
نوشته ها و برگه ها در وردپرس اطالعات و راهنمایی هایی را در اختیار بازدیدکننده می گذارند. ولی برگه و نوشته چه 

به بررسی تفاوت های بین  آموزش وردپرستفاوتی با هم دارند؟ آیا بین برگه و نوشته تفاوتی وجود دارد؟ در این مقاله از 

 .برگه و نوشته می پردازیم. پس با ما همراه باشید

برگه و نوشته در وردپرس چه تفاوتی با هم دارند؟/ فرق بین برگه و نوشته در 

 وردپرس

 بین برگه و نوشته در وردپرس باید بدانیم برگه چیست؟ یا نوشته چیست؟ ابتدا برای بررسی فرق

 برگه در وردپرس چیست؟ .1

برگه نوعی از محتوا در وردپرس است که به صورت ایستا و ثابت در یک صفحه ایجاد می گردد و به تاریخ و زمان 

 :عبارتند از حساس نیست و گاها برای مدت طوالنی در سایت باقی می ماند. ویژگی های برگه

 محتوای ثابت و ایستای برگه در قسمت بایگانی سایت وجود ندارد. 

 امکان ساخت صفحه های سفارشی در برگه ها وجود دارد. 

 در برگه ها برچسب و دسته وجود ندارد. 

 حالت های متفاوت قالب ها در یک منوی کشویی در برگه ها ایجاد می گردد. 

  می توان زیر منو یا منوی آبشاری برای برگه ها به وجود آوردبا استفاده از برگه مادر و فرزند. 

 ی شود برگه ها به صورت سلسله مراتبی در وردپرس ایجاد می شوند.) برخالف نوشته که با زمان بندی ساخته م

د.و در کنار هم گذاشته می شو

  

 از برگه های وردپرس در چه مواقعی استفاده کنیم؟   

اگر محتوایی که می خواهید در وب سایت قرار دهید به بروز رسانی نیاز ندارد و محتوای مورد نظرتان الزم است مدت 

ه کنید. به عنوان مثال برای ساختن صفحه ی درباره ما، تماس زیادی در وب سایت قرار بگیرد؛ از برگه برای ثبت آن استفاد

 .با ما، قوانین وب سایت و ... باید از برگه استفاده کنید

https://webafra.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3
https://webafra.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3


 نوشته در وردپرس چیست؟ .2

برای تولید محتوای بالگ، مقاله های خبری و محتواهایی که وابسته زمان هستند از نوشته در وردپرس استفاده می کنیم. 

 :عبارتند از ویژگی های نوشته

 برچسب گذاری و دسته بندی در نوشته ها امکان پذیر هستند. 

 نوشته در صفحه ی بایگانی به صورت ماه، هفته و روز توسط نویسنده دسته بندی می شوندو 

 ظاهر نوشته ها همان ظاهری است که قالب به آنها می دهد. 

 نوشته ها در خوراک سایت یا RSS قرار دارند. 

  ویژگی چسبناک بودن که در نوشته وجود دارد می توان یک نوشته را در باالترین سطح نگه داشتبا استفاده از. 

 از نوشته های وردپرس در چه مواقعی استفاده کنیم؟

وقتی که قصد دارید محتوایی را بسازید و طبق زمان بندی مشخصی آن را منتشر نمایید و سپس بعد از مدت زمانی آن 

باید از نوشته استفاده کنید. به عنوان مثال برای وب سایت ها و وبالگ ها حتما باید تولید محتوا کنید و  بروزرسانی نمایید  را

این تولید محتوا را باید با استفاده از نوشته ها انجام دهید. وب سایت های تجاری باید حوادث شرکت، خبرهای شرکت، 

شته انجام دهند. وب سایت های خبری هم به طور معمول بیشتر اطالعات در مورد جلسه ها و زمان های آن را به کمک نو

 .اطالعات را از طریق نوشته در وب سایت خود قرار می دهند

نکته: نوشته ها باید حتما امکان ثبت نظر توسط کاربران را داشته باشند اما در مورد برگه ها مجبور نیستید ثبت نظر برای 

 .کاربران را باز بگذارید

 شباهت های برگه و نوشته در وردپرس 

 :بین برگه و نوشته در وردپرس شباهتی هایی وجود دارد که تعدادی از آنها را عنوان می کنیم



 در ایجاد برگه و نوشته محدودیتی وجود ندارد و می توانید هر چقدر بخواهید برگه و نوشته ایجاد نمایید. 

