עיצוב והקמת אתרי אינטרנט ,דפי נחיתה באמצעות וורדפרס
מותאם עבור מעצבים גרפים ,ללא ידע בכתיבת קוד תכנותי

להלן שמירה על זכויות יוצרים :אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע או לשדר בכל
דרך או בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכאני או אחר ,כל חלק שהוא מהחומר המובא בספר זה .שימוש מסחרי
מכל סוג בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט ,אלא ברשות מפורשת מאורן שמעון  -המנחה והבעלים של ספר זה.

אודות WordPress
מערכת ניהול התוכן אשר החלה כפלטפורמה לבלוגים בשנת  ,2003הפכה במרוצת השנים למערכת
ניהול התוכן הנפוצה בעולם ,בשל העובדה כי מדובר במערכת קוד פתוח ,כלומר ,מדובר בקוד
נגיש .וורדפרס חופשית לשימוש עבור כל אחד ,ללא תשלום והיא מעמידה בפני המשתמשים
מאגר רחב היקף של תבניות ,תוספים ואפשרויות.
מערכת וורדפרס כתובה ב  PHPויש צורך בשטח אחסון על גבי שרת ובקיומו של בסיס נתונים
מסוג MYSQL :בכדי להשתמש בה.

מה הופך את  WordPressלמערכת כל כך פופולרית?
וורדפרס מאפשרת גמישות מרבית בהתאמת אישית של עיצוב ורכיבים ,יש לה מבחר תוספים
אדיר וממשק המשתמש שלה נוח מאוד.
מעת לעת וורדפרס מקבלת שדרוגים ותיקוני אבטחה – מדובר במערכת שמתפתחת כל העת
ולרוב מדובר בתוספות ושידרוגים ללא תשלום.
קהל היעד העושה שימוש במערכת WordPress
באופן כללי אפשר לומר כי אנשים חסרי כל ידע בבניית אתרים או בתכנות יוכלו להקים בלוג
באמצעות התקנה אוטומטית ,אבל עבור בניית אתר של ממש או יצירת פונקציות מורכבות יותר,
כמו התקנת והתאמת תוספים ,שדורשים התערבות בקוד ,יש צורך באיש מקצוע.
כיום ,גם מעצבים גרפים ללא ידע מקצועי בכתיבת קוד מורכב ,יכולים ליהנות מחופש עיצובי
במערכת זו ולהקים אתרים מעוצבים אודות לתוסף הקרוי.Elementor :
פירוט אודות תוסף חשוב זה יובא בהמשך כחלק מרשימת הנושאים הנלמדים באמצעות ספר זה.
האם  WordPressתומכת בעברית?
כן! הן ברמת האתר והן ברמת ממשק המשתמש של המערכת .באתרים רבים מישראל תמצאו
תבניות עיצוב לעברית ,למעשה אפשר להמיר כל תבנית ,גם כאשר במקור היא באנגלית ,לשפה
העברית .כמו כן ,ניתן ליצור אתר בעברית עם ממשק משתמש באנגלית ולהיפך.

האם ניתן לבנות ב WordPress-את כל סוגי האתרים?
מגוון רחב של כל סוגי האתרים :בלוגים ,אתרי תדמית ,חנויות וירטואליות ,אתרי קטלוג ,אתרי
מידע .פחות מומלץ להשתמש בוורדפרס במקרים בהם יש צורך בממשק לניהול משתמשים
רבים או באתרים בהם אבטחת המידע היא קריטית ,לדוגמה :אתר לבנקים המצריך רמת אבטחה
ברמות הגבוהות ביותר לא מומלץ לבנות במערכת זו.

יתרונות בעבודה עם WordPress

 Ĵמערכת מאפשרת מגוון רחב של אפשרויות
אלפי תבניות ועשרות אלפי תוספים אשר מספקים מענה לקשת רחבה מאוד של צרכים
 Ĵעבודה גמישה
מעבר למבחר הרחב של התבניות והתוספים ,ניתן לגשת אל הקוד של האתר
ולבצע שינויים והתאמות לפי הצורך
 Ĵממשק ניהול ידידותי
ניהול התוכן של האתר כאשר האתר פעיל הוא מאוד חשוב כיום ללקוחות.
מערכת הניהול של וורדפרס מאפשרת ללקוח לנהל את התוכן עצמאית בצורה נוחה
וידידותית
 Ĵהאתר בבעלות הלקוח
האתר בבעלות הלקוח ועקרונית ניתן להעביר אותו מחברת שרתים אחת לאחרת
או לחילופין ממפתח אחד למשנהו לפי שיקול דעתו של הלקוח
 Ĵקהילת משתמשים רחבה
קהילת משתמשים רחבה המונה מליוני אנשים ומסייעת למצוא תמיכה טכנית
כמעט לכל שאלה שעולה
 Ĵידידותי מאוד למנועי החיפוש
אתרים הנבנים באמצעות מערכת וורספרס הם ידידותיים מאוד עבור מנועי החיפוש
וניתן לקדם אותם בצורה אורגנית בצורה מאוד יעילה.

אבל ...לא הכל מושלם עם WordPress

 Ĵחוסר תאימות
לעיתים עדכון לגרסה חדשה של וורדפרס ,עלול לגרום לחוסר תאימות עם חלק
מהתוספים שעבדו בגרסה הקודמת מה שיגרום ל״שבירת האתר״
 Ĵנגישות בעייתית
השימוש בוורדפרס מצריך ידע מקצועי ולעיתים ידע תיכנותי ,כלומר ,לא כל משתמש
מהשורה יכול ליהנות ממערכת זו באופן נגיש וליצור אתר באופן חופשי.
 Ĵאבטחה
מדובר במערכת קוד פתוח ולכך יש יתרונות כפי שהוסבר קודם לכן ,אבל כמו לכל
דבר ,יש לזה גם חסרונות כאשר מדובר באבטחת האתר .לכן לא מומלץ לבנות אתרים
המצריכים רמת אבטחת מידע ברמות הכי גבוהות.
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הכרות ועקרונות בסיסיים

בפרק זה נלמד כיצד  WordPressעובד באופן תיאורטי
וכללי על מנת להבין טוב יותר את ההגיון של מערכת זו.

