
صاحبان کسب و کارهای مختلف برای سبقت گرفتن از رقبای خود و کسب در آمد بیشتر، باید همیشه خود را با دانش روز 

و کارها ندارد، به همین خاطر تمام  هماهنگ کنند. امروزه تبلیغات به روش سنتی دیگر تاثیر چندانی بر در آمد کسب

و کارها باید از شیوه های نوین، برای تبلیغات محصوالت و خدمات خود استفاده کنند. بنابراین در دنیای   صاحبان کسب

امروز که اکثر افراد کارهای خود را از طریق اینترنت، انجام می دهند، داشتن یک وب سایت برای صاحبان کسب و 

بزرگ امری بسیاری ضروری است، تا از طریق آن بتوانند محصوالت و خدمات خود را به دیگران در  کارهای کوچک و

 .سطح وسیع معرفی کنند

 آشنایی با وردپرس و نحوه ساخت وب سایت با آن

 ر قصد داریدوردپرس ابزرای بسیار عالی و کاربردی است، که از طریق آن می توانید برای خود یک وب سایت بسازید، اگ

بر معرفی وردپرس  برای کسب و کار خود یک سایت داشته باشید، در این مقاله با ما همراه باشید، چرا که قصد داریم عالوه

 .و ویژگی ها مرتبط با آن، نحوه ساخت وب سایت با استفاده از آن را نیز توضیح دهیم

 وردپرس چیست؟

ستفاده می ارای ایجاد یک وب سایت یا وبالگ زیبا از آن وردپرس نرم افزاری اپن سورس یا همان منبع باز است، که ب

م مدیریت شود. با قاطعیت می توان گفت فقط وردپرس ساده ترین و انعطاف پذیرترین نرم افزار وبالگ نویسی و سیست

 .برای مبتدیان می باشد (CMS) محتوا وب سایت

رای ایجاد وب سایت یا وبالگ می باشد. به همین همانطور که اشاره کردیم، وردپرس ساده ترین و محبوب ترین روش ب

درصد از تمام وب سایت های اینترنتی فعال از طریق وردپرس طراحی شده اند، بنابراین می توان گفت  ۳۲دلیل بیش از 

است  سایتی که بازدید می کنید، به وسلیه وردپرس راه اندازی شده است. نتیجه نهایی از این تعریف این ۴حداقل یکی از هر 

که وردپرس امکان ساخت وب سایت را برای تمام افراد، حتی افرادی که توسعه دهنده نمی باشند، به راحتی امکان پذیر می 

 .کند

 آشنایی با وردپرس و نحوه ساخت وب سایت با آن 



 چرا وردپرس دارای محبوبیت زیادی است؟

قدرتمند  وممکن است از خودتان بپرسید چرا وردپرس دارای محبوبیت زیادی است و چه چیزی آن را به یک ابزار عالی 

ور کلی به تبدیل کرده است. وردپرس دارای ویژگی ها و قابلیت های زیادی است، که باعث محبوبیت آن شده اند، به ط

 :ی های این نرم افزار که دلیل محبوبیت آن در بین همگان شده است اشاره می کنیمبرخی از ویژگ

ی باشد. شما می رایگان بودن و منبع باز بودن وردپرس: این ویژگی به احتمال زیاد یکی از دالیل اصلی موفقیت وردپرس م

پن سورس بودن دانلود کند. از طرفی ا توانید به سادگی و به صورت رایگان این نرم افزار را از وب سایت رسمی وردپرس

 .وردپرس به شما این امکان را می دهد، که هر گونه تغییراتی را در آن ایجاد کنید

پالگین های وردپرس: پالگین ها یا افزونه های وردپرس یکی از دیگر مزیت های این نرم افزار می باشند، وردپرس دارای 

ر تعداد آنها افزوده می شود، این افزونه ها ویژگی ها و امکانات زیادی برای پالگین های زیادی است، که روز به روز ب

 .وردپرس ایجاد می کنند

 آشنایی با وردپرس و نحوه ساخت وب سایت با آن 

یکی از بزرگترین مزیت های هر سیستم مدیریت محتوا، تم های آن است، که به کاربران اجازه می هد، چهارچوب  :تم ها

