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WordPress என்பது வலலைப்பதிவுகள் உருவவாக்க உதவும் ஒரு கட்டற்ற
மமென்மபவாருளவாகத் மதவாடங்க, இன்று பல்வவறு வசதிகள் மகவாண்ட முழு
வலலைத்தளங்கலள உருவவாக்கும் ஒரு சிறந்த மமென்மபவாருளவாகும். Wordpress.com
ல் இலைவச வலலைப்பதிவு உருவவாக்கலைவாம். Wordpress.org ல் மூலைநிரலலைப்
பதிவிறக்கம் மசய்து சர்வர்களில் நிறுவி வலலைத்தளங்கள் உருவவாக்கலைவாம்.
பல்லைவாயிரம் Plugins, Themes மகவாண்டு பல்வவறு வசதிகலளப் மபறலைவாம்.
இலத, இந்த நூல் எளிலமெயவாக அறிமுகம் மசய்கறது.
தமிழில் கட்டற்ற மமென்மபவாருட்கள் பற்றிய தகவல்கலள "கணியம்" மின்
மெவாத இதழ, 2012 முதல் மவளியிட்டு வருகறது.இதில் மவளியவான Selenium
பற்றிய கட்டுலரகலள இலணைத்து ஒரு முழு புத்தகமெவாக மவளியிடுவதில்
மபரு மெகழச்சி மகவாள்கவறவாம்.
உங்கள் கருத்துகலளயும், பிலழை திருத்தங்கலளயும் editor@kaniyam.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்பலைவாம்.
http://kaniyam.com/learn-wordpress-in-tamil-ebook என்ற முகவரியில் இருந்து இந்த
நூலலை பதிவிறக்கம் மசய்யலைவாம். உங்கள் கருத்துகலளயும் இங்வக பகரலைவாம்.
படித்து பயன் மபறவும், பிறருடன் பகர்ந்து மெகழைவும் வவண்டுகவறவாம்.
கணியம் இதலழை மதவாடர்ந்து வளர்க்கும் அலனத்து அன்பர்களுக்கும் எமெது
நன்றிகள்.
த.சீனிவவாசன்
tshrinivasan@gmail.com
ஆசிரியர்
கணியம்
editor@kaniyam.com
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ஆசிரியர் உலர
வணைக்கம்.
WordPress என்பது உலைமகங்கும் புகழமபற்ற கட்டற்ற CMS ஆகும். CMS என்பது Content
Management System. இன்லறய வததியில் பல்வவறு நிறுவனங்களின் தளங்கள் Wordpress
உதவியுடன் மவற்றிகரமெவாக இயங்க வருகன்றன. அடிப்பலடயில் PHP கணினி மமெவாழி
மூலைம் உருவவாக்கப்பட்ட WordPress மமென்மபவாருலள எப்படி சவாதவாரணை கணினி பயனர்
பயன்படுத்தி தன்னுலடய வலலைப்பூலவவயவா, வலலைத்தளத்லதவயவா நிர்வகக்க முடியும்
என்பலத தமிழில் எடுத்துலரப்பவத இந்நூல்.
அடிப்பலடயில் நவான் பள்ளிக் கல்வி முழுலமெயும் தமிழவழியில் பயின்றவன்.
கணிப்மபவாறி அறிவியலின் அடிப்பலடக்கூறுகலள பள்ளியில் தமிழில் பயின்றவன்.
ஆகவவ கணினி மதவாடர்பவான தமிழ கலலைச்மசவாற்கள் எனக்கு அத்தலன கடினமெவானதல்லை.
படித்தவால் புரிந்துமகவாள்வவன்.
உலைகச் மசம்மமெவாழிகளின் அடிப்பலடத் தகுதிகளில் ஒன்று. புதிய வவார்த்லதகளின்
பயன்பவாடு. மெவாறி வரும் கணினிச் சூழைலுக்கும் தமிழ மமெவாழி தன் மசழுலமெயவான
வளமுள்ள வவார்த்லதகலளக் மகவாண்டிருப்பதும், நவீன அலலைவபசி யுகத்திலும் புதிய
சூழைல்களுக்வகற்ப வவார்த்லதகள் உருவவாக்கப்படுவதும் தமிழின் சிறப்பு.
இந்த கலத எதற்கு?
அடிப்பலடயில் மதவாழில்நுட்ப நூல்கலள தமிழில் எழுதுவலத விட மபரிய சவவால்.
அலத தயக்கமின்றி படித்து மபவாருளுணைர்ந்து மகவாள்வவத. ஆகவவ இந்நூல் முடிந்த
மெட்டும் உங்களுக்கு எளிலமெயவாக தமிழும் ஆங்கலைமும் கலைந்த மமெவாழிநலடயில்
WordPress குறித்து எடுத்துலரக்கும்.
இந்நூலலை எழுதத் மதவாடங்கய கவாலைத்தில் WordPress குறித்த அடிப்பலடயவான தகவல்கள்
மெட்டுவமெ மதரியும். இந்நூலலை எழுத துவங்கய பின் நிலறய கற்றுக்மகவாள்ள வநர்ந்தது.
ஆகவவ இந்நூலலைப் படிப்பவர்களுக்கு அலவ எளிலமெயவாகவவ முதல் வவாசிப்பில்
உணைர்ந்து மகவாள்ள உதவலைவாம்.
கணினி மதவாழில்நுட்பங்கள் குறித்து மதவாடர்ச்சியவாக மின் தமிழில் முன்மனடுத்து வரும்
கணியம் குழுவினருக்கு என் நன்றிகள்.
தனிப்பட்ட முலறயில் இந்நூல் உருவவாக்கம் சிலை ஆண்டுகலள (ஏறக்குலறய மூன்று
ஆண்டுகள்) விழுங்க விட்டது. இந்நூல் எழுத வவாய்ப்பு மகவாடுத்த, என்னவால் இலத
மவற்றிகரமெவாக முடிக்க இயலைவாமெல் வபவாலகயில் மதவாடர்ந்து மபவாறுலமெவயவாடு இருந்து
எனக்கு நம்பிக்லக அளித்து துலணை நின்ற மெதிப்பில் இனிய த.ஸ்ரீனிவவாசன் அவர்களுக்கு
என் மெனதிலிருந்து நன்றிகள்.
குலறகள் இருப்பின், மபவாறுத்தருள்க. (ஒற்றுப்பிலழைகளும், சந்திப்பிலழைகளும் உண்டு!)
எப்வபவாது வவண்டுமெவானவாலும் உங்கள் திருத்தங்கலள கணியம் குழுவினருக்வகவா,
எனக்வகவா மின்னஞ்சல் மூலைம் மதரியப்படுத்தலைவாம்.
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WordPress என்பது மதவாடர்ச்சியவாக வமெம்பவாட்டில் இருக்கும் கட்டற்ற மமென்மபவாருளவாகும்
(இந்நூல் துவங்குலகயில் V2.6; இந்நூல் முடிவு அலடலகயில் V4.4.) இந்நூலின்
வமெம்படுத்தப்பட்ட வடிவம் ஒருவவலள பின்னவாளில் மீண்டும் மவளிவரலைவாம்.
ஒருவவலள மீண்டும் அலத நவாவன கூட எழுதக் கூடும்.
அப்வபவாது இப்பக்கத்தில் இன்னும் அதிகம் எழுதுகவறன். WordPress குறித்து அறிந்து
மகவாள்ள விருப்பம் மகவாண்டவர்களுக்கும், என்னுலடய இந்த நூல் எப்வபவாது
மின்னூலைவாக மவளிவரும் என சிலை ஆண்டுகளவாக கவாத்திருந்த என் அன்பிலினிய
வதவாழைலமெகளுக்கும், எதிரவாளிகளுக்கும் என் உள்ளத்து அன்பு உரித்தவாகுக.
எப்வபவாதும் வபரன்புடன்
தமிழ
மெவார்ச் 2016
iamthamizh@gmail.com

6

சமெர்ப்பணைம்

கணினி அறிவியல் முதலைவான மதவாழில்நுட்பங்கலள தமிழில் பயின்ற, பயின்று வரும்,
பயிலை விரும்பும் மெவாணைவர்கள் அலனவருக்கும்.
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1 அறிமுகம்
WordPress என்பது உலைமகங்கும் பலை மில்லியன் கணைக்கவான மெக்களவால் அழைகு
ததும்பும் வலகயிலும், பவார்த்தவுடவன ஈர்க்கத்தக்கதவாக வலலைத்தளங்கலளயும் (Websites),
வலலைப் பூக்கலளயும் (Blogs) உருவவாக்க உதவும் கட்டற்ற மமென்மபவாருள் அலமெப்பவாகும்.
இதலன முழுக்கவவ தீம்கலளயும் (Themes) மசருகு நிரல்கலளயும் (Plugins) மகவாண்டு
தனிப்பயனவாக்க முடியும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தீம்கலள நவாம் WordPress தளத்திவலைவய எளிதவாக தரவிறக்க இயலும். பலை
நூற்றுக்கணைக்கவான புகழமபற்ற தளங்கள் கூட இத்தலகய தீம்கலள வழைங்க வருகன்றன.
அவற்லறயும் நவாம் தரவிறக்க பயன்படுத்தலைவாம். இவதவபவால்தவான் மசருகுநிரல்களும்.
இதன் கவாரணைமெவாக நமெது WordPress தளத்தின் மசயல்பவாடுகலள நீட்டித்துக் மகவாள்ளலைவாம்.
WordPress தளத்தில் இரண்டு அடிப்பலடக் கருத்துருக்கலள நவாம் அறிந்துமகவாள்ள
வவண்டும். அலவயவாவன முலறவய,
• பதிவுகள் (Posts)
• பக்கங்கள் (Pages)
பதிவுகள் என்பன சவாதவாரணைமெவான வலலைப்பூ உள்ளீடுகள்தவாம். அது எவ்விதமெவான
கருத்துக்கலளயும் மகவாண்டிருக்கலைவாம். அலவ மதவாடர்களவாக, கட்டுலரகளவாக,
கவிலதகளவாக, படங்களவாக, இருக்கலைவாம்.
பக்கங்கள் என்பன நிலலையவான உள்ளடக்கங்கலளக் (Static Content) மகவாண்டிருக்க
வவண்டும். உதவாரணைமெவாக, தளத்தின் உரிலமெயவாளர் பற்றிய சுய அறிமுகம், மெற்றும் நவாம்
நிலலையவாக தளத்தில் இருக்கவவண்டியதவாக எண்ணும் தகவல்கலளப் பக்கங்களவாக
பதியலைவாம் (உதவா: மதவாடர்பு முகவரி.) (பக்கங்களின் தகவல்கலளயும் நவாம் விரும்பும்
வநரம் மெவாற்றியலமெக்க முடியும். WordPress-ல் அதிகபட்சம் 10 பக்கங்கள் அலமெக்க
முடியும்.)
என்னவால் வலலைப்பூக்கள் நடத்த முடியவாது. எனக்கு வலலைப்பூ நடத்த
விருப்பமில்லலை என்மறல்லைவாம் நீங்கள் விரும்பினவால் மசவாந்தமெவாக தளங்கள் (Websites)
கூட நடத்தலைவாம். அதில் எந்தமெவாதிரியவான வடிவிலும் கருத்துகலள எழுதி மவளியிடலைவாம்.
அது உங்கள் தனிப்பட்ட தளமெவாக (Personal Website) இருக்கலைவாம் அல்லைது அது உங்கள்
நிறுவனத்தின் அதிகவாரப்பூர்வ தளமெவாகக் (Official) கூட இருக்கலைவாம்.
தமிழில் இயங்கும் சிலை WordPress (கவனிக்க: இலவ Powered By
WordPress)தளங்கலள இங்கு குறிப்பிடுகவறன். இலவ உதவாரணைங்கள் மெட்டுவமெ.
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• www.kaniyam.com/
• www.writerpayon.com/
• solvanam.com/
• www.writermugil.com/
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2 உள்நுலழைதல்
உள் நுலழைதல் என்றவால் Login. உங்கள் தளத்தில் ஏவதனும் திருத்தங்கள்,
மெவாற்றங்கலளச் மசய்ய வவண்டும் என விருப்பம் மகவாண்டவால், நீங்கள் கண்டிப்பவாக உள்
நுலழைய (Login) வவண்டும்.
முன்னதவாக உங்களுக்கவான கணைக்லக wordpress.com –ல் மதவாடங்கக் மகவாள்ளுங்கள்.
இப்வபவாது உள்-நுலழைதலலைப் பற்றி பவார்க்கலைவாம்.உங்கள் தள முகவரிவயவாடு wp-admin ஐ
இலணைத்து Address bar-ல் தட்டச்சு மசய்யலைவாம்.

