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  معرفي - 1

  اين كتاب مناسب چه كساني است؟

وردپرس يك برنامه تحت وب شناخته شده جهت ساخت وبالگ و سيستم هاي مديريت محتوا است كه عمده شهرت خود را مديون 

زمانيكه كاربران اين سيستم بر آن چيرگي يابند خواهند توانست آن را در راستاي نياز خود به ده ها روش  .است خودسادگي استفاده از 

  .نندممكن و حيران كننده پيكربندي ك

به همراه آموزش چگونگي نگاشت يا ) Multisite(شما جهت نصب و پيكربندي وردپرس چند كاربره كردن مقصود اين نوشتار راهنمايي 

  .اتصال نام دامنه ها بر روي سرورهاي لينوكس بهره مند از وب سرور آپاچي است

نجام عمل نصب نيازمند برآورده كردن چند نيازمندي ساده از يند نصب وردپرس تك كاربره آشنا باشيد مطلع هستيد كه اآچنانچه با فر

اين در حالي است كه برپا سازي سيستم چند كاربره نيازمندي هاي بيشتر را . قبيل فضاي ميزباني مناسب و سيستم بانك اطالعاتي است

راهنما براي كاربران تازه كار اندكي مشكل  از اين رو احتماال بهره گيري از اين. هم به لحاظ منابع و هم به لحاظ مهارت طلب مي كند

  .خواهد بود

اين نوشتار به آموزش مهارت هاي پايه يك مدير سايت از قبيل يافتن يك فضاي ميزباني، تنظيم بانك اطالعات و نصب وردپرس تك 

اي پايه و اشتياق به يادگيري مهارت فقدان مهارت ه. كاربره نخواهد پرداخت و اساس را بر پايه آشنايي مخاطبان با مسائل فوق مي گذارد

  .را فرا گيرد 1هاي سطح باال به مثال شخصي است كه مي خواهد همزمان راندن خودرو و مهارت شركت در مسابقات فرمول 

شود كه از سويي ديگر اين نوشتار هيچ توصيه اي مبني بر لزوم استفاده شما از وردپرس تك كاربره يا چند كاربره نداشته و ياد آور مي 

پس بهتر است با كمي تحقيق و جستجو در اينترنت پاسخي مناسب به نياز . انتخاب هر يك از گونه ها ارتباط تنگاتنگي با نياز شما دارد

  .خود يافته و سپس اقدام به مطالعه اين راهنما نماييد

  پيش نيازها

  :مواردي كه در ادامه مي آيد داشته باشيدجهت بهره مندي از رهنمودهاي اين نوشتار الزم است تا آشنايي كافي با 

  .از قبل با چگونگي نصب وردپرس آشنا باشيد -

چنانچه مطلقا با نصب و راه اندازي وردپرس آشنايي نداشته و اين اولين تالش جدي شماست توصيه اكيد مي شود كه هم اكنون اين 

  .جهت نصب وردپرس معمولي باشيدنوشتار را رها كرده و در پي يافتن كسب مهارت هاي ابتدايي الزم 

  .با نحوه دسترسي و انتقال فايل ها از وب سرور به سيستم خود و بالعكس آشنا باشيد -

يا حتي استفاده از ابزارهاي مديريت فايل ها كه به همراه فضاي ميزباني شما در  SSH و FTPآشنايي با برنامه هاي انتقال فايل مبتني بر 

  .شما بايد بدانيد كه چطور مي توان يك فايل موجود بر روي وب سرور را ويرايش نمود. ات ديگر مي باشددسترس شما است از ضروري

  .نحوه دسترسي به بانك اطالعاتي مستقر در فضاي ميزباني خود را بدانيد -

ريت و پيكربندي آن را لذا الزم است تا نحوه مدي. يكي از اركان برپايي وردپرس مي باشد MySQLحضور يك سيستم بانك اطالعاتي 

  .از قبل فراگرفته باشيد phpMyAdminتوسط ابزارهايي همچون 



  .از بازكردن و ويرايش فايل هاي مرتبط با وردپرس هراسي نداشته باشيد -

اين امر بنابراين الزم است تا خود را مهياي . يكي از روش هاي رفع اشكال بازگشايي و اعمال تغييرات در فايل هاي مرتبط مي باشد

  .نماييد

  .آشنايي با فايل هاي گزارش خطاي توليد شده بر روي سرور خود -

الزم . به صورت خود كار توسط سرور شما ذخيره و نگهداري مي شود error logپيوسته گزارش خطاي سرور در فايل هايي موسوم به 

  .است تا از محل نگهداري اين فايل ها و نحوه مشاهده آنها مطلع باشيد

  .طريقه غيرفعال كردن افزونه ها و استفاده از پوسته پيش فرض وردپرس را بدانيد -

بديهي است كه عدم توانايي شما در اين امر سبب بروز . مورد فوق اولين گام در رفع عيب سيستم در مواجه با مشكالت مي باشد

  .پيچيدگي هايي خواهد شد

  اين راهنما اصلي در مورد نويسندگان

  )Ipstenuبا نام مستعار (ين امايكا اپست

نويسندگي  وانسان شناسي  ،مايكا يك برنامه نويس خود آموخته است كه در دانشگاه الهيات

بوده و در  The Manوي به صورت كارمزدي در استخدام شركت . خالقانه آموخته است

ط اوقات فراغت خود با وردپرس سرگرم مي شود و با شوق و اشتياق در انجمن هاي مرتب

وبالگ شخصي دارد و در نيز خانم مايكا دستي در نوشتن افزونه براي وردپرس . فعاليت دارد

  .نيز به كنكاش مسائل فني دلخواه خود مي پردازد خود

  

  

  )sillyandreaيا  andrea_rا نام مستعار ب(آندريا رنيك 

د در كار با معرفي كرده و مهارت هاي خو Mommy Bloggerآندريا در وبالگستان خود را 

كه بر خواسته از نياز شخصي او بوده مديون زمان هاي قبل و حضور را  وردپرس چند كاربره

به   Copyblogger Mediaخانم آندريا در حال حاضر با شركت . مي داند MUوردپرس 

همسر خانم رنيك نيز از فعاالن . كار در منزل همكاري داردصورت دور كاري و از طريق 

. جامعه وردپرس بوده و آنها در كنار يكديگر حضور فعالي در انجمن هاي تخصصي دارند

اداره  را حاوي مطلب جالب توجه در مورد ورپرس سايت ارزشمندهمچنين خانم رنيك يك 

  .مي كند

  

  



  درباره مترجمان اين راهنما

  )alihmبا نام مستعار (  علي حاجي محمدي

 سال از. وردپرس ي جوره همه و قرص پروپا طرفداراي از يكي. هستم محمدي حاجي علي

 در. بدم گسترش دارم توانايي كه اونجا تا تونستم و كردم شروع رو وردپرس با كار 2007

وردپرس  من يك وب سايت تخصصي .شد بيشتر وب هاي تكنولوژي به عالقم وردپرس كنار

طرح جلد اين .  است بنده ترجمه تجربه اولين اين .رو هم اداره مي كنم 98وردپرس با نام 

 اميدوارم. نوشتار و ترجمه بخش هاي مديريت كاربران، افزونه ها و پوسته كار من هست

  !باشهو جالب توجه  مفيد

iam@alihm.ir 

  

  )silvercoverبا نام مستعار ( حامد تكميل

از . خيال پرداز خوش بين هستم كه هميشه دنبال عملي كردن ايده هام هستم من يك

من . طريق آزادكاري هزينه هاي زندگي رو در ميارم و با وردپرس رفاقت ديرينه اي دارم

شبكه هاي منعكس مي كنم و در  وبالگمن رو توي اگر حرفي براي گفتن داشته باشم او

چيزهاي رايگان زياد مي سازم تا  .آرام و بي هياهو به فعاليت خودم ادامه مي دم اجتماعي

از اين رهگذر اگر رضايت  هم تفريح كرده باشم و هم اعتماد شما رو بيشتر جلب كنم تا

 .حاصل شد افتخار همكاري در پروژه تجاري رو با هم داشته باشيم خاطري براي شما

 تمام بخش ها منهاي بخش هايي كه علي حاجي محمدي انجام داده بهو ويرايش ترجمه 

  .عهده من بوده

silvercover@gmail.com 

  )Copyright(حق نشر 

منتشر شده و اين مجوز به اين  ShareAlike-Noncommercial-Creative Commons Attributionsاين اثر بر اساس مجوز 

معناست كه ماداميكه  قصد فروش اين اثر به ديگران را نداشته باشيد مجاز به انجام هر گونه تغيير و افزودن محتوا به آن هستيد و مي 

  .توانيد آن را با ديگران به اشتراك بگذاريد

از طريق پيوندهاي ارائه  )به نويسندگان اصلي( با اهدا وجوه نقدي چنانچه اين اثر رضايت شما را جلب نمود مي توانيد پشتيباني خود را

  :شده زير نشان دهيد

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_bu"on_id=T8T7UVNR6X9C8 

https://www.wepay.com/donations/ebook-wp-multisite-101 

 

  



2  - Multisite چيست؟  

 )Multisite( چندكاربرهپرس حاوي يك ويژگي موسوم به دميالدي ور 2010ژوئن  17وردپرس در تاريخ  3.0 ي از زمان انتشار نسخه

از زمان انتشار . عرضه مي شد WPMUيك محصول مجزا بود و با عنوان اختصاري  چندكاربرهاين در حالي است كه قبل از آن . مي باشد

تصميم بر آن شد كه ويژگي چندكاربره در دل ورپرس پياده سازي شود و امكان تغيير از حالت ساده به حالت چند كاربره را بر  3.0نسخه 

  .ستم نصب شده جاري و بدون نصب چندين سيستم وردپرس در كنار هم ميسر سازدروي سي

ويژگي چندكاربره به شما اجازه مي دهد تا چندين سيستم ديگر را از سيستم برپا شده مركزي منشعب كنيد و آنها را در پوشه هاي ديگر 