1

e

WORDPRESS

eמה זה וורדפרס וכיצד זה עובד?

וורדפרס זו מערכת מורכבת אשר עלולה להותיר אותנו מבולבלים ומתוסכלים
ולכן חשוב להבין כיצד עובדת המערכת של וורדפרס .על מנת להבין זאת,
נשתמש באנלוגיה המדמה את וורדפרס למפעל ייצור השוכן בבניין גדול
עם מגוון של מכונות ,עובדים ותהליכים אשר יוצרים את המוצר הסופי.

e

eהערות אישיות:
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Starter Site
מתחילים לעבוד!

בפרק זה נסביר מדוע חשוב וחיוני מאוד להקים בוורדפרס  Starter Siteכבסיס
של כל הפרויקטים החדשים בעתיד .תוך כדי כך נסביר מהם עקרונות העבודה
על-פיהן וורדפרס עובד באופן מובנה ,מה שיחסוך הרבה כאב ראש ותסכול בהמשך.

2

הגדרות המערכת

e

WORDPRESS

eהגדרות המערכת

לאחר השלב הקודם בו הודגם כיצד לבצע התקנה של המערכת באופן מקומי או מרוחק,
נצלול כעת לתוך לוח הבקרה של וורדפרס ונבצע סקירה היכן ואלו הגדרות רצוי להגדיר
עבור כל פרוייקט חדש שנבצע בוורדפרס.

http://starter.orenshimon.com/wp-admin/

 Ĵלהלן לוח הבקרה של וורדפרס:
כאשר המערכת מוגדרת בשפה העברית ,ניתן למצוא את הקטגוריות השונות
בצידו הימני של לוח הבקרה ואת המאפיינים השונים בחלק השמאלי .כאשר
המערכת מוגדרת בשפה האנגלית חל היפוך באופן טבעי בין הצדדים .כלומר,
רשימת הקטגוריות בצד שמאל והמאפיינים השונים של כל קטגוריה בצד
הימני.
בעמודים הבאים נבצע סריקה של ההגדרות הבסיסיות שיש לבצע עבור
המערכת בתחילת העבודה בתוך קטגוריית הגדרות.

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון
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eהגדרות המערכת

 .1הגדרות > כללי
 Ĵשם האתר  -עריכת שם האתר
 Ĵתיאור האתר  -עריכת תיאור האתר
 Ĵכתובת  URLשל וורדפרס  -אין צורך לשנות
 Ĵכתובת  URLשל האתר  -אין צורך לשנות
 Ĵכתובת אימייל  -יש להגדיר את כתובת האימייל של מנהל האתר
 Ĵרישום משתמשים  -להשאיר במצב לא מסומן
 Ĵתפקיד ברירת מחדל למשתמשים חדשים  -אין צורך לשנות
 Ĵשפת המערכת  -הגדרת השפה הרצויה
 Ĵאזור זמן  -יש לבחור את העיר בתוך אזור הזמן ,במקרה של ישראל  -ירושלים
 Ĵמבנה תאריך  -לבחור את המבנה הרצוי על-פי העדפה אישית
 Ĵמבנה זמן  -לבחור את המבנה הרצוי על-פי העדפה אישית
 Ĵהיום הראשון בשבוע  -להגדיר יום ראשון
 Ĵבסוף התהליך ללחוץ על כפתור שמור שינויים

e

eהערות אישיות:
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eחשיבותה של ערכת עיצוב

ערכת עיצוב ( )Themeמשנה את העיצוב של אתר האינטרנט ,לעתים קרובות גם את
הפריסה שלו .ערכת עיצוב בוורדפרס היא שלד האתר ,מבנה התוכן הבסיסי והעיצוב אשר
יופיע בכל דפי האתר .ערכת העיצוב ניתנת לחלפה במידת הצורך בכל עת.
ישנם שני סוגים של ערכות עיצוב:
 Ĵערכות עיצוב פשוטות כוללות עיצוב בלבד.
 Ĵערכות עיצוב מתקדמות יותר הכוללות גם לוח בקרה של אפשרויות ,המאפשר
לערוך את הצבעים ולשלוט במבנה ובמראה הכללי .בחלק מהאפשרויות ,ניתן
להוריד או לרכוש את הערכה ,להתקין אותה על אתר הוורדפרס ולהשיק את האתר
באופן מיידי .עם זאת ,לעתים יש צורך בביצוע שינויים ושיפורים בתבנית.
וורדפרס מגיעה עם מספר תבניות ברירת מחדל ,מוכנות לשימוש ,אך חשוב מאוד
לבחור תבנית המתאימה לצרכים של הפרוייקט.

לאחר שהסברנו מהי חשיבותה של ערכת עיצוב ביצירת הפרוייקט במערכת של וורדפרס
בפרק זה נעסוק בנושאים הבאים:
 .1מדוע איננו יכולים להשתמש בערכת הנושא ברירת המחדל של וורדפרס ,וכיצד
לבחור ערכת עיצוב אשר תתאים יותר לצרכים של הפרוייקט.
 .2כיצד להתקין ערכת עיצוב.
 .3כיצד לערוך את ערכת הנושא בעזרת לוח הבקרה של הערכה באופן יעיל ונוח.

e

eהערות אישיות:
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eערכת עיצוב GeneratePress -

