کذٌای عمُمی
ایي تگِا سا هیتْاًیذ دس ُش جایی اص کذ  HTMLقالة قشاس دُیذُ .ش کذ تا یک هقذاس دس ّتالگ شوا جایگضیي هیشْد.
ًکتَ :پششیي تالگ ًغثت تَ کْچکی ّ تضسگی حشّف اًگلیغی حغاط ًیغت!
تْضیح

کذ
><-BlogId-

کذ هعرفی کٌٌذٍ ساب داهیي ّتالگ .تطْر هثال اگر آدرس ّتالگ
 demo.persianblog.comتاشذ  ،ساب داهیي آى  demoهیثاشذ.

><-persianstat-

آیکْى پرشیي استت

><-BlogUrl-

آدرس ایٌترًتی ّتالگ .هاًٌذ http://demo.persianblog.com

><-BlogXmlLink-

آدرس طفحَ ّ RSSتالگ است.
هاًٌذhttp://demp.persianblog.com/rss.xml

><-AboutAuthor-

ًام هذیر ّتالگ  .هاًٌذ حسیي

><-BlogEmail-

آدرس ایویل هذیر ّتالگ .هاًٌذ demo@yahoo.com
تْجَ کٌیذ کَ ایي تا آدرس ایویل خظْطی هذیر ّتالگ هتفاّت
است.

><-BlogDescription-

تْضیحات ّتالگ کَ هعوْال هعرفی کٌٌذٍ ًْع هطالة ّتالگ است .

><-BlogTitle-

عٌْاى ّتالگ  .هاًٌذّ :تالگ آزهایشی

><-BlogArchiveLink-

آدرس طفحَ آرشیْ ّتالگ .هاًٌذ archive.html

> <-BlogContactLink-آدرس طفحَ تواس تا هذیر ّتالگ
> <-BlogCustomHtml-اسکریپتِای خاص کارتر هاًٌذ اسکریپت پخش آٌُگ کَ در تخش
تٌظیوات ّتالگ ّارد شذٍ است.

===============================
بالک ٌای جاوبی َبالگ
بالک ><BlogArchive
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ جایگاٍ آسشیْ هطالة هاُاًَ یا ُفتگی اعت.هحتْای دسّى ایي تالک تَ تؼذاد هاُِا یا ُفتَ ُای
هطالة آسشیْ شذٍ تکشاس هیشْدُ .وچٌیي شوا هیتْاًذ تؼییي کٌیذ کَ تٌِا چٌذ هاٍ یا چٌذ ُفتَ آخش ًوایش دادٍ شْد .ایي کاس
ًیض تا تؼییي خْاطی تشای ایي تالک اًجام شذًی اعت .تشای ًوًَْ اگش شوا تالک سا تَ شکل صیش تؼشیف کٌیذ .
> "<BlogArchive maxitems="6
دس ایٌظْست تٌِا شش هاٍ یا ُفتَ آخش ًوایش خْاُذ شذ.دس ایي تالک کذُای صیش قاتل اعتفادٍ ُغتٌذ .الثتَ هیتْاًذ اص ایي
تالک تذّى تؼییي خاطیت ً maxitemsیض اعتفاٍ کٌیذ.
کذ

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogArchive

><-ArchiveTitle-

عٌْاى آرشیْ کَ تا تْجَ تَ هاُاًَ یا ُفتگی تْدى شیٍْ آرشیْ ّ تٌظیوات
ّتالگ ًوایش دادٍ هیشْد .هاًٌذ آرر 8318

><-ArchiveLink-

هشخض کٌٌذٍ آدرس طفحَ آرشیْ هاٍ یا ُفتَ.

