
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صفحه ساز مقاالت در وردپرس
 

 



 

 

 مقاالت در وردپرسصفحه ساز 

 2صفحه 

سایت وب اما وجود داردزیادی برای ساخت صفحات جذاب ابزارهای دهید؟  ارائه تانبه کاربران را آیا قصد دارید محتوای زیبایی
افزونه  چیست؟ حلراهاینجا است که  سؤالمنفی خواهند گذاشت اما جای  تأثیر سایتو بر روی عملکرد وب کنندمیرا سنگین 

Setka Editor پردازیم.آن میبررسی به  که یک افزونه صفحه ساز مقاالت در وردپرس است 

 

 صفحه ساز مقاالت در وردپرسداستان آموزش 
Setka Editor  ن ممکن محتوای زما ترینسریعتا در  دهدمییک افزونه و ابزار جدید وردپرسی است که به شما این امکان را

 تولید جهت به افزونه این بررسی به تردقیق ادامه درایجاد کنید.  وردپرس استاندارد محتوایاز  ترمتفاوتشیک با رویکردی 
د و یرا جذب کن هاآند و دارید که مخاطبین را غافلگیر کن به محتوایینیاز  ، شایدپردازیممی وردپرس در مقاالت ساز صفحه

به  ایهزینهاین کار را انجام دهید بدون اینکه  خواهیدمیاما چگونه ؛ از محتوای شما استفاده کنند راحتیبهکاربران بتوانند 
از بخش  است تا بدون نیاز به استفاده شدهساختهاین افزونه  برای پاسخ به این پرسش ؟!پرداخت کنید دهندگانتوسعه

صفحه ساز مقاالت  هایافزونه یکی از Setka Editor د.نیایجاد ک هانوشتهبرای  یجدید سبک Css, HTMLاز بتوانید  مدیریت
 مانندشود که هنگام ویرایش دیده می تصویریه در آن محتوای متنی یا سیستمی است ک) WYSIWYG یتباقابلدر وردپرس 

 تأثیرگذار هاینوشتهبلکه ایجاد  ،زیبا هاینوشتهایجاد  تنهانههدف این افزونه  .(همانی است که در خروجی مشاهده خواهد شد
 است.

 

 :صفحه ساز مقاالت در وردپرسامکانات ویژه 

 طراحی محتوای جذابقابلیت  
 منظم یایجاد سریع محتواقابلیت  
 یاسمققابلیت پذیرش  
 طراحی تعاملیقابلیت  
 هانوشتهانتخاب سبک قابلیت  
 انتخاب فونتقابلیت  
 ...و 

 

 

 

 

 .، به سراغ نصب افزونه برویدوردپرسی یتساوبافزودن صفحه ساز مقاالت وردپرس به  منظوربه
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 3صفحه 

 Page Builder For Post- Setka Editorنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، افزونه قسمت افزونه یا از .1
 را بارگذاری کنید.

 سازی کنید.را تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس فعال setka editorیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید می داریدکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/setka-editor/
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 4صفحه 

؛ این افزونه شباهت زیادی به ویرایشگر وردپرس دارد که شد متوجه خواهید کارکنید Setka Editorداری با افزونه زمانی که مق
ارد و محتوای عادی را ایجاد این است که ویرایشگر وردپرس امکان ایجاد محتوای خاص و جذاب را ند هاآنفرق  ترینبزرگ اما

این شما بنابر دهندمیخاص را  هایویژگیمقاالت در وردپرس به شما امکان ایجاد صفحات با  سازهایفحه ص د کرد.خواه
، اجازه ایجاد کنیدمیشما این افزونه را فعال  کههنگامی خود استفاده کنید. سایتوببرای ایجاد صفحه اصلی  هاآناز  توانیدمی

از دو بخش اصلی  Setka Editorکه  دوی افزونه فعال است باید بدانیکه بر ر ایپیشرفته. عالوه بر عناصر شودمیمحتوا صادر 
 است: شدهتشکیل

