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سوالی که ممکن است شما هم پرسیده باشید که دقیقا وردپرس چیست و چه کاری را انجام 
میدهد شاید هم به کرات نام وردپرس را شنیده و یا در حال استفاده از آن هستید اما خالی از لطف 

حتی ممکن است این  وردپرس چیست و چرا باید از وردپرس استفاده کنیم ؟ نیست اگر بدانیم
سوال مشتریان زیادی از شما که طراح وب سایت هستید باشد پس با ما همراه باشید تا وردپرس 

 . را به صورت کامل شرح دهیم

 وردپرس جیست ؟

 CMS ( content یک سیستم مدیریت محتوا یا به اختصار Wordpress وردپرس
management system )  است که کار مدیریت کردن محتوای وب سایت ما را انجام میدهد

یعنی تمامی متن ها، تصاویر ، صدا ها و هر نوع محتوای دیگری را میتوان با استفاده از وردپرس 
مدیریت کرد در کل وردپرس برای مدیریت استفاده می شود که میتوانیم از قالب های محتلفی نیز 

 . استفاده کنیم و وب سایتمان را طراحی کنیمدر آن 

 

حاال که در رابطه با مدیریت محتوا صحبت شد باید بدانیم که وب سایت از دامنه و هاست ) فضای 
میزبانی وب سایتمان ( و سیستم مدیریت محتوا تشکیل میشود ، وب سایت از نظر نوع کاربردی 
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ت یبه دسته های مختلفی تقسیم میشود مانند : وب سایت فروشگاهی، وب سایت خبری، وب سا
 ... شرکتی و

جدای از مبحث ظاهر وب سایتمان باید به نحوی مطالب، تصاویر، ویدئو و یا هر چیز دیگری را 
بتوانیم در آن نمایش و مدیریت کنیم که اینکار را با سیستم های مدیریت محتوا انجام میدهند 

 . مانند وردپرس

 وردپرس به زبان ساده 

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا برای طراحی وب سایت های مختلفی مانند شرکتی، 
فروشگاهی، خبری و ... است که به صورت رایگان و متن باز در اختیار ما قرار میگیرد و پس از 

 . است و دامنه وب سایت ما آماده استنصب بر روی ه

 ۳۰۰۲هوستون تگزاس از سال  ۱۸۹۱ژانویه  ۱۱متولد  مت مولنوگ وردپرس توسط فردی به نام
 . طراحی و توسعه یافته است

 امکانات وردپرس

 

 مدیریت نوشته ها مانند اخبار، مقاالت و مطالب سایت 
 س با ما، درباره ما و... که نیازی به تغییر در بازه های مدیریت صفحات ایستا مانند تما

 زمانی کوتاه ندارد
 مدیریت کاربران برای عضویت یا هر کار دیگر 
 قالب وردپرس امکان تغییر ظاهر وب سایت با مدیریت پوسته و یا 
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 مکاناتی مانند گالری تصاویر، آمار وب سایت و هر چیزی که نیاز امکان افزودن هر نوع ا
 افزونه وردپرس باشد تحت عنوان

 امکان برون بری یعنی خروجی گرفتن از کلیه اطالعات برای انتقال به وب سایت دیگر 
  قالب وب سایت در سفارشی سازیامکان ویرایش آنالین و لحظه ای 
 سادگی بیش از حد برای ایجاد تغییرات دلخواه 
 وجود افزونه یا پالگین های رایگان بسیار 
 وجود قالب های رایگان زیاد برای تغییر ظاهر وب سایتمان 
 ار ساده و حرفه ای خواهد بودبسی سئوی وردپرس 
 مدیریت منوی وب سایت 
 مدیریت ابزارک ها برای نمایش امکانات در وب سایت 
 مدیریت دسته بندی مطالب و کلمات کلیدی و برچسب ها 
 امکان سفارشی تا حد مرگ !!! در وردپرس 
 مدیریت نظرات و دیدگاه های کاربران 
 امکان استفاده از وردپرس شبکه برای ایجاد وب سایت های وبالگ دهی 
 پشتیبانی از نصب محلی و هسته قابل حمل 
 راه اندازی فروشگاه اینترنتی 
 و هر گونه امکانی که شما بخواهید 

 موارد استفاده وردپرس

 : از وردپرس میتوان برای طراحی هر گونه وب سایتی استفاده کرد مانند

 یت فروشگاهیطراحی وب سا 
 طراحی وب سایت فروش فایل 
 طراحی وب سایت شرکتی 
 طراحی وب سایت شخصی 
 طراحی وب سایت خبری 
 ایجاد انجمن و فروم 
 وب سایت های دانشگاهی 
 طراحی وب سایت معرفی مشاغل و آگهی 
 طراحی وب سایت عکاسی 
 و هر گونه وب سایتی که شما مد نظر دارید 
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 امنیت وردپرس

 

مهم ترین شاخصه یک وب سایت شاید امنیت آن است چرا که با اطالعات خود شما و کاربرانتان 
وردپرس بسیار امن  سر کار دارد پس مهم است که وب سایتی امن داشته باشید ! نگران نباشید

است برخالف تصور برخی که فکر میکنند وردپرس به دلیل انتشار نسخه های متن باز ) هسته 
وردپرس به صورت عمومی منتشر می شود ( نا امن است چرا که اگر ما میتوانیم وردپرس را تغییر 

