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محصولی از سایت سون لرن

این سند مخصوص کاربران VIP سون لرن تهیه شده است . خواهشمندیم از انتشار بدون اجازه و عمومی آن خودداري نمایید .

با تشکر فراوان از اعتماد شما ...

براي دریافت مجموعه ي کاملی از آموزش هاي طراحی وب و زبان هاي برنامه نویسی تحت وب ، میهمان ما در سون

لرن باشید!
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طراحی قالب وردپرس (فصل اول – جلسه اول) مقدمه و پیش نیازها

مقدمه

با سالم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در این سري از آموزش ها، طراحی قالب وردپرس را خواهید آموخت. همانطور که می

دانید وردپرس یکی از معروف ترین سیستم هاي مدیریت محتواست که آشنایی با آن یکی از مهمترین پیش نیازها جهت فعالیت در زمینه وب است.

ما در این سري خواهیم آموخت که چگونه یک قالب وردپرس را طراحی کنیم، تا بتوان با استفاده از آن مطالبمان را منتشر و در اختیار بازدید کننده

قرار دهیم. طرح قالب ما قالبی خواهد بود که در سري آموزشی طراحی قالب html طراحی کردیم. پس در این آموزش بیشتر با کدهاي php و توابع

وردپرس سروکار خواهیم داشت و کدهاي html و css کمتري خواهیم نوشت.

پیشنیازها

(localhost) 1.سرور محلی

همانطور که می دانید سیستم وردپرس با استفاده از زبان php نوشته شده است پس براي نصب وردپرس نیاز به وب سرور آپاچی(Apache)، بانک

اطالعاتی ماي اس کیو ال (Mysql)  و مفسر زبان PHP داریم درضمن نیاز داریم که این کار را بر روي کامپیوتر شخصی و بدون نیاز به سرور واقعی

انجام دهیم پس براي اینکه کارمان راحت تر باشد از نرم افزار wamp یا xampp استفاده می کنیم.

(wordpress) 2.سیستم وردپرس

پیشنیاز دوم سیستم وردپرس است، شما باید نسخه اي از سیستم وردپرس را نیز بر روي لوکال نصب کنید تا بتوانید قالب را بر روي آن تست

کنید.درضمن حتما باید تجربه کار با این سیستم را داشته باشید،

طریقه نصب سیستم ورپرس

PHP.3

آیا آشنایی با php ضروري است؟! آشنایی با php مزیت بسیار بزرگی در این مرحله محسوب می شود. خوشبختانه سري آموزشی php نیز بر روي

سایت قرار دارد. آشنایی با اصول آن می تواند کار شما را راحت تر کند.

پیشنیازهاي بعدي، پیشنیازهاي عمومی طراحی هر قالبی هستند :

  مرورگر وب

  ویرایشگر متن

html آشنایی با  

css آشنایی با  
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که توضیح خاصی در مورد آن ها نخواهیم داد.

از لینک زیر نیز می توانید قالب htmlاي که در سري آموزشی طراحی قالب html طراحی کردیم را دانلود کنید، چونکه اساس کار ما این قالب

خواهد بود.

HTML دانلود قالب

خب پس تا جلسه آینده امیدوارم این پیش نیازها رو آماده کرده باشید (نصب سرور مجازي – نصب وردپرس) تا در جلسه بعدي کارمان را شروع

کنیم!

اگر سوالی داشتین در قسمت نظرات مطرح کنید

طراحی قالب وردپرس (فصل اول – جلسه دوم) : راه اندازي پوسته

در این جلسه از آموزش، دایرکتوري و ساختار پوسته را ایجاد خواهیم کرد و با فایل هاي یک پوسته وردپرس آشنا خواهیم شد و سپس پوسته فعلی

مان را راه اندازي خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید.

ابتدا به پوشه وردپرس در مسیر زیر بروید :

wp-content/themes

در این پوشه، پوسته هاي نصب شده در ورپرس قرار می گیرند، که اگر به صورت پیشفرض باشد و پوسته اي نصب نکرده اید با ساختار زیر روبرو

خواهید شد :

اگر وارد هر یک از این پوشه ها شوید با تعدادي فایل php روبرو خواهید شد، در اصل هر یک از این فایل ها طبق نامی که دارند، قسمتی از قالب را

ایجاد می کنند. مھمترین فایل ھا در یک قالب، فایل ھای زیر ھستند  که معموال در ھر قالبی وجود دارند :
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Index.php

Header.php

Footer.php

Sidebar.php

Single.php

Page.php

Loop.php

Comments.php

Search.php

Searchfrom.php

Archive.php

Functions.php

404.php

Style.css

14 فایل! شاید زیاد باشند، اما ایجاد و کار کردن با همه ي آن ها بسیار آسان است ، توضیحاتی در مورد هر یک از این فایل ها :

Index.php : قالب صفحه اصلی

Header.php : کدهاي سرصفحه در این فایل قرار می گیرند.

Footer.php : کدهاي پاصفحه در این فایل قرار می گیرند.

Sidebar.php : کدهاي ستون کناري در این فایل قرار می گیرند. البته اگر پوسته داراي 2 ستون کناري یعنی چپ و راست بود دوفایل

right-sidebar.php و left-sidebar.php ایجاد می کنیم.

single.php : قالب مطالب.

Page.php : قالب برگه ها.

Loop.php : قالب مطالبی که در صفحه single.php و page.php قرار می گیرند.

Comments.php : قالب نظرات.

Search.php : قالب صفحه نتایج جستجو.

Searchform.php : کدهاي فرم جستجو.

Archive.php : قالب صفحه آرشیو مطالب.

Functions.php : توابع پوسته، دراصل با استفاده از این فایل می توان امکانات بیشتري براي پوسته ایجاد کرد. که پر استفاده ترین

امکان نیز ، پشتیبانی از ابزارك هاست.

(Not Found) 404 قالب صفحه خطاي : php.404

Style.css : استایل پوسته

حال که با فایل هاي یک پوسته ي وردپرس آشنا شدیم سراغ پوسته خودمان می رویم...

ایتدا یک پوشه جدید در پوشه ي themes در کنار سایر پوسته ها ایجاد کنید، نام آن مهم نمی باشد (من نامش رو mytheme می ذارم.) و سپس

فایل هاي قالبی که ایجاد کردیم، یعنی فایل index.html، پوشه ي images و پوشه ي css را در داخل این پوشه منتقل می کنیم.

حال اگر وارد پنل مدیریت وردپرس شوید ، و از آن جا به بخش نمایش > پوسته ها بروید، پوسته اي که ایجاد کردیم جزء پوسته هاي خراب قرار

گرفته است دلیل آن گم شدن فایل شیوه نامه یا همان فایل استایل است.
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براي اینکه این مشکل را حل کرده و پوسته را راه اندازي کنیم ابتدا فایل style.css را از پوشه css بیرون آورده و در کنار index.html قرار دهید

حال اگر صفحه پوسته ها در بخش مدیریت را ریفرش کنید، توضیح به "پوسته گم شده" تبدیل می شود، دلیل آن نبود فایل index.php است. پس

باید فرمت فایل را از html به php تبدیل کنید، میتوانید یک فایل جدید با فرمت php و با نام index ایجاد کرده و کدها را  در آن پیست کنید اما

براي اینکه یونیکد فایل نیز خراب نشود. کار زیر را انجام دهید :

از Control Panel وارد Folder Options شوید و در تب view  تیک گزینه hide extentsions for known file type رو بردارید و اوکی

کنید.

حال اگر به پوشه پوستمان برگردید، می بینید که فرمت فایل ها نیز در کنار آن ها نمایش داده می شود. حال فقط کافیست  فایل index.html را

Rename کنید و کلمه html را به php تبدیل کنید و در پیغامی که ظاهر می شود yes را بزنید.

