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اﮔﻪ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮس ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪه ﺗﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و وارد ﺑﺸﻦ ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻻزم ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎدل اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﻪ زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ
ورد ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺎ رو ﺑﺪوﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﻮن ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎ رو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪن وﻟ ﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﯿﺨﻮام ﻧﺸﻮن ﺑﺪم ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺪون اﻓﺰوﻧﻪ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ داﺧﻞ

ﻓﺎﯾﻞ  functions.phpاﯾﻦ ﮐﺎ رو ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﻦ.

از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﯾﺖ رو ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﻬﺸﻮن ﯾﺎد آوری ﮐﻨﯿﻦ و دوﺑﺎره دﻋﻮﺗﺸﻮن ﮐﻨﯿﻦ و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﺬﻓﺸﻮن ﮐﻨﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮای ﻓﻌﺎل
رو ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺸﻮن اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ.

- ۱ﺛﺒﺖ زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ورود ﮐﺎرﺑﺮ
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ورود ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻼب ﯾﺎ ﻫﻮک  wp_loginﻫﺴﺖ .ﻓﺎﯾﻞ  functions.phpﭘﻮﺳﺘﻪ رو ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻦ و ﮐﺪ ﻫﺎی زﯾﺮ رو داﺧﻠﺶ ﻗﺮار
ﺑﺪﯾﻦ:

اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺸﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪ ،زﻣﺎن ورودﭘﺮس ﺛﺒﺖ ﺑﺸﻪ.
اﮔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﻦ  ۱۰ورود اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮ رو ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺪ ﺑﺎﻻ از ﮐﺪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

ﮐﺪ ﺑﺎﻻ زﻣﺎن  ۱۰ورود اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮ رو داﺧﻞ ﯾﻪ آراﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  last_loginدر ﻣﺘﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻪ.

- ۲ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ورد ﮐﺎرﺑﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺘﻮن ”آﺧﺮﯾﻦ ورود“ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺎ در وردﭘﺮس از ﮐﺪ زﯾﺮ در ﻓﺎﯾﻞ  functions.phpﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ :

ﺻﻔﺤﻪ ۱
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- ۳ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ورد ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ورد ﮐﺎﺑﺮ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺗﺎﺑﻊ ) get_user_last_login ($user_idرو ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﻦ .اﮔﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮاﯾﻦ ﻋﻮض ﭼﺎپ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار رو

ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻪ از ﺗﺎﺑﻊ ) get_user_last_login ($user_id, falseاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻦ.

ﺻﻔﺤﻪ ۲
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