 GeneratePressערכת עיצוב מהירה ,קלת-משקל ,רספונסיבית עבור מכשירים
ניידים ,ותוכננה למהירות seo ,ושימושיות.
 GeneratePressיכולה לשמש בתור תשתית יציבה עבור כל אתר אינטרנט ,והיא
עובדת נהדר עם אלמנטור .התבנית שמה דגש על הסטנדרטים של קוד עבור וורדפרס.
כמו כן ,עובדת נהדר עם מכשירים ניידים (טלפונים וגם טאבלטים) ,עושה שימוש
ב html-שהוא  100%תקני ,מתורגמת ליותר מ 20-שפות והיא תואמת דפדפנים
באופן מאוד רחב (.)ie9+
חלק מהתכונות של ערכת עיצוב זו כוללים תשעה אזורי ווידג׳טים ,חמישה איזורי
תפריט ניווט ,חמש פריסות סרגל צדדי ותפריטים נפתחים.
כל הגדרות התבנית עושות שימוש בהתאמה האישית של וורדפרס ,כך שניתן לראות
כל שינוי בזמן אמת.
ערכת עיצוב זו כוללת גרסה חינמית אבל באופן טבעי היא מאוד מוגבלת עבור
מעצבי אתרים הזקוקים לחופש עיצובי נרחב והם חסרי ידע בכתיבת קוד.
לכן המלצתי היא לרכוש את גרסת הפרימיום על מנת ליהנות ממגוון האפשרויות
שערכת עיצוב זו מציעה.
 Ĵניתן לבצע רכישה של גרסת הפרימיום בכתובת הבאהgeneratepress.com :
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יצירת דף מנחה עיצוב

יצירת סמל אתר

e
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eיצירת סמל אתר

 - Favicon Imageזהו סמל שיופיע על גבי הלשונית בדפדפן כפי שניתן לראות בדוגמה:



 Youtube



Facebook





Google

על מנת ליצור  ,Faviconראשית יש להכין קובץ בצורת ריבוע בלבד בגודל מינימלי:
 512X512 pxולשמור בפורמט  PNGאו .JPEG
Ĵ Ĵלהלן השלבים להוספת סמל לאתר:

נגשים בלוח הבקרה לקטגוריה
׳עיצוב > התאמה אישית׳

נגשים לקטגוריה ׳פרטי אתר׳
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יצירת תפריט ניווט
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eיצירת תפריט ניווט

עיצוב הדף הראשי של האתר נעשה החל מהחלק העליון ומסתיים לבסוף בחלק
התחתון.
תפריט ניווט הוא חלק בלתי נפרד מהחלק העליון מה שקרוי Header -
ולכן בשלב זה נייצר תפריט ניווט למרות שבפועל אין עדיין דפים באתר לנווט
אליהם.
 Ĵאופן יצירת התפריט יעשה באמצעות השלבים הבאים:
1.1מייצרים את התפריט הראשי
2.2קובעים את מיקומו באמצעות הגדרות התבנית
3.3מעצבים את התפריט  -קובעים הגדרות כגון :צבעים ,טיפוגרפיה וכדומה.

Ĵ Ĵלהלן מפת האתר הרצויה:

עמוד ראשי

אודות

מאמרימ

גלריה

טיפימ וטריקימ

כיצד לבחור קפה?

מתכונימ

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

179

צרו קשר


New Web Site
שכפול ויצירת אתר חדש
בפרק זה נלמד כיצד לשכפל את ה Starter Site-על מנת ליצור
אתר חדש ולקצר תהליכים בתחילת עבודה על פרוייקט חדש.

3



The Basic Framework
יוצרים מסגרת בסיסית
בפרק זה ניצור מסגרת בסיסית לאתר החדש ,נגדיר בעזרת עורך
העיצוב של התבנית הגדרות עיצוביות כגון :צבעים ופונטים ,נשלב
לוגו של המותג ,ניצור תפריט ניווט ,נקבע את פריסת האתר ועוד...

4
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eסקירה כללית על הפרוייקט החדש

בפרקים הבאים נבנה שלד ,גרסת אב טיפוס של האתר כולו באופן מהיר.
גישה זו נובעת מהנימוקים הבאים:
 Ĵבניית אתר בעל ערך באופן מהיר  -יקנה תחושה של התקדמות בפרוייקט .ויקנה
תצוגה בהירה ונוחה של הפרוייקט עבור המעצב ועבור הלקוח.
 Ĵקבלת משוב מהיר  -גישה זו מאפשרת לקבל משוב באופן מהיר וחוסכת זמן עבודה
מיותר במידה והלקוח מעוניין במשהו אחר לחלוטין.
 Ĵאמצעי נהדר ללימוד התהליך  -נבין כיצד מערכת  WordPressעובדת כיצד לעבוד
עם התבנית וכיצד עבודה עם התוסף  Elementorמשתלב בעבודה.
המטרה בפרקים הבאים היא להקים אתר אינטרנט רספונסיבי ובחרנו לבנות אתר עבור
בית קפה.

Ĵ Ĵלהלן אפיון אתר אינטרנט עבור בית קפה:כ
האתר יכיל את העמודים הבאים:
 Üראשי
 Üאודות
 Üגלריה
 Üמאמרים
 Üצרו קשר
לוגו וצבעי המותג כבר מוגדרים באמצעות ״חוקי המותג״ של הלקוח.
Ĵ Ĵלהלן סדר העבודה בבניית האתר:
 .1הגדרות עיצוב  -צבעים וטיפוגרפיה ושילוב הלוגו של הלקוח.
 .2יצירת תפריט ניווט  -בשלב חשוב לייצר תפריט על מנת שיהיה ניתן לנווט בין
דפי האתר השונים כבר בתהליך הבנייה.
 .3יצירת חלק עליון ( )Headerוחלק תחתון ( )Footerאשר יופיעו באופן קבוע בכל
דפי האתר.
 .4הוספת תוכן  -הכווונה להוספת עמודים ופוסטים על מנת ליצור שלד של האתר
 .5עיצוב עמוד ראשי באמצעות ׳אלמנטור׳

138
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eיצוא הקובץ מתוך תכנת אילוסטרייטור

על מנת להוסיף פורמט נוסף
לוחצים על הכפתור Add Scale

 .1גוררים את הלוגו לתוך חלון ( Asset Exportהחלון נמצא בתפריט )Window
 .2בשלב זה הלוגו קיבל את שם ברירת המחדל ,Asset 1 :לוחצים פעמיים על
השם בחלון ומשנים אותו לcoffee logo-
 .3בחלק התחתון של החלון  Export Settings -מגדירים את סוגי הפורמט הרצוי
ואת הגודל .להלן הפורמטים הרצויים:
Ą

 - png - 1xכלומר גודל מקורי של הלוגו

Ą

 - png - 2xכלומר פי 2-מהגודל המקורי עבור מסכים איכותיים

לוחצים על הכפתור  Exportעל מנת לייצא את הקבצים השונים בתקיה
הרצויה.