بالک ><BlogArchiveBlock
ایي تالک تَ ػٌْاى ًگِذاسًذٍ تالک > <BlogArchiveهی تاشذ ّ دس حقیقت دس طْستی کَ آسشیْ ّتالگ خْد سا غیش
فؼال کشدٍ تاشیذ ،هحتْای ایي تالک ًوایش دادٍ ًوی شذ.
===================================================================
بالک ><BlogLinks
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ جایگاٍ ّ ًحٍْ ًوایش پیًْذُای ّتالگ اعت.کذُای دسّى ایي تالک تَ تؼذاد پیًْذُای (لیٌکِا)
ّاسدٍ شذٍ تْعط ًْیغٌذٍ ّتالگ تکشاس خْاُذ شذ.کذُای اعتفادٍ شذٍ دس ایي تالک تَ ششح صیش اعت.
تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogLinks

کذ
><-LinkTitle-

عٌْاى پیًْذ  .هاًٌذ سایت یاُْ

><-LinkUrl-

آدرس پیًْذ (URL) .هاًٌذhttp://www.yahoo.com

> <-LinkDescription-تْضیح کْتاٍ پیًْذ

بالک ><BlogLinksBlock
ایي تالک تَ ػٌْاى ًگِذاسًذٍ تالک > <BlogLinksهی تاشذ ّ دس حقیقت دس طْستی کَ ُیچ پیًْذی ثثت ًشذٍ تاشذ
هحتْای ایي تالک ًوایش دادٍ ًوی شذ .ایي هْسد تخظْص دس هْاسدی کَ هثال پیًْذُا دس یک جذّل هخظْص ًوایش
دادٍ هی شْد ّ هی خْاُیذ دس طْستی کَ پیًْذی ّاسد ًشذٍ جذّل ًیض ًوایش دادٍ ًشْد تَ کاس هی سّد.

===================================================================
بالک ><BlogPreviousItems
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ جایگاٍ ّ ًحٍْ ًوایش ػٌاّیي آخشیي هطالة ّتالگ اعت.تظْست پیش فشع ػٌاّیي دٍ هطلة
آخش ّتالگ ًوایش دادٍ خْاُذ شذ تا ایٌحال تا تغییش دس پاساهتِای ایي تالک هیتْاًیذ تؼذاد هْاسد ًوایش دادٍ شذٍ سا تیي یک
تا عی هْسد تغییش دُیذ.تشای ًوًَْ کذ صیش تاػث ًوایش ػٌاّیي دٍ هطالة آخش ّتالگ (تا کوک پاساهتش ) itemsخْاُذ
شذ.
> "<BlogPreviousItems items="10
کذ

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogPreviousItems

><-PostTitle-

عٌْاى هطلة

><-PostDate-

تاریخ ارسال یا تٌظین هطلة ( شکل ّ شیٍْ ًوایش تاریخ در تٌظیوات ّتالگ
قاتل تغییر است)

><-PostTime-

زهاى ارسال یا تٌظین هطلة ( شکل ّ شیٍْ ًوایش زهاى در تٌظیوات ّتالگ
قاتل تغییر است)

><-PostId-

شوارٍ شٌاسایی ّ هشخض ُر هطلة

><-PostLink-

ًام طفحَ (لیٌک) ُر هطلة

بالک ><BlogPreviousItemsBlock
ایي تالک تَ ػٌْاى ًگِذاسًذٍ تالک > <BlogPreviousItemsهی تاشذ ّ دس طْستی کَ ُیچ هطلثی دس ّتالگ ّاسد
ًشذٍ تاشذ هحتْای ایي تالک ًوایش دادٍ ًوی شذ .ایي هْسد تخظْص دس هْاسدی کَ هثال ػٌاّیي دس یک جذّل هخظْص

ًوایش دادٍ هی شْد ّ هی خْاُیذ دس طْستی کَ ّتالگ تذّى هطلة تاشذ جذّل ًیض ًوایش دادٍ ًشْد تَ کاس هی سّد.