حال اگر دوباره صفحه پوسته ها را ریفرش کنید، پوسته ما در دسترس خواهد بود. حال کافیست رو آن کلیک کرده و آن را فعال کنید.
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اگر دقت کرده باشید، قالب ما بدون استایل است، و دلیل آن تغییر مکان فایل style.css است، که باید آدرس آن را نیز در فایل index.php تغییر

دهیم. اما در این جلسه کدنویسی خاصی انجام نخواهیم داد و فقط تا قسمت را اندازي کامل پوسته پیش خواهیم رفت.

اگر متوجه شده باشید در قسمت پوسته ها هر پوسته ي وردپرسي داراي یک تصویر، و یک سري اطالعات از جمله نام پوسته، نگارش پوسته، طراح

پوسته، و توضیح پوسته، وجود دارد.

اما اگر پوسته خودمان را فعال کنیم هیچگونه اطالعات خاصی ندارد

براي اضافه کردن این اطالعات فایل style.css را در ویرایشگر کد باز کرده و کدهاي زیر را در اولین خط فایل قرار دهید

/*

Theme Name: My Theme

Theme URI: http://7learn.com

Author: Sajad Deris

Author URI: http://7learn.com

Description: پوستھ آبی ÷ردپرس

Version: 1.0

*/

فایل را ذخیره کرده و صفحه پوسته ها را ریفرش کنید، حال اگر پوسته را فعال کرده باشید، باید اطالعاتی که در فایل style نوشتیم نمایان شود.

براي اضافه کردن تصویر پوسته نیز می توانید فایل logo.png موجود در پوشه ي images را کپی کنید و در کنار فایل style.css پیست کنید

سپس نام آن را به screenshot.png تغییر دهید. حال اگر دوباره صفحه پوسته ها را ریفرش کنید، می بینید که تصویر پوسته نیز در کنار اطالعات

نمایش داده شده است :
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بسیار خب، کار ما در این جلسه به پایان رسید و پوسته با موفقیت راه اندازي شد، در جلسه بعدي شروع به کدنویسی و جایگذاري توابع وردپرس در

فایل index خواهیم کرد.

طراحی قالب وردپرس (فصل دوم – جلسه اول) : توابع Head پوسته

در جلسه پیش توانستیم که پوسته وردپرسي مان را به طور کامل راه اندازي کنیم، در این جلسه از آموزش head صفحه را با استفاده از توابع

وردپرس ایجاد خواهیم کرد.

براي شروع وارد پوشه قالبمان شوید و فایل index.php را در ویرایشگر متن باز کنید، سپس مرورگر را باز کرده و آدرس زیر را در آن بنویسید :

localhost/wp

حال باید پوسته فعال قالب، که همان mytheme هست براي شما نمایش داده شود.

خب به سراغ فایل index.php می رویم :

در دومین خط از فایل زبان صفحه را تعیین کرده ایم، در وردپرس تابعی به نام language_attributes وجود دارد که به طور داینامیک اطالعات

زبان صفحه و direction آن را چاپ می کند. پس ما کلمه lang=”fa” را حذف کرده و این تابع را جایگزین می کنیم.

<!doctype html>

<html <?php language_attributes(); ?>>

<head>

حال اگر فایل را ذخیره کنید، و مرورگر را ریفرش کرده و سورس آن را ببنید متوجه خواهید شد که زبان صفحه و direction آن چاپ شده است.

در خط چهارم charset صفحه را به صورت دستی تعیین کردیم، اما تابع bloginfo در وردپرس، همین کار را نیز براي ما انجام خواهد داد.

پس کد زیر را نیز بجاي خط چهارم جایگزین کنید

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">

براي title صفحه نیز از کد زیر استفاده می کنیم، چونکه titleاي که قرار داده ایم به صورت ثابت خواهد بود و اگر به صفحات دیگر وبسایت نیز
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رجوع کنیم نام ھمان خواھد بود که بھتر  است نام ھر صفحه مختص آن باشد تا کاربر بداند در کدام صفحه قرار دارد. پس باید کد زیر را جایگزین

کرد که نام صفحه به صورت داینامیک گرفته شود و در title چاپ شود :

<title><?php

global $page, $paged;

wp_title( '|', true, 'right' );

bloginfo( 'name' );

$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );

if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )

echo " | $site_description";

if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )

echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'mytheme' ), max( $paged, $page ) );

?></title>

با استفاده از این کد نام وبسایت، سپس یک خط جدا کننده (|) سپس نام صفحه را چاپ خواهیم کرد. درضمن اگر در صفحه اصلی باشیم، بجاي نام

صفحه توضیح سایت قرار خواهد گرفت.

مرحله بعدي قرار دادن قرار دادن یک meta tag با مقدار توضیح سایت در head صفحه است که براي موتورهاي جستجو مفید خواهد بود. براي

این کار کد زیر را در head صفحه بعد title قرار دهید

<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>">

کار بعدي متصل کردن فایل style هست، پس بایستی href آن را تغییر دهیم، اما اینکار به صورت دستی انجام پذیر نیست، و باید از تابع وردپرس

مخصوص آن استفاده کرد پس آدرسی که براي فایل style نوشتیم را پاك کرده و مقدار زیر را جایگزین آن کنید :

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />

پس از قرار دادن کد فوق، صفحه را در مرورگر ریفرش کرده تا نتیجه را ببنید، حتما متوجه شده اید که هیچ تصویري در قالب نمایش داده نشده

است، پس حال باید مشکل آدرس تصاویر را نیز حل کنیم. پس فایل style.css را در ویرایشگر کد باز کنید :

ابتدا از فونت ها شروع می کنیم و آدرس آن ها را به صورت زیر تغییر می دهیم :

@font-face {

  font-family: 'b nazanin';

  src: url('css/BNazanin.eot') format('eot'),  /* IE6,8 */

  url('css/BNazanin.woff') format('woff'),  /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/

  url('css/BNazanin.ttf') format('truetype');  /* Saf3?5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */

}
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چونکه فونت ها درون پوشه css قرار دارند، قبل از نام آن ها کلمه css/ را اضافه کرده ایم، (البته می تونید نام فولدر رو به fonts نیز تغییر دهید).

پس از این کار هر کجاي قالب که از تصویر استفاده کرده ایم (../) را از آدرس پاك کنید مثال براي body آدرس به شکل زیر تغییر خواهد کرد.

body {

  background: url('images/body-bg.png');

}

براي مابقی تصاویر نیز همین کار را انجام دهید تا همه تصاویر به درستی لود شوند.

اگر به درستی اینکار را انجام داده اید فقط تصاویر بندانگشتی، تبلیغات، و اطالعات پست، تصاویرشان لود نشده است ، آن هم به این دلیل است که

آدرس آن ها در فایل index قرار دارد. پس دوباره به فایل index.php بر می گردیم

در وردپرس تابعی به نام :

bloginfo('template_url');

که آدرس پوسته را چاپ می کند. ما باید این تابع را در هر جا که از تگ img استفاده کردیم در قبل از آدرس قرار دهیم تا آدرس تصویر کامل شود.

از تصاویر بند انگشتی شروع می کنیم

<a href="#"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/facebook.png" width="32" height="32" al

t="facebook" title="وبسایت من در فیسبوک" /></a>

دقت کنید که حتما بعد از تابع یک / قرار دهید. بقیه تصاویر را نیز به همین صورت لود کنید.

پس از انجام این کار همه تصاویر قالب باید لود شده باشند.

