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گَیذ تَ حوذ غفت سببًی بِ کس ّز  
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 سیستن قبلب سبخت راٌّوبی

 ّیچ قَاًیي دست ٍ پبگیزی ٍخَد ًذارد ٍ بِ سبدگی هیتَاى قبلبْبی . سبخت قبلب سیستن بِ سبدگی سبخت قبلب یک ٍبالگ است

. ستًَِ بب تَخِ بِ ًَع کذًَیسی خَدتبى ایدبد کزد چٌذ 

. قزار هیگیزًذ templateفبیلْبی قبلب در آدرس 

فزاخَاًی هیطَد  index.phpبزای غفحِ اغلی سبیت فبیل 

استفبدُ هیطَد  index.phpفزاخَاًی هیطَد ٍ در غَرت ًبَد اس فبیل  category.phpبزای هَضَػبت فبیل 

. استفبدُ هیطَد index.phpاستفبدُ هیطَد ٍ در غَرت ًبَد اس فبیل  archive.php بزای آرضیَ اس فبیل

. استفبدُ هیطَد index.phpاستفبدُ هیطَد ٍ در غَرت ًبَد اس فبیل  tag.phpاس فبیل  تگْببزای 

استفبدُ هیطَد   news.phpبزای اخببر اس فبیل 

. استفبدُ هیطَد news.phpهیطَد ٍ در غَرت ًبَد اس فبیل استفبدُ  news-single.phpبزای ًوبیص یک خبز اس فبیل 

. استفبدُ هیطَد single.phpبزای ًوبیص یک هحػَل اس فبیل 

. استفبدُ هیطَد page.phpاس فبیل ( بزگِ اضبفی)بزای ًوبیص غفحبت خذا

. استفبدُ هیطَد  tribune.phpبزای بخص تزیبَى اس فبیل 

. استفبدُ هیطَد system.phpاس فبیل  ...(فزم توبس ، فزم خزیذ ، کبل بک ٍ  هثل)بزای ًوبیص سبیز هَارد آخزٍ در 

. طبق تؼزیف ببال بزرٍی تػَیز داضتي فبیلْبیی کِ هطخع ضذُ اًذ اخببری است 
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 phpقبلب بِ لحبظ اهٌیتی ٍ بزای خلَگیزی اس دستزسی هستقین بِ فبیل در خط اٍل فبیلْبی  phpدر توبهی فبیلْبی 

دستَر 
<?php defined("TEMPLATE") or die('no access'); ?> 

 .را قزار دّیذ 

 

. بزای طزاحی قبلب در گبم ًخست ببیذ قبلب را بِ فبیلْبی خذاگبًِ تقسین کزد 

... بطَر هثبل ّذر ، فَتز ، سبیذ ببر سوت راست ، سبیذ ببر سوت چپ ٍ 

فزاخَاًی هیطَد لذا اگز ّذر ٍ فَتز هدشا داریذ ببیذ در  index.phpّوبًطَر کِ گفتِ ضذ بزای قبلب غفحِ اغلی فبیل 

. آًْب را داضتِ ببضیذ  includeایي فبیل دستَر 

. فبیل ّذر  includeبطَر هثبل دستَر 
<?php include_once TEMPLATE.'header.php'; ?> 

. ّز کدب اس ایي دستَر استفبدُ کٌیذ فبیل هَرد ًظز بِ آى قسوت اضبفِ هیطَد 

هیتَاًیذ چٌیي کبری کٌیذ کِ ّذر ٍ فَتز ٍ سبیذ ببر ّبی راست ٍ چپ را اضبفِ کٌیذ  index.phpبزای لذا 
<?php defined("TEMPLATE") or die('no access'); ?> 

 

<?php include_once TEMPLATE.'header.php'; ?> 

  

    <div id=”main”> 

  

    <?php  

فایلافسودن  //          right.php 

راستسمت بار ساید برای  //          

        include_once TEMPLATE.'right.php';  