===================================================================
بالک >< BlogPages
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ جایگاٍ ّ ًحٍْ ًوایش ػٌاّیي طفحات اضافَ شذٍ تَ ّتالگ اعت.
کذ

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogPages

><-PageTitle-

عٌْاى طفحَ

><-PageLink-

آدرس طفحَ اضافَ شذٍ تَ ّتالگ

بالک >< BlogPagesBlock
ایي تالک تَ ػٌْاى ًگِذاسًذٍ تالک > < BlogPagesهی تاشذ ّ دس طْستی کَ ُیچ طفحَ ای تَ ّتالگ اضافَ ًشذٍ
تاشذ هحتْای ایي تالک ًوایش دادٍ ًوی شْد.
===================================================================
بالک ><BlogAuthors
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ جایگاٍ ّ ًحٍْ ًوایش آسشیْ ّ ًام ًْیغٌذگاى ّتالگ اعت.کذُای دسّى ایي تالک تَ تؼذاد
ًْیغٌذگاى تؼشیف شذٍ تشای ّتالگ تکشاس خْاُذ شذ .کذُای اعتفادٍ شذٍ دس ایي تالک تَ ششح صیش اعت.

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogAuthors

کذ
><-AuthorName-

ًام ًْیسٌذٍ

><-AuthorLink-

آدرس طفحَ آرشیْ ّ ًوایش آخریي هطالة ًْشتَ شذٍ تْسط ایي ًْیسٌذٍ

بالک ><BlogAuthorsBlock
ایي تالک تَ ػٌْاى ًگِذاسًذٍ تالک > <BlogAuthorsهی تاشذ ّ دس طْستی کَ ًْیغٌذٍ دیگشی تَ غیش ًْیغٌذٍ
اطلی هذیش ّتالگ تؼشیف ًشذٍ تاشذ هحتْای ایي تالک ًوایش دادٍ ًوی شذ .ایي هْسد تخظْص دس هْاسدی کَ هثال ًام
ًْیغٌذگاى دس یک جذّل هخظْص ًوایش دادٍ هی شْد ّ هی خْاُیذ دس طْستی کَ ًْیغٌذٍ ای تؼشیف ًشذٍ جذّل ًیض
ًوایش دادٍ ًشْد تَ کاس هی سّد.
===================================================================
بالک ><BlogFeedShow
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ جایگاٍ ّ ًحٍْ ًوایش یک فیذ هْسد ًظش دس ّتالگ اعت.کذُای دسّى ایي تالک تَ تؼذاد لیٌکِای
هْجْد دس فیذ تکشاس خْاُذ شذ .کذُای اعتفادٍ شذٍ دس ایي تالک تَ ششح صیش اعت.
کذ

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogFeedShow

><-ItemTitle-

عٌْاى آیتن هْجْد در فیذ

><-ItemUrl-

لیٌک آیتن هْجْد در فیذ

بالک >< BlogFeedShowBlock
ایي تالک تَ ػٌْاى ًگِذاسًذٍ تالک > < BlogFeedShowهی تاشذ ّ دس حقیقت دس طْستی کَ ُیچ فیذی دس تخش

تٌظیوات ّتالگ جِت ًوایش دس ّتالگ ثثت ًشذٍ تاشذ هحتْای ایي تالک ًوایش دادٍ ًوی شْد .ایي هْسد تخظْص دس
هْاسدی کَ هثال فیذُا دس یک جذّل هخظْص ًوایش دادٍ هی شْد ّ هی خْاُیذ دس طْستی کَ فیذی ّاسد ًشذٍ جذّل ًیض
ًوایش دادٍ ًشْد تَ کاس هی سّد.
کذ
><-FeedTitle-

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogFeedShow
عٌْاى کلی فیذ کَ هعوْال تاالی تاکس فیذ ًوایش دادٍ شذٍ ّ لیٌک
هیشْد تَ تگ  FeedUrlکَ لیٌک فیذ ارائَ شذٍ است.

><-FeedUrl-

آدرس فیذ اطلی هاًٌذ http://admin.persianblog.com/rss.xml

><-FeedHomepage-

آدرس فیذ اطلی هاًٌذ http://admin.persianblog.com/rss.xml

===================================================================
بالک ><BlogTags
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ جایگاٍ ّ ًحٍْ ًوایش دعتَ تٌذی ُای ّتالگ تش اعاط تگ ُاعت .کذُای دسّى ایي تالک تَ
تؼذادتگ ُایی کَ کاستش تا کٌْى اعتفادٍ کشدٍ اعت تکشاس خْاُذ شذ.کذُای اعتفادٍ شذٍ دس ایي تالک تَ ششح صیش اعت.