باز به head صفحه بر می گردیم و کدهاي زیر را پس از لینک style قرار می دهیم :

<?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ?>

<link rel="alternate" type="appliction/rss+xml" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" title="<?php prin

tf(__( 'آخرین مطالب %s', 'mytheme' ), wp_specialchars( get_bloginfo('name'), 1 ) ); ?>" />

<link rel="alternate" type="appliction/rss+xml" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" title="<

?php printf(__( 'آخرین نظرات %s', 'mytheme' ), wp_specialchars( get_bloginfo('name'), 1 ) ); ?>" />

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" /> 

در کدهاي باال ما ابتدا ویژگی نظردهی توسط کاربران سایت را فعال کردیم و همچنین rss مطالب و نظرات و بازخوردها را ایجاد کردیم. پس از انجام

اینکارها، تقریبا head صفحه به طور کامل و با استفاده از توابع وردپرس کدنویسی شده است.

: head کد کامل

http://www.7learn.com/category/content-management-system/wp
http://www.7learn.com/category/content-management-system/wp
http://www.7learn.com/


<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">

<title><?php

global $page, $paged;

wp_title( '|', true, 'right' );

bloginfo( 'name' );

$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );

if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )

echo " | $site_description";

if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )

echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'mytheme' ), max( $paged, $page ) );

?></title>

<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>">

<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" />

<?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ?>

<link rel="alternate" type="appliction/rss+xml" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" title="<?php prin

tf(__( 'آخرین مطالب %s', 'mytheme' ), wp_specialchars( get_bloginfo('name'), 1 ) ); ?>" />

<link rel="alternate" type="appliction/rss+xml" href="<?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?>" title="<

?php printf(__( 'آخرین نظرات %s', 'mytheme' ), wp_specialchars( get_bloginfo('name'), 1 ) ); ?>" />

<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />

</head>

بسیار خب. آموزش این جلسه نیز به پایان رسید، در جلسه بعدي هدر قالب را ایجاد خواهیم کرد.

طراحی قالب وردپرس (فصل دوم – جلسه دوم) : ساخت سرصفحه ي پوسته

در جلسه قبلی توانستیم که کدهاي head را تکمیل کنیم، در این جلسه سرصفحه پوسته یعنی قسمت لوگو ،جستجو و منو را با استفاده از توابع

وردپرس کدنویسی خواهیم کرد.

پس مانند جلسه گذشته، فایل index.php را در ویرایشگر کد، و قالب را در مرورگر باز کنید

در وردپرس تابعی به نام body_class() وجود دارد، کار این تابع تعیین class هایی براي تگ body است، به طور مثال اگر پوسته فارسی بود، این
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تابع کالس rtl را به تگ body می دهد، اگر در صفحه اصلی بودیم کالس home ، اگر در سایت الگین کرده بودیم کالس logged-in و ... ، به

طور عادي چنین چیزي اتفاق نخواهد افتاد و حتما از تابع در تگ body باید استفاده کنیم پس کد body را به شکل زیر تغییر دهید :

<body <?php body_class(); ?>>

اگر فایل را ذخیره و سورس را نگاه کنید، جتما چنین نتیجه اي خواهید دید :

شاید به نظر کاربرد خاصی نداشته باشند اما در مواقع ضروري می توان استایل هاي متفاوتی را با استفاده از این کالس ها به بعضی صفحات اختصاص

داد.

چند خط پایین تر به کدهاي logo و tagline می رسیم که باید عنوان و توضیح سایت را با استفاده از توابع وردپرس بگیریم و درون تگ هاي h1 و

h2 چاپ کنیم. به کد هاي زیر دقت کنید :

<div id="logo">

    <h1><?php bloginfo('name'); ?></h1>

</div>

<div id="tagline">

    <h2><?php bloginfo('description'); ?></h2>

</div>

کار بعدي قسمت جستجو است ، اما این قسمت را در جلسات آینده انجام خواهیم داد، چونکه نیاز به دیدن نتیجه داریم تا اگر اشکالی بود آن را رفع

کنیم اما به دلیل اینکه هنوز قسمت مطالب را ایجاد نکردیم، نمی توان نتیجه جستجو را مشاهده کرد پس به قسمت منوي سایت می رویم :

در وردپرس می توان به دو صورت این بخش را ایجاد کرد، روش اول استفاده از تابع wp_list_pages() و قرار دادن نام برگه ها است و روش دوم

استفاده از تابعwp_nav_menu() و ایجاد فهرست هاست، ما از همان روش اول استفاده خواهیم کرد و برگه ها منوي ما را تشکیل خواهند داد.

ابتدا همه liها را بجز li مربوط به صفحه اصلی را پاك کنید :

<ul id="menu">

    <li><a href="<?php bloginfo('home'); ?>"></a></li>

    <?php wp_list_pages(‘title_li=’); ?>

</ul>

تابع bloginfo با مقدار home آدرس صفحه اصلی را چاپ خواهد کرد، که ما از آن براي href لینک صفحه اصلی استفاده کرده ایم

با استفاده از تابع wp_list_pages()  نیز لیست برگه ها نمایش داده خواهد شد.
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نکته :

اگر دقت کنید یک مقدار نیز به تابع wp_list_pages داده ایم. دلیل آن، این است که وردپرس به صورت پیشفرض کلمه "برگه  ھا" (در

وردپرس انگلیسی pages) را قبل از نمایش لیست برگه ها اضافه می کند. اما ما به این کلمه نیاز نداریم. براي برداشتن آن title_li را با مقدار هیچ!
قرار داده ایم تا از نمایش این کلمه صرفنظر شود براي دیدن حالت پیشفرض ‘title_li=’ را پاك کنید.

در ضمن می توانید  به بخش مدیریت رفته و چند برگه جدید ایجاد کنید تا در لیست منوي سایت ما نمایش داده شوند.

 خب، توانستیم لیست برگه را نمایش دهیم، اما هنوز کار ما با منو تمام نشده است، اگر چند برگه دیگر ایجاد کرده باشید.

متوجه خواهید شد که وردپرس برگه را به ترتیبی که ایجاد کرده ایم نمایش نمی دهد و بلکه آن ها را بر اساس حروف الفبا ترتیب خواهد داد. هر چند

می توان با استفاده از گزینه چیدمان در هنگام ایجاد برگه مکان آن را تعیین کرد اما می خواهیم که وردپرس به صورت اتوماتیک این کار را برایمان

انجام دهد و برگه را به ترتیب تاریخ ایجاد کردن آن ها را مرتب کند. برا اینکار تابع wp_list_pages را به شکل زیر تغییر می دهیم :

<?php wp_list_pages('title_li=&sort_column=menu_order'); ?>

بسیار خب حال کاري که باید انجام دهیم، جدا کردن کدهاي قسمت هدر ، و قرار دادن آن ها در یک فایل مجزاست، براي اینکار یک فایل جدید با

نام header.php در کنار فایل index.php ایجاد کنید، سپس کدها را از خط اول یعنی doctype تا توضیح <!-- End Header --> از فایل

index.php به فایل header.php منتقل کنید

سپس فایل header.php را با اینکودینگ utf-8 ذخیره کنید.

خب اگر مرورگر را ریفرش کنید می بینید که قالب بدون header است، پس باید فایل header.php را به فایل index.php متصل کنیم، براي

اینکار کد زیر را در اولین خط فایل index.php قرار دهید :

<?php get_header(); ?>

این تابع کدهاي فایل header.php را در به فایل index.php اضافه خواهد کرد. اگر کار فوق را بدرستی انجام داده باشید، پس از ریفرش مجدد

مرورگر قالب به حالت عادي خود بازخواهد گشت. اما در اینجا یک سوال به وجود خواهد آمد که دلیل این کار چیست و چه فایده اي دارد؟ در

وردپرس بعضی از صفحات وجود دارند که کلّیت مشابهی دارند و فقط در بخش محتوا با هم دیگر فرق دارند، به طور مثال اگر قالب سون لرن را در

نظر بگیرید، هدر و فوتر و سایدبار در همه صفحات از جمله صفحه اصلی، صفحه ادامه مطلب، و برگه ها، به یک شکل است. از طرف دیگر براي این

صفحاتی که نام بردیم، هر کدام باید یک فایل ایجاد کنیم، که اگر یادتان باشید براي ادامه مطلب صفحه single.php و براي برگه ها صفحه

page.php، خب در این حالت وقتی که هدر هر سه صفحه یعنی index.php ,single.php و page.php مانند هم است، براي جلوگیري از

کدنویسی مجدد، کدهاي هدر را در یک فایل مجزا قرار دادیم، تا در هنگام ایجاد ما بقی صفحات فقط فایل header را include کنیم. و از باال رفتن

حجم فایل نیز جلوگیري کرده ایم. مزیت دیگر این است که اگر خواستیم تغییري در هدر قالب ایجاد کنیم، فقط کافیست فایل header.php را

ویرایش کنیم. و این تغییر در index , page و single اتفاق خواهد افتاد.

