Invata Wordpress in 7 zile

I.1. Introducere in Wordpress
Wordpress-ul este mai mult decat un simplu blog, este un CMS. Ai posibilitatea de a construi
un site intr-un timp foarte scurt fara sa ai prea multe cunostinte de programare.
Iti prezint cateva idei legate de Wordpress.
Open Source
Poti folosi pentru orice fel de site, indiferent daca este vorba de un site personal sau
comercial, fara sa platesti. Foloseste limbajul PHP si pentru baza de date MySQL (licenţiat
sub GPL)
.
Uşor de utilizat
Nu trebuie sa ai cunostine vaste in programare pentru a folosi WordPress pe site-ul tau.
Contine si un panou de administrare, usor de navigat si este foarte simpla creearea
categoriilor, adaugarea articolelor pe siteul tau.
Limbi
Un avantaj foarte mare este ca poti gasi CMS-ul Wordpress in limba in care ai nevoie.
Traducerile poti gasi pe siteul www.wordpress.org si mai gasesti si un tutorial sa creezi
fisierul tau de limba.
Teme gratuite
Pe siteul www.wordpress.org gasesti foarte multe teme, majoritatea fiind gratuite. Daca nu-ti
place o tema poti schimba cu alta tema. Sunt foarte multe teme care faca ca siteul tau sa
semene mai mult cu un site comercial decat un site de blog. Temele sunt usor de
personalizate, la majoritatea temelor ajunge sa modifici CSS-ul si se va transforma in stiteul
tau unic.
Descarca plugin-uri sa extinzi funcţionalitatea.
Pluginurile WordPress iti permit sa faci aproape orice , se pot descarca gratuit de pe

www.wordpress.org si se pot instala in cateva secunde. De exemplu doresti un formular de
contact pentru siteul tau atunci instalezi in cateva clipe pluginul respectiv si vei avea propriul
formular de contact/
Standarde
WordPress-ul este un software ce urmează toate standardele web si mentine-ti propriul tau
blog sau site-ul tau compatibil cu toate regulile ce trebuiesc urmate atunci când rulează un
site.
SEO Friendly
Trebuie sa tii cont si de optimizare pentru motoare de cautare la siteul tau. WordPress are si
utilizează diferite funcţii care îi permit să fie optimizat pentru motoare de cautare. De exemplu
foloseste antet h1, h2, h3 pentru titluri articole, categorii si subcategorii. Pe langa standardele
pe care le are Wordpressul poti gasi zeci de pluginuri pentru optimizare motoare de cautare.

Comunitate mare.
Dupa o statistica recenta mai mult de 1 % din siteurile web folosesc Wordpress. Există o
comunitate mare utilizator de suport de dezvoltare al acestui software open-source. Ori de
cate ori te confrunti cu probleme sau ai nevoie de o solutie mai eficientepoti trece prin toate
forumurile disponibile Wordpress şi a comunităţilor pentru a găsi răspunsuri la toate
întrebările tale.
Bafta pentru toate proiectele in Wordpress.

Tutoriale PHP : www.php1984.com
Contact : office@php1984.com