142
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Content and Layout
הוספת תוכן והגדרות פריסה

במהלך פרק זה נוסיף את דפי התוכן הבסיסיים של האתר ונקשר אותם
אותם לתפריט הניווט הראשי.
 .1חלק ראשון  -הוספה ועיצוב המלל
 .2חלק שני  -הוספת תמונות באופן יעיל ונכון
 .3חלק שלישי  -התייחסות לשיקולי ( SEOיצירת אתר ידידותי
עבור מנועי חיפוש) בעת הוספת תוכן.

5

 .4חלק רביעי  -קישור דפי התוכן לתפריט הניווט הראשי

e
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eהוספת דף חדש

1.1מוסיפים עמוד חדש:
נגשים ללוח הבקרה לקטגוריית
׳עמודים׳ ומוסיפים דף חדש.
נותנים שם לדף בשדה העליון:
׳אודות MyCoffee׳

2.2מקצרים את הקישור הישיר:
כברירת מחדל ,וורדפרס מייצרת קישור ישיר לדף המכיל
את שם הדף .על מנת לייצר קישור קצר יותר (ידידותי
עבור מנועי חיפוש) לוחצים על הכפתור ׳עריכה׳

בדוגמה שלפנינו נסתפק במילה ׳אודות׳ על מנת לייצר
קישור ישיר מקוצר ונקי .לוחצים על כפתור ׳אישור׳

© כל הזכויות שמורות לאורן שמעון

205

e

eהוספת תמונה מייצגת – Featured Image
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Ĵ Ĵתמונה מייצגת או תמונה ראשית (כפי שהיא מוגדרת בלוח הבקרה של וורדפרס)
חיונית ורלוונטית במקרים הבאים:

1.1תמונה מייצגת עבור פוסטים אשר מוצגת
בעמוד ארכיון (ממנו הגולש מגיע לעמוד
הפוסט עצמו) ,לדוגמה עמוד מאמרים –
המיוצג על ידי תמונה ,כותרת ומלל מקדים
לחיצה על מאמר נבחר מובילה לעמוד עצמו.

e

כותרת פוסט

כותרת פוסט

כותרת פוסט

כותרת פוסט

כותרת פוסט

כותרת פוסט

כותרת פוסט

כותרת פוסט

eהערות אישיות:
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קביעת גודל התמונה הרצוי
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eקביעת הגודל הרצוי לשמירת תמונה

Ĵ Ĵבאיזה גודל לשמור את התמונות?
כל זאת טוב ויפה אבל עדיין לא מספיק .השאלה כיצד להחליט באיזה גודל לשמור
את התמונה עבור כלל המסכים על מנת שהיא תופיע באופן חד וברור עדיין תלויה
באויר .התשובה היא:
הגודל הנכון הוא המופע הגדול ביותר של התמונה באתר ולא יותר.
וכעת נבחן את השלבים על מנת לגלות מהו הגודל הרצוי ולהעלות את התמונה
בגודל הנכון.

1.1מעלים את התמונה הרצויה .בשלב זה
התמונה צריכה להיות גדולה ואיכותית

224
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שיקולי  SEOבעת עריכת תוכן
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eשיקולי  SEOבעריכת תוכן
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כאשר יוצרים אתר אינטרנט חובה לקחת בחשבון את צרכי .seo
כלומר ,אתר אינטרנט ידידותי למנועי חיפוש.
רובם של מעצבי האינטרנט לא מבינים  ,seoאו לא מודעים לחשיבות העניין בבואם
לעצב את האתר ,אך למעשה יש להם חלק חשוב בעניין זה .אתר אינטרנט ידידותי
למנועי חיפוש מתחיל מהעיצוב שלו.
צריך לזכור ,לרוב ,אתרי אינטרנט הם כלי שיווקי מהמעלה הראשונה עבור הלקוחות
שמעוניינים למשוך לקוחות על מנת שהעסק יהיה רווחי.
כזכור ,אחד התוספים הבסיסיים שהותקנו ב Starter Site-היה תוסף  SEOוכעת
נסביר כיצד להשתמש בו על מנת ליצור דפי אינטרנט מקודדים עבור מנועי החיפוש.

כברירת מחדל הכותרת של דף האינטרנט המופיעה בשדה זה תופיע בתוצאות
החיפוש של גוגל ככותרת מייצגת של הדף .לכן חשוב לספק כותרת המכילה
מידע מתומצת מהו תוכנו של דף האינטרנט באופן כזה שיתרום לקידומו בדף
התוצאות של גוגל.
בדוגמה שלפנינו מופיעה הכותרת :׳אודות MyCoffee׳ ,על מנת להיות יותר
ממוקדים אפשר גם להוסיף את שם העיר בה ממוקם בית הקפה.
הבעיה היא שהוספת שם העיר בה ממוקם בית הקפה עלולה לגרום לכותרת
ארוכה ומסורבלת בתוך הדף מבחינה עיצובית בעיקר...
בדיוק את הקונפליקט הזה התוסף  SEOפותר  -כפי שנסביר בעמוד הבא.

e

eהערות אישיות:
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Custom Design Freedom
חופש עיצובי באמצעות ׳אלמנטור׳

עד כה סקרנו את היסודות בעבודה עם וורדפרס בכלל ותבניות עיצוב בפרט.
החל מפרק זה נעשה קפיצת מדרגה ביכולות העיצוביות ,השאיפה היא
חופש עיצובי מרבי .על מנת להשיג את החופש העיצובי ,נעשה שימוש
בתוסף הפופולרי של קהילת המעצבים בתחום האינטרנט  -׳אלמנטור׳.
נלמד כיצד לשלב אותו באופן נכון ומקצועי על מנת להשיג את המירב
ולהמנע מעוגמת נפש מיותרת בעבודה.