توانند یک وب وب سایت خود را با کلیک ساده بر روی یک دکمه زیبا کنند. با استفاده از این تم ها حتی کاربران ساده می 

 .سایت حرفه ای و زیبا برای خود در عرض چند دقیقه طراحی کنند



این ویژگی تاثیر زیادی در محبوبیت وردپرس داشته است، کاربران می توانند با استفاده از  :نصب و استفاده راحت و آسان

یک وب سایت طراحی دقیقه  ۵برای خود در عرض  CSS و html وردپرس بدون داشتن هیچ گونه تخصص خاصی در

 .کنند. بنابراین میزان وابستگی به افراد حرفه ای، برای طراحی وب سایت با ورود وردپرس بسیار کاهش یافته است

انه از پالگین ها و وردپرس در ابتدا کار خود را با ایجاد وبالگ آغاز کرد، اما به مرور با استفاده هوشمند :تطبیق پذیری

هر نوع وب  ر به سرعت به پیشرفت های زیادی دست یافت. امروزه با این نرم افزار می توانفهرستی از ویژگی های دیگ

 .سایتی را طراحی کرد که این نشان دهنده تطبیق پذیری زیاد آن می باشد

س به یکی دیگر از مزیت های بزرگ وردپرس این است، که با نصب افزونه ووکامر :امکان ساخت فروشگاه اینترنتی

 .نیددون نیاز به چیز دیگری می توانید، یک فروشگاه اینترنتی را در کنار سایت اصلی خود ایجاد کراحتی و ب

ی شود و در نتیجه این نرم افزار این ویژگی را دارد که تقزیباً هر دو هفته به طور منظم به روزرسان :به روزرسانی منظم

 .باعث امنیت باال و افزایش ویژگی های آن می شود

 چه نوع وب سایت هایی را می توان ایجاد کرد؟ با وردپرس

د اصلی و دیگر بخش کدر ابتدا از ابزار وردپرس برای تولید ایجاد وبالگ استفاده می شد، اما امروزه با ایجاد تغییرات در 

ی کسب ایت هاهای آن از این ابزار برای ساخت هر نوع وب سایتی استفاده می شود. برای مثال می توان با وردپرس وب س

و کار، فروشگاهی، شبکه اجتماعی، وب سایت های شرکتی، وب سایت های خبری، سایت نمونه کار، ساخت سایت 

 .پادکست، سایت مدرسه و هر وب سایت دیگری که انتظارش را دارید، ایجاد کرد

 نحوه ساخت یک وب سایت

ه سه چیز یعنی رای ساخت یک وب سایت وردپرسی بقبل از این که با نحوه ساخت یک وب سایت آشنا شوید، باید بدانید که ب

این موارد می  ، نام دامنه و سیستم مدیریت محتوا نیاز دارید، در ادامه مطلب به معرفی هر کدام از(Host) همان هاست

 .پردازیم

 منظور از هاست یا میزبانی وب چیست

ازه می دهد وب سایت یا صفحه وب خود را به یا میزبانی وب سرویسی است که به سازمان ها و افراد اج (Host) هاست

اینترنت متصل کنند. در واقع این سرویس مانند یک کسب و کار است که امکان مشاهده فناوری و خدمات مورد نیاز برای 

یک وب سایت یا صفحه وب را در اینترنت فراهم می کند. به طور کلی اجزای اصلی میزان وب شامل سخت افزار، نرم 

بکه ها می باشد. از طریق هاست یا میزبانی وب انواع محتوا مانند محتوای متنی، تصاویر و ویدئویی را می توان افزار و ش

ساعته و در تمام روزها هفته به اینترنت  ۲۴مشاهده کرد. تمام این اطالعات بر روی هارد یک کامپیوتر قوی که به صورت 

صال شدن به اینترنت می توان در هر زمانی به این اطالعات دسترسی متصل است ذخیره شده است، که از طریق دامنه و ات

داشت. به طور کلی دو نوع هاست داریم که شامل هاست لینوکسی و هاست ویندوزی می باشد، زبان برنامه نویسی هاست 

