وردبريس WordPress

بنية القالب:

عند البدء في تحويل التصميم إلى قالب وردبريس البد من التوزيع األكواد في الملفات األساسية للقالب وهو كالتالي:
الجزء الخاص بهيدر الصفحة – header.php

1

الصفحة الرئيسية وفيها يتم تجميع روابط كل الصفحات الفرعية – index.php
وأجزاء الموقع وفيها يتم تضمين روابط لصفحات األجزاء الرئيسية للموقع مثل
الهيدر والفوتر

2

الشريط الجانبي للتصميم وهذا الجزء هام جدا حيث تستطيع جلب أي – sidebar.php
شيء يخص المدونة بشكل تلقائي من إدارة المدونة
جزء الفوتر – footer.php
هي صفحة خاصة بالتدوينة وفيها أيضا يتم تضمين روابط لصفحات – single.php
األجزاء الرئيسية للموقع مثل الهيدر والفوتر
هي صفحة خاصة بعرض الصفحات وفيها أيضا يتم تضمين روابط لصفحات page.php -
األجزاء الرئيسية للموقع مثل الهيدر والفوتر
نموذج التليقات

3
4
5
6
7
8
9

– 10 comments.php

صفحة إظهار نتائج البحث – 11 search.php
نموذج البحث – 12 searchform.php
األرشيف 31 archive.php -
الدوال الخاصة والمستخدمة في الموقع مثل التي تخص عرض موبعات – functions.php
القوائم الجانبية في الشريط الجانبي ودالة عرض الصورة المصغر للتدوينة أو 31
الصفحة
صفحة الخطأ – 404.php

أكواد ربط بنية القالب:
األكواد الرئيسية التي تستخدم في جلب أجزاء صفحة القالب من هيدر وفوتر وشريط جانبي :
>? ;)(1 <?php get_header
>? ;)(2 <?php get_sidebar
>? ;)(3 <?php get_footer
>? ;)(4 <?php comments_template

التكرار:
دائما نستخدم عملية التكرار في جلب التدوينات أو الصفحات أو العنوان أو الكتاب ( ....الخ) سواء في الصفحة الرئيسية أو في
صفحات األقسام أو في أي مكان داخل الموقع
>? 1 <?php if(have_posts()) :
2

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

3 // Custom HTML & PHP code
4

هنا نضع األكواد الخاصة بالتصميم وبداخلها األكواد الخاصة بجلب البيانات
المطلوبة  ،فمثال يمكننا كتابة كود إتش تي إم إل  H1ونضع بداخلة كود بي
5
إتش بي الخاص بعرض عنوان التدوينة في وردبريس ،كتالتالي:
>6 <h1><?php the_title(); ?> </h1
>? ;<?php endwhile
>? <?php else :
>? ;<?php endif

أكواد معلومات المدونة:
وهذه األكواد تستخدم في جلب المعلومات األساسية للمدوينة مثل عنوان المدونة ورابط القالب وعنوان ملف السي اس اس
عنوان المدونة <?php bloginfo('name'); ?> -

1

ترميز األحرف <?php bloginfo('charset'); ?> -

2

وصف المدونة <?php bloginfo('description'); ?> -

3

وهذه األكواد خاصة بجزء الهيدر والميتا تاج  ،وتستخدم كالتالي:

4
5

;>? ;)'<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type
>6 charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" /
رابط المدونة <?php bloginfo('url'); ?> -

7

<?php bloginfo('rss2_url'); ?> -

8

<?php bloginfo('template_url'); ?> -

9

RSSرابط الـ
رابط القالب

ورابط القالب كود مهم جدا ويستخدم بشكل كبير خاصة عند جلب أي عنصر من عناصر
الموقع من مجلد داخل مجلد القالب مثل الصور واي ملفات أخري.

10

CSSرابط ملف التنسيقات

<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> -

أكواد الشرط في وردبريس:

وهذه األكواد تستخدم في جلب بيانات معينة مشروطة حسب الكود
عند التواجد في صفحة المدونة الرئيسية – )(1 is_home
عند التواجد في صفحة التدوينة 2 is_single -
عند عرض صفحة من صفحات الموقع – )(3 is_page
عند عرض قسم من األقسام – )(4 is_category

للمزيد من األكواد ::

http://codex.wordpress.org/Conditional_Tags

أكواد معلومات التدوينة:
عرض وقت اضافة التدوينة الحالية <?php the_time() ?> -

1

عرض تاريخ اضافة التدوينة الحالية <?php the_date() ?> -

2

عرض عنوان التدوينة الحالية <?php the_title(); ?> -

3

عرض رابط التدوينة الحالية <?php the_permalink() ?> -

4

عرض القسم التابع التدوينة الحالية <?php the_category() ?> -

5

عرض اسم كاتب التدوينة الحالية <?php the_author(); ?> -

6

عرض جميع الصفحات <?php wp_list_pages(); ?> -

7

عرض جميع األقسام أو التصنيفات <?php wp_list_cats(); ?> -

8

عرض التقويم <?php get_calendar(); ?> -

9

عرض روابط الصفحة السابقة والصفحة التالية 10 <?php posts_nav_link(); ?> -
عرض رابط التدوينة التالية 11 <?php next_post_link() ?> -
عرض رابط التدوينة السابقة 12 <?php previous_post_link() ?> -

القوائم:
وهي تستخدم عادة لعرض قائمة بأسماء الصفحات أو التصنيفات التي يحتويها الموقع باإلضافة إلى الصفحة الرئيسية في جميع
الحاالت

 -1قائمة التصنيفات أو األقسام:
>"1 <ul id="menu
>>? } 2 <li <?php if(is_home()) { ?> class="current-cat"<?php
>3 <a href="<?php bloginfo('home'); ?>">Home</a></li
>? ;)'4 <?php wp_list_categories('title_li=&orderby=id
>5 </ul

 -2قائمة الصفحات:
>"1 <ul id="menu
>>? } 2 <li <?php if(is_home()) { ?> class="current_page_item"<?php
>3 <a href="<?php bloginfo('home'); ?>">home</a></li
>? ;)'=4 <?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li
>5 </ul

عرض التدوينات من قسم أو تصنيف معين:

كود جلب أحدث التدوينات في قسم معين ويكون كالتالي:
>? ;)'1 <?php query_posts('category_name=Name Here&showposts=10

مع مراعاة أن يكون اسم التصنيف نفس اإلسم المكتوب في لوحة إدارة المدوينة.

:كود التعليقات بالهيدر
<?php
if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
wp_head();
?>

:كود السايد بار
<?php if(!function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar(sidebar)): endif;?>

:كود التصنيفات
<?php
//query_posts('showposts=10&cat=4&order=DESC'); في حالة عمل كود خاص بتصنيف معين
if(have_posts()) : ?>
<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<!--

الكود الخاص بالتدوينة-->

<div class="block">
<h2><?php the_title(); ?> </h2>
<a href="<?php the_permalink() ?> ">
<?php the_post_thumbnail(array(200,200)); ?>
</a>
<!--<a href="<?php the_permalink(); ?> ">Read more »</a>-->
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php else : ?>
<?php endif; ?>

:كود جلب محتوي صفحة معينة

<?php
$id=45; // رقم الصفحة
$post = get_page($id);
$content = apply_filters('the_content', $post->post_content);
echo $content;
?>

: Function كود صفحة

<?php
if ( function_exists('add_theme_support') )
add_theme_support('post-thumbnails');
if(function_exists('register_sidebar'))
register_sidebar(array('name' => 'sidebar',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h1>',
'after_title' => '</h1>'
));
?>

