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પ્રલેળક
આ ઈ-સ્ુ તકભાંથી તભે શ ં ુ ળીખળો?
“લડડ પ્રેવ 101 ક્વલક સ્ટાટડ ગાઈડ – પવત 2 કરાકભાું તભાયી પ્રથભ લેફવાઈટ” એ એક ઈુસ્તક અને વશમોગી વલડીમો વાથે પ્રવળક્ષણ આતો એલો અભ્માવક્રભ છે જે તભને
ળીખલળે કે પવત ફે કરાક જેટરા વભમભાું તભે તભાયી પ્રથભ લેફવાઈટ કઈ યીતે ફનાલી
તેને લેફવલશ્વભાું મ ૂકી ળકો. આ ભાટે લડડ પ્રેવનુ ું જ્ઞાન શોવુ ું જરૂયી નથી. તભાયી કરાકોની લેફ
યની ળોધ અને એ અંગે ટે કનીકર ળોધખો કયલાની કડાકૂટભાુંથી આ અભ્માવ તભને
ફચાલળે અને તભાયી લેફવાઈટ વલકવે અને લધુ સ્ષ્ટ અને સુદય
ું
ફને ત્માયે કેટરીક
ભશેનતે ગોઠલેરી લસ્તુઓની ખાભીઓને રીધે છોડલાની જશેભતભાુંથી ણ તે તભને
ફચાલળે.
આ ુસ્તકભાું વભાવલષ્ટ પ્રકયણો એ જ અભ્માવક્રભનો હશસ્વો છે જે  ૂર્ડ લડડ પ્રેવ 101 -16
કરાકન ંુ લેફ પ્રશળક્ષર્ ના પ્રથભ ફે વલબાગ (ચાય કરાક) દયમ્માન ળીખલલાભાું આલે છે .
આ ઈ-ુસ્તકભાું વભાવલષ્ટ મુદ્દાઓ (લધુ વલગતે જાણલા આગ લાુંચતા યશો)
લડડ પ્રેવ લેફશોસ્ટીંગ વલકલ્ો
મુખ્મ વલબાલના અને અચબગભ – વાઈટના મ ૂ ઘટક તત્લો તથા મોજના
થીભ વુંદગી અને તભાયી વુંદગી ભાટે ના વલકલ્ો
ધુંધાદાયી લેફવાઈટ ભાટે લડડ પ્રેવની રૂયે ખા ઘડલી
ોસ્ટ, ેજ અને ચરન્સક વલળેની વભજણ
વાઈડફાય અને વલજેટ લાયલા
વલમલસ્તુ વર્જન – લડડ પ્રેવ ચફલ્ટ-ઈન વલઝયુઅર એડીટય
પ્રચગન ઉભેયલા અને સ ૂચલેરા પ્રચગનનો વમ ૂશ
મ ૂ અતાઉલ્ા થીભ વલળે ળૈરી, રૂયે ખા તથા ગોઠલણ
ૃ વલમલસ્તન
ુ ુ ું વર્જન
વલન્સડોઝ રાઈલ યાઈટય અને બ્રોગો વાથે વમદ્ધ
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લધ ુ શલગતો કઈ યીતે ભેલળો
જો તભે ઈન્સટયનેટ ય તભાયી શાજયી નોંધાલલા ફાફતે ગુંબીય શોલ અને તભાયી
લેફવાઈટના ભાધ્મભથી નાણાું કભાલલા ભાુંગતા શોલ તો તભે વું ૂણડ લડડ પ્રેવ 101
અભ્માવક્રભ, વલળે જાણો, એ તભને ઉયોવત ફાફતો વવલામ ળીખલળે:
CSS ની ભદદથી જે યીતે જોઈતી શોમ તે યીતે લેફવાઈટને ગોઠલલી, ફીજી
લેફવાઈટનો કોડ જાણલા પામયપોવવ પ્રચગન પામયફગ અથલા કરયચઝરાના
ઉમોગ વલળે.
કોભવળિમર થીભ ભાખુું લાયીને તભાયી લેફવાઈટને એક પ્રબાલી દે ખાલ આલા
($100 થી ઓછા બાલભાું) તથા થીવીવ, આઈથીમ્વ, and સ્ટુડીમો પ્રેવ ની થીભ
વલળે વલળદ ચચાડ .
ુ ો
નલા વલજેટ સ્થાનો ફનાલી અથલા હુવવનો પ્રમોગ કયીને લધાયાની વલમલસ્તન
વભાલેળ કયલો.
વચડ એંજજન વક્ષભતા તથા મુખ્મ ળબ્દ આધાયીત ળોધ જેલા વલકલ્ો લડે
મુરાકાતીઓની વુંખ્મા લધાયનાય ભપત વોફ્ટલેય.
વફસસ્ક્રપ્ળન ખાનુું ઉભેયો અથલા તભાયી લેફવાઈટ યથી ઓનરાઈન ખયીદી
ભાટે ના વલકલ્ો ઉભેયલા Aweber અથલા Constant Contact નો ઉમોગ કયલો.
તભાયી હડજીટર લસ્તુઓ લેચલા ભાટે ચ ૂકલણીનુ ું ખાનુ ું / વલકલ્ ઉભેયલા વલળે.
લડડ પ્રેવ વભ્મદ આધાયીત લેફવાઈટ ફનાલીને તે દ્વાયા નાણાું પ્રાપ્ત કયલા વલળે.
આ વવલામ ણ ઘણુ ું ફધુ…
ું
આ વલળે લધુ ભાહશવત ભાટે ઉયની કડી લાયો – જ્માયે નલી શૃખ
ું રા ળરૂ થળે ત્માયે
આને ઇ-ભેર ભાયપત સ ૂચલલાભાું આલળે.
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લડડ પ્રેવ શ ંુ છે ?
લડડ પ્રેવ (http://wordpress.org) એક કન્સટે ન્સટ ભેનેજભેન્સટ વવસ્ટભ = CMS (વલમલસ્તુને
વનમુંવિત કયલાની અને ગોઠલલાની કામડપ્રણારી) છે . લેફવાઈટ ફનાલલા અને વ્મલક્સ્થત
યીતે ચરાલલા ભાટે વૌથી વક્ષભ અને ળીખલાભાું વય એલી આ વ્મલસ્થાભાું એક સુદય
ું
લશીલટી ગોઠલણ છે , જેભાું સ્લમુંવચ
ું ાચરત યીતે લેફવાઈટના વલવલધ વલબાગો ફનાલલા
ભાટેના કોડ સુધી શોંચી ળકામ તેલી વગલડ ભે છે . (ેજ ભેન ુ લગેયે) લી આ
સુવલધાનો ઉમોગ કયલા HTML અથલા એલી કોઈ અન્સમ બાા ળીખલાની જરૂય નથી. આ
વલમ વલળે અજ્ઞાત વભિો ભાટે થોડાક કરાકોભાુંજ લડડ પ્રેવ ળીખવુ ું અને એ ણ ભોકાળની
કોઈ ણ વ્મલસ્થા છોડયા લગય, એ જરૂયતથી ખયે ખય લધુ સુવલધા છે . તભે લડડ પ્રેવ વાથે
રગબગ એક ડીઝાઈનય ફનાલી તભને આે તેલી ફધી જ સુવલધાઓ / વ્મલસ્થાઓની
ગોઠલણ જાતે કયી ળકો છો.

લડડ પ્રેવ એક ઓન વોવડ (લયાળ અને વલકાવ ભાટે તદ્દન સ્લતુંિ અને ભપત), વલશ્વબયના
શજાયો પ્રોગ્રાભ કયનાયાઓ દ્વાયા ફનાલામે ુું અને બ્બ્રક ડોભેઇન (વાલડજવનક અવધકાય
ક્ષેિ) શેઠ મ ૂકલાભાું આલે ુું વાલડવિક ઉરબ્ધ વોફ્ટલેય છે , તેથી તેને લાયલા તભાયે
કોઈ નાણાું ચ ૂકલલાની જરૂય નથી.

લડડ પ્રેવ લેફ આધાહયત વગલડ છે , અને તે PHP અને MySQL જેલી કોમ્પ્યુટય બાાઓભાું
રખાયુું છે , ચરનવવ વલડય ય ચારલા ભાટે ફનાલામેર PHP લેફ વગલડો ભાટેની
પ્રોગ્રાવભિંગની બાા છે . MySQL એ આધાયભ ૂત જ્ઞાન કે સ્લીકૃત ભાહશતી વફુંધી વુંગ્રશ છે
(જેભ કે ભાઇક્રોવોફ્ટ એવવેવ) અને Linux લેફ વલડય ભાટે ની વુંચારન દ્ધવત છે – આ
ફધાું ણ ઓન વોવડ છે .

2009 અંત સુધીભાું લડડ પ્રેવ વૌથી લધુ પ્રચચરત, 200 રાખથી લધુ લેફવાઈટ ભાટે
લયાતી કન્સટેન્સટ ભેનેજભેન્સટ વવસ્ટભ - CMS છે .
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નાની ઔદ્યોચગક અથલા વ્મલવાવમક લેફવાઈટ ફનાલલા ભાટે લડડ પ્રેવ ઉત્તભ ભાધ્મભ છે .
જો કે મુખ્મત્લે બ્રોચગિંગ ભાટે તૈમાય કયલાભા આલેર આ ભાધ્મભ વાભાન્સમ ક્સ્થય ધુંધાકીમ
અથલા વીભીત ક્ષેિ કે લયાળકાયો ભાટે ની લેફવાઈટ ફનાલલા ણ ખ ૂફ ઉમોગી છે .
વભ્મદ આીને ચરાલલા ભાટેની લેફવાઈટ ફનાલલા ભાટે ણ તે ઉત્તભ વગલડ છે .
(એલી લેફવાઈટ જ્માું અમુક મ ૂલ્મ ચ ૂકલીને વલમલસ્ત ુ લેચલાભાું આલે છે .)

લડડ પ્રેવ શજાયો ભપત થીભ (લેફવાઈટનુ ું તૈમાય ભાખુ અથલા દે ખાલ અને ગોઠલણની
અમુક ચોક્કવ ળૈરી) અને પ્રચગન (લધાયાની વગલડ ઉભેયી આતી વ્મલસ્થા) વાથે
ઉરબ્ધ છે . તભાયી લેફવાઈટ ભાટે થીભ ફદરલી કે પ્રચગન ઉભેયવુ ું ખ ૂફ વય છે . ઘણા
લડડ પ્રેવ લયાળકતાડઓ અને લેફ ડેલરોયો તેને લેફવાઈટ વનભાડ ણ વલળેની ખાણ કશે છે .
– જેને લેફવાઈટ ફનાલલા વલળેની ટે કનીકર આલડત નથી તેલા રોકો ણ વયતાથી
છતાું ખ ૂફ પ્રબાલી લેફવાઈટ ફનાલી ળકે તે ભાટે ન ુ ું વોફ્ટલેય ફનાલલાના ધ્મેમની
વું ૂણડતા. આ શેરાના લેફવાઈટ ફનાલલા ભાટેના વલકલ્ો ળીખલાભાું ખ ૂફ મુશ્કેર શતાું
(જેભ કે જુભરા અથલા દ્ર ુર કન્સટે ન્સટ ભેનેજભેન્સટ વગલડો), અથલા વ્મક્વતવલળેનાું
અવધકાયભાું અને ખ ૂફ ભમાડહદત શતાું (જેભ કે ગો ડેડીની ‘લેફવાઈટ ટુનાઈટ’) અથલા ભોંઘા
શતાું.