your-wordpress-site.com/wp-admin அல்லைதுவநரடியவாக WordPress.com –வலைவய login
மசய்யும் வசதியும் உண்டு. அதில் சரியவான பயனர் மபயலரயும் (User name)
கடவுச்மசவால்லலையும் (Password) மகவாடுத்தவால் எளிதவாக உள்நுலழையலைவாம்.இப்வபவாது சிலை
வடிவலமெப்புகள் மெவாற்றப்பட்டிருப்பதவால், நீங்கள் உங்கள் DashBoard-க்கு வநரடியவாக
மசல்லை இயலைவாது. எனவவ your-wordpress-site.com/wp-admin வடிவத்தில் முகவரிலய
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மகவாடுத்தவால் நீங்கள் உங்கள் தளத்தின் Dashboard-ஐ அலடயலைவாம்.
Dashboard என்பது உங்கள் தளத்லத நிர்வகக்க உதவும் பக்கமெவாகும். அதில் உங்கள்
தளத்தின் மபயர், பயனர் மபயர், புதுப்பிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகள், மவளிவயறுவதற்கவான
வசதி (Logout) உள்ளிட்ட தகவல்கள், வசதிகள் அதில் வமெல்புறத்தில் இருக்கும்.
அடிப்பலடயவான தகவல்கள் மெட்டுமெல்லைவாமெல், இதுவலர நீங்கள் எழுதிய
பதிவுகள், பக்கங்கள், உங்களுக்கு வந்துள்ள கருத்துகள், பதிவுகளின் பகுப்புகள்
(categories), தளத்தின் பவார்லவகள் (Site Stats) என சகலைத்லதயும் உங்கள் கணினிக்குள்
மகவாண்டு வந்து தருவவத Dashboard ஆகும்.
Dashboard-ன் உதவிவயவாடுதவான் நவாம் நமெது முதல் பதிலவ எழுதியவாக வவண்டும்.
அதற்கவாக Dashboard-ன் மசயல்பவாடுகள் வசதிகலள அறிந்து மகவாள்வதும் அவசியமெவானவத.
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Dashboard-ன் மூலைம் நவாம் என்மனன்ன மசய்யவவண்டும் என விரும்புவவவாவமெவா,
அலவயலனத்தும் இடப்பக்கம் Menu வடிவில் இருக்கும்.
இங்வக அவற்லற முதலில் வரிலசப்படுத்தி விடுகவறன்.
· Home (இல்லைம் அல்லைது முகப்பு)

· Comments (கருத்துகள்)

· Store (விற்பலன நிலலையம்)

· Feedbacks (பின்னூட்டங்கள்)

· Posts (பதிவுகள்)

· Appearance (தளத்தின் வதவாற்றம்)

· Media (ஊடகம்)

· Users (பயனர்கள்)

· Links (இலணைப்புகள்)

· Tools (கருவிகள்)

· Pages (பக்கங்கள்)

· Settings (அலமெப்புகள்)

இந்த Menu-கலளப் பற்றி விரிவவாக அடுத்த பதிவில் கவாணைலைவாம்.

13

3 Dashboard (menu)
கடந்த பதிவின் இறுதியில் Menu-கலளப் பற்றி விரிவவாக அடுத்த பதிவில்
கவாணைலைவாம் என குறிப்பிட்டிருந்வதன் ஆகவவ அதன் மதவாடர்ச்சி இங்வக.
Menu-கலளப் பற்றி இந்த பதிவில் மகவாஞ்சம் மதரிந்து மகவாள்ளலைவாம். அது வமெலும்
பதிவுகலள இடுவதில் உள்ள குழைப்பங்கலள நீக்கும்.

Home (இல்லைம் அல்லைது முகப்பு):
முகப்பு குறித்த அதிகபட்ச விளக்கங்கள் வதலவப்படவாது. அலனத்துவிதமெவான
வழிகவாட்டுதல்களும் நிலறந்த உங்கள் வலலைதளத்திற்கவான கட்டுப்பவாட்டு பகுதிதவான்
Home.
Store (விற்பலன நிலலையம்):
இந்த மமெனு உங்கள் தளத்தின் உரிலமெ, வடிவலமெப்பு உள்ளிட்டவற்லற கட்டணைம்
மசலுத்தி மெவாற்றியலமெக்க வழி மசய்யும். தீம்கள் (Themes), எழுத்துரு (fonts), வடிவலமெப்பு
(Design) எல்லைவாவமெ இதில் அடங்கும். அலனத்து Upgraded மெற்றும் கட்டணை வசதிகலள
உள்ளடக்கய மமெனு.
Posts (பதிவுகள்):
இந்த மமெனு உங்கள் பதிலவ (Post) தளத்தில் இலணைக்க உதவும். புதிதவாக எழுத,
எழுதியவற்லற திருத்த, (நீங்கள் தளத்தில் எழுதிய) அலனத்து பதிவுகலளயும் கவாணைவும்
இந்த மமெனு வழிமசய்யும்.
Media (ஊடகம்):
நீங்கள் தளத்தில் பதிவவற்றிய (Upload) படங்கள், வகவாப்புகள், ஆவணைங்கலள இந்த
மமெனுவில் கவாணைலைவாம். அவற்லற பவார்லவயிடவும், மெவாற்றங்கள் மசய்யவும் இந்த மமெனு
உதவும்.
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Links (இலணைப்புகள்):
உங்கள் தளத்தில் மகவாடுக்கப்பட்ட உள்/மவளி இலணைப்புகலள பவார்லவயிட,
மெவாற்றியலமெக்க இந்த மமெனு உதவும்.

Pages (பக்கங்கள்):
உங்கள் தளத்தின் (பதிவுகள் அல்லைவாத) தனிப்பட்ட பக்கங்கலள பவார்லவயிட,
வசர்க்க, மெவாற்றியலமெக்க, நீக்க இந்த மமெனு உதவும்.

Comments (கருத்துகள்):
இந்த மமெனுவில் உங்கள் கருத்துகள், மெறுமமெவாழிகள், பிறர் கூறிய கருத்துகள், எரிதங்கள்
(Spams) உள்ளிட்டலவ இருக்கும். அவற்லற மெவாற்றியலமெக்கவவவா, (ஆம். உங்களவால்
பிறரின் கருத்துகலள மெவாற்றியலமெக்க முடியும்!) நீக்கவவவா, இயலும்.
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Feedbacks (பின்னூட்டங்கள்):
பிறரிடம் கருத்துகள், வவாக்மகடுப்புகள் (polls), மெதிப்பீடுகள் (Ratings) மபற இந்த மமெனு
உதவும்.
Appearance (தளத்தின் வதவாற்றம்):
தளத்தின் முழுலமெயவான வடிவலமெப்லபயும் மெவாற்ற இந்த மமெனு உதவும். இது பற்றி
வமெலும் விரிவவாக இன்மனவாரு பதிவில் கவாணைலைவாம்.
Users (பயனர்கள்):
தளத்லத நிர்வகப்பவர்கள் (Admin) (ஒன்றுக்கு வமெற்பட்டவர்கள் கூட்டவாக இலணைந்து
நடத்த முடியும். பங்களிக்க முடியும். இது குறித்தும் இனிவரும் பகுதிகளில் விரிவவாக
பவார்ப்வபவாம்.), பங்களிப்பவர்கள் (Contributors), மதவாடர்பவர்கள் (Followers) குறித்து இந்த
மமெனுவின் மூலைம் அறிய முடியும்.
Tools (கருவிகள்):
சிலை கருவிகள் இந்த மமெனுவில் கலடக்கும். அலதயும் விரிவவாக பவார்க்கலைவாம். அவதவாடு
இந்த மமெனுலவ பயன்படுத்தி உங்கலள தளத்லத நிரந்தரமெவாக நீக்க முடியும் என்பதும்
அறிந்து மகவாள்ளவவண்டிய ஒன்று.
Settings (அலமெப்புகள்):
வமெவலை குறிப்பிட்ட வசதிகள் நீங்கலைவான, பிற வசதிகள் அலனத்லதயும் உள்ளடக்கய
மமெனு இதுதவான். இதுவவ உங்கள் Dashboard-ன் கலடசி மமெனு. இலதயும் விரிவவாகதவான்
பவார்க்க வவண்டியிருக்கறது.
அடுத்த பதிவில் இங்வக விரிவவாக பவார்க்க வவண்டிய சிலை மமெனுக்கலள அறிந்துவிட்டு
வமெலும் சிலை அடிப்பலடகலளக் கற்வபவாம்.
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4 கருவிப்பட்டி (Toolbar) உபவயவாகம்

கருவிப்பட்டி என்பலத ஆங்கலைத்தில் Toolbar என்று கூறலைவாம். இந்த
கருவிப்பட்டியில் நவாம் அடிக்கடி பயன்படுத்த வவண்டிய வசதிகலள (Features) எளிதவாக
அணுகலைவாம். கருவிப்பட்டிலய நீங்கள் உங்கள் தளத்தில் கவாணை வவண்டுமெவானவால், நீங்கள்
தளத்தினுள் உள் நுலழைந்திருக்க (Log-In) வவண்டியது அவசியமெவாகும். அதன் பின் நீங்கள்
உங்கள் தளத்தின் வமெல்பகுதியில் ஒரு பட்டிலயக் (bar) கவாணை இயலும். நீங்கள் Log-In
மசய்யவாவிடில் கருவிப்பட்டிலயக் கவாணை இயலைவாது என்பலத நிலனவில் மகவாள்ளவும்.
இனி, இக்கருவிப்பட்டியின் துலணையவால் நவாம் என்னமவல்லைவாம் அணுக முடியும்?
•

Dashboard-ஐ எளிதவாக அலடயலைவாம். அதன் மூலைம், உங்கள் தளத்தின்
கவாட்சியலமெப்லப, தீம்கலள, மமெனுக்களின் வரிலச,

•

widget கள், தளத்தின்
மெவாற்றியலமெக்கலைவாம்.

•

புதிய பதிலவவயவா, பக்கத்லதவயவா, ஏன் புதிய பயனலரவயவா, இதன்
உதவியவால் வசர்க்க முடியும்.

•

உங்களின் தகவல்கலள (Profile Details) மெவாற்றியலமெக்க முடியும்.

•

தளத்தின் பவார்லவயவாளர்கள் குறித்த முழுத்தகவல்கலளயும் மபற
முடியும்.

•

தளத்தில் இருந்து மவளிவயற (log-out) முடியும்.

•

இதுதவிர இன்னும் சிலை வசதிகளும் உண்டு.

