آموزش
ویرایش محتوای
قالب های سایت ستاپ
نرم افزار ویرایش
 .1برای ویرایش می توانید از نرم افزار ُنت پد که در همه ی ویندوزها وجود دارد
استفاده کنید)Notepad( .
 .2برای نمایش بهتر کدها ،در منوی باالی نرم افزار ُنت پد:
از بخش فرمت ،وارد فونت شوید و فونت را تاهما  Tahomaو اندازه را 10
انتخاب کنید؛ یا هر اندازه ای که برای شما کد را خوانا نشان می دهد.

در ویرایش نیاز به تغییر موارد زیر دارید:
 _1عنوان :که معموال یک متن فارسی هست و می توانید به راحتی تغییر بدهید .این عنوان

ممکن است عنوان یک بلوک (که حاوی چند آیتم هست) یا عنوان یک آیتم باشد (آیتم یعنی

یک واحد مطلب که شامل عنوان و عکس و دکمه می تواند باشد).

 _2لینک یا آدرس مطلب که باید آن را جایگزین #مربع کنید .ممکن است در یک آتم نیاز

باشد لینک را در چند جا وارد کنید .یعنی در یک آیتم ،باید ،هم عکس ،هم عنوان و هم یک
دکمه ،به یک مطلب لینک شود .برای همین لینک مطلب را در سه جا وارد می کنیم.

 _3عکس :که باید بعد از آپلود کردن عکس خود ،آدرس عکس را جایگزین آدرس عکس

پیشفرض نمایید.

 _4معموال برای لینک ها و عکس ها می توانید زیر متن وارد کنید.این زیر متن ها در وبالگ

به صورت عادی نمایش داده نمی شوند مگر اینکه موس را روی آنها ببرید تا ظاهر شوند.
وارد کردن این متن ها از نظر موتورهای جستجو خوب هست.

سریعتر کردن ویرایش قالب
 .1برای سریعتر کردن ویرایش قالب حتما از کامپیوتر استفاده نمایید .کار با موبایل
یا تبلت برای انجام ویرایش ها سخت خواهد بود.
 .2قبل از انجام ویرایش قالب ،ابتدا محتوای مورد نیاز را آماده کنید .برای این کار
سه فایل با فرمت تکست از طریق نت پد بسازید:.
Titr.txt
PostLink.txt
Image.txt
از این سه فایل برای ذخیره و آرشیو کردن این موارد استفاده می کنیم:
عنوان مطالب
لینک مطالب
آدرس عکس ها
 .3برای ساختن فایل ها ،داخل پوشه ی کامپیوتر راست کلیک بکنید و از گزینه ی
 Newیک  Text Documentبسازید ،بعد آن را باز کنید ،از طریق گزینه ی Save
 asیک نام تازه وارد کنید و  Encodingرا  UTF-8انتخاب و ذخیره نمایید.
 .4حتما هنگام ایجاد و ذخیره ی این فایل ها توجه داشته باشید :در کنار دکمه ی
ذخیره  Saveیک گزینه هم برای انتخاب یونیکد فایل وجود دارد که باید آن را به
این شکل انتخاب کنیدEncoding: UTF-8 :
با انتخاب این گزینه اگر داخل این فایل ها متن فارسی باشد ،متن به هم نمی ریزد
و درست نمایش می دهد .چون عناوین مطالب و لینک ها ممکن است متن فارسی
داشته باشند.

 .5عکس های خود را در یک آپلود سنتر مطمئن مانند پیکوفایل آپلود نمایید و همه
ی آدرس ها را داخل فایل  image.txtذخیره کنید.

 .6همینطور عناوین مطالب را در داخل فایل  Titr.txtاز طریق کپی-پیست ذخیره کنید.

 .7درباره ی ذخیره ی لینک مطالب هم به همین ترتیب عمل می کنیم.
اما باید توجه داشته باشید که :برای ذخیره کردن آدرس (لینک) یک مطلب ،حتما
لینک مطلب را در صفحه ی جدید باز کنید و آدرس مطلب را از  Adress barمرورگر
خود که ممکن است فایرفاکس ،کرومُ ،اپرا یا  ...باشد ذخیره کنید .مثال اگر من
آدرس مطلب را از صفحه ی اصلی سایت با راست کلیک کردند کپی-پیست کنم،
آدرس مطلب به این شکل ذخیره می شود:
http://sitesetup.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d9%88%da%af%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%9f/
اما اگر لینک را در صفحه جدید باز کنم و آدرس را از آدرس بار (جایی که آدرس
صفحه را در مرورگر نمایش می دهد) بردارم ،آدرس به این شکل خواهد بود:
/چگونه-به-رتبه-اول-گوگل-برسیم؟http://sitesetup.ir/
نکته اول :توجه کنید که هر دوی این آدرس ها درست هست .فقط برای مشخص
بودن لینک ها از این شیوه استفاده می کنیم وگرنه هر دوی این آدرس ها بعد از
جاگذاری در کد قالب کار خواهند کرد.
نکته دوم :همچنین ممکن است در بعضی از مرورگرها فقط همان آدرس نوع
یک را کپی کنید و نتوانید نوع دوم را کپی پیست کنید .در این صورت وقتی می
خواهید آدرس را از آدرس-بار بردارید ،اول بخش انگلیسی آدرس را کپی کنید و
بعد بخش فارسی آن را کپی و به بخش قبل اضافه کنید .در این صورت حتما کار
خواهد کرد .شاید اگر همه ی آدرس را یکجا کپی کنید نتیجه نگیرید.
همه ی آدرس ها را از آدرس بار ذخیره می کنیم:

 .8با این شیوه خیلی سریع همه ی محتوای مورد نیاز برای ویرایش قالب را در اختیار خواهید داشت .االن می توانید محتوای خود را به سرعت از سه
فایل آماده شده در داخل فایل کد قالب کپی-پیست بکنید .توجه :همیشه یک نسخه از کد اصلی قالب را در یک پوشه ی جداگانه ذخیره بکنید تا در
صورت اشتباه در ویرایش بتوانید مجدد کد سالم را به کار ببرید:

