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استفادى از این  با ( ننتشر شدند.CMS)ندیریت نحتَا  يای یستوس زنانی کٌ تا يرگز آسان نبَد یتسا ٍبساختن 
يای زیادی در بازار ٍجَد دارند کٌ  CMSسخت را بسیار آسان انجام ديید. يای یاتعهل تَانید ین شها پلتفرم،
 دارای نقاط نثبت ٍ ننفی يستند. يرکدام

حقیقت اکثر کاربران دنیای اینترنت زنانی کٌ قصد  در .است ٍردپرس بازار، CMS ینتر  نحبَبکٌ  دانیو ینيهٌ نا 
پلتفرم طراحی سایت جًان  ینتر  نحبَبٍ يهین ٍردپرس را بٌ  رٍند ینيا دارند بٌ سراغ ٍردپرس  CMSاستفادى از 

 تبدیل کردى است.

 ینبنابرا زیادی برای گفتن داریو، یيا حرف نا .آٍریو یندلیل برای انتخاب ٍردپرس  22در این نقالٌ نا برای شها 
 د.نقالٌ را تا انتًا دنبال نهایی

 

 دلیل برای انتخاب ٍردپرس 21داستان آنَزش 

 ( استOpen Source) باز نتن

 تَانید ینزیادی را بٌ شها بگَیند ٍ شها نیز  یزيایچ تَانند ین باز نتن یافزاريا نرم .است باز نتنٍردپرس یک پلتفرم 
 ٍجَد دارد: باز نتن یافزاريا نرمعهلی نیز دٍ نزیت برای  ازلحاظ بٌ رشد ٍ ارتقا آن کهک کنید.

 .تجاری  یيا پرٍژىبٌ ير تعداد در  يا آناز  تَانید ین یعنی رایگان يستند، باز نتن یافزاريا نرم رایگان يستند
 خَد استفادى نهایید. یرتجاریغیا 

  استفادى از ٍردپرس فقط نام  ينگام دارند. سازی یسفارشقابلیتCMS ،تَانید ین انا شها ٍردپرس است 
 دارید اعهال نهایید.کنید ٍ ير تغییراتی را کٌ دٍست  سازی یسفارشکانل  صَرت بٌٍردپرس را 

بیشتر  يای یتقابلٍ رٍز بٌ رٍز انکانات ٍ  کنند ینزیادی بر رٍی آن کار  ديندگان تَسعٌ بَدن ٍردپرس، باز نتنيهچنین بٌ دلیل 
 ت.سبٌ نفع کاربران ٍردپرس ا قطعا  این  ؛ کٌآید یننحبَب بٌ ٍجَد  CMSبرای این 

 

 جًان است CMS ینتر  نحبَب

بیش از  رٍزانٌ ،عالٍى بٌ .اند شدى ساختٌبا ٍردپرس  يا آندرصد  33در جًان ٍجَد دارد کٌ سایت  يا یلیَننبیش از 
 .شَند ینسایت جدید با ٍردپرس طراحی  555
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آن  ديندگان تَسعٌٍ  شَد ینهاز ردى خارج  يا یزٍدباشید کٌ ٍردپرس بٌ این  نطهئن این کاربران نشتاق، باٍجَد
 .شَد ین یرٍزرسان بٌاننیتی ٍ انکانات  ازنظر یشٌيهنعنا است کٌ ٍردپرس بدان  ینا .کنند یننرتب رٍی آن کار 

يزار  55نثال در حال حاضر بیش از  یبرا .کنند ینٍردپرسی کار  یيا افزٍنٌنیز رٍی  ديندگان تَسعٌتعدادی از  عالٍى بٌ
پرس کار یک صفحٌ کد ٍرد یيا افزٍنٌ کٌ در جریان يستید، یطَر  يهان است. یدشدىتَلعنَان افزٍنٌ برای ٍردپرس 
 .ديند ینرا فقط با یک دکهٌ انجام 