பின்புலைம்

(Background)

முதலைவானவற்லற

இந்த கருவிப்பட்டிலய நீக்க வவண்டுமெவானவால் உங்கள் Dashboard -இல் Users -> My
Profile என்ற இலணைப்பின் வழிவய மசல்லை வவண்டும். அங்கு தற்கவாலிகமெவாக
கருவிப்பட்டிலய மெலறக்க (Hide) மசய்ய இயலும். மபவாதுவவாக இது அவசியமெற்றதவாகும்.
ஏமனனில் கருவிப்பட்டி என்பது அடிக்கடி நவாம் பயன்படுத்தக்கூடிய வசதிகலள எளிதில்
அணுக உதவும் என்பலத மெனதில் இருத்தவும்.
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தளத்தின் வதவாற்றத்லத (Appearance) மெவாற்ற:
தளத்தின் வதவாற்றத்லத மெவாற்றுவமதன்பது அவசியமெவானதவாகும். உங்கள்
எண்ணைங்கள் பிறலரச் மசன்றலடய முதல் வழி உங்கள் தளத்தின் அழைகய
கவாட்சியலமெப்பும், வடிவலமெப்புவமெ ஆகும். உங்கள் தளத்தின் தீம் (Theme) சிறப்பவாக,
பிறலரக் கவரும்படியவாக இருத்தல் அவசியமெவானதும் கூட.
WordPress –ல் அவ்வவாறு கவரக்கூடிய வலகயிலைவான தீம்கலளக் கவாணைவும், அவற்லற
Activate மசய்யவும் என்ன மசய்யலைவாம்?
உங்கள் Dashboard –ல் Appearance எனும் மமெனுலவத் வதர்ந்மதடுத்து அதில் Themes
எனும் வதர்லவத் (option) வதர்ந்மதடுத்தவால் உங்களுக்குப் பிடித்தமெவான, விருப்பமெவான,
மபவாருத்தமெவான தீம்-ஐ உங்கள் தளத்தில் Activate மசய்யலைவாம்.
ஒரு தீம்-ஐ பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, அதலன முன்வனவாட்டம் (preview) பவார்க்கும்
வசதியும் உண்டு. சிலை தீம்கள் Premium தீம்களவாகவும் இருக்கும். அவற்லற கட்டணைம்
மசலுத்தி தளத்திற்கு பயன்படுத்தலைவாம். அவத வநரம் பலை அழைகய தீம்கள் இலைவசமெவாகவும்
கலடக்கன்றன.
அது மெட்டுமெல்லை….
• தீம்-ஐ customize மசய்யும் வசதிலய Appearance -> Customize –ஐ வதர்ந்மதடுப்பதன்
மூலைம் மபறலைவாம்.
• தளத்தின் widget-கலள வதலவக்வகற்ப,
மகவாள்ளலைவாம். Appearance -> Widgets

நம்

வசதிக்வகற்ப

பயன்படுத்திக்

• இவத Appearance மமெனுவிவலைவய தளத்தின் தலலைப்பு (Header), பின்புலைம்
(Background), மமெனுக்கள் (Menu), உள்ளிட்டவற்லறயும் மெவாற்றியலமெக்க முடியும்.
நம் தளம் மமெவாலபல் வபவானில் எவ்வவாறு மதரிய வவண்டும் (Mobile) என்பலதயும்
நவாவமெ தீர்மெவானிக்க முடியும் என்பது எத்துலணை சிறப்பவான வசதி?
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5 பதிவுகள்
பதிவுகள் எழுதத்தவாவன தளங்கலளத் மதவாடங்குகவறவாம். மவளிப்புற
வடிவலமெப்புகலளப் பற்றி கடந்த மெவாதங்களில் பவார்த்வதவாம். அதன் மதவாடர்ச்சியவாக,
இப்வபவாது பதிவுகள் எழுதுவது.
பதிவுகள் எழுதுவதில் Content உங்கள் விருப்பம். அது என்னவவாக
வவண்டுமெவானவாலும் இருக்கலைவாம். அந்த Content எப்படி தளத்தில் உள்ளிடப்பட வவண்டும்
என்பலத இங்வக சற்று விரிவவாகப் பவார்க்கலைவாம்.
உங்கள் Dashboard-ல் Posts எனும் இலணைப்லபக் களிக்கனவால் படத்தில்
கவாட்டப்பட்டுள்ளது வபவாலை ஒரு Window வரும்.

உங்கள் பதிவுகலள திருத்திய வரிலசப்படி கவாட்டும் பகுதிவய இது. இதில் பதிவின்
தலலைப்பு (Title), எழுதியவர் (Author), வலககள் (Categories), வலகச்மசவாற்கள் (Tags),
பதிவில் இடம்மபற்ற மெறுமமெவாழிகளின் எண்ணிக்லக (No. of comments), பதிவின்
தற்வபவாலதய நிலலை (Status), திருத்தியலமெக்கப்பட்ட வததி (Date) ஆகயலவ அட்டவலணை
வடிவில் மகவாடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
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பதிவின் தற்வபவாலதய நிலலை என்பதில் மவளியிடப்பட்டலவ (Published),
அட்டவலணைப்படுத்தப்பட்டலவ (Scheduled), மவளியிடப்படவாதலவ (Drafts) என்ற
பிரிவுகளும் அடக்கம்.
அட்டவலணை வடிவில் அலமெந்த பட்டியலில் ஒவ்மவவாரு பதிவின் கீழும்
கீழகண்ட வதர்வுகள் (Options) இருக்கும். அது குறித்து விரிவவாக…
• மதவாகு (Edit) : முழுலமெயவாக (அல்லைது வசதியவாக) மதவாகுக்க உதவும் வதர்வு இது
• விலரவவாக மதவாகு (Quick edit) : சிலை குறிப்பிட்ட விடயங்கலள மெட்டும் (Date,
Title, Author, etc ) மதவாகுக்க உதவும் வதர்வு இது.
• குப்லப (Trash) : வழைக்கமெவாகப் பயன்படுத்தும் நீக்குதலுக்கவான (Delete) வதர்வு இது.
(முழுப் பதிலவயுவமெ நீக்கவிட முடியும்!)
• பவார் (view) : மெவாற்றங்கள் முடிந்த பின்னவரவா, பதிவிடும் முன்னவரவா, பதிவிட்ட
பின்னவரவா பதிலவப் பவார்லவயிட உதவும் வதர்வு இது.
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6 பக்கங்கள்
உங்கள் தளத்தின் (பதிவுகள் அல்லைவாத) தனிப்பட்ட பக்கங்கலள பவார்லவயிட,
வசர்க்க, மெவாற்றியலமெக்க, நீக்க இந்த மமெனு உதவும்.
இந்த மமெனுவில்,

பக்கங்கலளச் சுருக்கமெவாக நிரந்தரமெவான பதிவுகள் எனலைவாம். அதிலும் Content உங்கள்
விருப்பம். அது என்னவவாக வவண்டுமெவானவாலும் இருக்கலைவாம். உதவாரணைமெவாக உங்கலளப்
பற்றிய அறிமுகத்லத (About me) அதில் தரலைவாம். அந்த Content எப்படி தளத்தில்
உள்ளிடப்பட வவண்டும் என்பலத இங்வக சற்று விரிவவாகப் பவார்க்கலைவாம்.
உங்கள் Dashboard-ல் Pages எனும் இலணைப்லபக் களிக்கனவால் படத்தில்
கவாட்டப்பட்டுள்ளது வபவாலை ஒரு Window வரும்.
உங்கள் பக்கங்கலள திருத்திய வரிலசப்படி கவாட்டும் பகுதிவய இது. இதில்
பக்கத்தின் தலலைப்பு (Title), எழுதியவர் (Author), பதிவில் இடம்மபற்ற மெறுமமெவாழிகளின்
எண்ணிக்லக (No. of comments), பதிவின் தற்வபவாலதய நிலலை (Status),
திருத்தியலமெக்கப்பட்ட வததி (Date) ஆகயலவ அட்டவலணை வடிவில்
மகவாடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
அட்டவலணை வடிவில் அலமெந்த பட்டியலில் ஒவ்மவவாரு பதிவின் கீழும்
கீழகண்ட வதர்வுகள் (Options) இருக்கும். அது குறித்து விரிவவாக…
ஏற்கனவவ இவற்லற நவாம் பதிவுகளிலும் கண்டுள்வளவாம் என்பது
நிலனவிருக்கறதவா? அவத மசயல்முலறகள்தவான் இங்வகயும். ஒரு சிறு நிலனவூட்டலைவாக
எடுத்துக் மகவாள்ளுங்கள்
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மதவாகு (Edit):
முழுலமெயவாக (அல்லைது வசதியவாக) மதவாகுக்க உதவும் வதர்வு இது.
விலரவவாக மதவாகு (Quick edit):
சிலை குறிப்பிட்ட விடயங்கலள மெட்டும் (Date, Title, Author, etc ) மதவாகுக்க உதவும்
வதர்வு இது.
குப்லப (Trash):
வழைக்கமெவாகப் பயன்படுத்தும் நீக்குதலுக்கவான (Delete) வதர்வு இது. (முழுப்
பக்கத்லதயுவமெ நீக்கவிட முடியும்!)
பவார் (view):
மெவாற்றங்கள் முடிந்த பின்னவரவா, பதிவிடும் முன்னவரவா, பதிவிட்ட பின்னவரவா
பக்கத்லதப் (Preview) பவார்லவயிட உதவும் வதர்வு இது.
முக்கயமெவான குறிப்பு:
பக்கங்களில் பதிவுகலளப் வபவாலை Tags, Categories
இடம்மபறவாது என்பலத நிலனவில் மகவாள்க.
புதிய பதிவிட :
Add new post என்ற வதர்விலன Posts-மமெனுவில்
வதர்ந்மதடுப்பதன் மூலைமெவாக நவாம் புதிய பதிவிலன
மவளியிடலைவாம். இந்த இலணைப்பில் நவாம்
எழுதுவதற்கு ஓர் மவற்றிடம் தரப்படும். அதில்
எளிதவாக நம்முலடய கருத்துக்கலள எழுதலைவாம்.
நமெக்கு விருப்பமெவான எலதயும் எழுதலைவாம். அவற்லற
முலறயவாக வலகப்படுத்தினவால், வதடுமபவாறிகளில்
எளிதில் அகப்படும். அதவாவது உங்கள் கருத்துக்களின்
உள்ளடக்கத்லத வலகப்பிரிக்க (Categories)
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வவண்டும். அவதவாடு வலகச்மசவாற்கலளயும் (Tags) இட வவண்டும்.
உதவாரணைத்திற்கு,
நீங்கள் கணியம் என்ற தலலைப்பில் பதிமவழுதினவால், அலத மின்னிதழகள், மெவாத
இதழகள் என வலகப்படுத்தலைவாம். கணியம், மெற்றும் பதிவின் முக்கயச் மசவாற்கலள
வலகச்மசவாற்களவாகத் தரலைவாம்.
புதிய பக்கம் (Add new Page):
Add new page என்ற வதர்விலன Pages-மமெனுவில் வதர்ந்மதடுப்பதன் மூலைமெவாக நவாம்
புதிய பதிவிலன மவளியிடலைவாம். இந்த இலணைப்பில் நவாம் எழுதுவதற்கு ஓர் மவற்றிடம்
தரப்படும். அதில் எளிதவாக நம்முலடய கருத்துக்கலள எழுதலைவாம். நமெக்கு விருப்பமெவான
எலதயும் எழுதலைவாம். அவற்லற வலகப்படுத்த வவண்டியதில்லலை. நிரந்தரமெவான எந்த
பதிலவயும் பக்கமெவாக்கலைவாம். அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் பக்கம் “ஆசிரியர் குறிப்பு”
(About Author) ஆகும்.

