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ساختن ٍبسایت يرگز آسان نبَد تا زنانی کٌ سیستويای ندیریت نحتَا ( )CMSننتشر شدند .با استفادى از این
پلتفرم ،شها نیتَانید عهلیاتيای سخت را بسیار آسان انجام ديید CMS.يای زیادی در بازار ٍجَد دارند کٌ
يرکدام دارای نقاط نثبت ٍ ننفی يستند.
يهٌ نا نیدانیو کٌ نحبَبتر ین  CMSبازارٍ ،ردپرس است .در حقیقت اکثر کاربران دنیای اینترنت زنانی کٌ قصد
استفادى از  CMSيا دارند بٌ سراغ ٍردپرس نیرٍند ٍ يهین ٍردپرس را بٌ نحبَبتر ین پلتفرم طراحی سایت جًان
تبدیل کردى است.
در این نقالٌ نا برای شها  22دلیل برای انتخاب ٍردپرس نیآٍریو .نا حرفيای زیادی برای گفتن داریو ،بنابراین
نقالٌ را تا انتًا دنبال نهایید.

داستان آنَزش  21دلیل برای انتخاب ٍردپرس
نتنباز ( )Open Sourceاست
ٍردپرس یک پلتفرم نتنباز است .نرمافزاريای نتنباز نیتَانند چیزيای زیادی را بٌ شها بگَیند ٍ شها نیز نیتَانید
بٌ رشد ٍ ارتقا آن کهک کنید .ازلحاظ عهلی نیز دٍ نزیت برای نرمافزاريای نتنباز ٍجَد دارد:


رایگان يستند .نرمافزاريای نتنباز رایگان يستند ،یعنی نیتَانید از آنيا بٌ ير تعداد در پرٍژىيای تجاری
یا غیرتجاری خَد استفادى نهایید.



قابلیت سفارشیسازی دارند .ينگام استفادى از ٍردپرس فقط نام  CMSشها ٍردپرس است ،انا نیتَانید
ٍردپرس را بٌصَرت کانل سفارشیسازی کنید ٍ ير تغییراتی را کٌ دٍست دارید اعهال نهایید.

يهچنین بٌ دلیل نتنباز بَدن ٍردپرس ،تَسعٌديندگان زیادی بر رٍی آن کار نیکنند ٍ رٍز بٌ رٍز انکانات ٍ قابلیتيای بیشتر
برای این  CMSنحبَب بٌ ٍجَد نیآید؛ کٌ این قطعا بٌ نفع کاربران ٍردپرس است.

نحبَبتر ین  CMSجًان است
بیش از نیلیَنيا سایت در جًان ٍجَد دارد کٌ  33درصد آنيا با ٍردپرس ساختٌشدىاند .بٌعالٍى ،رٍزانٌ بیش از
 555سایت جدید با ٍردپرس طراحی نیشَند.
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باٍجَد این کاربران نشتاق ،نطهئن باشید کٌ ٍردپرس بٌ این زٍدیيا از ردى خارج نهیشَد ٍ تَسعٌديندگان آن
نرتب رٍی آن کار نیکنند .این بدان نعنا است کٌ ٍردپرس يهیشٌ ازنظر اننیتی ٍ انکانات بٌرٍزرسانی نیشَد.
بٌعالٍى تعدادی از تَسعٌديندگان نیز رٍی افزٍنٌيای ٍردپرسی کار نیکنند .برای نثال در حال حاضر بیش از  55يزار
عنَان افزٍنٌ برای ٍردپرس تَلیدشدى است .يهانطَر ی کٌ در جریان يستید ،افزٍنٌيای ٍردپرس کار یک صفحٌ کد
را فقط با یک دکهٌ انجام نیديند.
یکی از نزیت افزٍنٌيای ٍردپرس این است کٌ برای ير نشکل چندین افزٍنٌ ٍجَد دارد ٍ شها حق انتخاب دارید.
يهچنین تهانی این افزٍنٌيای پَلی نیستند ،انا قطعا افزٍنٌيای پَلی بًتر از افزٍنٌيای رایگان يستند.

برای انجام انَاع پرٍژىيا نیتَانید از ٍردپرس کهک بگیرید

شاید شها يو شنیدى باشید کٌ ٍردپرس یک پلتفرم ساخت ٍبالگ است .ازلحاظ فنی درست است ،انا ٍردپرس یک
 CMSاست ٍ  CMSيا نیتَانند برای ير پرٍژىای بٌ کار گرفتٌ شَند.
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برای نثال با ٍردپرس نیتَانید کسبٍکار خَد را رشد بديید ،آنَزشگاى نجازی ایجاد نهایید ،انجهن بسازید ،شبکٌ
اجتهاعی ایجاد کنید یا ير پرٍژىای کٌ در فکرتان است .حتی اگر صاحب یک نغازى يستید ،نیتَانید با استفادى از
ٍٍکانرس فرٍشگاى اینترنتی خَد را راىانداز ی کنید.
اگر قصد دارید کهی جدیتر ٍ سختتر کارکنید ،نیتَانید از  Rest APIبرای تَلید  ٍ APIاستفادى از ٍبسایت بر رٍی
دیگر پلتفرميا استفادى نهایید.