بسیار خب، آموزش این جلسه نیز به پایان رسید، در جلسه بعدي ستون هاي کناري را با استفاده از توابع وردپرس ایجاد خواهیم کرد.
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طراحی قالب وردپرس (فصل دوم – جلسه سوم) : ساخت ستون هاي کناري

(sidebars) لود کنیم، در این جلسه ستون هاي کناري index در جلسه قبلی، کدهاي هدر را نوشتیم و توانستیم آن ها را از یک فایل جدا در صفحه

را با استفاده از توابع وردپرس داینامیک کرده، سپس ویژگی ابزارك ها و مدیریت پیوندها را با استفاده از فایل functions فعال خواهیم کرد.

طبق روال آموزش، ابتدا فایل index را در ویرایشگر کد و قالب را نیز در مرورگر براي مشاهده نتیجه باز کنید.

از ستون کناري سمت راست شروع می کنیم : ابتدا گزینه هاي لیست، یعنی تگ هاي li را   از بلوك موضوعات و آخرین مطالب پاك کنید.

ul استفاده می شود. حال شما نیز این تابع را درون تگ wp_list_categories در وردپرس براي گرفتن لیست موضوعات سایت از تابعی به نام

مربوط به بلوك موضوعات قرار دهید :

<div class="block">

<h4>موضوعات</h4>

<div class="block-content">

<ul>

<?php wp_list_categories(); ?>

</ul>

</div>

</div>

نتیجه کد در مرورگر :

خب اگر دقت کرده باشید، در اینجا کلمه دسته ها به صورت پیشفرض قبل از لیست دسته بندي ها قرار گرفته است، براي حذف این کلمه، تابع را به

شکل زیر توسعه می دهیم :

<?php wp_list_categories('title_li='); ?>

حال به بخش مدیریت وردپرس رفته و چند دسته جدید ایجاد کنید (مسیر : نوشته ها > دسته ها).
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خب اگر این کار را انجام دادید، قالب را ریفرش کنید، می بینید که دسته هایی که اضافه کردیم در لیست موضوعات نمایش داده نشده اند، دلیل آن

این است که این دسته ها هنوز خالی هستند، و مطلبی درون این موضوعات قرار ندارد، براي اینکه دسته بندي هاي فاقد مطلب را نیز نمایش دهیم،

دوباره باید تابع را توسعه دهیم :

<?php wp_list_categories('title_li=&hide_empty=0'); ?>

Hide_empty دو مقدار 0 و 1 را می گیرد که 0 به معناي نمایش و 1 به معناي عدم نمایش، که مقدار پیشفرض نیز می باشد.

درضمن اگر می خواهید که تعداد مطالب هر دسته را نیز در جلوي آن نمایش دهید، باید از خصوصیت show_count استفاده کنید، : به شکل زیر

<?php wp_list_categories('title_li=&hide_empty=0&show_count=1'); ?>

نکته :

کاراکتر & که در میان تنظیمات تابع قرار می دهیم، جهت جدا کردن گزینه ها از یک دیگر است

خب حال نوبت به آخرین مطالب می رسد، براي نمایش آخرین مطالب از تابع wp_get_archives استفاده می کنیم :

<div class="block">

<h4 class="block-title">آخرین مطالب</h4>

<div class="block-content">

<ul>

<?php wp_get_archives(); ?>

</ul>

</div>

</div>

اما این تابع در اصل آرشیو ماهانه را نمایش خواهد داد. براي اینکه از این تابع براي نمایش مطالب اخیر استفاده کنیم باید تنظیماتی را به آن اختصاص

دهیم :

<?php wp_get_archives('type=postbypost'); ?>

در تابع فوق تعیین کرده ایم که آرشیو از نوع پست به پست باشد، مقدار پیشفرض این گزینه مقدار monthly است، براي همین ابتدا آرشیو ماهانه

را نشان داد. درضمن این گزینه مقادیر yearly , daily  و weekly که آرشیو ساالنه هفتگی و روزانه را می توان نمایش داد.



اما خب هنوز این تابع ناقص هست، در حال حاضر که فقط یک پست داریم، نام یک پست نمایش داده شده، اما اگر تعداد پست هاي زیاد شد، کل

پست هاي ما در قسمت آخرین مطالب نمایش داده خواهند شد، براي جلوگیري از این اتفاق و محدود کردن تابع ، آن را به شکل زیر توسعه می

دهیم :

<?php wp_get_archives('type=postbypost&limit=5'); ?>

Limit باعث خواهد شد که تعداد مطالب نمایش محدود شود که من در اینجا مقدار ان را 5 قرار داده ام ، تا فقط 5 مطلب اخیر نمایش داده شوند.

خب تا اینجاي کار، توانستیم که اطالعات مورد نیازمان را با استفاده از توابع وردپرس بگیریم، حال اگر خواستیم که بلوك هاي دیگري را نیز اضافه

کنیم حتما باید، کدها را ویرایش کنیم و باز تابع وردپرس بنویسیم! اما اگر بخواهیم که این کار را نیز خود وردپرس برایمان انجام دهد چطور؟! در این

صورت باید ابزارك ها را براي پوسته فعال کنیم.

در حالت عادي اگر به صفحه ابزارك ها بروید با این پیغام مواجه خواهید شد :

 براي این کار نیاز به فایل functions داریم. پس ابتدا یک فایل جدید در کنار فایل index.php با نام functions.php ایجاد کنید.  و کدهاي زیر

را درون آن قرار دهید
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<?php

// If Dynamic Sidebar Exists

if(function_exists('register_sidebar')) {

// Define Sidebar Widget Area 1

register_sidebar(array(

'name' => 'Right Sidebar',

'description' => __( 'ستون سمت راست'),

'before_widget' => '<div class="block">',

'before_title' => '<h4 class="block-title">',

'after_title' => '</h4> <div>',

'after_widget' => '</div></div>'

));

}

?>

حال فایل را با اینکودینگ utf-8 ذخیره کرده و سپس به مدیریت وردپرس بروید، خواهید دید که بخش ابزارك ها نیز فعال شده است (مسیر :

نمایش > ابزارك ها).

حال می توان با کشیدن و رها کردن بلوك هاي دیگري که مورد نیازمان است را نیز در ستون قرار دهیم، بدون اینکه کدنویسی خاصی انجام دهیم :

ولی خب اگر قالب را ریفرش کنید، بلوك هاي جدیدي که اضافه کردیم نمایش داده نخواهند شد، به دلیل اینکه هنوز مکان نمایش این بلوك ها

تعیین نشده است، براي انجام اینکار به فایل index.php برگردید و بعد از بلوك آخرین مطالب کد زیر را قرار دهید :
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<?php dynamic_sidebar('Right Sidebar'); ?>

حال اگر قالب را ریفرش کنید می بینید که دیگر بلوك ها نمایش داده شده اند.

