
 
 

 

 (قسوت سوم)سایتهایی که نبایذ با وردپزس طزاحی ضونذ

  با وردپزسی وبالگذهیتساخت سا- 15

 ؽوب یبر اعت کِ ٍردپزط در اختی اهکبًبتیي ٍ جبلجتزیي اس خَؽوشُ تزیکی ثب ٍردپزط ی ٍثالگذُیت عبعبخت

 یذ هؾبثِ ثالگفب کيی ٍثالگذُیظ عزٍیک ثِ یل اعتفبدُ اس ٍردپزط کِ اٍى رٍ تجذیدر اثتذا ثزا. قزار خَاّذ داد

 اثشار در کٌبر یي ٍردپزط ا3 ًغخِ ارائِ ثَد کِ ثعذ اس WordPress MU ثب عٌَاى یتحت اثشار جذاگًَِ ا

 خَدتَى را ثِ حبلت ؽجکِ ی ٍردپزطیت تب عبیتًَیذ میذ ؽذ ٍ ؽوب در ّز سهبى کِ احغبط کيیقٍردپزط تلف

ّبیت ٍ ثعذ اس فعبل کزدى ٍردپزط ؽجکِ کبرثزاى در عبیذ کيیلتجذ  خَدؽَى ی ثزایی ثجت ًبم کزدُ ٍ ٍثالگ 

ّب.  کٌٌذیبفت درٍلذر عبة فیبثِ فَرت عبة داهٌِ ٍ   ثب ٍردپزط ی ٍثالگذُیٌِ ّن در سمی هَفقیبر ثظیًوًَِ 

 . خَاٌّذ کزدیبس ىی ةی اختقبؿCMS یک ثب یت عبیٍجَد دارًذ کِ ؽوب را اس عزاح

  با وردپزسی خبزیتساخت سا- 16

ّبیت اًَاع عبی راُ اًذاسی تب اس اٍى ثزایتًَیذ کِ ٍردپزط دارد میی ثبالی ٍ عئَیزی اًعغبف پذیل دلثِ  ی 

ّبیج در فذر ًتبیزی ٍ ثب قزار گیذ اقذام کيیحی ٍ تفزیخجز  یت عبیک ًغجت ثِ یعتز عزیلی جغتجَ خی هَتَر

ّب یت عبیي اس ایکی عَل رٍس ثِ در کِ یجیٌیذ رٍ میاهزٍسُ کوتز کظ. یذ کيیؾزفت رؽذ ٍ حیعبس اختقبؿ  

 اعتفبدُ ی خجزیت عبی راُ اًذاسی تب اس ٍردپزط ثزایذ اخجبر رٍس هزاجعِ ًکٌِ پظ اگز ققذ داریگیزی حیثزا

ّبی قبلت خجزیِ حبال ثب تِیي ٍ ّنیذ تعلل ًکيیذکي  یؾِ میذا ثِ ٍفَر حی ٍردپزطی هٌبعت کِ در پَعتِ 

 ّز  کِ ثزای… عبخت خجزًبهِ ٍیغٌذگی، کِ هثل چٌذًَی ٍ اس اهکبًبتکٌیذ ی خَدتَى رٍ راُ اًذاسی خجزیتعب

. یذ لذت ثجزیذُ ؽوب قزار میبر ّغتٌذ ٍ در اختیبس هَرد ىی خجزیتٍثغب

  با وردپزسیقی و هوسیلن فین پخص آنالیتساخت سا- 17

 فزٍػ یت عبی ٍ راُ اًذاسی عزاحی اس هَارد اعتفبدُ اس ٍردپزط ثزایکی کِ در ثبال ّن اؽبرُ کزدم ّوًَغَر

ّبیي ّغتؼ ثز ّنیشیکیهحقَالت ف  یک ی تب اقذام ثِ راُ اًذاسیتًَیذ ّن میگِ دی اعبط ثب اعتفبدُ اس افشًٍِ 

 تب یذ ًغجت ثِ ارائِ اًٍْب اقذام کيی ٍ تجبریگبُ ٍ ثِ فَرت رایذ کيیقی ٍ هَطیلن فیي پخؼ اًالی ثزایتعب

