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ایي دٍسُ کاهال پشٍطُ هحَس ٍ کاستشدی خَاّذ تَد ٍ فلل تٌذی آى ّن تش اػاع ایجاد پالگیي 
 ّای کاساهذ ٍ حشفِ ای كَست گشفتِ اػت !

 

 

 

 فلل اٍل : هقذهات پالگیي ًَیغ دس ٍسدپشع

 هؼشفی دٍسُ ٍ هذسع آى 

 پالگیي چیؼت ٍ چِ کاستشدی داسد ؟ 

 چشا ٍسدپشع اص پالگیي ّا اػتفادُ هی کٌذ؟ 

 َُاجشای پالگیي ّا دس ٍسدپشع ًح 

  ،تٌظین دس آپـي سٍؽ ّای اػتفادُ اص پالگیي ّای هختلف )ػولکشد خَدکاس
 پٌل، كذا صدى تَاتغ خاف پالگیي دس تخؾ ّای هختلف قالة ٍ ...(

 ایجاد ػاختاس هٌاػة تشای یک پالگیي 

 ایجاد فایل اكلی ٍ ؿٌاػٌاهِ تشای یک پالگیي ٍسدپشع 

 Hook  )ّا دس ٍسدپشع )تؼیاس هْن ٍ ضشٍسی 

 هؼشفی ٍ اػتفادُ اصaction  ّا 

 هؼشفی ٍ اػتفادُ اص filter  ّا 

 شفی هؼregister_activation_hook تشای فؼال ؿذى پالگیي 

  هؼشفیregister_deactivation_hook تشای غیش فؼال ؿذى پالگیي 

 

 

 

 



 تا ًَؿتي چٌذ پالگیي ػادُ پالگیي ًَیؼیؿشٍع :  دٍمفلل 

  پالگیيhello world  ػایت ٍسدپشػیدلخَاُ : ًوایؾ هتي دلخَاُ دس هکاى 

  تشخی کلوات خاف دس هتي هغالة ػایتپالگیي لیٌک داس کشدى 

 پالگیي تشسػی ٍ فیلتش کشدى کلوات صؿت ٍ غیش هجاص دس هتي کاهٌت ّا 

 ؿَستکذ < پالگیي هحذٍد کشدى هحتَای هغالة فقظ تشای اػضای ػایت 

  + فایل اصجوالت  خَاًذىپالگیي ًوایؾ جولِ ٍ هتي تلادفی + ؿَستکذ 

 

 

 کاستشاىایجاد پالگیي آهاس تاصیذ  -  1جاهغ   : پشٍطُ ػَمفلل 

  جذٍل ّای پشٍطُ دس دیتاتیغ ٍسدپشعایجاد 

 جلَگیشی اص اجشای کذّای پالگیي تِ عَس هؼتقین 
 ایجاد ثاتت ّای الصم تشای دػتشػی تِ دایشکتَسی ّای هختلف پالگیي 