• பதிவவவா, பக்கவமெவா, அவற்லற Draft ஆக வசமித்து எப்வபவாது வவண்டுமெவானவாலும்
மவளியிடலைவாம் என்பலதயும் மெறவவாதீர்.
பதிமவழுத கூடுதல் வசதிகள் :
மவறுமெவன எழுதினவால் நமெக்வக சலிப்பு தட்டக்கூடும். அலத வண்ணைமெயமெவாக,
வித்தியவாசப்படுத்திக் கவாட்டினவால், படிப்பவருக்கும் உவப்பு ஏற்படும் உற்சவாகம்
மதவாற்றிக்மகவாள்ளும்.
WordPress-ல் நமெக்கு அதற்கவான அலனத்து விதமெவான வசதிகளும் கலடக்கன்றன.
மபவாதுவவாக MS-Word –ல் நவாம் பயன்படுத்தும் மபரும்பவாலைவான வசதிகலள இங்வகயும்
பயன்படுத்த முடியும். அவற்லறப் பற்றி சுருக்கமெவாக இங்வக…
Bold, Italic, Underline உள்ளிட்ட எளிய வசதிகள் முதற்மகவாண்டு, எழுத்தின் அளவு,
நிறம், வமெற்வகவாள்கள் (Blackquotes), பத்தி இலசவுகள் (Paragraph alignments), வரிலச
முலறகள் (Bullet, Ordered List), உள்பட பலை வசதிகளும் உள்ளன.
மபவாதுவவாக பதிமவழுதும் பகுதி இருவவறு விதமெவான பகுதிகளவாக இருக்கும்.
அலவ,
• Visual
• Text
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Visual- என்பது சவாதவாரணைமெவாக நவாம் எழுதும் பகுதி.
Text- என்பது கூடுதலைவாக HTML மமெவாழிலய எழுத வவாய்ப்பளிக்கும் பகுதி. இதில்
embed கூட மசய்ய இயலும். இப்பகுதியில் முழுக்கவவ HTML –ஐ பயன்படுத்தி
பதிமவழுதலைவாம். HTML பரிச்சயமுள்ளவர்கள் மெட்டும் முயன்று பவார்க்கலைவாம்.
இதுதவிர கூடுதலைவாக படங்கள் (Images), கவாமணைவாளிகள் (Videos) முதலைவானவற்லறயும்
இலணைக்கும் வசதியும் உண்டு. அதற்கு Add Media என்கற வசதிலய
உபவயவாகப்படுத்தலைவாம். வீடிவயவா-லவ உள்ளிட நவாம் Premium user ஆக வவண்டும்
மெற்றபடி pdf-ஐக் கூட நவாம் சவாதவாரணைமெவாக உள்ளிடலைவாம்.
நமெக்கு 3 GB மகவாள்ளளவுமகவாடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதில்ஒவரமுலறயில் 1 GB
அளவுவகவாப்புகலளஉள்ளிடலைவாம்.

நம்முலடய பதிவுகலள எழுதுவதில் சிலை வலரவுகலளயும் (formats) நம்மெவால் மெவாற்றமுடியும்

சவாதவாரணைமெவான,
• Aside– தலலைப்பில்லைவாமெல் பதிவுகள் எழுத உதவும் வலரவு இது. ஃவபஸபுக்கல்
குறிப்பு எழுதுவது வபவான்றது.
• Gallery– பதிவில் படங்கலள வகலைரி வடிவில் கவாண்பிக்க உதவும்.
• Link– இன்மனவாரு தளத்திற்கு இலணைப்பு(கள்) மகவாடுக்க உதவும் வலரவு.
• Image– ஒவர ஒரு படத்லத மெட்டும் பதிவவாக்க உதவும் வலரவு இது.
• Quote– அதிகமெவான ‘வமெற்வகவாள்கள்’ பதிவிட உதவும் வலரவு.
• Status– சின்னச் சின்ன பதிவுகள் இட உதவும் வலரவு இது. ட்விட்டர் தளத்தில்
உள்ள கீச்சுகள் (tweets) வபவான்றது.
• Video– ஒவர ஒரு கவாமணைவாளி மெட்டும் பதிவிட
• Audio– ஒலிப்பதிவுகலள மவளியிட Podcast வபவான்று mp3 மவளியிட உதவும்
வலரவு இது.
• Chat– ’சவாட்’ மசய்வது வபவான்று பதிவிட உதவும் வலரவு.
இது வபவான்ற வலரவுகள் (formats) எல்லைவா தீம்களிலும் இயங்கவாது. சிலை குறிப்பிட்ட
தீம்களில் மெட்டுவமெ அலனத்தும் இயங்கும்.
படங்கள் உள்ளிட்ட மெற்ற ஊடகங்கலள இலணைக்க:
பதிவுகளில் படங்கள், pdf கள், வீடிவயவாக்கள் உள்ளிட்டவற்லற இலணைக்க Add
Media என்கற வசதிலய உபவயவாகப்படுத்தலைவாம். அது பதிவிடும் விண்வடவாவின்
வமெல்பகுதியில் இருக்கும் ‘button’ ஆகும். அலதக் களிக்கனவால்,
இந்த விண்வடவா கலடக்கும்.
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Upload Files எனும் பகுதியில், select files எனும் வசதி மூலைம் ஊடகங்கலள
உள்ளிடலைவாம். பதிவவற்றியலதக் கவாணை Media Library வசதி மூலைம் கவாணைலைவாம்.
Media Library வசதியில் படங்கள், உள்ளிட்ட ஊடகங்களில் குறிப்புகள் வசர்க்க
இயலும். அதற்குத் வதலவயவான படத்லத (அ) ஊடகத்லதத் வதர்வு மசய்துவிட்டவால்
வபவாதும். கீவழை உள்ள படத்லதப் பவாருங்கள்.
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படத்தின் title (தலலைப்பு), caption (துலணைத் தலலைப்பு-பதிவில் படத்தின் கீவழை
இடம்மபறும்.), alternative text (ப்ரவுசரில் சுட்டியவால் வதர்ந்மதடுக்லகயில் மெவாற்று
தலலைப்லபக் கவாட்ட.), description (படம் பற்றிய குறிப்பு) ஆகயவற்லறக் குறிப்பிடலைவாம்.
படத்தின் இலணைப்பும் உங்களுக்கு கீவழை மகவாடுக்கப்பட்டிருக்கும். படத்லத
நிரந்தரமெவாக நீக்க Delete Permanently வதர்லவ பயன்படுத்தலைவாம். பதிவில் படத்லத
வலைது/இடது/நடு –இலசவுகள் (alignments) மசய்யலைவாம். அதற்கவான வசதியும் அவத
பக்கத்தில் உள்ளது.
தவிர, பதிமவழுதும் பகுதியிவலைவய இலணைக்கப்பட்ட படத்லத மெறுமுலற
வதர்ந்மதடுப்பதன் மூலைமெவாகவும் வமெற்கண்ட அலனத்து வசதிகலளயும் பயன்படுத்த
இயலும். அலதத் தவிர்த்த கூடுதல் வசதிகளும் கலடக்கும்.
பதிமவழுதும் சவாளரத்தின் வலைப்பக்கம் கீவழை set featured image என்மறவாரு வசதி
உண்டு. சிலை தீம்கள் இவ்வசதிலய அளிக்கன்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட பதிலவவயவா,
பக்கத்லதவயவா பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஒரு படத்லத இலணைக்க இவ்வசதிலய
பயன்படுத்தலைவாம்.
Add Media வதர்வில் இருக்கும் இன்னுமமெவாரு வசதி Create Gallery ஆகும். ஒன்றுக்கு
வமெற்பட்ட படங்கலள ’ஆல்பம்’ வபவாலைக் கவாட்ட இவ்வசதி உதவும். அதற்கு ஒன்றிற்கு
வமெற்பட்ட படங்கலள இலணைத்துக் மகவாள்ள வவண்டும்.
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ஆடிவயவா, வீடிவயவாக்கலள இலணைப்பதற்கு முன் அவற்றின் மபயலர சரியவாக
மெவாற்றியலமெக்க வவண்டும். இலடமவளிகள், குறியீடுகள் ($, &, %, etc) இல்லைவாத வலகயில்
மபயரிட வவண்டும். இது தவிர அலவ download ஆவதில் சிக்கல்கள் எழைலைவாம்.அலதத்
தவிர்க்க, embed வசதிலய பயன்படுத்தலைவாம்.
சிலை தளங்கள் embed மசய்யப்பட்ட ஆடிவயவா, வீடிவயவாக்களின் இலணைப்லபத் தரும்
(வீடிவயவாக்களுக்கு youtube!). அவற்லற பதிமவழுதும் சவாளரத்தில், text ( visual / text )
வசதிலய வதர்ந்மதடுத்து இலணைக்கலைவாம். அந்த இலணைப்பு hyperlink ஆகவாமெல் இருக்க
வவண்டும்.
கீழக்கவாணும் தளங்களில் embed மசய்வலத wordpress வரவவற்கறது!
YouTube(Only public videos)
Vimeo
DailyMotion
tv
Flickr
Viddler
Hulu
Qik
Revision3
Scribd
Photobucket
Polldaddy
tv(Currently only VideoPress type videos)
SmugMug
com
Twitter
Instagram
SlideShare
SoundCloud
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7 HTML இலணைப்புகள் (links)
பதிமவழுதும் பக்கத்தில் உள்ள Insert/edit link button எனும் பட்டலன அழுத்தினவால்
கீழகவாணுமெவாறு விண்வடவா கலடக்கும். அதில் வதலவயவான இலணைப்லபக்
மகவாடுக்கலைவாம். அலத மெற்மறவாரு tab-ல் திறப்பதற்கவான வதர்வும் அதிவலைவய இருக்கறது.
இலணைப்பிற்கு அருவக சுட்டிலயக் மகவாண்டு மசன்றவால், அதில் ஏதும் தலலைப்பு
வருமெவாறும் மசய்யலைவாம்.

ஏன் இலணைப்பு மகவாடுக்க வவண்டும்?
நீங்கள் படித்த, அறிந்த தகவல்கள் வவமறவாரு தளத்தில் இருக்கலைவாம். அது ஒரு
பதிவிறக்கக்கூடிய pdf வகவாப்பவாக இருக்கலைவாம். அலதமயல்லைவாம் நம் தளத்தில் மகவாடுக்க
அவற்றின் இலணைப்புகலள பயன்படுத்தலைவாம்.
ஏற்கனவவ மகவாடுத்த இலணைப்புகலள எப்வபவாது வவண்டுமெவானவாலும் திருத்தலைவாம்.
அவதவபவால் மகவாடுத்த இலணைப்புகலள எப்வபவாது வவண்டுமெவானவாலும் நீக்கலைவாம். அதற்கு
அருகல் உள்ள unlink பட்டலன அழுத்தி நீக்கலைவாம்.
ஏற்கனவவ உள்ள பதிலவ திருத்துவது : (Editing existing content)
உங்கள் வடஷ் வபவார்டில் (Dashboard) ஏற்கனவவ மவளியவான பதிவுகளும்,
மவளியவாகவாமெல் draft-ஆக உள்ள பதிவுகளும் இருக்கும். அவற்லற எப்வபவாது
வவண்டுமெவானவாலும் நீங்கள் திருத்த முடியும். திருத்த விரும்பும் பதிவின் அருவக
சுட்டிலயக் மகவாண்டு மசன்றவால் உங்களுக்கவான வதர்வுகள் வரும். அதில் ‘edit’ வதர்லவ
வதர்ந்மதடுப்பதன் மூலைம் உங்கள் பதிவுகலள எப்வபவாது வவண்டுமெவானவாலும்
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மதவாகுக்கலைவாம். திருத்தலைவாம்.
அழிக்க :
பதிவுகலள அழிப்பதற்கு அவத வழிமுலறயில் Dashboard-ல் சுட்டிலய அருகல்
மகவாண்டு மசன்றவால், வரும் வதர்வுகளில் ‘trash’ எனும் வதர்லவ வதர்ந்மதடுப்பதன் மூலைம்
பதிவுகலள அழிக்கலைவாம். அலவ நிரந்தரமெவாக முதல் முலறயிவலைவய அழியவாது. அலவ
யவாவும் trash எனும் பக்கத்தில் இருக்கும். அவற்லற அப்பக்கத்திற்கு மசன்று ’delete
permanently’ எனும் வதர்லவ வதர்ந்மதடுத்து நீக்கலைவாம். இல்லலைமயனில் ’Restore’ எனும்
வசதி மூலைம் பதிலவ அழியவாமெல் மீட்மடடுக்கலைவாம்.
பதிலவ வசமித்தலும் , மவளியிடுதலும் :
நம்முலடய பதிவுகலள எழுதி முடித்தவுடன், உடவன மவளியிடலைவாம் அல்லைது
வசமித்து லவத்து குறிப்பிட்ட நவாளில், வநரத்தில் மவளியிடலைவாம். அல்லைது மதவாடர்ச்சியவாக
எழுதி, எழுதி மவளியிடவாமெவலை வசமிக்கலைவாம்.
புதிய பதிவு எழுதும் பக்கத்தில் வலைது ஓரத்தில் கீழகண்டவவாறவான ஒரு மபட்டி இருக்கும்.

