
 

 

 

 محتوا وردپرس تیر یمد ستمیس

 :های اصلی مقالهسرفصل

 تاریخچه وردپرس 
 سیستم مدیریت محتوا وردپرس 
 دالیل محبوبیت وردپرس 
 معایب وردپرس 
 اندازی کرد؟توان با وردپرس راههایی را میچه سایت 
 اندازی یک سایت با سیستم مدیریت محتوای وردپرسمراحل راه 
 کنندگان از وردپرسآمار استفاده 

 :تاریخچه وردپرس

در روزهای  سیستم مدیریت محتوا توسط مایک لیتل و مت مولنوگ آغاز شد. این ۲۰۰۳وردپرس در سال 
های بیشتری را به آن اضافه ویژگی های جدید،اولیه خود روی وبالگ نویسی متمرکزشده بود، اما نسخه

های این پلتفرم پیشرفت ۲۰۰۴گسترده سبب شد تا در سال  هایکرد. همچنین ایجاد یک کتابخانه افزونه

http://nasv.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/


 

 

دیریت های مسی به سیستمعطفی برای انتقال وردپرس از سکوی وبالگ نوی چشمگیری داشته و نقطه
ها یا حتی های پیچیده، فروشگاهسایتتواند برای ساختن وبامروزه وردپرس می .امروزی بود محتوای

 .راحتی مورداستفاده قرار گیردهای اجتماعی بهشبکه

 
 cms سوردپر 

 :سیستم مدیریت محتوا وردپرس

 شده است و از پایگاهباشد که با پی اچ پی نوشتهمی وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای رایگان
 های مدیریت محتوا، وردپرس نامترین سیستمکند به عبارتی یکی از محبوبمی استفاده  mysqlداده

برایمان راحت کرده است و تنها با چند ساعت صرف زمان بدون  را سایتطراحی وب دارد که ساخت و
انتشار  .اندازی کردسایت پویا را به کمک وردپرس راهتوان یک وبنویسی میو برنامه نیاز به دانش فنی

پذیر هرلحظه توسط وردپرس امکان درروزرسانی آن ترین زمان ممکن و ویرایش و بهمحتوا در کوتاه
 .باشدمی
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 :دالیل محبوبیت وردپرس

 :باز استکاماًل رایگان و متن .۱

ازی ستوانید در هسته آن دست برده و آن را شخصیمنبع باز بودن وردپرس به این معنی است که می
 .کنید

 :سایتی با آن وجود داردامکان طراحی هر نوع وب .۲

 .دهدهای رایگان و غیر رایگان این امکان را به شما میاز قالب و افزونه ایوجود طیف گسترده

 :سازی آسانشخصی .۳

ای به نام ویژوال کامپوزر و المنتور )که جزو پرکاربردترین صفحه سازها این قابلیت به کمک افزونه
 .پذیر استهستند( امکان

 :امنیت باالی وردپرس .۴

اند، سبب محبوبیت آن شده انجام داده وردپرس ان برای حفظ امنیتدهندگاقدامات امنیتی که توسعه
 .کننددهد سریعًا آن را رفع میپذیری جدیدی در آن رخ میکه آسیباست؛ تا هنگامی

 :پشتیبانی مناسب .۵

د و با باشدهنده و پشتیبان در سراسر وب میها توسعهمیلیون باز بودن آن داراینوردپرس به دلیل مت
 های زیادی در حال پشتیبانی وردپرسسایتشمار آن وبهای بیسادگی و قابلیت توجه به پیشرفت و

 .صورت رسمی و غیررسمی در جهان هستندبه

 :های مختلفمدیریت انواع رسانه .۶

 .های ویدئویی و صداها را نیز اداره کردتوان تصاویر، فایلبر نوشتن متن میبه کمک وردپرس عالوه 
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 :هماهنگی آسان با هر سرویس یا اپلیکیشنی .۷

بسیاری را به سایت وردپرس تان اضافه کنید، مانند افزونه فرم  توانید کاربردهایها میبا نصب افزونه
 .باشدنیازهای اساسی هر سایتی می تماس که از

 :طور بالقوهبهترشدن وردپرس به .۸

اند و در آینده نزدیک احتمااًل انگیزی افزایش پیداکردهشگفت وکار به طرزهای وردپرسی کسبسایت
ر و گسترده تسریع تر، تعداد کاربران بیشتر وردپرس، داشبوردهایمثل ابزارهای سئو بهینه هاییپیشرفت

