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 يای یتسا ٍبانَاع  تَانید ینشها  CMSاین  تَسط ساخت سایت در پلتفرم ٍردپرس بسیار سادى ٍ آسان است.
 یيا ياستاز  تَانید ین کٌ در حال طراحی آن يستید، یا پرٍژىبٌ  بستٌ کنید. یانداز  راىٍ غیرى را  فرٍشگاى خبری،

 ٍردپرس ٍ انکانات آن تَضیح خَايیو داد. ياست دربارىنختلف استفادى نهایید. در این نقالٌ 

 

 وردپرس چیست؟
( است کٌ بٌ شها اجازى Open Source) باز نتنت نحتَای یدیر ٍردپرس یک سیستو ن دانید ینکٌ  طَر يهان

برای ساخت یک ٍبالگ  تَانید ینٍردپرس  از نهایید. یانداز  راىرا  یتیسا ٍبير  یسیکد نَبدٍن یک خط  ديد ین
بَدن ٍردپرس یعنی شها بٌ سَرس د این  باز نتن یتقابل استفادى کنید. یا حرفٌفرٍشگايی  یتسا ٍبیک  تا سادى،
CMS  ٍ کنید ٍ یا آن را تَسعٌ ديید. سازی یسفارشآن را ٍیرایش ٍ بٌ سلیقٌ خَدتان  تَانید یندسترسی دارید 

 دانید ینکٌ  طَر يهان ٍردپرس يستند. یسیکد نٍَ  تَسعٌ درحالاز طراحان ٍ برنانٌ نَیسان ٍجَد دارند کٌ  یا عدى
تَسعٌ  بٌ عالٍى بر تَسعٌ يستٌ ٍردپرس، طراحان ینا ی قالب ٍ افزٍنٌ است.ٍردپرس دارای تعداد بسیار زیاد

 .پردازند ینآن نیز  یيا قالبٍ  يا افزٍنٌ

 

 هاست وردپرس چیست؟
ٍردپرس برای نصب ٍ استفادى از ٍردپرس  ياست درٍاقع نخصَص ٍردپرس است، ياست یکياست ٍردپرس 

این  البتٌ يستند، یکسانیدارای نشکالت  عهَنا   شَند ینکٌ با ٍردپرس ساختٌ  يایی یتسا شدى است. سازی ینٌبً
نثال افزایش زنان بارگذاری سایت یکی از  یبرا کار اشتبايی انجام دادى باشید.کٌ شها  ديند یننشکالت زنانی رخ 

ٍ نشتریان شها از سایت خارج  یدکنندگانبازد کٌ این نشکل رخ ديد، یزنان ت ٍردپرس است.نشکال ترین یعشا
 .کنید یندرآند کهتری کسب ٍ شها  شَند ین

 

 هاست اشتراکی برای وردپرس
بالتر  در .رٍند ینيای اشتراکی  ياست سراغ بٌ کسانی کٌ برای طراحی سایت از بَدجٌ کهی برخَردار يستند، نعهَل  
اشتراکی این قضیٌ  یيا ياستدر نَرد  انا ،اند شدى سازی ینٌبًيای ٍردپرس برای اجرای ٍردپرس  ياست کٌگفتیو 
 .اند نشدى سازیگری بًینٌ دی CMSبرای اجرای ٍردپرس یا ير  يا آن یعنی ،کند ینهصدق 
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ٍ  اند شدى گذاشتٌبین کاربران بٌ اشتراک  ياست ینارم ٍ سی پی یَ ٍ غیرى در  ازجهلٌيهچنین تهانی ننابع سرٍر 
دلیل  ترین یاصلنَرد  ینا .گیرید ینبٌ سایت شها ننابع کهتری تعلق  قطعا  زنانی کٌ تعداد کاربران سرٍر بال برٍد 

 ترافیک زیادی داشتٌ باشید.( خَايید یناگر ) يای اشتراکی است. ياست نکردنبرای انتخاب 

 

 های اشتراکی هاست یفن انیبیپشت

 

 دیکٌ بیشتر پَل بدي يرچقدریعنی است )شها  یا دٍرىکیفیت پشتیبانی فنی بر اساس نبلغ پرداختی  نعهَل  
پشتیبان  یادز  احتهال بٌداشتٌ باشید کَچک ٍ نَپایی  ٍکار کسباگر  یعنی پشتیبانی بًتری دریافت خَايید کرد(.