یادگیری نحَى استفادى از ٍردپرس سادى است
یادگیری ٍردپرس بسیار سادى است ،حتی اگر تابٌحال با  CMSيا کارنکردىاید .برای شرٍع باید یکياست ٍ داننٌ
تًیٌ کنید ٍ فقط ٍردپرس را نصب کنید .برای ادانٌ کار نیتَانید از ٍبالگ شًر ٍردپرس استفادى نهایید.
نکتٌ جالبی کٌ در ٍردپرس ٍجَد دارد این است کٌ چندین راى برای شخصیسازی آن ٍجَد دارد .پس از نصب
ٍردپرس نیتَانید شرٍع بٌ سفارشیسازی کانل آن نهایید.
حتی برای طراحان سایت باتجربٌٍ ،ردپرس چیزيای زیادی برای ارائٌ دارد ،شها نیتَانید بسیار سر یعتر از قبل
کاريای خَد را انجام ديید .يهچنین نیتَانید در ير زنان ٍ در ير قسهت از کد نَیسی استفادى کنید.

یک انجهن کانل برای ٍردپرس ٍجَد دارد
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باالتر دربارى نحبَبیت ٍردپرس بٌخَبی تَضیح دادیو .الزم بٌ ذکر است کٌ یک انجهن بزرگ برای ٍردپرس ٍجَد
دارد کٌ اعضای آن تنًا تَسعٌديندگان نیستند ،کاربران ٍردپرس نیز جزٍ این انجهن يستند.
ير سؤالی داشتید نیتَانید در این انجهن نطرح کنید ٍ نشکل خَد را رفع کنید .يهچنین رٍیداديای ٍردپرسی را از
دست نديید.
با یک جستجَ در اینترنت انجهنيای زیادی را برای ٍردپرس خَايید دید ،انا نعرٍفتر ین انجهن ٍردپرس ،انجهن
ٍردپرس پارسی است.
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ٍردپرس انکان نقیاس سایت شها را فرايو نیکند
یکی از چالشيای اصلی بعد از طراحی سایت ،نقیاس یا تجز یٌٍتحلیل سایت است .زنانی کٌ بر رٍی سئَ سایت
خَد کار نیکنید یا نحتَای خَب تَلید نیکنید ،ترافیک سایت شها باالتر نیرٍد .يرچقدر ترافیک سایت باالتر برٍید
بر سایت فشار بیشتری ٍارد خَايد شد.
برای کو کردن فشار نیتَانید از نیزبان ٍب نناسب استفادى نهایید؛ انا این تا بخشی از نشکل را حل نیکند ،اصل
نشکل را  CMSيا ایجاد نیکنند .اگر با دقت بٌ سایتيای ساختٌشدى با ٍردپرس نگاى بی انداز ید ،نتَجٌ خَايید
شد کٌ ٍبسایتيای بزرگی با ٍردپرس ساختٌشدىاند؛ بنابراین نیتَان نتیجٌ گرفت کٌ ٍردپرس ازنظر تجز یٌٍتحلیل
يیچ نشکلی ندارد.
بٌ خاطر داشتٌ باشید-اگر قصد دارید ٍبسایت خَد را در سر یعترین زنان بًینٌ کنید ٍ خَد را بٌ نتایج اٍل گَگل
برساند ،انتخاب نیزبانياست بسیار نًو است؛ انا باید بدانید کٌ نتایج خَب ،پاداش زحهات خَب است.

افزٍنٌيا ٍ قالبيا کنترل کانل بر رٍی ٍبسایت دارند
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اگر تازى با ٍردپرس آشنا شدىاید ،شاید با نفًَم قالب ٍ افزٍنٌ آشنایی نداشتٌ باشید .بايو نرٍر نیکنیو:
قالب يا :قالبيا یا تويای آنادىای کٌ نیتَانید برای تغیر صفحٌ اصلی ٍبسایت خَد از آنيا استفادى کنید.
افزٍنٌيا :افزٍنٌيا انکانات ٍ ٍیژگیيای جدید را بٌ ٍردپرس شها اضافٌ نیکنند.
يهانطَر کٌ قبال اشارى کردیو ،يزاران افزٍنٌ ٍ قالب پَلی ٍ رایگان برای ٍردپرس در دسترس يستند.
اکثر قالبيای پَلی بعد از نصب انکانات سفارشیسازی خَبی را بٌ کاربران ارائٌ نیديند ٍ شها نیازی بٌ افزٍنٌيای جانبی
ندارید.