    ?> 

 

    <div id='index-center'> 

     

     

مطالبحلقو  --!>      --> 

 

         

    </div> 

 

<?php  

 

فایلافسودن  //      left.php 

چپسمت بار ساید  //      

    include_once TEMPLATE.'left.php' ;  

?> 

 

    <div style='clear:both'></div> 
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 </div> 

<?php  

فایلافسودن  //      footer.php 

قالبفىتر  //      

    include_once TEMPLATE.'footer.php';  

?> 

 

. در سزتبسز فبیلْبی قبلب هیتَاًیذ اس تَابغ ٍ هتغییزّبیی استفبدُ کٌیذ کِ بزای قبلب هَرد ًیبس است 

. ّز آًچِ کِ ًیبس داریذ را در اختیبرتبى هیگذارد  app$ ضئ

. بطَر هثبل دستَر سیز بزای ًوبیص ػٌَاى سبیت در فبیل ّذر 
<title><?php echo $app->site_title ; ?></title> 

 

 .در ًگبُ اٍل کوی گیح کٌٌذُ است اهب خذٍل سیز هیتَاًذ کوک کٌذ 

 

 <? ; php echo $app->site_title?> دستَر

 . بزای ًوبیص ػٌَاى سبیت در ّذر هَرد استفبدُ قزار هیگیزد  تَضیحات

 <head> استفادُ

  <title><?php echo $app->site_title ; ?></title> 

</head> 
 

 

 <? ; php echo $app->site_url?> دستَر

خزٍخی   سئَ سبیت فؼبل ببضذچٌبًچِ . گیزد لیٌک اغلی سبیت هَرد استفبدُ قزار هیبزای ًوبیص  تَضیحات

http://example.com/ 

دارد در غیز ایٌػَرت  

http://example.com/index.php 

 <a/>اخبار<"a href="<?php echo $app->site_url ; ?>/news" target="_self>  استفادُ

 

 <? ; php echo $app->base_url?> دستَر

لیٌک خبم سبیت هَرد استفبدُ قزار هیگیزد ٍ ّویطِ خزٍخی  بزای ًوبیص  یحاتتَض

http://example.com دارد  

<"a href="<?php echo $app->base_url ; ?>" target="_self> استفادُ اصلی صفحو </a> 

 

 

http://example.com/
http://example.com/
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 <? ; php echo $app->template_url?> دستَر

. لیٌک پَضِ قبلب هَرد استفبدُ قزار هیگیزد بزای ًوبیص  ضیحاتتَ

  هَخَد در پَضِ قبلب... بطَر هثبل خْت فزاخَاًی استبیل ٍ 

 'link href='<?php echo $app->template_url ; ?>css.css> استفادُ

rel='stylesheet' type='text/css'  /> 
 

 <? ; php echo $app->about_site?> دستَر

  .تَضیحبت کَتبُ در ببرُ سبیت کِ در قسوت هذیزیت تغییز هیکٌذ بزای ًوبیص تَضیحات 

  <p id='about'><?php echo $app->about_site ; ?></p> استفادُ

 

 <? ; php echo $app->pagenumber?> دستَر

  غفحبتًوبیص ضوبرًذُ ضوبرش بزای تَضیحات 

  <? ; php echo $app->pagenumber?> استفادُ

 

آرضیَ هبّبًِ ،  در سزتبسز قبلب خذای اس ایي هتغییز ّب ، بِ تَابؼی ًیبس داریذ کِ بخطْبیی چَى آخزیي هطبلب ، آرضیَ هَضَػی ، لیٌکْب ،

. را ًطبى دّذ ... تػبدفی ٍ  هحػَالت

. ضبهل یک سزی هتذ ّست کِ بَسیلِ آى هیتَاًیذ ایي اهکبًبت را ًطبى دّیذ  app$ ضیئ

بطَر هثبل خْت ًطبى دادى لیست هَضَػبت فقط کبفیست اس دستَر سیز استفبدُ کٌیذ 
<ul> 

    <?php 

        $cat_config['show_post_count'] = TRUE; 

        echo $app->list_category_tree($cat_config); 