درضمن می توانید کدهاي آخرین مطالب و موضوعات را پاك کرده، و آن ها را از طریق ابزارك ها اضافه کنید. به عالوه اینکه می توانید کدهاي

تبلیغات متنی را نیز با استفاده از ابزار متن به ستون اضافه کنید و کدهاي آن را از فایل index.php پاك کنید :

بعد از اینکار تنها چیزي که از کدهاي Right Sidebar در فایل index.php باقی مانده است کدهاي زیر است :

<!-- Start Right Sidebar -->

<div id="right-sidebar">

<?php dynamic_sidebar('Right Sidebar'); ?>

</div>

<!-- End Right Sidebar -->

حال یک فایل جدید با نام right-sidebar.php در کنار فایل index.php ایجاد کنید و کدهاي فوق را از فایل index به آن انتقال دهید و بجاي

آن ها در فایل index کد زیر را قرار دهید تا فایل right-sidebar.php در فایل index.php لود شود :

<?php get_template_part('right-sidebar'); ?>
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حال نوبت به قسمت ستون کناري سمت چپ می رسد، ایتدا در فایل functions.php باید یک ستون دیگر ایجاد کرد که در بخش مدیریت نمایش

داده شود :

// Define Sidebar Widget Area 2

register_sidebar(array(

'name' => 'Left Sidebar',

'description' => __( 'ستون سمت چپ'),

'before_widget' => '<div class="block">',

'before_title' => '<h4 class="block-title">',

'after_title' => '</h4> <div>',

'after_widget' => '</div></div>'

));

کد فوق را بعد کدهاي ستون سمت راست در داخل حلقه if قرار دهید، سپس به فایل index.php برگردید و کد زیر را قبل یا بعد از بلوك تبلیغات

یا در کل هر جایی از ستون سمت چپ که خواستید براي نمایش ابزارها قرار دهید :

<?php dynamic_sidebar('Left Sidebar'); ?>

سپس کدهاي بلوك پیوندها را کال پاك کنید، چونکه ابتدا باید بخش مدیریت پیوندها را در وردپرس فعال کنیم، چونکه این قسمت به صورت

پیشفرض غیرفعال است، و بعدا می توانیم پیوندها را از قسمت ابزارك ها به ستون اضافه کنیم.

خب براي این کار کد زیر را در فایل functions.php قبل از تگ ?> قرار دهید :

//Activate the Link Manager built in to the WordPress admin

add_filter( 'pre_option_link_manager_enabled', '__return_true' );

بعد از انجام اینکار اگر به بخش مدیریت وردپرس بروید خواهید دید که بخش پیوندها نیز فعال شده است. در آن جا می توانید پیوندهاي جدید ایجاد

کنید، اگر به بخش ابزارك ها بروید، خواهید دید که ابزارك پیوندها نیز فعال شده، آن را به داخل left sidebar بکشید در ستون سمت چپ نمایش

داده شود :
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حال در فایل index.php از کدهاي ستون سمت چپ فقط کدهاي زیر باقی مانده است :

<!-- Start Left Sidebar -->

<div id="left-sidebar">

<div class="block">

<h4 class="block-title">تبلیغات</h4>

<div class="block-content">

<a href="#"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/ads-150.png" width="180" height="150" a

lt="تبلیغات" title="تبلیغات" /></a>

<a href="#"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/ads-300.png" width="180" height="300" a

lt="تبلیغات" title="تبلیغات" /></a>

</div>

</div>

<?php dynamic_sidebar('Left Sidebar'); ?>

</div>

<!-- End Left Sidebar -->

left- قرار دهید تا کدهاي فایل index انتقال دهید و به جاي آن ها کد زیر را در فایل left-sidebar.php آن ها به یک فایل جدید با نام

sidebar.php در فایل index.php لود شوند.

<?php get_template_part('left-sidebar'); ?>

دقت کنید که در این تابع که کارش لود کردن کدهاي یک فایل خارجی است، در داخل کوتیشن فقط کافیست نام فایل را بنویسید و نیازي به نوشتن

فرمت فایل که php است، نیست.

بسیار خب حال ستون هاي پوسته نیز با استفاده از توابع وردپرس داینامیک شدند.

در جلسه بعدي از آموزش، قسمت مطالب را با استفاده از کدهاي وردپرس درست خواهیم کرد.
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طراحی قالب وردپرس (فصل دوم – جلسه چهارم) : ساخت قسمت مطالب

با سالم. خدمت همه ي دوستان خوبم قبل از هر چیز، یه عذرخواهی به همه شما که این آموزش رو دنبال می کردید بدهکارم. تقریبا 1 ماه تاریخ از

تاریخ انتشار آخرین جلسه این آموزش می گذره. دلیل این تاخیر و غیبت شروع مدارس و کمتر شدن وقت آزادم شده است امیدوارم که بتونم تا

پایان این سري درخدمتتون باشم. خب میریم سراغ ادامه آموزش

در جلسه پیش توانستیم که ستون هاي کناري را با استفاده از توابع وردپرس داینامیک کرده و قابلیت ابزارك ها و پیوندها را نیز فعال کردیم، در این

جلسه از آموزش قسمت محتوا، که مطالب ما را در برمی گیرد، را با هم ایجاد خواهیم کرد.

ابتدا فایل index.php را در ویرایشگر کد و قالب را در مرورگر باز کنید :

خب شروع می کنیم :

قسمت پست ها مقداري با بقیه قسمت ها فرق دارد، در ایجاد پست از حلقه ي هاي شرطی if (اگر) و while (تا زمانی که) استفاده می کنیم و با این

دستورات چک می کنیم که مطلبی براي نمایش وجود دارد یا خیر...

به دلیل اینکه ما قسمت پست را از قبل ایجاد کردیم ، بهتر است ابتدا آن را پاك کنید (فقط کدهاي html آن را پاك کنید) تا بهتر متوجه شوید این

قسمت چگونه ساخته می شود، (دوباره ساختار پست را به شکل قبل خواهیم نوشت)

سپس کد زیر در فایل index.php در قسمت content قرار دهید :

<!-- Start Content -->

<div id="content">

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

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

<?php endwhile; ?>

<?php endif; ?>

</div>

<!-- End Content -->

ابتدا حلقه را ایجاد کردیم، اگر بخواهیم کد فوق را ترجمه کنیم می شود :

""اگر پستی وجود داشت، تا زمانی که پستی وجود دارد آن را نمایش بده."" این کد تمامی مطالبی که منتشر شده اند را نمایش خواهد داد. اما اگر

مرورگر را ریفرش کنید مطلبی نمایش داده نشده است! دلیل این اتفاق این است که تایین نکردیم که چه اطالعاتی از پست (مثال عنوان پست، متن

پست و ...) نمایش داده شود. براي همین هنوز قسمت content خالی است.  ابتدا به بخش مدیریت وردپرس بروید و چند پست جدید ایجاد کنید.
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خب حال به وردپرس می گوییم اگر پستی در دیتابیس پیدا شد، ابتدا براي آن یک div با کالس post ایجاد کن

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

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

<div>

</div>

<?php endwhile; ?>

<?php endif; ?>

در وردپرس هر پست داراي یک id متفاوت هست، که با استفاده از تابع the_ID قابل چاپ است، ما نیز براي اینکه به هر پست یک id متفاوت

بدهیم از این تابع استفاده خواهیم کرد. :

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

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

<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">

</div>

<?php endwhile; ?>

<?php endif; ?>

حال اگر مرورگر را ریفرش کرده و سورس را نگاه کنید احتماال با نتیجه زیر مواجه خواهید شد

می بینید که به تعداد پست هایمان (من دو پست ایجاد کردم) div با کالس post ایجاد شده، و به هر یک از divها یک id داده شده است. خب

ادامه می دهیم، حال باید عنوان پست ها را چاپ کنیم (با توجه ساختار قبلی که براي پست ها ایجاد کرده بودیم) پس کد را به شکل زیر توسعه می

دهیم :

<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">

<a href="<?php the_permalink() ?>"><h4 class="post-title"><?php the_title(); ?></h4></a>

</div>
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تابع the_permalink لینک مطلب را چاپ می کند که ما آن را در مقدار href استفاده کرده ایم، تابع the_title نیز عنوان مطلب را چاپ می کند.

