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 جلسه اول: آموزش نصب و راه اندازی ووکامرس

  

 سالم دوستان؛

آموزش  تصمیم گرفتیم تمامی سری ۵٫۲بروز شدن ووکارس به نسخه ی  چندی است که پس از
این سری آموزشی را کامل کنیم. ما در برنامه ای که داریم قرار است را بروز کنیم و همچنین  ووکامرس

 .را با هم بسازیم ووکامرسی به صورت قدم به قدم یک فروشگاه
س قدرت زیادی داده تا در کنار تمام خدماتی که در وردپر وردپرس وجود ووکامرس در کنار وردپرس به

برای کاربران وجود دارد بتوانید فروشگاه اینترنتی خود را با بهترین امکانات در هر قالبی که می خواهید 
 .بسازید

فروشگاه ساز وردپرس بسیاری امکانات را دارا بود و در نسخه ی جدید نیز امکانات فراوانی به آن 
 .اضافه شد که طی جلسات آموزشی حتما خواهید دید

طراحی شده که فارسی شده ی آن ها  ووکامرس ذکر است که قالب های متفاوتی نیز برایالبته الزم به 
 .نیز در همیار وردپرس موجود است

http://hamyarwp.com/say-hello-to-woocommerce-2-5/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/woocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/woocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/woocommerce-tutorials/
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را با هم بررسی کنیم. پس با ما همراه  ووکامرس در این جلسه قرار است روش نصب و راه اندازی
 …باشید

 
  Woocommerceافزونه

 

 

ایجاد یک فروشگاه اینترنتی با تمامی امکانات مورد نیاز را فراهم برای شما امکان  ووکامرس افزونه ی
 .می کند که می توانید محصوالت یا خدمات خود را در آن برای مشتریان خود به فروش برسانید

افزونه را در مسیر افزونه ها در وردپرس نصب و فعال می کنید پس از فعال سازی مشاهده می کنیم 
 !انگلیسی استما به زبان  ووکامرس که
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 حال باید چه کرد؟

برای اینکه بتوانیم فروشگاه خود را به صورت فارسی درآوریم الزم است تا از افزونه ی فارسی 
 …استفاده کنیم.پس تا اینجا دست نگه دارید ووکامرس ساز

 
 افزونه ی ووکامرس فارسی

 

 

 .فارسی درآوریمخود را کامال به صورت  ووکامرس با کمک این افزونه می توانیم
فارسی به پنل  ووکامرس افزونه را در وردپرس نصب و فعال می کنیم. پس از فعال سازی گزینه ی
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شما کامال فارسی می شود. می توانید تصویر زیر را  ووکامرس وردپرس اضافه می شود و همچنین
 :مشاهده کنید

 
در آن خبر از راه اندازی تقریبی همانطور که در باال صفحه مشاهده می کنید پیامی ایجاد شده که 

فروشگاه شما می دهد. اما نکته ی مهم اینجاست که ما برای ساخت فروشگاه خود نیاز به نصب برگه 
داریم که ووکامرس این موارد را به صورت اتوماتیک می … هایی مانند برگه ی سبد خرید، محصوالت و

 کلیک” اجرای راه اندازی سریع“ر روی گزینه ی تواند برای ما نصب و راه اندازی کند. فقط کافیست ب
 .کنید تا پیکره بندی فروشگاه آغاز شود

 اجرای راه اندازی سریع
 

 

در اینجا مشاهده می کنید که چند مرحله برای راه اندازی کامل به همراه تمامی برگه 
 !پیش رو داریم. پس بزن بریم ووکامرس در
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 راه اندازی برگه- ۱

 

شما متذکر می شود که برگه های مورد نیاز فروشگاه را به صورت کامال خودکار برای شما در اینجا به 
نصب و ایجاد می کند. برگه هایی مانند فروشگاه، سبد خرید، تصویه حساب و حساب کاربری من. 

 .کلیک کنید تا به مرحله ی بعدی منتقل شویم” ادامه“تنظیمات خاصی ندارد پس بر روی گزینه ی 
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 ان فروشگاهزب- ۲

 

در این مرحله به اصطالح می خواهیم فروشگاه خود را به صورت محلی راه اندازی کنیم. یعنی می 
توانیم موقعیت و کشور خود را انتخاب کرده سپس واحد پولی را مشخص کنیم و بعد از آن اگر 

بگیرید پس واحد آن ها محصوالت شما فیزیکی هستند می توانید وزن و اندازه ای برای آن ها در نظر 
 .را مشخص نمایید

 .من با توجه به موقعیت و امکانات خود، تنظیمات را انجام دادم
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 مالیات و حمل و نقل- ۳

 

این قسمت مخصوص به افرادی است که می خواهند محصول خود را به کاربران یا همان مشتریان 
 .نقل و سرویس را محاسبه می کنندارسال کنند و در ازای آن هزینه های حمل و 
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 درگاه پرداخت- ۴

 

هر فروشگاه اینترنتی نیاز به نوعی از درگاه پرداخت دارد تا مشتریان بتوانند هزینه ی محصول یا 
 .خدمات را پرداخت کنند. این درگاه های پرداختی می توانند به صورت آنالین و یا آفالین باشند

درگاه پرداختی پی پل را مشاهده می کنید که با ایران هماهنگی ندارد اما نگران نباشید با در اینجا شما 
توجه به آموزش هایی که قبال هم داده شد می توانید از درگاه های پرداختی داخلی استفاده کنید. البته 

 .حتما در مورد آن صحبت خواهیم کرد ووکامرسدر سری آموزشی
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 آماده- ۵

 

پس از گذراندن تمامی مراحل پیامی در مورد آماده سازی فروشگاه دریافت خواهید کرد. حال می 
 …توانید اولین محصول خود را به فروشگاه اضافه کنید

و در پایین آن محصوالت را مشاهده می  ووکامرس حال به پیشخوان وردپرس بازمیگردیم.دو گزینه ی
 .کنید که مخصوص به فروشگاه ما می باشد
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 .حال می خواهیم محصول جدیدی اضافه کنیم
توجه کنید که اگر بار اول است که محصولی اضافه می کنید، وردپرس با کمک پرچم های اطالع رسانی 

