
 

 

 ؟یسیبرنامه نو ایبا وردپرس  تیسا یطراح

 :های مقالهسرفصل

 مقدمه 
 وردپرس چیست؟ 
 وب سایت های برنامه نویسی شده 
 ؟یسیبرنامه نو ایبا وردپرس  تیسا یطراح 
 سایت های وردپرسی مزایا و معایب 
 برنامه نویسی شده  یها تیسا بیو معا ایمزا 

 مقدمه

در جامعه امروز داشتن وب سایت برای هر کسب و کاری ضروری است. برای طراحی و تولید یک 
 :دارد سایت دو روش وجود

 های مدیریت محتواسیستم  طراحی سایت با .1
 نویسی متناسب با نیازهای مشتریاختصاصی و برنامه طراحی وب سایت .2

https://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/


 

 

های را مطالعه کنید. قبل از اینکه به تفاوت اندازی وب سایتراه در ابتدا الزم است که شما مقاله نحوه
نویسی شده بپردازیم بهتر است یک تعریف ساده از های برنامههای ورد پرسی و سایت میان سایت

 .های برنامه نویسی شده داشته باشیموردپرس و وب سایت

 وردپرس چیست؟

 طراحی سایت با وردپرس

توانند وب سایت، افزار میباز آنالین است که کاربران با استفاده از این نرمافزار متنیک نرم وردپرس
 .های مدیریت محتواستترین سیستم وبالگ یا اپلیکیشن بسازند. وردپرس یکی از محبوب

فرض در وردپرس وجود دارند و این موضوع باعث شده صورت پیشها و امکانات الزم بهبسیاری از کد
های متعددی  ها و پالگیناست تا شما بتوانید خیلی سریع یک سایت را طراحی و تولید کنید. قالب

عدادی گیرند و برای تها رایگان در اختیار کاربر قرار میاند که تعدادی از آنشدهبرای ورد پرس طراحی
 .دیگر باید هزینه پرداخت شود

 

 

https://nasv.ir/راه-اندازی-یک-سایت/
https://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-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/


 

 

 :مزایای وردپرس

 باال در طراحی سایتسرعت .1
 هزینه کمتر .2
 سازگار بودن با موتورهای جستجو .3
 های رایگانها و افزونهدر دسترس بودن قالب .4
 ... رابط کاربری آسان و روان و .5

 :های طراحی شده با وردپرس توسط ویراسایت نمونه وب

 طراحی وب سایت مستر شاین 
 طراحی وب سایت سان سل 
 طراحی وب سایت پارتی کاال 
 و ... 

 :تاریخچه وردپرس 

 php عنوان یک پلت فرم وبالگ نویسی به زبانتوسط میشل والدریگی به ۱۰۰۲وردپرس در سال 
اولین توسط مایک لیتل و مت مالنوگ این کار را به پایان رساندند و  ۱۰۰۲سپس در سال   نوشته شد،

های متفاوتی از وردپرس با ویژگی و های بعد نیز نسخهساخته شد، در سال ۰.۰نسخه وردپرس یعنی 
 .های بیشتر بروز رسانی شدقابلیت

 

 

 

 

 

https://nasv.ir/case-studie/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d9%86/
https://nasv.ir/case-studie/%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84/
https://nasv.ir/case-studie/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/


 

 

 نویسی شدههای برنامهسایت وب

 وب سایت برنامه نویسی شده

دهندگان این نوع شوند. توسعههایی هستند که دقیقًا مطابق با نیاز مشتری طراحی میسایت وب
 :ها دو دسته هستندسایتوب 

1. (Client-side coding (front-end 
2. (Server-side coding (back-end 

front end  چیست؟ 

اند به شود. فرانتمشاهده وب سایت توسط کاربران گفته می، به قسمت قابل(front end) اندفرانت
 front های مورداستفاده درزبان  .شوددو بخش اصلی طراحی وب و توسعه رابط کاربری تقسیم می

end: 

 HTML  زبان .1

آید. از این زبان حساب میعنوان هسته و بدنه اصلی صفحات وب بهاست که به گذارییک زبان نشانه
 .شودبرای ایجاد ساختار صفحات وب استفاده می



 

 

2. CSS 

منظور فرم دهی صفحات وب و اجزای مختلف است که به Cascading Style Sheets مخفف عبارت
 CSS توانند با استفاده ازوب سایت می شده است. طراحانآن، مانند متن، تصویر، کادرها و ... ساخته

 .سازی کنندسایت پیادههای خود را در طراحی صفحات وب، خالقیت

 JavaScript  نویسیزبان برنامه .3

 Javascript اند با کمکنویس فرانتشود. برنامهنویسی در سمت کاربر پردازش میاین زبان برنامه
 .طراحی کرده است بپردازد CSS و HTML تواند به پویانمایی صفحاتی که بامی