    ?> 

</ul>  

 

 
. تببغ یک تٌظیوبت ّن هیگیزد /هیبیٌیذ کِ ایي هتذ

. در لیست هَضَػبت ، تؼذاد هطبلب ًطبى دادُ ًویطَد  هقذار دّی ضَد false بب show_post_countبطَر هثبل اگز 
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. استفبدُ در سزتبسز فبیلْبی قبلب را ًطبى هیذّذ  تَابغ هَرد/لیست سیز هتذّب

 ;echo $app->list_category_tree($cat_config)هتذ 

بزای ًوبیص لیست درختی هَضَػبت تَضیحات 

غیزفؼبل کزدى ًوبیص تؼذاد هطبلب هَخَد در هَضَع /خْت فؼبل  show_post_countتٌظیوات 

 <ul>استفادُ 

 <?php    

  $cat_config['show_post_count'] = TRUE; 

    echo $app->list_category_tree($cat_config); 

  ?> 

</ul> 
 

 ;echo $app->list_archive( $archive_config ) هتذ 

ًوبیص آرضیَ هبّبًِ سبیت تَضیحات 

لیست غیزفؼبل کزدى ًوبیص تؼذاد هطبلب هَخَد در /خْت فؼبل  show_post_countتٌظیوات 

before_link  ػببرتی کِ قبل اس لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

after_link  ػببرتی کِ بؼذ اس ّز لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

 <ul>استفادُ 

    <?php 

                         

         $archive_config['show_post_count'] = true; 

         $archive_config['before_link'] = '<li>'; 

         $archive_config['after_link'] = '</li>'; 

         echo $app->list_archive( $archive_config );  

    ?> 

</ul> 
 

  ;echo $app->list_link( $config_link )هتذ 

لیٌکذًٍی ًوبیص لیست لیٌکْبی تَضیحات 

ببسدیذ اس ّز لیٌک  غیزفؼبل کزدى ًوبیص تؼذاد/خْت فؼبل  show_visit_countتٌظیوات 

before_link  ػببرتی کِ قبل اس لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

after_link  ػببرتی کِ بؼذ اس ّز لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

number  تؼذاد لیٌکْبیی کِ ًوبیص دادُ ضًَذ

 <ul> استفادُ 

      <?php 

           $config_link['show_visit_count'] = true;          

           $config_link['before_link'] = '<li>';              

           $config_link['after_link'] = '</li>';           

           $config_link['number'] = 5 ;                    

           echo $app->list_link( $config_link );  

       ?> 

 </ul> 
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  ;echo $app->list_news( $config )هتذ 

ی آخزیي اخببر سبیت ًوبیص لیست لیٌکْبتَضیحات 

غیزفؼبل کزدى ًوبیص تؼذاد ببسدیذ اس ّز لیٌک /خْت فؼبل  show_visit_countتٌظیوات 

before_link  ػببرتی کِ قبل اس لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

after_link  ّز لیٌک ػببرتی کِ بؼذ اس ّز لیٌک درج ضَد در

number  تؼذاد لیٌکْبیی کِ ًوبیص دادُ ضًَذ

 <'ul style='margin-top:4px>استفادُ 

    <?php 

            $config['show_visit_count'] = true;         

            $config['before_link'] = '<li>';     

            $config['after_link'] = '</li>';  

            $config['number'] = 5 ;      

            echo $app->list_news( $config );  

     ?> 

</ul> 
 

 

  ;echo $app->list_page( $config_lp ) هتذ 

خْت ًوبیص لیست غفحبت اضبفی سبیت تَضیحات 

غیزفؼبل کزدى ًوبیص تؼذاد ببسدیذ اس ّز غفحِ /خْت فؼبل  show_visit_countتٌظیوات 

before_link  ػببرتی کِ قبل اس لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

after_link  ػببرتی کِ بؼذ اس ّز لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