લડડ પ્રેવ લેફશોસસ્ટિંગ શલકલ્ો
લડડ પ્રેવ એક લેફ આધાયીત વોફ્ટલેય છે – તભે તભાયા લેફ બ્રાઉઝય (જેલા કે ઈન્સટયનેટ
એવસ્પ્રોયય, ભોચઝરા પામયપોવવ અથલા ગ ૂગર ક્રોભ) લડે તભાયી લેફવાઈટ ફનાલો છો
ુ ા
અને ચરાલો છો. તભે જે વલમલસ્તુ લશેંચલા – દળાડ લલા ભાુંગો છો એ ફધા વલમલસ્તન
વુંગ્રશ ભાટે ઓનરાઈન જગ્માની જરૂય ડે છે , એ ઓનરાઈન જગ્મા આનાય મજભાનને
લેફ શોસ્ટ કશેલામ છે .

સ્લ આમોજજત લડડ પ્રેવ ની વાભે લડડ પ્રેવ.કોભ - શલળેની વભજર્
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તભે લડડ પ્રેવ.કોભ (WordPress.com) ય તભાયો બ્રોગ તદ્દન ભપતભાું ફનાલી ળકો છો.
જો તભે ઇચ્છો તો તેને તભાયા ોતાના ડોભેન નાભ વાથે જોડી ળકો છો (જેભ કે
કખગ.કોભ) જે ભાટે ડોભેન નોંધાલલાના મ ૂલ્મ વાથે તભાયે $20 પ્રવતલડ ચ ૂકલલાના યશે
છે . આ વરાશબયુું નથી કાયણકે લડડ પ્રેવ.કોભ ઘણી યીતે ભમાડહદત છે . અશીં ઉરબ્ધ થીભ
અને પ્રચગન ખ ૂફ ઓછા છે . લી કોભવળિમર થીભ કે અન્સમ ભપત ઉરબ્ધ સુદય
ું
થીભ
અશીં લાયી ળકાતી નથી. લેફવાઈટને સ્લતુંિણે વલકવાલલાની ણ વગલડ અશીં નથી.
લડડ પ્રેવ.કોભ તભને તભાયા PHP કોડ સુધી શોંચલા દે તી નથી.
એના કયતા તભાયી લડડ પ્રેવ લેફવાઈટ તભાયી જાતે સ્લ આમોજજત લડડ પ્રેવ લડે ફનાલલી
અને શોસ્ટ કયલી લધુ વય અને ઉમોગી છે .

ડોભેઇન અને શોસ્ટ શલળે વભજર્
લેફવાઈટને શોસ્ટ કયલા ભાટે જરૂય ડળે ડોભેઇન નાભને યજીસ્ટય કયનાયી વુંસ્થાની (જેભ
કે Godaddy) અને એક શોસસ્ટિંગ વુંસ્થાની – એક એલી ઓનરાઈન મજભાન જગ્મા જ્માું
તભે તભાયી વલમલસ્તુ વુંગ્રશી ળકો (જેભ કે BlueHost). ભશદુંળે તે ફુંને એક જ વુંસ્થા કયી
આે છે . જો કે મ ૂભ ૂત યીતે એ ફુંને અરગ છે – જેભ કે ઘણા રોકો ‘ગો ડેડી’ને ડોભેઇન
નાભ નોંધાલલા ભાટે અને ફીજી વુંસ્થાને લેફશોસસ્ટિંગ ભાટે લાયે છે . એકથી લધુ લેફવાઈટ
ફનાલનાયાઓ ભાટે આ ળક્ય છે કાયણકે ભોટાબાગની લેફશોસસ્ટિંગ કુંની શોસસ્ટિંગ મોજના
વાથે એક ડોભેઇન નાભ ભપત યજીસ્ટય કયી આે છે . (બ્લ્ય ૂશોસ્ટ આભ કયે છે ) ણ એ
વવલામના લધાયાના ડોભેઇન ભાટે લધુ હકિંભત લસ ૂરે છે .
તભાયા લેફશોસ્ટ અથલા મજભાન ખાતાને તભારં ુ ડોભેઇન નાભ આવ ંુ :
આને તભારુ ડોભેઇન શોસ્ટ કયવુ ું એભ ણ કશેલામ છે . આ વ્મલસ્થા વભજલા ભકાન બાડે
રઈએ એ પ્રહક્રમા વાથે વયખાભણી કયીએ. જેનુ ું ભકાન બાડે રઈએ તે મજભાનને શોસ્ટ
ગણામ છે . એ ઘયે બાડે યશેલા જઈએ અને તભાયા નાભ વાથે તે વયનામુ ું જોડલાને તભાયા
લેફશોસ્ટ ખાતાને ડોભેઇન નાભ આવુ ું એભ કશેલામ છે . એ બાડા ેટે ચ ૂકલલાની ભાવવક
યકભ અશીં લેફશોસ્ટને ચ ૂકલલાની યકભ વાથે વયખાલી ળકામ. આ વલળે કેટરાક અગત્મના
મુદ્દાઓ જોઇએ.
1. જો તભાયી ાવે તભારુ શોસ્ટ ખાતુ ું ન શોમ તો એલા એક ખાતા ભાટે જરૂયી ભાહશવત
નોંધાલો (જુઓ નીચે આ મુદ્દાઓ છી) જ્માયે તભે આ ભાટે નોંધણી કયાલળો ત્માયે
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તભને પોભડભાું  ૂછલાભાું આલળે કે તભાયે નલા ડોભેઇન નાભની જરૂય છે કે તભાયી
ાવે ઉરબ્ધ ડોભેઇન લાયલા ભાુંગો છો.
2. જો તભે એક શોસ્ટ ખાત ુું નોંધાલે ુું જ શોમ તો ભશદું ળે તેની વાથે એક ભપત ડોભેઇન
નાભ ણ ભળયુ ું જ શળે આભ તભાયી ાવે એક શોસ્ટ ખાત ુ ું અને એની વાથે વુંરગ્ન
પ્રાથવભક ડોભેઇન નાભ (એ નાભ જેની વાથે તભે તભારુું ખાત ુ ું ખોલ્યુ)ું શળે, તો
આોઆ જ તભાયા ડોભેઇન નાભ ય તભારુું ખાત ુ ું અને ઓનરાઈન જગ્મા
ઉરબ્ધ શળે, આભ શોમ તો મુદ્દા નુંફય 7 ય જાઓ.
3. જો તભે શેરેથી ખયીદે  ુું તભારુું પ્રાથવભક ડોભેઇન નાભ (જે કોઈ એક લેફસુવલધા
વાથે જોડામે)ુ શળે અને શલે તભે ફીજી લેફસુવલધા ય તભાયી લેફવાઈટ શોસ્ટ
કયલા ભાુંગતા શોલ, તો મુદ્દા નુંફય 5 ય જાઓ. (આ પ્રહક્રમાને changing name
servers for your domain – તભાયા ડોભેઇન ભાટે નાભવલડય ફદરલા એભ કશેલામ
છે .)
4. જો તભાયા ઉરબ્ધ લેફ શોસસ્ટિંગ ખાતા ભાયપત તભે એક લધુ લેફવાઈટ ફનાલલા
ભાુંગતા શોલ (જો તભારુું ખાતુ ું એની વગલડ આત ુ ું શોમ તો) નીચે મુજફ કયો :
જો તભાયી ાવે ‘વી-ેનર’ દ્વાયા ચારત ુું ખાતુ ું શોમ - cPanel hosting account
(જેભ કે Bluehost અથલા Hostgator), તો તભાયા ખાતાની કુંટ્રોર ેનર ભાું જઈને
“add-on domain” વલકલ્ વુંદ કયો, જે તભાયી લેફવાઈટની વફ હડયે વટયી subdirectory ભાું નવુું ડોભેન ઉભેયી આળે.
- જો તભે ‘ગો ડેડી’ વાથે વુંરગ્ન શોલ તો તભાયા લેફવાઈટની કુંટ્રોર ેનરભાું
ડોભેઇન વલકલ્ ખોરો અને તેભાું શોસસ્ટિંગ (Hosting) નો વલકલ્ વુંદ કયો, તે દ્વાયા
એક લધાયાનુ ું ડોભેઇન શોસ્ટ કયી ળકામ છે .
5. તભાયા ડોભેઇન નાભ યજજસ્ટ્રાય કુંટ્રોર ેનર (domain name registrar control
panel) ભાું જાઓ અને ત્માુંથી તભાયી શોસસ્ટિંગ કુંનીના સ ૂચન મુજફ તભાયા
ડોભેઇનના નાભ વલડય (Name Servers) ફદરો. (જેભ કે જો તભે બ્લ્ય ૂશોસ્ટ ના
ગ્રાશક શોલ તો તભાયા પ્રાથવભક અને વશામક ડોભેઇન નાભ વલડયને અનુક્રભે
NS1.BLUEHOST.COM અને NS2.BLUEHOST.COM એ મુજફ ગોઠલો).

મુદ્દા

નુંફય 4 મુજફ કયલાથી ‘ગો ડેડી’ આ ગુું આોઆ કયી આળે.

http://aksharnaad.com

www.wordpressacademy.biz
Ver. 1.01 - © Copyright 2011

Page 10 of 33

6. Your તભાયી લેફવાઈટ ભોટાબાગે થોડાક કરાકોભાું લેફ ય દે ખાતી થઈ જળે,
ભશત્તભ એક હદલવભાું. (આ ફદરાલભાું થતા વલરુંફને “domain propagation time”
કશેલામ છે .) જો તભે તભાયી લેફવાઈટભાું કાુંઈ ઉભેયડ ુ નશીં શોમ તો ણ ખારી
હડયે વટયી તયીકે અથલા તભાયી શોસ્ટ કુંનીના મ ૂકેરા ાનાને ફતાલળે.
7. તભાયા શોસ્ટ ખાતાની કુંટ્રોર ેનરભાુંથી સ્લમુંવચ
ું ાચરત લડડ પ્રેવ ઈન્સસ્ટોરય લાયીને
લડડ પ્રેવને તભાયી લેફવાઈટ ભાટે ઈન્સસ્ટોર કયો. જો ફધુ ું ફયાફય થયુ ું તો આ
ઈન્સસ્ટોરેળન ફાદ તભને તભાયા ડોભેઇન ય (જેભ કે http://yourdomain.com)
હડપોલ્ટ લડડ પ્રેવ ાનુ ું જોલા ભળે.
સ ૂચના: તભારુું ડોભેઇન નાભ ખયીદતી લખતે જ નાભ વલડય આી દે લા વય છે , એક
લખત ડોભેઇન નાભ ખયીદી રીધા છી અમુક વભમ ફાદ તે ફદરવુ ું થોડી અસુવલધા
આળે કાયણકે નાભવલડય ફદરલા ભાટે ની કવયત અને તેભાું વભમનો થોડો વ્મમ થઈ
ળકે. શેરેથી જ આભ કયલાથી ડોભેઇન પ્રોેગેળનભાું થતો વભમનો વ્મમ ણ અટકાલી
ળકામ, જેથી લેફવાઈટ તયત ઓનરાઈન દે ખાતી થઈ જળે. ‘બ્લ્ય ૂશોસ્ટ’ યજજસ્ટય કયતી
લખતે આ ભાટે વલળે સુવલધા આે છે તો ‘ગો ડેડી’ ણ યજજસ્ટય કયતી લખતે એક
નાનકડુું ખાનુ ું આે છે જેભાું નાભવલડય આી ળકામ છે .