حال اگر قالب را در مرورگر ریفرش کنید، باید عناوین پست ها چاپ شده باشند :

اگر بر روي عناوین کلیک کنید نیز، به صفحه ي مطلب خواهید رفت، اما به دلیل اینکه هنوز فایل single را ایجاد نکرده ایم، مطلب را نخواهیم دید،

خب به این قسمت کاري نداریم و به توسعه قسمت پست می پردازیم :

بعد از عنوان مطلب ، ساختار زیر را برای نمایش مطلب و تصویر بند انگشتی  داشتیم  :

<div id="post-<?php the_ID(); ?>">

<a href="<?php the_permalink() ?>"><h4 class="post-title"><?php the_title(); ?></h4></a>

<div class="thumb-text">

<img class="post-thumb" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/thumb.png" width="150" height="1

50" alt="تصویر بند انگشتی" title="تصویر بند انگشتی"/>

<div class="post-content">

<p>متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، م

تن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن  مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن 

<p/>...مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد ، متن مطلب در اینجا قرار می گیرد

</div>

</div>

<br style="clear: both;" />

<a class="read-more" href="#">ادامھ مطلب</a>

</div>

ابتدا تگ p و متنش را حذف کنید تا متن مطلب را با تابع وردپرس بگیریم.
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<div class="thumb-text">

<img class="post-thumb" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/thumb.png" width="150" height="1

50" alt="تصویر بند انگشتی" title="تصویر بند انگشتی"/>

<div class="post-content">

<?php the_content(); ?>

</div>

</div>

بعد از قرار دادن تابع the_content اگر مرورگر را ریفرش کنید می بینید که کل متن پست چاپ شده است :

در صورتی که ما فقط چند خط اول پست یا همان خالصه را می خواهیم چاپ کنیم. تابع the_excerpt  در وردپرس این کار را براي ما انجام خواهد

;()the_content را جایگزین تابع ;()the_excerept داد و فقط تقریبا 250 کاراکتر ابتداي متن پست را برایمان چاپ خواهد کرد. پس تابع
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کنید.

نتیجه :

(من متن پست "سالم دنیا" را براي بهتر دیدن نتیجه طوالنی کردم)

اگر سورس را نگاه کنید خود وردپرس به صورت پیشفرض متن را قالب بندي نیز کرده و متن خالصه را درون تگ p قرار داده است.

خب حال نوبت به تصویر بند انگشتی می رسد در حالت عادي پوسته ما از تصاویر بند انگشتی پشتیبانی نمی کند. و تصویر همه مطالب همین تصویر

پیشفرض خواهد بود. براي فعال کردن این قابلیت ابتدا باید کد زیر را درون فایل functions.php و قبل از تگ ?> قرار دهید :

// Add Thumbnail Theme Support

add_theme_support('post-thumbnails');

حال اگر یک پست جدید ایجاد کنید، می بینید که قسمت تصویر شاخص فعال شده است، یک پست ایجاد کنید و براي آن یک تصویر شاخص نیز

انتخاب کنید.

سپس به کدهاي فایل index بر گردید و کد تصویر بند انگشتی را در حلقه نیز قرار دهید :
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<a href="<?php the_permalink() ?>"><h4 class="post-title"><?php the_title(); ?></h4></a>

<div>

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

<?php the_post_thumbnail();?>

<?php else: ?>

<img class="post-thumb" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/thumb.png" width="150" height="1

50" alt="تصویر بند انگشتی" title="تصویر بند انگشتی"/>

<?php endif; ?>

&nbsp;

<div class="post-content">

<?php the_excerpt(); ?>

</div>

</div>

در حلقه فوق شرط گذاشتیم که اگر مطلب داراي تصویر شاخص بود آن را نمایش بده در غیر اینصورت همان تصویر پیشفرض "بدون تصویر بند

انگشتی" را نمایش بده، اگر مرورگر را ریفرش کنید خواهید دید که تصویر بند اگشتی مورد نظرمان نمایش داده شده است، اما!  تصویر در اندازه ي

واقعی خود نمایش داده شده است در صورتی که تصویر باید در اندازه ي 150 * 150 نمایش داده شود تا بهم ریختگی ایجاد نکند. براي اینکه

تصویر بند انگشتی را به این اندازه تغییر دهیم دوباره به فایل functions.php رفته و کد فعال سازي قابلیت تصویر شاخص را به شکل زیر توسعه

دهید :

// Add Thumbnail Theme Support

add_theme_support('post-thumbnails');

add_image_size('thumb-size', 150, 150, true);

سپس به فایل index.php برگردید و کد تصویر شاخص را به کل زیر تغییر دهید :

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

<?php the_post_thumbnail('thumb-size');?>

<?php else: ?>

<img class="post-thumb" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/thumb.png" width="150" height="1

50" alt="تصویر بند انگشتی" title="تصویر بند انگشتی"/>

<?php endif; ?>



در کد فوق تایین کردیم که اندازه ي تصویر شاخص اندازه اي باشد که thumb-size در فایل functions.php دارد که همان 150 * 150

است.

حال اگر مرورگر را ریفرش کنید، می بینید که تصویر ما به اندازه ي 150 * 150 در آمده است با اینکه اندازه ي واقعی آن بیشتر یا کمتر از این

مقدار است...

اما هنوز این قسمت مشکل دارد! تصویر شاخصی که ما قرار داده ایم، داراي کالس post-thumb و استایل مخصوص به خود است اما این تصویر

شاخص فاقد این کالس است (اگر سورس را ببنید متوجه می شوید) پس چگونه همان استایل post-thumb را به آن اختصاص داده و آن را در مکان

مناسب قرار دهیم؟!

ابتدا سورس صفحه را نگاه کنید، تگ img که وردپرس براي تصویر شاخص ایجاد می کند داراي کالس هایی نیز هست :

ما نیز از این کالس ها براي استایل دادن به تصویر شاخص استفاده می کنیم.

براي اینکار فایل style.css را باز کنید و کد زیر را پیدا کنید :

#content .post .post-thumb {

margin: 0 10px;

float: right;

}

سپس آن را به شکل زیر تغییر دهید :

#content .post .post-thumb,

#content .post .attachment-thumb-size {

margin: 0 10px;

float: right;

border-radius: 3px;

}

حال دیگر کارمان با تصویر شاخص نیز تمام شد، و نوبت ادامه مطلب می رسد. به فایل index.php بر گردید و کد ادامه مطلب را به شکل زیر تغییر

دهید :
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<a class="read-more" href="<?php the_permalink() ?>">ادامھ مطلب</a>

همانطور که قبال هم گفتیم تابع the_permalink لینک نوشته را چاپ می کند.

بعد از انجام اینکار کدهاي اطالعات پست را می نویسیم.

<div class="post-meta">

<div class="author">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/auther.png" />

<a href="#">نام نویسنده </a>

</div>

&nbsp;

<div class="date">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/date.png" />

<span>31 1392 اردیبھشت</span>

</div>

&nbsp;

<div class="comments">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/comments.png" />

<a href="#">20 نظر</a>

</div>

</div>

کدهاي فوق را بعد از کد ادامه مطلب قرار دهید. حال باید نام نویسنده مطلب را از دیتابیس بگیریم.