 .تمامی بخش های صفحه ی افزودن محصول را به شما معرفی میکند

 افزودن محصول به فروشگاه

 

صفحه ای می شویم که می توان در آن محصول خود را وارد ” افزودن محصول“با انتخاب گزینه ی 
 .اضافه کنیم

 انتخاب نام محصول
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اول از همه نام مناسبی برای محصول خود انتخاب کنید. همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید، 
 .عمل نمایید

 
 انتخاب تصویر برای محصول

 

تا مشتری بداند با چه محصولی رو به رو می تصویر محصول خود را در این قسمت بارگذاری نمایید 
 .باشد

 توضیحات محصول
 .شما با دو بخش توضیحات کوتاه درباره محصول و توضیحات کامل رو به رو هستید

به شما پیشنهاد میکنم بخش توضیحات کوتاه را حتما وارد نمایید و خالصه ی مهمی از محصول 
توضیحات کامل هم بگذارید که اگر تمایل داشت به بگذارید تا مشتری حتما آن را بخواند و سپس 

 .توضیحات کامل بپردازد
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به این صورت شما به کاربران خود حق آزادی می دهید که احساس راحتی داشته باشند و مجبور 

 .نباشند حتما اطالعات طوالنی را بخوانند

 اطالعات محصول
قسمت همگانی است که در آن شناسه این بخش شامل قسمت های متعددی است که مهم ترین آن 

 .ی محصول، هزینه و قسمت تخفیف خورده یا به عبارتی فروش فوق العاده مشخص می شود
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شما می توانید نوع محصول خود اینکه مجازی است یا به صورت دانلود می باشد را مشخص !!! توجه
 .کنید

در نظر بگیرید. مثال من می خواهیم در اینجا می توانید زمان مشخصی را برای فروش این محصول 
تا تاریخ مشخصی به فروش برسد. به راحتی می توانم آن را از بخش زمان بندی فروش   Xمحصول

 .تعیین کنم

 .در قسمت انبار می توان موجودی انبار یعنی تعداد موجود از هر محصول را مشخص کرد

 

می توانید تنظیمات مورد نیاز را انجام  در قسمت حمل و نقل اگر قرار است هزینه ای دریافت شود
 .دهید. سایر موارد نیز تنظیمات اضافی محسوب می شوند

 .حال می توانید محصول را منتشر کنید تا در فروشگاه قرار گیرد
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 .همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید می توانید فروشگاه اینترنتی خود را بسازید

 .که در تصویر می بینید را می توانید در بخش پیش نمایش، مشاهده کنیددموی آنالین فروشگاهی 

 ! جمع بندی
اگر شما تصمیم دارید یک فروشگاه کامل از محصوالت یا خدمات خود بسازید و آن ها را برای فروش 

را  ووکامرس بگذارید به شما پیشنهاد می کنم همین االن آموزش امروز را مطالعه کنید و افزونه های
 .صب کنید تا بتوانید یک فروشگاه کامل با تمامی تجهیزات ایجاد نماییدن
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 جلسه دوم: پیکربندی محصوالت در ووکامرس

 

 

را از دیروز شروع کردیم و اولین جلسه را  ووکامرس همانطور که می دانید مراحل آموزش قدم به قدم
است،  ووکامرس که با افزونه ی کاملی به نام وردپرس نصب و راه اندازی کامل یک فروشگاه به

 .اختصاص دادیم
وقتی صحبت از فروشگاه می کنیم، اولین چیزی که در ذهن همه ی ما نقش می بندد فروش محصول 

است که به آن محصول مجازی می گویند. پس پرداختن به بخش محصوالت یک  یا یک خدمتی
امروز قصد  آموزش ووکامرس فروشگاه و تنظیمات آن بسیار مهم و ضروری است. برای همین هم در

 .یمات محصول صحبت کنیمداریم پیرامون تنظ

 فروشگاه ووکامرسی فارسی
موردی که برای ما ایرانی ها بسیار مهم است زبان فروشگاه و واحد پولی و درگاه پرداختی است. به 

اصطالح می توان گفت بحث بومی سازی است. این موضوع را تا حد زیادی در جلسه ی اول با نصب 
 .حل کردیم اما تنظیمات بیشتری نیز وجود دارد که باید کامال آن را بررسی کنیم وردپرس فارسی ساز

 

http://hamyarwp.com/install-woocommerce/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/woocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/woocommerce-tutorials/
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در جلسه ی اول محصوالتی را در فروشگاه خود اضافه کردیم که مهم ترین بخش آن را واحد پولی، 

 .بخش نظرات و افزودن به سبد خرید تشکیل می داد

 

کادر قرمز مشخص شده، دقیقا بخش هایی است که در محصول مهم می باشد و قسمت هایی که با 
واحد پولی را به  ووکامرس به آن بپردازیم. ما در هنگام نصب تنظیمات محصول تصمیم داریم برای

ریال تعیین کردیم ولی بسیاری از دوستان ممکن است به این موضوع توجه نکرده باشند و واحد پولی 
 !ولی ایران نباشد. نگران نباشیدبرای آن، واحد پ

پارسی به شما این امکان را می دهد که واحد پولی خود را به ریال یا حتی ناموت انتخاب  ووکامرس
 !کنید. فقط کافی است تنظیمات آن را درست انجام دهید

 پیکربندی در ووکامرس
جود دارد که و پیکربندی گزینه ای با عنوان ووکامرس در پیشخوان وردپرس در زیر منوی

 .نسخه ی قبلی با عنوان تنظیمات موجود بود ووکامرس در
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، تب های متعددی از جمله همگانی، محصوالت، مالیات، تسویه پیکر بندی با وارد شدن به بخش
را خواهید دید. ما برای تنظیمات مواردی که به آن اشاره کردیم فعال با دو … حساب، حمل و نقل و

