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چرا از وردپرس استفاده کنیم ؟
ساختار وردپرس
وردپــرس یکــی از سیســتم هــای مدیریــت محتــوای ســورس بــاز ( )open sourceاســت کــه توســط
زبــان قدرتمنــد  phpایجــاد شــده اســت .ســورس کــد آن بــرای برنامــه نویســان و توســعه دهنــدگان
جهــت سفارشــی ســازی و بهینــه ســازی در دســترس اســت .
سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس همیشــه و بــه ســرعت در حــال بــروز رســانی اســت و کاربران
آن مــی تواننــد نســخه بــروز شــده آن را دانلــود نماینــد و بــر روی هاســت خــود نصــب کننــد  .از
مزایــای بــروز رســانی نمــودن وردپــرس امنیــت آن و رفــع بــاگ هــای آن اســت .سیســتم مدیریــت
محتــوای وردپــرس در چنــد ســال اخیــر بســیار پیشــرفت کــرده و توانســته اســت بیــن کاربــران
بســیاری محبــوب شــود .قابلیــت هــای ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا ســبب شــده کــه امــکان پیــاده
ســازی هــر فیچــری کــه مــورد نظرتان باشــد ؛ ســاده باشــد و نهایتا بــا اســتفاده از شــورتکد ()shortcode
و یــا افزونــه (  ) pluginبتوانیــد بــه راحتــی بــه آنچــه مــی خواهیــد دســت یابیــد.
ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا دارای رابــط کاربــری بســیار آســانی اســت بــه طــوری کــه اگــر افــراد
مبتــدی از ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا (  ) CMSاســتفاده کننــد بــه شــدت بــه آن عالقــه منــد مــی
شــوند و اگــر افــراد حرفــه ای از آن اســتفاده کننــد بــه شــدت ســرعت کارشــان بــاال مــی رود  .لــذا
وردپــرس بــرای همــه افــراد چــه مبتــدی و چــه حرفــه ای قابــل اســتفاده اســت .

