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:اقدامات زیر را انجام دهید  jetpackبرای شروع به کار با
ًصة افشًَّ ۱-
هتصل کزدى ّب طایت تا حظاب ّردپزص خْد ۲-
فعال کزدى اهکاى ارطال ًْشتَ تا ایویل ۳-
.در لظوت هذیزیت ّردپزص ،تَ تخش کارتزاى رفتَ ّ اجاسٍ ارطال ًْشتَ تا ایویل را تَ کارتزُای هْرد ًظز تذُیذ ۴-
.آدرص ایویل هْرد ًظز تزای ارطال ًْشتَ تا آى را تَ آدرص تْک اضافَ کٌیذ ۵-
.حاال آهادٍ ایذ تا اّلیي ًْشتَ خْد را اس طزیك ایویل ارطال کٌیذ
شرت کدها
تا ایٌجای کار تٌظیوات تخش هذیزیتی اًجام شذٍ ّ حاال کذ ُا ّ دطتْرات السم تزای اطتفادٍ در ٌُگام ایویل را تایذ تذاًین .پض ّارد ایویل خْد
.شْیذ .دطتْرات سیز را ُزجایی درّى ایویل هی تْاًیذ لزار دُیذ
] titleعٌْاى [ :طالم دًیا
.تا ایي شزت کذ هی تْاًیذ عٌْاى هشخصی تزای ًْشتَ خْد تعزیف کٌیذ ،تذیي تزتیة عٌْاى ایویل ًادیذٍ گزفتَ هی شْد
]Slug: [slug oh-hai
]:[category cat1,cat2دطتَ ُا
تا ایي شزت کذ هی تْاًیذ ُز دطتَ ای کَ را هی خْاُیذ تعزیف کٌیذ ّ آًِا را تا کاها جذا کٌیذ .حتی اگز اس ًام کاهل دطتَ اطتفادٍ ًکٌیذ ُن ًْشتَ
.در دطتَ درطت لزار خْاٍ گزفت
]:[ tags tag1,tag2تگ ُا
.هاًٌذ دطتَ ُا اس تگ ُا اطتفادٍ کٌیذً .ام تگ را تٌْیظیذ ّ تا کاها اس ُن جذا کٌیذ
]:[comments offدیذگاٍ ُا
.تزای فعال یا غیز فعال کزدى دیذگاٍ ُا تزای ًْشتَ اطت  offیا  onایي شزت کذ دارای دّ حالت
]ّ:[status privateضعیت ًْشتَ
تَ طْر پیش )”.(publish” “private”, “pending” “draftهی تْاًیذ  ۴حالت پیش ًْیض ،اًتشار ،هعلك یا خصْصی تزای ًْشتَ تعزیف کٌیذ
.فزض گشیٌَ اًتشار اتفاق خْاُذ افتاد
]: [password My_passwordلزار دادى کلوَ عثْر تزای ًْشتَ
.تا ایي شزت کذ هی تْاًیذ تا لزار دادى رهشی اس ًْشتَ هحافظت کٌیذ
]:[delay +2 daysسهاى ّ تاریخ اًتشار
) ّ November 2013یا ( week 2 days 3 hours+) ۲۵هی تْاًیذ اس سهاى تْضیحی اطتفادٍ کٌیذ ،هثل دُّفتَ تعذ ،یک طاعت تعذ (۱
.تزجوَ هی شْد  strtotimeکَ ایي تاریخ تْطظ تاتع
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]:[excerpt]…[/excerptهختصز ًْشتَ
.لزار دُیذ ] [excerptاگز در ّتالگ خْد اس هختصز ًْشتَ اطتفادٍ هی کٌیذ ،هی تْاًیذ آى را درّى ایویل داخل تگ ُای
]:[geotag offتزچظة گذاری جغزافیایی
 .اگز هْتایل یا ایویل شوا هٌطمَ جغزافیایی شوا را شٌاطایی هی کٌذ ،تا ایي شزت کذ هی تْاًیذ اى را غیز فعال کٌیذ
]:[publicize facebook twitterاًتشار در شثکَ ُای اجتواعی
.هاژّلی تزای اًتشار ًْشتَ در شثکَ ُای اجتواعی خْد دارد ،هی تْاًیذ ایي اهکاى را تزای اًتشار آًِا اس طزیك ایویل ًیش تٌظین کٌیذ jetpack
]:[more] ّ [nextpageجذاطاسی هحتْا
اگز ًیاس تَ اطتف ادٍ اس تگ ُای یا کَ تزای تعزیف صفحَ تعذ یا اداهَ هطلة در ّردپزص کارتزد دارد اطتفادٍ هی خْاُیذ اطتفادٍ کٌیذ ،شزت
.کذُای تاال را درّى ایویل لزار دُیذ
]:[slideshow] ّ [nosliderپیْطت ُا
اگز عکظی تَ ایویل خْد پیْطت کٌیذ ایي عکض ًوایش دادٍ خْاُذ شذ ،اها اگز تیش اس یک عکض داشتَ تاشیذ آًِا تَ صْرت پیش فزض تَ
آًِا را ] [slideshowهی تْاًیذ توام عکض ُا را تصْرت طادٍ ّ تا شزت کذ ] [nosliderصْرت گالزی ًوایش دادٍ خْاٌُذ شذ ،تا شزت کذ
.تصْرت اطالیذشْ ًوایش دُیذ
] : [pollطیظتن ًظزطٌجی
:پاراهتز ُا
”(style” (manga or medium
”(other” (yes or no
”(type” (single, multi or a number
:داریذ هی تْاًیذ اس ایي شزت کذ اطتفادٍ کٌیذ ،هثال تصْرت هثال سیز  pollDaddyاگز یک حظاب
]”[poll type=”3″ style=”medium” other=”yes
)غذای اصلی شوا چیظت؟(
هیٍْ جات *
طیشیجات *
گْشت *
ًشاطتَ *
لثٌیات *
][/poll
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]: [endاتوام ًْشتَ
”> “<hr/تَ طْر پیش فزض ًْشتَ ُای پض اس تگ jetpack
یا اهضای دیجیتال ایویل را حذف هی کٌذ ،اها اگز تخْاُیذ خْدتاى اتوام ًْشتَ را اعالم کٌیذ تا هتي تعذ آى حذف شْد ّ یا اهضای دیجیتال را
.اطتفادٍ کٌیذ ] [endهٌتشز ًکٌیذ هی تْاًیذ اس شزت کذ
اطتفادٍ کاهلی اس اهکاًات ًْشتَ ُا  jetpackطیظتن پیش فزض ّردپزص تزای اًتشار ًْشتَ اس طزیك ایویل تظیار هحذّد اطت اها تا هاژّل ُای
.تزای ارطال اس طزیك ایویل خْاُیذ داشت
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