  ایجادhook  ّای هَسد ًیاص تشای ثثت تاصیذ ّا 

  ایجاد تَاتغcallback  تشای اجشایhook  ّا 

  آؿٌایی تاwpdb  تَاتغ آى تشای کاس تا دیتاتیغ ٍ 

 اضافِ کشدى آهاس تاصدیذ تِ جذٍل ّای دیتاتیغ 

  ثثت کشدى اعالػاتIP  هشٍسگش کاستش دس دیتاتیغ ٍ 

 ًحَُ اجشای کذّا دس تخؾ هذیشیت ٍسدپشع 

 چک کشدى اجشای کذ ّا دس تخؾ هذیشیت ٍسدپشع 

 تشای ًوایؾ گضاسؽ تاصدیذ ّا ایجاد هٌَی ّای هذیشیتی 

 ایجاد فیلتش ّا تشای ًوایؾ تاصدیذ ّای خاف 

 عشاحی ًوَداس ّای خاف تشای تحلیل دادُ ّا 



  ًحَُ تشسػی ًوَداس ّا تش اػاع ؿاخق ّای هختلف ٍ تاصُ ّای صهاًی
 دلخَاُ

 ایجاد پٌل تٌظیوات تشای پالگیي 

  ًحَُ رخیشُ ػاصی تٌظیوات دس پالگیي تا اػتفادُ اصoption  ّای ٍسدپشع 

 ایجاد تٌظیوات هشٍتَط تِ فؼال تَدى یا ًثَدى پالگیي 

  ایجاد تٌظیوات اسػال گضاسؽ ّای تاصدیذ تِ كَست سٍصاًِ ٍ هاّاًِ تشای
 هذیش ٍب ػایت

  ًحَُ اجشای کذّای صهاى تٌذی ؿذُ تا اػتفادُ اصwp schedule event  

 اسػال ایویل ٍ پیاهک تشای هذیش ػایت 

 هتغییش ّای دلخَاُ دس پیاهک ٍ ایویل ّای اسػالی ًحَُ تٌظین 

 آؿٌایی تا هتادیتای کاستشاى ٍ رخیشُ ػاصی اعالػات اختلاكی ّش کاستش 

  تِ سٍص سػاًی تاصدیذ ّا ّش کاستش 

  ًحَُ گشفتي کَئشی اص کاستشاى تا اػتفادُ اص کالعWP_User_Query 

  ػایتًحَُ ًوایؾ کاستشاى فؼال دس ػایت تش اػاع تاصدیذ دس 

  پیادُ ػاصی تخؾ ًلة پالگیي 

 ًؼخِ گزاسی ٍ تِ سٍص سػاًی دیتاتیغ دس ًؼخِ ّای هختلف پالگیي 

 

 

 

 

 

 



 VIPکاستشاى  ٍ هذیشیت ایجاد پالگیي –  2جاهغ   پشٍطُ:  چْاسمفلل 

  ُایجاد ػاختاس فایل ّای پشٍط 

 ُتشسػی ٍ ایجاد جذاٍل دیتاتیغ هَسد ًیاص تشای پشٍط 

  ایجاد تخؾ هحلَالت ٍ عشح ّایVIP تشای ًوایؾ دس ػایت 

  ایجاد فشم خشیذ عشح ّایVIP  

 ایجاد کیف پَل الکتشًٍیکی ٍ ًحَُ اػتفادُ اص آى 

  پیادُ ػاصی تخؾ هذیشیت کاستشاىVIP  تا کالعWP_User_Query 

  ایجاد تخؾ ّای ٍیشایؾ ٍ اضافِ کشدى کاستشاى جذیذ 

  پیادُ ػاصی افضایؾ ٍ کاّؾ اػتثاس صهاًی تشای کاستشاىVIP 

 ّ ای ایویل ٍ پیاهک تشای کاستشاى ٍیظُایجاد تخؾ اسػال پیام 

  ایجاد تخؾ آهاس کاستشاىVIP سٍصاًِ،هاّاًِ ٍ ػالیاًِ ٍ  ؿاهل تخؾ دسآهذ
 تؼذاد کاستشاى 

