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СЪДЪРЖАНИЕ

• Значение и възможности

• Разширения

• Уиджетс

• Други черти

• Разработка и поддръжка

• Слаби места и критика



ЗНАЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

WordPress е вид свободе софтуер с отворен код за

създаване на блогове и/или сайтове, 

използващ система за управление на съдържанието

(CMS) и е базиран на PHP и MySQL. Системата може

да се ползва по два начина: или директно в

Интернет, например в сайта WordPress.com, или за

индивидуална употреба. 

WordPress е най-популярната система за автономни блогове. Тази

система е използвана при създаването на 26,3% от всички сайтове, а в

началото на 2021 година WordPress задвижва повече от 39,5% от уеб

сайтовете в Интернет пространството. Високата популярност се дължи

на това, че WordPress предлага:

• Възможност за публикуване с помощта на програми от трети

страни;

• Лесно инсталиране и конфигуриране;

• Поддръжка на RSS, Atom, trackback, pingback;

• Подключаеми разширения (plugins) с уникално проста система за

взаимодействие с кода; поддръжка на така наречените „теми“, 

позволяваща лесна промяна както на външния вид, така и на

начина на представяне на данни;

• „Темите“ са реализирани като набор от файлове-шаблони, което

влияе положително на скоростта и гъвкавостта;

• Зададеният архитектурен потенциал позволява лесното

реализиране на комплексни решения



РАЗШИРЕНИЯ

Архитектурата на WordPress използва разширения. До
момента съществуват 44 160 различни добавки, всяка
от които предлага собствени функции и характерни
черти. Разширената функционалност позволява на
потребителите да приспособят сайта си към своите
специфични нужди. Тези персонализации варират
от оптимизация за търсачки до клиентски портали, 

използвани за показване на лична информация при
влизане в профила на потребителите, както и системи за
управление на съдържанието, или функции за показване
на съдържанието като например добавяне на джаджи и
навигационни ленти.



УИДЖЕТС

Това са малки модули, който се поставят в
различни части на сайта, като хедър
(header), футър (footer) или страничните
части (sidebar) на блога, чрез опцията
влачи-и-пусни (drag-and-drop) през
административния панел. Някои от тези
джаджи предлагат възможността да се
поставят в блога поле за търсене, 

календар, категории, архиви, най-нови
теми (съобщения, пост) и допълнителни
линкове към други сайтове.



ДРУГИ ЧЕРТИ

WordPress също така предлага интегрирано управление на
връзките (integrated link management); „приятелски ” 

търсачки; структура, базирана на постоянна връзка
(препратка); възможност да се присвоят няколко категории
към статиите; поддръжка за обозначаване на етикети на
постове и статии. Автоматичните филтри осигуряват
стандартизирано форматиране и оформяне на
предварително зададен стил на текста в статиите (например
автоматично сменяне на " " с „”). WordPress също така
поддържа стандартите Trackback и Pingback за показване на
връзки към други сайтове, които сайтове от своя страна са
свързани към пост или статия. Постовете в блог, създаден в
WordPress, могат да бъдат редактирани в HTML с помощта
на визуален редактор или с помощта на определен брой
разширения, които осигуряват разнообразие от
персонализирани функции за редактиране.



РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА

Основните разработчици Мат Муленвег и Майк Литъл са съоснователите на
проекта. Основните разработчици са Хелън Хю-Санди, Дион Хулс, Марк
Якуит, Мат Муленвег, Андрю Оз и Андрю Накин.

WordPress е разработен също от неговата общност, включително WP тестери, 

група от доброволци, които тестват всяка версия. Още в най-ранен стадий те
имат достъп до изграждането на неутралния софтуер, бета версиите и
версиите в процес на разработка. Грешките се документират в
специален mailing list или в проектния Trac инструмент.

Въпреки че до голяма степен WordPress се разработва от свързаната с него
общност, WordPress е тясно свързан с Automattic, компания основана от Мат
Муленвег. На 9 септември 2010 г. Automattic предаде търговската марка
WordPress на новосъздадената WordPress Foundation, която е основна
организация поддържаща WordPress.org (включително софтуерът и архивите
за разширенията и темите), bbPress и BuddyPress.



СЛАБИ МЕСТА И КРИТИКА

WordPress прави прекалено много запитвания към базата

данни, което може да доведе до загубата на

производителност при по-слаби хостинги. Открити са много

проблеми със сигурността на софтуера, най-вече през 2007 

г., 2008 г. и 2015 г. Според компанията Secunia. Направено

през май 2007 г. проучване показва, че 98% от блоговете, 

правени с WordPress, са податливи на експлойт, защото

използват стари или неподдържани софтуерни версии. През

юни 2013 г. става ясно, че някои от 50-те най-сваляни

разширения на WordPress са уязвими пред обикновени уеб-

атаки като SQL Injection и XSS. През юни 2013 г. става ясно, 

че някои от 50-те най-сваляни разширения на WordPress са

уязвими пред обикновени уеб-атаки като SQL Injection и XSS.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

https://bg.wikipedia.org/wiki/WordPress#%D0%A3%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D

1%81_(%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8)