 ٍردپرس این است کٌ برای ير نشکل چندین افزٍنٌ ٍجَد دارد ٍ شها حق انتخاب دارید. یيا افزٍنٌیکی از نزیت 
 رایگان يستند. یيا افزٍنٌپَلی بًتر از  یيا افزٍنٌ قطعا   انا پَلی نیستند، یيا افزٍنٌتهانی این  ینيهچن

 

 از ٍردپرس کهک بگیرید تَانید ین يا پرٍژىانَاع  انجامبرای 

 
ٍردپرس یک  انا فنی درست است، ازلحاظ ٍردپرس یک پلتفرم ساخت ٍبالگ است.شاید شها يو شنیدى باشید کٌ 

CMS  ٍ استCMS  بٌ کار گرفتٌ شَند. یا پرٍژىبرای ير  تَانند ینيا 



 

 

 دلیل برای انتخاب ٍردپرس 12

 

 4صفحٌ 

 شبکٌ ،بسازید انجهن ،نجازی ایجاد نهایید آنَزشگاى رشد بديید،خَد را  ٍکار کسب تَانید ینبرای نثال با ٍردپرس 
با استفادى از  تَانید ین ،اگر صاحب یک نغازى يستید یحت کٌ در فکرتان است. یا پرٍژىیا ير اجتهاعی ایجاد کنید 

 کنید. یانداز  راىٍٍکانرس فرٍشگاى اینترنتی خَد را 

بر رٍی  یتسا ٍبٍ استفادى از  APIبرای تَلید  Rest APIاز  تَانید ین ،یدکارکن تر سختٍ  تر یجداگر قصد دارید کهی 
 استفادى نهایید. يا پلتفرمدیگر 

 

 یادگیری نحَى استفادى از ٍردپرس سادى است

ٍ داننٌ  ياست یکشرٍع باید  یبرا .یدا کارنکردىيا  CMSبا  حال تابٌاگر  یحت ،یادگیری ٍردپرس بسیار سادى است
 استفادى نهایید. ٍبالگ شًر ٍردپرساز  تَانید ینادانٌ کار  یبرا تًیٌ کنید ٍ فقط ٍردپرس را نصب کنید.

از نصب  پس آن ٍجَد دارد. سازی یشخصی کٌ در ٍردپرس ٍجَد دارد این است کٌ چندین راى برای بنکتٌ جال
 کانل آن نهایید. سازی یسفارشٍع بٌ شر تَانید ینٍردپرس 

از قبل  تر یعسر بسیار  تَانید ین شها زیادی برای ارائٌ دارد، یزيایچ ٍردپرس ،باتجربٌحتی برای طراحان سایت 
 استفادى کنید. یسیکد نَدر ير زنان ٍ در ير قسهت از  تَانید ین ینيهچن خَد را انجام ديید. یکاريا

 

 د داردیک انجهن کانل برای ٍردپرس ٍجَ

http://www.shahrwp.con/blog


 

 

 دلیل برای انتخاب ٍردپرس 12

 

 5صفحٌ 

 
بٌ ذکر است کٌ یک انجهن بزرگ برای ٍردپرس ٍجَد  الزم تَضیح دادیو. یخَب بٌنحبَبیت ٍردپرس  دربارىباالتر 

 ٍردپرس نیز جزٍ این انجهن يستند. کاربران نیستند، ديندگان تَسعٌدارد کٌ اعضای آن تنًا 

ٍردپرسی را از  یداديایرٍ ینيهچن کنید. در این انجهن نطرح کنید ٍ نشکل خَد را رفع تَانید ینداشتید  یسؤالير 
 دست نديید.