  ایجاد تخؾ تخفیف ّا تش اػاع کذ تخفیف 

 ایجاد تخؾ تٌظیوات پالگیي 

 ایجاد تٌظیوات ػوَهی تشای اعالػات هذیش ػایت ٍ تٌظیوات کلی پالگیي 

  تٌظیوات پیام ّای تشای هـخق کشدى پیام ّای پیاهک ٍ ایویلایجاد تخؾ 

  ایجاد تخؾ تٌظیوات دسگاُ ّای تاًکی 

  ًحَُ رخیشُ ػاصی اعالػات کلی پالگیي تا اػتفادُ اصoptions api  

 ایجاد تخؾ خشٍجی گشفتي اص دادُ ّای کاستشاى دس پالگیي 

  پیادُ ػاصیhook  ّای ػفاسؿی تشای اًؼغاف پزیشی پالگیي 

 ایجاد ؿَستکذ ّای هَسد ًیاص تشای هحذٍد کشدى هحتَای ٍب ػایت 

 پیادُ ػاصی پاساهتش ّای هختلف تشای ؿَستکذّا 

  اهکاىVIP   کشدى تٌْا تخـی اص هغلة 



  آؿٌایی تاRewrite Api   تشای تاصًَیؼی ٍ ایجاد آدسع ّای جذیذ دس
 ٍسدپشع

 ّای فایل دس ٍسدپشع تشای فایل  ٍ هذیشیت ایجاد تخؾ آپلَدVIP 

 هحذٍد کشدى تؼذاد داًلَد ّا تشای کاستشاى 

 ًحَُ ًوایؾ ًذادى فایل ّای اكلی تِ کاستشاى 

  ایجاد هحذٍدیت ػشػت داًلَد تش اػاع عشح ّایVIP 

 ایجاد کذّای دسگاُ ّای پشداخت ٍ اسػال کاستش تِ دسگاُ پشداخت 

 تاییذ پشداخت کاستش ٍ افضایؾ هَجَدی کیف پَل الکتشًٍیک 

  ًحَُ اسػال پیاهک ٍ ایویل تؼذ اص فؼال ؿذى عشحVIP ُخشیذاسی ؿذ 

 ًحَُ غیش فؼال کشدى حؼاب ّایی کِ تاسیخ اػتثاس آًْا توام ؿذُ اػت 

  تشسػی دقیق تشcron jobs   ّا دس ٍسدپشع ٍ تفاٍت آًْا تاunix cron jobs 

  پیادُ ػاصیcron jobs   پیـشفتِ تش 

 كِ آهاس پالگیيایجاد داؿثَسد هذیشیتی تشای خال 

 ایجاد هٌَ ّای ػفاسؿی دس تخؾadmin bar  

 ایجاد فایل ًلة پالگیي ٍ ًلة جذٍل ّای دیتاتیغ 

  اػتفادُ اص ٍیشایـگش ّای پیـشفتِ تشای ٍیشایؾ کذّایcss  ٍjs   دس تخؾ
 تٌظیوات

 پیادُ ػاصی هتاتاکغ ّا دس تخؾ هغالة 

 ایجاد تاکغ ّای قیوت ٍ ًَع هغلة تشای تخؾ هغالة 

 

 

 



 اػالًات ٍسدپشع ثثت ٍ هذیشیتپالگیي  – 3جاهغ   پشٍطُ:  پٌجنفلل 

 پیادُ ػاصی ػاختاس پالگیي ٍ ایجاد فایل ّا 

 ایجاد تخؾ اسػال پیاهک تشای اًتـاس هغلة جذیذ 

 ایجاد تخؾ اسػال ایویل تشای اًتـاس هغلة جذیذ 

 ایجاد تخؾ اسػال پیاهک ٍ ایویل تشای اسػال ًظش دس ٍسدپشع 

  اسػال پاػخ دّی تِ ًظشایجاد تخؾ اسػال پیاهک ٍ ایویل تشای 

 ایجاد تخؾ اسػال پیام ّای دلخَاُ تِ کاًال یا گشٍُ تلگشام 

 ایجاد تخؾ اسػال پیام تشای ػضَیت یا الگیي کشدى کاستشاى 

 ایجاد تخؾ اسػال پیام تشای تغییشات ػیؼتن 

 هغالة ى ٍ ًَیؼٌذگاى ػایت ٍ تغییشاتًحَُ گضاسؿگیشی اص کاستشا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تثلیغات دس ٍسدپشعهذیشیت پالگیي  - 4جاهغ   پشٍطُ : ؿـنفلل 