بسیار کو است ٍ اکثر نشکالت را  شَد ینت نربَط اسنشکالتی کٌ بٌ پشتیبان ي البتٌ خیلی قَی ننتظر شها نیست.
 خَدتان حل نهایید. تَانید ین

باید از ٍردپرس شها  یانداز  راىکٌ برای  شَند یننختلفی ارائٌ  يای عانل یستوساشتراکی با  یيا ياست نعهَل  
 .شَند ینيای لینَکس اجرا  ياست یرٍٍردپرس فقط بر  یکديا یراز  لینَکس استفادى کنید. یيا ياست

 ٌ باشد.تزیادی سایت ٍجَد داش تعداد ،یدا کردىيهچنین نهکن است بر رٍی سرٍری کٌ شها در آن سایتتان را ایجاد 
 داد زیادی سایت در آن سرٍر ٍجَد دارد.باشید کٌ تع نطهئن پایین است، ازحد یشب ياست یککٌ قیهت  یزنان

 باکیفیت استفادى نهایند. یيا ياستاز  یدبا ٍ انکانات بیشتر دارند، یتانن زیاد، سرعت بٌکسانی کٌ نیاز 

 های اشتراکی عملکردهاستامنیت و 

يای  عهلکردياستاشتراکی بر رٍی اننیت ٍ  یيا ياستنبَد فضای زیاد ٍ ننابع کو از نشکالتی است کٌ در 
 .گذارد ین یرتأثاشتراکی 

اگر  یراز  سرٍر بسیار پایین است. یتانن در یک سرٍر بسیار زیاد است، شدى یزبانین یيا ایتسبٌ دلیل اینکٌ تعداد 
زنانی  نانند شها در نعرض خطر است. یتسا ضعیفی داشتٌ باشند، یسیکد نَاننیت یا  يا ایتسفقط یکی از این 
 بیهار شدن شها نیز بالست. احتهال افراد بیهار باشند؛زادی از  تعداد کٌ در یک جهع،

سرٍر کو  سرعت بال برٍد، يا یتساترافیک  اگر ،شَند ینيهچنین زنانی کٌ چند سایت بر رٍی یک سرٍر ایجاد 
 .شَد ینبارگذاری  یسخت بٌيهین دلیل سایت شها  بٌ .گردد یننیز اشغال  آنٍ ننابع  شَد ین

 های وردپرس هاست یتامن
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 یجٌدرنت پس است، شدى یوتنظانینت سرٍر نیز با تَجٌ بٌ ٍردپرس  چَن بخرید، ياست خَباز یک شرکت اگر 
بدان نعنا است کٌ بر رٍی سرٍری کٌ در نَرد آن صحبت  ینا بَد. سایت شها از اننیت بًترین برخَردار خَايد

 است. شدى نصبٍردپرس  یازياینتَجٌ بٌ  اننیتی با یابزاريا کنیو ین

کسان ی يا یتسااننیت تهانی  یبا  تقر  پس ،شَد یناجرا  يا یتسادر آن سرٍر تنًا ٍردپرس بر رٍی  ازآنجاکٌيهچنین 
 ٍ با خیالت راحت بٌ ارتقای سرٍر کند ینه يا باگٍقت خَد را صرف پچ کردن  ياست یبانپشتيهین اساس  بر است.

 .پردازد ینٍ ارائٌ پشتیبانی بٌ نشتریانش 

 وردپرس خریداری کنیم؟ هاست شرکتکدام از 
تَجٌ داشتٌ باشید کٌ باید ياستی را انتخاب کنید کٌ  انا بسیار زیادی دارید. یيا انتخابخرید ياست ٍردپرس برای 
اگر  انا شَد. تر گراندلخَاى شها کهی  ياست یهتقيهین اساس نهکن است  بر باشد. اننیتی در بالترین سطح ازنظر

 يزینٌ کنید. یدبا بال باشد، ایتتانساننیت  خَايید ین

 

. 

 بندی: جمع

 ياست کٌاست  درست ٍردپرس است. ياست یکگزینٌ استفادى از  ینبًتر  ٍردپرسی، یتسا ٍبیک  یانداز  راىرای ب
 نطهئن باشید کٌ ارزشش را دارد. انا است کهی گران باشد،ياست ٍردپرس نهکن  نخصَصا  ٍ  یفیتباکيای 

 



 

 

 هاست وردپرس چیست؟

 

 5صفحٌ 

 

 
 



 

 

 هاست وردپرس چیست؟

 

 6صفحٌ 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/