ین نیز راه حلی دهیم پس هکر های عزیز هم میتوانند اما باید بدانید تیم بزرگ وردپرس برای ا
داشته است و آن استفاده از سازو کار پیچیده احراز هویت برای تایید دسترسی هاست شاید شما 

تنها فرم ورود را ببینید اما در پس آن پیجیدگی تقریبا غیر قابل نفوذی است با شرط حفظ نکات 
 .را در اینجا کامال یاد بگیرید امنیت وردپرس امنیتی که میتوانید

 شخصی سازی ظاهر وردپرس

وردپرس از قالب های متعددی برای ظاهر وب سایت استفاده میکند که امروزه میتوانید با صفحه 
خود را ساز های مختلف هم هر نوع ظاهری که بخواهید بدون دانش برنامه نویسی وب سایت 

طراحی کنید ، قالب وردپرس یا پوسته وردپرس را میتوانید به رایگان دانلود کنید و یا از فروشگاه 
مبنا استور خریداری کنید تا وب سایت خود  فروشگاه قالب وردپرس های معتبر مانند تم فارست و

 .ا طراحی کنیدرا در عرض چند دقیقه و با ظاهری زیب

 توسعه وردپرس

وجود کتابخانه های آماده برای طراحی قالب یا افزونه وردپرس و بخش جامع توابع وردپرس باعث 
شده است تا متخصصان زیادی بفکر طراحی قالب وردپرس بیافتند و همین امر تعداد زیادی قالب 

و هم غیر رایگان منتشر می  و افزونه وردپرس را راهی بازار کرده است که هم به صورت رایگان
 .شوند

برای طراحی یا توسعه قالب وردپرس، افزونه وردپرس و خود وردپرس استفاده می  توابع وردپرس
 . م از آنها استفاده کنیمنوشته شده اند و میتوانی PHP شود که با زبان برنامه نویسی

 سئوی وردپرس
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یکی از علت های انتخاب وردپرس به عنوان سیستم مدیریت محتوای محبوب کاربران رابطه بسیار 
عالی آن با موتور های جستجو گر است چرا که به سادگی میتوانیم فاکتور های سئو را رعایت کنیم 

 .  شده استو از نظر کد نویسی بسیار استاندارد طراحی و نوشته 

 آموزش قدم به قدم سئوی وردپرس

 پشتیبانی وردپرس

با وجود وب سایت های ارائه دهنده خدمات وردپرس به زبان پارسی خیالتان از بابت پشتیبانی 
هم استفاده نکرده باشید  مبنای وردپرس راحت باشد عالوه بر آن حتی اگر از امکانات و محصوالت

ما با کمال میل آماده ارائه پشتیبانی دائم و رایگان به شما کاربران عزیز هستیم کافیست از طریق 
 .پشتیبانی آنالین با ما ارتباط بگیرید تا کارشناسان مشکالت شما را رفع کنند

 آمار استفاده از وردپرس

درصد وب سایت های جهان از وردپرس  ۲۲بیش از  wordpress.org طبق گفته وب سایت
استفاده میکنند که آمار قابل توجهی است وب سایت های معتبر زیادی هم از وردپرس استفاده 

کرده اند مانند وبالگ یاهو ، وبالگ گوگل ، مجله نیویورک تایمز ، دانلود ها و ... پس با خیالی 
ب کنید چرا که اگر این وب سایت ها به چالش کشیده میشدند از وردپرس استفاده راحت انتخا

 . نمیکردند

 از کجا شروع کنم ؟

برای طراحی سایت از کجا باید شروع کنیم ما مراحل را به شما خواهیم گفت و در کنارتان خواهیم 
 بود

 آموزش طراحی سایت با وردپرس  نصب وردپرس .۱
 مرحله اول نصب وردپرس است که میتوانید یاد بگیرید

 مدیریت نوشته ها در وردپرس .۳
قسمت مهم بعدی باید بدانیم در وردپرس چگونه میتوانیم مطالب خود را اضافه کنیم 

را  آموزش گوتنبرگ وردپرس یک سیستم ویرایشگر نوشته جدید با نام گوتنبرگ هم دارد
 مطالعه کنید
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 برگه ها در وردپرس مدیریت .۲
 س با ما و .. چه باید کرد ؟برای مدیریت صفحاتی مانند تما

 انتخاب قالب مناسب برای وردپرس .۱
چگونه قالب خوب برای وب سایتمان انتخاب کنیم ، معیار های انتخاب قالب وردپرس 

 چیست ؟
 افزونه های وردپرس .5

 چطور افزونه وردپرس اضافه کنیم و چگونه از آنها استفاده کنیم ؟
 توابع وردپرس .6

 برای توسعه وردپرس چه کاری انجام دهیم ؟
 آموزش سئوی وردپرس .7

 راه کار های افزایش بازدید و فروش وب سایت چیست و چگونه باید انجام دهیم ؟

در باال لیست اقدامات ضروری که از ابتدا باید انجام دهید نوشته شده است که میتوانید با کلیک بر 
 .ان وارد قسمت مربوطه شوید و اطالعات کاملی را دریافت کنیدروی هر عنو

 نتیجه گیری نهایی

با توجه به آمار و سادگی استفاده از وردپرس و صد البته بروزرسانی های مداوم و رایگان آن شما 
 ... چه نتیجه ای میتوانید بگیرید با ما در میان بگذارید

نظرات ) دیدگاه ها ( وارد کنید تا دیگر اعضای وب  لطفا تجربه استفاده از وردپرس را در قسمت
 .سایت هم اطالعات جامع تری کسب کنند
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