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 2صفحٌ 

کد است شها چیزی دربارى  نهکن را خلق کنیو. یتیسا ٍببا ٍردپرس ير  تَانیو یننا  دانید ینکٌ  یطَر  يهان
 یسیکد نَ یجا بٌ فقط کنید؛ نظر صرفایدى آلتان  یتسا ٍبشها نباید از ساخت  انا؛ ندانید CSSیا  HTML یسینَ

 استفادى کنید. سازياباید از صفحٌ 

 يا آنبٌ کهک  شها نعرٍف يستند. شان یژگیٍبرای یک  يا آن يرکدام ،صفحٌ ساز بسیار زیاد است یيا افزٍنٌتعداد 
 نَار ،فرم شها در اضافٌ کردن دکهٌ، ینبنابرا تغییر ديید، یطَرکل بٌرا  تان صفحٌیا  یتسا ٍبساختار  تَانید ین

 نَردنظر( الهان Drag & Dropدیگر نشکلی نخَايید داشت ٍ فقط با یک کشیدن ٍ ريا کردن ) ٍ نَاردپیشرفت 
 کنیو. بٌ نام ٍیژٍال کانپَزر آشنا العادى فَقبا یک صفحٌ ساز  شهارا خَايیو ین .کنید ینخَد را بٌ صفحٌ اضافٌ 

 ویژوال کامپىزر چیست؟

کانپَزر یکی از  یژٍالٍ است. شدى عرضٌایجاد ٍ  WP Bakeryاست کٌ تَسط  العادى خارقٍیژٍال کانپَزر یک افزٍنٌ 
 ینا .خَرد ینٍردپرسی نام این افزٍنٌ بٌ چشو  یيا قالباکثر  در صفحٌ ساز ٍردپرس است. یيا افزٍنٌ ینتر  نحبَب

 پیچیدى ایجاد کنید. یيا صفحٌ بدٍن نَشتن یک کلهٌ کد، کند ینافزٍنٌ بٌ شها کهک 

 دارد؟ هایی یتقابلو چه  کند یمویژوال کامپىزر چگىنه کار 
ی فقط کافی است آن را بر رٍ یعنی پس ،کانپَزر یک افزٍنٌ ٍردپرسی است یژٍالٍ ؛دانید ینکٌ  یطَر  يهان

 ٍردپرسی خَد نصب نهایید ٍ از آن لذت ببرید. یتسا ٍب

یک صفحٌ جدید ایجاد  حال .ديد ین ٍیژٍال کانپَزر بٌ شها انکان کنترل کانل بر رٍی صفحات را یساز  فعالپس از 
ٍیرایش صفحٌ در حالت پیشرفتٌ کٌ بٌ شها انکان  بینید ینجدیدی را  یيا دکهٌ ٍیرایشگر صفحٌ شَید. ٍاردکنید ٍ 

 ٍFrontend  ديد ینرا. 

 ها یفرد
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َ  يا ستَناز  تَانید ین ر ٍیژٍال کانپَزر نَجَد يستند.زیادی برای استفادى د یيا الهان استفادى  کبرای ساخت بل
 يا یفردکهک  با یک ردیف اضافٌ کنید. ابتدا شَد. تر راحت يا آنقرار ديید تا ندیریت  يا ستَنرا در  يا الهانکنید ٍ 

 زرد رنگ استفادى کنید. یيا دکهٌاز  تَانید ینتنظیهات ستَن  یبرا را اضافٌ کنید. يا ستَنبٌ صفحٌ خَد  تَانید ین

 آماده یها المان

 
نجَد باید از ننَی باال سهت چپ  یيا الهاندیدن  یبرا دلخَاى بٌ صفحٌ است. یيا الهاننرحلٌ بعدی اضافٌ کردن 

 ،يا تب ٍ گالری، یرتصاٍ اجتهاعی، یيا شبکٌ زیادی نثل جعبٌ نتن، یيا الهان بر رٍی دکهٌ افزٍدن الهان کلیک کنید.
 ٍجَد دارد. فرض یشپ صَرت بٌاخیر در این قسهت  یيا نَشتٌ ،آکاردئَن
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استفادى  يا آناز  تَانید ین ٍجَد دارد کٌ َزرنکهل زیادی برای ٍیژٍال کانپ یيا افزٍنٌيهچنین بستٌ بٌ قالب شها 
 کنید ٍ انکانات بیشتری را در اختیار داشتٌ باشید.