મજભાન – શોસસ્ટિંગ કં ની વંદ કયલી
તભાયી લેફવાઈટને ોતાની જાતે આમોજજત કયલા, શોસ્ટ કયલા એક મજભાન ખાતાની –
શોસસ્ટિંગ ખાતાની જરૂય ડળે.

વલશ્વભાુંથી કોઈ ણ જ્માયે તેભના લેફ બ્રાઊઝયભાું તભાયી લેફવાઈટ જોલા ભાુંગે છે ત્માયે
તભાયી મજભાન કુંની તભાયા લતી એ પાઈર અથલા વુંગ્રશને ફતાલે છે અને વતત
લયાળ ભાટે તેને જાલે છે . એ ભાટે જે ભાધ્મભ અથલા પ્રોટોકોર લયામ છે તેને શામય
ટેવસ્ટ ટ્રાન્સવપય પ્રોટોકોર HTTP કશે છે . આલી મજભાન કુંનીઓ લેફ વલડયોના ખ ૂફ ભોટા
બુંડાયો એક ફેન્સકની જેભ જાલે છે , જે વલળા અને વલળે કામડક્ષભ વતત ચારતા ભોટા
કોમ્પ્યુટય શોમ છે , એ ઈન્સટયનેટ વાથે વતત જોડામેર શોમ છે અને ચોલીવ કરાક કોઈ ણ
તકરીપ ઉબી ન થામ તે ભાટે ધ્માન યાખલાભાું આલે છે .
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કેટરીક મુખ્મ મજભાન – શોસસ્ટિંગ કુંનીઓ અશીં નીચે સ ૂચલી છે , સુવલધાઓના બાલની
ફાફતભાું, વલશ્વવવનમતા અને સુવલધાઓ આલાની ફાફતભાું રગબગ ફધી વભાન છે
અને તેભના બાલ ભશીને $6 થી રઈને $10 સુધી શોમ છે . આ બાલ મુખ્મત્લે કેટરા વભમ
ભાટે તભે પ્રાથવભક યજજસ્ટ્રે ળન કયાલો છો તેના ય અને વલકલ્ો ય (જેભ કે લધાયાના
ડોભેઇન નાભ એક જ ખાતાભાું શોસ્ટ કયી ળકામ તે અથલા ડોભે ઇન નાભ ભપત છે કે નશીં
લગેયે) ય આધાય યાખે છે .
બ્લ્ય ૂશોસ્ટ (BlueHost) અને શોસ્ટગેટય (Hostgator) એ વી ેનર (cPanel) પ્રકાયના શોસ્ટ
છે , જેભને જાલલા અને લાયલા વશેરા ડે છે . તેની વાભે ગો ડેડી (Godaddy) નો
લયાળ થોડો મુશ્કેર છે . બ્લ્ય ૂશોસ્ટ અને ગોડેડી મુખ્મ ફે શોસ્ટ છે જે લધુ લયામ છે . ફે ને
વયખાલતા એ ધ્માનભાું યાખવુ ું કે ગોડેડી વાથે જતાું તભાયે શોસ્ટ ખાતા ઉયાુંત લે $10
પ્રાથવભક ડોભેઇન નાભ ભાટે લધુ આલા ડળે, જ્માયે બ્લ્ય ૂશોસ્ટભાું તે ભપત અામ છે .


Godaddy. વલશ્વની એક અગ્રગણ્મ ડોભેન નાભ યજજસ્ટય કયતી અને શોસસ્ટિંગની સુવલધા
આતી કુંની છે . અશીં ખાત ુું ખોરાલતા એ ધ્માન યાખળો કે તભે ડીરક્ષ અથલા
અનચરવભટે ડ મોજનાઓ વુંદ કયો કાયણકે ઈકોનોભી મોજના પવત એક લેફવાઈટ શોસ્ટ
કયલાની જ સુવલધા આે છે અને છીથી ઈકોનોભી મોજનાભાુંથી ડીરક્ષ મોજનાભાું જઈ
ળકાતુ ું નથી. લયાળકાયો ભાટેની લેફવાઈટ ચરાલલાનો ઈન્સટયપેવ ણ થોડોક અઘયો
રાગી ળકે છે .



BlueHost. રગબગ ૈવાનુ ું  ૂયે  ૂરુું લતય, અશીં ઓછાભાું ઓછા એક લડના  ૂણડ
વભમના ૈવા શેરેથી બયલા ડે છે , વાથે વુંદગીનુ ું અને ઉરબ્ધ એવુ ું એક
ડોભેઇન નાભ ભપત અામ છે અને સુવલધાઓને રીધે ણ  ૂયા ૈવા લસ ૂર થઈ જામ
છે . જો કે થોડા વભમ શેરા એક ભોટી ખાભી વજાડલાને રીધે અશીં શોસ્ટથમેરી ઘણી
લેફવાઈટ ફુંધ થઈ જતી શતી. (આ વભમગાાને ડાઊનટાઈભ કશેલામ છે .) ણ તે
એક દુઘડટનાને ફાદ કયતા વતત ખ ૂફ સુદય
ું વેલા.



Hostgator. એક ખ ૂફ વયવ કુંની, અશીં દળાડલેરી વેલાઓભાું રગબગ અનોખી, કાયણકે
તે યીવેર શોસસ્ટિંગ (reseller hosting) ણ આે છે . જ્માું એક લેફવાઈટ હડઝાઈનય
ોતાના ગ્રાશકોને લેફવાઈટનુ ું આંવળક વનમુંિણ કુંટ્રોર ેનર દ્વાયા આી તેભની
ાવેથી વેલા ફદર શુલ્ક લસ ૂર કયી ળકે છે . લેફ હડઝાઈનયો ભાટે વયવ વગલડ.



Dreamhost. આલી વેલાઓ ભાટેની લધુ એક વયવ કુંની.
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ધ્માનભાું યાખળો :


માદ યાખો કે જો તભાયી શોસસ્ટિંગ કુંની તભને અનેક અવુંખ્મ ડોભેઇન શોસ્ટ કયલા
યલાનગી આતી શોમ તો ણ તભાયે દયે ક ડોભેઇન ભાટે અત્માયના બાલ મુજફ
લાવિક રગબગ $10 ચ ૂકલલા ડળે.



એ લધુ વુંદગીબયુું છે કે તભે લડડ પ્રેવને ચરનવવ શોસસ્ટિંગ વલડય (Linux hosting
ુ મત્લે તેના ભાટે જ ફનાલામે ુ છે . જો
server) ય ઈન્વટોર કયો, કાયર્કે લડડ પ્રેવ મખ્
કે ફધા ઓછી કકિંભત લાા શોસ્ટ ર્ લરનક્વ આધયીત વગલડ ય શોમ છે એટરે
વભસ્મા વર્જડતી નથી. આભ છતાં શલન્ડોઝ શોસસ્ટિંગ ય ર્ લડડ પ્રેવ વભસ્મા લગય
ચારે છે .



પવત બાલને ધ્માનભાું યાખીને કદી શોસસ્ટિંગ ખાતુ ું ખયીદળો નશીં. તભાયા ડોભેઇન ખાતા
વાથે ઇ-ભેર ખાતા જોડામેરા શોમ (જેભ કે you@yourdomain.com) તો તભાયા ઇ-ભેર
તભાયી શોસસ્ટગ કુંની અને તેભના લેફવલડય દ્વાયા જાલલાભાું આલે છે , તેથી જો વલડય
ખોયલામ (ડાઉન થઈ જામ) તો તભાયા ઇ-ભેર ણ ખોયલાઈ જળે (ક્યાયે ક હદલવો
સુધી ણ)



જો તભે PHP ળીખી યહ્યા શોલ અને / અથલા PHP ભાું લેફવાઈટ ફનાલી યહ્યા શો તો
એ આખા પ્રામોચગક વભમ ભાટે તભાયે શોસસ્ટિંગ ખયીદલાની જરૂય નથી, તભે એના કયતા
રોકર વલડય શોસસ્ટિંગ (local server hosting) નો ઉમોગ કયી ળકો જેની ભદદથી પવત
થોડીક જ વભવનટોભાું તભે તભાયા કોમ્પ્યુટય ય એ જ વવસ્ટભ ઈન્સસ્ટોર કયી ળકો છો,
વાથેવાથે આ એક ભજાની યભત ણ થઈ યશેળે.



જો ળક્ય શોમ તો તભાયી લેફવાઇટ એ જ શોસ્ટ વાથે ફનાલો જ્માું તભે તેને કામભ
શોસ્ટ કયલાના શોલ, કાયણકે એક થી ફીજા શોસ્ટ ય લેફવાઈટ પેયલલી ઘણી લખત
મુશ્કેરીબયુું ફની ળકે છે . એક જીલુંત લેફવાઈટના ડોભેઇન ફદરલા એ ફહુ મુશ્કેર
પ્રહક્રમા નથી. એક શોસ્ટ ાવેથી ફીજા શોસ્ટ ાવે લેફવાઈટ પેયલલા વલળે વલગતે પયી
ક્યાયે ક લાત કયીશુ.ું



જો તભે તભાયી શારની લેફવાઈટનુ ું સુધાયાલધાયા વાથેન ુ ું નવુ ું સ્લરૂ ફનાલી યહ્યાશોલ
તો પ્રથભ તેને એક વફ હડયે વટયીભાું (જેભ કે http://mycompany.com/new), ફનાલો,
અને તેના ફયાફય ચારતા શોલાની ખાિી થમા છી તેને મ ૂ હડયે વટયીભાું મ ૂકો.
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તભાયા શોસસ્ટિંગ ખાતા ય લડડ પ્રેવ ઈન્સ્ટોર કયવ ં ુ
રગબગ ફધા જ લેફ શોસ્ટ ાવે 2-click WordPress installer નાભની વગલડ શોમ છે .
આ વલળે લધુ જાણલા ગ ૂગર વચડભાું “Installing WordPress on [your hosting company]”
નાખીને ળોધ કયો. અથલા લડડ પ્રેવ.ટીલી ય આ ભાટે ભાગડદળડન જુઓ. આ કડી ય જઈને
અમુક લેફશોસ્ટ ભાટે લડડ પ્રેવ ઈન્સવટોર કયલાની યીત જાણી ળવળો.
લડડ પ્રેવ ઈન્સસ્ટોરેળનભાું મુખ્મત્લે ફે હશસ્વા શોમ છે , PHP પાઈર અને MySQL ડેટાફેઝ.
એટરે લડડ પ્રેવનુ ું ફેકઅ રેલા આ PHP પાઈરો અને ડેટાફેઝ ફુંનેનો વું ૂણડ ફેકઅ રેલો
ડળે. (WP-DB-Backup એ પ્રચગન લડે) લેફવાઈટનો ફેક અ કઈ યીતે રઈ ળકામ તે
ભાટે નીચેના પકયાઓભાું વભજાલલાનો પ્રમત્ન કમો છે . તભાયી લેફવાઈટની આખીમ
રૂયે ખા અને ફધો વુંગ્રશ આ ડેટાફેઝભાું શોમ છે , તેથી PHP પાઈર કદાચ ન વચલામ તો
ણ ભોટી વભસ્મા વજાડતી નથી, (જો કે લધુ ભશેનત ટાલા અગભચેતી ભાટે એણ
વાચલવુ ું જરૂયી છે ) તભાયા લેફ શોસ્ટ દ્વાયા અામેર શોસસ્ટિંગ કુંટ્રોર ેનર (cPanel) દ્વાયા
ફેકઅ રઈ ળકામ છે .