کذ
><-TagName-

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogTags
عٌْاى هْضْع

><-TagLink-

آدرس طفحَ آرشیْ هْضْع ّ ًوایش آخریي هطالة هرتثط تا ایي هْضْع

><-TagWeight-

تعذاد هقاالتی کَ در دستَ تٌذی ایي تگ ُستٌذ .هثال ً 81شاى هیذُذ.

بالک ><BlogTagsBlock
ایي تالک تَ ػٌْاى ًگِذاسًذٍ تالک > <BlogTagsهی تاشذ ّ دس طْستی کَ ُیچ هْضْػی تشای هطالة ّتالگ
تؼشیف ًشذٍ تاشذ هحتْای ایي تالک ًوایش دادٍ ًوی شذ .ایي هْسد تخظْص دس هْاسدی کَ هثال هْضْع دس یک جذّل
هخظْص ًوایش دادٍ هی شْد ّ هی خْاُیذ دس طْستی کَ هْضْػی تؼشیف ًشذٍ جذّل ًیض ًوایش دادٍ ًشْد تَ کاس هی
سّد.
================================ =====================================
بالک ><BlogProfile
ایي تالک تشای تؼییي جایگاٍ ّ ًحٍْ ًوایش تظْیش ًْیغٌذٍ ّتالگ ّ ُوچٌیي تْضیحاتی اعت کَ ًْیغٌذٍ ّتالگ دستاسٍ
خْد دادٍ اعت.توام کذُا ّ هحتْایی کَ داخل ایي تلْک تاشذ تٌِا هْقؼی ًوایش دادٍ خْاُذ کَ یا تظْیش ّ یا تْضیحات
ّتالگ تْعط ًْیغٌذٍ ّتالگ تؼییي شذٍ تاشذ.ایي تلْک ُوچٌیي هیتْاًذ شاهل تلْک >ً <BlogPhotoیض تاشذ.

کذ

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogProfile

><-BlogAbout-

تْضیحات در هْرد ًْیسٌذٍ ّ یا ّتالگ

><BlogPhoto

تالک تعییي کٌٌذٍ چگًْگی ًوایش تظْیر یا لْگْی اًتخاتی ترای ّتالگ

><BlogEmailBlock

تالک تعییي کٌٌذٍ ًوایش ایویل در ّتالگ

><-ProfileUrl-

ًوایش دٌُذٍ آدرس پرّفایل ًْیسٌذٍ (در طْرتی کَ کارتر  ،هشخظات خْد را
در سایت های پردیس ّارد کٌذ ایي لیٌک تَ طفحَ پرّفایل ًْیسٌذٍ در سایت
های پردیس اشارٍ خْاُذ کرد).

بالک><BlogPhoto
ایي تالک تشای تؼییي چگًْگی ًوایش تظْیش ًْیغٌذٍ ّتالگ ّ یا لْگْ اعتفادٍ هیشْد.تا تْجَ تَ ایي هوکي اعت کذُایی
کَ تشای ًوایش یک تظْیش دس قالة ّتالگ تکاس هیشّد دس طْستی کَ کاستش تظْیشی سا تشای ّتالگ خْد اًتخاب ًکٌذ
تذّى اعتفادٍ تاشٌذ ّ حتی تاػث تِن سیختگی شکل ّتالگ شًْذ .هحتْیات داخل ایي تالک تٌِا ّقتی ًوایش دادٍ هی شْد کَ
ًْیغٌذٍ ّتالگ ،تظْیشی سا تشای ّتالگ خْد اًتخاب کٌذ.