 هاگرید 
 Setka هایسبک 

سپس  کنندمیبه چندین ستون برابر تقسیم  شماراها صفحات اگرنه، گریدو  ها آشنا هستیدبا گرید احتماالا اگر طراح وب باشید 
 اندازه هر گرید را مشخص کنید و محتوای خود را جای گذاری کنید. توانیدمیشما 

 متکی هستند. هاهایی مثل بوتسترپ به گریدهمین اساس فریمورکبر  و کاربردی هستند ها بسیار جذابگرید 

ته به اینکه سبک هر محتوا را تغیر دهید. بس توانیدمیبرای محتوای خود چندین سبک داشته باشید،  توانیدمیشما  ازآنجاکه
 به دو روش زیر عمل کنید: توانیدمیدارید،  ایحرفهآیا شما نسخه رایگان یا 

 خود را ایجاد کنید )پولی( فردمنحصربه هایسبک

 استفاده کنید )رایگان( فرضپیش هایسبک از

در پیشخوان  ایجادشدهپنل افزونه به سراغ  سازیفعالپس از نصب و  بیشتر، بهتر است کار را شروع کنیدبرای توضیحات 
 .بروید

 .( برویدRegister) زبانه  در قدم اول به 
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 5صفحه 

 مرحله این توانیدمی شما و نیست اجباری نامثبت که باشید داشته توجه: )شودمی داده توضیح ترتیب به افزونه این تنظیمات
 (.بگیرید نادیده را

Individual: کنید انتخاب را گزینه این شخصی استفاده برای. 

Company: کنید انتخاب را گزینه این شرکتی استفاده برای. 

already have license key: کنید کلیک گزینه این روی رادارید افزونه این الیسنس قبل از اگر. 

Email: شد خواهد فرستاده ایمیل این به الیسنس. کنید وارد را خود ایمیل. 

First Name: کنید وارد را خود نام. 

Last Name: کنید وارد را خود خانوادگی نام. 

Country: کنید انتخاب را خود کشور. 

Site URL: کنید وارد را خود سایتوب آدرس. 

How would you describe yourself?: کنید انتخاب را خود سمت. 

Password: کنید انتخاب گذرواژه یک. 

Iagree with Terms and Conditions and Privacy Policy: تأیید را افزونه از استفاده قوانین شما درواقع گزینه این تأیید با 
 .کنید استفاده عبارت زیر لینک از قوانین خواندن برای. ایدکرده

Show “Created with Setka Editor” credits below the content: افزونه این با که محتوایی هر گزینه این کردن فعال با 
 .شودمی داده نمایش( Created with setka editor) عبارت آن زیر کنید تولید

 .کنید کلیک صفحه پایین در( Sign Up Individual) دکمه   روی ،نامثبت فرم تکمیل از پس

 زبانه به ازآنپس. شد انجام موفقیت با شما نامثبت. نمایید وارد بعدی صفحه در را الیسنس کد و شوید خود ایمیل وارد
(Setting )بروید. 
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 7صفحه 

Post Type:  ویرایشگرSetka  ایصفحهبا این افزونه  قبالا فعال کنید. توجه داشته باشید اگر  خواهیدمیکه  هاییقسمترا برای 
 مثلا کنید ) غیرفعال( و اکنون قصد دارید آن صفحه را ایدکردهبرای مثال یک نوشته ایجاد ) ایدکردهرا ذخیره  را ایجاد کرده و آن
 .آیدنمی(، مشکلی برای آن صفحه پیش کنید غیرفعال هانوشتهویرایشگر را برای 

:Roles  با استفاده از قابلیتRoles توانید معین کنید کدام کاربرها به این افزونه دسترسی داشته باشند.ها( شما می)نقش 

:Cradits  با فعال کردن این قابلیت عبارت(Craeted with Setka Editor )شده باشند زیر محتواهایی که با این افزونه ساخته
 نمایش خواهد داده شد.