Publish எனும் அப்மபட்டியில்..
Save Draft

: பட்டலன அழுத்துவதன் மூலைம், பதிலவ ’வலரவு’ ஆகச் வசமிக்கலைவாம்.

Preview
: எனும் மபவாத்தவான் மூலைமெவாக பதிவின் முன்வனவாட்ட்த்லத (பதிவு எப்படி
மெற்றவர்களுக்கு கவாட்சியளிக்கும் என்பதலனப்) பவார்க்க முடியும்.
Status
: எனுமிடத்தில் இயல்பவாக (Default) Draft என்று பதிவவாகயிருக்கும். அதில்
இன்மனவாரு வதர்வு Pending Review என்றிருக்கும். ஒன்றுக்கு வமெற்பட்ட பதிவர்கள்
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இருப்பின் editor-ன் ஒப்புதலுக்கவாக Pending Review வதர்லவப் பயன்படுத்தலைவாம்.
Visibility
: என்ற வதர்வில், இயல்பவாக (Default) Public என்றிருக்கும். அலனவரும்
அப்பதிலவக் கவாணை இயலும்.
அலத Password Protected எனுமெவாறு மெவாற்றினவால், சரியவான கடவுச்மசவால்
உள்ளிடுபவர்களுக்கு மெட்டும் பதிவு கவாட்சி தரும்.
Private
: என்பது அலனவருக்குமெவான பதிவல்லை. குறிப்பிட்ட குழுவினருக்கவான
பதிமவன்று மபவாருள்.
பதிலவ உடனடியவாக மவளியிடவாமெல் Scheduled மசய்யலைவாம். அதற்கு குறிப்பிட்ட
மெவாதம், நவாள், வததி வநரம் ஆகயவற்லற மெவாற்றினவால் அந்த குறிப்பிட்ட தருணைத்தில் பதிவு
மவளியவாகும்.
Publicize என்பதில் உங்கள் சமூகவலலைத்தள கணைக்குகலள இலணைத்து அதன்மூலைம்
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உங்கள் பதிவிலனச் மசன்றலடயச் மசய்யலைவாம். ட்விட்டர்,
ஃவபஸபுக், கூகுள் + உள்ளிட்ட சிலை சமூக வலலைத்தளங்கலள இதில் இலணைக்க இயலும்.
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8 வலககள் - Categories
Categories எனப்படும் (பதிவின்) வலககலளப் பற்றிய எளிய அறிமுகம் ஏற்கனவவ
நமெக்கு உண்டு. ஆதலைவால், இன்னும் மகவாஞ்சம் விரிவவாக அலதப் பவார்ப்பதில் சிரமெம்
ஏதுமில்லலை.

பதிவின் வலகலயத் தீர்மெவானிப்பது பதிவின் உள்ளடக்கம் தவான் என்றவாலும்,
தளத்தில் அலத வநர்த்தியவாக மதவாகுக்க categories பக்கம் உதவும். அப்பக்கத்திற்குச் மசல்லை
your_blog.wordpress.com//wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category என்ற முகவரிலய உள்ளிட
வவண்டும்.
your_blog எனுமிடத்தில் உங்கள் தளத்தின் மபயலர மகவாடுக்க வவண்டும்.
இந்த உரலி நீங்கள் log in மசய்திருந்தவால் மெட்டுவமெ மசயல்படும்.
இந்த முகவரிலய நிலனவில் மகவாள்வது கடினம். எனவவ Dashboard-ல் Posts
எனும் பிரிலவத் வதர்வு மசய்தவால் அதில் உட்பிரிவவாக Categories இருக்கும். அலதத்
வதர்ந்மதடுப்பதன் மூலைம் வமெற்கண்ட பக்கத்லத அலடயலைவாம்.
புதிதவாக வலககலளச் வசர்க்க அப்பக்கத்திவலைவய வழிகவாட்டும் விதமெவாக குறிப்புகள்
உண்டு.
Name
: அந்த பதிவின் வலக எந்தப் மபயரில் இருக்கவவண்டும் என்பலத இங்வக
பதியலைவாம்.
Parent
: வலகப்பிரிலவ உட்பிரிவவாக மகவாடுக்கலைவாம் என விரும்பினவால் Parent-ல்
பதியலைவாம்.
32

உதவாரணைமெவாக, இலளயரவாஜவா எனும் வலகலய திலரப்பவாடல்கள் எனும் Parent –ன்
கீழ உட்பிரிவவாக மகவாடுக்கலைவாம்.
Description : வலக குறித்த குறிப்லப இங்வக பதியலைவாம். இது விருப்பத்திற்குட்பட்ட்து.
சிலை தீம்கள் இவற்லற கவாண்பிக்கக் கூடும்.

இதிலும் Edit, Quick Edit, Delete, View வதர்வுகள் உண்டு.
குறிப்பு :
நீங்கள் குறிப்பிட்ட வலகப்பிரிலவ அழித்தவால், அதன்கீழ உள்ள பதிவுகள்
அழியவாது. மெவாறவாக அலவ Uncategorized பிரிவில் இலணையும்.
அடுத்ததவாக, பதிவு எழுதும்வபவாவத வலகப்பிரிவுகலள மகவாடுப்பலதப்
பவார்க்கலைவாம்.
புதிய பதிவு எழுதும் இடத்திற்குச் மசன்று பதிவிலன முடித்தவுடன் வலைப்பக்கம்
படத்தில் கண்டவவாறு ஒரு மபட்டி கவாணைப்படும். ஏற்கனவவ உள்ள வலககலளக்
மகவாடுக்க ’டிக்’ மசய்யலைவாம் அல்லைது புதிதவாக அங்வகவய வலகலய உருவவாக்கவும் வசதி
உண்டு. அதன் கீவழை உள்ள மபட்டியில் புதிய வலகலய உள்ளிட்டு Add new category
எனும் பட்டலன அழுத்தினவால் புதிய வலகப்பிரிவு உருவவாகும். எந்த வலகலயயும்
மகவாடுக்கவாவிடில் இயல்பவாகவவ Uncategorized வதர்வவாகும். இலத எப்வபவாது
வவண்டுமெவானவாலும் மெவாற்றிக்மகவாள்ளலைவாம்.
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வலகச்மசவாற்கள் (Tags):
வலகப்பிரிவுகலளப் வபவாலை வலகச்மசவாற்களும் ஒரு பதிவிற்கு
முக்கயமெவானதவாகும். வதடலுக்கு முக்கயத்துவம் மகவாடுக்கும் வலகயிலைவான மசவாற்கலள
இங்வக மகவாடுக்கலைவாம். இதற்கு
your-blog-name.wordpress.com/wp-admin/edit-tags.php என்ற
இலணைப்பில் வலகச்மசவாற்கலள இலணைக்கலைவாம். அதற்கு பதிலைவாக Dashboard –ல் Posts
எனும் பிரிவின் உட்பிரிவவாக உள்ள Tags –ஐ களிக்கனவால் இவத இலணைப்பிற்கு எளிதவாகச்
மசல்லைலைவாம்.
வலகப்பிரிவுகலளப் வபவாலைவவ இதிலும்,
Name
: அந்த பதிவின் வலகச்மசவால் எந்மதந்த மபயர்களில் இருக்கவவண்டும்
என்பலத இங்வக பதியலைவாம்.
Description : வலகச்மசவால் குறித்த குறிப்லப இங்வக பதியலைவாம். இது
விருப்பத்திற்குட்பட்டது.
ஆகயவற்லறக் மகவாடுத்து வலகச்மசவாற்கலளக் மகவாடுக்கலைவாம். இதிலும் வழைக்கமெவான
Edit, Quick Edit, Delete, View ஆகய வதர்வுகள் உண்டு.

இதுதவிர பதிவு எழுதும் இடத்திவலைவய நவாம் வலகச்மசவாற்கலள உள்ளிடலைவாம்.
முன்பு பவார்த்த Categories மபட்டிக்கு அடுத்தவாற்வபவாலை Tags மபட்டி உண்டு. அதிலும்
வழைக்கம்வபவாலை உள்ளிடலைவாம்.
Choose from the most used tags என்மறவாரு வசதி உண்டு. அலத களிக்கனவால், (அதிகம்)
பயன்படுத்திய வலகச்மசவாற்கலள எளிதவாக உள்ளிடலைவாம்.
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9 ஊடகப் பயன்பவாடுகள்
Media library எனும் ஊடகத் மதவாகுப்பில் நவாம் பதிவிற்கவாக பயன்படுத்த வவண்டிய
ஊடகங்கள் வசகரிக்கப்படும் அலவ யவாவும் நம்மெவால் உள்ளிட்டு லவக்கப்பட்டலவவய
ஆகும். இங்கு ஊடகம் என குறிக்கப்மபறுவது படங்கள் (Images), ஆவணைங்கள்
(documents/PDF), முதலைவானலவ; வீடிவயவா கவாட்சிகலளயும் இலணைக்கலைவாம். அலவ
வமெம்படுத்தப்பட்ட premium கணைக்குகளுக்கு மெட்டுவமெ. (வீடிவயவாக்கலள embed மசய்வது
குறித்து முன்வப விளக்கப்பட்டுள்ளது) நமெக்கு இவ்வவாறவாக ஊடகங்கலள வசர்த்து லவக்க
3 ஜிபி (GB) இடம் தரப்படும். ஒவர முலறயில் நம்மெவால் 1 GB அளவில் ஒற்லற ஊடகக்
வகவாப்பிலன (Single media file) இலணைக்க இயலும்.