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogPhoto

کذ
><-BlogPhotoLink-

لیٌک یا آدرس هستقین تظْیر تعییي شذٍ ترای ّتالگ تْسط ًْیسٌذٍ

الصم تَ رکش اعت کَ کذُای > <-BlogPhotoLink-> ّ <-BlogAbout-هیتْاًٌذ دس خاسج اص تالکِای
><BlogProfileیا >ً<BlogPhotoیض قشاس گیشًذ ّ ایي تالکِا تیشتش تشای هحافظت اص تِن سیختگی شکل ًِایی
ّتالگ دس طْست تؼییي ًکشدى تظْیش یا تْضیحات ّتالگ اعت.

===============================
بالک ٌای سازوذي صفحات
بالک ٌای اصلی صفحات شامل چٍار بالک با وام ٌای >َ >Blogcontact< َ <BlogPage> َ <BlogPost
< > BlogArchivePageمی باشذٌ .ر کذام از ایه بالکٍا در صفحً خُدشان پابلیش میشُوذ .مثال در صفحً آرشیُ
یک َبالگ  ،فقط بالک  BlogArchivePageپابلیش میشُد َ بقیً بالکٍا َجُد وخُاٌىذ داشت.
تگ ٌای خاص ٌر بالک :
تالکِا شاهل هجوْػَ ای اص کذُای اختظاطی ُغتٌذ کَ فقط دس ُواى تالک کاس هیکٌذ .اعتفادٍ اص کذُای ػوْهی ّتالگ
ًیض دس تالکِا هشکلی ایجاد ًویکٌذ.
بالک > < BlogPost
تالک >  < BlogPostتؼییي کٌٌذٍ جایگاٍ ًوایش هطالة ّتالگ اعت .ایي تالک تْعط > <BlogPostششّع ّ تْعط
کذ > </BlogPostپایاى هی یاتذ.تگ ُای اختظاطی ایي تالک تَ ششح صیش هیثاشذ .
کذ

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ

><-PostTitle-

عٌْاى هطلة ارسال شذٍ

><-PostContent-

هتي کاهل هطلة ارسال شذٍ

><-PostDate-

تاریخ ارسال هطلة

><-PostTime-

زهاى ارسال هطلة

><-PostId-

شوارٍ شٌاسایی ُر هطلة

><-PostLink-

آدرس هستقین طفحَ ُر هطلة هاًٌذ :
http://demo.persianblog.com/12.html

><-PostAuthor-

ًام ًْیسٌذٍ هطلة ارسال شذٍ

><-PostAuthorEmail-

ایویل ًْیسٌذٍ هطلة ارسال شذٍ

><-PostAuthorLink-

آدرس طفحَ پرّفایل ًْیسٌذٍ هطلة

><BlogComment

تلْک ًظرات ُر پست

><BlogExtendedPost

تلْک اداهَ پست

><BlogPostTags

تلْک تگ ُای ُر پست

بالک ><BlogComment
ایي تالک جِت ًوایش ًظشات ُش هطلة اسعالی تکاس هیشّد .هحتْای ایي تالک تٌِا دس هْاقؼی ًوایش دادٍ خْاُذ شذ کَ
اهکاى دسج ًظش تشای هطلة ) (postتْعط ًْیغٌذٍ تَ خْاًٌذگاى دادٍ شذٍ تاشذ.
اعتفادٍ اص ایي تالک تٌِا دس داخل تالک >  < BlogPostهجاص اعت .
بالک ><BlogLike
ایي تالک جِت ًوایش تخش  likeدس صیش ُش هطلة ّتالگ تکاس هیشّد .اعتفادٍ اص ایي تالک تٌِا دس داخل تالک <
>  BlogPostهجاص اعت.
ایي تگ داسای  3خاطیت قاتل تٌظین اعت .سًگ لیٌک ،سًگ هتي ّ سًگ تکگشاًذ تاکظ الیک  .تظْست صیش:
< "BlogLike textcolor="#333333" linkcolor="#2442ee
>backgroundcolor="#ffffff"></BlogLike

