
 

 

 وردپرس چیست و چه مزایایی دارد؟

  

کنیم، اینکه وردپرس چیست و سؤاالت دیگری که در این پادکست ی وردپرس صحبت میی آموزشی دربارهدر این پادکست و مقاله

ی اینکه وردپرس چیست، به چه دردی خواهیم داشت. در این پادکست درباره WordPress بررسی خواهیم کرد و یک دید کلی از

 .شودخورد، چه مزایا و معایبی دارد و ... صحبت میمی

  

 وردپرس چیست؟

 چیست؟ WordPressشود این است که اولین سؤالی که بیشتر از هر سؤال دیگری پرسیده می

های بسیار زیبا و با امکاناتی بسیار توانیم سایتمدیریت محتوا است که ما به کمک آن مییا همان سیستم  CMS وردپرس یک 

توانیم آن را نصب کنیم و سایت دلخواه اندازی کنیم. در واقع وردپرس یک محیط و یک مدیریت کامال فارسی است که ما میخوب راه

 .اندازی نماییمخود را راه

را مثل یک ویندوز در نظر بگیریم، وقتی که پوسته یا همان  wordpress باشد. اگرو پالگین می وردپرس شامل پوسته یا همان قالب

کنیم، همانگونه که در ها به امکانات آن اضافه میشود و با نصب پالگینشود، از نظر ظاهری درست میتم را داخل آن نصب می

یک مثال در نظر  WordPress دهیم. بنابراین اگر بخواهیم برایمی افزارها امکانات را افزایشویندوز با نصب آفیس و سایر نرم

این توانیم از آن استفاده کنیم و امکاناتی را به آن اضافه کنیم. بنابرتوانیم آن را به صورت یک ویندوز در نظر بگیریم که میبگیریم می

 .اندازی کردهای مختلفی را راهتوان سایتبا وردپرس می
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  امنیت دارد یا امنیت آن پایین است؟ WordPress آیاشود این است که سؤال دیگری که به دفعات پرسیده می

باشد. مطمنا اگر شما بخواهید هر سیستمی را با هر پایه و اساسی در نظر ی بسیاری از دوستان و کاربران ما میاین سؤال دغدغه

شود. ها بپردازد قطعا راهی پیدا می،جاوا یا هر سیستم دیگری باشد، اگر کسی بخواهد به هک این سیستم++C ،C# تواندبگیرید، می

رس توانیم بگوییم، امنیت صد در صدی دارد، وردپبنابراین از لحاظ امنیتی هر سیستمی با هر کدنویسی که باشد در امان نیست و نمی

 های خیلی معروفی هستندارند که بتوانیم امنیت را تا حد زیادی باال ببریم. سایتکارهایی وجود دهم به همین شکل است. ولی راه

شوند. یکی از این های بزرگ ایرانی و خارجی با وردپرس اداره میها و سایتشوند، بسیاری از خبرگزاریاندازی میکه با وردپرس راه

 هایباشد. بنابراین سایتدازی شده و وبسایت بسیار بزرگی میانراه WordPress باشد. این سایت بامی P03downloadها، سایت

اند و در حال فعالیت هستند. مطمئن باشید گیری داشتههای چشماند و پیشرفتاندازی شدهبسیار بزرگی هستند که با وردپرس راه

دهد. بنابراین وردپرس زی شده ترجیح میانداهای نوپا و تازه راههای بزرگ را به سایتخواهد سایتی را هک کند، سایتکسی که می

و امنیت آن کار شده  WordPress کنند. از بیس اولیه رویها از آن استفاده میاز نظر امنیتی انقدر معتبر هست که اینگونه سایت 

 .تا امنیت آن تا میزان باالیی افزایش یافته است

 وردپرس چه مزایای دارد؟

 توانیم از آن مزایا استفاده کنیم؟چه مزایایی دارد و ما چگونه می WordPress پرسش دیگر این است که

 :راه اندازی سریع  1-

اندازی کنید و سایت خود توانید آن را راهروزه می 2الی  1دارد راه اندازی سریع آن است و معموال  WordPress یکی از مزایایی که

ها با روز سایت 2یا  1انتخاب نمایید و در عرض  سایت ساز زرین در موجود های سایت از توانیدمی شما مثال برای. بیاورید  را باال

ورت یک ایم، به صهای مختلفی که قبال به تست و بررسی آن پرداختهشوند که این سایت ها با افزونهظاهر بسیار زیبا راه اندازی می

 .توانید از آنها هم استفاده نماییدگیرد که میهاست و دامنه در اختیار شما قرار میپکیج به همراه 

 :استاندارد از لحاظ سئو 2- 

دومین مزیت وردپرس این است که از لحاظ سئو کامال استاندارد است و با معیارهایی که گوگل برای سئوسازی و رتبه گرفتن در نظر 

 SEO هایی است که در دنیا از لحاظ CMS توان گفت یکی از محبوب تریندلیل به جرات میگرفته است همخوانی دارد. به همین 