  تشای پالگیيایجاد ػاختاس فایل ّا 

 ایجاد ثاتت ّای هتٌاػة تا پشٍطُ تشای هؼیش ّا ٍ آدسع ّا 

 ایجاد دیتاتیغ پشٍطُ ٍ اضافِ کشدى جذٍل ّای هَسد ًیاص 

  ایجاد تخؾ ًاحیِ ّای تثلیغات یاzone  ّا 

  ایجاد تخؾ تثلیغات هـتشیاى ٍ هذیشیت کشدى آى 

 هکاى تغییش هـخلات تثلیغ ٍ اضافِ یا کن کشدى صهاى فؼال تَدىا 

  هشٍسی دٍتاسُ تشRewrite API  تَلیذ آدسع ّای جذیذ تشای پالگیي ٍ
 ٍسدپشع

 ایجاد لیٌک ّای اختلاكی تشای تثلیغ تش اػاع ًظش هـتشی 

  اهکاى آهاسگیشی اص تثلیغات ٍ تؼذاد کلیک ّا 

  تثلیغات هـتشیاى دس پٌل هذیشیتایجاد تخؾ ًوایؾ آهاس ّای کلی 

 ایجاد تخؾ ًوایؾ پشداخت ّای کاستشاى 

 یا  ایجاد ؿَستکذ ّا ًوایؾ تثلیغات تش اػاع ًاحیِ ّای تثلیغاتیZone 

 ِیا   ایجاد اتضاسک ّای هَسد ًیاص تشای ًوایؾ تثلیغات تش اػاع ًاحیZone 

 اهکاى کذّای تخفیف تشای هـتشیاى 

  تثلیغات تشای حزف کشدى یا غیش فؼال کشدى ایجاد تخؾ هذیشیت خَدکاس
 تثلیغات هٌقضی ؿذُ

  اهکاى پیادُ ػاصی هذل ّای هختلف تثلیغاتیCPC,CPM,CPD  

  ًحَُ اػتفادُ اصWP_List_Table  تشای ًوایؾ جذٍل ّای ٍسدپشع دس
 تخؾ هذیشیت

 اهکاى پیادُ ػاصی تثلیغات هتٌی + تٌشی 

 



 ٍسدپشع  ًَیؼی پالگیي دس ییگشا ؿیپیـشفتِ + : هثاحث  ّفتنفلل 

 هضیت ؿی گشایی دس ٍسدپشع 

 کجا ٍ چِ هَقغ اص ؿی گشایی اػتفادُ کٌین؟ 

  پیادُ ػاصی فایل اكلی پالگیي تا اػتفادُ اص کالع 

 اػتفادُ اص الگَّای عشاحی سایج دس پالگیي ًَیؼی ٍسدپشع 

  آؿٌایی تا الگَیSingleton  کاستشد آى دس پالگیي ٍسدپشع ٍ 

  آؿٌایی تا الگَیSimple Factory  اػتفادُ اص آى دس پالگیي ٍسدپشع ٍ 

  ًحَُ پیادُ ػاصی کالع ّایabstract  اػتفادُ اص آًْا دس پالگیي ٍسدپشع ٍ 

  تفاٍت کالع ّایabstract   ٍinterface  دس ٍسدپشع ٍ کاستشد آًْا ّا 

  ًحَُ پیادُ ػاصیtraitّا دس پالگیي ّای ٍسدپشع 

  کتاتخاًِ ّایچگًَِ اص php دس پالگیي ّای ٍسدپشع اػتفادُ کٌین؟ 

 )چگًَِ پالگیي خَد سا پالگیي پزیش کٌین ؟ )تؼیاس هْن ٍ حشفِ ای 

  اػتفادُ اصAPI  ّای هختلف دس پالگیي ٍسدپشع 

 ًحَُ اسػال دادُ ّا تِ ٍب ػشٍیغ ّای دس پالگیي ٍسدپشع 

  ًحَُ ًَؿتيweb hook  ّا دس پالگیي ّای ٍدسپشع 

 تْیٌِ ػاصی ٍ اهي ػاصی پالگیي ّای ٍسدپشع 

  تشای پالگیي ّا ٍ چٌذصتاًی قاتلیت تشجوِایجاد 

 

 

  تَكیِ ّای هْنجوغ تٌذی ٍ  هٌاتغ، : ّـتنفلل 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هثاحث هغشح ؿذُ دس ایي فْشػت حذاقل آهَصؽ ّای هَجَد دس ایي دٍسُ هی تاؿذ .

 هذسع اهکاى افضٍدى هحتَای آهَصؿی ٍجَد داسد. تٌا تِ دسخَاػت کاستشاى ٍ تلوین

 

 تا ػَى لشى حشفِ ای تواًیذ ....
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