بالک ><BlogExtendedPost
دس طْستی کَ هطلثی داسای تخش اداهَ هطلة تاشذ هحتْایت ایي تالک ًوایش دادٍ خْاُذ شذ .ایي تلْک هؼوْال تؼذ اص تگ
 postContentدس قالة قشاس هیگیشد.
اعتفادٍ اص ایي تالک تٌِا دس داخل تالک >  < BlogPostهجاص اعت.
بالک >” & ”= <BlogPostTags separatorایي تالک ًوایش دٌُذٍ تگ ُای ُش پغت هیثاشذ ّ تَ اصای ُش پغت
تْلیذ هیشْد .دس طْستی کَ پغتی ُیچ تگی ًذاشتَ تاشذ هحتْای ایي تالک ًوایش دادٍ ًویشْد.اعتفادٍ اص ایي تالک تٌِا دس
داخل تالک >  < BlogPostهجاص اعت .داخل ایي تلْک  ،کذُای هشتْطَ دّ تا ُغتٌذ کَ تظْست صیش قاتل اعتفادٍ
ُغتٌذ.



>ً <-TagName-ام تگ هرّتْطَ
><-TagLink-

لیٌک تَ طفحَ تگ هْرد ًظر

=================================================================
صفحً  :Archiveشامل عىاَیه تمامی مطالب درج شذي در َبالگ :
دس پششیي تالگ تشای ُش ّتالگ طفحَ ّیژٍ ای اختظاص دادٍ شذٍ اعت کَ ػٌاّیي تواهی هطالة آسشیْشذٍ دس آى ّتالگ
تظْست لیٌک ًوایش دادٍ هیشْد .شکل ّ طشح ایي طفحَ ًیض ُواًٌذ قالة ّتالگ اعت .تا ایي تفاّت کَ دس ایي طفحَ،
فقط هحتْای تالک > ً < BlogArchivePageوایش دادٍ هیشْد.
بالک ><BlogArchiveItems
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ جایگاٍ ّ ًحٍْ ًوایش ػٌاّیي هطالة ّتالگ اعت .تظْست پیش فشع ػٌاّیي جذیذتش  ،تاالتش
ًوایش دادٍ خْاُذ شذ .تا ایٌحال تا تغییش دس پاساهتِای ایي تالک هیتْاًیذ حالت ًوایش سا تظْست  OldPostsFirstتغییش
دُیذ .خاطیت  orderداسای دّ حالت  NewPostsfirst ّ OldPostsFirstهیثاشذ .دس طْستی کَ هیخْاُیذ ػٌاّیي
جذیذتش تاالتش تاشٌذ ًیاصی تَ ًْشتي خاطیت  orderدس داخل تالک ً BlogArchiveItemsوی تاشذ.
> ”<BlogArchiveItems order=”oldPostsFirst
کذ

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک BlogPreviousItems

><-PostTitle-

عٌْاى هطلة

><-PostDate-

تاریخ ارسال یا تٌظین هطلة ( شکل ّ شیٍْ ًوایش تاریخ در تٌظیوات ّتالگ
قاتل تغییر است)

><-PostTime-

زهاى ارسال یا تٌظین هطلة ( شکل ّ شیٍْ ًوایش زهاى در تٌظیوات ّتالگ
قاتل تغییر است)

><-PostId-

شوارٍ شٌاسایی ّ هشخض ُر هطلة

><-PostLink-

لیٌک طفحَ ُر هطلة

====================================================================
صفحات اضافً شذي بً َبالگ :
دس پششیي تالگ شوا اهکاى افضّدى چٌذ طفحَ هجضا سا تَ ّتالگ خْد داسیذ  .ایي طفحات تا آدسط ُایی
 pages/mypageaddress/تَ ّتالگ شوا اضافَ هیشًْذ  .شکل ّ طشح ایي طفحات ًیض ُواًٌذ قالة ّتالگ اعت .تا ایي
تفاّت کَ دس ایي طفحَ ،فقط هحتْای تالک > ً < BlogPageوایش دادٍ هیشْد.
بالک ><BlogPage
ایي تالک هشخض کٌٌذٍ هحل قشاسگیشی هحتْیاتی اعت کَ شوا تشای یک طفحَ اضافَ شذٍ تَ ّتالگتاى ّاسد کشدٍ ایذ.
تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در ایي تالک