 ثِ رد ٍ یبس راحت ثذٍى ىیلی ثتًٌَذ ثِ اًٍْب گَػ دادُ ٍ توبؽب کٌٌذ ٍ خیت ٍ ثجت ًبم در عبیتکبرثزاى ثب عضَ

ِ ایثذل کزدى هحتَا .  ؽوب ثِ فَرت ثِ رٍس اعتفبدُ کٌٌذیت اس عبی چٌذرعبً

  با وردپزسین آهوسش آنالیتساخت سا- 18



 
 

 

 یبدگیزی ی کِ ثزای ثزُ ثِ آهَسؽگبُی عَالىیز هظیک کزدى ی دارُ تب ثب طیٌَ حَفلِ ای کوتز کظیگِ داهزٍسُ

 یي آهَسػ آًالی کِ ثزایتی عبیق راحت اس عزیلی تَ خًَِ ٍ خیؾیٌِثلکِ م.  اًٍَ اًتخبة کزدُیحزفِ خبؿ

 ی عَری کالط آهَسػیي اگز ایت ًْبر ٍ دیکٌِ کِ ثجت ًبم کزدُ می اٍى کالطیبدگیزی ؽذُ اقذام ثِ یعزاح

 اهکبى یي کبر اختقبؿ ثذُ اهب ایي ای رٍس رٍ ثزایک داؽتِ ثبؽِ ی ثِ اهتحبى حضَریبس ارائِ هذرک ىیثَد کِ ثزا

 در آسهَى یق عزیي هب ثتًٌَذ تب اس ّنی تب هحقالین ثزگشار کيیيّن ٍجَد دارُ تب آسهَى رٍ ثِ فَرت آًال

 ٍ ثب اعتفبدُ یذ ثبس کيی ایضُ ٍردپزط حغبة ٍی رٍیتًَیذ ّن میي  آهَسػ آًالیت عبخت عبیثزا. ؽزکت کٌٌذ

ّب ّبیي اًالی اقذام ثِ ثزگشاریذُ ؽوب قزار میبر کِ در اختییاس افشًٍِ   یک یت کزدُ ٍ در ًْبی آهَسػی کالط 

 .ًٌذ در اٍى ؽزکت کی تب ؽزکت کٌٌذگبى ثتًٌَذ ثز اعبط سهبًجٌذیذ ّن ثزگشار کيیيآسهَى آًال

  و ضارژ با وردپزسیط بلیسنس، فزوش الیتساخت سا- 19

ّبیٌِ گغتزػ خذهبت در سمثب ّبین ؽبرص طی کِ ثزایی فزٍػ کذ  عفز ٍ ثب ی ثزایظ ثلیذ خزی، اعتجبری کبرت 

ّبیغٌظ الیحت ّبی راحت اقذام ثِ رفع ىیلی تب خیتًَیذ میگیزُ فَرت می ًزم افشاری  . یذ خَدتَى ثکيیبس

ّب ٍ عزیٌِ سمیيٍردپزط در ا  یذ پَعتِ هٌبعت قبدر خَاُیک احی ّن هَفق عول کزدُ ٍ ثب اعتفبدُ اس افشًٍِ 

 یي اس پزعزفذارتزیکیعالٍُ ثز اٍى . یذ اقذام کيیشی ّز چیي آًالیذ خزی ثزایتی عبیثَد تب ًغجت ثِ عزاح

ّبییچ  یتی عبی کِ دارایتَراى= کِ در حبل حبضز ٍجَد دارُ رسرٍ ّتل ٍ رعتَراى ّغتؼ کِ ّز ّتل ٍ رعبیش

ّبیت عبیي چيیت ثِ اکثزیت قزکِ یکٌِ اعتفبدُ میت قبثلیيّغتؼ اس ا  ّغتٌذ تب عفبرػ ی ّن ٍردپزطیی 

 . دٌّذیل تحَی ثِ هؾتزیت کٌٌذ ٍ در ًْبیبفتدر

  با وردپزسیل فای آپلود و اضتزاک گذاریتساخت سا- 20

 اپلَد ٍ اؽتزاک یٌِ در سمیذ اعتفبدُ کيیت عبی راُ اًذاسی تب اس ٍردپزط ثزایتًَیذ کِ می اس هَاردیگِ دیکی