يك از وبالگ ها يا سيستم هر به كل سيستم اطالق شده و  كهدر اين حالت نام قراردادي شب. مد نظر مستقر كنيد 1و يا زير دامنه هاي

به هنگام بهره گيري از ويژگي چندكاربره تنها يك نسخه از افزونه ها و پوسته ها به همراه  .شناخته مي شوند هاي منفرد با عنوان سايت

  .و نيازي به تهيه چندين نسخه همسان نيست خواهد بودتنها يك ديتابيس موجود 

كاربران، افزونه  ق را مي توان يك محيط اداره كردن سايت هاي مجزا تلقي نمود كه در آن هر سايت در فضاي مختص به خود باشبكه فو

اين موارد اختصاصي به معناي تهيه و درج چندين نسخه مجزا نيست، بلكه هر سايت با نمونه . حياتش ادامه مي دهدها و پوسته هايش به 

در اين شبكه امكان به اشتراك گذاري محتواي سايت ها با يكديگر . فضاي خود به نياز خود پاسخ مي گويدسازي از نسخه موجود در 

  .وجود دارد، اما اين امر يك ويژگي پيشرفته محسوب مي شود و نيازمند كسب مهارت است

مي باشد كه هر يك از سايت  wordpress.comيك مثال خوب جهت به تصوير كشيدن شبكه وردپرس همان سرويس وبالگ دهي 

اين حالت مشابه عملكرد . در اختيار كاربر قرار مي گيرد http://example.wordpress.comهاي آن با آدرسي مشابه آدرس 

سرس (ه وردپرس در حاليكه هسته وردرپرس در محيط چندكاربر. مي باشدا وطني همچون ميهن بالگ و بالگفوبالگدهي سرويس هاي 

  .به اشتراك گذاشته مي شود، تنظيمات متفاوتي براي هر سايت وجود خواهد داشت) كد

  عبارت هاي ويژه

ه بر شمرده خواهند ت مذكور در اداماعبار. چندين عبارت اضافه ديگر در وردپرس چندكاربره موجود است كه الزم است با آنها آشنا شويد

  .شد

يك مدير ارشد كه همچنين به عنوان مدير شبكه شناخته مي شود كسي است كه به كل   -) Super Admin( يا مديركل مدير ارشد

 را هر كاريمي تواند شبكه و تنظيمات آن دسترسي دارد و مي تواند كاربران، افزونه ها و پوسته ها را اضافه يا حذف كند و در يك كالم 

اين دسترسي در حين فعال سازي ويژگي چندكاربره از جانب وردپرس بر اساس حساب كاربري كه اعالم مي . كه مايل باشد انجام دهد

الزم است تا در اعطاي دسترسي مدير ارشد احتياط . كنيد ايجاد مي شود و مي توان در آينده حساب هاي كاربري مشابهي را ايجاد نمود

  .و شخص نا اهل را به اين حريم راه ندهيد الزم را به عمل آورده

  .درهمان طور كه پيش تر اشاره شد عبارت شبكه به كل مجموعه سايت هاي شما اشاره دا - ) Network(شبكه 

البته الزم نيست كه هر سايت واقعا . هر يك از وبالگ هاي منفرد موجود در شبكه به عنوان يك سايت تلقي مي شود - ) Site(سايت 

  .مي شوداطالق سايت عنوان  ك وبالگ عمل كند، منتها به داليل تاريخي به هر عضو اين مجموعهشبيه ي

  

1 - Subdomain 



سايت اصلي كه فرايند نصب را با آن آغاز كرده و به طور معمول از طريق آدرس  - )Main Site(سايت اصلي 

http://example.com شناخته مي شود و مي تواند درگاهي به ساير  1در ديتابيس با شناسه شماره اين سايت  .قابل دسترسي است

  .سايت ها باشد

به طور كل صرف نظر از اينكه سايت ها در يك پوشه يا زير دامنه ميزباني شوند به مجموعه آنها از ديد باال  -)Sub Sites(زير سايت ها 

  .مي شود عبارت زير سايت ها اطالق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  پرس در حين نصب ورد -  3

را يادآوري  نكتهاما در اين ميان الزم مي دانيم تا چند . فرض ما بر اين است كه شما از قبل با نحوه نصب وردپرس معمولي آشنا هستيد

  .كنيم

  قرار دادن فايل ها در ريشه

در نظر مي گيريم و اين همان جايي است كه مي بايست وردپرس در آن  public_htmlدر اين نوشتار پوشه ريشه وب سايت شما را 

به عنوان مثال نمي . جهت برپا سازي وردپرس چند كاربره الزم است تا فايل هاي وردپرس در ريشه قرار گيرند. قرار گرفته باشد

اين . به آن ها دسترسي داشت http://example.comقرار داد و از آدرس  public_html/wordpress/توان فايل ها را در مسير 

مورد در نصب معمولي وردپرس مرسوم است، اما در حالت چندكاربره چنين چيزي ميسر نيست و نياز به تنظيمات زيادي دارد كه در 

  .ادامه اشاره هايي به آن خواهد شد

  پيشوند بانك اطالعاتي

يا  wp_1به عنوان مثال عباراتي همچون . استفاده نمود جدول ها نمي توان از عدد در عبارت پيشوندي نامبراي حالت چند كاربره 

wp1_  بنابراين بهتر است از پيشوندهايي ديگر استفاده نماييد. مشكل ساز خواهند بود.  

  همساني آدرس ورپرس و آدرس سايت

همين امر سبب مي . هاي وردپرس را در پوشه اي ديگر به جز ريشه درج كرد همان طور كه گفته شد نمي توان در حالت چندكاربره فايل

توجه كنيد كه در حين ساختن زير . با آدرس واقعي فايل ها همسان باشد HTTPشود كه آدرس دسترسي به وردپرس از طريق پروتكل 

  .دامنه يك پوشه خود كار همنام آن زير دامنه در پوشه ريشه ساخته مي شود

ساخته  public_html/subdomain/را بسازيم يك پوشه در مسير  subdomain.example.comمثال اگر زير دامنه  به عنوان

 public_html/subdomain/ن پوشه ر اول نصب كنيم، مسير ريشه ما هماحال اگر وردپرس را در اين زير دامنه براي با. خواهد شد

قراردادن "بنابراين الزم است تا تفاوت نكته كليدي اين بند را با بند . منه قرار داده ايمدر اين حالت ما مبناي كار را يك زير دا. مي شود

  .در يابيد "فايل ها در ريشه

  در آدرس خود استفاده نكنيد wwwاز عبارت 

است با آدرس مشابهي كه فاقد آن است چيست؟ بايد گفت كه در  wwwبسياري از افراد دچار ابهام مي شوند كه فرق آدرسي كه حاوي 

صرف نظر مي  wwwعمل فرقي ندارد، اما به دليل جلوگيري از بروز اختالل در مواقعي كه نيازمند حضور زير دامنه ها هستيم از نوشتن 

به  wwwر نا محسوس آدرس هاي حاوي شود و بر همين اساس بسياري از فضاهاي ميزباني به گونه اي پيكربندي مي شوند كه به طو

  .آدرس هايي بدون آن تغيير دهند

اهميت اين مطلب را ياد آور مي ست ا از آنجاييكه قصد ما در اين نوشتار بر برپاسازي محيط چندكاربره و بهره مندي از زير دامنه ها

راين تغيير آدرس ها از بخش تنظيمات وردپرش بناب. تاثيري در سئوي وب سايت شما ندارد wwwخاطر نشان مي كنيم كه حذف . شويم

  .مشابه تصوير زير بهترين انتخاب مي باشد



  

  آزمودن پيوندهاي يكتا

پيوندهاي يكتا بر منباي فعال بودن . قبل از فعال كردن ويژگي چند كاربره اطمينان حاصل كنيد كه ويژگي پيوندهاي يكتا فعال است

  .چنانچه ويژگي پيوند يكتا فعال نباشد ويژگي چند كاربره كار نخواهد كرد. مقدور استدر محيط سرور شما  mod_rewriteماژول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قبل از فعال كردن ويژگي چند كاربره - 4

قبل از فعال سازي اين . اكنون كه وردپرس نصب شده و آماده فعال كردن ويژگي چندكاربره است مي بايست به چند نكته مهم توجه نمود

  .يكي از اين تصميم ها در مورد زير دامنه ها و زير پوشه ها است. بايد چندين تصميم مهم از جانب شما گرفته شود ويژگي

  زير دامنه ها در مقابل زير پوشه ها

  :زير مي شوندنمونه هاي فعال سازي ويژگي چندكاربره بر مبناي زير دامنه به گونه ايست كه آدرس سايت هاي شما همچون 

  http://example.com: سايت اصلي

 h,p://site1.example.com: زير سايت شماره يك

  h,p://site2.example.com: زير سايت شماره دو

 

  :زيرپوشه همچون حالت زير است اما آدرس ها در فعال سازي بر مبناي

 http://example.com: سايت اصلي

 /h,p://example.com/site1: زير سايت شماره يك

  http://example.com/site/2: زير سايت شماره دو

 

 همچون همچنين چنانچه از زير پوشه ها استفاده كنيد آدرس دسترسي به مطالب از طريق مرورگر كاربران مشتمل بر يك عبارت

/blog/ )در خود خواهد بود كه سبب مي شود آدرس دسترسي شبيه آدرس زير شود )يا نام هايي ديگر:  

h,p://example.com/blog/2012/05/hello-world/ 

در حال حاضر از منظر بهينه سازي براي موتورهاي جستجو هيچ برتري ما  .مشكل خواهد بود blogدر اين حالت تغيير يا حذف عبارت 

سرعت سرويس دهي است كه يكي را بر بين دو حالت فوق وجود ندارد و احتماال موارد مربوط به راندمان سرور و عملكرد سرور به لحاظ 