 .محصوالت کار داریمبخش همگانی و 

 پیکر بندی همگانی
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 :به توضیح بخش هایی که در تنظیمات همگانی انجام دادم می پردازیم

 .یعنی باید کشور و شهری که در آن قرار دارید را مشخص کنید: جایگاه فروشگاه
مکان هایی که قصد دارید محصول خود را بفروشید را مشخص کنید. مسلما ما : مکان های فروش

داخل ایران هستیم فقط می توانیم محصوالت خود را در داخل به فروش برسانیم. پس گزینه ی فروش 
 …به کشور های خاص را انتخاب می کنیم

 .حال در این بخش کشورهای خاص را ایران قرار می دهیم: کشورهای خاص
ضی را انتخاب کنیم در اینجا می توانیم برای آدرس خریدار گزینه ی پیش فر: آدرس پیش فرض خریدار

که بهترین حالت همان حالت مکان یابی می باشد زیرا ما بعد ها متوجه می شویم که مشتری ما در 
 .کدام مکان قرار دارد تا محصول را به آن تحویل دهیم

اگر شما این گزینه را فعال کنید، می توانید متن پیامی در هنگام اتفاقات فروشگاه در : اعالن فروشگاه
 .رید یا سفارش در باالی فروشگاه به مشتری خود نمایش دهیدزمان خ

 .در این بخش نیز می توانید متن دلخواه خود را وارد کنید: متن اعالن فروشگاه
ما کشور خود را ایران قرار دادیم یعنی تمامی شهرهای ایران قادر به خرید از : فعالسازی شهرهای ایران

می توانیم تمامی شهر ها را فعال کنیم تا در زمان تسویه ما هستند پس با فعال کردن این بخش 
 .حساب دچار مشکل نشویم

این بخش مهم است. ما باید واحد پولی کشور خودمان را در اینجا وارد کنیم. یعنی یا ریال : واحد پولی
 .یا ناموت. اما بهترین حالت به ناموت است

ار آن به چه صورت باشد. برای ما بهترین حالت نحوه ی قرار گیری واحد پولی و مقد: محل واحد مالی
 .قرار گیری در سمت راست است. اما بهتر است با یک فاصله ای همراه باشد

 .عالمتی که هزار را جدا می کند: جداکننده هزارگان
اعشار را جدا میکند اما پیشنهاد میکنم از آن استفاده نکنید و برای آنکه آن را غیر : جداکننده اعشاری

 .قرار دهید ۰را روی ” تعداد اعشارها“ال کنید می توانید عدد فع

 …حال تنظیمات بخش همگانی را ذخیره کنید تا به مرحله ی بعد برویم

 پیکربندی محصوالت
 .خود دارای قسمت های همگانی، نمایش، انبار و محصوالت دانلودی است محصوالت بخش
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 همگانی- ۱
 .است که مشخصات وزن و اندازه استمهم ترین قسمت همان بخش همگانی 

 

 .را برای محصول فیزیکی خود انتخاب کنید… شما می توانید واحدی مانند کیلوگرم، گرم و : واحد وزن
شما باید یک واحد اندازه گیری مثل متر یا سانتی متر داشته  محصول اندازه ی: واحد اندازه گیری

 .باشد

 کنیم ؟چرا ما این واحد ها را باید تنظیم 

از آنجایی که محصوالت فیزیکی را باید با پست ارسال کنید، پس باید اندازه و وزن آن را به پست 
اطالع دهید تا هزینه ای که پست برای آن ها در نظر دارد را به شما اطالع دهد و قیمت خود را به 

 .صورت خودکار به فاکتور فروش اضافه خواهد کرد

ن باشد در ابتدای آموزش امروز گفتیم که در مورد بخش اگر یادتا: امتیازهای محصول
 همان مربوط به همان بخش است.  محصول می خواهیم صحبت کنیم. این امتیاز محصول نظرات
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شما با فعال کردن این بخش می توانید به کاربران امکان امتیازدهی به محصول را بدهید. و یا اینکه 
 .قرار دهند به آن اجازه دهید تا دیدگاه خود را

د نام دار” نمایش برچسب مالک تایید شده برای دیدگاه های مشتری“اما گزینه ی بعدی که با عنوان 
بسیار حائز اهمیت است. فرض کنید ما به عنوان یک مشتری هستیم. برای ما مهم است که بدانیم 

با فعال سازی این گزینه  را خریداری کردند از آن رضایت داشته اند یا خیر! شما محصول افرادی که این
به افرادی که قبال خرید کرده اند اجازه می دهید تا دیدگاه خود را قرار دهند و رضایت خود را اعالم 

 .کنند

گزینه ی بعدی هم فعال کردن بخش دیدگاه فقط برای افرادی است که خرید کرده اند که عالمت نزدن 
 .آن بهتر است

 نمایش- ۲
 .محصوالت به سراغ بخش نمایش خواهیم رفتبعد از بخش همگانی در 
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 .مهم ترین قسمت در اینجا برگه ی فروشگاه می باشد

زمانی که تعدادی محصول را برای فروش قرار می دهیم مسلما تمایل داریم آن ها را : برگه فروشگاه
ی یعنی دسته ی اصلدسته بندی کنیم یعنی وقتی تبلت های مختلفی از سامسونگ را قرار می دهیم 

آن تبلت سامسونگ می باشد. پس بهتر است که صفحه ی مخصوصی برای سامسونگ داشته باشیم 
 .که مخصوالت سامسونگ در آن نمایش داده شوند

در ووکامرس به صورت پیش فرض برگه ی فروشگاه برای این کار انتخاب شده است که برگه ی مناسبی 
 .غییر نیستبرای اینکار می باشد و نیاز به ت

 .سایر برگه های موجود در این صفحه نیز به همین ترتیب جایگاه مناسبی دارند و نیاز به تغییر نیست
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برای نحوه ی قرارگیری محصوالت و چیدمان مرتب آن : گزینه ی مرتب سازی پیش فرض محصوالت
 .ین انجام شودها بهتر است که از همین مرتب سازی مرسوم یعنی برساس جدیدترین به قدیمی تر

