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  کد ھای عمومی

  .با یک مقدار در وبالگ شما جایگزین میشود. این کد ھا را میتوانید در ھر جایی از قالب وبالگ خود قرار دھید

  .نیلوبالگ بھ کوچک یا بزرگ بودن حروف حساس است: نکتھ 

  توضیح  کد

>-BlogUrl -<  آدرس وبالگ  

>-BlogXmlLink -<   لینک آر اس اس وبالگ( RSS ) 

> -PostAuthor -<  نام نویسنده وبالگ یا مدیر وبالگ  

>-BlogAbout -<  است... توضیحات وبالگ کھ معموال معرفی کننده مطالب و  

>-BlogTitle -<    وبالگ آزمایشی: مثل, عنوان وبالگ  

>-BlogCustomHtml - <   اسکریپت ھا خاص کاربر کھ در تنظیمات وبالگ وارد شده
  است ماندد پخش کننده آھنگ 

>-ArchiveTitle -<  نمایش آرشیو مطالب ماھانھ ساالنھ یا ھفتگی  

  

  بالک ھای جانبی وبالگ

  > - ArchiveTitle-<بالک 

درون این بالک بھ تعداد ماه ھا یا محتوای . این بالک مشخص کننده جایگاه آرشیو مطالب ھفتگی ماھانھ یا سالنھ است 
در این . با تعیین نوع نمایش آرشیو تغییرخواص در وبالگ نمایش داده میشود .  ھفتھ ھای مطالب آرشیو تکرار میشود
  بالک کد ھای زیر قابل مشاھده ھستند

>-ArchiveTitle -<  با . عنوان آرشیو با توجھ بھ ھفتگی یا ماھانھ بودن
  الگ بھ نمایش در می آیدتنظیم در تنظیمات وب

>-ArchiveLink -<  مشخص کننده آرشیو ماھانھ یا ھفتگی  

  

  >-LinkTitle-< بالک 

وارد ) بینک ھا ( کد ھای درون این بالک بھ تعداد پیوند ھا .  این بالک مشخص کننده جایگاه پیوند ھای وبالگ است
  :کد ھای درون این بالک بھ شرح زیر است. شده توسط نویسنده تکرار میشود 

>-LinkTitle -<   سایت گوگل: عنوان پیوند مثل  

>-LinkUrl -<   آدرس پیوند )URL (  مثل :
http://www.google.com 
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  >- PostTitle-<بالک 

ده مطلب آخر بھ بھ صورت پیش فرض . این بالک مشخص کننده جایگاه و نحوه نمایش آخرین مطال وبالگ است 
کد ھای استفاده شده در . نمایش در خواھد آمد کھ میتوان از قسمت تنظیمات وبالگ تعداد آخرین مکطالب را تغییر داد

  :این بالک بھ شرح زیر است 

> -PostTitle -<  عنوان مطلب  

> -PostDate -<   مطلب ارسال شده کھ نوع نمایش در بخش نمایش تاریخ
  .تنظیمات وبالگ قابل تغییر است

> -PostTime -<   نمایش زمان مطلب ارسال شده  

> -PostLink -<   لینک مطلب ( نمایش صفحھ مطلب(  

  

  >-AuthorName-<بالک 

نویسندگان بھ صورت خودکار در این بالک تعریف این بالک جایگاه و نجوه نمایش نویسندگان وبالگ است تعداد 
  :کد ھای استفاده شده در این بالک بھ شرح زیر است . میشود 

>-AuthorName -<  نام نویسنده  

>-AuthorLink -<   آدرس صفحھ آرشیو و نماییش تعداد مطالب ارسال شده
  .توسط این نویسنده 

  

  >- CategoryPosts-<بالک 

این بالک بھ تعداد .  موضوعات و موضوع بندی  مطالب در وبالگ استاین بالک در حقیقت نحوه نمایش و جایگاه 
  :کد ھای استفاده شده در این بالک بھ شرح زیر است . موضوع بندی وبالگ در وبالگ تکرار میشود 