  .ديگري برتري مي دهد

  1زيردامنه هاي فراگير

اين ويژگي سبب خواهد شد تا در . بسياري از متخصصان پيشنهاد مي كنند كه ويژگي زيردامنه هاي فراگير در صورت امكان فعال شود

جهت . البته كماكان امكان ساخت دستي زير دامنه وجود دارد. حين ساخت زير سايت ها، زير دامنه متناظر به صورت خودكار ساخته شود

  . راگير نيازمند انجام دو فرايند هستيمداشتن زير دامنه هاي ف

  :فايل تنظيمات آپاچي موجود باشد virtual hostخط حاوي دستور العمل مذكور در بخش زير، ابتدا الزم است تا همانند تصوير 

  

 

1 - Wildcard Subdomains 



  

چنانچه دسترسي هاي الزم براي اعمال اين تغيير را . آغاز مي شود صورت مي پذيرد ServerAliasاين كار توسط خطي كه با عبارت 

  .نداريد بهتر است با شركت ميزباني خود تماس حاصل نماييد و از آنها درخواست كمك كنيد

البته بيشتر . باشد شما جهت بهره گيري از زيردامنه ها به درستي پيكربندي شده DNSدر وهله دوم بايد مطمئن شويد كه فايل ركورد 

در اين فايل مي بايست خطي . سرورها از قبل اين چنين پيكر بندي شده اند، اما به هر حال بررسي مجدد آن خالي از فايده نيست

  :همچون تصوير زير موجود باشد

  

ير دامنه و ساختن يك زير موجود باشد مي توانيد به سادگي با رفتن به بخش ساختن ز cPanelابزار چنانچه در فضاي ميزباني شما 

  .اين عمل را صورت دهيد )كاراكتر ستاره( *دامنه با اسم 

  

از بخش  است دكي تفاوت دارد كه بهترانفوق عمليات  DirectAdminو  Pleskبراي ساير برنامه هاي مديريت فضاي ميزباني همچون 

  .شتيباني شركت ميزبان خود درخواست مشاوره كنيدپ

  محدوديت ها

پيرو مطالب بخش قبلي الزم است يادآوري شود كه در شرايطي خاص امكان برپايي شبكه اي از سايت ها وجود ندارد و ما با محدوديت 

يكي از اين محدوديت ها برپا سازي وردپرس چندكاربره در وب سرور محلي و كامپيوتر شخصي شما است كه از . هايي مواجه خواهيم شد

همانطور كه پيش تر گفته شد آدرس دسترسي به سايت نمي بايست با آدرس قرار گيري وردپرس . مي كنيدآن جهت آزمودن استفاده 

در مرورگر بار گذاري  http://localhost/folderدر سرور محلي هر سايت مجزا در يك پوشه قرار مي گيرد و از طريق . متفاوت باشد

 .بوده و هيچ مسير مازادي در ادامه آدرس نباشد  http://localhostدر حاليست كه ما نياز داريم آدرس دسترسي صرفا  اين. مي شود

  .در صورت نصب وردپرس در پوشه اي مجزا امكان داشتن ويژگي چند كاربره مبتني بر زير دامنه وجود ندارد

باشد امكان برپايي حالت چند كاربره وجود نخواهد  80غير از پورت شماره  ،پورت تخصيص داده شده به وب اگر در وب سرور محلي شما

  .باشد با مشكالتي مواجه خواهيد شد 127.0.0.1همچون  IPاز طرفي چنانچه آدرس سايت در سرور محلي ، آدرس . داشت

ان هاي بعد وجود دارد، اما بهاي اين تغيير داشتن صبوري و حوصله جهت امكان تغيير از حالت زير دامنه اي به پوشه اي و بالعكس در زم

  .امري كه چندان آن را توصيه نمي كنيم. اعمال دستي تغييرات در بانك اطالعاتي وردپرس مي باشد

  

  



  ساختن يك شبكه -  5

ت وردپرس ابتدا نياز است تا از طريق جهت فعال سازي بخش نصب و راه اندازي شبكه در پنل مديري. اكنون آماده برپايي شبكه هستيد

را باز كرده و خط  wp-config.phpبه همين منظور فايل . آن را به وردپرس اعالم كنيم wp-config.phpفايل تنظيم وردپرس يعني 

چنانچه در فايل  .درج كنيد /* .That's all. stop editing! Happy blogging */زير را درست در باالي عبارت 

شروع مي شود  includeيا  requireتنظيمات شما عبارت باال وجود نداشت، سعي كنيد كه كد جديد را درست باالي اولين خطي كه با 

  .درج كنيد

  :قطعه كدي كه بايد در فايل تنظيمات درج شود

define('WP_ALLOW_MULTISITE' , true); 

  .اعمال تغيير فوق سبب فعال سازي ويژگي چند كاربره خواهد شد .اشتد يمشبيه تصوير زير خواهپس از اعمال تغييرات فايلي ت در نهاي

  

  تنظيمات شبكه

  (Network Setup) راه اندازي شبكه بر روي بخشاز قسمت ابزار ها پس از اعمال تغييرات بند قبل به پنل مديريت وردپرس رجوع كنيد و 

  .فعال سازي الزم است تا تمام افزونه هاي نصب شده را موقتا غير فعال كنيدالبته قبل از  .يا تنظيم شبكه كليك كنيد

بر اساس توضيحات . در ادامه با يك پيام خوش آمد از طرف وردپرس مواجه خواهيد شد و سواالتي كه در انتظار پاسخ شما به سر مي برند

  .ب كرده و سپس بخش جزئيات شبكه را مورد بازبيني قرار دهيدقبلي نوع شبكه اي را كه مايل به ايجاد آن هستيد انتخا

د كاربري كه در اين مرحله به عنوان مدير ارشد معرفي مي شو. اطمينان يابيد كه آدرس ايميل مندرج همان آدرس ايميل مدير ارشد باشد

به محض اينكه دكمه . بيشتر خواهيم گفت در ادامه در اين باره. به تمام شبكه دسترسي خواهد داشته و با مدير سايت فرق مي كند

  .مواجه خواهيد شد گامدخيره را كليك كنيد با يك صفحه جديد حاوي سه 

  فعال سازي شبكه گام هاي

  .تكميل اين گام ضروريست و قبل از رفتن به گام بعدي مي بايست آن را تماما انجام دهيد

  blogs.dirايجاد  - 1

blogs.dir محلي است كه تمام زير سايت ها به جز سايت اصلي از آن براي ذخيره فايل هاي آپلود شده خود استفاده خواهند كرد .

اما تمام زير سايت . استفاده خواهد كرد /wp-content/uploadsسايت اصلي كماكان از همان مكان سنتي آپلود فايل در ورپرس يعني 

با يك شناسه  #در آن عالمت ذخيره خواهند كرد كه  /wp-content/blogs.dir/#/filesفايل هاي خود را در مسير  ،هاي تابعه

  .منحصر به فرد متناظر با هر سايت جايگزين خواهد شد



ن مرحله زمان لذا چنانچه نياز به تغيير اين مجوز داريد، اي. باشد uploadsمي بايست مشابه پوشه  blogs.dirمجوز هاي دسترسي به 

  .خوبي براي انجام آن است

  wp-config.phpافزودن چند خط به  -  2

اين كد ها توسط وردپرس  .همانند مطلب ذكر شده در ابتداي اين بخش الزم است تا چند خط ديگر به فايل تنظيم وردپرس اضافه كنيد

توجه كنيد كه به دليل همساني برخي از خطوط با كد قبلي نبايد اقدام به پاك كردن  .در حين نصب در اختيار شما قرار داده مي شود

  .چيزي كنيد

  

توجه كنيد كه ممكن است كدهاي توليد شده براي شما كمي متفاوت باشد و دليل آن مي تواند انتخاب شما در مورد نصب در زير دامنه 

براي شما توليد خواهد شد كه مي بايست در  كليد يكتاي احراز هويت ،امنيتدر اين بخش نيز جهت افزايش سطح  .يا زير پوشه باشد

  .فايل تنظيمات درج شود

  htaccess.به هنگام سازي فايل  - 3

از . وجود خواهد داشت htaccess.بر اساس انتخاب شما مبني بر نصب در زير دامنه يا زير پوشه دو گونه مختلف از تنظيمات براي فايل 

شما مي بايست حاوي قطعه كدي مشابه زير  htaccess.آنجاييكه از قبل از وجود ويژگي پيوند هاي يكتا اطمينان حاصل كرده ايد فايل 

  :باشد



  

اير فراموش نكنيد كه نيازي به پاك كردن س. حال بلوك كد قديمي ايجاد شده توسط وردپرس را با قطعه كد جديد جايگزين كنيد

  .نيست و ما تنها به تنظيمات مربوط به وردپرس نياز خواهيم داشت htaccess.تنظيمات موجود در فايل 

  )Reboot(راه اندازي مجدد 

كش مرورگر خود را خالي كنيد و مجددا وارد پنل مديريت در صورت امكان پس از خاتمه مراحل نصب از بخش مديريت خارج شده، 

  .نوار ابزار فوقاني به چشم مي آيد در) My Sites(ه سايت هاي من خواهيد ديد كه گزين. شويد

  

  

  

  

  

  



  گزينه هاي پيكربندي پايه -  6

  .با ما همراه باشيدتا انتها براي يافتن پاسخ اين سوال . سوال اكثر افراد پس از نصب اوليه اين است كه اكنون بايد چه كرد؟ عجله نكنيد

اينجاست كه الزم است قبل . ثبت نام و ايجاد يك حساب كاربري در شبكه شما براي خود نيستدر حالت پيشفرض هيچ شخصي قادر به 

اعم از نحوه دسترسي اعضا به افزونه ها و فضاي آپلود فايل چگونه  شبكه از اعالن عمومي به عنوان مدير ارشد مشخص كنيد تنظيمات

  .باشد

. در دسترس مي باشد admin/network-http://example.com/wp بخش مدير ارشد داراي يك پيشخوان مجزا است كه از آدرس

