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گزینههای بخش سفارشیسازی:
 -۱هویت سایت:
با استفاده از گزینههای این بخش میتوانید نمایش سربرگ سایت خود را به سه روش «فقط لوگو»« ،فقط عنوان سایت» و یا
«عنوان و تگ الین» تغییر داده یا اصالً نمایش آن را غیرفعال کنید.

در صورتی که گزینهی «فقط لوگو» را انتخاب کنید ،باید از باالی همین بخش یک تصویر آپلود نمایید .در غیر این صورت با
انتخاب گزینههای دیگر ،متن مربوط به آنها را وارد میکنید.

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.

 -۲فهرستها:
برای افزودن فهرست یا منو میتوانید از این بخش استفاده کنید.

سپس با انتخاب فهرستی که ساختید میتوانید گزینههای موجود در این منو را مشخص کنید.

عالوه بر این با استفاده از گزینههای «مکانهای فهرست» میتوانید تعیین کنید که منوی شما فقط در نوار اصلی نشان داده
شود یا در بخش باالیی سایت هم قرار بگیرد.
اگر یک قدم به عقب برگردید ،در صورتی که چندین فهرست تعریف کرده باشید مجدداً گزینهای برای تعیین آنها به عنوان
منوی اصلی و منوی باالی صفحه خواهید داشت.

در صورتی که خواستید برگه های رده باالی خود را به طور خودکار به این منو اضافه کنید ،میتوانید از گزینهی «افزودن خودکار
برگههای رده باال به این فهرست» استفاده کنید.

 -۳تنظیمات بخش شاخص:
برای استفاده از بخش شاخص ابتدا باید آن را از طریق گزینه «فعال سازی بخش شاخص» فعال کنیم.

اکنون وارد قسمت اول یعنی «انتخاب دسته بندی برای بخش شاخص» شده و صرفاً یکی از دسته بندیهای مطالب سایت را به
عنوان منبع بخش شاخص قالب انتخاب میکنیم.

 -۴ابزارکها:
با انتخاب گزینهی «ناحیهی سایدبار اصلی» میتوانید اجزای تشکیل دهنده ی این سایدبار را مشخص کنید .افزودن این اجزا با
کلیک بر روی «اضافه کردن ابزارک» میسر خواهد شد.

عالوه بر این با گزینههای پاورقی یک ،دو و سه میتوانید بخشی از محتوای انتخابی خود مثل آخرین دیدگاهها یا دستههای خود
را به انتهای سایت اضافه کنید.

 -۵برگهی 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.

این برگهها را باید از بخش افزودن برگهها در تنظیمات وردپرس طراحی کرده و از بخش باال انتخاب کنید.

 -۶تنظیمات سربرگ:
الف) فعال سازی تاریخ:
با استفاده از این بخش میتوانید نمایش یا عدم نمایش تاریخ در وبسایت خود را مشخص کنید.

ب) تنظیمات جستجو:
با استفاده از این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش کادر جستجو در سربرگ وبسایت خود را مشخص کنید.

ج) تبلیغات سربرگ:
از این بخش میتوانید یک تصویر تبلیغاتی را برای نمایش د ر سربرگ از روی کامپیوتر خود آپلود کرده یا آدرس اینترنتی آن را
از سایت دیگری به این تنظیمات بدهید.

د) تنظیمات شبکههای اجتماعی:
با انتخاب گزینهی «فعال سازی شبکههای اجتماعی» ابتدا این قابلیت را فعال کنید .سپس از طریق سه گزینهی مربوط به
فیسبوک ،توئیتر و یوتیوب ،آدرس صفحات اجتماعی خود را به سایتتان اضافه کنید.

هـ) تنظیمات اخبار فوری:
برای نمایش بخش اخبار فوری در صفحهی اول وبسایت خود ابتدا باید گزینهی «فعال سازی اخبار فوری» را انتخاب کرده ،سپس
یک عنوان برای آن تعیین نمایید.

 -۷تنظیمات پاورقی:
با استفاده از این بخش میتوانید متن کپی رایتی را که در انتهای سایت شما به نمایش در میآید مشخص کنید.

 -۸تنظیمات چیدمان/طراحی:
الف) چیدمان پیشفرض سایدبار:
با استفاده از این بخش می توانید تعیین کنید که سایدبار شما در کدام سمت قرار بگیرد .عالوه بر این امکان غیرفعال سازی آن
را هم خواهید داشت.

ب) چیدمان پیشفرض وبالگ/آرشیو:
در این بخش تعیین میکنید که آیا تصویر مطالب در سایت شما به نمایش درآیند یا خیر.

ج) رنگها:
در این بخش دو گزینه وجود دارد .اولی برای انتخاب «رنگ پس زمینه» سایت استفاده میشود .دومی نیز برای تعیین «رنگ
اصلی» اجزای وبسایت کاربرد دارد.

د) تصویر پسزمینه:
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.

هـ)  CSSسفارشی:
اگر با کدهای  CSSآشنایی دارید میتوانید با استفاده از این بخش بر روی استایلهای سایت خود ویرایش اعمال کنید.

 )۹تنظیمات پست تنها:
با استفاده از این بخش میتوانید پستهای مرتبط با پستی که انتخاب کردهاید را در انتهای صفحهی مربوط به آن پست نمایش
دهید.

 )۱۱تنظیمات قالب:

الف) تنظیمات :Breadcrumb
با فعال سازی این گزینه  Breadcrumbدر سایت شما فعال خواهد شد.

این قابلیت در واقع مسیر فعلی شما را در وبسایت به صورت پله به پله نمایش میدهد.

ب) جستجو:
در این بخش میتوانید عبارت جانگهدار جستجو را تعیین کنید.

 )۱۱گزینههای بازنشانی:
اگر میخواهید همهی تنظیمات را بازنشانی کنید گزینهی «بازنشانی همه» را انتخاب کنید ،اگر میخواهید فقط تنظیمات رنگ
بازنشانی شود باید گزینهی «بازنشانی تنظیمات رنگ» را انتخاب نمایید.