>-CategoryPosts -<  ھنوان عوضوع  

>-CategoryLink -<   مطالب مرتبط با این موضوعآدرس نمایش آخرین  

  

  >BlogProfile--< بالک

این بالک جایگاه و نحوه نمایش تصویر نویسنده وبالگ و ھمچنین توضیحاتی کھ نویسنده وبالگ درباره خود داده 
تمام محتوای این بالک موقعی نمایش داده خواھد شد کھ نویسنده تصویریا توضیحی در مورد خود قرار داده . است
  :محتوای ذداخل این بلوک بھ شرح زیر است . باشد

>-BlogAbout -<  توضیحاتی در مورد نوسنده وبالگ  

>-BlogPhotoLink -<  نویسنده  بالک تعیین کننده چگونگی نمایش تصویر.  

>-BlogProfileLink -<  بالک تعیین کننده پروفایل نویسنده  

  



 
گ ال ب و ل ی ن ت  ی ر ی د م ط   س و ت ی  ح ا ر  ط

 
Niloblog.com 

  >BlogPhoto<بالک 

یا لوگوی وبالگ استفاده میشود تمامی محتویات این بالک موقعی نمایش داده این بالک برای نمایش تصویر نویسنده 
  .میشود کھ نویسنده وبالگ تصویر یا لوگوی خود را در قسمت تنظیمات وبالگ قرار داده باشد

>-BlogPhotoLink-<   لینک و تصویز انتخاب شده توسط نویسنده وبالگ.  

  

میتواند در خارج از بالک > -BlogAbout-< و >- BlogPhotoLink-<الزم بھ ذکر است کھ کھ دھای 
>BlogProfile< یا >BlogPhoto<  و این بالک ھا بیشتر برای محافظت از بھ ھم ریختگی شکل . نیز قرار گیرند

  .نھایی وبالگ در صورت تعیین نکردن تصویر یا توضیحات وبالگ است 

  

  بالک ھای سازنده صفحات

  > BlogPost< بالک 

شروع و توسط  >BlogPost<این بالک توسط . و جایگاه نمایش مطلب است نحوه  > BlogPost< بالک 
>BlogPost /< تگ ھای اختصاصی این مطلب بھ شرح زیر میباشد .  بھ پایان میرسد:  

> -PostTitle -<  عنوان مطلب ارسال شده  

> -PostContent -<  متن کامل مطلب ارسال شده  

> -PostDate -<   ارسال مطلبتاریخ  

> -PostTime -<  زمان ارسال مطلب  

> -PostLink -<   آدرس مستقیم صفحھ ھر مطلب مانند :
hدp://www.demo.niloblog.com/post/158 

> -PostAuthor -<  نام نویسنده وطلب ارسال شده  

>BlogComment<  بلوک نمایش نظرات ھر مطلب  

>BlogExtendedPost<   ادامھ مطلب( بلوک ادامھ پست (  

> -PostHit -<  نمایش بازدید ھر مطلب  

  

  >BlogComment<بالک 

محتوای این بالک موقعی نمایش داده خواھد شد  کھ . این بالک برای درج نظر برای ھر مطلب ارسالی قرار میگیرد
  .مجاز است > BlogPost< استفاده از این تگ تنھا در بالک . امکان درج نظر برای مطلب فعال باشد

  >BlogExtendedPost<بالک 

این .محتویات این بالک نمایش داده خوھد شد باشدادامھ مطلب صورتی کھ مطلبی داری  بخش  سرویس نیلوبالگ دردر
 > BlogPost< استفاده از این بالک تنھا در قسمت .  قرار میگیرد >- PostContent-<   بلوک معموال بعد از تگ 

  مجاز است
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  کد افزودن بخش ادامھ مطلب

> -PostContent-><BlogExtendedPost><br><a 
href="<-PostLink -<"<ادامھ 

  >a></BlogExtendedPost/<مطلب

  درج خبرنامھ در وبالگ

چنانچھ بعد . با قرار دادن این کد در جای دلخواه در قالب وبالگ خود میتوانید از خدمات خبر نامھ وبالگ استفاده کنید 
وبالگ خود نیافتید لطفا در قسمت تنظیمات وبالگ خود تیک خبر نامھ را بر دارید تا  از قرار دادن کد خبر نامھ را در

