


 چه می گذرد ؟ در پشت صحنه وردپرس



1997طراحی وب سایت در سال   

 
 اگر متن پایین را می بینید وارد سایت شوید ،

 در غیر این صورت فونت مربوطه را دانلود کنید

!در سیستم نصب کنید ، سپس وارد سایت شوید   
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!طراحی سایت ، عذاب آور   

OHTML 

OXHTML 

OJAVA SCRIPT 

OASP 

OASP.NET 

OPHP 

OJEE 

O و... 



 سیستم های مدیریت محتوا
CMS (Content Management System) 

OMovable Type 

OWordpress 

ODrupal 

OMambo 

OJoomla 

OPrestashop 

OWith Frameworks 

O و... 

 



 سیستم های مدیریت محتوا چطور کار می کنند ؟

Core 

Database 

User 
interface 

Files 

modules 



 وردپرس چیست ؟

متن باز  نرم افزاروردپرس یک 
  PHPکامپیوتری است ، که به زبان 

 .نوشته شده است 

 



 مشکالت پیش روی نرم افزار های تحت وب

 .مشکل خطاهای انسانی در عملکرد1.

 .مشکل امنیت و باگ های پیش آمده2.

 .مشکل در تست جامع3.

 .مشکل در بروزرسانی با استاندارد های جدید 4.

 .مشکل در عدم پشتیبانی مرورگرها5.
 

میلیونها توسعه دهنده وب ، به صورت شبانه روزی  
 .در حال توسعه هسته اصلی وردپرس هستند 



 موارد استفاده وردپرس

Oپیاده سازی وبالگ یا سایت های شخصی 

O اطالع رسانی   –پیاده سازی وب سایت های خبری 
Oپیاده سازی وب سایت های عکاسی 
Oپیاده سازی سایتهای کاریابی 
Oفروشگاههای آنالین 
Oشبکه های اجتماعی 
O سایت فریلنسری 

O و........ 



 هسته وردپرس
O اولین نسخه وردپرس منتشر گردید که صرفا یک سیستم   2003در سال

بود که امکانات خوبی به کاربران   PHPرایگان وبالگ نویسی انگلیسی متن باز 
 .ارائه می داد 

 
 

 

 
هسته وردپرس از امکانات پایه که برای 

وبالگ است / مدیریت یک سایت خبری 
 !پشتیبانی می کند 

 



 پایگاه داده یا دیتابیس وردپرس

 استفاده میکنیم MYSQLبعلت سریعتر بودن از 
 !بیشتر است  PostgreSQLولی امنیت 

 

 
O در مرحله راه اندازی وردپرس ، هسته وردپرس در پایگاه داده

 .به تعداد مورد نیاز جدول می سازد 
O هر جدول برای ذخیره کردن نوعی از اطالعات کاربرد دارد. 

 
 wp-users , wp-posts: مثال 



 قالب وردپرس



 قالب وردپرس چیست و چطور کار می کند ؟

را ارائه می دهد و ظاهر وب سایت یک قالب وردپرس ، 
می تواند شامل ابزارهای مختلفی باشد که باعث شود 

توانایی و  وبسایت در زمینه ای که دایر شده است ، 
 .داشته باشدامکانات بیشتری 

 
Index.php / home.php 

Style.css 

Rtl.css 

Comments.php 

Header.php 

Single.php 

Page.php 

Category.php 

tag.php 

Author.php 

Search.php 

404.Php 

,…. 



 پیشخوان وردپرس
O برای نمایش به کاربران سایت وردپرسی ( قابل تغییر)یک نوع قالب. 

 



 افزونه های وردپرس
O به معنای نرم افزار کوچکی است که به برنامه اصلی  : پالگین یا افزونه

 .اضافه می کند  مکملامکانات جانبی و 
O ، افزونه رسمی در مخزن  56277در زمان تهیه این پاورپوینت

 .وردپرس موجود می باشد 
 :افزونه های وردپرس 

اضافه می  Functions.php یک سری توابع را به هسته وردپرس و عموما به فایل 1.
 .کنند 

 .حسب نیاز ، جداولی را نیز به دیتابیس اضافه می کنند 2.

 ...(و  Cssمانند عکس ، )حسب نیاز دارای فایلهای دیگری هستند 3.
 

 

 چگونه افزونه خوب را انتخاب کنیم ؟



 وردپرس چطور کار می کنند ؟



 یک سوال ؟

 سایت وردپرسی من کجاست ؟

 

  Wp-contentپوشه

& 

 Databaseجداول 



 وقتی وارد یک سایت وردپرسی می شویم چه اتفاقی می افتد ؟

 . شود می لود wp-config.php فایل1.

 .شود می اعمال لوکیشن فایلهای آپلود مسیر در wp-config.php فایل تنظیمات2.

 .شود می لود wp-content/db.php فایل3.

 . کند می برقرار ارتباط MYSQL دیتابیس با افزار نرم4.

 wp-includes/cache.php فایل توسط شده کش موارد ، وجود صورت در5.
 . گردد می فراخوانی

  شود می لود wp-includes/l10n.php فایل توسط وردپرس های سازی محلی6.
 (... و زبان)

 . شوند می لود فعال های پالگین7.

 . شود می لود pluggable.php فایل8.

 . شود می لود قالب فایل9.
 . شوند می لود قالب در ها ویجت10.
 . شوند می لود قالب در اطالعات11.

 . شود می داده نمایش کاربران به HTML , CSS , JS شده کامپایل فایلهای12.

 



 به طور کلی با نصب وردپرس چه داریم ؟

 :مهمترین آنها ! با نصب وردپرس خیلی چیزها داریم 

 محصول رسانه برگه نوشته

 اصل ماجرا



.افزونه هایی که برای هر سایت وردپرسی نیاز است   

 Wordfence Securityافزونه امنیتی 1.

 Yoastافزونه سئو 2.

 Wordpress Fastest Cacheافزونه 3.

برای جلوگیری از حمله اسپمرها به سایت   Akismentافزونه 4.
 شما

برای بک آپ گیری اتوماتیک از   backwpup-freeافزونه 5.
 .سایت شما 

 contact form 7افزونه 6.

 

 



 پرسش و پاسخ