 کزدُ ٍ یلْبتَى فبی هٌبعت ٍ اهي اقذام ثِ اؽتزاک گذاریی تب در فضبیذ اٍى ثتَىیق ّغتؼ تب اس عزیل فبیگذار

ّبیتاهزٍسُ عب. دی کيیبفت دریزهغتقین غیب ٍ ین اًٍْب رٍ ثِ فَرت هغتقیٌکل  یت داًلَد ٍ آپلَد اس هحجَةی 

 اٍى یق کغت ٍ کبر ثبؽٌذ تب اس عزی ثزای ثغتز خَةیتًٌَذ کِ دارًذ میعی ثزخَردار ّغتٌذ ٍ ثب رؽذ عزییثبال

 گفتي دارُ ٍ ثِ لغف افشًٍِ ی ثزای عبخت داًلَد ٍ آپلَد حزفیٌٍِردپزط ّن در سم. یذ کيییاقذام ثِ درآهذسا

. یذ اعتفبدُ کيیل فبی آپلَد ٍ اؽتزاک گذاریت عبخت عبی تب اس ٍردپزط ثزایتًَیذ هختلف میّب

  انجون با وردپزسیتساخت سا- 21



 
 

 

 ثَد تب اقذام ثِ عبختي اًجوي در قبلت یذ در ٍردپزط قبدر خَاُیش ىbbpress ثب اعتفبدُ اس افشًٍِ یت ًْبدر

 ٍ گفتگَ در اًجوي یت ثِ فعبلیت تب در کٌبر عبیذ خَد ثذُیت اهکبى را ثِ کبرثزاى عبیيٍردپزط اقذام کزدُ ٍ ا

 یب ی هَضَع تخقـیک ی ثزایگِ ثِ ّوذکوک عَاالت خَد در جْت ی ثپزداسًذ ٍ ثب عزح ٍ گفتگَ ثزایتعب

ّبیت تب اًجوي خَدتَى را فعبل کزدُ ٍ اس قبثلیذ افشًٍِ ؽوب قبدر ّغتیيثب اعتفبدُ اس ا.  اقذام کٌٌذیعوَم  یی 

 … ٍ ًبظز ٍیز هذیف ثِ کبرثزاى، تعزیبس اًجوي، اهکبى ارعبل ٍ هغزح کزدى هَضَعبت، اهتیت ًْبی ةیف تعزیزًظ

 .اقذام کٌیذ

  آخزسخن

 کِ ٍردپزط دارُ ثب اعتفبدُ اس اٍى قبدر یی ثبالیزی اًعغبف پذیل ثِ دلیذین هقبلِ دیي ّوًَغَر کِ در اخُت

 ٍ پزعَد یک کزدُ ٍ ٍ ؽزٍع تجبرت الکتزٍىی راُ اًذاسیذ کِ داریذُ ای ثب ّز ًَع ایتی تب ّز ًَع ٍثغبیذّغت

 ثِ اٍى یتًَیذ ثب ٍردپزط میت ٍ عبخت عبی اًذاساُ کِ ثب رییّبیت اس هشیکی یگِ دیاس عَ. یذ ثشىیذخَدتًََ کل

 یٌِ تب ثذٍى فزف ّشیذ ٍردپزط قبدر ّغتیٌِ در سمیبد سیبر ٍ ثظی غيی کِ ثب ٍجَد هٌبثع آهَسػیٌِ ایذثزط

ّبیت قبثلی عبسیبدُ حیب رفع هؾکل ٍ ی کِ ثزایبدی سیبرثظ  یغتن در فَرت اعتفبدُ اس طیت عبی ثزای اضبفی 

 یبدُ ثبال اًٍَ حیٌِ ثِ فزف ّشیبس ٍ ثذٍى ىی خَاّذ اٍهذ ثِ راحتیؼ ؽوب حی ثزاخقبفی ای هحتَایزیتهذ

 .یذ ثزعزف کيی آهَسػی هحتَاّبیي ثز ّنیِ ثب اعتفبدُ ٍ تکی هؾکلتَى رٍ ثِ راحتیب ٍ یذ کيیعبس