ٍردپرس برای بٌرٍزرسانی سایت نناسب است
اگر تابٌحال يیچ ٍبسایتی راىانداز ی نکردىاید ،باید بدانید کٌ بعد از گذشت ندتی ٍبسایتيا نیاز بٌ تعهیر یا
بٌرٍزرسانی خَايند داشت .برای ٍردپرس باید نَارد زیر را در نظر بگیرید:


بٌرٍزرسانی يستٌ ٍردپرس بٌ جدیدترین نسخٌ



بٌرٍزرسانی قالبيا ٍ افزٍنٌيا



ندیریت نظرات سایت خَد



اطهینان از سئَ ٍ اننیت سایت



تًیٌ نسخٌ پشتیبان (بک آپ)

در عهل يیچکدام از این نَارد نباید خیلی ٍقت شها را تلف کند.

شها نیتَانید ٍبسایت خَد را سئَ کنید
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بًینٌسازی سایت برای نَتَريای جستجَ (سئَ) بٌ شها اطهینان نیديد کٌ ٍبسایتتان تَسط نَتَريای جستجَ
دیدى نیشَد ٍ ترافیکتان افزایش پیدا خَايد کرد.
راىيا ٍ تکنیکيای زیادی برای سئَ سایت ٍجَد دارد ،انا بستٌ بٌ کار شها این نتفاٍت است .بًتر ین راى تَلید
نحتَای باکیفیت است.
در ٍردپرس برای سئَ بٌ افزٍنٌيای بزرگی يهچَن  All in One Seo Pack ٍ Yoast Seoدسترسی دارید.
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ٍردپرس اننیت را جدی نیگیرد
يیچ  CMSیا ٍبسایتی اننیت  133درصد ندارد؛ انا استفادى از یک  CMSکٌ اننیت را نادیدى نهیگیرد ضرٍری است.
اگر نیخَايید یک سد نحکو در برابر يکريا بسازید ،تهام کاری کٌ باید انجام ديید این است کٌ ٍردپرس را يهیشٌ
بٌرٍز نگٌدار ید .ننظَر يستٌ ٍ اضافات آن نثل قالبيا ٍ افزٍنٌيا است.
ٍردپرس يهیشٌ در بٌرٍزرسانیيای خَد باگيای نَجَد را از بین نیبرد؛ انا اگر نیخَايید اصَلیتر بر اننیت
سایتتان تهرکز کنید ،از یکياست خَب استفادى نهایید.
اقدانات زیادی برای باال بردن اننیت نیتَانید انجام ديید؛ ازجهلٌ رٍز عبَر قَی ٍ تائید دٍنرحلٌای.انا زنانی کٌ
ٍردپرس شها برٍز نباشد یا نیزبان ٍب شها ضعیف باشد ،عهال این کاريا بیًَدى است.

شها صاحب ٍبسایت ٍ نحتَای آن يستید
ٍردپرس یک  CMSخَد نیزبان نام دارد؛ یعنی این نرمافزار را دانلَد کردى ٍ رٍی ير سرٍری کٌ دٍست دارید اجرا
کنید .نز یت این عهلکرد این است کٌ شها نجبَر بٌ استفادى از یک سرٍر نشخص نیستید.
از طرفی نیتَانید ير زنان کٌ نیاز دارید نیزبانياست خَد را تغییر ديید .نالک ٍبسایت ٍ ير چیزی کٌ در آن
است نال شهاست.

بًترین گزینٌ برای ٍبالگ نَیسی
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نا در ا ینجا يهٌ انکانات ٍردپرس را برای انجام کاری فراتر از ٍبالگ نَیسی نعرفی کردیو؛ انا حیف است ندانید کٌ
برای ساخت ٍبالگ ٍردپرس بًترین گزینٌ است.
در اصل در ٍردپرس تَلید نحتَا ،انتشار آن ،ندیریت نظرات ٍ چیزيای دیگر بسیار سادى اتفاق نیافتد.
باٍجَد سن ٍردپرس ،ينَز يو نَآٍر یيای خَدش را دارد .تَسعٌديندگان ٍردپرس در سال  2529نسخٌ جدیدی از
ٍیرایشگر ٍردپرس را رٍنهایی کردند کٌ تَسط آن نیتَانید بٌ صفحٌ تسلط کانل داشتٌ باشید ٍ صفحٌيای بصری
خیرى کندىای را خلق کنید.
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جهعبندی:
ٍردپرس یک سیستو ندیریت نحتَای کانل است کٌ ير انکانی بخَايید در آن فرايو است.انیدٍاریو لذت ببرید.