6
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eעיצוב עמוד ראשי באמצעות אלמנטור

הוספת טמפלט

הוספת אזור חדש

או גרור לכאן וידג׳ט

בשלב יצירת התוכן בדף האינטרנט ,׳אלמנטור׳ מאפשר לבחור בין שתי
אפשרויות :׳הוספת אזור חדש׳ ו-׳הוספת טמפלט׳.
בדוגמה שלפנינו הכונה היא ליצור עיצוב באופן עצמאי ולכן נבחר
באפשרות :׳הוספת אזור חדש׳ אשר יכיל :תמונת האוירה ,שורת כותרת טקסט
ראשית ,שורת כותרת טקסט משנה וכפתור הנעה לפעולה :״להזמנת מקומות״.

לאחר לחיצה על הכפתור ׳הוספת אזור חדש׳ ,בוחרים את מספר העמודות
הרצויות בתוך האזור .בדוגמה שלפנינו נבחר אזור ללא חלוקה לעמודות

e

eהערות אישיות:
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eעיצוב עמוד ראשי באמצעות אלמנטור
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3.3גוררים שוב את הוידג׳ט ׳עמודות׳ ,על מנת לקבל בסופו של דבר  -ארבע עמודות.
כברירת מחדל ,שתי העמודות החדשות שנוספו ממוקמות בתחתית שתי העמודות
העליונות .על מנת למקם אותם בשורה אחת ,גוררים את העמודות לשורה העליונה

התפריט שלנו מכיל מגוון של אפשרויות טעימות

התפריט שלנו מכיל מגוון של אפשרויות טעימות

להלן התוצאה שהתקבלה בשלב זה

272
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WordPress Mastery
עבודה יעילה בוורדפרס

בפרק זה נלמד כיצד לייצר אתר וורדפרס ,עם זרימת עבודה
יעילה .נסביר על עבודה נכונה עם דפים ,פוסטים ארכיונים,
טקסונומיות ועוד.

7
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eעבודה עם פוסטים

ישנם אתרים בהם רשימת הפוסטים היא מאוד ארוכה ולשלב אותם בתפריט הראשי
עלול ליצור רשימה ארוכה ומייגעת עבור הגולשים ולפגום למעשה בחווית המשתמש.

בדוגמה שלפנינו ניתן לראות תפריט הראשי ללא תת תפריט .מופיע עמוד
הפוסטים בשם :׳כתבות׳ ולחיצה על כפתור זה תוביל לעמוד המכיל את
רשימת הפוסטים.
מבחינת מערכת וורדפרס דף רשימת הפוסטים קרוי :ארכיון ()Archives

להלן עמוד הפוסטים הקרוי ׳כתבות׳ ומכיל את כל
הפוסטים השונים באופן אוטומטי.
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עבודה עם טקסונומיות
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eעקרונות בסיסיים בעבודה עם טקסונומיות

עד לשלב זה למדנו כיצד לנהל דפים ופוסטים וגם ליצור ולעצב ארכיונים.
בהתאם לסוג האתר וכמות התוכן שלו ,לעיתים קרובות נרצה לקבץ קבוצות של פוסטים
לתוך קטגוריות או תגיות ולכך אנו קוראים טקסונומיות.
טקסונומיות בוורדפרס נועדו בכדי לאפשר דרך פשוטה לקבץ יחדיו פוסטים ,עמודים או
כל סוג תוכן אחר.
טקסונומיות אלו מאפשרות לקבץ פוסטים באמצעות שמות או מילים עם משמעות
הגיונית לגולשים .לדוגמה ,ניתן ליצור קטגוריה חדשה הנקראת "מתכונים" ולאחר מכן
לשייך פוסטים מסויימים לקטגוריה זו.
כברירת מחדל וורדפרס מגיעה עם שתי טקסונומיות מרכזיות:
 Ĵקטגוריות  -קיבוץ של פוסטים בתוך תפריט המאפשר גישה לקבוצה מסויימת של
פוסטים בדומה לתפריט ניווט ראשי המכיל תת-תפריט .באנלוגיה לעולם הספרים
ניתן להשוות קטגוריות ל״תוכן עניינים״ של ספר המאפשר לנווט ישירות לפרק
הרצוי בספר .מומלץ לשלב בהתאם לצורך עד עשר קטגוריות לכל היותר באתר.

להלן רשימת הקטגוריות בעמוד לדוגמה
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Going Live
העלאת אתר חדש לאויר!
עברנו כברת דרך ארוכה ...ביצענו התקנה של מערכת וורדפרס על השרת,
עיצבנו את הבסיס של האתר ,השתמשנו בתבנית של  GPותוסף אדיר
בשם ׳אלמנטור׳ על-מנת ליצור אתר אינטרנט עם עיצוב מותאם אישית.
עשינו שימוש בפונקציונליות הליבה של וורדפרס כגון שימוש בפוסטים,
ארכיונים וטקסונומיות על מנת להשלים את כל הפונקציונליות הנדרשת
בפרויקט מהסוג הזה.
האתר מוכן וכעת המטרה היא להעלות אתר חדש לאויר על מנת שכולם
יוכלו ליהנות ממנו .לכן ,בפרק זה נלמד להעלות אתר החדש לאויר.
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eיצירת רשימת ״טרום השקה״

עוד רגע זה קורה ,האתר החדש עולה לאויר ,על מנת לעשות זאת בצורה חלקה ובמנימום
תקלות רצוי ליצור רשימת ״טרום השקה״ שמטרתה לוודא שכל המשימות החשובות
טופלו לפני העלאת האתר לאויר.
חשוב לציין ,רשימת ההשקה היא לא ״עשרת הדיברות״ ,כלומר ,כל אחד יכול לייצר
לעצמו רשימת השקה אישית .הרשימה המוצעת כאן היא בגדר המלצה בלבד והיא
מהווה נקודת פתיחה טובה לרשימות אישיות בהמשך.
הצגת הרשימה תעשה על-ידי פרמטרים שונים שיש לבדוק לפני העלאת האתר
לאויר:
Ĵ Ĵבדיקות תוכן
1.1ודא שלא השארת תוכן דמה במקום כלשהוא .חפש בפוסטים ובדפים דוגמאות
של טקסט לורם אפסום או כל טקסט דמה שנעשה בו שימוש.
2.2ודא שכל התוכן נמצא במקום שהוא צריך להיות בו.
3.3בדוק קישורים ״שבורים״  -על מנת לבצע זאת באופן יעיל ניתן לעשות שימוש
בכלים הבאים :תוסף בשםBroken Link Checker -