 انجهن انجهن ٍردپرس، ینتر  نعرٍف انا زیادی را برای ٍردپرس خَايید دید، یيا انجهنبا یک جستجَ در اینترنت 
 است. یپارسٍردپرس 

http://forum.wp-parsi.com/
http://forum.wp-parsi.com/
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 کند ینٍردپرس انکان نقیاس سایت شها را فرايو 

 یتکٌ بر رٍی سئَ سا یزنان سایت است. ٍتحلیل یٌتجز یا  یاسنق اصلی بعد از طراحی سایت، یيا چالشیکی از 
ترافیک سایت باالتر برٍید  يرچقدر .رٍد ینسایت شها باالتر  یکتراف ،کنید ینیا نحتَای خَب تَلید  کنید ین کار خَد

 فشار بیشتری ٍارد خَايد شد.سایت بر 

 اصل ،کند یناین تا بخشی از نشکل را حل  انا؛ داز نیزبان ٍب نناسب استفادى نهایی تَانید ینبرای کو کردن فشار 
خَايید  نتَجٌ ،یدانداز  یببا ٍردپرس نگاى  شدى ساختٌ ایي یتسابا دقت بٌ  اگر .کنند ینيا ایجاد  CMSرا  نشکل
 ٍتحلیل یٌتجز  ازنظرفت کٌ ٍردپرس نتیجٌ گر تَان ین ینبنابرا؛ اند شدى ساختٌبزرگی با ٍردپرس  يای یتسا ٍبشد کٌ 

 يیچ نشکلی ندارد.

زنان بًینٌ کنید ٍ خَد را بٌ نتایج اٍل گَگل  ترین یعسر خَد را در  یتسا ٍباگر قصد دارید -بٌ خاطر داشتٌ باشید
 زحهات خَب است. پاداش نتایج خَب،باید بدانید کٌ  انا؛ بسیار نًو است ياست یزبانن انتخاب برساند،

 

 دارند یتسا ٍبکنترل کانل بر رٍی  يا قالبٍ  يا افزٍنٌ
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 :کنیو یننرٍر  بايو با نفًَم قالب ٍ افزٍنٌ آشنایی نداشتٌ باشید. یدشا ،یدا شدىاگر تازى با ٍردپرس آشنا 

 استفادى کنید. يا آنخَد از  یتسا ٍببرای تغیر صفحٌ اصلی  تَانید ینکٌ  یا آنادى یيا تویا  يا قالب :يا  قالب

 .کنند ینفٌ اجدید را بٌ ٍردپرس شها اض يای یژگیٍانکانات ٍ  يا افزٍنٌ :يا افزٍنٌ

 یگان برای ٍردپرس در دسترس يستند.افزٍنٌ ٍ قالب پَلی ٍ را يزاران اشارى کردیو، قبال  کٌ  طَر يهان

جانبی  یيا افزٍنٌٍ شها نیازی بٌ  ديند ینارائٌ  کاربرانخَبی را بٌ  سازی یسفارشپَلی بعد از نصب انکانات  یيا قالباکثر 
 ندارید.

 

 سایت نناسب است یرٍزرسان بٌٍردپرس برای 

نیاز بٌ تعهیر یا  يا یتسا ٍببدانید کٌ بعد از گذشت ندتی  یدبا ،یدا نکردى یانداز  راى یتیسا ٍبيیچ  حال تابٌاگر 
 ٍردپرس باید نَارد زیر را در نظر بگیرید: یبرا خَايند داشت. یرٍزرسان بٌ

 ٌیدترین نسخٌيستٌ ٍردپرس بٌ جد یرٍزرسان ب 
 ٌيا افزٍنٌٍ  يا قالب یرٍزرسان ب 
 ندیریت نظرات سایت خَد 
 از سئَ ٍ اننیت سایت یناناطه 
 )تًیٌ نسخٌ پشتیبان )بک آپ 

 نباید خیلی ٍقت شها را تلف کند. ارداز این نَ کدام یچيدر عهل 

 