امکانات وردپرس
بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه در بــاال ذکــر شــد شــاید برای شــما ســوال باشــد کــه ایــن سیســتم مدیریت
محتــوا دقیقــا دارای چــه فیچــر هایی اســت ؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بگوییــم ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا دارای یــک پوســته ()theme
مــی باشــد کــه رابــط کاربــری وبســایت شــما را نشــان مــی دهــد  .بــه قولــی نــوع رابــط کاربــری (User
 )interfaceســایت شــما بــا اســتفاه از پوســته وردپــرس شــما معیــن مــی شــود.اگر شــما بخواهیــد یــک
وبســایت (بــا توجــه بــه نــوع کاربــرد وبســایت شــما اعــم از فروشــگاهی ؛ شــخصی ؛ وبــاگ ؛ ســرگرمی
؛ آموزشــی و  )...در سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس ایجــاد کنیــد مــی توانیــد بــه راحتــی بــا
اســتفاده از پوســته مــورد نظــر خــود رابــط کاربــری وبســایت خــود را آمــاده ســازی کنیــد.
وردپــرس بیــش از صــد هــا پوســته دارد کــه ایــن پوســته هــا قابلیــت سفارشــی ســازی دارد
کــه ایــن سفارشــی ســازی در پیشــخوان مدیریــت وردپــرس تعبیــه شــده اســت .پوســته هــای
وردپــرس بســیار شــیک و زیبــا هســتند و از مهمتریــن منابــع بــرای تهیــه پوســته هــای وردپــرس
مــی تــوان بــه وبســایت  wordpress.orgو  hamyarwp.comو راســت چیــن و  ...در داخــل و خــارج از ایــران
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اشــاره کــرد .همچنیــن خودتــان اگــر متخصــص در ایــن زمینــه باشــید مــی توانیــد یــک پوســته
وردپــرس را بــه راحتــی بــا اســتفاده  php , html , css , javascriptو تکنولــوژی هــای ماننــد  ajaxو  ...پیــاده
ســازی نماییــد.
وردپــرس بیــش از هــزاران پالگیــن دارد کــه بــا اســتفاده از آنهــا مــی توانیــد وردپــرس خــود را
مجهــز تــر نمایید.بهتــر اســت کاربــران پالگیــن هــای وردپــرس را از وبســایت هــای معتبــر دریافــت
نماینــد  .اگــر شــما پالگینــی را از وبســایت نامعتبــر دریافــت و نصــب کنیــد (نصــب پالگیــن در
وردپــرس) ممکــن اســت بــا مشــکالتی نظیــر عــدم پشــتیبانی و عــدم ســازگاری نســخه آن پالگیــن
بــا نســخه وردپــرس و  ...بشــید  .لــذا توصیــه مــی کنیــم پالگیــن هــا را از وبســایتهای معتبــر تهیــه
کنیــد  .از مزایــای همچــون پشــتیبانی بســیار خــوب و بروزرســانی هــای منظــم بهرمنــد شــوید .
بــرای وردپــرس آمــوزش هــای بســیاری وجــود دارد کــه شــما بــه راحتی مــی توانیــد از آنها اســتفاده
کنیــد و مهــارت خــود را در ایــن زمینــه ارتقــا بدهید.
وردپــرس بــرای موتــور هــای جســتجو بــه خوبــی بهینــه ســازی شــده انــد در ایــن خصــوص مــی تــوان
بــه  :ســرعت لــود بــاال ؛ شــبکه هــای اجتماعــی و  ..اشــاره کــرد.
مــی تــوان گفــت کــه یکــی از دالیلــی کــه باعــث محبوبیت وردپرس شــد ســرعت راه اندازی و ســبکی
رابــط کاربــری آن و داشــتن امکانــات بســیار بــود .وردپــرس یــک انتخــاب بســیار عالــی بــرای وبــاگ
نویســان بــود  .وبــاگ نویســان بــا انتخــاب وردپــرس توانســتند بــه مدیریــت محتــوای بیشــتری
دسترســی داشــته باشــند و بتواننــد یــک وبســایت جامــع و کامــل را بــه خوبــی مدیریــت کننــد .
وردپــرس انتخــاب میلیــون هــا میلیــون برنــد در سراســر دنیاســت کــه توانســتند ســایت خــود را
بــا وردپــرس پیــاده ســازی کننــد .کــه ایــن آمــار نشــان دهنــده محبوبیــت و قــدرت آن اســت.که در
ایــن میــان مــی توانیــد ســایت هایــی نظیــر  ebay ,forbesو  ...را بیابیــد کــه از ایــن سیســتم مدیریــت
محتــوا اســتفاده مــی کنند.بــه طــور دقیــق مــی تــوان گفــت  27درصــد از وبســایت هایــی کــه روی
اینترنــت پیــاده ســازی شــده انــد و در حــال حاضــر آنالیــن هســتند از ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا
( وردپــرس ) اســتفاده مــی کننــد.