 <ul>استفادُ 

    <?php 

                                                         

         $config_lp['show_visit_count'] = true;         

         $config_lp['before_link'] = '<li>';             

         $config_lp['after_link'] = '</li>';           

         echo $app->list_page( $config_lp );  

    ?> 

</ul> 
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  ;echo $app->list_product( $config_lpp ) هتذ 

( خذیذتزیي هحػَالت)ت آخزیي هحػَالبزای ًوبیص لیست تَضیحات 

هحػَل غیزفؼبل کزدى ًوبیص تؼذاد ببسدیذ اس ّز /خْت فؼبل  show_visit_countتٌظیوات 

before_link  ػببرتی کِ قبل اس لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

after_link  ػببرتی کِ بؼذ اس ّز لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

number  ًوبیصn  تؼذاد هحػَل آخز

 <ul>استفادُ 

 <?php    

     $config_lpp['show_visit_count'] = true;          

     $config_lpp['before_link'] = '<li>';          

     $config_lpp['after_link'] = '</li>';         

     $config_lpp['number'] = 10 ;                

     echo $app->list_product( $config_lpp );  

  ?> 

</ul> 
 

  ;echo $app->list_product_most_visit( $config_lpm )هتذ 

لیست هحػَالتی کِ بیطتزیي ببسدیذ را داضتِ اًذ بزای ًوبیص تَضیحات 

هحػَل غیزفؼبل کزدى ًوبیص تؼذاد ببسدیذ اس ّز /خْت فؼبل  show_visit_countتٌظیوات 

before_link َد در ّز لیٌک ػببرتی کِ قبل اس لیٌک درج ض

after_link  ػببرتی کِ بؼذ اس ّز لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

number  ًوبیصn   تؼذاد هحػَل

 <ul>استفادُ 

 <?php    

     $config_lpm['show_visit_count'] = true;          

     $config_lpm['before_link'] = '<li>';              

     $config_lpm['after_link'] = '</li>';           

     $config_lpm['number'] = 5 ;                   

     echo $app->list_product_most_visit( $config_lpm );  

 ?> 

</ul> 
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  ;echo $app->list_product_random( $config_lpr )هتذ 

هحػَالت بػَرت تػبدفی بزای ًوبیص لیست تَضیحات 

هحػَل غیزفؼبل کزدى ًوبیص تؼذاد ببسدیذ اس ّز /خْت فؼبل  show_visit_countظیوات تي

before_link  ػببرتی کِ قبل اس لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

after_link  ػببرتی کِ بؼذ اس ّز لیٌک درج ضَد در ّز لیٌک

number  ًوبیصn  تؼذاد هحػَل

 <ul>استفادُ 

 <?php    

   $config_lpr['show_visit_count'] = true;          

   $config_lpr['before_link'] = '<li>';              

   $config_lpr['after_link'] = '</li>';           

   $config_lpr['number'] = 5 ;                   

   echo $app->list_product_random( $config_lpr ); 

  ?> 

</ul> 
 

 

 

 

 

اس ایي تَابغ کِ در ّز کدبی قبلب ٍ در ّز فبیلی دلخَاّی هیتَاى استفبدُ کزد ، ًیبس بِ حلقِ ّبیی است کِ در ّز هکبى خبظ ،  خذایاهب

. هطبلب ٍ هحتَای هَرد ًیبس را ًطبى دّذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   index.php , category.php , tag.php , single.phpحلقِ ّای هطالب در فایلْای 
بِ راحتی هیتَاى هحتَای  foreachًسبت دادُ هیطَد لذا بب استفبدُ اس دستَر  items$هَرد ًیبس بزای استفبدُ در حلقِ بِ هتغییز  اطالػبتکلیِ 