כלי נוסף שעשוי להיות יעיל במקרה הוא אתר בשם Screaming Frog :בכתובת:
www.screamingfrog.co.uk
לפני שעושים שימוש באתר  ,Screaming Frogחשוב להקפיד לבטל את
האפשרות :״לבקש ממנועי החיפוש לא לאנדקס את האתר״ הממוקמת בלוח הבקרה
ב׳הגדרות׳ > ׳קריאה׳ .אחרת Screaming Frog ,לא יוכל לסרוק את האתר
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Maintenance
תחזוקה שוטפת של האתר
חשוב וחיוני מאוד לשמור על אתרי וורדפרס מעודכנים ומתוחזקים כל
העת .כאשר מספקים אתר אינטרנט ללקוח ,העבודה שלנו לא הסתיימה.
אתרים שאינם מתוחזקים ומתעדכנים באופן הדרגתי ,מפתחים בהדרגה
בעיות המחמירות עם הזמן .בפרק זה נסקור את משימות התחזוקה השונות
הנדרשות וכיצד לבצע אותן.
כמו כן ,נספק טיפים שונים בעבודה השוטפת עם וורדפרס ופתרון לבעיות
נפוצות.

9
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eתחזוקת האתר

חשוב וחיוני לשמור על אתרי וורדפרס מתוחזקים ומעודכנים כל העת
ויש לכך ארבע סיבות עיקריות:
 Ĵאבטחה  -האקרים באופן קבוע מנסים לנצל חורי אבטחה של מערכת וורדפרס,
תבניות ,תוספים ושרתים .לכן ,חשוב מאוד להקפיד על עדכונים היוצאים מעת לעת
עבור האלמנטים השונים המרכיבים למעשה את האתר.
 Ĵתאימות  -כאשר לא מקפידים לבצע עדכונים לאורך זמן ממושך ,אי-תאימות בין כל
החלקים הנעים של האתר גדלה בהדרגה ,מה שמוביל בסופו של דבר ל״שבירת״ האתר.
 Ĵפונקציונליות  -עדכונים שוטפים מביאים שיפורים פונקציונליים המעודכנים ביותר.
 Ĵביצועים  -מערכת וורדפרס חייבת להיות מעודכנת באופן קבוע על מנת לשפר את
מהירות וביצועי האתר.
 2שים לב! שמירה על אתרי וורדפרס מעודכנים ומתוחזקים באופן שוטף זו הדרך היחידה
לשמור עליהם בטוחים ומתפקדים כראוי בטווח ארוך.

e

eהערות אישיות:
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מאמרים
בתחום עיצוב והקמת אתרים ישנם הרבה נושאים מקיפים ומשיקים.
בפרק זה נשלב מאמרים בנושאים שונים חשובים וחיוניים לידע ולביצוע

e

eמה זה פרוטוקול Https

WORDPRESS

בימים אלו אנו נמצאים בתקופה בה  Googleמחייב את כל האתרים ברשת לעבור
לפרוטוקול .Https
מדובר בתהליך שנעשה בהדרגה במטרה לאלץ בעלי אתרים להפוך את אתרי
האינטרנט לאתרים מאובטחים .בקרוב יופיעו אזהרות בכל האתרים באמצעות דפדפן
 Chromeשאינם .Https
מבחינתנו ,הדבר האחרון שהעסק צריך הוא אזהרה המתריעה בפני הגולשים כי
מדובר באתר לא מאובטח .מה שמביא למסקנה כי אין מנוס מלעבור לפרוטקול
.Https
במאמר זה ,נסביר כיצד לבצע את המעבר ללא התעסקות עם קוד ,בקלות ככל האפשר
וכיצד להימנע מעוגמת נפש בתהליך זה.
חדשות טובות בעניין זה  -עכשיו המעבר ל SSL-קל וזול יותר ממה שהיה פעם,
למעשה ,עכשיו הוא בחינם!

 Ĵראשית ,נסביר מה זה ?ssl
 sslזהו פרוטוקול אבטחה
מוצפן ,מה שאומר שיהיה
קשה מאוד למי שירצה בכך
ליירט מידע העובר בין הגולשים לבין האתר .זו גם הסיבה ,שכאשר מכניסים פרטים
חשובים לאתר כגון :פרטי כרטיס אשראי – חשוב שלאתר תהיה אבטחת  SSLעל מנת
שלא ניתן יהיה לגנוב את הפרטים כאשר הם עושים את דרכם אל ומהאתר .מבחינת
כאשר מבקרים באתר מופיע בשורת הכתובת בדפדפן הכיתוב https :במקום ,http
בשילוב של אייקון מנעול בצבע ירוק .
כאשר כתובת האתר מתחילה ב https-המשמעות היא שכל הנתונים המגיעים אל
האתר וממנו מוצפנים .מלבד סיסמאות ופרטי כרטיס אשראי ,מדובר גם בתוכן והקוד
של האתר.

 Ĵיתרונות בשימוש בפרוטוקול ?SSL
1.1אבטחת מידע  -נתונים המועברים אל האתר וממנו אינם ניתנים ליירוט .לדוגמה,
כאשר מתחברים למערכת הניהול של וורדפרס ,שם המשתמש והסיסמה המוזנים
נשלחים בדרך כלל כטקסט רגיל ,עובדה זו חושפת את המידע לגמרי וזה ממש לא
רצוי בלשון המעטה מבחינת אבטחת מידע.
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eמהו זכרון מטמון ולמה הוא כל כך חשוב?

עמודי האינטרנט נצפים מאות ,אלפי ,או לפעמים מיליוני פעמים בחודש.
במצב רגיל ,בכל פעם שדפדפן מבקש להפעיל עמוד אינטרנט מסוים ,שרת האחסון
נאלץ לבצע מכלול של חישובים .הוא מחזיר את הפוסטים האחרונים ,מייצר כותרת
עליונה ותחתונה לאתר ,מאתר את הוידג'טים שאמורים להופיע בסרגל הצד ,וכך
הלאה.
אך למעשה ,ברוב המקרים ,התוצאה של כלל חישובים אלו יהיו זהים לגמרי .זה יכול
להיות נהדר אם נוכל לגרום לשרת האחסון לזכור את התוצאה הסופית ,במקום לבצע
חישוב לכל בקשה בנפרד .זה בדיוק מה שזיכרון מטמון עושה!