امنیت در وردپرس
اگرچــه صحبــت هــای زیــادی پیرامــون امنیــت سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس وجــود دارد
امــا اگــر شــما بخواهیــد ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا را بــه طــور عالــی امــن نماییــد یــک وبســایت
معقــول و ایمــن خواهیــد داشــت .
در خصوص ایمن سازی می توانیم چندین راه را به شما پیشنهاد دهیم :
1 .1تغییر آدرس صفحه ورود وردپرس:
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بــه دلیــل اینکــه وردپــرس اوپــن ســورس اســت و دسترســی همــگان بــه کــد هــای آن وجــود
دارد لــذا پیشــنهاد مــی شــود کــه صفحــه الگیــن وردپــرس خــود را تغییــر دهیــد  .صفحــه ورود
بــه صــورت پیشــفرض  wp-login.phpاســت  .شــما مــی توانیــد بــه راحتــی بــا اســتفاده از افزونــه
هــا ایــن کار را انجــام دهیــد .
2 .2همــواره از جدیدتریــن نســخه هــای وردپــرس اســتفاده کنیــد  .وردپــرس هــر بــار کــه نســخه
جدیــد ارائــه مــی دهــد ممکــن اســت بســیاری از بــاگ هــای خــود را رفــع کــرده باشــد بــه همیــن
دلیــل توصیــه مــی شــود از نســخه هــای جدیــد آن اســتفاده نماییــد.
3 .3گرفتــن بــک آپ از وردپــرس  :تــا حــد امــکان ســعی کنیــد از وبســایت خــود بــک آپ تهیــه کنیــد
 .ایــن کار بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد چنانچــه وبســایت وردپــرسی شــما بــه هــر دلیلــی
دچــار مشــکل شــد بتوانیــد بــک آپ قبلــی را بازگردانــی نماییــد.
4 .4پــاک کــردن هــر پالگیــن یــا قالــب هــای قبلــی  :پالگیــن هــا و قالــب هایــی کــه قبــا آنهــا را نصــب
کــرده ایــد و اکنــون دیگــر بــه آنهــا نیــاز نداریــد را بــه صــورت کامــل از هاســت خــود پــاک
نماییــد .ایــن کار هــم بــه افزایــش حجــم فضــای آزاد هاســت شــما کمــک مــی کنــد و هــم موجــب
مــی شــود کــه اگــر باگــی در آنهــا وجــود داشــته باشــد کــه بــه ســبب عــدم بــروز رســانی رفــع
نشــده باشــد ؛ از طریــق آن هیــچ راه نفــوذی موجــود نباشــد.
5 .5پیشــنهاد مــی کنیــم کــه ریکپچــا را در بخــش الگیــن (ورود) ریجســتر (ثبت نــام) کامنــت (دیدگاه)
بــرای جلوگیــری از حمــات بــروت فــورس فعــال نماییــد  .فعالســازی ایــن مــورد بــا اســتفاده از
پالگیــن هــا قابــل انجــام اســت
6 .6فعالسازی افزونه های امنیتی کمک شایانی به امنیت وسایت شما می کنند.

چه سایت های با وردپرس پیاده سازی شده اند ؟
شــاید بــرای شــما هــم ســوال باشــد کــه بــا وجــود ایــن مزایــای وردپــرس چــه وبســایت هایــی از
ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا (وردپــرس) در جهــان اســتفاده مــی کننــد ؟
در این قسمت به شرح کامل پاسخ این پرسش می پردازیم با ما همراه باشید :
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دهوند
دهونــد یــک وبســایت اســت کــه فعالیــت آن بــر اســاس اســتخدام اســت .ایــن وبســایت کــه در
حیطــه کاریابــی بــرای کارجویــان و تامیــن نیــروی انســانی بــرای کارفرمایــان فعالیــت دارد بــر پایــه
سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس بنــا شــده اســت.

گانجا موزیک
وبســایت گانجــا موزیــک فعالیــت خــود را در حــوزه دانلــود موزیــک هــای جدیــد انجــام میدهــد .ایــن
وبســایت پــر طرفــدار بــا سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس راه انــدازی شــده اســت.

تاپ چین
یــک فروشــگاه اینترنتــی اســت کــه انــواع کاال هــا در آن بــه فــروش مــی رســد  .ایــن وبســایت بــا
اســتفاده از وردپــرس راه انــدازی شــده اســت و بــا مراجعــه بــه ایــن وبســایت مــی توانیــد انــواع
کاالهــای مــورد نیــاز خــود را ســفارش دهیــد و بــه صــورت اینترنتــی خریــداری نماییــد.
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وی موزیک

فروشــگاه اینترنتــی واالموزیــک هــم یــک فروشــگاه اینترنتــی دانلــود فایــل اســت کــه شــما مــی
توانیــد یــک موزیــک بــه دلخــواه خــود انتخــاب نماییــد و ســپس اقــدام بــه فــروش آن نماییــد .ایــن
فروشــگاه محبــوب بــر پایــه سیســتم قدرتمنــد مدیریــت محتــوای وردپــرس پیــاده ســازی شــده
اســت.