. هَخَد در ّز دٍر حلقِ را ًطبى داد 

: یک هثبل سبدُ 
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<?php 

// حلقوشروع   

foreach($items as $item): 

?> 

    <!-- loop --> 

        <div class='post' id='post-<?php echo $item->id ?>'> 

         

        <a href="<?php echo $item->link ; ?>"  

       title='<?php echo $item->visit ; ?> بازدید'> 
            <h2><?php echo $item->title ; ?></h2> 

        </a> 

        <br> 

 <? ; php echo $item->date?> : تاریخ            
        <br> 

بندیدستو               :  <?php echo $item->category ; ?> 

        <br> 

        <?php  

مطلبکامل محتىای نمایش  //               

            echo $item->content ;  

        ?> 

                 

        <?php echo $item->readmore_link ; ?> 

                 

        <br> 

            <a href="<?php echo $item->buy_link ; ?>"><?php echo "دانلىد -

 {$item->price} تىمان"; ?></a> 
        <br> 

 <? ; php echo $item->tag?> : برچسبها            
        </div> 

    <!-- /loop --> 

<?php 

// هحلقپایان   

endforeach; 

?> 

 

 

. بػَرت تزکیبی هیتَاى استفبدُ کزد  phpرا بب دستَرات  htmlّوبًطَر کِ اس هثبل هطخع است ، داخل حلقِ کذّبی 
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:   index.php , category.php , tag.php , single.php فبیلْبیسیز راٌّوبی حلقِ هطبلب قببل استفبدُ در خذٍل 

 <? :php foreach($items as $item)?>حلقِ شرٍع 

         

 <? ; php echo $item->id?>هطلب /هحصَلشٌاسِ 

 <? ; php echo $item->title?>هحصَل عٌَاى 

 <? ; php echo $item->link?>هطلب هحصَل لیٌک 

 <? ; php echo $item->visit?>بازدیذ  تعذاد 

 <? ; php echo $item->date?>ثبت هحصَل تاریخ 

 <? ; php echo $item->category?>هَضَعات 

 <? ; php echo $item->tag?>برچسبْا 

 <? ; php echo $item->buy_link?>خریذ لیٌک 

 <? ; php echo $item->price?>هحصَل قیوت 

 <? ; php echo $item->content?>هطلب هحتَای 

 <? ; php echo $item->more_content?>اداهِ هطلب هحتَای 

 <? ; php echo $item->readmore_link?>اداهِ هطلب لیٌک 

 <? ; php echo $item->extra[1]?>( زهیٌِ دلخَاُ) 1اضافی فیلذ 

 <? ; php echo $item->extra[2]?>( زهیٌِ دلخَاُ) 2اضافیفیلذ 

 <? ; php echo $item->extra[n]?>( زهیٌِ دلخَاُ)nاضافی فیلذ 
 

 <? ; php endforeach?>حلقِ پایاى 

 

 

 

. است  news.php , news-single.phpحلقِ هطلب در فبیل  سیز راٌّوبیخذٍل 

 <? :php foreach($items as $item)?>حلقِ شرٍع 

         

 <? ; php echo $item->id?>خبر ُ شٌاس

 <? ; php echo $item->title?>خیر عٌَاى 

 <? ; php echo $item->link?>خبر لیٌک 

 <? ; php echo $item->visit?>خبر  بازدیذ تعذاد

 <? ; php echo $item->date?>خبر تاریخ 

 <? ; php echo $item->content?>خبر هتي 
 

 <? ; php endforeach?>حلقِ پایاى 
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. است  page.phpسیز راٌّوبی حلقِ هطبلب در فبیل خذٍل 

 <? :php foreach($items as $item)?>حلقِ شرٍع 

         