તભાયા ડોભેઇન વાથે ઇ-ભેર ખાત ં ુ ફનાલવ ં ુ
આ કાભ તભાયા લેફશોસ્ટ દ્વાયા અામેર કુંટ્રોર ેનરભાુંથી જ કયી ળકામ છે . તભાયા
ડોભેઇન વાથે વુંકામેર ઇ-ભેર વયનામુું (જેભ કે me@mycompany.com) ફનાલલાના ફે
યસ્તા છે .


ઇ-ભેર પવત યલાના કયતુ,ું Forwarding email address પવત તભાયા ઇ-ભેર ને ઇભેર સુવલધાઓ સુધી શોંચાડી આે છે જેભ કે તભારુું જીભેર અથલા માહ ૂ ભેર



એક POP3 ઇ-ભેર વયનામ ંુ તભાયા ઇ-ભેરને તભાયા લેફશોસ્ટના વલડય ય વંગ્રશે છે
અને વાથે વાથેતભાયા ઈ-ભેર વોફ્ટલેય ભાયપત તભાયા કોમ્પ્યટુ યભાં ડાઉનરોડ ર્
કયી આે છે . (જેભ કે ભાઇક્રોવોફ્ટ આઉટકુ )

ફુંને વલકલ્ોના ોતાના પામદા છે , આઉટુક જેલા ઇ-ભેર કામડક્રભો ભાયપત ઇ-ભેર
તભાયા વલડય યથી ભેલવુ, લેફ આધાયીત ઇ-ભેર (જેલા કે જી ભેર) કયતા ઝડી અને
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વય યશે છે . જો કે ફીજી તયપ લેફ આધાયીત ઇ-ભેર તભે ગભે તે કોમ્પ્યુટય ય ઇન્સટયનેટ
જોડાણ ભાયપત લાયી ળકો છો, અને ભશદુંળે સ્ાભ ઇ-ભેર વાભે તેભાું લધુ સુયક્ષા
વ્મલસ્થા શોમ છે .
નોંધ : ભશદુંળે ફધી લેફ શોસસ્ટિંગ કુંનીઓ તેભના POP3 ઇ-ભેર ખાતાઓ વાથે લેફભેર
સુવલધા આે છે , જેથી તભે POP3 લડે તભાયા ઇ-ભેર જોઇ ળકો અને ગભે તે નેટ સુવલધા
ભાયપત અન્સમ કોઇ સ્થે ણ ભેર જોઇ ળકો, ણ એક લાય તભે એ POP3 ઇ-ભેર વલડય
યથી તભાયા કોમ્પ્યુટય ય ડાઉનરોડ કયી રો (એ લુંચાઈ જામ) છી લેફભેર લડે તભે
તેને જોઇ ળવળો નશીં.

લડડ પ્રેવ – મ ૂભ ૂત શલબાલના અને રૂયે ખા
તભાયા ડોભેઇન નાભ વાથેના તભાયા લેફશોસસ્ટિંગ વલડય ય લડડ પ્રેવ ઇન્સસ્ટોર કમાડ છી
એક થીભ રઈને આણે આ આખી રૂયે ખા વભજીએ. આ ભાટે આણે એક થીભનુ ું
ઉદાશયણ રઈએ. આ વભજવુું જરૂયી છે જેથી તભાયી લેફવાઈટની રૂયે ખા અને તેના
વલવલધ વલબાગો તયપ જલાની કડીઓ – નેવલગેળન માદી ફનાલી ળકો.
દયે ક થીભ એક ફીજાથી એક અથલા ફીજા સ્લરૂે અરગ ડે છે , છતાું તેભાું અમુક રઘુત્તભ
વાભાન્સમ તત્લો શોમ છે જે નીચેના ચચિભાું દળાડવ્મા છે .
નોંધ :


જ્માયે તભે લડડ પ્રેવ ઇન્સસ્ટોર કયો ત્માયે તે ઇન્સસ્ટોરય આભેે એક ાનુ ું ફનાલે છે , જે
“About” ના ભથાા વાથે શોમ છે , એક ોસ્ટ ફનાલે છે જેનુું ભથાળુ શોમ છે “Hello
World”, અને કડીઓની એક માદી દળાડલે છે તેને “Blogroll” ના વલબાગ તયીકે દળાડલામ
છે . વૌપ્રથભ લસ્તુ જે વાભાન્સમ યીતે ઇન્સસ્ટોરેળન છી ફધા લયાળકાયો કયતા શોમ છે
તે છે આ આોઆ આલેર લસ્તુઓ યદ્દ કયલી, (delete) અને તેને સ્થાને તભાયી
ોતાની વલમલસ્તુઓ અને ભથાાઓ ઉભેયલા. ાનુ,ું ોસ્ટ અને કડીનો બેદ વભજલા
નીચેના ચચિને જુઓ.
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તભે તભાયા વાઈડફાયભાું વલમલસ્ત ુ ઉભેયો એ શેરા, ઇન્સસ્ટોરેળન દ્વાયા તેભાું લડડ પ્રેવ
અમુક વાધાયણ પ્રચગન ઉભેયી આળે, ઉયના ચચિભાું દળાડવ્મા મુજફ વાઈડફાયભાું
વલબાગો (Categories), વુંગ્રશ (Archives), તાજા ોસ્ટવ (Recent Posts) અને કડીઓ
(Links) જેલા વલજેટ શળે. તભાયી ોતાની વલમલસ્ત ુ લડે તેને ફદરલા નીચે લાુંચળો.



ાના યની વલવલધ વલબાગો તયપ જલાની કડીઓ – નેવલગેળન લેફવાઈટના ઉયના
બાગે, મુખ્મ ફેનય (જો શોમ તો) ની ઉય અથલા નીચેના બાગે, આડા વલકલ્ો સ્લરૂે
ગોઠલામેર (ભાઉવનુ ોઇન્સટય રઈ જતાું આ ભેે નીચે દે ખાતી અથલા ક્વરક કયીને
જોઈ ળકામ તેલી કડીઓ સ્લરૂે) જોલા ભળે. અને/અથલા તભે તેને ાનાુંના
(“pages”) વલજેટ સ્લરૂે ડાફી અથલા જભણી તયપના વાઈડફયભાું મ ૂકી ળકો.



ાના યથી વલવલધ વલબાગો અને અન્સમ ાનાુંઓ ય જલાની કડીઓ દળાડલતો આડો
ટ્ટો પવત તભાયા ક્સ્થય ાના જ દળાડલળે. (static pages) અને તે આભેે ફનેર
શોમ છે છતાું શલે લડડ પ્રેવના નલા લઝડનોભાું તભે ત્માું બ્રોગના વલવલધ વલબાગો, બ્રાહ્ય
કડીઓ જેવુ કાુંઈ ણ ઉભેયી ળવળો.



ઉય દળાડ લેરા ચચિભાું લેફવાઈટનુ ું ભથાળુ અને તેની નીચેની ઉુંક્વત ફેનય
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ઇભેજની ઉય આલી ળકે છે . અથલા તભે તભાયી લેફવાઈટના ભથાા અને
ઉુંક્વતને શટાલીને તેભને તભાયા ફેનયના ચચિભાું ટે વસ્ટ સ્લરૂે મ ૂકી ળકો છો.


તભાયે એ નક્કી કયવુ ું જોઈએ કે તભાયે ઉય આલેર મુખ્મ ભેન ુ ટ્ટી યાખલી છે કે નશીં,
અને જો એભ શોમ તો વાઈડટ્ટીભાું તભે શુ ું મ ૂકલા કે દળાડ લલા ધાયો છો. તભાયી
થીભના આધાયે તભે ભશત્તભ ચાય વાઈડફાય - ફાજુટ્ટીઓ યાખી ળકો છો, ડાફી તયપ
પ્રાથવભક, ડાફી તયપ અંદય, જભણી તયપ પ્રાથવભક અને જભણી તયપ અંદય. કેટરીક
થીભ તભને અમુક વલળે ાના ય અમુક જગ્માએ ફાજુટ્ટીઓ દે ખાડી ળકલાની
ક્ષભતા આે છે જેભ કે મુખ ૃષ્ઠ ય એક અને અન્સમ  ૃષ્ઠો ય ફે ફાજુટ્ટીઓ.

મોગ્મ થીભની વંદગી કયલી
એક વય અને સદ
ં ુ ય થીભ ળોધલી
ઘણા કાયણોને રઈને આ એક ભશત્લ ૂણડ વનણડમ છે કે તભે કઈ થીભ તભાયી લેફવાઈટ ભાટે
લાયલા ભાુંગો છો :


તભાયી લેફવાઈટનો દે ખાલ અને પ્રાથવભક અનુબલ તભાયી વુંદ કયે રી થીભ ય
આધાય યાખે છે . એક વાયી થીભ વયવ યીતે હડઝાઈન કયે રી લેફવાઈટનુ ું વરેલય
આે છે જ્માયે નફી થીભ અણઘડ યીતે ફનાલામેરી લેફવાઈટ જેલી રાગે છે .



લેફવાઈટ ભાટે ડોભેઇન અને શોસ્ટ છી વલમલસ્તુ ગોઠલતા શેરા થીભ વુંદ
ુ ા ઈ-વર્જનભાું અને દે ખાલભાું એ
કયી રેલી જોઈએ કાયણકે તભાયી વલમલસ્તન
થીભનો ોતાનો પાો શળે, જેભ કે એક, ફે અથલા િણ વાઈડફાય – ફાજુટ્ટી,
લેફવાઈટની શોાઈ લગેયે. જો કે લડડ પ્રેવભાું થીભ અને વલમલસ્તુ એક ફીજા
ય આધાહયત ન શોલાને રીધે તભે ગભે ત્માયે થીભ ફદરી ળકો છો, (જો તભે
થીભના કોડભાું પેયપાય ન કમો શોમ તો) ણ આભ કયતા એક થીભને તભાયો
ોતાનો અંદાઝ આલાભાું થમેરી ભશેનત લેડપાઈ જળે. ભાટે વૌપ્રથભ એક થીભ
વુંદ કયી તેને ધ્માનભાું યાખીને લેફવાઈટ ફનાલલી હશતાલશ છે .