هر گزینه ای که مد نظر خودتان است را می توانید فعال کنید. ما گزینه ی : افزودن به روش سبد خرید
 .پیش فرض یعنی گزینه ی دوم را ترجیح می دهیم

در اینجا شما می توانید تصاویر را با توجه به محل قرارگیری آن ها در هر بخشی  : نگاره های محصول
 .اندازه دهید

یادتان باشد زمانی که اندازه ای را مشخص کردید، دیگر نمی توانید آن را تغییر دهید و باید آن !!! نکته
را حذف کرده و دوباره تغییر دهید زیرا حالت برش اتفاق می افتد. پس بهتر است اول قالب مورد نظر 

 .خود را با دقت انتخاب کنید و سپس اندازه ها را مشخص کنید

با انتخاب این گزینه می توانید تصاویر خود را به صورت الیت باکس نمایش : محصولگالری نگاره 
 .دهید. البته در صورتی که از یک گالری الیت باکس استفاده کرده باشید

 .از توضیح سایر موارد فعال چشم پوشی می کنیم و در جلسات دیگر به آن می پردازیم

 صفحه ی محصول
مراجعه می کنیم تا تغییراتی که داده شده را مشاهده کنیم و طبق  ویرایش محصول حال به صفحه ی

 .را انجام دهیم محصول آن ها تنظیمات

 
همانطور که مالحظه می کنید واحد پولی ما به ناموت تغییر کرد و حال می توانید قیمت واقعی را وارد 

 .اد کم کنمکنید. من چون قبال از ریال استفاده کرده بودم باید یک صفر از این اعد
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 گالری محصول

 

بخش دیگر گالری محصول بود. ما در اینجا تصاویر مرتبط با برند سامسونگ را انتخاب می کنیم تا در 
از صفحه کلید را نگه داشته و هر چند   ctrlکنار هم قرار بگیرند. برای انتخاب آن ها می توانید دکمه ی

 .قرار دهید تا به صورت تصویر باال درآیدتصویری که می خواهید را کلیک کنید و سپس 

 حمل و نقل
قسمت دیگر که در جلسه ی قبل هم توضیح دادم، برای وارد کردن ابعاد و وزن است که در تب حمل و 

 .نقل موجود است

 

بخش مهمی که در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم دارای اهمیت ویژه ای در فروشگاه است، بحث 
خود  محصول حال حاضر می توانیم از بخش دسته ها، دسته ی مورد نظر به بود. در محصول دسته ی

 .را انتخاب کنیم اما باید از قبل در دسته های ووکامرس آن را ایجاد کرده باشیم
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 ایجاد دسته محصوالت

یک فروشگاه به منوی محصوالت در  محصوالت برای ساحت و ایجاد دسته های متعددی برای
رفته و گزینه ی دسته بندی ها را انتخاب کنید و سپس همانند ساخت دسته در پیشخوان وردپرس 

 .وردپرس، دسته ای برای محصوالت خود بسازید

 

دسته ی مربوط به آن را انتخاب کنید که تمامی  محصول حال می توانید در محیط ویرایشگر
 .محصوالت شما در صفحه ای مختص به خود نیز نمایش داده شوند

 صوالتبرچسب مح

 

می توان نوشت تا محصوالت یکسان را به هم مرتبط  محصول شامل موارد مرتبطی می شود که برای
 .کند و خود یک دسته بندی دیگری است
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 .حال می توانید صفحه ی محصول را دوباره ببینید و امکاناتی که در آن اضافه شده را مشاهده کنید

 

 .ا که اضافه کردیم در اینجا قابل رویت استهمانطور که مشاهده می کنید امکاناتی ر
 .با توجه به قالب انتخابی شما متغیر خواهد بود محصول توجه داشته باشید که حالت چیدمان

دسته  که در این محصوالتی توجه کنید که اگر بر روی دسته ی تبلت اندروید کلیک کنید تمامی!!! نکته
 !صفحه ی فروشگاهقرار گرفته اند را خواهید دید. یعنی همان 
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همچنین گالری تصاویر را در پایین تصویر اصلی مشاهده می کنید که اگر بر روی آن کلیک کنید به 
 .صورت الیت باکس نمایش داده خواهد شد

 

 ! جمع بندی
اضافه کردیم و تغییراتی را  محصول در جلسه ی دوم از آموزش ووکامرس، امکاناتی را به صفحه ی

 .که هم جلوه ی بهتری به آن داده شد و هم دسترسی های بیشتری به مشتری دادیمانجام دادیم 
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 جلسه سوم: اتصال درگاه های بانکی به ووکامرس

 

 

در ذهن همه ی ما تداعی می ” فروش“وقتی حرف از فروشگاه اینترنتی زده می شود، واژه ی 
است یک فروشگاه اینترنتی داشته باشیم شود.فروشگاه یعنی مکانی برای فروش کاال. حال چون ما قرار 

 .می گوییم فروشگاه یعنی مکان مجازی برای فروش کاال یا خدمت
درگاه  اما برای اینکه روش اینترنتی یه به عبارتی آنالین داشته باشیم باید چه کنیم؟ مسلما باید از یک

ارد آن شده و هزینه را پرداخت استفاده کنیم تا کاربر پس از انتخاب کاال یا خدمت مورد نظر و پرداختی
 .کند و از همه مهم تر اطمینان صد در صد به آن داشته باشد

 .امروز در مورد درگاه های پرداختی صحبت خواهیم کرد آموزش ووکامرس در

 درگاه بانکی
 :متصل شد درگاه های بانکی ور کلی از دو راه می توان بهبه ط

 در این نوع پرداخت بعد از اینکه صورت حساب توسط کاربر دیده شد مستقیما :مستقیم
و بعد از پرداخت  کار می کنیم هدایت می شود که ما به عنوان فروشنده با آن درگاه بانکی به