Dashboard-ல் Media எனும் இலணைப்பில் நவாம் இதுவலர பதிவுகளில் வசர்த்த
படங்கள், கவாமணைவாளிகள் எல்லைவாவற்லறயும் கவாணை இயலும். படங்களின் மபயருக்கு
அருவக சுட்டிலயக் மகவாண்டு மசன்றவால், மூன்றுவிதமெவான வதர்வுகள் கலடக்கும்.
Edit
: ஊடக இலணைப்புகளின் Properties-ஐ மெவாற்ற/திருத்த உதவும்.
அது தலலைப்பவாகவவவா, உப தலலைப்பவாகவவவா இருக்கலைவாம். அது தவிர படங்களின்
அளவிலனக் கூட திருத்த உதவும்.
Delete Permanently
: நிரந்தரமெவாக இலணைப்லப நீக்கவிட உதவும்
View Attachment Page
: இலணைப்லபப் பவார்லவயிட உதவும். இவ்வசதி, ஒரு PDF, Text
வகவாப்புகலளப் பவார்லவயிடுலகயில் பயனுள்ளது.
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ஊடகத் மதவாகுப்பில் வகவாப்புகலள வசர்க்க (Adding a File to the Media Library):
புதிதவாக ஒரு வகவாப்லப (file)வசர்க்க, இடதுபுறம் உள்ள மமெனுக்களில் Media எனும்
மமெனுவில் Add New எனும் மதரிலவ வதர்வு மசய்ய வவண்டும்.
அதன் பின்னர் வழைக்கம்வபவால் Drag and Drop முலறயிவலைவா, Select files எனும்
மதரிலவ வதர்வு மசய்வதவா நவாம் பதிவிற்கவான படங்கலளவயவா, இதர வகவாப்புகலளவயவா
பதிவவற்றம் (Upload) மசய்யலைவாம்.
நீங்கள் பதிவவற்றம் மசய்த படங்கள், வகவாப்புகளின் Properties-ஐ மெவாற்றியலமெக்க
வவண்டுமெவானவால் edit எனும் இலணைப்லப வதர்வு மசய்யலைவாம். நீங்கள் பதிவவற்றம் மசய்த
எல்லைவா வகவாப்புகளுக்கும், படங்களுக்கும் edit எனும் இலணைப்பு இருக்கும்.
வகவாப்புகளின் properties- ஐ மெவாற்ற (Editing the File Properties):

Edit இலணைப்லப வதர்ந்மதடுத்த உடன், நீங்கள் படங்கள் அல்லைது வகவாப்புகளின்
கீழக்கண்ட Properties-ஐ மெவாற்றியலமெக்கலைவாம்.
• தலலைப்பு (Title)
• உரலி (URL)
• வகவாப்பின் மபயர் (filename)
• வகவாப்பின் வலக (file type)
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படங்களின் பரிமெவாணைத்லத (dimensions) மெவாற்ற முடியும். தவிர்த்து படங்களுக்கு
மெட்டும் மெவாற்று தலலைப்பு (Alternative Text) எனும் வதர்லவ மெவாற்றலைவாம்.
தலலைப்பு என்பது mouse cursor மூலைம் பதிவின் படங்கலள நீங்கள் மதவாடும்வபவாது
(களிக் மசய்யவாமெல், மவறுமெவன மதவாடும்வபவாது) வதவான்றுவவத ஆகும்.
Caption எனும் உபதலலைப்பு நவாம் படத்தின் கீவழை அது குறித்த குறிப்லப எழுத
பயன்படும். இது உங்கள் WordPress theme ஐப் மபவாறுத்து மெவாறுபடும். தவிர்த்து எளிய HTML
மமெவாழிலயயும் இதில் பயன்படுத்திக்மகவாள்ளலைவாம்.
Alternative text எனும் மெவாற்று தலலைப்பு, பதிவவற்றப்பட்ட படம் உலைவியில்
எதிர்பவாரவாத கவாரணைங்களவால் வரவாமெல் வபவானவால் பயன்படும். விலளயவாட்டுப்
வபவாட்டிகளில் மெவாற்று வீரர் (Substitute) வபவாலைவவ.
Description எனும் தகவல் குறிப்பு வகவாப்லப இலணைக்கும் இடத்தில் குறிப்லபக்
கவாட்டும்.
எந்த properties –ஐ மெவாற்றினவாலும் Update எனும் Button-ஐ அழுத்தினவால் புதுப்பிக்கப்பட்டு
விடும்.
தவிர்த்து, படங்களுக்மகன்று உள்ள சிறப்பு வசதிகளவான Crop, Rotate, Flip, Undo,
Redo ஆகயவற்றுக்கவான பட்டன்கள் படங்கலள வமெம்படுத்த உதவும்.

Scale image எனும் வசதி Resize. அதவாவது படத்தின் அளலவக் குலறக்க/அதிகரிக்க
பயன்படும். Height, width எனும் உயர – அகலைங்கலள நவாவமெ உள்ளிட்டு அளலவ
மெவாற்றியலமெக்கலைவாம். இல்லலைவயல் Aspect Ratio எனும் முலறயில் விகதவாச்சவார
அடிப்பலடயிலும் மெவாற்றலைவாம்.
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மெவாற்றங்கள் வவண்டவாமமெனில் Restore image எனும் பட்டலன அழுத்தலைவாம்.
இல்லலைவயல் Save மசய்யலைவாம்.படங்கலள நீக்க (நிரந்தரமெவாக நீக்க) வலைது பக்கம் சிவப்பு
நிறத்தில் Delete Permanently எனும் வசதிலய பயன்படுத்தலைவாம்.
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10 கருத்துக்கள் (Comments)
எழுதுவதன் வநவாக்கம் அதன் பரவலைவான விவவாதத்தில் இன்னும் சிறப்புறும்.
அவ்வலகயில் WordPress-ல் பதிவுகளில் கமமெண்ட் மசய்வதும் எளிதவான ஒன்றுதவான்.
அவ்வவாறு வவாசகர்கள் பதிவிட்ட கருத்துக்கலள நிர்வகக்கும் மமெனுவவ Comments menu.
இந்த கமமெண்ட் நல்லை விதமெவாக பவாரவாட்டவாகவும் இருக்கலைவாம். மெவாறவாக (அல்லை
விதமெவாக!)வும் இருக்கலைவாம். அலத அனுமெதிப்பது குறித்து இப்பக்கத்தில்
முடிமவடுக்கலைவாம்.
இப்பக்கத்தில் Pending, Approved, Spam ,Trash எனும் நவான்கு இலணைப்புகள்
இருக்கும். WordPress இலைவசமெவாக அளிக்கும் Akismet எனும் மசருகுநிரல் (Plugin) தளத்தின்
ஸபவாம்கலள பிரித்மதடுக்கும்.
தளத்திற்கு வரும் கருத்துக்கலள மவளியிடும் முன் நிறுத்தி லவக்க வசதி உண்டு,
அப்படிச் மசய்தீர்கவளயவானவால், Pending பிரிவில் அந்த கருத்துக்கள் இருக்கும்.

கருத்துக்களின் வமெல் சுட்டிலயக் மகவாண்டு மசன்றவால் சிலை இலணைப்புகள்
வதவான்றும். அலவயவாவன.
கருத்லதப் படித்து Approve மசய்யலைவாம். அல்லைது unapprove மசய்யலைவாம்.
அந்தக் கருத்துக்கவான மெறுமமெவாழிலய Reply மசய்யலைவாம்.
Edit, Quick Edit மூலைம் கருத்து மசவான்னவரின் விபரங்கள், அவர் மசவான்ன கருத்து
ஆகயவற்லர மெவாற்றியலமெக்கலைவாம். ஒருவர் உங்கலளப் பற்றி தவறவாகவவ கருத்து
மசவால்லியிருந்தவாலும் அலத மெவாற்றியலமெத்து விடலைவாம்! கருத்து மசவான்ன வநரம் – கவாலைம்
ஆகயவற்லறக் கூட மெவாற்றி விடலைவாம்.
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Spam என்பலத தமிழில் எரிதம் என்கறவார்கள். இவற்லற Akismet எனும்
மசருகுநிரல் பவார்த்துக்மகவாள்ளும்.நீங்கள் ஒரு கருத்லத எரிதமெவாக மெவாற்ற ஸபவாம்
இலணைப்லபக் களிக்கனவால் வபவாதும். ஸபவாம்கலள மமெவாத்தமெவாக நீக்க Empty Spam
என்மறவாரு பட்டனும் உண்டு.
Trash என்பது கருத்லத நீக்குவதற்கு பயன்படும். இது Recycle Bin வபவாலை.
நிரந்தரமெவாக நீக்க Delete Permanently எனும் இலணைப்பு உண்டு.
Bulk Actions மூலைமெவாக பல்வவறு கருத்துக்களுக்கு வமெற்கண்ட இலணைப்புகளில்
ஒவர கட்டலளலயக் மகவாடுக்க முடியும்.
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11 மவளித்வதவாற்றம் (Appearance)
உங்கள் தளம் பிறருக்கு எப்படி கவாட்சியளிக்க வவண்டும் என்பலத இந்த மமெனுவின்
மூலைம் தீர்மெவானிக்கலைவாம். ஆள் பவாதி ஆலட பவாதி எனும் பழைமமெவாழி வபவாலை உங்கள்
தளத்தின் மவளித்வதவாற்றமும் உங்கள் தளத்லத மதவாடர்ந்து படிக்க உந்தும்.
தீம்கள்:
தீம்கள் விலலைக்கும் உண்டு இலைவசமெவாக பலைரும் தீம்கலள மவளியிடுவதும்
உண்டு. வவர்ட்ப்ரஸ நிறுவனம் கூட ஆண்டுக்கு ஒரு தீம் மவளியிடும். இப்வபவாது twenty
fifteen (2015). அவற்லற பயன்படுத்தலைவாம். தவிர்த்து third party தீம்கலள upload
மசய்தும் பயன்படுத்தலைவாம்.. அது உங்கள் தனிப்பட்ட நம்பகத்தன்லமெலயப் மபவாறுத்தது.
Preview – Customize – Activate:
எந்தமவவாரு தீலமெயும் நவாம் முன்வனவாட்டமெவாக பவார்க்க இயலும். எவ்வவாறவாக ஒரு
தீம் உங்கள் தளத்திற்கு மபவாருந்தும் (அல்லைது தளத்லத மெவாற்றியலமெக்கும்) என்பலத
நீங்கள் Preview பட்டன் மூலைம் கவாணைலைவாம். அதில் சிறு சிறு மெவாற்றங்கள் (முக்கயமெவாக
தீமின் வண்ணைங்கள், பின்புலை படம் ஆகய மெவாற்றங்கள்) மசய்ய Customize பட்டன்
உதவும். தவிர்த்து தீலமெ உறுதி மசய்ய Activate உதவும்.

எந்தமவவாரு கட்டத்திலும் Save மசய்யவாவிடில் எந்த மெவாற்றமும் நிகழைவாது என்பலத
மெனதில் மகவாள்ளவும்.
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12 Widgets
கூடுதலைவாக விஷயங்கள் வசர்ப்பதற்கவாக ஒரு தளத்தில் இடம்மபறும் பிரிவுகவள
widgets. மபரும்பவாலைவான தீம்களில் பக்கவவாட்டில் அலமெந்த sidebar கவள widgets. அவத
வநரம், சிலை தீம்களில் widgets என்பன தளத்தின் கீவழைவயவா, அல்லைது இல்லைவாமெவலைவா
இருக்கும்.
என்ன மெவாதிரியவான widgets இருக்கன்றன?
சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள், வதடல், மதவாகுப்புகள், பதிவின் வலககள்
முதலைவானவற்லற துவக்க நிலலை widgets ஆக மசவால்லைலைவாம். மின்னஞ்சல் சந்தவா, ட்விட்டர்
வபட்ஜ்கலளக் கூட widgets ஆக பயன்படுத்தலைவாம்.
Widgets மமெனுவில் Available Widgets எனும் பகுதியில் கலடக்கும் widgets களில்
நமெக்குத்வதலவயவானவற்லற sidebar பகுதிக்கு drag-drop முலறயில் இழுத்து விடலைவாம்.