થીભભાું તભે ઓછાલત્તા અંળે સુધાયા લધાયા કયી ળકો છો. જો કે કોઈણ થીભના
PHP થીભ પાઈરો ના કોડ ફદરલાથી તે થીભભાું જોઈતો પેયપાય કયી ળકામ છે ,
ણ આ વલળે ટેકનીકર અને વભમ રેનાય કાભ ફની યશેળે. ભાટે ળક્ય શોમ ત્માું
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સુધી એલી થીભ વુંદ કયો જેભાું તભાયી વુંદગીના રે-આઉટ અને જોઈતી ભશત્તભ
વગલડો શોમ. થીભનુ ું ફ્રેભલકડ – ભાખુ ફદરી ળકામ તેલા વલકલ્ો લાી થીભ
વુંદ કયો (આના વલળે આગ વલગતે વભજાવ્યુ ું છે .) તેનાથી તભે કોડ કે થીભ
ફદલ્મા લગય થીભના વલકલ્ોભાુંથીજ મુખ્મ પેયપાય કયી ળવળો જેભ કે એક અથલા
ફે વાઈડફાય યાખલા અથલા તેભને ડાફે કે જભણે ગોઠલલા.
થીભ વુંદગી વલજ્ઞાન કયતા વલળે એક કા છે , ણ હુ ું વભિોને થીભ વુંદ કયલાભાું કઈ
યીતે ળરૂઆત કયલા કહુ ું છું તે જુઓ...
1. લડડ પ્રેવની પ્રચચરત ભપત થીભ ભાું વૌપ્રથભ જુઓ – તભાયી જોઈતી થીભ તભને
ળરૂઆતભાું અશીં જ ભી જામ અથલા જો એભ ન થામ તો તભને કેલી થીભ જોઈએ
છે તેનો પ્રાથવભક વલચાય તો અશીંથી ભી જ યશેળ.ે માદ યાખો કે તભને ખ ૂફ ગભી
ગઈ શોમ ને દે ખાલભાું વાયી રાગે તે છતાું ભાખાગત થીભની વાભે આલી પ્રચચરત
થીભ લાયલાના ગેયપામદા ણ છે .
2. કોઈ વલળે ધુંધાકીમ શેત ુ ભાટે જો તભે થીભ ળોધતા શોલ તો લડડ પ્રેવ.ઓગડ ભપત
થીભની માદી એક લખત જોઈ જાલ અથલા ગ ૂગર વચડ ભાું ળોધો જેભ કે,
“WordPress theme for therapist”.
3. Artisteer ($50) એક લખત જોઈ જાલ. આ વલન્સડોઝ નુ ું એક વોફ્ટલેય છે જેની
ભદદથી તભે થીભની રૂયે ખા અને હડઝાઈન કયી ળકો અને જોઈતા વલકલ્ો ભેલી
ળકો તે ભાટે ની વ્મલસ્થા અશીં છે . જોઈતી હડઝાઈન થઈ જામ એટરે તેને “export”
કયીને તભાયી વાઈટના થીભના પોલ્ડયભાું FTP ભાયપત અરોડ કયો. દે ખાલભાું
સુદય
ું
અને અનોખી લેફવાઈટ આ વોફ્ટલેયથી ફનાલી ળકામ છે . જુભરા અને
દ્ર ુર જેલી CMS ભાટે ણ આ વોફ્ટલેય લાયી ળકામ છે .
4. જો કે સ ૂલચત થીભ ફ્રેભલકડ ના કેટરાક ઉદાશયર્ો છે :
o

Atahualpa (ભપત, લડડ પ્રેવના ડેળફોડડ યથી ઈન્સસ્ટોર કયી ળકામ છે .

o

Thesis થીભ

o

iThemes ભાખુ

o

Studio Press ની ફધી થીભ
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શલે એક અગત્મની લાત, આલી ભાખાગત થીભ લાયલાનુ મુખ્મ કાયણ છે કે
વભમાનુવાય જ્માયે તભાયે લેફવાઈટનુ ું ભાખુ ફદરવુ શોમ, ત્માયે તે તભે
લડડ પ્રેવના ડેળફોડડ ભાુંથી થીભના વલકલ્ો ય ક્વરક કયલાથી ફદરી ળવળો અને તે
ભાટે તભાયે થીભની વલવલધ પાઈરના PHP કોડ ફદરલાની કડાકૂટ નશીં કયલી ડે.
માદ યાખો, લડડ પ્રેવની વાથે તભે ધાયો તે રગબગ ફધા પ્રકાયની લેફવાઈટ ફનાલી

ળકામ છે . – જો કે એ તભાયી થીભ ય આધાય યાખે છે કે તભે ધાયે રા શેત ુ ાય
ાડી

ળકામ

કે

નશીં

(અને

/અથલા

તેને મોગ્મ

પ્રચગન

છે

કે

નશીં)

ભદદની ગુણલત્તા ણ ભશત્લની લાત છે , ભશદુંળે ૈવા ખચીને ખયીદે રી થીભ ય
સુદય
ું
ભદદ ભી યશે છે , જ્માયે વાભાન્સમ થીભભાું આવુથત
ું ુ ું નથી, જો કે Atahualpa
જેલી થીભભાું લયાળકાયોના પોયભભાું ણ ભદદ ભી યશે છે .
5. વલળે ઉલ્રેખ (મોગ્મ યકભ ચ ૂકલીને ખયીદી ળકામ તેલી થીભ ): વ ૂ થીમ્વ અને
થીભ પોયે સ્ટ ની થીભ (થીભ પોયે સ્ટ $3 અને તેથી લધુ યકભ રઈને થીભ લેચતી
અનેક થીભની ભોટી સ ૂચી ધયાલે છે .)
6. વલળે ઉલ્રેખ (ભપત) : વ્શાઈટ શાઉવ, શામચબ્રડ, થીભેહટક, યે લોલ્ય ૂળન અને
લ્માવા. આ ફધી લેફવાઈટ તભાયા લડડ પ્રેવ ડેળફોડડ ભાુંથી તયત ઈન્સસ્ટોર કયી
ળકામ તેલી વયવ ઉમોગી ભપત થીભ આે છે .
7. જો તભાયે ડ્રોડાઉન ભેન ુ ની જરૂય શોમ તો એ વલળે વલળે થીભ જુઓ કાયણકે એ
ફધી થીભભાું નશીં ભે . ણ જો તભાયી ધુંધાકીમ લેફવાઈટભાું દવથી ઓછા ાના
શોમ તો ડ્રોડાઉન ભેન ુ લાયળો નશીં.

થીભ ઇન્સ્ટોર કયલી અને જીલંત કયલી
જો તભે લડડ પ્રેવ.ઓગડ ભાુંથી ઉરબ્ધ કોઈ થીભ લાયલા ભાુંગતા શોલ તો તભાયી
લેફવાઈટના લડડ પ્રેવ ડેળફોડડ ભાુંથી Appearance > Add New Theme, વુંદ કયો, તભાયી
ભનગભતી થીભનુું નાભ ત્માું આીને ળોધો, અને છી અનુક્રભે install તથા activate ય
ક્વરક કયો.
જો તભે અન્સમ સ્થાનેથી ભેલેરી અથલા ખયીદે રી કોઈ થીભ લાયલા ભાુંગતા શોલ તો
તભાયે વૌપ્રથભ તેને અરોડ કયલી ડળે. ત્માયફાદ જ તભે તેને એસવટલ કયી ળવળો.
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આ ભાટે નો વય યસ્તો છે તભાયા લડડ પ્રેવ ડેળફોડડ ભાું જઈને Theme > Add New Theme
ય ક્વરક કયો, ત્માય ફાદ આલતા ાના ય "Upload" ફટન દફાલો અને .zip પ્રકાયે
વુંગ્રશેરી તભાયી થીભને ત્માું સ ૂચલો અને ત્માય ફાદ અરોડ કયો.
ફીજો યસ્તો છે થીભને unzip કયો અને તેને FTP ભાયપત તભાયી લેફવાઈટના પોલ્ડયભાું
વલડય ય અરોડ કયો. આ ભાટે તભાયે FTP ભાટે ન ુ ું વલળે વોફ્ટલેય જોઈળે (હુ ું લારુું છું
પાઈરચઝરા), વાથે તભાયી ાવે તભાયા લેફ શોસ્ટ ખાતાનાું લયાળકતાડ નાભ –
username અને વાુંકેવતક ળબ્દ - password જોઇળે.

તભાયી થીભભાં જોઈતા પેયપાય કઈ યીતે કયળો?
થીભ ઇન્સસ્ટોર કમાડ ફાદ વૌપ્રથભ થીભના ફેનય અને રોગો ફદરીને તભાયી વુંસ્થાના
અથલા લેફવાઈટના ફેનય અને રોગો મ ૂકો. ફેનય ફનાલલા તભે ઓનરાઈન ભપત
ઉરબ્ધ અનેક નાના વોફ્ટલેય લાયી ળકો છો અથલા પોટોળો જેલા વોપટલેયના
વલબાગો ખયીદી ળકો જે આળયે $25 થી $50 ભાું ઓનરાઈન ઉરબ્ધ છે .
વાભાન્સમ યીતે તભાયી ફેનય ઇભેજ ને FTP ભાયપત અરોડ કયો અને તેને તભાયા
વલડયય મોગ્મ પોલ્ડયભાું મ ૂકો અથલા જો થીભના વલકલ્ોભાું ફેનય ઉભેયલાનો વલકલ્ શોમ
તો ત્માુંથી ણ ઇભેજ અરોડ કયી ળકામ.
જો તભે તભાયી થીભ Artisteer લડે ફનાલી શળે તો તે વોફ્ટલેય લડે જ ફધી ગોઠલણ
થમેરી શળે, એટરે થીભ તૈમાય થામ કે તયત ફધી જરૂયતો તભાયી મુજફ તૈમાય શળે.
અથલા : તભાયી થીભના વલકલ્ો જુઓ, એ ભાટે જાઓ WordPress Admin > Appearance

