
 
 

 

 (قسمت دوم)سایتهایی که نباید با وردپرس طراحی شوند

  با وردپرسیریه خی انجمن هایتساخت سا- 8

ّایت سای اًتخاب تزایي تْتزیي ٍ هتي تاس هٌتطز ضذُ تٌاتزایگاى ٍردپزس تِ غَرت رایذًٍیذ کِ مّوًَطَر  ی 

 هَسسِ خَدضَى تپزداسًذ ٍ تا استلادُ ی ّست تا تا استلادُ اس ٍردپزس تتًٌَذ تا اقذام تِ هؼزفی ٍ هذّةیزیِخ

ّایٌِاس گش ّایي پزداخت آًالی  ّایتًٌَذ میحت. ًذ کيیاكت را دری ًقذی ٍجِ کوک   ی تا تا استلادُ اس اكشًٍِ 

ّایذ اٍى تتَىیق تا اس طزیذ اقذام تِ ساخت اًَاع كزم کيیذُ ضوا قزار میاركزم ساس کِ ٍردپزس در اخت  ی کوک 

. یذ کيیاكت دریگزاى د رٍ ّن اس طزیق… ٍیزًقذیؽ

  نمونه کار با وردپرسیتساخت سا- 9

 کسة ٍ کار؛ در ّز یٌِ هطاٍر در سمیک یا یذ ٌّزهٌذ، ًجار تاشیک یا یذ تاشیت ًذارُ کِ ضوا طزاح ساكزقی

 تا اقذام تِ یتًَیذ تا استلادُ اس ٍردپزس میذ کِ داری ٍ ّز تخػعیذ کِ قزار داریغَرت ضوا در ّز کسة ٍ کار

ّای هؼزفی تزایت سایکساخت  ّا ٍ پزٍصُ   تا در یِ کار کافیي ایتزا. یذ تپزداسدادیي کِ اًجام یی ًوًَِ کار

 ٍ در اٍى یزیذ ٍ ًوًَِ کار در ًظز تگیَ غلحِ تِ ػٌَاى پَرتلَلیک یذ کزدی کِ طزاحی ضزکتیا ٍ ی ضخعیتسا

ّایتِ هؼزف ّا ٍ پزٍصُ  ّایيا. یذ خَدتَى تپزداسی ًوًَِ کار  ی گًَاگَى تزای پلتلزم تِ لطق داضتي اكشًٍِ 

 ًوًَِ ی کٌٌذُ تزایزُ هٌاسة ٍ خی تا اس راتط کارتزیتًَیذ در ٍردپزس ّن میذئَ ٍ ٍٍیز تػای ٍ گالزیذراسال

ّا . یذ خَدتَى استلادُ کزدُ ٍ تْزُ هٌذ ضَیکار

  چندزبانه با وردپرسیتساخت سا- 10

ّایي کِ ٍردپزس در طَل ای گستزدگتا  در دستزس یا دىی چٌذسال تًَستِ کسة کٌِ تا تِ اهزٍس تِ اکثز ستاى 

 ی چٌذ ستاى خاظی کسة ٍ کار ضوا غزكا تز رٍیٌکِ ایا ٍ یذ کِ قزار داریتی تا ّز ستاى ٍ قَمیتًَیذّستص ٍ م

 یذ کِ قػذ داری ٍ تِ ّز ستاىیذ کيی راُ اًذاسپزس چٌذستاًِ تا ٍردیت سای تَد تا تِ راحتیذتوزکش دارُ قادر خَاُ

. یذ کسة ٍ کار خَدتَى تکيی کِ هذ ًظز ضواست اقذام تِ هؼزفیٍ تِ ّز تؼذاد

  با وردپرسی اطالعاتیگاه پایتساخت سا- 11

ّاپایگاُ ّایت تِ اغطالح سایا ی اطالػاتی   قزار ی تخػعیٌِ هستٌذ کزدى اطالػات در ّز سمی کِ تزاWiki ی 

 ٍ دًثالِ رٍ ّن اس ٍردپزس استلادُ کٌٌذ تا در یزٍار هستٌذات خَدضَى تِ غَرت سًجیِ تا تا تِیتًٌَذدارًذ م



 
 

 

 اهکاى را تِ ضوا خَاّذ یيٍردپزس ّن ا. سًذ در راتطِ تا پزٍصُ خَدضَى تپزدای ساختار هٌظن تِ هستٌذساسیک

 ٍار تِ یز ٍ هستٌذات ٍ هطالة رٍ تِ غَرت سًجیذ اقذام کيwiki یتداد کِ تا استلادُ اس اٍى اقذام تِ ساخت سا