  .مكان فوق جايي است كه شما در آن به اعمال تنظيمات پايه اشاره شده مي پردازيد

  

در كنار چند پيوند مفيد براي ايجاد موارد جديد حاوي ليستي از كاربران و زير سايت هاي شما  هم اكنونبخش  شبيه پيشخوان معمولي

  .خواهد بود

  تنظيمات

جهت رفتن به اين . بخش تنظيمات موجود در پنل مدير ارشد حاوي غالب تنظيمات مورد نياز شما جهت پيكربندي شبكه شما است

  .تنظيمات شبكه را كليك كنيدزير بخش ) Settings(روي عنوان تنظيمات  بردن نشانه گر موس بر بخش كافي است كه بر

در كنار برخي از تنظيمات گويا و آشنا . در اين بخش اطالعات زيادي ارائه شده و ممكن است در نگاه اول كمي گيج كننده به نظر برسد

رح اين در ادامه به ش. مربوط به طراحي و پياده سازي سرورهاي موجود استمي باشد و بعضي از اين تنظيمات به ظاهر گيج كننده 

  . تنظيمات خواهيم پرداخت

  عملياتيتنظيمات 

تغيير ايميل مدير ارشد و انتخاب عنوان براي شبكه ساده . خوشبختانه گزينه هاي ارائه شده در اين بخش بسيار ساده و گويا مي باشد

  .ترين كار ممكن است



  

  تنظيمات ثبت نام

نكته حائز اهمين در اين بخش اين است كه به صورت . كاربران ارائه شده استدر اين بخش چندين مورد قابل تنظيم در مورد ثبت نام 

اين بدان معناست كه هر كاربر را در حين ايجاد مي توان به يك سايت خاص منتسب و . بالقوه گستره فعاليت كاربران تمام شبكه مي باشد

  .بكه و يك سايت خاص صورت پذيردلذا الزم است تا پس از ايجاد حساب كاربري انتساب آن به ش. مقيد نمود

  اجازه ثبت نام جديد

در حالت پيشفرض عمل . براي يك كاربر جديد چگونه باشديا نام نويسي در اين بخش مي توانيد مشخص كنيد كه تنظيمات ثبت نام 

مثال انتخاب كنيد كه يك نفر هم بتواند ثبت نام كند و  ،شما مي توانيد از بين گزينه هاي موجود يكي را برگزينيد. ثبت نام غير فعال است

  .هم يك سايت براي خود داشته باشد

  

باز گذاشتن ثبت نام براي عموم . در هنگام انتخاب گزينه مد نظر به منابع سخت افزاري و نرم افزاري در دسترس خود توجه داشته باشيد

پس در اين هنگام و پيش از انتخاب گزينه مد . گيني به سرور شما تحميل نمايدمي تواند به سرعت منابع شما را مصرف كرده و بار سن

  .نظر اندكي بيشتر تامل كنيد

  نويسي  نام از آگاهي

در اين محل مشخص مي كنيد كه آيا مايليد از ثبت نام كاربران جديد . اين بخش همان طور كه از عنوانش پيداست بسيار گويا است

  .خير توسط ايميل مطلع شويد يا

  

  



  تازهافزودن كاربر 

در . چنانچه گزينه موجود در اين بخش برگزيده شود، مديران سايت ها خواهند توانست كاربران جديدي به سايت هاي خود اضاف كنند

به افزودن كاربران موجود و فعلي خواهند بود و هيچ امكاني براي ثبت يك كاربر جديد براي سايت آنها وجود قادر غير اينصورت آنها تنها 

  . نخواهد داشت

مي تواند از دوست خود براي همكاري تفاضا كند و متعاقبا  )همان زير سايت( مدير سايت ،به عنوان مثال در صورت فعال بودن اين بخش

  .سازد و در اختيار وي بگذارد تا او بتواند با وارد شدن به سايت در نوشتن مطالب جديد كمك يار باشدبراي او يك حساب كاربري ب

  غيرمجاز هاي نام

ممكن است از قبل ليستي از عبارت ممنوعه . در اين بخش مي توان فهرستي از اسامي ممنوع براي نام سايت ها و كاربران ايجاد نمود

  .ا هر زمان كه مايل باشيد كامل تر كنيدرموجود باشد كه شما مي توانيد اين فهرست 

  نويسي نام ايميل محدوديت

به عنوان مثال ممكن است بخواهيم براي يك . كاربراني خاص قادر به ثبت نام در شبكه ما باشندمواقعي پيش مي آيد كه ما مايليم تنها 

ما از قبل مي دانيم كه همه افراد عضو در يك مجموعه خاص از يك نام دامنه خاص در . دانشكده يا شركت خصوصي يك شبكه بر پا كنيم

وانيم نام دامنه هاي مجاز را در اين بخش وارد كنيم تا تنها افراد مشخصي بر همين اساس مي ت. آدرس هاي ايميل خود برخوردار هستند

  .قادر به ثبت نام باشند

  .نيز مي توانيم نام دامنه هاي ممنوع را وارد كرده و دسترسي افراد متفرقه را مسدود كنيم هاي ايميل مسدود شده دامنهدر بخش 

  تنظيمات سايت جديد

هدف تمام تنظيمات ارائه شده در اين بخش كمك به شما در سفارشي سازي سايت هاي جديدي است كه بنا به تقاضاي افراد در شبكه 

راه اتصال هسته وردپرس به مقاديري است كه شما  USERNAMEيا  SITE_NAMEنام هاي ثابتي همچون . شما ايجاد مي شوند

  .شيد كه به اشتباه اين اسامي ثابت را حذف نكنيدلذا هشيار با. در اين بخش وارد مي كنيد

  .تنظيمات زير مقادير پيش فرض مد نظر شما را در حين ايجاد يك زير سايت جديد مشخص مي كند

  .حاوي يك پيام خوش آمد است كه مدير يك سايت پس از ثبت نام و ايجاد سايت خود دريافت خواهد كردايميل خوش آمدگويي 

  .حاوي پيامي است كه يك كاربر در هنگام ملحق شدن به يك زير سايت دريافت خواهد نمودكاربر  ايميل خوش آمد گويي

  .مشخص مي كند كه چه مطلبي به عنوان اولين مطلب در سايت ساخته شده براي مدير آن ديده شوداولين نوشته 

  .م يك برگه معرفي يا درباره ما مي باشديك برگه نمادين است كه پس از ايجاد سايت ساخته شده و عموما در حكاولين برگه 

  .جهت به تصوير كشيدن اينكه يك ديدگاه پس از درج چطور به نظر مي رسد به كار مي آيداولين ديدگاه 

  .اولي را نوشته است نمادينمشخص كننده نام فردي است كه آن ديدگاه نويسنده ديدگاه 

  .اوليه درج شده چيست نماديني در ديدگاه مشخص مي كند كه آدرس سايت شخصي كه نام وآدرس سايت 

  

  



  بارگذاري تنظيمات

حجم قابل آپلود براي فايل ها و  بيشترين .توسط اين بخش مي توان محدوديت هايي براي آپلود فايل توسط زير سايت ها مشخص نمود

  .توجه به فرمت فايل ها و انتخاب صحيح فايل هاي مجاز نكته مهم و قابل تاملي است. فرمت آنها را مي توان از اين بخش معين نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مديريت سايت ها - 7

اين محدوديت مي تواند . باشد 9تا  0انگليسي به همراه اعداد از اسامي سايت هاي كاربران تنها مي تواند شامل كاراكترهاي حروف الفباي 

  .توسط مدير ارشد دستخوش تغيير شود و وي كاراكتر هايي خاص همچون خط فاصله و زير خط را به مجموعه اضاف كند

  افزودن سايت جديد

پيشخوان مدير ارشد گزينه ايجاد يك سايت  براي اين كار كافي است از. افزودن يك سايت جديد از جانب مدير ارشد بسيار ساده است

هر دو عمل مذكور فرم ايجاد سايت جديد مشابه . جديد را كليك كرده و يا از منوي سايت ها گزينه افزودن مورد جديد را كليك كنيد

  .عكس زير را به تصوير خواهند كشيد

  

  

  )همه سايت ها( فهرست سايت ها

اين عمل از طريق نوار ابزار افقي چسبيده به . تفكيكي براي شما به نمايش در خواهند آمدسايت هاي شبكه شما به صورت يك فهرست 

  .باال نيز قابل انجام است

  ويرايش، حذف و بايگاني كردن سايت ها

هيد چنانچه از بخش فهرست سايت ها نشانه گر موس را بر روي هر يك اسامي نگه داريد با گزينه هايي جهت حذف يا ويرايش مواجه خوا

با انتخاب گزينه ويرايش هر يك از . از همين بخش مي توان به پيشخوان زير سايت ها رفت و يا سايت مد نظر را موقتا غير فعال نمود. شد

  .سايت ها با صفحه اي جديد حاوي چند بخش همانند تصوير زير مواجه خواهيد شد



  

  تب اطالعات

البته الزم است تا در حين تغيير نام سايت . تاريخ نام نويسي قابل رويت و تغيير استاطالعات پايه سايت از قبيل نام دامنه، مسير و 

  .احتياط شود تا عواقب ناگواري حاصل نشود

  تب كاربران

شايان ذكر . كاربر جديد تعريف نمود يا به مرور كاربران نام نويسي شده سايت مذكور پرداخت مد نظر از اين بخش مي توان براي سايت

  .مدير ارشد از اين بخش مي تواند ساير كاربراني را كه از قبل موجود بوده و در شبكه هستند به سايت مد نظر اضاف نمايداست كه 

  پوسته هاتب 

چنانچه نام پوسته اي با رنگ خاكستري نمايش داده شود به . از اين بخش فهرستي از پوسته هاي نصب شده در شبكه نمايان خواهد شد

  .جزئيات بيشتري در ادامه اين نوشتار در اين باره ارائه خواهد شد. ودن آن براي سايت استمعني در دسترس نب

  

  



