعات پاورقی» را انتخاب کنید ،کادر زیر باز میشود و میتوانید متنی را برای بخش انتهایی سایت
خود انتخاب کنید.

آخرین قسمت این بخش برای مشخص کردن لوگو و تگ الین سایت شما استفاده میشود .در صورتی که گزینهی تصویر را
انتخاب کنید ابتدا باید یک عکس را به عنوان لوگو آپلود کرده یا آدرس اینترنتی آن را بدهید؛ و در ادامه هم میتوانید اجازهی
نمایش یک تگ الین را در زیر لوگوی سایت را صادر کنید.

ب) عمومی – منو:
برای انتخاب یک تصویر در زیر قسمت منو می توانید از قسمت ابتدایی این بخش استفاده کنید و عکس خود را آپلود کرده یا
آدرس آن را بدهید.

اگر پست شما تصویر شاخصی ندارد ،میتوانید با انتخاب گزینه ی زیر از اولین تصویر موجود در پست برای تصویر بند انگشتی
آن استفاده کنید.

عالوه بر این میتوانید اندازهی تصاویر بند انگشتی که در صفحهی اول به نمایش در میآید را هم انتخاب کنید .گزینههای این
بخش شامل «اصلی»« ،بزرگ»« ،متوسط» و «بند انگشتی» است.

ج) عمومی – لینکها:
با استفاده از این بخش میتوانید لوگوی شبکههای اجتماعی را به همراه لینک موردنظرتان را در بخش پایین منو قرار دهید.
انواع شبکههای اجتماعی در این قسمت موجود است که در این تصویر تنها تعدادی از آنها قرار داده شده.

د) هویت سایت:
در این بخش میتوانید یک عنوان و معرفی کوتاه (تگ الین) برای وبسایت خود تعیین کنید.
از انتهای همین بخش میتوانید فیوآیکن یا نمادک سایت خود را مشخص کنید .برای این کار یک تصویر مناسب با پسوند ICO
با اندازهی  16x16انتخاب کرده و آن را آپلود کنید.

هـ) تصویر سربرگ:
برای انتخاب یک تصویر به عنوان تصویر سربرگ (هدر) میتوانید با استفاده از گزینهی افزودن تصویر تازه عکس خود را آپلود
کنید .البته توجه کنید که این عکس میبایست با اندازهی مناسبی که ذکر شده است تنظیم شده باشد.

و) تصویر پس زمینه:
برای انتخاب تصویر پس زمینه میتوانید بر روی دکمهی «انتخاب تصویر» کلید کنید.

پس از آپلود تصویر موردنظر خود از قسمت «تکرار پس زمینه» میتوانید یکی از گزینههای موجود را انتخاب کنید.

گزینهی «بدون تکرار» تصویر را تنها یک بار در سمت چپ باالی وبسایت بارگذاری میکند.
گزینهی «تکرار افقی» تصویر را تنها در یک ردیف افقی از باالی سایت تکرار میکند.
گزینهی «تکرار عمودی» تصویر را تنها در یک ردیف عمودی در سمت چپ سایت تکرار میکند.
گزینهی «تکرار موزاییکی» تصویر را در هر دو حالت افقی و عمودی در کل صفحهی سایت تکرار میکند.
با استفاده از بخش «موقعیت پس زمینه» میتوانید جهت تصاویر را به سه صورت «چپ»« ،میانه» یا «راست» تعیین نمایید.
بدیهی با انتخاب یکی از این گزینهها نحوهی نمایش در بخش قبلی تغییر خواهد کرد.

از بخش «پیوست پس زمینه» هم در صورتی که گزینهی «پیمایش» را انتخاب کنید ،تصویر به اندازهی ارتفاع سایت شما تکرار
شده و قابلیت اسکرول خواهد داشت .اما در صورتی که گزینهی «ثابت» را انتخاب کنید ،تصویر فقط به اندازهی نمایشگر رایانهی
شما تکرار و بارگذاری میشود با اسکرول کردن تغییر نخواهد کرد .به عبارت دیگر ثابت است.