> Theme Options. જો તભે ભાખાગત થીભ લાયતા શળો તો તભે તભાયી લેફવાઈટની
શોાઈ, વાઈડ ટ્ટીઓની ગોઠલણ જેલા અનેક વલકલ્ો લાયી ળવળો.
શ્રેષ્ઠ થીભ અને ભાખાગત થીભ તભને તભાયી લેફવાઈટના દયે ક બાગ અને દયે ક ઘટક
ય વનમુંિણ આે છે , જેભ કે ાશ્વડબાગનો યું ગ, પોન્સટ, આવાવની જગ્માઓ લગેયે. આ
ભાટે તભાયે કદાચ કોમ્પ્યુટયની એક બાા એલી CSS ની થોડી જાણકાયી જોઇળે. જો કે આ
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ખ ૂફ વય છે અને જો ળુંકા શોમ તો ગ ૂગરભાું તભે CSS background color રખીને ળોધો.
અથલા એ ભાટે જાઓ આ ચરન્સક W3Schools CSS tutorial ય.
જો તભાયા થીભના વલકલ્ોભાું CSS પેયપાય કયલાની વગલડ ન શોમ તો ણ તભે CSS
પાઈર ભાું સુધાયાલધાયા કયી ળકો છો. જો કે એ થોડુું ટે કનીકર લધુ થઈ જળે. તભાયી
લેફવાઈટની CSS પાઈર જોલા અને પેયપાય કયલા જાઓ ડેળફોડડ ભાુંથી Appearance >
Edit અને છી ત્માુંથી CSS પાઈર ભેલો.
જો કે લેફવાઈટ ભાટે CSS પેયપાય કયલા એક વયવ વલકલ્ રૂે નાનકડુ વોફ્ટલેય
ઉરબ્ધા છે જે છે પામયફગ, જે પામયપોવવ બ્રાઉઝયનુું એક લધાયાનુ ું ાસુ છે . આની
ભદદથી તભને વુંદ ડે તે કોઇ ણ લેફવાઇટના વલળે ઘટકના CSS ને જોઇ ળવળો,
તેને લાયી ળવળો અને હયણાભ જોઇ ળવળો. આભ તભે ઇન્સટયનેટ યની કોઇ ણ
લેફવાઇટના કોડને જોઇ, તેની નકર કયી તભાયી લેફવાઇટ ભાટે લાયી ળવળો. અને
કામદાકીમ યીતે એ કયવુ કાુંઇ ખોટુું ણ નથી.
અન્સમ કોઇ ણ લેફવાઈટના યું ગો વલળેની ગોઠલણ અને ભાહશવત પામયપોવવ બ્રાઉઝયના
Colorzilla plugin ની ભદદથી જોઇ ળવળો. CSS કોડભાું યું ગો ભાટે ના વલળે વાુંકેવતક
ઉનાભો – કોડ જેલા કે #AA0944 – ની જરૂયડે છે . અશીં રાર રીરા અને ભ ૂયા યું ગો ભાટે
અનુક્રભે ફબ્ફે અંકો શોમ છે .
એક લાય તભાયી લેફવાઇટના જોઇતા યું ગો, દે ખાલ અને ગોઠલણ નક્કી કયી રો એ છી
વાઇડફાય ગોઠલલા ભાટે આગ લધો.

Atahualpa થીભ ભાટે શલળે સ ૂચનો
અભે ય ૂ-ટય ૂફ ય આ ભાટે એક વલળે 30 વભવનટનો વલહડમો ફનાવ્મો છે જે Atahualpa
થીભ ભાટે ઉયોવત ગોઠલણ કેભ કયલી એ સ ૂચલળે જુઓ :
http://www.youtube.com/user/everymanmarketing
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લડડ પ્રેવની મ ૂભ ૂત રૂયે ખા અને ગોઠલર્
એક લખત તભે થીભ ઇન્સસ્ટોર કયી દો ત્માય ફાદ તભાયે તભાયી લડડ પ્રેવ લેફવાઇટને
ગોઠલલાની જરૂય ડળે.
લડડ પ્રેવના ઘણા મ ૂભ ૂત વ્મલસ્થાનો ફયાફય ઉમોગી છે , ણ નીચેના જરૂયી પેયપાયો
કયલા ભાટે તભાયી લેફવાઇટના ડેળફોડડ ભાું http://yoursiteaname.com/wp-admin થી
જાલ


Settings > General: તભાયા બ્રોગનુ ું નાભ અને વલળે ઉુંક્વત (જે લેફવાઈટના
ઉયના બાગે દે ખાળે.



Settings > Writing : “Enable the WordPress, Movable Type, MetaWeblog and
Blogger XML-RPC publishing protocols.” ય ક્ક્રક કયો જેથી શલન્ડોઝ રાઈલ
યાઈટય (Windows Live Writer) લાયી ળકામ.



Settings > Reading: અશીંથી ગોઠલી ળકામ કે તભાયી લેફવાઈટ એક બ્રોગ શળે
ુ ) કે એક ક્સ્થય લેફવાઈટ શળે (ક્સ્થય
(મુખ ૃષ્ઠ ય નલી મ ૂકામેરી વલમલસ્તઓ
વલગતો

ધયાલતુ ું

ાનુ).
ું

ક્સ્થય

ાનુ

વુંદ

કયલા

નીચે

મુજફ

કયો,

ફે ાના ફનાલો, જેભ કે “Home” (આ તભારુ મુખ ૃષ્ઠ શળે), અને “Blog” (આ
ફદરાતુ યશેત ુ  ૃષ્ઠ શળે, લડડ પ્રેવ તભે મ ૂકેર નલા વલમલસ્તુને આોઆ - પ્રવવદ્ધ
થમાના ક્રભભાું આ ાના ય ગોઠલી આળે.) તે છી Front Page displays > A
static home page વુંદ કયો અને “Home” તથા “Blog” ડ્રોડાઉન વલગતોભાું વુંદ
કયો
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શલે તભાયી લેફવાઇટ જુઓ, ઉયના મુખ્મ નેવલગેળન ભેન ુ ભાુંથી બ્રોગ “Blog” વુંદ
કયો અને તભને તભાયી નલીન કૃવતઓ અશીં દે ખાળે.


Settings > Privacy. “I would like my blog to be visible to everyone” વુંદ કયો
(આ તભાયી લેફવાઈટની robots.txt પાઈરને ફદરળે જેથી વચડ એંજજન તભાયી
લેફવાઈટને ળોધ હયણાભોભાું ળાભેર કયી ળકે.)



Settings > Permalinks.

તભાયા વલવલધ  ૃષ્ઠો અને કૃવતઓના ાનાઓની કડીને

URL કશે છે . અશીં જઈને તભે URL ભાું કૃવત અથલા ાનાનુું ભથાળુ ઉભેયી ળકો. જો કે
ગુજયાતી રેખો ભાટે ણ કડીઓભાું ભથાળુ અંગ્રેજીનુ ું યાખવુ હશતાલશ છે . વાભાન્સમ યીતે
વુંદ કયો વલકલ્ Month and Name.

ોસ્ટ, ાનાં અને કડીઓ શલળેની વભજર્
આ ભાટે લડડ પ્રેવના મ ૂભ ૂત ઘટક તત્લોને ધ્માનભાું યાખલા.


Posts : ોસ્ટ એ વભમ આધાહયત કૃવતઓ અથલા વલમલસ્તુઓ છે , અને વાભાન્સમ
યીતે તભાયા બ્રોગ “Blog” ાના ય વભમના ઉતયતા ક્રભ મુજફ જોલા ભળે. જો
તભે બ્રોગ ાનુું વતુંદય યીતે કાઢી નાુંખલાનુ ું વુંદ કયી ળકો (તભાયી લેફવાઈટભા
પવત ક્સ્થય ાનુું અથલા ાનાું શળે.) અથલા તભાયી લડડ પ્રેવ લેફવાઈટને એક બ્રોગ
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તયીકે ફનાલો, અશીં મુખ ૃષ્ઠ ય તાજા પ્રવવદ્ધ વલમલસ્ત ુ દે ખાળે. (આ મ ૂભ ૂત
ગોઠલણ છે .) ોસ્ટ ય પ્રવતબાલ આલાની વગલડ શોમ છે , જો કે તભે તેને વતુંદય
ફુંધ કયી ળકો અથલા જરૂયી ોસ્ટ ય તેને વભમ  ૂયતુ ું યોકી ળકો છો.
ોસ્ટ ને વલબાગો “categories” શોમ છે . એ વલબાગો તભે Posts > Categories ભાું
જઈને ગોઠલી ળકો છો. જો તભે કોઇ ોસ્ટ ફનાલો ણ તેને કોઇ વલબાગભાું ન મ ૂકો તો
તે આોઆ અલચગિકૃત “Uncategorized” તયીકે ગોઠલાળે, જેને તભે “Uncategorized”
ને ફદરે ધાયો તે નાભ આી ળકો છો. કૃવતઓના – ોસ્ટના વલબાગો વાઈડફાયભાું એક
વલજેટ “Post categories” લાયીને દળાડલી ળકામ છે .


Pages ાનુ એ ક્સ્થય ાનાું static pages ને દળાડલતો ળબ્દ છે .– એ કામભ દળાડલાતી,
વભમ ય આધાયીત નશીં એલી વલમલસ્ત ુ પ્રદવળિત કયે છે , જેભ કે મુખ ૃષ્ઠ, અભાયા
વલળે અથલા વેલાઓ અથલા વુંકડ વલગતો વલળેના ાનાું. વાભાન્સમ યીતે ાનાુંઓભાું
પ્રવતબાલો આલાની જરૂય શોતી નથી. અને તે આય એવ એવ પીડનો ણ બાગ શોતા
નથી.(આય એવ એવ પીડ વલળે લધુ જાણલા આ રેખ જુઓ) તભાયી લેફવાઈટના
ાનાઓની કડીઓ દળાડ લતો મુખ્મ આડો ટ્ટો આોઆ ાનાુંઓની કડીઓ દળાડલે છે
(ોસ્ટની નશીં, પવત ાનાુંની કડીઓ). ાનાઓને વલબાગ - Category શોતા નથી, ણ
તેભને ચડતા કે ઉતયતાસ્તયભાું ગોઠલી ળકામ છે , (જેભ કે એક ાનાનુ ું ઉાનુ ું
ફનાલી ળકામ) આ ગોઠલણથી એક ડ્રો ડાઉન ભેન ુ ફનળે (થીભ જો આ વગલડ
ધયાલતી શોમ તો), જેભ કે :
“Resources”, “About us” એ મુખ્મ
સ્તયના

ાનાું

છે ,

“WordPress

Themes” લગેયે “Resources” ાના
ના ફીજા સ્તયના અથલા ફા ાનાું
છે .


Links – કડીઓ પવત કડીઓ છે – (url’s) તભાયી લેફવાઈટના વલવલધ ાનાુંઓ ય
અથલા બ્રાહ્ય ાનાઓ ય જલાના વયનાભાઓની માદી. કડીઓને ણ વલબાગો categories શોમ છે . (જે ોસ્ટના વલબાગોથી અરગ શોમ છે ).

કડીઓના વલબાગોની

વલળેતા એ છે કે વાઈડફાયભાું આોઆ તભાયી ફધી કડીઓ અને તેના વલબાગો
દળાડલલા એક વલજેટ “Links” લયામ છે .
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ધ્માનભાં યાખો :


તભાયા ડેળફોડડ ભાું અરગ અરગ જગ્માઓએ ોસ્ટ, ાનાું અને કડીઓ તભે ઉભેયતા
જળો તેભ આોઆ વજાડઈ જળે.



અમુક વલજેટ લાયીને તભે આોઆ તભાયા ાનાું, તાજા કૃવતઓ, વલબાગલાય
કૃવતઓ, વુંગ્રશ, પ્રવતબાલો અને ફીજી લસ્ત ુઓ વાઈડફાયભાું કોઈ તકરીપ લગય
વયતાથી દળાડલી ળવળો.

ઉય વભજાલેરી વલગતોભાું જો શજુ  ૂયી સ્ષ્ટતા ન થઈ શોમ તો કાુંઈ લાુંધો નશીં,
આગની લાતો લાુંચીને વઘળુ એક વાથે વભજી ળવળો.

વાઈડફાય – ફાજુટ્ટી અને શલજેટ
વૌપ્રથભ
વભજીએ.