 <? ; php echo $item->id?>صفحِ ُ شٌاس

 <? ; php echo $item->title?>صفحِ عٌَاى 

 <? ; php echo $item->link?>صفحِ لیٌک 

 <? ; php echo $item->visit?>بازدیذ صفحِ تعذاد 

 <? ; php echo $item->date?>رخیرُ صفحِ تاریخ 

 <? ; php echo $item->content?>صفحِ اضافی هتي 
 

 <? ; php endforeach?>حلقِ پایاى 

 

 

کِ بِ ضزح سیز است  . ستفبدُ هیطَد اس حلقِ بزای ًوبیص لیست ًظزات ارسبلی کبربزاى در بخص تزیبَى ا tribune.phpفبیل در 

 <? :php foreach($items as $item)?>حلقِ شرٍع 

         

 <? ; php echo $item->name?>کاربر ارسال کٌٌذُ ًظر ًام 

 <? ; php echo $item->date?>ًظر  ثبتتاریخ 

 <? ; php echo $item->site?>سایت کاربر آدرس 

 <? ; php echo $item->email?>کاربر ایویل 

 <? ; php echo $item->message?>کاربر پیغام 
 

 <? ; php endforeach?>حلقِ پایاى 

ًوبیص ػٌَاى غفحِ اس دستَر  ضوب ببیذ بزای (tribune.php)در خبرج اس حلقِ در ّویي فبیل ّوچٌیي 
<?php echo $tribune->title ; ?> 

کٌیذ ٍ ّوچٌیي بزای ًوبیص لیٌک غفحِ اساستفبدُ   
<?php echo $tribune->link ; ?> 

بزای تبریخ اسٍ   
<?php echo $tribune->date ; ?> 

در آخز بزای ًوبیص فزم ثبت ًظزات در تزیبَى اس دستَرٍ   
<?php echo $tribune->form ; ?> 

.کٌیذ استفبدُ   

 

هبًطَر کِ در ببال گفتِ ضذ در توبهی فبیلْب ، بزای ًوبیص ضوبرش غفحبت اس دستَرالسم ایٌکِ ًُکتِ   
<?php echo $app->pagenumber ; ?>  

. خبی هٌبسب استفبدُ کٌیذ در 

. است  system.phpآخزیي قسوت سبخت فبیل  ٍ
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. استفبدُ هیطَد ... ایي فبیل بزای فزهْبی خزیذ ، کبل بک ّبی ببًکی ، فزم توبس ٍ اس 

. دستَر سیز را در خبی هٌبسب اس قبلبتبى قزار دّیذ  4ًیست ضوب ایي ّوِ فزم را طزاحی کٌیذ فقط ًیبسی 

. کبر سبختِ هیطَدچیش بػَرت خَدّوِ 

ًوبیص ػٌَاى غفحِ اس دستَر  ببیذ بزای
<?php echo $sys->title ; ?> 

کٌیذ ٍ ّوچٌیي بزای ًوبیص لیٌک غفحِ اساستفبدُ   
<?php echo $sys->link ; ?> 

بزای تبریخ اسٍ   
<?php echo $sys->date ; ?> 

اس کِ بػَرت خَدکبر سبختِ هیطًَذ تَای دیٌبهیکهحدر آخز بزای ًوبیص ٍ   
<?php echo $sys->content ; ?> 

.کٌیذ استفبدُ   

 

 

 

:  هتذاٍل سَاالت 

استایل بٌذی قسوت شوارش صفحات چکار کٌین ؟ برای 
. هَخَد در قبلب پیطفزؼ را بِ قبلبتبى اضبفِ ٍ ٍیزایص کٌیذ  pagenumber.cssتَاًیذ فبیل استبیل بٌذی ایي قسوت هیبزای 

 

چکار کٌین ؟  system.phpاستایل بٌذی فرهْا ٍ سایر اجسای فایل برای 

.  ٍ ٍیزایص آى تػحیح کٌیذ بِ قبلبتبى قبلب پیطفزؼ system.cssایي قسوت را هیتَاًیذ بب افشٍدى فبیل ّبی استبیل
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