 .لینوکس معموال پی اچ پی و زبان برنامه نویسی هاست ویندوزی ای اس پی است

 ت؟سیستم مدیریت محتوا چیس

از آن نام برده می شود، نرم افزاری است که به کاربران امکان  CMS سیستم مدیریت محتوا که اغلب به اختصار به عنوان

ایجاد، مدیریت و تغییر محتوا در وب سایت را بدون نیاز به دانش تخصصی می دهد. به زبان ساده تر می توان گفت سیستم 

شما کمک می کند بدون نوشتن تمام یک کد از ابتدا، یک وب سایت را برای  مدیریت محتوا یک ابزار عالی است، که به

خود بسازید. سیستم مدیریت محتوا، امکان ایجاد صفحات وب و ذخیره سازی تصاویر و سایر توابع را برای شما فراهم می 

ها عالوه بر وب سایت ها  CMS کند، تا بتوانید از این طریق بر قسمت های بیشتری از وب سایت خود متمرکز شوید. از

 .می توان برای سایر توابع مانند مدیریت سند استفاده کرد



 آشنایی با وردپرس و نحوه ساخت وب سایت با آن 

قبل از ورود سیستم مدیریت محتوا به عرصه وب، راه اندازی و پیاده سازی وب سایت کار سختی بود، به دلیل این که افراد 

نید برای قرار دادن یک تصویر در از طریق نوشتن کدها می توانستند یک وب سایت را پیاده و راه اندازی کنند. فرض ک

را با استفاده از نرم افزارهای مختلفی  </””=img src> باید این کد (html) یک سایت با استفاده از زبان اچ تی ام ال

در کدهای آن صفحه قرار داد. خب قطعاً نوشتن این کدها و کار با این نرم افزارها نیاز به دانش و  dream viewer مانند

ارد و انجام آن برای مدیر یک شرکت یا مدیر یک فروشگاه کوچک کار سخت و خسته کننده ای است. سخت تر تخصص د

از آن این که باید برای وارد کردن هر مطلب، محصول و یا هر خبری جدیدی این کارهای طوالنی را انجام داد، بنابراین با 

 .تمام این سختی ها از بین رفت ورود سیستم مدیریت محتوا و توانایی های فوق العاده آن،

 Domain دامنه یا

منظور از دامنه یا همان دامین نام وب سایت شما می باشد. نام دامنه آدرسی است که کاربران اینترنت از طریق آن می 

توانند به وب سایت شما دسترسی داشته باشند. به طور کلی از دامین یا نام دامنه برای پیدا کردن و شناسایی رایانه ها در 

که شامل یک سری از اعداد هستند، استفاده می کنند، به خاطر  IP ز آدرس هایاینترنت استفاده می شود. کامپیوترها ا

در اینترنت  IP سپردن یک رشته از اعداد در حافظه برای افراد کار سختی است، به همین خاطر از نام دامنه به جای

کند. نام هر سایت ممکن  اشاره می IP ،۲۱۶٫۵۸٫۲۱۶٫۱۶۴ به آدرس google.com استفاده می شود. برای مثال نام دامنه

است از یک یا چند بخش تشکیل شده باشد که هر کدام از آن بخش ها از طریق دات از یکدیگر جدا شده اند. قسمت اول 

نشان دهنده ماهیت آدرس سایت، قسمت دوم نشان دهنده نام سایت، قسمت سوم دامنه پسوند موضوعی یا  (WWW) دامنه

 .مختص کشور ایران است irمنه نشان دهنده پسوند دامنه می باشد، که برای مثال، جی تی ال دی و قسمت آخر هر دا



 سخن آخر

اکنون که با ویژگی های این نرم افزار قدرتمند و عالی آشنا شدید، چنان چه قصد دارید یک وب سایت برای خود راه اندازی 

تفاده از آموزش های مر حله به مرحله ما وب سایت کنید، الزم است که ابتدا وردپرس را دانلود و سپس نصب کنید و با اس

 .با تیم مجرب وب افرا تماس بگیرید طراحی وب سایت حرفه ای خود را راه اندازی کنید. برای
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