 Ĵכיצד זה עובד?
בפעם הראשונה כאשר מישהו מבקר בעמוד הבית של האתר הוא יקבל את העמוד
בדרך הרגילה :הבקשה תתקבל ,יבוצעו חישובים בשרת האחסון ,התוצאה תתקבל
כקובץ  Htmlאשר תישלח לדפדפן המבקר.
מאחר וטכנולוגיית זיכרון המטמון פעילה באתר ,שרת האחסון ישמור את קובץ
ה ,Html-בדר"כ בתוך ה'זיכרון גישה אקראית' ( ,)RAMכאמור מדובר בזיכרון מהיר
מאוד.
בפעם הבאה כאשר המבקר יגיע לעמוד הבית של האתר ,שרת האחסון לא יידרש
לבצע חישובים .במקום זאת ,הוא פשוט ישלח לדפדפן את קובץ ה Html-המוכן
מראש.
 Ĵמה קורה כאשר התוכן משתנה?
למעשה ,רוב המערכות אשר מנהלות את זיכרון המטמון באתרים כיום יודעות
להתמודד עם מקרים כאלו ודומים.
מערכות זיכרון המטמון לא רק מעבירות את הפקודה לבצע שמירה של עמודי Html
מוכנים מראש ,יש להם גם דרך לרוקן את זיכרון המטמון (ולאחר מכן ליצור אותו
מחדש) כאשר מוגדרים תנאים מסוימים (כמו פרסום פוסט חדש ,או עריכת פוסט
קיים).
 Ĵמהי יעילותו של זכרון מטמון?
על ידי שימוש במגוון סוגים של טכנולוגיות זיכרון מטמון במקביל (דפדפן ,שרת
אחסון) ניתן לקצץ את זמן הטעינה של האתר בצורה משמעותית ,בהחלט מאמץ
שצריך להשקיע – אבל הוא משתלם בסופו של דבר.
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eאפשרויות עיצוב התבנית

לאחר שנבחרה תבנית והותקנה במערכת הוורדפרס של ה Starter Site -השלב הבא
הוא להגדיר את מאפייני העיצוב השונים .תהליך זה חשוב מאוד ,המטרה היא לחסוך
זמן עבודה ולעבוד באופן יעיל ונוח .ומכיוון שמדובר ב ,Starter Site-הוא יהווה
תשתית התחלתית בכל פעם כאשר נתחיל פרוייקט חדש .למעשה מדובר בעריכה של
הגדרות עיצוב ברירת המחדל אשר ילוו אותנו בכל התחלה של פרוייקט חדש.
הבעיה שכאשר נגשים לערוך את ההגדרות העיצוביות ,הדף בשלב זה אינו מכיל
תוכן וזה מקשה מאוד על התהליך ,כאשר מעוניינים לבחון כיצד משתלבות ההגדרות
העיצוביות בזמן אמת על גבי התוכן.
לכן ,המלצתי היא לייצר דף המכיל תוכן להמחשה בלבד ולעצב אותו בהתאם לצורך.
 Ĵלהלן השלבים ביצירת ״דף מנחה״:
 .1יוצרים דף חדש ומעניקים את השםStyle Guide :
 .2ממקמים תוכן כגון :כותרות ,פיסקאות ,תמונה ,רשימות וכדומה
 .3מעצבים את התוכן
 Ĵבעמודים הבאים נדגים את שלושת השלבים בפירוט.

שים לב! ההדגמה נעשית באמצעות תבנית של .GeneratePress
לגבי שתי התבניות האחרות  OceanWP -ו ,Astra-הרעיון הוא דיי דומה אך
באופן טבעי יש שינויים אי-אלו ואחרים בינהן .לכן המלצתי היא להיעזר במידת
הצורך בשירות התמיכה היעיל של יוצרי התבניות האחרות.
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eעבודה עם תוספים

כאמור ,התוספים מהווים את אחד הגורמים המכריעים בעובדה שוורדפרס היא
מערכת חזקה ופופלרית.
תוספים ( )Plugin'sהם סוג של 'מיני תוכנות' המותקנים על גבי וורדפרס על מנת
לבצע מגוון של פעולות כגון :שילוב טופס ,פעולת אבטחה ,גיבוי וכו׳.
יש תוספים המיועדים למתכנתים ומאפשרים פונקציות חדשות אך רוב התוספים
מיועדים למשתמשים אשר אינם אנשי קוד ותוספים אלו עוזרים להם למעשה להקים
אתר אינטרנט ללא צורך במתכנת.
ישנם תוספים רבים בוורדפרס שמפותחים על ידי מפתחים עצמאים .רוב התוספים
מוצעים בחינם.
בנוגע לשפה ,חלק מהתוספים מתורגמים וחלק מהם לא .ניתן להשתמש בתוספים
שלא מתורגמים גם בוורדפרס בעברית ללא כל חשש .ההתקנה וההסרה של התוספים
היא פשוטה ואיננה עלולה לגרום לנזק במערכת.
Ĵ Ĵלהלן טיפים בעבודה עם תוספים:
 Ĵבעיות אבטחה  -סטטיסטיקות מוכיחות שרוב הפריצות לאתרי וורדפרס,
מתרחשות עקב חורי אבטחה בתוספים לא מעודכנים (ולפעמים מעודכנים)
על מנת להמנע מבעיות מסוג זה חשוב מאוד לזכור תמיד לעדכן את התוספים
לגרסה החדשה ביותר ולוודא שהתוסף נוצר על-ידי מתכנת בעל מוניטין חיובי
אשר מקפיד לעדכן את התוסף לעיתים קרובות.
 - Less is More Ĵשימוש מוגזם בתוספים עלול להיות מיותר ולהביא לכך
שהאתר יהיה כבד וזמן הטעינה שלו ברשת יהיה ארוך ובעייתי .עם זאת ,אין
מספר קסם שניתן לומר שאסור לעבור אותו כאשר עושים שימוש בתוספים.
התקן תוספים בהתאם לסוג האתר הרצוי ,לא יותר מידי ולא פחות מידי.
 Ĵלהתקין רק תוספים איכותיים  -בסעיף הקודם צויין ששימוש מוגזם בתוספים
עלול להאט את מהירות טעינת האתר .עם זאת חשוב לומר שהתקנה ושימוש
בתוספים איכותיים ומוכרים שהקוד בהם כתוב באופן נקי ומקצועי על-פי כל
הסטנדרטים המקובלים ימנע בעיה מסוג זה.
כלומר רק תוספים גרועים שכתובים בצורה לא טובה עלולים להביא לבעיות
בטעינת האתר ובאגים למינהם.
תוספים איכותיים שזוכים לביקורת טובה בקרב קהילת המשתמשים ולדירוג
גבוה לעומת זאת  -הם כלי עבודה הכרחי במיוחד עבור אנשי עיצוב שלא עוסקים
בקוד( .הרחבה כיצד לבצע הבחנה בעניין זה ,בעמודים הבאים).
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אלמנטור