  .خبر نامھ برای شما فعال شود

 

 

  

  درج نظر سنجی در وبالگ

چنانچھ بعد از قرار دادن این کد . سنجی حرفھ ای نیلوبالگ را برای وبالگ ھا قرار دھید با این کد میتوانید نظر 
 .تغییری در وبالگ احساس نکردید کطفا از قسمتدیریت وبالگ خود نظر سنجی جدید را ثبت کنید 

  

  

  

  

  درج آمار گیر حرفھ ای در وبالگ ھا

  .برای درج آمار گیر حرفھ ای در وبالگ خود لطفا کد زیر را در یکی از بالک ھای وبالگ خود قرار دھید 

>BlogCounter< 
>h3<آمار>/h3<  
  >Online-><br-<:  آنالین

  >Today-><br-<:  امروز بازدید
  >Yesterday-><br-<:  دیروز بازدید
  >Week-><br-<:  گذشتھ ھفتھ بازدید
  >Month-><br-<:  گذشتھ ماه بازدید

  >Year-><br-<:  گذشتھ سال بازدید
  >All-><br-<:  بازدید کل

  >BlogPosts-><br-<:  مطالب کل تعداد
  >BlogComments-><br-<:  نظرات کل تعداد

>/BlogCounter<  
  

  قرار دادن فرم عضویت در وبالگ

>BlogMail< 
  خبرنامھ

>p< 
>MailFormFieldSize:20< 

  
>MailFormSubmit :عضویت <  

>-MailForm-< 
>/BlogMail><p<  

>BlogPoll< 
  سنجی نظر
>p< 

>PollFormSubmit :ثبت <  
>PollFormResult :نتایج <  

>PollFormItemsStyle:font-size:12px;font-
family:Tahoma;color:#000<; 

  
>-PollName-><br /< 

>-PollItems -< 
>/BlogPoll<  
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  . عضو گیری در وبالگ خود میتوانید کد زیر را در وبالگ خود قرار دھیدبرای 

>center< 
            >form method='post' action='/register-user.php?task=dologin' 

style='margin:0px<'  
              >table dir='rtl' style='margin-top:8px<' 

                >tr< 
                  >td class='fon' style='font-size:11px'><div style='padding-
boدom:3px<'کاربردي نام  :>/div></td<  
                  >td><input name='user' type='text' class='fon' 

style="background-color: #F5F5F5;-webkit-border-radius:12px" dir='ltr' 
size='15' /></td< 

                >/tr< 
                >tr< 

                  >td class='fon' style='font-size:15px'><div style='padding-
boدom:3px<'عبور رمز  :>/div></td<  
                  >td><input name='password' type='password' class='fon' 

style="background-color: #F5F5F5;-webkit-border-radius:12px" dir='ltr' 
size='15' /></td< 

                >/tr< 
              >/table< 
              >div style='text-align:center;margin-top:5px;' dir='rtl<' 

                >input name='sabt' type='submit' class='fon' style="background-
color: #C0C0C0" onclick="javascript:formatx=/^[a-zA-Z0-9]([a-zA-Z0-9-

_]{0,50}[a-zA-Z0-9])?$/; 
if(!formatx.test(document.getElementById('username').value)){alert)'نام 

 - و_  ھای عالمت و اعداد انگلیسی، حروف شامل فقط تواند می کاربردی
 ";{;document.getElementById('username').select();return false;)'باشد

value='ورود'/<  
>p< 
>center><a href='/register-user.php?task=forget<'عبور رمز بازیابي>/a<  
  

              >/div< 
              >/ul< 
            >/form< 
          >p style="text-align: center;"><a href="register-user.php" 

target="_blank"><img 
src="hدp://www.niloblog.com/files/images/k610｀7pg2c7iav3zriu.gif" 

title"=وبالگ در عضویت "alt="" /></a<  
          >/div<  
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