આ

ળબ્દ

વલજેટ

એ

વલજેટ

વલળે

કોમ્પ્યુટયની

બાાભાું લયાતો એક એલો ળબ્દ છે
જે નાનકડા ઉમોગી અને તૈમાય, કોઈ
લેફ હડઝાઈન જાણકાયી લગય કે કોડ
કયલાની જરૂય લગય લાયી ળકામ
તેલા વોફ્ટલેયને દળાડલે છે . તભાયા
લડડ પ્રેવ બ્રોગના વાઈડફાયભાું વલવલધ
વલમલસ્તુઓ દળાડલલા વલજેટ લયામ
છે ,

જે

તભે

તભાયા

ડેળફોડડ ના

Appearance > Widgets વલકલ્ ય
ક્વરક કયીને, વુંદગીના વલજેટ ય
ભાઉવના ડાફા ફટનથી ક્વરક કયી તેને કડી યાખી વાઈડફાયના વલબાગભાું ખેંચી ફટન
છોડી દે લાથી ઉભેયી ળકામ છે . એ ભાટે તભાયે જ્માું વલગત દળાડ લલી છે તે ભાટે ની મોગ્મ
જગ્મા વુંદ કયી ત્માું મ ૂકી ળવળો.
આ ભાટે લધુ જાણકાયી જોઈએ તો લડડ પ્રેવ.ટીલીના વલજેટ વલળેની લધુ વભજણના વલડીમોને
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જુઓ.
શલે જોઈએ એ ભાટે ની પ્રહક્રમા વલગતલાય
1. તભાયા લડડ પ્રેવ ડેળફોડડ ભાું Appearance > Widgets ભેન ુ ભાું જાલ.
2. ડાફી તયપના બાગભાું ઉરબ્ધફધા વલજેટ તભને દે ખાળે જેભાુંથી કેટરાક ભાન્સમ
વલજેટ લડડ પ્રેવના ઇન્સસ્ટોરેળન લખતે આોઆ મ ૂકાઈ ગમા શળે. લધાયાના વલજેટ
ડાફી તયપ શળે, આ વવલામની સુવલધાઓ ઉભેયલા પ્રચગન લયામ છે . જેભ કે “My
Link Order” પ્રચગન ઇન્સસ્ટોર કયો એટરે તેન ુ ું વલજેટ આોઆ ફને છે , ણ
વાઈડફાયભાું મ ૂકામેર શોતુ નથી.
3. વાઈડફાયભાું વલજેટ ઉભેયલા વૌપ્રથભ લડડ પ્રેવ ડેળફોડડ ના વાઈડફાય વલકલ્ની
જભણી ફાજુની વાઈડફાયની નાનકડી ટ્ટી ય નીચે તયપના તીય ય ક્વરક કયી
તેને વલસ્તાયો. શલે ઉય દળાડ વ્મા મુજફ ડ્રેગ અને ડ્રો દ્ધવતએ, જોઇતા વલજેટને
એ ખારી વલસ્તયે રી જગ્માભાું ઉભેયો, જેભ કે નીચેના ચચિભાું દળાડ વ્મા મુજફ આણે
ાનાઓ ભાટે ના વલજેટ “Pages” ને ડાફા વાઈડફાયભાું, કૃવતઓના વલબાગો
દળાડલતા વલજેટ “Category Posts” ની નીચે મ ૂકી યહ્યાું છીએ. આભ કયલાથી
લેફવાઈટ ય ગોઠવ્મા મુજફ વાઈડફાયભાું આોઆ એ વલગતો દે ખાળે.
અશીં નોંધો કે ટેવસ્ટ વલજેટનો અશીં બય ૂય ઉમોગ કયામો છે . આ વલજેટ HTML કોડ (તથા
એ અંતગડત ઇભેજ મ ૂકલા ભાટે કોડ) લાયલાની સુવલધા ણ આે છે , ઘણા આધુવનક
ટેવસ્ટ વલજેટ PHP કોડ ણ લાયલાની સુવલધા આે છે !

લડડ પ્રેવ નેશલગેળન સશુ લધા અને શલજેટ શલળે લધ ુ ભદદ
આ ભાટે શજુ લધાયે ભદદ અને વલડીમો ભાટે જુઓ “લડડ પ્રેવ.ટીલી નો ભદદ વલબાગ”.
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HTML and CSS કોડ ભાટે શળખાઉને ભાગડ દળડન
આ ભાટે શ્રેષ્ઠ ભદદ તભને ખ ૂફ વયવ કોડ ભાહશવત અને તેના ઉદાશયણો વહશત ભળે એક
લેફવાઈટ ય જે ભાટે ક્વરક કયો W3 Schools.

ુ ર વંાદન સશુ લધા લાયલા શલળે
લડડ પ્રેવની આંતયીક શલઝયઅ
નવુ ાનુ ું અથલા નલી કૃવત / વલમલસ્ત ુ ફનાલલા તભાયા લડડ પ્રેવ ડેળફોડડ ભાુંથી Page >
Add New અથલા Post > Add New ય ક્વરક કયો. આભ કયલાથી લડડ પ્રેવની આંતયીક
વુંાદન સુવલધા ખુરળે, નીચેના ચચિભાું ફતાલેરી લસ્તુઓ નોંધો.
લધુ વલગતો ભાટેના વલડીમો જોલા લડડ પ્રેવના રેખ વુંાદન કયલા ભાટે ના WYSIWYG
પ્રણારીનો ઉમોગ કેભ કયળો.

નોંધ :
રેખભાું ચચિો – ઇભેજ ઉભેયલા ભાટે ફે વલકલ્ો છે . ડાફી તયપ ઉયના બાગે “Upload /
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Insert Image” આઇકોન ય ક્વરક કયીને :

જેથી ભીડીમા રાઈબ્રેયીભાું

ચચિો ઉભેયી ળકામ છે . અથલા વલન્સડોઝ રાઈલ યાઈટય લાયીને.

સ ૂલચત ્રલગન વંગ્રશ ઇન્સ્ટોર કયલા
ુ ને
લડડ પ્રેવનુું પ્રચગન એક નાનકડુું વોફ્ટલેય છે જે તભાયા લડડ પ્રેવ બ્રોગભાું વલળે શેતઓ
ધ્માનભાું યાખીને પવત લડડ પ્રેવ ભાટે જ કોડનો ઉમોગ કયીને ફનાલાયુ ું છે . ઇન્સસ્ટોર કમાડ
છી તે બ્રોગનો એક આંતયીક બાગ ફનીને કાભ કયત ુ ું યશે છે . ભોટાબાગના પ્રચગન ભપત
ઉરબ્ધ છે અને તભાયા લડડ પ્રેવ બ્રોગના ડેળફોડડ ભાુંથી વીધુ ું ઇન્સસ્ટોર કયી ળકામ છે .
ઇન્સસ્ટોર કમાડ છી ણ જ્માું સુધી વલળે પ્રચગનને વહક્રમ એસવટલ ન કયામ ત્માું સુધી તે
ુ ાું માદી અંતગડત દે ખામ છે . એસવટલ કમાડ ફાદ
ઉમોગી થતાું નથી. જો કે તે પ્રચગન ભેનભ
કોઇ તકરીપ કે ખાભી વજાડમ તો તેભને વનસષ્ક્રમ કયી દે લા જોઇએ જેથી તેભના દ્વાયા થતી
અવય દૂ ય થામ. વનસષ્ક્રમ પ્રચગનને ડીરીટ ણ કયી ળકામ છે , જેનાથી પ્રચગન ભાટે ની
પાઈરો આોઆ તભાયી લેફવાઈટભાુંથી દૂ ય થળે.
નીચે દળાડવ્મા છે તે રઘુત્તભ જરૂયી પ્રચગન છે જે અભે તભને સ્લ આમોજજત લડડ પ્રેવની
લેફવાઇટ ય ઇન્સસ્ટોર કયલા સ ૂચલીશુ.ું આ પ્રચગન Plugins > Add New, ભાું જઈ, ળોધ
ભાટેના ખાનાભાું તેભના નાભ મ ૂકી ળોધલાથી ભી યશેળ,ે એ ફાદ તેભને ઇન્સસ્ટોર કયો અને
વહક્રમ કયો :
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ુ ાું તથા વાઇડફાયભાું વલવલધ ાનાઓને
PageMash : તભાયા મુખ્મ નેવલગેળન ભેનભ
જોઇતા ક્રભ મુજફ આમોજજત કયલા, અને દળાડ લલા ન શોમ એલા ાનાુંઓને દે ખાતા
ફુંધ કયલા ભાટે આ ડ્રેગ અને ડ્રો દ્ધવત આધાયીત પ્રચગન લયામ છે . વાભાન્સમ યીતે
ુ ાું તથા ેજ વલજેટભાું
લડડ પ્રેવભાું તભે ઉભેયેરા ફધા ાનાઓ મુખ્મ નેવલગેળન ભેનભ
દે ખાળે, જે તભાયા ભાટે કદાચ લણજોઇતી ફાફત શોમ.



My Link Order : તભાયી કડીઓને અને કડીઓના વલબાગોને ડ્રેગ અને ડ્રો દ્ધવતએ
ક્રભભા ગોઠલલાની વગલડ આે છે .



Subscribe to Comments: તભાયા લાુંચકોએ રેખો ય આેરા પ્રવતબાલોને
વફસ્ર્કાઇફ કયલાની વગલડ આે છે , (જ્માયે એક લાચક કોઇ ફીજાના પ્રવતબાલનો
જલાફ આે તે ભાટે ની સ ૂચના ભેલલા ઉમોગી થઇ ડે છે .)



WP-reCaptcha: પ્રવતબાલ આતા રોકોને જરૂયી વલગતો વાથે ચાય અંકનો કોડ
ઉભેયલાનો યશેળે, જેથી સ્ાભ પ્રવતબાલો યોકી ળકામ. અનેકો સ્ાભ પ્રવતબાલોને આલતા
યોકલા આ જરૂયી પ્રચગન છે . આ વવલામ Akismet અને SI Captcha ણ લયામ છે .
જો કે Akismet ઘણી લખત મોગ્મ પ્રવતબાલોને ણ સ્ાભ દળાડલે છે . છતાુંમ એક વયવ
વગલડ છે .



Redirection: તભને એક ાનાને ફીજા ાના તયપ આોઆ ભોકરલાની સુવલધા
આે છે . જ્માયે તભે કોઇ એક ાના કે કૃવતની કડી ફદરો ત્માયે નલી કડી તયપ જૂની
કડી ય જનાયા લાચકોને ભોકરલા જેલા કાભ ભાટે આ લયામ છે .



All-in-One SEO: લેફવલશ્વભાું ળોધ વુંચારન અને ભેટા ટે ગને ગોઠલલા - જાલલા
તથા લેફવાઇટ વલલયણને આમોજજત કયલા આ લયામ છે . કેટરીક થીભ (જેભ કે
થીવીવ) તેના ોતાના SEO આે છે ત્માયે આ પ્રચગનની જરૂય ડતી નથી.



Google Analytics for wordpress: ગ ૂગર એનાચરહટવવ ભપત વેલા ભાટે વય
ભાધ્મભ.



XML Sitemap: આોઆ તભાયી લેફવાઈટના XML sitemap ફનાલે છે .