تواند مبلغ مشخص شده برای هر محصول را می  و بدون هزینه ی اضافه  پول به طور مستقیم
 …(ملت,اقتصاد نوین و  واریز نماید.)مانند درگاه های بانک

http://hamyarwp.com/category/tutorials/woocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/woocommerce-tutorials/
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 زرین پارس پال در این روش برای پرداخت هزینه خریدار به درگاه واسطه )مثل:غیر مستقیم ،
و هزینه  به درگاه بانک اصلی وصل شده درگاه ها این به وسیلهو  متصل می شود…( پال و 

را)معموال کمتر  این شرکت ها درصدی از هزینه به حساب این شرکت ها واریز می کند.سپس را
واریز میکنند.از این  درصد(به عنوان کارمزد کسر کرده و باقی پول را به حساب فروشنده ۵از 

 .اصلی استفاده کنیم استفاده میشود درگاه های بانک از روش معموال زمانی که ما نمیتوانیم

توسط خود شرکت ها یا  برای بانک ها یا شرکت های واسطه ایرانی، درگاه های بانکی
این پارسی طراحی شده و در سایت وردپرس پارسی در اختیار کاربران هست با نصب  وردپرس تیم

 .افزونه ها و تنظیم انها سیستم فروشگاهی ما کامل می شود

 اما یک سوال؟

غیر مستقیم  درگاه های به صورت مستقیم در اختیار ما هستند، باید از درگاه های بانک چرا وقتی
 استفاده کنیم؟

خودشان را می دهند که نماد اعتماد  درگاه پرداخت بانکی بسیاری از بانک ها به سایت هایی
الکترونیکی داشته باشند. در صورتی که گرفتن این نماد کار ساده ای نیست و هر کسی نمی تواند آن را 

 .دریافت کند. به همین دلیل افراد از درگاه های غیر مستقیم استفاده می کنند

 مزیت درگاه های غیر مستقیم
و سپس شرکت ما را  شرکت متصل می شویم درگاه به گونه ای است اول به درگاه ها فعالیت این

دلخواه بانک خود  درگاه بانک هدایت می کند و مزیتی که دارد این است ک مشتری می تواند درگاه به
 .را انتخاب کرده و پرداخت را انجام دهد زیرا انتخاب بانک به تعداد زیادی وجود دارد

مارکت همیار  توانیم ازبه صورت رایگان موجود است و برخی دیگر را هم می  درگاه ها برخی از
 .دریافت کنیم وردپرس

متصل کرده و اولین  درگاه بانکی اگر موافق باشید در آموزش ووکامرس امروز، فروشگاه خود را به یک
 …فروش خود را انجام می دهیم

http://hamyarwp.com/parspal/
http://hamyarwp.com/parspal/
http://hamyarwp.com/
http://marketwp.ir/
http://marketwp.ir/
http://marketwp.ir/
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 افزودن درگاه به فروشگاه ووکامرس

به فروشگاه، می توانیم به وبسایت ووکامرس فارسی  درگاه بانکی کردنبرای اضافه 
که رایگان می  درگاه ها مراجعه کنیم و سپس از بخش افزونه ها، برخیwoocommerce.ir  یعنی

 .باشند، موجود است

 

بانک هایی در اینجا موجود است. ما در این  رداختیدرگاه های پ همان گونه که مشاهده می کنید
مستقیم و هم غیر مستقیم استفاده می کنیم. پس به عنوان  درگاه پرداختی آموزش هم از

 .بانک ملت را انتخاب می کنیم و آن ها را دانلود می نماییم درگاه پارس پال و درگاه نمونه

 پالو راه اندازی افزونه های درگاه ملت و پارس  نصب
اول از همه، افزونه ها را از همین پست دانلود کنید زیرا این افزونه ها در مخزن وردپرس موجود 

 .نیستند. سپس آن ها را نصب و فعال کنید

http://woocommerce.ir/
http://woocommerce.ir/
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پس از فعال سازی آن ها به ووکامرس و بخش پیکربندی مراجعه می کنیم. اگر در خاطر داشته باشید 
حد نیاز بررسی کردیم و دیدیم که تب های متفاوتی دارد. یکی در جلسه ی قبلی این بخش را با هم تا 

نام دارد که باید به این بخش برویم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده ” تسویه حساب“از این تب ها 
ب ترتی“می کنید دو درگاه بانک ملت و پارس پال به این بخش اضافه شده است. همچنین در قسمت 

 .دو گزینه ی پارس پال و ملت به صورت پیش فرض قرار گرفته اند ”نمایش درگاه های پرداخت

 
ملت و پارس پال تنظیم کنیم می توانید بر روی گزینه  درگاه های حال برای اینکه حساب خود را بر روی

 .ی بانک ملت کلیک کرده تا وارد تنظیمات آن شویم

 تنظیمات درگاه بانک ملت
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 .بانک ملت را فعال می کنید درگاه کلیک بر روی این گزینهبا : فعالسازی/غیرفعالسازی
 .خود را مشخص کنید. به صورت پیش فرض درگاه ملت وارد شده است درگاه نام : عنوان درگاه

توضیحاتی در مورد درگاه بانک ملت به صورت پیش فرض موجود است. شما می : توضیحات درگاه
 .توانید توضیحات خود را نیز وارد نمایید

پس از ارائه ی درخواست خود برای دریافت درگاه به بانک ملت، گزینه : تنظیمات حساب بانک ملت
هایی که در این بخش قرار گرفته اند را در اختیار شما قرار می دهد تا در اینجا وارد کرده و 

 .پرداختی ملت دسترسی یابید درگاه به
 .دست مشتری خواهد رسیدپیامی که پس از پرداخت موفق به : پیام پرداخت موفق

اگر پرداخت مشتری شما موفق نباشد، پیامی به دست او خواهد رسید که می : پیام پرداخت ناموفق
 .توانید در اینجا مشخص نمایید

اگر مشتری از پرداخت منصرف شود، پیامی مشاهده می شود که می توانید : پیام انصراف از پرداخت
 .در این بخش تنظیم نمایید

ارد کردن اطالعات درست در این بخش می توانید بر گزینه ی ذخیره تغییرات کلیک کنید تا پس از و
 .درگاه بانک ملت شما ثبت شود