گجت نیوز
گجــت نیــوز یــک وبســایت در خصــوص اخبــار هــای تکنولــوژی و فنــاوری اســت  .ایــن وبســایت
محبــوب هــم بــر پایــه سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس تهیــه و پیــاده ســازی شــده اســت.

پارس ناز
ایــن وبســایت فعالیتــی در خصــوص اخبــار و ســرگرمی داشــته و وبســایتی اســت کــه کاربــران را بــه
مــدت طوالنــی ســرگرم مــی کنــد .ایــن وبســایت دارای محتــوای متنــی و عکســی بســیار زیــادی اســت
و دارای تبلیغــات هــم مــی باشــد  .ایــن وبســایت تواســنته اســت جــزء وبســایت هــای محبــوب قــرار
بگیــرد .وبســایت پــارس نــاز بــر پایــه سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس پیــاده ســازی شــده
اســت.دارای صفحــات گونــان بــا رابــط کاربــری ســاده و ســرعت لــود بــاال مــی باشــد.
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دکتر سالم
وبســایت دکتــر ســام یــک وبســایت پزشــکی و ســامت اســت کــه بــا محتــوای گوناگــون پزشــکی

کاربــران را مجــذوب خــود مــی کنــد .ایــن وبســایت هــم بــر پایــه سیســتم قدرتمنــد وردپــرس
پیــاده ســازی شــده اســت.

دیجیاتو
یــک وبســایت بســیار مشــهور و معتبــر اســت کــه در حــوزه اخبــار و فنــاوری فعالیــت مــی کنــد و بــر
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پایــه وردپــرس پیــاده ســازی شــده اســت .ایــن وبســایت جــزء وبســایت هــای محبــوب اســت.

ژاکت
یکــی از مشــهورترین وبســایت هایــی کــه در میــان طراحــان و برنامــه نویســان اســت وبســایت ژاکــت
وردپــرس مــی باشــد  .ایــن وبســایت در زمینــه فــروش فایــل و قالــب هــای وبســایت فعالیــت مــی
کند .

دانلودها
ســایت دانلــود هــا در زمینــه انتشــار فایــل هــای ماننــد نــرم افــزار  ،بــازی  ،ویدیــو و  ...فعالیــت
دارد .ایــن ســایت نیــز بــا سیســتم مدیریــت محتــوا وردپــرس پیــاده ســازی شــده اســت .
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همیاروردپرس
همیــار وردپــرس در زمینــه آمــوزش سیســتم مدیریــت محتــوا وردپــرس فعالیــت دارد و توســط
علــی حاجــی محمــدی ایــن ســایت پیــاده ســازی شــده اســت  .ایــن ســایت نیــز بــا وردپــرس و پالگیــن
ووکامــرس پیــاده ســازی شــده اســت.

دیجی کاال
خــود ســایت دیجــی کاال بــا سیســتم مدیریــت محتــوا وردپــرس پیــاده ســازی نشــده اســت و بخــش
وبــاگ ( دیجــی کاال مــگ ) آن فقــط سیســتم مدیریــت محتــوا وردپــرس پیــاده ســازی اســت .

بامیلو
وبســایت بامیلــو نیــز ماننــد دیجــی کاال بــا سیســتم مدیریــت محتــوا وردپــرس پیــاده ســازی نشــده
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اســت و فقــط بخــش وبــاگ بامیلــو بــا سیســتم مدیریــت محتــوا وردپــرس پیــاده ســازی شــده
اســت.

میهن وردپرس
مهیــن وردپــرس ماننــد ســایت ژاکــت و همیــار وردپــرس در زمینــه آمــوزش وردپــرس و فروش
فایــل و قالــب هــای وردپــرس فعالیــت دارد  .ایــن ســایت نیــز بــا سیســتم مدیریــت محتوایــی
وردپــرس پیــاده ســازی شــده اســت.