அவ்வவாறு முயன்றவால், நமெக்கவான settings பிரிவு திறக்கும். அதில் வதலவயவான
மெவாற்றங்கலளச் மசய்து, வசமிக்கலைவாம்.
Inactive widgets பகுதியில் பயன்படுத்தவாத widgets கலள தள்ளிவிடலைவாம்.
வசமிக்கப்பட்ட settings அழியவாமெல் இருக்கும். ஒருவவலள குறிப்பிட்ட widget
பிடிக்கவில்லலைமயனில் அலத delete-ம் மசய்யலைவாம்.
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மமெனுக்கள்:
மமெனுக்கலள புதிதவாக வசர்ப்பதும், ஏற்கனவவ உள்ள மமெனுலவ திருத்தி
அலமெப்பதும் குறித்த வசதிகள் இந்த மமெனுவில் இருக்கும்.
Dashboard-ல் Appearance-ல் menu எனும் மதரிலவ வதர்ந்மதடுத்தவால் நவாம் புதிதவாக
மமெனுலவச் வசர்க்கவவவா, மெவாற்றியலமெக்கவவவா இயலும்.
மபவாதுவவாக உங்களின் வலலைப்பூ பக்கத்தில் Home, About என்கற மெவாதிரியவான
பக்கங்களுக்கவான இலணைப்புகள் மகவாண்ட Navigation bar-ஐ கட்டுப்படுத்தும் பக்கம்
இதுவவ.
இந்த Navigation bar தளத்தின் மபயருக்குக் கீவழைவயவா, பக்கவவாட்டிவலைவா, அல்லைது
தளத்தின் அடிப்பகுதியிவலைவா இருக்கும், அது நீங்கள் வதர்ந்மதடுத்துள்ள தீம்–ஐ
மபவாறுத்தது.
Menu (Dashboard) பக்கத்தில் நுலழைந்ததுவமெ, Create a new menu என்மறவாரு
இலணைப்பு இருக்கும். அலத மசவாடுக்கனவால் வரும் உள்ளீட்டு மபட்டியில் (Input textbox)
நீங்கள் விரும்பும் மபயலரக் மகவாடுத்தவால் புதிய மமெனு வசர்க்கப்படும்.
அவ்வளவுதவானவா?
இல்லலை.
அவத மமெனுவில் கீவழை, தற்வபவாதுள்ள மமெனுக்கலள வரிலசப்படுத்தியிருப்பர்.
அதில் நீங்கள் இடமெவாற்றம் மசய்யலைவாம். அலத edit மசய்ய முலனந்தவால் கீழக்கண்ட
வதர்வுகலள நீங்கள் மெவாற்றியலமெக்க வவண்டும்.
URL

: மமெனுவிற்கவான இலணைப்லபக் மகவாடுக்க வவண்டும்.

Navigation Label : இலணைப்பிற்கவான மபயர் எவ்வவாறு தளத்தில் கவாட்சி தர வவண்டும்
என்பலதக் குறிப்பிட.
Title
: அந்த மமெனுலவ சுட்டியவால் மதவாட முலனலகயில் அதில் என்ன
தலலைப்பு கவாட்சி தர வவண்டுமமென்பலதக் குறிப்பிடலைவாம்.
Link Target
: அவத சவாளரத்தில் (Window) இலணைப்பு திறக்க வவண்டுமெவா?
இல்லலையவா என்பலத வதர்ந்மதடுக்க.
44

(தவிர மெற்ற வதர்வுகள் தவிர்க்கப்படுகன்றன.)
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மமெனுலவ நீக்க :
மமெனு பட்டியலில் கீழவநவாக்கய அம்புக்குறிலய வதர்வு மசய்தவால் அதில் Remove
மசய்ய இயலும். எப்வபவாதும் வசமிக்க மெறக்கவாதீர்கள்.
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13 தலலைப்பு (Header)

சிலை தீம்களில் இவ்வசதி இருக்கவாது. இவ்வசதி உங்கள் தீமில் இருந்தவால், உங்கள்
தளத்தின் தலலைப்பு குறித்த அலமெப்புகலள (settings) மெவாற்றலைவாம். அதவாவது தலலைப்புப்
படங்கள் (Header Images), தலலைப்பு, tagline ஆகயவற்லற மெவாற்றலைவாம்.

பின்புலைம் (Background):
தளத்தின் பின்புலைத்லத மெவாற்றியலமெக்க (பின்னணி நிறம் / படம்) இவ்வசதி
உதவும்.
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எடிட்டர் (Editor):

எடிட்டர் என்பது நவாம் CSS PHP முதலைவான கணினி மமெவாழிகலளப் பயன்படுத்தி
தளத்தின் வடிவலமெப்பு மெற்றும் மசயல்பவாடுகலள மெவாற்றியலமெக்கலைவாம். அதற்கு
அம்மமெவாழிகள் குறித்த அடிப்பலட அறிவு அவசியம். இதில் ஏவதனும் தவறவான
மெவாறுதல்கள் ஏற்பட்டவால் அது தளத்தின் மசயல்பவாட்லட முடக்கும்.
மசருகுநிரல்கள் (Plugins):
மசருகுநிரல்கள் என்பன விதவித மசயல்பவாடுகலளக் மகவாண்ட சிறிய
நிரல்களவாகும். அலவ உங்களின் தளத்தின் மசயல்பவாடுகலள அதிகப்படுத்த,
துரிதப்படுத்த பயன்படலைவாம்.
உதவாரணைமெவாக, Akismet எனும் மசருகுநிரல் இயல்பவாகவவ (Default)
இடம்மபற்றிருக்கும். அது தளத்திற்கு வரும் எரிதங்கலள (எரிதம் என்பது Spam
(Mail/Comments)) தடுக்கும்.
இவ்வவாறவான மசயல்பவாடுகள் உள்பட பல்வவறு வலகயவான மசயல்பவாடுகளுக்கவான
பல்வவறு விதமெவான மசருகுநிரல்கள் அதிகவாரப்பூர்வ வவர்ட்பிரஸ தளத்தின் மசருகுநிரல்
பக்கத்தில் கலடக்கும். (முகவரி: wordpress.org/plugins)
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மசருகுநிரல்கலள தரவிறக்கய பின், அலத இப்பக்கத்தில் (Dashboard-ல் Plugins
பக்கம்) மசயல்பட (Activate) அனுமெதிக்கலைவாம்.

Activate மசய்தவால் மெட்டுவமெ இலவ மசயல்படும். ஒருவவலள அலவ
வதலவயில்லலை எனில் Deactivate மசய்யலைவாம். Deactivate மசய்தவற்லற
சமெயங்களில் Delete கூட மசய்யலைவாம். (பி.கு: Deactivate மசய்தவற்லற எப்வபவாது
வவண்டுமெவானவாலும் Activate மசய்யலைவாம். Delete மசய்தவால் மீண்டும் பயன்படுத்த,
புதிதவாக தரவிறக்க வவண்டும். )
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14 பயனர்கள் (Users)
Users எனும் மமெனு உங்கள் தளத்தில் உள்ள பயனர்கலளக் கவாட்டும். குழுவவாக
இயங்கும் தளத்தில் பல்வவறு பயனர்கள் இருப்பின் அவர்கள் மவவ்வவறு விதமெவான
மபவாறுப்புகளில் இயங்குவர்.
அலவ குறித்து,
Administrator (நிர்வவாக) : அலனத்துவிதமெவான கட்டுப்பவாட்டு முலறகலளயும் மகவாண்ட
பயனர். தளத்லத மதவாடங்கயவவர admin அதிகவாரம் மபறுவவார். வவறு பயனர்களுக்கும்
இவத அதிகவாரத்லத அளிக்கலைவாம். மபவாதுவவாக ஒரு தளத்திற்கு ஒன்றுக்கு வமெற்பட்ட admin
கள் இருப்பலத wordpress ஆதரிக்கவில்லலை என்றவபவாதிலும், நமெக்குத்
வதலவயவாயிருப்பின் ஏற்படுத்திக் மகவாள்ளலைவாம்.
Editor (ஆசிரியர்)
: Admin-க்கு அடுத்த நிலலை. Editor ஒரு தளத்தின் பதிவுகள்,
பக்கங்கலள தவாவமெ திருத்தி மவளியிட முடியும். பிற பயனர்களின் பதிவுகலளயும் கூட.
Author (கட்டுலரயவாளர்) : இவ்வலகயில் தவாம் எழுதிய பதிவுகலள மெட்டும் மவளியிட
முடியும். மெற்றவர்களின் பதிவுகலளத் திருத்த இயலைவாது. இது Editor-க்கு அடுத்த
நிலலை.
Contributor (பங்களிப்பவாளர்): இவ்வலகயில் பதிவுகலள எழுத இயலும். அவற்லற
மவளியிட இயலைவாது. Editor-ஓ, Admin-ஓ அவற்லற மவளியிடுவர்.
பயனர்களின் தன்விவரப் படங்கள் (Profile Pic) யவாவும் gravatar.com மூலைம்
இலணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
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புதிதவாக பயனர் வசர்க்க :
Users எனும் வதர்வின் உப மதரிவவாக வருவது Invite New என்பதவாகும். இதன் மூலைம்
புதியதவாக ஒரு பயனலரச் (User) வசர்க்க இயலும்.அதில் நவாம் வசர்க்க விரும்பும் நபரின்
மின்னஞ்சவலைவா, WordPress பயனர் மபயவரவா மகவாடுத்து அலழைப்பு விடுக்கலைவாம்.வசர்க்க
விரும்பும் நபருக்கவான Role-ஐ (மபவாறுப்லப) நவாம் உறுதி மசய்ய வவண்டும். Role என்பது
முன்னர் குறிப்பிட்ட
Administrator
Editor
Author
Contributor ஆகயவற்வறவாடு
Follower (பின் மதவாடர்பவர் (அதவாவது நமெது வலலைப்பக்கத்லதப் படிக்க மெட்டும்
மசய்ய இயலுபவர்)) எனும் Role-ம் உண்டு.
அவர்களுக்கவான ஒரு குறுந்தகவலலையும் அலழைப்வபவாடு வசர்த்து அனுப்பலைவாம்.
(உதவாரணைம்: ‘தங்கள் வசலவ என் தளத்துக்குத் வதலவ. அலழைப்லப ஏற்றுக்மகவாள்ளவும்’)
அல்லைது WordPress தன் Default ஆன தகவலலை இலணைத்து அனுப்பி விடும்.
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இவத பக்கத்தில் இதற்கு முன் அனுப்பிய அலழைப்புகள் (Invitations) குறித்த தகவல்கள்
கவாணைக் கலடக்கும்.
பயனலர நீக்குவது :
All Users எனும் வதர்வில் ஒரு பயனலர நீக்க முடியும். அப்படி நீக்கனவால் அதன்
மபவாருட்டு அவமரழுதிய பதிவுகலள வவமறவாருவருக்கு மெவாற்ற வவண்டும்.
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15 தன்விபரப் பக்கம்
My Profile எனும் வதர்லவத் வதர்ந்மதடுத்தவால், கீழக்கண்ட சவாளரம் வதவான்றும்.
அதில் Visual editor, Dashboard Color scheme குறித்த வதர்வுகள் உள்பட சிலை
அடிப்பலடயவான வதர்வுகள் இருக்கும்.
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தவிர்த்து, உங்கள் பயனர் மபயலரத் தவிர்த்து மெற்ற அடிப்பலடத்
தகவல்கலள மெவாற்றியலமெக்கலைவாம்.
(உங்கள் மபயர் எப்படி மெற்றவர்களுக்கு வதவாற்றமெளிக்க வவண்டும்.
உங்கலளப் பற்றிய தன்விபரக் குறிப்புகள், கடவுச்மசவால் மெவாற்றங்கள்.)
மெவாற்றியலமெக்கப்பட்ட பின்னர் Update Profile எனும் பட்டலன அழுத்தி
வசமிக்க வவண்டும்.
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16 கருவிகள் - Tools
Tools எனும் கருவிகள் மமெனுவில் சிலை சிறிய கருவிகள் உண்டு.
Press this என்பது Drag and Drop முலறயில் சுட்டியவால் இழுத்து, உங்கள் உலைவியின்
புக்மெவார்க்ஸ பட்டியலில் வசர்த்தவால் வபவாதும். அதன் பின் ஏவதனும் ஒரு வலலைப்பக்கத்தில்
நீங்கள் உலைவுலகயில், அலத (அப்பக்கத்லத) உடனடியவாக நீங்கள் வலலைப்பதிவிட
இக்கருவி உதவும்.
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Categories and Tags Converter:
Categories and Tags Converter என்பது ஏற்கனவவ உள்ள வலககலள
வலகச்மசவாற்களவாகவும், வலகச்மசவாற்கலள வலககளவாகவும் மெவாற்ற உதவும் எளிய
கருவியவாகும்.
Import:
Import என்பது வவமறவாரு வலலைப்பதிவு பக்கங்கலள (உதவாரணைமெவாக – Blogger,
Tumbler) வவர்ட்பிரஸ-க்கு மெவாற்ற உதவும்.