 تنظیمات درگاه پارس پال
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بانک ملت است و هیچ تفاوتی ندارد. در اینجا هم  درگاه پارس پال هم دقیقا مشابه درگاه تنظیمات
تنظیم کنید و همچنین شناسه هایی که پارس پال در اختیار شما قرار می دهد را شما باید پیام ها را 

 .وارد کنید و سپس ذخیره تغییرات را کلیک کنید تا درگاه پارس پال نیز ثبت شود

 …حال اگر موافق باشید به فروشگاه خود رفته و نحوه ی انجام پرداخت را با هم ببینیم

 پرداخت در فروشگاه ووکامرس
همانطور که در جلسات گذشته محصوالتی را به فروشگاه خود اضافه کردیم، یکی از آن ها را انتخاب 

 .کلیک می کنیم” افزودن به سبد خرید” می کنیم و بر روی گزینه ی 
نمایان می شود که برای انجام ادامه خرید باید بر ” نمایش سبد خرید“پس از آن نوشته ای با عنوان 

 .آن کلیک کنیم
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پس از کلیک بر روی گزینه ی نمایش سبد خرید، به سبد خرید و اطالعات آن وارد می شویم. در این 
 .بخش می توانید تعداد کاالی خود را وارد کنیم و سایر تنظیماتی که در تصویر زیر خواهید دید
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این یک اعمال کوپن خرید بخش بسیار مهمی است بعدا در مورد آن مفصل صحبت خواهیم کرد. 
 .امتیاز است که شما برای مشتری خود قائل می شوید و بسیار حائز اهمیت است

کلیک می کنیم تا وارد بخش آدرس و اطالعات تماس ” ادامه -اتمام خرید“سپس بر روی گزینه ی 
 .شویم
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 .را وارد کنید در باالی صفحه همچنان اعالم می کند که اگر کوپن تخفیف دارید می توانید آن
اطالعات آدرس و تماس را از شما می خواهد تا فروشنده بداند باید محصول را برای چه شخصی ارسال 

 .نماید
پس از آن اطالعات خالصه ای از محصول به همراه هزینه ی آن را مشاهده می کنید و بعد می 

 .خود را انتخاب کنید درگاه پرداختی توانید

 …ت به مرحله ی پرداخت هدایت خواهید شدپس از وارد کردن اطالعا

 

بانک ملت یا پارس پال هدایت خواهید شد و به این  درگاه پس از کلیک بر روی گزینه ی پرداخت به
 .ترتیب خرید شما انجام خواهد شد

 !جمع بندی
برای پرداخت هزینه ی کاال یا  درگاه های مستقیم یا غیر مستقیمی یک فروشگاه اینترنتی نیاز به

درگاه  خدمات توسط مشتریانی که خرید انجام می دهند دارد. پس باید فروشگاه خود را به
 .مناسبی متصل کنیم پرداختی
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 جلسه چهارم: ابزارک در ووکامرس

 

 

می گذرد فروشگاهی ایجاد کردیم که تعدادی محصول در آن  آموزش ووکامرس تا امروز که سه جلسه از
وم عنی جلسه ی سموجود است سپس امکاناتی برای محصوالت در نظر گرفته شد و در جلسه ی قبلی ی

 .آموزش داده شد اتصال فروشگاه به درگاه های غیر مستقیم و مستقیم روش
ت به حال گزینه هایی وجود دارند که فروشگاه اینترنتی ما را تکمیل می کنند. مثال تصور کنید محصوال

مرور زمان در فروشگاه زیاد خواهند شد پس باید راهی برای راخت پیدا کردن محصوالت برای 
مشتریان خود در نظر بگیریم. یا برای قیمت ها فیلتری بگذاریم و از این دست امکانات اضافی که برای 

 .یک فروشگاه الزامی است
دادیم و در ووکامرس نیز با کمک ابزارک های انجام می  ابزارک ها ما این کارها را در وردپرس با کمک

جایگاه خاصی برای  ابزارک ها ووکامرسی می توانیم به راحتی انجام دهیم. حتی می توانیم به کمک
 .محصوالت خود در نظر بگیریم

می توانیم فعالیت هایی مانند گزینه های زیر را انجام  ابزارک ها اگر به طور جزئی بررسی کنیم با کمک
 :دهیم

 برای فیلتر کردن لیست محصوالت بر اساس قیمت: فیلتر هزینه 
 نمایش لیستی از آخرین نظرات در رابطه با محصوالت: آخرین بازبینی ها 

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/connect-payment-gateway-to-woocommerce/
http://hamyarwp.com/connect-payment-gateway-to-woocommerce/
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 آخرین محصوالتی که یک کاربر در سایت دیده را نشان : آخرین محصوالت مشاهده شده
 میدهد

 نماش برچسب هاس پر کاربرد در محصوالت:تگ محصوالت 
 و… 

 .اگر موافق هستید، جلسه ی آموزشی امروز را به موضوع ابزارک ها اختصاص می دهیمپس 

 استفاده ار ابزارک ها در فروشگاه
را یا در ستون های کناری فراخوانی می کنیم یا  ابزارک ها خود، وردپرس معموال ما همیشه در وبسایت

 .سایتدر فوتر 
در فوتر برای ساخت یک سری امکاناتی که الزم است کاربر آن را حتما در انتها ببیند مانند شبکه های 

قرار می دهیم. اما به نظر شما بهترین  ابزارک را به صورت… اجتماعی، اطالعات تماس و آدرس و
 موقعیت برای قرارگیری ابزارک های یک فروشگاه کجا می تواند باشد؟

مراجعه می کنیم. در آنجا می  ابزارک ها مانند سابق به بخش نمایش و سپس ابزارک ها انتخاببرای 
 .ووکامرسی اضافه شده اند و می توانیم از آن ها استفاده کنیم ابزارک های بینیم که

 
موجود برای ووکامرس را در کادر قرمز رنگ قرار دادم. همانطور که مالحظه می کنید  ابزارک های تمامی

 .دارد که می توانیم بر حسب نیاز از آن ها استفاده کنیم ابزارک تعداد زیادی
را در نظر گرفتیم که با هم آن را اضافه می کنیم و  ابزارک هایی حال ما بر حسب نیاز فروشگاه خود،