این کار با استفاده از تابع the_author انجام می شود. پس فقط کافیست این تابع را جایگزین کلمه ي نام نویسنده کنید :

<div class="author">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/auther.png" />

<a href="#">نویسنده : <?php the_author(); ?></a>

</div>

براي صفت href نیز باید لینک مطالب این نویسنده را قرار داد، براي اینکار نیز از تابع زیر استفاده می کنیم :



<div class="author">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/auther.png" />

<a href="<?php the_author_link(); ?>">نویسنده : <?php the_author(); ?></a>

</div>

کار بعدي گرفتن تاریخ انتشار نوشته است، براي این کار از تابع the_date استفاده می کنیم :

<div class="date">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/date.png" />

<span><?php the_date(); ?></span>

</div>

با اینکه اینکار تاریخ انتشار نوشته را چاپ خواهد اما فرمت تاریخ میالدي است در صورتی که تاریخی که ما میخواهیم شمسی است، براي اینکه فرمت

زمان را به شمسی چاپ کنیم نیازمند افزونه ي wp_jalali داریم، این افزونه به صورت پیشفرض همراه با وردپرس فارسی منتشر می شود. و فقط

کافیست آن را فعال کنید. براي فعال کردن افزونه ، در بخش مدیریت وردپرس مسیر افزونه ها > افزونه هاي نصب شده، بر روي لینک فعال کردن

زیر نام wp-jalali کلیک تا افزونه فعال شود :

حال اگر قالب را ریفرش کنید، می بینید که ساعت انتشار مطلب چاپ شده است؟!! پس باید تغییراتی در تابع the_date بدهیم. براي اینکار آن را به

شکل زیر تغییر دهید تا تاریخ را چاپ کند.

<div class="date">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/date.png" />

<span><?php the_date('j F Y'); ?></span>

</div>

حال باید تاریخ مطلب به صورت صحیح نمایش داده شود.

کار بعدي تعداد نظرات مطلب است که فقط کافیست تابع زیر را جایگزین تگ a کنید
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<div class="comments">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/comments.png" />

<?php comments_popup_link(); ?>

</div>

حال اگر قالب را ریفرش کنید تعداد نظرات هر مطلب نمایش داده خواهد شد. اما کلمه مورد نظر ما "نظر" هست اما وردپرس به صورت پیشفرض

کلمه دیدگاه را چاپ می کند براي تغییر آن تابع را به شکل زیر توسعه می دهیم :

<?php comments_popup_link('بدون نظر' , '1 نظر' , '% نظر'); ?>

تابع فوق در اصل سه مقدار می گیرد، مقدار اول اگر نوشته بدون نظر بود که ما نوشتیم بنویسد "بدون نظر" مقدار دوم اگر نوشته داراي 1 نظر بود که ما

نوشتیم بنویسد 1نظر، و مقدار سوم اگر نوشته داراي بیش از 1نظر بود که ما نوشتیم عدد تعداد نظرات و کلمه نظر.

خب به نظر! می رسد کار ما با پست ها به پایان رسیده و صفحه index ما آماده شده، پس خسته نباشید. در جلسه بعدي فایل single و page را

ایجاد خواهیم کرد.

طراحی قالب وردپرس (جلسه آخر) : ایجاد صفحه مطلب

با سالم خدمت همه عزیزان، با آخرین جلسه از طراحی قالب وردپرس با شما هستیم .

در جلسه پیش توانستیم که مطالب وبسایت را با استفاده از توابع وردپرس نمایش دهیم، در این جلسه صفحه مطلب پوسته را ایجاد خواهیم کرد،

قبل از شروع به ایجاد فایل single الزم است که کارمان را با فایل index به طور کامل تمام کنیم.

پس ابتدا فایل index.php را در ویرایشگر کد و قالب را در مرورگر باز کنید :

اگر دقت کرده باشید، هنگام الگین در یک وبسایت وردپرسي، یک نوار سیاه رنگ که با اسم نوار مدیریت معروف است، نمایش داده می شود، اما

در این پوسته اي که ایجاد کرده ایم این نوار مدیریت، حتی پس از الگین کردن نمایش داده نمی شود.

براي نمایش آن نیاز به قرار دادن توابع آن است براي انجام این کار تابع

<?php wp_head(); ?>
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را قبل از تگ </head> (درون فایل header.php) و تابع

<?php wp_footer(); ?>

را قبل از تگ </body> قرار دهید. حال اگر قالب را ریفرش کنید، نوار مدیریت نیز نمایش داده خواهد شد.

آخرین کار ما با فایل index جدا کردن کدهاي فوتر است براي انجام اینکار نیز یک فایل جدید در کنار index.php با نام footer.php ایجاد کنید

و کد هاي فوتر را از فایل index به آن انتقال دهید

<!-- Start Footer -->

<div id="footer">

<p class="copyright"> تمامی حقوق این وبسایت متعلق بھ وبسایت من است و ھرگونھ کپی برداری از مطالب آن بدون

<p/>.ذکر منپع غیر مجاز است

</div>

<!-- End Footer -->

</div>

<!-- End Wrapper -->

<?php wp_footer(); ?>

</body>

</html>

سپس بجاي این کدها در فایل index کد زیر را براي لود کردن فایل footer.php قرار دهید:

<?php get_footer(); ?>

خب حال نوبت به صفحه مطلب می رسد، یک فایل دیگر با نام single.php ایجاد کنید ، و کل کدهاي فایل index.php را درون آن کپی کنید.

خب فایل single.php با فایل index.php فرق چندانی نخواهد داشت، بجز در قسمت content. این قسمت نیاز به تصویر شاخص و دکمه ادامه

مطلب نخواهد داشت، درضمن برچسب ها و نظرات را نیز باید ایجاد کنیم.به عالوه اینکه به جاي خالصه مطلب بایستی کل مطلب را نمایش دهیم.

خب اولین کار بر روي ادامه مطلب پست "سالم دنیا" به دلیل داشتن نظر کلیک کنید.

حال به فایل single.php بر می گردیم و div با کالس post را به شکل زیر تغییر دهید :

<div class="post single-post" id="post-<?php the_ID(); ?>">



اگر دقت کرده باشید، کلمه single-post را به کالس هاي آن اضافه کردیم، اینکار براي کنترل بیشتر بر روي قسمت پست این صفحه است، به

طور مثال اگر بخواهیم یک استایل خاص را براي این صفحه تایین کنیم از کالس single-post استفاده می کنیم، اما اگر از کالس post استفاده

کنیم، استایل بر روي پست هاي صفحه اصلی نیز اعمال خواهد شد.

خب کار بعدي حذف تصویر شاخص (البته این کار اختیاري است، می توانید تصویر را در یک اندازه ي بزرگتر نیز به نمایش بگذارید) و دکمه ادامه

مطلب است. پس کدهاي قسمت post به شکل زیر تغییر خواهد کرد :
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<?php if ( have_posts() ) : ?>

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

<div class="post single-post" id="post-<?php the_ID(); ?>">

<a href="<?php the_permalink() ?>"><h4 class="post-title"><?php the_title(); ?></h4></a>

<div class="post-content">

<?php the_excerpt(); ?>

</div>

<br style="clear: both;" />

<div class="post-meta">

<div>

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/auther.png" />

<a href="<?php the_author_link(); ?>">نویسنده : <?php the_author(); ?></a>

</div>

&nbsp;

<div class="date">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/date.png" />

<span><?php the_date('j F Y'); ?></span>

</div>

&nbsp;

<div class="comments">

<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/comments.png" />

<?php comments_popup_link('بدون نظر' , '1 نظر' , '% نظر'); ?>

</div>

</div>

</div>

<?php endwhile; ?>

<?php endif; ?>

حال کل مطلب را با تابع زیر به جاي خالصه نمایش می دهیم :



<div class="post-content">

<?php the_content(); ?>

</div>

خب اگر دقت کرده باشید، با اینکه تصویر بند انگشتی را حذف کرده ایم، اما هنوز متن به سمت چپ کشیده شده است و کل کادر را در بر نگرفته،

پس باید تغییراتی در استایل ایجاد کنیم. براي اینکار کد زیر را به انتهاي فایل style.css اضافه کنید :

#content .single-post .post-content {

float: none;

width: auto;

margin: 15px;

}

خب کار بعدي نمایش برچسب هاي مطلب است براي اینکار کد زیر را خارج از div با کالس single-post و قبل از endwhile قرار دهید :

<div class="meta tags">

<p><?php the_tags('برچسب ھا : ', ' ، ', ''); ?></p>

</div>

تابع the_tags تگ هاي مطلب را چاپ می کند و این تابع سه مقدار می گیرد، مقدار اول متنی که قبل از تگ ها نمایش داده می شود که من متن

برچسب ها را قرار داده ام. مقدار دوم متن جدا کننده ي بین تگ ها که من ویرگول گذاشتم، و مقدار سوم متن پس از برچسب ها که معموال خالیست.