  تب تنظيمات

اما به . البته شايد ضرورتي به تغيير تمامي تنظيمات ارائه شده در اين بخش نباشد. اين بخش حاوي تنظيمات پيشرفته و زيادي مي باشد

  .را به دقت انجام دهد سهميه فضاي بارگذاري سايتعهده مدير ارشد است تا برخي از تنظيمات ضروري از قبيل تنظيمات رسانه و مقدار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مديريت كاربران - 8

 اين قضيه كمي كاربران را گيج مي. شوند عضو مي) سايت نه يك وب(به طور پيشفرض كاربران در وردپرس شبكه به صورت يك كاربر 

دارند و اين وردپرس شبكه  يكاربرنام سايت ثبت نام كردند در حالي كه فقط يك  كنند براي داشتن يك وب چون آنها فكر مي, كند 

  .دهد سايت مي به آنها يك وبكه ست ا

همچنين شما در هنگام ثبت نام در وردپرس شبكه بايد يك نام كاربري حاوي حروف وارد كنيد چون نام كاربري شما با آدرس سايت شما 

  :شودزير مي او به صورت ) وبالگ(را داشته باشد آدرس سايت  foobarبه عنوان مثال اگر يك كاربر نام كاربري . يكي است

http//:example.com/foobar 

توانند خودشان ثبت نام كنند در غير اينصورت مديريت بايد خودش به  كاربران عادي مي, اگر از طرف مديريت اجازه ثبت نام باشد 

به هيچ صفحه كاربري را ندارند اما آنهايي كه عضو سايت  تند دسترسيسيكاربراني كه هنوز عضو سايت ن. يدصورت دستي كاربر اضافه نما

  .با وارد نمودن نام كاربري و رمز عبور استفاده كنند, هستند ميتوانند از آدرس زير 

http://example.com/wp-admin/ 

  چگونگي اضافه كردن يك كاربر جديد

  !و پر كردن فرم زير  افزودنرفتن به قسمت ,  براي مديران وردپرس شبكه بسيار ساده است 

  

   :چگونگي افزودن كاربر از طرف

  وردپرس شبكهارشد  مدير) الف 

رفته و يك سايت را براي ويرايش انتخاب  )Super Admin > Users > All Sites(همه سايت ها / كاربران / مديريت بخش به 

  :  تازه كاربر افزودنكليك كنيد و سپس  كاربرانبر روي تب  در ادامه. كنيد

  

  



  )وبالگ(مديريت سايت ) ب 

  .از منوي كنار و تكميل نمودن فرم )Users > Add New(افزودن كاربر / مراجعه به پيشخوان و انتخاب گزينه كاربران 

  . در حاليكه هيچ آگاه سازي ايميلي براي وي ارسال نمي شودكنيد  در اينجا شما فقط كاربر اضافه مي :توجه 

  كاربران موجود به يك سايتچگونگي افزودن 

بق اضافه اطم. شما بايد به آن يك سايت اضافه نماييد) يا توسط خودش يا توسط شما ( اگر يك كاربر در وردپرس شبكه اضافه شود 

  :بر اين قسمت هم دو روش دارد كه خدمت شما دوستان عزيز معرفي ميكنيم كردن كار

  از طرف مديريت وردپرس شبكه) الف 

كليك  كاربرانبر روي تب  ،و ويرايش سايت)Super Admin > Users > All Sites(همه سايت ها / كاربران / رفتن به مديريت 

  :بخش مشابه زيركنيد و سپس 

  

  نقش كاربر را نيز مشخص نماييد در اين قسمت ميتوانيد

  )وبالگ( از طرف مديريت سايت ) ب 

به طور پيش فرق . كاربرد دارددر مديريت شبكه برايشان تيك خورده  ‘Add New Users’يا كساني كه ارشدفقط براي مدير مورد اين 

  !اين گزينه تيك ندارد 

را انتخاب كند و ) Users > Add User(افزودن كاربر / كنار كاربران  دارد بايد از منوي) وبالگ(اگر اين دسترسي را يك مدير سايت 

  .را تكميل نمايد Add New Userفرم 

  

  !دوباره اين نكته را ياد آور ميشوم كه در اينجا شما ميتوانيد كاربر بيفزاييد نه اينكه ايميل كاربر را براي خبرنامه استفاده كنيد 



  سايت هاچگونگي افزودن يك كاربر به كليه 

  .اين امكان فقط از طريق نصب افزونه امكان پذير است كه در قسمت مباحث پيشرفته در فصل هاي آينده توضيح خواهيم داد

   ارشدچگونگي افزودن يك مدير 

گرفته تا اضافه و حذف كردن  پوستهاز نصب افزونه و , شما اجازه  انجام هركاري را داريد ) Super Admin( ارشدبه عنوان يك مدير 

  .اين مدير با مدير كل شبكه تفاوت هايي دارد) . وبالگ ها ( كاربران و سايت ها 

مدير ارشد بر كل شبكه احاطه داشته و مدير سايت تنها در . همان طور كه پيش تر نيز گفته شد مدير ارشد با مدير سايت متفاوت است

  .حوزه قلمرو سايت منفرد خود

به بخش كاربران برويد و رفته و در ادامه از  چندكاربرهتوانيد به قسمت پيشخوان وردپرس  مي ارشديل يك كاربر يه يك مدير براي تبد

وجود دارد كه " بده شبكه مديركل دسترسي كاربر اين به"در اين صفحه يك گزينه با عنوان . گزينه ويرايش كاربر مد نظر را كليك كنيد

  .نظر تبديل به مدير ارشد يا مدير كل خواهد شدبا انتخاب آن كاربر مد 

 

از طرفي الزم است تا هر شبكه دست كم يك مدير كل . باز پس بگيريد توانيد دسترسي مدير كل را به همين طريق از يك كاربر شما مي

  .بنابراين نمي توانيد مجوز تمامي مدير كل ها را برداريد. داشته باشد

  

  

  

  

  



  مديريت افزونه ها -  9

مديران سايت ها تنها در صورتي قادر به مشاهده فهرست افزونه ها خواهند بود كه شما به عنوان مديركل اين ويژگي را از بخش تنظيمات 

  .تصوير زير بخش مذكور را از قسمت تنظيمات نشان مي دهد. فعال كرده باشيد

  

از همين رو مديران سايت ها مي توانند فهرست افزونه . استمحل قرارگيري افزونه هاي وردپرس چند كاربره مشابه وردپرس معمولي 

اين در حاليست كه به داليل مسائل امنيتي مديران سايت ها خود به تنهايي قادر به . هاي فعال و غير فعال در دسترس را مشاهده نمايند

  .نصب افزونه هايي سواي آنچه كه مديركل مجاز دانسته نمي باشند

  نصب افزونه

توانيد وارد مديريت وردپرس شبكه  شما مي. توانند نصب شوند و هم از طريق مديريت وردپرس مي FTP/SSHهم از طريق  ها افزونه

  .) SeperAdmin > Plugins > Add New(خود شويد و از منوي افزونه ها افزودن افزونه را انتخاب نماييد 

 .را انتخاب كنيد) Network Activate(براي شبكه پس از نصب افزونه به جاي فعال سازي بايد گزينه  فعالسازي 

  فعال نمودن افزونه

فعال كردن براي هر  و ديگرييكي فعال كردن براي همه سايت هاي تحت شبكه  ،داريد افزونهراه براي فعال كردن يك  در اينجا شما دو

هاي  تواند افزونه سايت ميدر ضمن هر مدير  .از طريق رفتن به پيشخوان سايت مد نظر و فعال كردن افزونه مورد نظر سايت بخصوص

  .را به دلخواه خودش فعال و غيرفعال نمايد مجاز شمرده شده

در صورتي كه افزونه توسط مديركل و در سطح كل شبكه فعال شود مديران سايت ها قادر به غير فعال كردن آن از طريق ليست افزونه 

  .هاي سايت خود نخواهند بود

   1اربرهافزونه هاي چند ك

افزونه هاي چند كاربره  افزونه هاي خاصي هستند كه بجاي نصب در مسير , اگر شما از نسخه چندكاربره وردپرس استفاده ميكنيد 

/plugins/  در مسير/plugins-mu/ اين ها را . گردند نصب مي'use-must' ناميم چون مكانشان در  مي/)plugins-mu/( اين . است

  .نمودغيرفعال آن ها را  مدير كل يا مديرسايت از طريق پنل مديريت نتوا شوند و نمي ها فوراً فعال مي هافزون

هاي عادي  هاين دسته از افزونه ها قبل از افزون.  هستنددر كل شبكه مناسب  قابليت هاي جديدافزونه هاي چند كاربره براي فراهم كردن 

 .توابع موجود در اين افزونه ها براي ساير افزونه هاي معمولي قابل دسترسي است اين بدان معناست كهشوند  ميبارگذاري 

1 – Must-Use Plugins 



  .دنشو شود و فقط براي مديران كل نمايش داده مي اين افزونه ها در ليست افزونه هاي هيچ كاربر و سايتي نمايش داده نمي

  چگونه بايد يك افزونه را فعال كنم ؟

برخي از افزونه ها . تواند بر روي تابع و عملكرد هر سايت يا كل شبكه تاثير بگذارد هر افزونه مي .سوال پيچيده اي است, اين سوال 

تك تك بر روي زير سايت مد نظر و بايد  ديگر چنين نيستندبرخي  وشوند مي روي همه سايت ها فعال  مخصوص شبكه هستند و بر

  . اي هر افزونه كارگشا و مفيد خواهد بودبدون شك مطالعه دقيق راهنم. نصب شود

قرار دهيد كه صراحتا توسط نويسنده آن توصيه ) Use-Must(فراموش نكنيد كه تنها افزونه هايي را در محل افزونه هاي چند كاربره 

  .شده باشد

مشكل ساز را غير فعال نموده و به  چنانچه پس از فعال سازي سراسري يك افزونه در كل شبكه با مشكل مواجه شديد، الزم است تا افزونه