Back end چیست؟ 

مشاهده نیست، گفته افزار که برای کاربران قابل، به بخشی از یک سایت یا نرم(back end) اندبک
  نویسیهای برنامهزبان .شده استاند از دو بخش منطق سایت و پایگاه داده تشکیلشود. بکمی

back end:  

 Java  زبان .1

کنند. شما بتًا قدیمی و محبوب است که برنامه نویسان زیادی از آن استفاده میجاوا زبانی نس
 .های اندرویدی و ... استفاده کنیدنویسی جاوا در توسعه وب سایت و اپلیکیشنتوانید از برنامهمی

 PHP  زبان .2

PHP بسیار شود. منابع یادگیری این زبان پرکاربردترین زبانی است که در سمت سرور استفاده می
آوری داده و غیره ها، جمعافزارهای دسکتاپ، تنظیم کوکینویسی نرمدر برنامه PHP .گسترده است

 .شوداستفاده می

 Python  زبان .3

 و PHP  هایپایتون یک زبان تفسیری سطح باالست که در حال حاضر یکی از رقبای جدی برای زبان
Java   های تحت وب و دسکتاپ بسیار مناسب استامهشود. این زبان برای توسعه برنمحسوب می. 



 

 

4. SQL 

 .اند باید داشته باشند، توانایی کار با پایگاه داده استهای الزم که برنامه نویسان بکیکی از مهارت
SQL های دیتابیس استترین زبانیکی از مهم. 

 طراحی سایت با وردپرس یا برنامه نویسی؟

چیز کاماًل به هدف و اولویت شما همه
بستگی دارد. اگر اولویت شما سرعت، زمان، 
هزینه پایین اولیه است، طبیعتًا بهترین 
پیشنهاد به شما طراحی با وردپرس است. 

خواهید وب سایت خود را اما اگر می
مدیریت کنید و سایتی با گرافیک 

فرد داشته باشید، بهتر است منحصربه
نویسی را انتخاب طراحی سایت با برنامه

 .کنید

 های وردپرسیمزایای سایت

اندازی کنید. ایجاد صفحات، راحتی یک سایت را طراحی و راهتوانید بهشما با وردپرس می .1
 .پذیر استراحتی امکانهای دیگر نیز بهها و افزودن بسیاری ویژگیپست

ها به ها است. پالگینوردپرس دارای صدها پالگین، برای افزودن امکانات جانبی به سایت .2
دهند که سایت موردنظر خود را تنها با چند کلیک و بدون نیاز به داشتن ا این امکان را میشم

 .نویسی ایجاد کنیددانش برنامه
روزرسانی آن نیازی های وردپرس این است که شما برای آپدیت و بهترین قابلیتیکی از مهم .3

کاربران بروز رسانی را انجام ای پرداخت کنید، وردپرس با توجه به نیاز طراحان و نیست هزینه
 .دهدمی

 

 



 

 

 های وردپرسیمعایب سایت

کنند، نیاز دارید تا از یک های موجود نیازهای شما را برطرف نمیها و پالگیناگر قالب .1
های دلخواه به سایت خود کمک بگیرید. این کار برای شما نویس برای افزودن ویژگیبرنامه

 .هزینه باالیی به همراه دارد
ها گسترش دهید؛ ها و افزونهکه شما قصد دارید سایت خودتان را با استفاده از قالب زمانی .2

های توانند در امنیت سایت شما اختالل ایجاد کنند. البته روشها میبرخی این قالب و افزونه
 .ها امنیت سایت خود را افزایش دهیدتوانید با استفاده از آنبسیاری وجود دارد که شما می

سایت شود ممکن است وبهایی از اینترنت دانلود میسایتکه قالب چنین وبیل اینبه دل .3
 .صدها شرکت دیگر در اینترنت مشابه سایت شما باشد

 نویسی شدههای برنامهمزایای سایت

هایتان را هم ترین خواستهشود جزئینویسی اختصاصی، باعث میطراحی سایت با برنامه .1
 .سازی کنیدپیاده

کنید، در صورت رعایت کردن مراحل تحلیل نویسی ایجاد میتی که با برنامهوب سای .2
وکار شما دیگر اگر بعد از مدتی کسبعبارتها و طراحی سیستم، قابلیت رشد دارد. بهنیازمندی

سایت توانید این تغییرات را در وبراحتی میپیشرفت کند یا بخشی از آن تغییر کند شما به
 .خود اعمال کنید

که مخصوص یک نفر ایجادشده است بسیار خوب و سایت سفارشی به دلیل اینرعت وبس .3
 .باال خواهد بود

 نویسی شدههای برنامهمعایب سایت

سازی کنید، باید زمان زیادی را نویسی پیادهاگر بخواهید یک وب سایت را از طریق برنامه .1
 !ازی توسط وردپرسسبرابر یادگیری و پیاده ۱صرف کنید. شاید زمانی بیش از 

نویسی به دلیل نیاز به تخصص، دانش و افراد بیشتر، نسبت های برنامههزینه طراحی سایت .2
 .های وردپرسی بیشتر استبه سایت