 .توضیحی در مورد فعالیت آن خواهیم داد

استفاده می کنم و دارای بخش های متعددی در ابزارک هاست. در TH Business  من از قالب!!! نکته
را که اضافه میکنم در پایین محصوالت من نمایش می دهد. شما می توانید با توجه  ابزارک هایی واقع

 .را جایگذاری کنید ابزارک ها به قالبی که دارید در قسمت های مختلفی از آن

 

 

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/th-business/
http://hamyarwp.com/th-business/
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خود را در آن قرار  ابزارک های است که  Main sidebarمکانی را که من در قالب خود انتخاب کردم
 .می دهم

 جستجوی محصول ووکامرس
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به فروشگاه خود امکان جستجوی محصوالت را می دهیم تا مشتری بسیار راحت  ابزارک با کمک این
از محصوالت پیدا کند و به مشکلی برخورد نکند.  تر بتواند محصول دلخواه خود را از میان انبوهی

را به بخش مورد نظر اضافه کردم و نام آن را  ابزارک همانگونه که در تصویر باال مشاهده می کنید، این
 .جستجوی محصوالت گذاشتم

 

همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید جستجوی محصوالت اضافه شده و مشتریان می توانند 
 .مورد نظر خود را در اینجا وارد کرده تا در صورت وجود مشاهده نمایندمحصول 
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 دسته بندی محصوالت ووکامرس

 

می توانید محصوالت خود را براساس دسته بندی قرار دهید. این دسته بندی  ابزارک با قرار دادن این
مشخص کنید که به چه صورت نمایش داده شود. دو ” مرتب شده براساس“ها را می توانید از بخش 

 ۵گزینه ی نام و دسته بندی سفارش برای آن مشخص شده است. حالت های نمایش را می توانید به 
 :دصورت مختلف نمایش دهی

یعنی زمانی که روی آن کلیک کردید به صورت آبشاری نمایش داده : به صورت دراپ داون نشان بده
 .شود

 .تعداد پست ها یا همان محصوالت را نمایش دهد: نمایش شمارگان محصول
 .دسته و زیر دسته ها را نمایش دهد: سلسله مراتب را نشان بده

در هر دسته فقط زیر مجموعه های همان دسته را : دهفقط زیر مجموعه دسته بندی حاضر را نمایش ب
 .نمایش دهد

Hide empty categories: کند دسته های خالی را پنهان . 
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دسته های موجود را نمایش می دهد. من دو دسته تعریف کرده بودم که براساس انتخاب من آن ها 

 .را نمایش داد

 پر امتیاز ترین محصوالت

 

گفتیم بخشی در ووکامرس در پایین محصوالت وجود دارد که کاربران می توانند به اگر یادتان باشد، 
می تواند محصوالتی که امتیاز بیشتری دارند را نمایش  ابزارک محصول شما امتیاز دهند. حال این

 .دهد

 

محصوالتی که امتیاز آن ها از همه بیشتر است را براساس تعدادی که شما مشخص می کنید نمایش 
 .دهدمی 
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 محصوالت ووکامرس

 :در این قسمت گزینه های متعددی را می توانید برای نمایش محصوالت خود تنظیم کنید

مشخص کنید که به چه تعداد می خواهید محصول شما نمایش داده : تعداد محصوالت برای نمایش
 .شود

محصوالت برجسته و در اینجا نوع نمایش را مشخص می کند. گزینه های همه محصوالت، : نمایش
 .محصوالت در فروش ویژه را شامل می شود که می توانید تعیین کنید

نحوه ی نمایش را براساس تاریخ، قیمت، تصادفی و فروش می توانید تعیین : مرتب شده بر اساس
 .کنید

 .می توانید نمایش را براساس نوع سفارشات یعنی به صورت نزولی یا صعودی تعیین کنید: سفارش

 

 .همانطور که در تصویر باال می بینید محصوالت را به شیوه ای که انتخاب کردم به نمایش می گذارد

 !!! توجه

در قسمت نمایش محصوالت گزینه ای با عنوان محصوالت برجسته داشتیم. اما چطور با انتخاب این 
 گزینه محصوالت برجسته را تشخیص می دهد؟

ت به بخش محصوالت مراجعه می کنیم و حالت برجسته را برای مشخص کردن برجسته بودن محصوال
 .برای هر محصولی که می خواهیم فعال می کنیم
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 .ستاره های محصوالت برجسته را فعال کنید

 فیلتر هزینه ی ووکامرس

 

ی اضافه م ابزارک ها این گزینه به نظر دارای اهمیت بیشتری برای مشتریان است. پس آن را به بخش
 .کنیم
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تمامی قیمت های موجود در فروشگاه را در نظر می گیرد و مشتری می تواند برحسب نیاز خود بازه ی 
 .آن را مشخص کند و محصول را مشاهده کند

 تگ های محصوالت ووکامرس

 

این برچسب ها براساس اهمیت خود نمایش داده می شوند. یعنی اگر برچسبی بیشتر استفاده شده 
 .نمایش داده می شود و اگر کمتر استفاده شده باشد کوچک تر نمایش داده خواهد شدباشد بزرگ تر 

 .در تصویر باال مشاهده می کنید که برخی برچسب ها بزرگتر و برخی کوچکتر هستند
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 سبد خرید ووکامرس

 

خرید موجود می باشد. هر خریدی که کاربر انجام دهد در سبد  ابزارک های سبد خرید یکی از مهم ترین
نمایش داده خواهد شد. یعنی کاربر شما مجبور نیست پس از هر سفارشی مستقیما خرید را انجام 

دهد. بلکه می تواند سفارش خود را در سبد خرید قرار دهد و هر زمان که تمایل داشت هزینه را واریز 
 .کرده و خرید را انجام دهد