  .صورت دستي و منفرد بر روي زير سايت ها فعال سازي را پيگيري كنيد

  حذف يك افزونه

م كه به يدان توانيد غيرفعال و حذف نماييد فقط در اينجا الزم مي كال شما از هر طريقي كه افزونه را نصب كرديد از همان طريق هم مي

ابتدا بايد براي آن سايت غيرفعال گردد و بعد حذف شود افزونه  ،اينكه افزونه هايي كه در هر سايت فعال شدهم و آن هم يدههشدار  شما

  .توانيد پاك كنيد  هايي كه  بر روي كليه سايت ها فعال هستند يا بر روي هيچ سايتي فعال نيستند را مي
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نصب ) themes(پوسته ها / مديريت وردپرس شبكه از طريق منوي نمايش  پيشخوانتوانند از طريق  ها مي افزونهپوسته ها هم مثل 

  .گردند

  

  نصب پوسته

همانند افزونه ها  .ت و زير بخش پوسته هاسايكل نصب شوند و هم از طريق مديريت  FTP/SSHتوانند هم از طريق  پوسته ها نيز مي

  .عادي فعال كنيد براي كل شبكه فعال كنيد  جاي اينكه به طوربه توانيد يك پوسته را  در پوسته ها نيز مي

  فعال و غيرفعال نمودن پوسته هاي شبكه

وقتي شما به ليست پوسته . شود كه پوسته مورد نظر براي كل كاربران شبكه فعال گردد فعال نمودن يك پوسته براي كل شبكه باعث مي

توانيد پوسته فعال را در يك پشت زمينه خاكستري روشن ببينيد و بقيه پوسته ها كه غير فعال  برويد ميها در مديريت شبكه خود 

  .هستند را در يك پشت زمينه خاكستري تيره قرار دارند

ي غير فعال كردن ميتوانيد از يك كليك ساده بر رو/ در داخل مديريت هر سايت هم پوسته ها به همين صورت هستند و براي فعال 

  .پوسته مورد نظر كمك بگيريد

سراسري يك پوسته مورد استفاده توسط يك سايت از جانب مدير ارشد سبب تغيير پوسته سايت هايي كه از آن استفاده غيرفعال نمودن 

پوسته اما اگر زير سايتي كه از يك پوسته حذف شده به يك پوسته ديگر تغيير پوسته دهد ديگر نخواهد توانست . مي كنند نمي شود

  .قبلي خود را مجددا فعال نمايد



  فعال كردن يك پوسته براي يك سايت

اگر شما پوسته اي داريد كه ميخواهيد فقط براي يك سايت فعال گردد بايد به پنل مديريت شبكه برويد و بر روي گزينه همه سايت ها 

)All Sites ( كليك نماييد و با رفتن به تب پوسته ها)Themes( را انجام دهيد عمل فعال سازي.  

  .پوسته مد نظر را فعال كنيد  پيوند فعالسازيبينيد و ميتوانيد با كليك بر روي  در اين قسمت شما پوسته فعالي نمي

  

  تغيير پوسته پيش فرض

در صورتي كه مايل به . در تمام زير سايت ها پوسته پيشفرض خواهد بود) Twenty Elevenدرحال حاضر (پوسته پيشفرض وردپرس 

  . خود اضاف نماييد config.php-wpتغيير اين پوسته هستيد مي توانيد كدي مشابه زير را به فايل 

define('WP_DEFAULT_THEME', 'classic'); 

  .ست را قرار دهيدمدنظرتان ام پوشه هر پوسته اي كه نا classicبه جاي واژه در كد باال 

  حذف يك پوسته

اگر شما پوسته اي را حذف كنيد كه روي يك . از طريق مديريت وردپرس شبكه حذف يك پوسته دقيقا مشابه روش نصب آن است يعني

با صفحه سفيد خالي مواجه ) سايتهايي كه پوسته روي سايتشان فعال بوده ( كاربران آن سايتها  ،پس از حذف, سايت فعال باشد زير 

  .پس بهتر است قبل از حذف پوسته آن را كامال از همه سايت ها غيرفعال نماييد.  خواهند شد



  ويرايش پوسته ها

 < Themes(ويرايش پوسته / مراجعه به قسمت پوسته ها توان با  شود و مي ويرايش پوسته فقط از طريق پنل مديريت كل انجام مي

Edit Themes (كنيد اين ويرايش بر روي كليه سايت ها اعمال مي ويرايش مي وقتي شما فايل اصلي يك قالب را .دويرايش را انجام دا 

  .شود

توسط اين افزونه مدير . استفاده نماييد Safe CSSدر صورتي كه مدير يك سايت نياز به ويرايش پوسته خود داشت مي توانيد از افزونه 

حال اگر مدير يك سايت به تغييراتي فراتر از حدود مقرر نياز داشت . مذكور مي تواند تغييراتي را صرفا در پوسته سايت خود اعمال نمايد

  .به ناچار بايد يك پوسته سفارشي براي خود تهيه و با كمك مدير شبكه نصب نمايد

  :از آدرس زير استفاده نماييد  SSSafe Cبراي دانلود افزونه 

http://wordpress.org/extend/plugins/safecss/ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  كاربران شما چه چيزهايي را الزم است بدانند – 11

  .است تا كاربران را به سمت شبكه خود هدايت كنيدبرپا سازي وردپرس شبكه را فراگرفتيد وقت آن حال كه 

  كاربران چطور نام نويسي كنند؟

البته قبل از آن  .افرادي كه مايل به عضويت در شبكه شما باشند مي توانند با بازديد از پيوندي مشابه پيوند زير اقدام به نام نويسي نمايند

  .فعال كرده باشيدالزم است تا شما ويژگي نام نويسي را از بخش تنظيمات 

http://example.com/wp-signup.php 

  

كاربر جديد مادامي كه . پس از تكميل فرم باال يك ايميل حاوي يك پيوند جهت تاييد ايميل وارد شده براي كاربر ارسال خواهد شد

از طرفي هيچ گزينه اي در پنل مديريت براي فعال  .عنوان يك كاربر فعال شناخته نخواهد شدايميل خود را تاييد نكند در شبكه شما به 

  .سازي دستي يك كاربر جديد كه ايميل خود را تاييد نكرده وجود ندارد و در صورت لزوم مي بايست به ديتابيس سايت خود مراجعه كنيد

قرار داده باشيد، دو گزينه مشابه تصوير فوق در انتهاي فرم نمايش  "سي آزادنام نوي"چنانچه مدل نام نويسي را بر روي مدلي موسوم به 

  .داده خواهد شد كه خود گويا هستند

اگر از زير دامنه براي دسترسي به زير سايت ها استفاده مي كنيد و يك كاربر جديد يك آدرس زير دامنه كه در شبكه شما هنوز به نام 

در باالي اين فرم ثبت نام به كاربر اطالع داده مي شود . ارد كند، به صفحه ثبت نام هدايت خواهد شدكسي ثبت نشده را در مرورگر خود و

  .كه چنين زير دامنه اي به نام كسي ثبت نشده و شما مي توانيد آن را براي خود ثبت كنيد

  كاربران چطور مي توانند يك سايت جديد داشته باشند؟

را از فرم نام نويسي مشابه بند قبل انتخاب كرده باشد در ادامه  "!يك سايت بده بياد"دارد گزينه  اگر كاربري كه تصميم به نام نويسي

  .ثبت نام با فرمي مشابه تصوير زير مواجه خواهد شد

  



  

د و حساب اما اگر كاربري در شبكه شما نام نويسي كرده باشد و تنها تقاضاي يك نام كاربري داده باش. فرم فوق به حد كفايت گويا است

به بيان ساده تر كاربران هر زمان كه . با فرم فوق مواجه خواهد شد )مشابه بند قبل(بخش نام نويسي وي فعال شده باشد، با زدن آدرس 

يك  .البته اين امر منوط به وجود مجوز الزم از جانب مدير كل مي باشد. مايل باشند مي توانند با نام كاربري خود يك سايت جديد بسازند

اين مورد را . در حالت پيشفرض هر كاربر مجاز است چندين سايت بسازد. كاربر مي تواند چندين سايت را به نام كاربري خود منتسب كند

  .مي توان با نصب افزونه هاي مرتبط محدود و كنترل كرد

  آيا تمايزي بين مديريت شبكه و مديريت يك سايت وردپرسي وجود دارد؟

تمايز در زماني آشكار ! شما يك سايت وردپرسي معمولي را برپا مي كنيد هم مديركل آن هستيد و هم مدير آن زمانيكه. حقيقت بله در

در حالت شبكه مدير كل بر كل شبكه احاطه دارد و هر يك از زير سايت ها يك مدير متمايز با . مي شود كه يك شبكه موجود باشد

 يك زير سايت موجود در شبكه حتي قابليت هاي كمتري به نسب مدير يك سايت  مدير. قابليت هاي كمتري به نسبت مدير كل دارند

به طور كلي مدير يك  .اين مورد در بند هاي قبلي در بررسي افزونه ها و پوسته به وضوح بررسي شد. وردپرسي معمولي و غير شبكه دارد

  :ستنيزير سايت موجود در شبكه از قابليت هاي زير برخوردار 

  .سايت خود را تغيير دهد) URL(تواند آدرس او نمي  - 

  .او نمي تواند محل قرار گيري فايل هاي چند رسانه اي آپلود شده را تغيير دهد - 

  .1از سايت هاي ديگر در سايت خود نيست...) يوتيوب و (او قادر به درج كد هاي نمايش دهند ويدئو ها  - 

  .ت خود ارسال كنداو نمي تواند مطلبي جديد از طريق ايميل به ساي - 

  .وي تنها محدود به افزونه ها و پوسته هاي از پيش نصب شده است. او نمي تواند افزونه يا پوسته جديدي نصب كند - 