e

WORDPRESS

eמהו אלמנטור?

אלמנטור הוא ( Page builderבונה דפים) ייחודי המאפשר למעצבים לעצב אתרי אינטרנט
ודפי נחיתה בקלות ובמהירות ללא עיסוק בקוד וכיום הוא תוסף הכרחי בוורדפרס.
התוסף בעל תשתית קוד חזקה ואמינה ,ממשק  Drag Dropחלק ומיידי (ללא זמן טעינה כלל),
מאפשר שליטה מוחלטת על המבנה של העמוד וכן שליטה מלאה על העיצוב של כל וידג'ט.
התוסף תומך במגוון שפות כולל עברית ,והוא ניתן להורדה בחינם בגרסה הבסיסית .עבור גרסת
ה Pro-כבר צריך לשלם וניתן לבחור אחת משלוש אפשרויות באתר של ׳אלמנטור׳.

Ĵ Ĵמה הופך את אלמנטור לכל כך ייחודי ומשמעותי?
 Ĵהורדת טמפלטים מעוצבים  -מורידים ועורכים תוכן בצורה קלה ונוחה.
 Ĵעיצוב אתרים בזמן אמת  -כל אלמנט עיצובי באלמנטור משתנה בזמן אמת על גבי המסך
בזמן העריכה.
 Ĵמאפשר שליטה מוחלטת על מבנה העמוד  -רוחב אזור ,רוחב עמודות ,מרווח בין עמודות,
מיקום התוכן ,שוליים פנימיים וחיצוניים.
 Ĵחופש עיצובי מוחלט  -ניתן להתאים עיצוב ייחודי לכל וידג'ט ,אזור ועמודה בעמוד.
עיצוב זה כולל התאמה של פונטים ,צבעים ,רקעים ,ריווח ועוד.
 Ĵמתממשק עם כל תבנית ותוספים  -ניתן להשתמש בתבנית הרצויה ,וליצור באתר עיצובים
באופן הרבה יותר מהיר .אלמנטור תומך בהחלפת תבנית בעת הצורך.
כמו כן ,באותה מידה אלמנטור תומך בתוספים רבים כגוןWoocommerce, WPML :
ו.Yoast-
 Ĵשימוש בקוד נקי וארכיטקטורת קוד חכמה  -כפי שצויין קודם לכן קוד נקי העומד
בסטנדרטים של עולם האינטרנט הוא תנאי הכרחי לטעינה מהירה של האתר ומניעת באגים
שונים.
קוד נקי ובנוי נכון זה מה שמייחד את אלמנטור ,ומאפשר לו לכלול מאפיינים כמו גרירת
עצמים מיידית ,טעינת עמודים מהירה והתאמה לתוספים ותבניות.
 Ĵמכיל קוד פתוח  -מפתחים יוכלו לפתח ולשפר את אלמנטור ,ולהוסיף לו מרכיבים נוספים.
Ĵ Ĵאופטימלי ל - SEO-מכיוון שאלמנטור נכתב בקוד תקני ואיכותי ,העמודים הנוצרים
אופטימליים ל ,SEO-ובעלי נגישות רבה.
 CSS Ĵמותאם אישית  -למרות שמאפייני העיצוב מספיקים בהחלט ליצירת כל עיצוב נדרש,
ישנה אפשרות לערוך  CSSמותאם לכל וידג'ט.
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התקנת תוספים חיוניים לכל פרוייקט
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eהתקנת תוספים חיוניים לכל פרוייקט
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תוספים הם כלי עבודה חיוני מאוד בעבודה עם וורדפרס וישנם תוספים שחובה
להתקינם על מנת לשפר את הפונקציונליות ,האבטחה והביצועים של האתר.
בפרק זה נסקור את התוספים שכדאי להתקין כבר ב Starter Site-ובכך לחסוך זמן
בעתיד כאשר יוצרים אתר חדש.
חלק מהתוספים כדאי להפעיל בזמן פיתוח האתר וחלקם רק כאשר האתר ״חי״ ועולה
לאויר.

 Ĵבפרק זה נמליץ על תוספים העונים על צרכים שונים של פונקציונליות:
 .1שיפורי אבטחה
 .2אנטי-ספאם (מניעת דואר זבל)
 .3גיבוי האתר
 .4העברת האתר בין שרתי אחסון שונים
 - SEO .5קידום אורגני במנועי חיפוש
 .6הקטנת משקל של קובצי תמונה

 Ĵבהמשך נרחיב בנושא בהיבטים הבאים:
 jיתרונות של כל תוסף ומדוע הוא מומלץ וכמו כן נציע חלופות כאשר ישנם
כאלה.
 jנגדיר את ההגדרות הדרושות עבור כל תוסף.
 jנלמד מתי רצוי להפעיל כל תוסף  -בתחילת הפיתוח או רק כאשר האתר ״חי״.
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