نفیس 24
فروشــگاه اینترنتــی نفیــس  24کــه در زمینــه فــروش کاال فعالیــت دارد نیــز بــا سیســتم مدیریــت
محتوایــی وردپــرس فعالیــت دارد.
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CNN
وبســایت اصلــی  CNNبــا سیســتم مدیریــت محتــوا پیــاده ســازی نشــده اســت  .امــا محتواهــای وبــاگ
هــای آن بــر پایــه سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس اســت.

Samsung camera
وبــاگ دوربیــن هــای عکاســی سامســونگ کــه بــه افــراد در انتخــاب و خریــد دوربیــن هــای عکاســی
کمــک میکنــد بــر پایــه سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس اســت.
شــاید شــما بخواهیــد لیســت دوربیــن هــا ی مــورد نظــر خــود را بــا اســتفاده منــو هــای متفــاوت و
دســته بنــدی هــای ایــن وبــاگ انتخــاب کنیــد کــه مــی توانیــد بــه راحتــی و بــدون هیــچ مشــکلی بــا
اســتفاده از دســته بنــدی هــای مناســبی کــه در ایــن وبــاگ تعبیــه شــده اســت انجــام بدهیــد.
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Techcrunch

ایــن وبســایت یکــی از بهتریــن و مهمتریــن وبســایت هــای اســتارت آپ و تکنولــوژی اســت  .ایــن
نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه در ایــن وبســایت اخریــن اطالعــات مربــوط بــه اســتارت آپ هــا منتشــر
مــی شــود  .و ایــن وبســایت بــر پایــه سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس است.شــاید شــما بــا
دیــدن ســرعت لــود بــاالی ایــن وبســایت بــا وجــود ترافیــک زیــاد ایــن وبســایت و انبــوه محتــوای آن
شــگفت زده بشــوید.

Walt Disney
کمپانــی مشــهور والــت دیزنــی هــم از سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس اســتفاده مــی کنــد.
وبســایت ایــن کمپانــی رابــط کاربــری بســیار ســاده ای دارد  .ایــن کمپانــی بــرای نشــر اخبــار و رویــداد
هــا از سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس اســتفاده مــی کنــد.

Bloomberg
وبســایت بلومبــرگ کــه ابــزار مفیــدی جهــت دسترســی بــه اطالعــات محصــوالت و دانلــود نــرم افــزار
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اســت بــر پایــه وردپــرس کار مــی کند.ایــن وبســایت دارای یــک  backgroundتصویــری اســت و پســت
هــای وبالگــش را توســط تصاویــر بــه نمایــش مــی گــذارد.

Venhouse
وبســایت ایــن شــرکت بــزرگ پوشــاک شــامل لبــاس هــای مردانــه  ،زنانــه و لبــاس ورزشــی و … مــی
باشــد  .رابــط کاربــری مناســب و جــذاب ایــن وبســایت دیــدی وســیع در دنیــای تجــارت الکترونیــک
بــه وجــود آورده اســت .ایــن وبســایت هــم بــر پایــه سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس پیــاده
ســازی شــده اســت.

the next web
ایــن وبســایت کــه بــر پایــه اخبــار فنــاوری فعالیــت دارد از وبســایت هــای محبــوب در زمینــه فنــاوری
دیجیتــال اســت کــه بــه ارائــه دیــدگاه هــای بیــن المللــی در حــوزه ای تــی مــی پردازد.ایــن وبســایت
بــه دلیــل ســادگی اش توانســته اســت جــز وبســایت هــای محبــوب کاربــران بشــود .ایــن وبســایت
بــر پایــه سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس پیــاده ســازی شــده اســت.
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Dallas mavericks
ایــن وبســایت از وبســایت مشــهور در زمینــه ورزشــی مــی باشــد  .در آن اطالعــات جانبی ورزشــکاران
منتشــر مــی شــود .کاربــران مــی تواننــد وقایــع مربــوط بــه ورزش هــا را در ایــن وبســایت ببیننــد.

شــایان ذکــر اســت کــه ایــن وبســایت هــم از دیگــر وبســایت هایــی اســت کــه بــر پایــه وردپــرس

راه انــدازی شــده اســت.