   .او قادر به ويرايش سرس كد افزونه ها و پوسته ها نيست - 

  .كه چندان مانع عملكرد وي نخواهد شدهمان طور كه مشاهده مي كنيد محدوديت هاي اندكي براي يك مدير زير سايت وجود دارد 

http://codex.wordpress. پيشنهاد مي شود براي رفع اين محدوديت از افزونه روبرو استفاده كنيد -1 .org/Embeds   
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آگاهي از . بر سواالتي كه اغلب از جانب كاربران مطرح مي شود داشته باشيمپيش از رفتن به بخش مباحث پيشرفته اجازه دهيد مروري 

  .اين سواالت بسيار مفيد است

  !سايت هاي من كجا هستند؟ آنها را بر روي سرور نمي بينم

است كه تمامي پاسخ سوال فوق اين . منظور سوال فوق اين است كه چرا پوشه هاي مجزايي براي زير سايت من بر روي سرور وجود ندارد

مشابه حالتي كه هيچ فايل متناظري براي هر يك از نوشته هاي سايت بر روي  .پوشه هاي متعلق به يك زير سايت مجازي مي باشند

تنها فايل هاي موجود بر  .سرور ديده نمي شود و تمامي آن ها در ديتابيس ذخيره مي شوند، اين جا نيز به همان ترتيب عمل مي شود

  .به تفكيك هر سايت قابل دسترسي است همان فايل هاي چند رسانه اي آپلود شده مي باشند روي سرور كه

  با آدرسي مجزا از ساير سايت ها ديده مي شوند؟ رااما چ ،در يك پوشه آپلود مي شوند فايل ها همگي

يل ها در پوشه اي مشابه پوشه زير در حقيقت تمامي فا .نهفته است htaccess.اسخ سوال باال در جادوي تنظيمات مندرج در فايل پ

  :ذخيره مي شوند

/wp-content/blogs.dir/#/files 

  :به آدرس هايي مجزا همانند زير تبديل مي شوند htaccess.اما به كمك دستورات فايل 

h,p://example.com/blogs.dir/2/files/ 

  يك سايت معمولي وردپرسي را تبديل به يك سايت چند كاربره يا شبكه نمود؟ آيا مي توان

  . اما به شرطي كه احتياط هاي الزم را انجام دهيد. پاسخ سوال باال مثبت است

ب كرده روز باشد و حالت برپا سازي بر مبناي زير دامنه را انتخا 60اولين مورد آن است كه اگر عمر سايت معمولي و فعلي شما بيش از 

البته مي . باشيد، وردپرس به جهت جلوگيري از تداخل آدرس هاي سايت اصلي شما با زير سايت ها شما را از اين كار منع خواهد كرد

  .درج مي شود بر طرف نمود wp-config.phpتوان اين مورد را با دستوراتي كه در فايل 

رار خواهد گرفت كه ممكن است در تداخل با تنظيمات قبلي شما سبب در آدرس دسترسي به نوشته ها ق /blog/از سوي ديگر عبارت 

  .اين مورد را برطرف نمود htacess.اين بار نيز مي توان با اصالح دستورات مندرج در فايل . شود 404نمايش خطاي 

  چرا پوسته هاي زير سايت ها به درستي ديده نمي شوند؟

نمي شوند و تنها مطالب مندرج در آن ها به صورتي نا زيبا و در هم ديده مي شود بايد  چنانچه پوسته هاي زير سايت ها به درستي ديده

در بخش هاي ابتداي اين نوشتار مطالبي در باب به كار گيري صحيح اين فايل  .اطمنيان حاصل كنيد htaccess.از عملكرد صحيح فايل 

اطمينان داريد و كماكان مشكل عدم نمايش پوسته ها به قوت خود  htaccess.در صورتيكه از صحت عملكرد و تنظيمات فايل . بيان شد

باشد اطمينان  Allكه مي بايست بر روي  AllowOverrideزده و از بابت مقدار گزينه  httpd.confباقي باشد بايد سري به فايل 

  .حاصل كنيد



  شود؟ديتابيس سايت من در صورت استفاده از حالت چند كاربره چقدر بزرگ و حجيم مي 

. پس از ايجاد هر زير سايت جديد دست كم نه جدول جديد به ديتابيس شما اضاف خواهد شد. پاسخ بستگي به شرايط و ديدگاه شما دارد

البته . اين روند در صورتي كه ويژگي نام نويسي براي عموم فعال باشه به صورت تصاعدي سبب افزايش تعداد جدول ها خواهد شد

الزم است تا مهياي بهينه سازي سرور بانك . تواي زيادي توليد نمي كنند، اما اين مورد نبايد سبب غفلت شما شودبسياري از كاربران مح

  .باشيدو تعدد كاربران اطالعاتي خود در صورت تشديد ترافيك 

  سرور من چقدر بزرگ خواهد شد؟

اين بار نيز مي بايست تمهيدات . اي آپلودي آن ها داردجواب اين سوال مشابه سوال قبلي بستگي به تعداد كاربران شما و حجم فايل ه

روند اشغال فضاي سرور توسط فايل هاي آپلودي به سرعت از فضاي در . الزم را براي پذيرا بودن انبوهي از فايل ها را انديشيده باشيد

  .دسترس شما خواهد كاست

  آيا ويژگي چند كاربره سرور من را كند خواهد كرد؟

در صورتي كه به تنظيمات مربوط به بهينه سازي سرور بي توجه باشيد و از مهارت الزم براي مديريت . د چنين باشددر عمل مي توان

در اين ميان بهره گيري از افزونه هاي . حجم انبوهي از اطالعات برخوردار نباشيد با مشكالتي در باب كندي سرور مواجه خواهيد شد

  .است كردن ضروري) Cache(بهينه سازي و كش 

  از كجا مطمئن شوم كه مي توانم يك افزونه را در محيط چندكاربره خود نصب كنم؟

يا چند كاربره را در مخزن افزونه هاي رسمي وردپرس يدك بكشد مي توانيد از عملكر صحيح آن  wpmuاگر افزونه مد نظربرچسب 

البته . حال اگر چنين نبود مي بايست قبل از فعال سازي آن دست به آزمون خطا زده و از عملكرد آن اطالع يابيد. اطمينان حاصل كنيد

  .نه را فراموش نكنيدتوصيه مي كنيم كه مطالعه دقيق راهنماي همراه هر افزو

  آيا مي توان يك كتابخانه چند رسانه اي اشتراكي در ميان تمام زير سايت ها داشت؟

چنين مورد فراتر از حوزه . در حال حاضر چنين امكاني موجود نيست و تا كنون هيچ افزونه اي براي اين كار ساخته نشده است. خير

 .حالت چند كاربره مي باشد

  ك و راهنمايي هاي بيشتر به كجا مراجعه كنم؟در صورت نياز به كم

و پس از آن انجمن  http://wordpress.org/support/forum/multisiteبه آدرس چند كاربره  بدون شك انجمن رسمي وردپرس

  .گره گشا خواهند بود persian.com-http://forum.wpپيشتيباني آن به زبان فارسي به آدرس 

  

  

  

  



  مباحث پيشرفته – 13

اگر از ابتداي اين راهنما تا اين بخش را به ترتيب مطالعه و عمل كرده باشيد بايد گفت كه هم اكنون مهياي يادگيري مباحث پيشرفته مي 

  .به نظر مي رسد به ناچار بايد از آنها مطلع باشيدعمدتا توسط افزونه هاي موجود انجام مي شود و مباحثي كه . باشيد

  بازگشت به حالت منفرد و نرمال از حالت چندكاربره

 اين كار را. ممكن است پس از تجربه وردپرس چندكاربره مايل باشيد همه چيز به عقب بازگردد و به سراغ همان وردپرس معمولي برويد

  .مي توان با دنبال كردن مراحل زير به سادگي انجام داد

پس از حذف سايت ها راهي براي بازگشت . سايت هاي ساخته شده را پاك كنيد يا اطالعات آن ها را به يك كاربر منتقل كنيد  - 1

  .نخواهد بود

  .يدمربوط به وردپرس چندكاربره را حذف كن wp-config.phpدستورات اضاف شده به فايل  - 2

  .اين كار را مي توان با تغيير ساختار پيوند يكتا و بازنويسي اين فايل انجام داد. را به حالت اوليه بازگردانيد htaccess.تنظيمات فايل  - 3

فايل هاي آپلودي سايت اصلي شما كه قصد بازگشت به آن را داريد . نگران نباشيد. را حذف كنيد wp-content/blogs.dirپوشه  - 4

  .ذخيره شده اند wp-content/uploadsير در مس

  :جداول زير را از ديتابيس خود پاك كنيد - 5

wp_blogs 
wp_blog_versions 
wp_registration_log 
wp_signups 
wp_site 
wp_sitemeta 

  !تمام شد

  سايت) خروجي گرفتن( برون ريزي

اگر شما صرفا قصد داريد كه . جنبه به اين قضيه فكر كنيد سايت هاي شبكه خود هستيد الزم است از دوچنانچه مايل به برون ريزي 

محتواي سايت را حفظ نماييد كافيست از همان ابزار ساده برون ريزي وردپرس استفاده كنيد و در جايي ديگر با نصب وردپرس و انجام 

  .درون ريزي به كار خاتمه دهيد

اعم از پوسته و افزونه ها هستيد بايد گفت كه نياز به انجام چند كار نسبتا  حال اگر مايل به حفظ محتوا در كنار تمام تنظيمات يك سايت

  :اين كارها به ترتيب زير است. پيچيده تر از حالت قبل داريد

  .وردپرس را در يك مسير جديد نصب كنيد - 1

  .يادداشت برداري كنيد متعلق به آنان) ID(با سر زدن به سايت فعلي حاضر در شبكه از تمام كاربران آن و شناسه هاي  - 2

  .بر اساس مرحله قبل، اقدام به ساخت حساب كاربري در سايت جديد نماييد - 3



 xتوجه نماييد كه حرف . موجود در ديتابيس سايت فعلي يك خود يك خروجي بگيريد wp_x_[tables]از تمامي جداول با نام  - 4