Keep Post Styles : برای اینکه پس از حذف افزونه محتواها سبک خود را از دست ندهند، قطعه کد زیر را بهFunctions.php 
 خود اضافه کنید.

 .کنیدکلیک  )ذخیرٔه تنظیمات( Save Chngesدر آخر روی 
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 ( کلیک کنید.افزودن نوشته( روی گزینه )هانوشته( از قسمت )سایدباربرای استفاده از افزونه از نوارکناری ) اکنونهم
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 9صفحه 

 کنید( کلیک Setka Editorروی زبانه )است،  شدهاضافه( Setka Editorاگر توجه کنید، به ویرایشگر متن قسمت دیگری بانام )
مانند توانید در این بخش میشروع به تولید متن کنید،  توانیدمیسپس  را انتخاب کنید Grid Systemو  Styleو ابتدا 

 محتوای خود را تایپ کنید. ویرایشگر معمولی

 از استفاده با سپس. کنید اضافه گرید خود محتوای به توانیدمی راست سمت نوارابزار در اول دکمه از استفاده با .1
 .کنید اعمال را تنظیمات توانیدمی+  و – هایدکمه

 را بر روی محتوای خود اعمال کنیدها را انتخاب کنید و تنظیمات ویرایشگر وردپرس توانید انیمیشنباال می نوارابزاراز  .2
 ها در نوشته خود استفاده کنید.توانید از آنعناصر دیگری هم وجود دارند که شما می ،جز متنبه

3. :Show Perview کنیددسکتاپ و موبایل مشاهده درون نمایش محتوای خود را توانید پیشه  اول میبا استفاده از دکم. 
4. :Add Grid شوداستفاده میبرای اضافه کردن گریدها به محتوا  به این صورت است که گزینه نیا نحوه عملکرد. 
5. Snippets:  از این گزینه استفاده کنید. شدهتعیین پیش از عناصر کردن اضافهبرای 
6. Images: توانید از این گزینه استفاده کنید.برای آپلود تصاویر می 
7. Icons:  از این گزینه استفاده کنید. شدهتعیین پیش از هایآیکون از استفادههمچنین برای 
8. Embed Codes:  استفاده کنید. سفارشی کدهای دادن قراراز این بخش برای 
9. Image Galleries:  از این گزینه استفاده کنید. تصاویر گالری از استفادهبرای 
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 01صفحه 

 :ها استفاده کنیدتر کار همانند تصویر زیر از آنتوانید برای انجام راحتمیمیانبر است که  کدهایهمچنین این افزونه دارای 
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 00صفحه 

انجام دهید و در  سایتوبتا همین کار را در  دهدمیدارد که به شما اجازه هم  ایجداگانهرابط کاربری  سایتوبدر این افزونه 
 حساب خود ذخیره کنید.

. دنافتمی کار از وردپرس دیگر هایزبانه و دیداری ویرایشگر بخش Setka editor ویرایشگر از استفاده هنگام درتوجه کنید که: 
 وردپرس ویرایشگر با است ممکن شوندمی ساخته ویرایشگر این توسط که هاییبخش از بعضی که است دلیل این به این

 .نباشند سازگار
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 02صفحه 

 بندی:جمع

بر است و  ترسبکمقاالت در وردپرس  سازهایاز دیگر صفحه  ،سازدمیشبیه به یک مجله  شمارااین افزونه سایت وردپرسی 
شما  کههنگامیکاربری کمی سنگین است و  هایرابطبارگذاری  وجودینباا، کندمیتمرکز  تأثیرگذارزیبا و  ایصفحهروی ساختن 

دقت بخوانید تمامی نکات در باشد اما اگر مقاله را با  کنندهگیج، ممکن است کمی شویدمی روروبهبرای اولین بار با این افزونه 
 .صفحات جذابی را ایجاد کنید توانیدمیدقیقه  03است. ویژگی خوب این افزونه این است که در عرض  شدهدادهآن توضیح 
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