EmailShroud: પ્રવતબાલ આનાયાઓના ઇ-ભેર વયનાભા છૂાલી દે છે જેથી
સ્ાભફોટથી તેભને ફચાલી ળકામ. આ લડડ પ્રેવની પ્રચગન માદીભાું ઉરબ્ધનથી. તેને
લેફ યથી ડાઉનરોડ કયીને ળોધીને Plugins > Add New અને “Upload” ય ક્વરક
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કયી છીથી વહક્રમ કયો.


WP-DB-BACKUP: લેફવાઈટનો ફેક અ રેલા ભાટે ઉમોગી છે .



Indic IME : લેફવાઈટભાું, ખાવ કયીને પ્રવતબાલોભાું બાયતીમ બાાઓ રખી ળકલાની
ક્ષભતા આત ુું વલળાર ભોણયા દ્વાયા વલકવીત ઉભેયણ.



Sexy Bookmarks : વોવળમર બુકભાહકિંગ ભાટે ની સુવલધા આતી વ્મલસ્થા જેની
ભદદથી ટ્ વલટય, પેવબુક, ગ ૂગર ફઝ, હડગ, લગેયે ય કડીઓ તથા વલમલસ્ત ુ વલળે
જાણકાયી લશેંચલાની વગલડ ભે છે .

ુ ાયના અનેક ્રલગન ઉરબ્ધ છે . ગ ૂગર
આ શવલામ ર્ લેફશલશ્વભાં શલશલધ જરૂયતો અનવ
ળોધની ભદદથી તે વશેરાઈથી ળોધી ળકામ છે .
Notes


કેટરાક પ્રચગન આોઆ વલજેટ ફનાલી આે છે , જેભ કે ઉય દળાડ વ્મા મુજફ “My
Link Order” પ્રચગનથી ભતુ વલજેટ વાઇડફાયભાું આમોજજત કડીઓ અને કડીઓના
વલબાગો આે છે .



વલશ્વાવાિ પ્રચગનની ખાિી ના શોમ તેલા સ્ત્રોિભાુંથી પ્રચગન ઉભેયળો નશીં, કાયણકે
આલા પ્રચગન PHP કોડ લાયીને તભાયી લેફવાઈટને ફુંધ કયી ળકે છે . Plugins
>Add New દ્વાયા લડડ પ્રેવ.ઓગડ ભાુંથી ભતા પ્રચગન ભશદુંળે શાવનકાયક નશીં શોમ, જો
કે તે ફયાફય ચારતા શોલાની વજ્જડ ખાિી નથી.



કેટરાક ખ ૂફ વયવ પ્રચગન (ગ ૂગરભાું ળોધો PHP Execution અથલા Advanced Text
Widget) તભને આલા પ્રચગન લડે PHP કોડ વાઈડફાયભાું અને ાનાઓભાું
ઉમોગભાું રઈ ળકો છો. જો તભે PHP જાણતા શોલ તો આ તભને વાઇડફાય
વલમલસ્ત ુ ભાટે વનમુંિણ આળે.



પ્રચગન ભેલલા ભાટે ના કેટરાક ઉમોગી ઓનરાઈન સ્થાનોભાું રોયે રના બ્રોગ દ્વાયા
સ ૂચચત પ્રચગનની ખ ૂફ રાુંફી માદી, મોસ્ટની લેફવાઈટ યના પ્રચગન, રેસ્ટય ચાનના
વલકવાલેરા પ્રચગન જેલા અનેક ઓનરાઈન વલકલ્ો ઉરબ્ધ છે .
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શલન્ડોઝ રાઇલ યાઇટય (શલન્ડોઝ ભાટે ) અને બ્રોગો (ભેક ભાટે )
ુ ંુ વર્જન
લાયીને લૈબલી શલમલસ્તન
વલન્સડોઝ રાઈલ યાઈટય એક અવતળમ સુદય
ું
વાધન છે જેની ભદદથી તભાયા બ્રોગ ભાટે
ુ ુ ું વર્જન કયી ળકામ. લડડ પ્રેવની આંતયીક વુંાદન
અવતળમ વમ ૃદ્ધ અને લૈબલી વલમલસ્તન
સુવલધા કયતાું ણ તે લધુ પ્રબાલી છે અને ઘણાું ફધાું ચચિો અને વલડીમો વાથેની ોસ્ટ
પ્રવવદ્ધ કયલા ખ ૂફ ઉમોગી છે . આ રાઇલ યાઈટયની ભદદથી ઓપરાઈન વલમલસ્ત ુ
વર્જન કયીને લડડ પ્રેવના આંતયીક XML-RPC પ્રોટોકોરની ભદદથી પ્રવવદ્ધ કયી ળકામ છે .
(તભાયા બ્રોગ ભાટે આની અનુભવત અાઈ શોલી જોઇએ, જુઓ Settings ભેન ુ ).
બ્રોગો ઉય જેલી સુવલધા ધયાલત ુ ું ભેક ભાટે ન ુ ું વભાન વોફ્ટલેય છે અને આળયે $30
ચ ૂકલીને ભેલી ળકામ છે .
લડડ પ્રેવ ય ચચિો પ્રવવદ્ધ કયલાનો વાભાન્સમ યસ્તો આ મુજફ છે 1. પોટો અથલા ઉમોગી ચચિને કોમ્પ્યુટયની શાડડ ડ્રાઈલ ય વુંગ્રશો.
2. લડડ પ્રેવ આંતયીક વુંાદન સુવલધા લાયીને એ ચચિને અરોડ કયો, અને ત્માુંથી
જોઈતા ભાભાું તેને ગોઠલો.
નોંધ: વલન્સડોઝ રાઈલ યાઈટય પવત ોસ્ટ ફનાલલા ભાટે ઉમોગી છે , ાના ભાટે નશીઁ,
તેથી જો તભે એક ાનુું ફનાલતા શોલ તો એ ભાટે ોસ્ટના એચટીએભએરને ેજભાું મ ૂકો
અને ત્માય ફાદ ોસ્ટ ડીરીટ કયી દો.
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વાયાંળ
આ નાનકડી ુક્સ્તકાભાું અભે લડડ પ્રેવની ભદદથી એક આકડક અને ઉમોગી લેફવાઈટ
ડીઝાઇન કયી ળકામ તે ભાટે મ ૂભ ૂત વલબાલના અને જાણકાયી મ ૂકલાનો વુંવનષ્ઠ પ્રમાવ
કમો છે . આળા છે કે આ તભને ઉમોગી વનલડળે. (તભે અશીં સુધી લાુંચી યહ્યા છો એનો
અથડ એ જ રઈ ળકામ કે ઉમોગી વનલડયુું શળે.  )
લડડ પ્રેવના અભ ૂત ૂલડ વલકાવ અને લયાળને રીધે તેની વાથે અનેક અખતયાઓ કયી
ળકામ છે , તેના લૈવલધ્મબમાડ અનેક ઉમોગો છે . લડડ પ્રેવ વલમલસ્તુના આમોજનની એક
અનોખી વ્મલસ્થા છે . અને તેથી જ અત્માય સુધી ફનેરી આલી કોઈ ણ કન્સટે ન્સટ ભેનેજભેન્સટ
વ્મલસ્થા કયતા તે લધુ પ્રચચરત છે . એ પવત ભપત અને લયાળભાું એક નલા વનળાીમાને
ણ વય રાગે તેલી વ્મલસ્થા જ નથી, યું ત ુ એ વાથે તેની અવુંખ્મ ળક્યતાઓ અને
વલકલ્ો એક  ૂણડ વભમના હડઝાઈનયને ણ વલચાયલા ભજબ ૂય કયી દે એટરી લૈવલધ્મ ૂણડ
છે .
જો આ ઇ - ુસ્તક તભને ગભી શોમ તો લડડ પ્રેવ વલળે અનેક રેખો તથા આ ઇ – ુસ્તકના
વર્જન ભાકડ ના લેફનાય

ભાું જોડાલ અથલા તેના વલડીમો ભદદ ેકેજ ખયીદો. તેની

ભદદથી તભને લડડ પ્રેવ વલળે ઘણુ ું લધુ જાણલા ભળે જેની ભદદથી તભે સુદય
ું
લેફવાઈટ
ફનાલી ળવળો જે તભને મુરાકાતીઓની વુંખ્મા અને કભાણીના આંકડા, ફુંને લધાયી
આળે.
Mazel Tov! ભતરફ ચારો, ભારુ નવીફ વારુ છે , લડડ પ્રેવના વર્જન અને વલકાવ રીધે ભાયા
જેલા અનેક રોકોને વલચાયોના અને ગભતી વલમલસ્તુના પ્રચાય પ્રવાયનુ ું ભાધ્મભ ભળયુ ું છે .
એથી લધુ લડડ પ્રેવને કભાલાનુ ું વાધન ફનાલી ચ ૂકેરા લેફ હડઝાઈનયો, નાના ધુંધાદાયીઓ,
નપા લગય ચારતી વુંસ્થાઓ લગેયેને ખ ૂફ ઉમોગી વાધન ભળયુ ું છે .
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ુ ાદક શલળે ભાકશતી અને વંકડ શલગતો
રેખક તથા અનલ
ભાકડ ફેન્સટેય ુ એક લેફવાઇટ ડેલરોય, પ્રવળક્ષક, ઇન્સટયનેટ ભાકે ટય
અને વાશવીક છે . તે અભેયીકાના હપરાડેલ્પીમાભાું યશે છે અને
ગ્રાશકોને કઈ યીતે આકડક અને પ્રબાલી લેફવાઈટ ફનાલી ળકામ
તે ળીખલે છે , રેખક છે અને વળક્ષક છે .
ભશેયફાની કયીને ધુંધાકીમ અલવયો ભાટે , ખાનગી લેફ પ્રવાયણો
અને પ્રવળક્ષણ વળચફય ભાટે તથા લેફવાઈટ હડઝાઇન ભાટે વુંકડ કયો.
ભાકડ

ફેન્સટેઉ,

marc@everymanmarketing.com,

http://WordpressAcademy.biz

W: (215) 376-4345 અથલા ટ્ વલટય ય : http://twitter.com/mbeneteau

જીજ્ઞેળ અધ્મારૂ મ ૂભ ૂત યીતે વ્મલવામે એક વવવલર ઇજનેય છે
અને છે લ્રા આઠ લડથી લધુ એ ક્ષેિભાું કામડયત છે . ગુજયાતી
લેફવાઇટ અને બ્રોગ વલળેના ળોખને રઈને 2007થી તે બ્રોચગિંગ
ના ક્ષેિભાું છે અને ગુજયાતી લેફવાઇટ “અક્ષયનાદ” વુંચાચરત કયે
છે . લડડ પ્રેવની ભદદથી ધુંધાકીમ યીતે લેફવાઇટ વનભાડણના ક્ષેિભાું
તેભણે દાડણ કયુું છે .
ભશેયફાની કયીને લેફવાઈટ હડઝાઇન – ખાવ કયીને બાયતીમ
બાાઓભાું લેફ ડીઝાઈન ભાટે વુંકડ કયો.
જીજ્ઞેળ અધ્મારૂ, adhyaru19@gmail.com, http://aksharnaad.com
M : (+91) 997 441 0868 અથલા ટ્ વલટય ય : http://twitter.com/adhyaru19
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