ز) برگهی نخست ایستا:
در این بخش دو گزینهی «آخرین نوشتههای شما» و «برگهی ایستا» وجود دارد .در صورتی که گزینهی اول را انتخاب کنید،
همواره آخرین مطالبی که منتشر کردهاید در صفحهی نخست سایت شما به نمایش در میآید .اما در صورتی که گزینهی دوم را
انتخاب کنید ،وبسایت شما متشکل از دو برگهی «نخست» و «نوشتهها» خواهد بود.

 )۳صفحه خانگی:
الف) پست شاخص:
برای نمایش پست شاخص در صفحه خانگی باید ابتدا گزینهی «فعال سازی پست شاخص» را انتخاب کنید سپس پست موردنظر
خود را تعیین نمایید.

عالوه بر این با استفاده از دو گزینهی زیر میتوانید حداکثر پهنای تصویر پست شاخص را بر حسب پیکسل و ردیف قرار گیری
آن در صفحه را مشخص کنید.

ب) پستهای محتوا:

در صورتی که میخواهید تنها پستهای دستههای خاصی نمایش داده شوند گزینهی زیر را انتخاب کنید .در غیر این صورت
همهی پستها به نمایش در میآیند.

برای انتخاب نوع دید خود به صورت «شبکهای» یا «بنایی» میتوانید از بخش زیر استفاده کنید.

به عالوه میتوانید ترتیب نمایش پستها را به صورت «صعودی» یا «نزولی» بر اساس «تاریخ» یا «نام» انتخاب نمایید.

با استفاده از بخش زیر میتوانید آیتمهای موجود بر روی تصاویر پستهای صفحهی اول را مشخص کنید .در این قسمت سه
حالت وجود دارد .نمایش دکمه ی زوم تصویر و لینک پست ،فقط نمایش عنوان به عنوان یک لینک ،بدون هیچ دکمهی زوم ،و
یا فقط نمایش دکمهی زوم بدون هیچ لینک خاصی.

 )۴شیوه چاپ:
در قسمتهای مختلف این بخش میتوانید شیوهی چاپ مطالب را از نظر قلم ،فاصلهی حروف ،حالت متن و غیره انتخاب نمایید.

 )۵پنجره زوم:
زمانی که بر روی دکمهی زوم موجود در تصاویر صفحهی اصلی کلیک میکنید ،پنجرهای باز میشود که به آن پنجرهی زوم
میگوییم .اکنون تنظیمات این بخش را بررسی میکنیم.
برای نمایش اسالیدشو مانند تصاویر از این پنجره میتوانید بر روی دکمهی پخش کلیک کنید .فاصلهی زمانی پخش این تصاویر
از بخش زیر قابل تنظیم است.

همچنین پهنا و ارتفاع این بخش را هم میتوانید مشخص نمایید.

اگر میخواهید با کلیک بر روی دکمهی زوم ،تصاویر به طور خودکار شروع به پخش شدن کنند باید گزینهی «باز شدن با حالت
پخش خودکار» را انتخاب کنید.

 )۶کنترل رنگ:
با استفاده از این بخش میتوانید رنگ پس زمینهی سایت را تغییر دهید.

 )۷فهرستها:
با توجه به این که این پوسته تنها از یک فهرست یا منو پشتیبانی میکند ،ابتدا باید با انتخاب دکمهی «افزودن فهرست» منوی
خود را ایجاد کرده و گزینههای موردنظر را به آن اضافه کنید .سپس آن را از بخش مکانهای فهرست انتخاب نمایید.

 )۸ابزارکها:
الف) ناحیهی ویجت اصلی:
در صورتی که از قسمت انتهایی بخش اول حالت تکی را فعال کرده باشید ،میتوانید گزینههای آن را از این قسمت انتخاب کنید.

ب) ناحیهی ویجت ثانویه:
در صورتی که از قسمت انتهایی بخش اول حالت دوتایی را فعال کرده باشید ،میتوانید گزینههای دومین ویجت آن را از این
بخش انتخاب کنید.
ج) سایدبار زیرمنو:
با استفاده از این بخش میتوانید نام بخش «آخرین دیدگاهها» و حداکثر تعداد نظراتی که قابل نمایش هستند را مشخص کنید.

عالوه بر این میتوانید ابزارکهای دیگر را هم با کلیک بر روی دکمهی «اضافه کردن ابزارک» به زیر این منو اضافه نمایید.