 .دو چیزهای بیشتر دیگر را شاهد خواهیم بو

 :حال قویمحیط مدیریت بسیار ساده و درعین .۹

 سازی کهتنظیمات همان صفحه استفاده کرده و هر شخصی توانید در هر بخش از راهنما وراحتی میبه
نویسی در قالب ایجادشده است، به مدیریت بهتر سایت برای ارسال نوشته،  با نصب افزونه و یا کد

 .در وردپرس بپردازید… فایل و آپلود

 :های رایگانسازی سایت به کمک افزونهبهینه .۱۰

هایی مثل معرفی نقشه وردپرس و استفاده از روش YOAST SEO هایی نظیر افزونهبه کمک افزونه
 .توانید سئو وردپرس را افزایش دهیدمی 404های ریدایرکت لینک سایت به گوگل وبمستر،

 مار دقیق کاربرانآنالیز کردن آ .۱۱

 سهولت و کاربرپسند بودن .۱۲

 سرعت و انعطاف باالی آن .۱۳

 :معایب وردپرس

های آن معایبی را نیز به همراه دارد. اگرچه در مقابل مزیت ، وردپرسCMS نظیر ایندر کنار مزایای بی
 :اند ازعبارت تها نیز خالی از لطف نیست. برخی از این مشکالنیستند، اما دانستن آن چندان چشمگیر



 

 

 نیاز به نصب تعداد زیادی افزونه 
 هاهای مکرر در قالب و افزونهرسانیروزنیاز به به 
 هاازحد از افزونهی بیشپایین در صورت استفادهسرعت 
 نویسی داردسازی نیاز به دانش برنامهاصالح و سفارشی! 
 های ساده و ابتداییپیچیدگی برای طراحی سایت 
 اندازی شده از طریق این سامانه بدون اعمال تنظیمات های راهسایتمنیتی وبپذیری اآسیب

 موردنیاز
 ها ای که ممکن است برخی مشکالت و سؤالگونهافزار بهعدم وجود پشتیبانی رسمی برای این نرم

 .پاسخ باقی بماندبی

 اندازی کرد؟توان با وردپرس راههایی را میچه سایت

 با وردپرس وجود دارد امکان ایجاد فروشگاه. 
 باشدهای وبالگی با چند کلیک توسط وردپرس آماده استفاده میسایت. 
 های شرکتی جهت معرفی، ارتباط و حتی فروش آنالینسایت 
 مدیاهای آموزشی باقابلیت درج مولتیسایت 
 هایی برای گالری تصاویر و یا نمونه کارسایت 
 قابلیت ایجاد سایت فروش و یا ارائه محصوالت دانلودی 
 رسانیهای خبری و اطالعسایت 

 :اندازی یک سایت با سیستم مدیریت محتوای وردپرسمراحل راه

 دهنده مناسب )هاست( تهیه کنیدیک سرویس. 
 یک دامنه مناسب برای خود ثبت کنید (باشد. مثالً دامنه یا دامین، نام سایت می: nasv.ir) 
 وردپرس فارسی را دانلود نمایید. 
 است  هاست ممکناندازی کنید. )سرویسکرده و راههاست خود نصبوردپرس را بر روی

 )متفاوت باشد مثاًل دایرکت ادمین یا سی پنل



 

 

 
 ساندازی وب سایت با وردپرراه

 :کنندگان از وردپرسآمار استفاده

 %۷۶٫۹افزار وردپرس بیش از شده توسط نرمهای طراحیسایت آمار Wappalyzer سایتبه گزارش وب
 %۵٫۱ ومال، دروپال باها قرار دارد و بعد از ج CMS در رده دوم در بین %۸٫۵رقم  است. سپس جومال با

 !در جایگاه سوم قرارگرفته است

های دنیا قرار دارد و جومال و دروپال در  CMS ترینمحبوب طبق آمار وردپرس با اختالف زیادی در صدر
رای ب سرسختی برای وردپرس نخواهند بود! همچنین به دلیل استقبال زیاد از وردپرس این زمینه رقیب

قالب رایگان و بیش از  ۲۰۰۰شده است که تاکنون برای وردپرس بیش از تههای زیادی نوشآن افزونه
دهنده این است که شده است. همین نشانثبت افزارافزونه رایگان وردپرس، در مخزن این نرم ۵۰٫۰۰۰

 .سایت شماستوب وردپرس بهترین انتخاب برای طراحی

 