 برگه و نوشته تایتل و عنوان دارند. 

 ویرایشگر برگه و نوشته در وردپرس شبیه هم است. 

 هم به برگه و هم به نوشته می توان تصویر یا ویدئو اضافه نمود. 

  مورد وجود داردتصویر شاخص در هر دو. 

 هم برای برگه و هم نوشته می توان زمینه های سفارشی در نظر گرفت. 

 اگر چه دیدگاه و ثبت نظر در برگه فعال نمی شود اما در هر دو وجود دارد. 

 هم در برگه و هم در نوشته می توان نویسنده را مشخص نمود. 

 امکان ویرایش در هر دو وجود دارد. 

 برگه نمایش داده نمی شود ولی در هر دو وجود دارد اگر چه زمان انتشار در. 

 حالت خصوصی و عمومی در هر دو قابل اجراست. 

 در هر دو می توان قبل انتشار پیش نمایش را مشاهده کرد. 

 هم برگه و هم نوشته را می توان با زمان بندی مشخصی منتشر ساخت. 

 ده کردبرای هر دو مورد می توان قالب های طرح سفارشی را استفا. 

 مقایسه ی تفاوت های برگه و نوشته با استفاده از جدول .4

تا اینجا برگه و نوشته را تعریف کردیم و شباهت های بین آنها را بیان کردیم و در این قسمت جدولی را درج کرده ایم که در 

 :فیلد می باشد ۳آن تفاوت های بین برگه و نوشته بیان شده است که دارای 

 به این معنی که وردپرس از این قابلیت یا ویژگی پشتیبانی می نمایدپشتیبانی می کند :. 

  پشتیبانی می کند ولی معموال نمایش داده نمی شود: به این معنی که از این ویژگی و قابلیت در وردپرس پشتیبانی

 .می شود ولی به طور معمول در قالب نمایش داده نمی شود

 رض از این ویژگی یا قابلیت پشتیبانی نمی کند مگر اینکه به طور سفارشی بهپشتیبانی نمی کند: وردپرس بطور پیش ف

 آن افزوده گردد.



   

 تفاوت بین سئوی برگه و نوشته در چیست؟ .5



اید بگوییم که برگه و نوشته هر دو با توجه به قوانین سئو، امکان بهینه شدن دارند. بنابراین تفاوت زیادی بین در این قسمت ب

سئوی برگه و نوشته وجود ندارد و فقط بروزرسانی منظم نوشته ها در سئو موثر است که در مورد برگه صدق نمی کند. 

 .رعایت موارد زیر بدون توجه به نوع محتوا ضروری است

 بروز کردن محتوا 

 اشتراک گذاری محتوا در شبکه های اجتماعی به طور منظم 

 از لینک های داخلی مرتبط استفاده نمایید. 

 از لینک های خارجی معتبر استفاده نمایید. 

 سواالت متداول در مورد تفاوت بین برگه و نوشته .6

وان به بخشی از نیازهای کاربران پاسخ داد. سوالهای سواالت متداول در هر زمینه ای وجود دارد که با پاسخ به آنها می ت

 :مهم و ضروری در این مبحث عبارتند از

 ها؟صفحه اصلی وبسایت باید برگه باشد یا لیستی از نوشته .1

پاسخ به این سوال به فعالیت و نوع درخواست شما بستگی دارد؛ اگر وب سایتی مبتنی بر اخبار و مقاله ها دارید باید صفحه 

ی خود را روی نوشته ها متمرکز نمایید ولی اگر وب سایتی فروشگاهی و مرتبط با خدمات دارید بهتر است صفحه ی اصل

 .ی اصلی شما متشکل از برگه ها باشد

 توان ایجاد کرد؟چه تعداد نوشته و برگه می .2

 .نید برگه و نوشته ایجاد کنیدهمان طور که اشاره کردیم تعداد برگه و نوشته محدودیتی ندارد و هر چقدر بخواهید می توا

 