  .نشانگر شناسه سايت مد نظر شماست

  .يعني شناسه را حذف كنيد. تغيير دهيد wp_[table]مرحله قبل آن را بازكرده و نام جدول ها را به  پس از تهيه خروجي در - 5

و ) http://example.com/sitenameمثال (فعلي بگرديد ) URL(مجددا فايل خروجي را باز كرده و در آن به دنبال آدرس سايت  -6

  .با آدرس جديد جايگزين كنيدآن را 

تهيه كنيد و آن را با ليست مرحله دو مقايسه كنيد تا مطمئن شويد كه شناسه  3يجاد شده در مرحله يك ليست از كاربران جديد ا - 7

  .جديد متناظر با كاربران قديمي را مي دانيد

  .قديمي ها را با جديد ها جايگزين كنيدست بند قبل بر اساس ليرا در فايل خروجي يافته و  wp_postsدر  post_authorمقادير  - 8

  .خروجي ديتابيس اصالح شده را د سايت جديد واردسازي كنيد - 9

در سايت جديد  /files/يك نسخه تهيه كرده و به مسير  /wp-content/blogs.dir/ID/files/از فايل هاي موجود در آدرس  - 10

  .توجه كنيد كه در آدرس باال شناسه را با شناسه مد نظر جايگزين كنيد. منتقل كنيد

  انتقال شبكه

اما . اگر صرفا قصد تعويض سرور ميزباني خود را داريد مي توانيد به سادگي با انتقال تمامي فايل ها و بانك اطالعاتي اين كار را انجام دهيد

 htaccess.دامنه شبكه خود هستيد الزم است تا پس از انتقال فايل ها در صورت لزوم، اقدام به ويرايش فايل هاي  اگر به دنبال تغيير نام

در  .نموده و در ادامه هر نام دامنه قديمي را در ديتابيس با جستجوي دستي يافته و با نام جديد جايگزين كنيد wp-config.phpو 

  :جهت امر جايگزيني يافتآدرس زير مي توان يك اسكريپت مناسب 

http://interconnectit.com/124/search-and-replace-for-wordpress-databases/ 

 

در ديتابيس را به صورت دستي بررسي   wp_blogsحال اگر مد نظر داريد تا نام پوشه نصب را تغيير دهيد الزم است تا مدخل هاي  

را مورد بازبيني قرار دهيد تا از صحت و  wp_blogsو  wp_siteپس از اين بهتر است جداول   .كرده و نام قديم را به جديد تغيير دهيد

از تغيير مقادير سه فيلد زير در آنها اطمينان  wp_x_optionsهمچنين با سر زدن به تمامي جدوال با نام  .يابيد سقم تغييرات اطمينان

  :يابيد

home 
siteurl 
fileupload_url 
 

منعكس كنيد و با سر زدن  htacess.در نهايت اگر قصد تغيير از حالت زير دامنه به پوشه را داريد الزم است تا تغييرات الزم را در فايل 

  .را اصالح كنيد SUBDOMAIN_INSTALLمقدار  wp-config.phpبه فايل 

  

  

  

  



  افزونه هاي از پيش تنظيم شده

در حالت عادي كاربران زير سايت ها مي توانند تنظيمات افزونه هاي فعال و در دسترس خود را به گونه اي كه خود ترجيح مي دهند 

حال چنانچه نياز باشد تا تنظيمات اوليه افزونه ها براي همه تغيير كند مي توان از افزونه ي قابل دسترس از لينك زير و . تغيير دهند

  :سود جست YD WPMU Sitewide Optionsموسوم به 

  

http://wordpress.org/extend/plugins/yd-wpmu-sitewide-options/ 

  

  محدود سازي افزونه ها
  

سايت ها باشد و مايل باشيم برخي از ويژگي ها و عملكردهاي اگر يك افزونه به صورت شبكه اي فعال نشده باشد و در دسترس مديران 

بسته به نياز خود مي توانيد از يكي از افزونه هاي معرفي . آن را محدود كنيم مي توانيم از افزونه هاي متخص اين كار بهره گيري نماييم

  .شده زير استفاده نماييد

  

Exclude Plugins )افزونه هايي براي سوا كردن(  

  .ر كه از نام آن بر مي آيد اين افزونه براي سوا كردن افزونه ها براي برخي از زير سايت هاي مد نظر مي باشدهمانطو

http://wordpress.org/extend/plugins/exclude-plugins / 

  

Restrict Multisite Plugins )محدود سازي افزونه هاي چند كاربره(  

  .مباحث مطرح شده در بخش تنظيمات پوسته ها اين افزونه عملكردي مشابه را اينبار براي افزونه ها به ارمغان مي آورد با اشاره به

http://wordpress.org/extend/plugins/restrict-multisite-plugins/ 

 

Plugins Enabler )فعال ساز افزونه ها(  

اين افزونه پس از فعال شدن تمامي افزونه ها را مخفي كرده و به شما اجازه مي دهد تا تك تك اقدام به فعال سازي افزونه ها براي هر 

  .سايت منفرد نماييد

http://wordpress.org/extend/plugins/plugins-enabler/ 
 

Multisite Plugin Manager )مديريت افزونه وردپرس چند كاربره(  

  .فعال سازي افزونه ها را به شيوه خود براي شما به ارمغان مي آوردمديريت اين افزونه امكان 

http://wordpress.org/extend/plugins/multisite-plugin-manager/ 

 

  سفارشي سازي صفحه نام نويسي

  
با جستجو در  .را بر اساس سليقه و نياز خود ويرايش كنيد wp-signup.phpبراي اعمال تغييرات در صفحه نام نويسي مي توانيد فايل 

  .اينترنت مي توانيد الگوهاي مناسبي براي اين كار بيابيد

  

  نگاشت دامنه ها

  

ابتدا الزم . اين كار به سادگي توسط افزونه زير قابل انجام است. شما مي توانيد چندين نام دامنه مختلف را به يك شبكه نگاشت كنيد

  .سايت هاي متناظر را ايجاد كنيد و در ادامه با ابزارهاي افزونه فوق عمليات را تكميل كنيداست زير 

http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-mu-domain-mapping/ 



. هر دامنه جديد را تغيير داده تا به سمت سرور شما اشاره داشته باشد DNSالزم است تا تنظيمات مربوط به البته در انجام فرايند فوق 

در صورت بروز مشكل مي توانيد با بخش پشتيباني شركت ميزباني خود . اعمال اين تنظيمات ممكن است براي همه سرورها يكسان نباشد

  .تماس حاصل نماييد

  

  شبكه هاي چندگانه
  

از حالت زيردامنه براي برپايي شبكه خود استفاده كرده ايد و نياز باشد تا براي يك سايت يك زير سايت ديگر يا شبكه مشتق شده اگر 

  .مشابه آدرس زير ايجاد كنيد بايد از افزونه مختص اين كار استفاده كنيد
http://subsite.example.com/newsite 
 

اما به هر حال براي اعمال چنين تغييراتي مي توانيد از افزونه . هر چند كه اين تغييرات مي تواند به صورت گيج كننده و طاقت فرسا شود

  :هاي زير استفاده نماييد

http://wordpress.org/extend/plugins/wp-multi-network/ 

http://wpebooks.com/networks/ 

 

  قطعه قطعه كردن ديتابيس

  
كه  SharDBو  HyperDBدر صورتيكه حجم ديتابيس شما زياد شود و تصميم بر گسستن آن داشته باشيد مي توانيد از افزونه هاي 

  .دارد استفاده كنيد SQLالبته به نياز داشتن مهارت در زبان

http://wordpress.org/extend/plugins/hyperdb/ 

http://wordpress.org/extend/plugins/shardb/ 

 
 

  از سايت اصلي blogبرداشتن كلمه 
  

براي تغيير . ديده خواهد شد blogپيش تر گفته شد كه اگر مدل نصب شبكه شما بر اساس زيرپوشه باشد در آدرس سايت ها يك كلمه 

گزينه مشابه تصوير زير را يافته و  ،از بخش مديريت شبكه به بخش تنظيمات سايت اصلي رفته و با پيمايش صفحهيا حذف اين كلمه بايد 

  .تغيير دهيد

  

  
  

اگر شما به پيشخوان سايت اصلي رفته و از بخش پيوندهاي يكتا اقدام به اين . توجه نماييد كه اين تغيير بايد از مكان فوق صورت پذيرد

  .مجدد ظاهر مي شود blogكار كنيد در كمال تعجب خواهيد ديد كه كلمه 

  

  

  

  

  

  

  



  

  افزونه هاي پيشنهادي – 14
  

فهرست زير برخي از افزونه هاي محبوب و . انجام برخي تغييرات و سفارشي سازي ها نيازمند بهره گيري از افزونه هاي موجود است

  .مشهور مختص وردپرس چندكاربره را در اختيار شما قرار مي دهد

  

  

  

  فهرست كردن آخرين نوشته هاي زير سايت ها

http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-mu-sitewide-tags/ 

  ارسال مطلب به صورت همزمان به چند زير سايت

http://wordpress.org/extend/plugins/threewp-broadcast/ 
http://wordpress.org/extend/plugins/multipost-mu/ 

 منوهايي براي نمايش در كل شبكه

http://wpmututorials.com/plugins/networkwide-menu/ 

 افزودن اتوماتيك كاربران به تمام سايت ها

http://wordpress.org/extend/plugins/multisite-user-management/ 

 پيكربندي پيشفرض هاي يك سايت جديد

http://wordpress.org/extend/plugins/wpmu-new-blog-defaults/ 

  كپي كردن سايت ها

http://wordpress.org/extend/plugins/blog-copier/ 

  تنظيمات حريم شخصي

http://wordpress.org/extend/plugins/more-privacy-options/ 
http://wordpress.org/extend/plugins/network-privacy/ 

 )Spam(كنترل هرزه نگاري 

http://wordpress.org/extend/plugins/sitewide-comment-control/ 
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