موارد مربوط به سئو را انجام دهید  wordpress توانید در داخلگیرد. بنابراین به راحتی میرار میق استفاده مورد  و بهینه سازی

وجود دارند که  Yoast SEO هایی دیگری ماننداین افزونه ی سایت شما خواهد شد. عالوه برکه در نهایت موجب بهبود رتبه

آموزش های الزم توانید از آنها در فرآیند بهینه سازی سایت خود استفاده کرده و سئوی سایت خود را افزایش دهید.)که تمامی می

 توانید از سایت ساز زرین دریافت نمایید.(را می

 :و امکانات آن wordpress رایگان بودن  3-

، رایگان است بسیاری از امکانات آن هم رایگان ارائه شده است. در سراسر جهان هزاران برنامه نویس و wordpress به خاطر اینکه

 % 03اند که حدودا در نظر گرفته و طراحی نموده wordpress مهندس متناسب با نیازهای مختلف، پالگین های متفاوتی را برای
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 ها استفاده کنید و امکاناتتوانید از این افزونهبه صورت رایگان ارائه شده است. بنابراین در صورت نیاز میها این امکانات و افزونه

مخزنی وجود دارد که تمامی   wordpress قرار دارند. در wordpress ها در داخل مخزنسایت خود را افزایش دهید، این افزونه

 .توانید از آنها استفاده نماییدت و میهای رایگان در داخل آن منتشر شده اسافزونه

 :(Open Source)اپن سورس 4- 

wordpress همان که آن کدنویسی سورس و بیس به  به صورت کامال اپن سورس یا متن باز ارائه شده است یعنی شما کامال 

PHP ویرایش نمایید و تغییرات ایجاد نمایید. به توانید آن را ارتقاء دهید و به دلخواه خود است دسترسی دارید. یعنی در آینده می

های امنیتی ها یا حفرهشود که این مورد در باگارائه می wordpress های زمانی بسیار کوتاه از طرفروز رسانی های عالی در بازه

ع سایت و کسب و کار توانید به نفبسیار تاثیر گذار خواهد بود که در صورت وجود رفع خواهند شد. که شما از این مزیت هم می

 .خودتان استفاده نمایید

 شوند؟اندازی میهایی با وردپرس راهچه سایت

 

 

 

 

 

 



 

 

 :انواع سایت ها از جمله

شوند که این افزونه هم بسیار قدرتمند است و به اندازی میی ووکامرس راهکه سایت های فروشگاهی با افزونه : فروشگاهی ️♦

 .کنندبا هم یک سیستم فروشگاهی بسیار خوبی را ایجاد می خوبی با وردپرس سازگار شده و

 .های وردپرسی استفاده نماییدتوانید از سایتدر صورتی که بیزینس یا کسب و کاری دارید می  :شرکتی ️♦

 .توانید برای خودتان سایت خبرگزاری داشته باشیدمی :خبری ️♦

 .باشیدتوانید سایت گالری یا آتلیه داشته می :گالری ️♦

استفاده نمایید. موردی که وجود دارد این است که برای مثال اگر شما  Wordpress توانید ازو کسب و کار دیگر می و در هر زمینه

پیاده سازی کرد. یا اینکه اگر بخواهید  wordpress توان بابخواهید سایتی مشابه سایت دیوار داشته باشید، دیگر این مورد را نمی

گوالر های دیگر مانند الراول، انصی داشته باشید پیاده سازی آن بسیار مشکل خواهد بود که در این موارد باید از پلتفرمیک سایت خا

کند استفاده نمایید. در این زمینه و در صورتی که قصد راه اندازی دیگری که مد نظر دارید یا طراح شما پیشنهاد می یا هر پلتفرم

 .با ما در ارتباط باشیدتوانید د میهایی را داشتیچنین سایت

 ...و در پایان 

wordpress های بسیار پایین نسبت به امکانات و خدماتتوانید با هزینهیک سیستم مدیریت محتوای بسیار محبوبی است که می 

های خود را کاهش دهید. در صورتی که شرکت نوپا هستید و یا حتی اندازی نمایید و هزینهراهدهد سایت خود را خوبی که ارائه می

های خیلی بزرگی هم وجود دارند که از وردپرس شرکت .استفاده نمایید wordpress توانید ازشرکت و کسب و کار بزرگی دارید می

توانید بنابراین در هر کسب و کاری که هستید می . برای سئو دارد، بیس بسیار قوی cms کنند علت این است که ایناستفاده می

خاصی  هایاز این سیستم مدیریت محتوای استفاده کنید و کسب و کار آنالین و محصوالت خود را معرفی نمایید. و حتی اگر سایت

ی ای اختصاصی به همراه هاست و دامنههاندازی سایتهای آماده، امکان طراحی و راهمد نظر دارید در سایت ساز زرین ضمن سایت

 .پذیر خواهد بودرایگان امکان
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