 خَد را سئَ کنید یتسا ٍب تَانید ینشها 
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جستجَ  ینَتَرياتَسط  یتتانسا ٍبکٌ  ديد ینبٌ شها اطهینان ( سئَ) جستجَ ینَتَرياسایت برای  سازی ینٌبً

 ٍ ترافیکتان افزایش پیدا خَايد کرد. شَد یندیدى 

راى تَلید  ینبًتر  بستٌ بٌ کار شها این نتفاٍت است. انا ٍجَد دارد، یتسا سئَزیادی برای  يای یکتکنٍ  يا راى
 است. یفیتباکنحتَای 

 دسترسی دارید.  Yoast Seo ٍ All in One Seo Packبزرگی يهچَن  یيا افزٍنٌدر ٍردپرس برای سئَ بٌ 
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 گیرد یناننیت را جدی ٍردپرس  

 ضرٍری است. گیرد ینهکٌ اننیت را نادیدى  CMSاستفادى از یک  انا؛ درصد ندارد 133اننیت  یتیسا ٍبیا  CMSيیچ 

کاری کٌ باید انجام ديید این است کٌ ٍردپرس را يهیشٌ  تهام بسازید، يکريایک سد نحکو در برابر  خَايید یناگر 
 است. يا افزٍنٌٍ  يا قالبت آن نثل ايستٌ ٍ اضاف ننظَر .یددار  نگٌ رٍز بٌ

اننیت  بر تر یاصَل خَايید یناگر  انا؛ برد ینرا از بین  نَجَد یيا باگخَد  يای یرٍزرسان بٌيهیشٌ در ٍردپرس 
 خَب استفادى نهایید. ياست یک از کز کنید،تتان تهر سای

.انا زنانی کٌ یا دٍنرحلٌ یدتائرٍز عبَر قَی ٍ  ازجهلٌ انجام ديید؛ تَانید ینزیادی برای باال بردن اننیت اقدانات 
 بیًَدى است. کاريااین  عهال   یزبان ٍب شها ضعیف باشد،برٍز نباشد یا ن شهاٍردپرس 

 

 ٍ نحتَای آن يستید یتسا ٍبصاحب شها 

کٌ دٍست دارید اجرا  را دانلَد کردى ٍ رٍی ير سرٍری افزار نرماین  یعنی ؛خَد نیزبان نام دارد CMSیک ٍردپرس 
 این عهلکرد این است کٌ شها نجبَر بٌ استفادى از یک سرٍر نشخص نیستید. یتنز  کنید.

کٌ در آن  یزیير چٍ  یتسا ٍب نالک خَد را تغییر ديید. ياست یزباننير زنان کٌ نیاز دارید  تَانید ینطرفی از 
 هاست.است نال ش

 

 گزینٌ برای ٍبالگ نَیسیبًترین 
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حیف است ندانید کٌ  انا؛ ینجا يهٌ انکانات ٍردپرس را برای انجام کاری فراتر از ٍبالگ نَیسی نعرفی کردیودر انا 

 رین گزینٌ است.برای ساخت ٍبالگ ٍردپرس بًت

 .افتد یندیگر بسیار سادى اتفاق  یزيایچنظرات ٍ  یریتند آن، انتشار اصل در ٍردپرس تَلید نحتَا،در 

ی از نسخٌ جدید 2529ٍردپرس در سال  ديندگان تَسعٌ خَدش را دارد. يای ینَآٍر يو  ينَز سن ٍردپرس، باٍجَد
ری بص یيا صفحٌفحٌ تسلط کانل داشتٌ باشید ٍ بٌ ص تَانید ینٍیرایشگر ٍردپرس را رٍنهایی کردند کٌ تَسط آن 

 را خلق کنید. یا کندىخیرى 
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 بندی: جهع

 انیدٍاریو لذت ببرید.آن فرايو است.یک سیستو ندیریت نحتَای کانل است کٌ ير انکانی بخَايید در ردپرس ٍ
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