Zillow Porchlight
زیلــو وبســایتی اســت کــه در زمینــه امــاک و مســتغالت فعالیــت مــی کند.ایــن وبســایت راهنمایــی
بــرای صاحــب خانــه هــا و مشــتریان منتشــر مــی کنــد .وردپــرس نیــز بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه دارد

مــی توانــد بــه خوبــی فیچــر هــای ایــن وبســایت را بــه نمایــش گــذارد .بــه همیــن دلیــل ایــن وبســایت
هــم بــر پایــه وردپــرس ایجــاد شــده اســت.
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Harvard university
بــا توجــه بــه اینکــه وبســایت اصلــی دانشــگاه هــاروارد از وردپــرس اســتفاده نمــی کنــد امــا جالــب
اســت بدانیــد کــه ایــن دانشــگاه بــرای وبــاگ خــود از سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس
اســتفاده مــی نمایــد.

Facebook
فیــس بــوک بــا وردپــرس پیــاده ســازی نشــده اســت و از سیســتم مدیریــت محتــوا وردپــرس
بــرای ســایت اصلــی خــود اســتفاده نمــی کننــد و ماننــد دیجــی کاال یــا بامیلــو یــا وبســایت دانشــگاه
هــاروارد بــرای بخــش وبــاگ خــود از سیســتم مدیریــت محتــوا وردپــرس اســتفاده مــی نماییــد

حــال بــا ایــن ســوال روبــه رو مــی شــویم کــه چــرا اغلــب کمپانــی هــا و برندهــا از ایــن سیســتم
مدیریــت محتــوا اســتفاده مــی کننــد؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بگوییــم کــه شــاید شــما بســیار متعجــب شــوید کــه ایــن کمپانــی
هــای مشــهور هــم از سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس اســتفاده مــی کننــد .از آنجایــی کــه

بســیاری از مــردم نحــوه کار بــا وبســایت هــای وردپــرسی را تجربــه کردنــده انــد  .یکــی از مهــم
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تریــن دالیــل آن میتــوان بــه ســادگی کار بــا آن اشــاره کــرد .وردپــرس از محبــوب تریــن و ســریع
تریــن سیســتم هــای مدیریــت محتــوا بــه شــمار مــی رود.
مدیریــت محتــوا بــا وردپــرس بــه نحــوی اســت کــه بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه ارائــه مــی دهــد
دســت نویســندگان وبــاگ هــا و وبســایت هــا را در نحــوه چیدمــان محتــوا و نحــوه مدیریــت محتــوا
بــاز مــی گــذارد و بــه طــور معمــول اعمــال هــر تغییــری در وردپــرس بــه راحتــی انجــام مــی شــود و
توســعه آن نیــز کار بســیار ســبک و راحتــی اســت.

چه وبسایت هایی را می توان با وردپرس پیاده سازی کرد ؟
بــا توجــه بــه مثــال هایــی (از کمپانــی هــا و برندهــای مشــهور کــه از سیســتم مدیریــت محتــوای
وردپــرس اســتفاده کــرده انــد ) کــه در بــاال ذکــر شــد  ،بــه راحتــی متوجــه مــی شــویم کــه ایــن

سیســتم مدیریــت محتــوا قابلیــت پیــاده ســازی انــواع وبســایت هــا بــا انــواع محتــوا و انــواع امکانــات
را دارد.
بــه شــرح دیگــر بــا وردپــرس مــی تــوان اغلــب وبســایت هــا را از جملــه  :فروشــگاهی  ،شــخصی ،
شــرکتی  ،خبــری  ،ســرگرمی  ،پزشــکی و  ...را پیــاده ســازی نمــود.
حال به بررسی این پرسش می پردازیم که آینده وردپرس چگونه پیش بینی می شود؟
بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد دانلــود هــای وردپــرس در ســال  2015بیــش از  1بیلیــون بــار بــوده
اســت نتیجــه بســیار مطلوبــی کــه دریافــت مــی شــود ایــن اســت کــه وردپــرس همچنــان محبــوب و
قابــل توســعه خواهــد بــود .بــه گفتــه کارشناســان تــا ســال  2020؛ وردپــرس  %35از وب ســایت
هــا را تحــت تاثیــر خــودش قــرار خواهــد داد بنــا برایــن توســعه دهنــدگان فرصــت بیشــتری بــرای
توســعه وردپــرس خواهنــد داشــت.
بــا ایــن حســاب تصــور مــی شــود در آینــده وردپــرس بســیار قدرتمنــد تــر و بــزرگ تــر از آنچــه در
حــال حاضــر وجــود دارد  ،بشــود.