خب اگر با اضافه کردن این تابع برچسبی نمایش داده نشده به دلیل اینکه مطلب فاقد برچسب است. ابتدا به مدیریت وردپرس رفته و این پست را

ویرایش و چند برچسب براي آن تعریف کنید پس از بروزرسانی پست اگر مرورگر را ریفرش کنید برچسب هاي مطلب را خواهید دید.

کد زیر را نیز به انتهاي فایل style.css اضافه کنید تا این قسمت بدون استایل نباشد.
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#content .tags {

background: #d2d2d2;

border: 1px solid #a7a7a7;

padding: 10px;

margin-bottom: 10px;

}

#content .tags p{font-size: 18px;}

#content .tags p a{

background: #f9f9f9;

padding: 0 5px;

border-radius: 3px;

border: 1px solid #a7a7a7;

font-size: 15px;

color: #333;

}

#content .tags p a:hover {

background: #3559ac;

color: #fff;

}

خب حال نوبت به قسمت نظرات می رسد. قسمت نظرات را می توان به دو شکل ایجاد کرد. یا اینکه از تابع آن استفاده کرد که شکل آن از

فایلcomment-template موجود در پوشه ي wp-includes  گرفته می شود. یا که خودمان طبق شکلی که می خواهیم آن را طراحی کنیم که

اینکار نیاز به فایل comments.php و کد نویسی زیادي دارد.

خب ما راه آسانتر را در پیش می گیریم و فقط از تابع آن استفاده می کنیم. براي اینکار کد زیر را بعد از کدهاي برچسب ها و قبل از endwhile قرار

دهید :

<div class="comments-list">

<?php comments_template(); ?>

</div>

خب پس از قرار دادن کد فوق نظرات مطلب نمایش داده خواهند شد و هیچ توضیح یا کدي دیگري نیاز ندارند بجز استایل. براي استایل آن ها نیز کد

زیر را در انتهاي فایل style.css قرار دهید :



/* Comments */

#comments {clear: both;}

#comments .navigation {padding: 0 0 18px 0;}

h3#comments,

h3#reply {

color: #000;

font-size: 20px;

margin-bottom: 10px;

}

.commentlist {list-style: none;}

.commentlist li.comment {

border-radius: 3px;

border: 1px solid #c5c5c5;

background: #f2f2f2;

line-height: 24px;

margin: 0 0 20px 0;

padding: 10px;

padding-bottom: 0;

position: relative;

box-shadow: inset 0 1px 0 #fff;

}

.commentlist ol {list-style: decimal;}

.commentlist .avatar {

position: absolute;

top: 4px;

left: 0;

margin-left: 4px;

}

.comment-author {

text-shadow: 0 1px 0 #fff;

font-size: 14px;

}



.comment-author cite {

color: #000;

font-style: normal;

font-weight: bold;

}

.comment-author .says {font-style: italic;}

.comment-meta {

font-size: 12px;

margin: 0 0 18px 0;

}

.comment-meta a:link,

.comment-meta a:visited {

color: #888;

text-decoration: none;

}

.comment-meta a:active,

.comment-meta a:hover {color: #09f;}

.reply {

font-size: 12px;

padding: 0 0 24px 0;

}

.reply a, a.comment-edit-link {color: #888;}

.reply a:hover, a.comment-edit-link:hover {color: #09f;}

.commentlist .children {

list-style: none;

margin-right: 10px;

}

.commentlist .children li {

border: none;

border-top: 2px solid #fff;

box-shadow: none;

margin: 0;



}

.nopassword, .nocomments {display: none;}

#comments .pingback {

border-bottom: 1px solid #e7e7e7;

margin-bottom: 18px;

padding-bottom: 18px;

}

.commentlist li.comment+li.pingback {margin-top: -6px;}

#comments .pingback p {

color: #888;

display: block;

font-size: 12px;

line-height: 18px;

margin: 0;

}

#comments .pingback .url {

font-size: 13px;

font-style: italic;

}

/* Comments form */

#respond {

border-radius: 5px;

border: 1px solid #c5c5c5;

background: #f2f2f2;

line-height: 24px;

margin: 0 0 20px 0;

padding: 10px;

padding-bottom: 0;

position: relative;

box-shadow: inset 0 1px 0 #fff;

overflow: hidden;

position: relative;

}



#respond p {

font-size: 12px;

text-shadow: 0 1px 0 #fff;

}

#respond p a {color: #000;}

#respond .comment-notes {margin-bottom: 1em;}

.form-allowed-tags {line-height: 1em;}

.children #respond {margin: 0 48px 0 0;}

#cancel-comment-reply-link {

font-size: 12px;

font-weight: normal;

line-height: 18px;

}

#respond .required {

color: #ff4b33;

font-weight: bold;

}

#respond label {

color: #888;

font-size: 12px;

position: absolute;

margin-top: -55px;

margin-right: 10px;

}

#respond input {

margin: 0 0 9px;

width: 95%;

margin-right: 20px;

position: relative;

margin-top: 20px;

}

#respond textarea {



width: 93%;

margin-right: 20px;

border-radius: 5px;

background: #dbdbdb;

border: none;

border: 1px solid #c5c5c5;

font: 12px tahoma;

color: #666;

padding: 5px;

}

#respond textarea:focus {outline: none;}

#respond .form-submit {margin: 12px 0;}

#respond input[type="submit"] {

height: 30px;

width: 100px;

background: #eaeaea;

margin-top: 5px;

border: none;

border: 1px solid #c5c5c5;

text-align: center;

font-family: tahoma;

border-radius: 5px;

cursor: pointer;

}

/* End Comments */

استایل فوق از پوسته ي twentyten گرفته شده، و فقط مقداري اون رو ویرایش کردم.

خب تقریبا کار ما با فایل single تمام شد.

حال یک فایل جدید با نام page.php ایجاد کنید و کدهاي فایل single.php را درون آن کپی کنید.

تنها تفاوتی که این فایل با فایل single.php  دارد قسمت برچسب ھاست که نیازی به نمایش آن ھا نداریم. براي همین فقط کدهاي برچسب را از

فایل page.php پاك کنید.



خب خسته نباشید. این جلسه نیز که آخرین جلسه از آموزش طراحی قالب وردپرس بود به پایان رسید

امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشید.

دانلود فایل هاي php قالب

سون لرن - مرجع آموزش هاي طراحی وب

 www.7Learn.com

حتما از بخش هاي مختلف سون لرن دیدن فرمایید . 

:: براي دریافت مقاالت مفید و سري هاي آموزشی طراحی وب در سون لرن با ما همراه باشید :

انجمن هاي رفع اشکاالت عالقمندان به طراحی وب

PHP و HTML ، CSS ، Javascript بانک کدهاي

نیازمندي ها و جعبه ابزار طراحی وب

سیستم ابزاردهی سون لرن

سري هاي آموزشی رایگان طراحی وب

سري آموزشی طراحی قالب

HTML5 و HTML سري زبان

CSS3 و CSS سري زبان

Javascript سري زبان

jQuery سري آموزشی

PHP سري زبان

سري آموزشی جومال

مجموعه آموزش ها و ترفندهاي فتوشاپ

کدها و ترفندهاي وردپرس
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