Export:
இது கட்டத்தட்ட அப்படிவய Import-ன் எதிர் மசயல்பவாடு. இன்மனவாரு
வவர்ட்பிரஸ தளத்திற்கு உங்கள் வவர்ட்பிரஸ தளத்தின் பக்கங்கலள, கமமெண்ட்கலள
(ஏறக்குலறய அலனத்லதயுவமெ) தனிக்வகவாப்பவாக மெவாற்றிக் மகவாடுக்கும்.
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இவ்விரண்டு மசயல்கலளச் மசய்ய wordpress importer எனும் மசருகுநிரலலை ஆக்டிவவட்
மசய்ய வவண்டும்.

58

17 அலமெப்புகள்
Settings எனும் அலமெப்புகள் மூலைம் நமெது WordPress வலலைப்பக்கத்தில் சிலை
கட்டுப்பவாடுகலள மெவாற்றியலமெப்பது குறித்து இனி பவார்க்கலைவாம்.
முதலைவாவது
General Settings:
தளத்தின் தலலைப்பு, Tagline, தளம் இயங்கும் வததி, வநர வலரவுகள் உள்பட சிலை
அடிப்பலடயவான மபவாதுவவான திருத்தங்கள் மசய்யலைவாம்.

Writing Settings:
இதில் இயல்பவாக வரவவண்டிய வலகலய (அதவாவது இயல்பவாக uncategoried
இருக்கும். மெவாற்ற வவண்டுமமெனில்) மெவாற்றலைவாம்.
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தவிர சிலை எழுதும் வலரவுகலள (Post Standards) மெவாற்ற இயலும்.

Reading Settings:
இதில் உங்கள் தளம் எப்படி கவாட்சி தரவவண்டும் என நீங்கள் வடிவலமெக்க
முடியும். எத்தலன பதிவுகள் கவாட்சி தரவவண்டும். முழுலமெயவாகவவா, பகுதியவாகவவா
எவ்வவாறு பதிவுகள் கவாட்சி தர வவண்டும் என்றும் உங்கள் தளத்தின் முகப்பு பக்கம்
எவ்வவாறு கவாட்சி தர வவண்டுமமென்றும் தீர்மெவானிக்க இந்த அலமெப்புகள் உதவும். (சுருங்கச்
மசவான்னவால் புதிதவாக உங்கள் தளத்லதப் பவார்லவயிடுபவருக்கு உங்கள் தளத்தின் முகப்பு
பக்கம் எவ்வவாறு கவாட்சியளிக்க வவண்டுமமென இப்பக்கம் தீர்மெவானிக்கும்.)
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Discussion Settings:
இப்பக்கத்தில் பக்கங்களின் உரலி மசயல்பவாடுகலள பற்றியும், பக்கங்களின்
கமமெண்ட்கள் குறித்தும் சிலை அலமெப்புகலள மெவாற்றியலமெக்கலைவாம். அதவாவது யவாமரல்லைவாம்
கருத்து மசவால்லைலைவாம். குறிப்பிட்ட பதிவின் பின்னூட்டங்கலள எத்தலன நவாட்கள்
அனுமெதிக்கலைவாம்; உடனடியவாக வவாசிப்பவர் கருத்துக்கலள அனுமெதிக்கலைவாமெவா
வவண்டவாமெவா; கருத்துக்களில் எந்மதந்த வவார்த்லத வந்தவால் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல்
மசய்ய வவண்டும் என்கற மெவாதிரி பல்வவறு அலமெப்புகள் இப்பக்கத்தில் உண்டு.
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Media Settings:

ஊடகங்கள் எனப்படும் படங்கள் எந்த அளவில் தளத்தில் கவாட்சி தர
வவண்டுமமென்றும், எவ்வவாறு ஊடகத் மதவாகுப்பில் படங்கள் ஒழுங்கலமெக்கப்பட
வவண்டும் என்றும் வதர்ந்மதடுக்க இப்பக்கம் உதவும்.

Permalink Settings:
உங்கள் தளத்தின் உரலி எவ்வவாறு மெற்றவர்களுக்கு கவாட்சி தர வவண்டுமமென
இப்பக்கத்தில் பல்வவறு வலககள் கவாட்டப்பட்டிருக்கும். அவற்றுள் ஒன்றிலன நீங்கள்
வதர்ந்மதடுக்கலைவாம். வலககள் – வலகச் மசவாற்களுக்கவான அடிப்பலட உரலி (Base url)
எவ்வவாறு கவாட்சி தரவவண்டும் எனவும் இப்பக்கத்தில் தீர்மெவானிக்கலைவாம்.
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[இதர அலமெப்புகள் குறித்த விளக்கங்கள் தவிர்க்கப்படுகன்றன.]
முடிந்தது.
நன்றி.
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18 கணியம் பற்றி
இலைக்குகள்
 கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள் மதவாடங்க அதிநுட்பமெவான
அம்சங்கள் வலர அறிந்திட விலழையும் எவருக்கும் வதலவயவான
தகவல்கலள மதவாடர்ச்சியவாகத் தரும் தளமெவாய் உருமபறுவது.
 உலர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வலககளிலும் விவரங்கலள தருவது.
 இத்துலறயின் நிகழவுகலள எடுத்துலரப்பது.
 எவரும் பங்களிக்க ஏதுவவாய் யவாவருக்குமெவான மநறியில் விவரங்கலள
வழைங்குவது.
 அச்சு வடிவிலும், புத்தகங்களவாகவும், வட்டுக்களவாகவும் விவரங்கலள
மவளியிடுவது.
பங்களிக்க
 விருப்பமுள்ள எவரும் பங்களிக்கலைவாம்.
 கட்டற்ற கணிநுட்பம் சவார்ந்த விஷயமெவாக இருத்தல் வவண்டும்.
 பங்களிக்கத் மதவாடங்கும் முன்னர் கணியத்திற்கு உங்களுலடய
பதிப்புரிமெத்லத அளிக்க எதிர்பவார்க்கப்படுகறீர்கள்.
 editor@kaniyam.com முகவரிக்கு கீழக்கண்ட விவரங்களடங்கய
மெடமலைவான்லற உறுதிமமெவாழியவாய் அளித்துவிட்டு யவாரும் பங்களிக்கத்
மதவாடங்கலைவாம்.
 மெடலின் மபவாருள்: பதிப்புரிமெம் அளிப்பு
 மெடல் உள்ளடக்கம்
 என்னவால் கணியத்திற்கவாக அனுப்பப்படும் பலடப்புகள்
அலனத்தும் கணியத்திற்கவாக முதன்முதலைவாய்
பலடக்கப்பட்டதவாக உறுதியளிக்கவறன்.
 இதன்மபவாருட்டு எனக்கருக்கக்கூடிய பதிப்புரிமெத்திலன
கணியத்திற்கு வழைங்குகவறன்.
 உங்களுடலய முழுப்மபயர், வததி.
 தவாங்கள் பங்களிக்க விரும்பும் ஒரு பகுதியில் வவமறவாருவர் ஏற்கனவவ
பங்களித்து வருகறவார் எனின் அவருடன் இலணைந்து பணியவாற்ற
முலனயவும்.
 கட்டுலரகள் மமெவாழிமபயர்ப்புகளவாகவும், விஷயமெறிந்த ஒருவர்
மசவால்லைக் வகட்டு கற்று இயற்றப்பட்டலவயவாகவும் இருக்கலைவாம்.
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 பலடப்புகள் மதவாடர்களவாகவும் இருக்கலைவாம்.
 மதவாழில் நுட்பம், மகவாள்லக விளக்கம், பிரச்சவாரம், கலத, வகலிச்சித்திரம்,
லநயவாண்டி எனப் பலைசுலவகளிலும் இத்துலறக்கு மபவாருந்தும்படியவான
ஆக்கங்களவாக இருக்கலைவாம்.
 தங்களுக்கு இயல்பவான எந்தமவவாரு நலடயிலும் எழுதலைவாம்.
 தங்களது பலடப்புகலள எளியமதவாரு உலர ஆவணைமெவாக
editor@kaniyam.com முகவரிக்குஅனுப்பிலவக்கவும்.
 தள பரவாமெரிப்பு, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்ட ஏலனய விதங்களிலும்
பங்களிக்கலைவாம்.
 ஐயங்களிருப்பின் editor@kaniyam.com மெடலியற்றவும்.
விண்ணைப்பங்கள்
 கணித் மதவாழில்நுட்பத்லத அறிய விலழையும் மெக்களுக்கவாக
வமெற்மகவாள்ளப்படும் முயற்சியவாகும் இது.
 இதில் பங்களிக்க தவாங்கள் அதிநுட்ப ஆற்றல் வவாய்ந்தவரவாக இருக்க
வவண்டும் என்ற கட்டவாயமில்லலை.
 தங்களுக்கு மதரிந்த விஷயத்லத இயன்ற எளிய முலறயில்
எடுத்துலரக்க ஆர்வம் இருந்தவால் வபவாதும்.
 இதன் வளர்ச்சி நம் ஒவ்மவவாருவரின் லகயிலுவமெ உள்ளது.
 குலறகளிலிருப்பின் முலறயவாக மதரியப்படுத்தி முன்வனற்றத்திற்கு
வழி வகுக்கவும்.
மவளியீட்டு விவரம்
பதிப்புரிமெம் © 2013 கணியம்.
கணியத்தில் மவளியிடப்படும் கட்டுலரகள் http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/ பக்கத்தில் உள்ள கரிவயடிவ் கவாமென்ஸ மநறிகலளமயவாத்து
வழைங்கப்படுகன்றன.
இதன்படி,
கணியத்தில் மவளிவரும் கட்டுலரகலள கணியத்திற்கும் பலடத்த
எழுத்தவாளருக்கும் உரிய சவான்றளித்து, நகமலைடுக்க, விநிவயவாகக்க, பலறசவாற்ற,
ஏற்றபடி அலமெத்துக் மகவாள்ள, மதவாழில் வநவாக்கல் பயன்படுத்த அனுமெதி
வழைங்கப்படுகறது.
ஆசிரியர்: த. சீனிவவாசன் – editor@kaniyam.com +91 98417 95468
கட்டுலரகளில் மவளிப்படுத்தப்படும் கருத்துக்கள் கட்டுலரயவாசிரியருக்வக
உரியன.
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