پشتیبانی از زبان های بیشتر:
وردپــرس در نقــاط مختلــف جهــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و در سراســر جهــان محبوبیــت
خــود را حفــظ کــرده اســت .مشــاهده مــی شــود کــه بســیاری از قالــب هــا و افزونــه هــای مختلــف بــه
زبــان هــای مختلــف ترجمــه مــی شــود .ایــن بدیــن معناســت کــه وردپــرس مــی توانــد بــه زبــان
هــای ملــی آنهــا ترجمــه بشــود کــه ایــن نــه تنهــا باعــث بهبــود یادگیــری اســتفاده آنهــا از وردپــرس
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چرا از وردپرس استفاده کنیم ؟
مــی شــود بلکــه بــه همــه کســانی کــه وردپــرس از زبــان ملــی آنهــا پشــتیبانی مــی کنــد قــارد بــه
اســتفاده از آن خواهنــد شــد.

وردپرس به عنوان یک بستر قوی
بــا اینکــه وردپــرس یــک سیســتم مدیریــت محتــوای وبالگــی اســت امــا قابلیــت هــای بســیاری را در
خــود گنجانیــده اســت  .بــه ایــن صــورت کــه وردپــرس امــکان پیــاده ســازی انــواع وبســایت هــای
فروشــگاهی  ،شــخصی  ،شــرکتی و  ...را دارد  .و پیــش بینــی مــی شــود در آینــده ای نــه چنــدان دور
وردپــرس بتوانــد بســیار قدرتمنــد تــر بــرای بســیاری از وبســایت هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ساده تر شدن برای افراد مبتدی
بــا اینکــه نصــب و راه انــدازی سیســتم مدیریــت محتــوای وردپــرس (نصــب وردپــرس  ،نصــب

وردپــرس در لــوکال هاســت) بســیار ســریع و ســاده اســت امــا در آینــده نیــز از ایــن ســاده تــر
خواهــد شــد  .بــا وجــود داکیومنــت هــای بســیار در خصــوص آمــوزش هــای وردپــرس ؛ بــاز هــم
رونــد نصــب و راه انــدازی و رابــط کاربــری آن ســاده تــر خواهــد شــد.
وجود فرصت های بیشتر در زمینه توسعه وردپرس
بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه در بــاال ذکــر شــد در آینــده فرصــت هــای بیشــتری در زمینــه پالگیــن
نویســی ؛ ایجــاد قالــب هــای وردپــرس و توســعه هســته وردپــرس و طراحــی هــای رابــط بصــری
زیبــا و شــیک ایجــاد خواهــد شــد.

نتیجه گیری
شــما بــه راحتــی میتوانیــد بــا اســتفاده از ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا اکثــر وبســایت هــا را بــا
هزینــه پاییــن پیــاده ســازی نماییــد و بــا اســتفاده از پالگــن هــا و بــدون نیــاز بــه کــد نویســی بــه
ســایت پیــاده ســازی شــده بــا ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا امکانــات مــورد نیــاز کاربــر را بــه ســایت
اضافــه نماییــد  ،و بــه راحتــی مــی توانیــد امنیــت ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا را تــا حــدی باالیــی
افزایــش دهیــد و دیگــر نگرانــی هــک شــدن و نفــوذ بــه خــود را نداشــته باشــید .
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