قرار  ینَردبررسات آیکَن را نثال باال نا تنظیه در .شَد ینآن باز  یهاتتنظ با کلیک بر رٍی ير عنصر یا الهان،
 ير الهان تنظیهات نخصَص خَدش را دارد. کنید ینکٌ نشايدى  طَر يهان .یوا دادى

پشتیبانی  7، گرٍیتی فرم ٍ فرم تهاس Layer Slider ،Revolution Slider یيا افزٍنٌيهچنین ٍیژٍال کانپَزر از 
الهان نخصَص آن افزٍنٌ در  یک باشند، شدى نصبشها  یتسا ٍبفَق بر رٍی  یيا افزٍنٌاز  يرکدام اگر .کند ین

 یگرد خَد استفادى کنید، یتسا ٍبدر  يا افزٍنٌکٌ قصد دارید از این  یزنان .شَد ینٍیژٍال کانپَزر نهایش دادى 
 يا کنید.ر نَردنظرکافی است الهان را بکشید ٍ در نکان  فقط نیازی بٌ شَرت کد ندارید،

 کشیدن و رها کردن

 ینيهچن یک عنصر را بکشید ٍ ريا کنید تا بٌ تنظیهات اٍل خَد بازگردد. تَانید یندر ير قسهتی از صفحٌ شها 
 .شَد ینير سطر را الهان را کپی کنید کٌ باعث افزایش سرعت کار در ساخت نحتَای تکراری  تَانید ین

یک الگَ یا قالب نَشتٌ بسازید ٍ  نثلا  یک الگَ ذخیرى کنید. عنَان بٌن را آ تَانید ین تهام شد، تان یطراح کٌ یينگان
نام نشخص کنید ٍ رٍی ذخیرى الگَ کلیک  یک کلیک کنید، يا قالبفقط بر رٍی دکهٌ  کار ینا یبرا آن را ذخیرى کنید.

نَجَد  یيا الهانی کانپَزر آن را با تهان یژٍالٍ ،کنید ینشها یک طرح را با عنَان الگَ ذخیرى  کٌ یينگان کنید.
 .کند ینذخیرى 

 و حذف یکپ کردن، یخال تنظیمات ردیف:
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دسترسی  یبرا ٍ افزٍدن الهان جدید ٍجَد دارد. یرایشٍ ،حذف ،یکپ برای ير ردیف انکاناتی نثل خالی کردن ردیف،
 .یددار  نگٌ نَردنظربٌ این تنظیهات کافی است ناٍس را رٍی ردیف 

بسیاری  کٌ یدرحال تنظیهات این بخش نهکن است نتفاٍت باشد. کنید یناستفادى  آنيهچنین بستٌ بٌ قالبی کٌ از 
 تَاند ینخَد  يای یتباقابلاین افزٍنٌ  انا ،رٍند ینهپَزر نٍب بٌ سراغ ٍیژٍال کا ديندگان تَسعٌاز طراحان ٍ 

 شها در حین طراحی سایت باشد. یازياینپاسخگَی تهام 

 (Frontend) یداریدویرایشگر 

 
تعداد کهی  البتٌ .کند ین تر راحتدیداری است کٌ طراحی قالب را  گریرایشٍقدرتهند ٍیژٍال کانپَزر دارای یک  افزٍنٌ

آن را بررسی کنید تا نتَجٌ شَید کٌ آیا  انکانات قبل از تًیٌ قالب، حتهاا  .کنند ینهاز این قابلیت پشتیبانی  يا قالباز 
 خیر. یا کند ینقالب شها از ٍیژٍال کانپَزر پشتیبانی 

 قابلیت تىسعه

 تَانید ین يستید، یا حرفٌ یسنَ برنانٌشها یک  اگر یکی از بًترین انکانات ٍیژٍال کانپَزر قابلیت تَسعٌ آن است.
 خَد را با ٍیژٍال کانپَزر ادغام نهایید. یکديا
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خَبی را بٌ آن اضافٌ جانبی زیادی دارد کٌ انکانات  یيا افزٍنٌکانپَزر  یژٍالٍ ندارید، یسیکد نَيهچنین اگر قصد 
 .کنند ین

 تنظیمات ویژوال کامپىزر

 
نیز حرفی برای  يا نَشتٌسفارشی  یيا قالببرای ساخت نَشتٌ ٍ  انا یک صفحٌ ساز است، درٍاقعٍیژٍال کانپَزر 

 نراجعٌ کنید.<تنظیهات کٌ بادی انجام ديید این است کٌ بٌ بخش ٍیژٍال کانپَزر یکار  تهام گفتن دارد.

کافی است برای نحتَای  فقط .ديد ینرا نهایش  یتتانسا ٍبخَدکار انَاع نحتَای نَجَد در  طَر بٌاین افزٍنٌ 
دیگر نثل ٍٍکانرس یا  یيا افزٍنٌاین افزٍنٌ از  ینيهچن کانپَزر را انتخاب کنید. یژٍالٍ ،يا ینٌگز دلخَاى از بین 

 .کند یننیز پشتیبانی  bbPressانجهن ساز 

 تهیه کنیم؟آن را  تىانیم یماز کجا 

 ٍردپرسی خَد تًیٌ نهایید. یتسا ٍبرا برای  العادى فَقاین افزٍنٌ  تَانید یناز طریق این لینک 

 بندی: جمع

 لذت بردى باشید. یدٍاریوان کانل با افزٍنٌ ٍیژٍال کانپَزر ٍ انکانات آن آشنای شدید. طَر بٌدر این نقالٌ 
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