کذ
><-PageTitle-

عٌْاى طفحَ

><-PageContent-

هحتْای طفحَ اضافَ شذٍ

><-PageLink-

آدرس طفحَ اضافَ شذٍ

====================================================================
صفحً بىذی َبالگ (: )Paging
ّتالگ ُای پششیي تالگ داسای اهکاى طفحَ تٌذی هی تاشٌذ  .تشای فؼال کشدى ایي قاتلیت تایذ تگ ُای صیش سا تؼذ اص تگ
تغتَ ی  blogpostدس قالة اضافَ کٌیذ.
کذ

تْضیح کذُای استفادٍ شذٍ در تالک <>BlogpagingBlock

><-NextPage-

لیٌک تَ طفحَ تعذی  ...هثال  http://myweblog.persianblog.ir/pages/1را هیسازد

><-PreviousPage-

لیٌک تَ طفحَ قثلی

بالک < : >BlogpagingBlockایي تالگ ّظیفَ حزف لیٌک ُای طفحَ تٌذی سا دس هْاقغ لضّم تش ػِذٍ داسد .تالک
ُای < >PreviousPage< َ >NextPageدس ایي تالک قشاس هی گیشًذ .هثال دس طفحات تک پغت ُا ّ آسشیْ ُای
هاُاًَ  ،ایي تالک تاػث هیشَ تا کال تگ ُای طفحَ تٌذی دس اًتِای طفحَ ًوایش دادٍ ًشًْذ.



بالک < : >NextPageایي تالک  ،لیٌک صفحً بعذی سا دس خْد ًگاٍ هیذاسد تا دس طْست لضّم ایي لیٌک سا
هخفی کٌذ.
بالک < : >PreviousPageایي تالک  ،لیٌک صفحً قبلی سا دس خْد ًگاٍ هیذاسد تا دس طْست لضّم ایي لیٌک
سا هخفی کٌذ ( .هثل طفحَ اّل ّتالگ)

طشص اعتفادٍ ی عادٍ ی ایي تالک ُا تظْست صیش اعت :
><BlogpagingBlock

></a></NextPageصفحه بعد ←>"><NextPage><a href="<-NextPage-
> → </a></PreviousPageصفحه قبل >"><PreviousPage><a ref="<-PreviousPage-
></BlogpagingBlock

====================================================================
(ایه امکان فعال فعال ویست )
صفحات تماس ما مذیر َبالگ:
دس ّتالگِای پششیي تالگ شوا طفحَ ای داسیذ کَ تاصدیذکٌٌذگاى هیتْاًٌذ اص طشیق آى تا شوا تواط داشتَ تاشٌذ ّ اطالػات
خْد سا اص طشیق فشم تواط تشای شوا اسعال کٌٌذ .ایي طفحَ تا آدسط  contact.htmlتَ ّتالگ شوا اضافَ هیشْد .شکل
ّ طشح ایي طفحَ ًیض ُواًٌذ قالة ّتالگ اعت .تا ایي تفاّت کَ دس ایي طفحَ ،فقط هحتْای تالک > < BlogContact
ًوایش دادٍ هیشْد.
تگ ُای  HTMLصیش تایذ دس ایي طفحَ تاشٌذ :شوا هیتْاًیذ پاسهتشُای دیگشی هاًٌذ کالط ّ اعتایل ُن تَ تگِای صیش
اضافَ کٌیذ  .اها خظْطیت ُای  type , name , idتایذ هطاتق آًچَ هیثیٌیذ تاشٌذ تا پششیي تالگ تْاًایی تشخیض آًِا سا
داشتَ تاشذ.
><input type="text" name="author" id="author" /
><input type="text" name="email" id="email" /
><input type="text" name="url" id="url" /
><textarea name="description" id="description"></textarea
>" /اسعال"=<input type="submit" name="button" id="button" value
=====================================================================