 کارتزاى ٍ هخاطثاى ّذف ضوا در دستزس ی هٌاسة تزای ساختار هٌظن ٍ دستِ تٌذیک تا در یذّن هتػل کي

. یزًذقزار گ

  پادکست با وردپرسیتساخت سا- 12

ّا ّن در حال رضذ جاهزٍسُ ّایت کزدى ّستٌذ ٍ در سایذا پادکست   تِ ػٌَاى ی کِ تخصیثیٌین هختلق می 

ّایذپادکست رٍ در ًظز گزكتي تا تا تَل  هخاطثاى خاظ خَدضَى را هَرد ّذف قزار دادُ ٍ تِ ی غَتی پادکست 

ّا  یتًَِ ّن میٌِ سمیي در اٍردپزسخَضثختاًِ .  تپزداسًذیذئَیی ٍ ٍی غَتیاًتطار هحتَا در قالة پادکست 

ّایِکاف. یذ پادکست اقذام کيیت ساخت سای تاضِ تا اس اٍى تزایذ ضوا هقیتزا  کار یي ای کِ تزایی تا اس اكشًٍِ 

. یذ تْزُ تثزیگیزًذهَرد استلادُ قزار م

  در فروش با وردپرسی همکاریتساخت سا- 13

ّا توزکش کوتزیگِ داهزٍسُ ّا اقذام تِ یت در ساین هستقیـات هَضَع دارًذ تا تا تثلیي ای رٍی کسة ٍ کار  

 در كزٍش کِ غَرت ی ّوکاریذُتلکِ تِ لطق ا.  تکٌٌذیذٌّذ کِ ارائِ می خذهاتیكزٍش هحػَالت ٍ هؼزف

 در كزٍش تتًٌَذ تا خذهات ٍ ری در تخص ّوکایت كزاّن کٌٌذ تا کارتزاى تا ػضَی تا تستزیکٌٌذ میگزكتِ سغ

 ضذ یل تثذی ٍاقغی اًجام ضذ ٍ تِ هطتزی هؼزفیي کِ ای کٌٌذ ٍ سهاىی هؼزفیگزاى رٍ تِ دیت سایيهحػَالت ا

ّا ّن تز ّنیيػالٍُ تز ا.  کٌٌذیاكت دریسیَى اس هثلؾ كزٍش را در قالة کنیدرغذ  اساس ضکل یي هارکت 

 كزٍش ی را تزای ضوا غلحِ ایت در سایت ٍ تا ػضَیاى بیگزاى تا دیذ كزاّن کيی تستزیتًَیذگزكتٌذ کِ م

 اس هحػَالت كزٍضٌذگاى رٍ تِ ػٌَاى ی کٌٌذ ٍ تا ارائِ هحػَالت خَدضَى درغذیجادهحػَالت خَدضَى ا

. یذ کيیاكت ٍ پَرساًت دریسیَىکن

  مدرسه با وردپرسیتساخت سا- 14

ّا در تستز ای كٌاٍری تا گستزش كضااهزٍسُ  قاكلِ ػقة یي هذارس ّن اس ایٌتزًت اطالػات ٍ اًجام گزكتي کار

ّایکٌٌذ میًوًَذى ٍ سغ  اًجام یتطَى سایق را تا حذ هوکي اس طزیگیزى اًجام می کِ تِ غَرت سٌتیی تا کار

 کزدُ یزی جلَگیطِ سثش ّن مضای اس درختاى ٍ فیاری کاؿذ کِ تاػث قطغ تسیِ رٍیتذٌّذ تا در هػزف ب

 كزاّن کزدى تا داًص ی کزدًذ تستزیت سای خَدضَى اقذام تِ راُ اًذاسی هذارس کِ تزایطتزاهزٍسُ ب. تاضٌذ



 
 

 

ّایت در سا قادر تاضٌذ تا تا ػضَیت… داًص آهَساى، هؼلواى ٍیآهَساى، ٍل ّا ٍ گشارش   ی اقذام تِ ارائِ كزم 

 یت ٍضغیي اساس اس آخزیي تا تز ّنیتًٌَذ داًص آهَساى ّن میٍل.  کٌٌذساى هثل کارًاهِ تِ داًص آهَیهختلق

 یي ٍردپزس ّن در ایيتٌاتزا.  کٌٌذیگیزی اًٍْا را جیل داًص آهَساى خَدضَى تا خثز تاضٌذ ٍ رًٍذ تحعیلیتحع

ّایٌِسم ّایذُ ضوا قزار میار را در اختی خَبی راّکار  تستز هٌاسة یيد ای ٍردپزس تتَىی تا تا استلادُ اس اكشًٍِ 

. یذ هذارس كزاّن کيیرا تزا

 