 .دارد که بهتر است عالمت بزنید” مخفی کناگر سبد خرید خالی بود، آن را “گزینه ای با عنوان 
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مشاهده می کنید که من در سبد خرید فروشگاهم یک محصول موجود است. حال اگر این محصول را 
با زدن عالمت ضربدر حذف کنیم دیگر در این بخش خبری از سبد خرید نیست. اما اگر دوباره 

 .نمایان خواهد شد ابزارک محصولی اضافه شود،

 آخرین محصوالت مشاهده شده

 

آخرین محصوالتی که خریدار در سایت مشاهده کرده را نشان خواهد داد. این ابزارک به مشتری 
امکان این را می دهد که محصوالت دیده شده ی خود را بتواند هر زمان که می خواهد دوباره 

 .مشاهده کند
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 آخرین بازبینی های ووکامرس

 

 .آخرین دیدگاه هایی که برای محصوالت ایجاد شده اند را مشاهده کنیددر اینجا می توانید 

 ! جمع بندی
را اضافه کرد. در واقع منطق  ابزارک ها برای دسترسی آسان تر مشتریان به امکانات فروشگاه می توان

ته شبیشتر به کار افرادی می آید که در می خواهند در کنار سایت خود فروشگاهی دا ابزارک استفاده از
باشند و همچنین تمایل دارند برخی موارد مانند امکاناتی که ما امروز اضافه کردیم را در صفحه ی 

اصلی نمایش دهند. باید ببینند که در سایت آن ها چه ستونی و چه بخشی وجود دارد تا این موارد به 
 .آن اضافه شود

 .با توجه به نیاز خود انتخاب کنیدقالب های بسیاری موجودند که شما می توانید با دقت آن ها را 

 متشکرم که تا انتهای این آموزش با ما بودید
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 جلسه پنجم: حلقه ترجمه در ووکامرس
 

 

 

می باشد توانستیم فروشگاه خود را تا حد  آموزش های ووکامرس تا امروز که جلسه ی پنجم از سری
همانطور که مشاهده کردید بدون اینکه کاری کنیم  راه اندازی ووکامرس معقولی پیاده سازی کنیم. با

در فروشگاه نمایش داده شد. اما ممکن است شما تمایل … کلمات مختلفی مثل سبد خرید، حراج و
 نداشته باشید از این کلمات در فروشگاه خود استفاده کنید و نام آن ها را تغییر دهید. مسلما برای

دست ببرید و  حلقه ی ووکامرس اینکه شما کلمات و جمالت دلخواه خود را قرار دهید نیاز دارید تا در
کلمات مورد نظر خود را جایگزین کنید. اما نگران نباشید در ووکامرس این کار اصال سخت نیست و به 

 .راحتی قابل اجراست
ر همان جلسه ی اول همراه با فروشگاه تیم ووکامرس پارسی با ساخت افزونه ی ووکامرس فارسی که د

ساز ووکامرس نصب کردیم تا آن را به ووکامرس فارسی تبدیل کند، این کار را نیز به راحتی انجام 
 .خواهد داد

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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 ووکامرس فارسی

 

برای تغییر یا ترجمه ی برخی کلمات از پیشخوان وردپرس بر روی گزینه ی ووکامرس فارسی کلیک کنید 
را خواهید دید. کار ما در این جلسه با  ”حلقه های ترجمه “آن باز شود. گزینه ای با عنوان تا زیر منوهای

 .همین حلقه های ترجمه و افزودن به آن می باشد
ضافه کردیم می رویم. اگر در خاطر ا جلسه ی چهارم ووکامرس برای شروع به سراغ ابزارک هایی که در

” صافی“شما باشد ابزارکی را که برای فیلتر قیمت قرار دادیم، با تغییر آن باید بر روی گزینه ای با عنوان 
 .کلیک می کردیم تا اعمال شود. حال ما می خواهیم این کلمه از صافی به بروز رسانی تغییر کند

 
در اینجا ابزارکی است که برای راحتی کار مشتریان قرار  همانطور که مشاهده می کنید فیلتر قیمت

گرفته تا در همان بازه ی قیمتی که تمایل دارند کاالی خود را انتخاب کنند. مشتری با انتخاب بازه ی 
کلیک کند. ما می توانیم نام این دکمه را مشخص تر انتخاب ” صافی“قیمتی خود باید بر روی دکمه ی 

 .فیلتر قیمت یا بروز رسانیکنیم. مثال بگذاریم 
از ووکامرس فارسی کلمه ی مورد نظر را با انتخاب خود  حلقه های ترجمه برای این کار در قسمت

 :جایگزین می کنیم

 

http://hamyarwp.com/woocommerce-widgets/
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پس از کلیک بر روی دکمه ی ذخیره ی حلقه، در سمت راست مشاهده می کنید که حلقه ی مورد نظر 
 :شما اضافه می شود

 

مورد نظر در فروشگاه رفته و آن صفحه را رفرش نمایید. تغییر را مشاهده می حال به بخش ابزارک 
 :کنید

 

 .همانطور که می بینید تغییر کرد

 تغییر نام برگه ها
جایگزین کرد یا تغییر داد مثل برگه هایی که ووکامرس  حلقه ی ترجمه بعضی از موارد را نمی توان در

 …وShop  ،t my accounایجاد کرده است. مانند
اما این مسئله هم نگرانی ندارد و به راحتی قابل تغییر است. شما می توانید به بخش برگه ها مراجعه 

حلقه ی  کرده و برگه ی خود را پیدا کنید و سپس نام آن را تغییر دهید. و نیازی به استفاده از
 .نیست ترجمه

 اضافه شدن کلمات با ابزارک
کمک ابزارک ها اضافه شده اند مثل فیلتر براساس قیمت یا  برخی کلماتی که مشاهده می کنیم با

ندارند. اگر می خواهید نام  حلقه ی ترجمه آخرین محصوالت ووکامرس. این موارد نیز نیازی به کار با
آن ها را تغییر دهید باید به بخش ابزارک ها مراجعه کنید و نام ابزارک را با کلمه ی دلخواه خود 

 .جایگزین کنید
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 .همانطور که مشاهده می کنید به راحتی از اینجا قابل ویرایش هستند

به جای اینکه کل یک رشته را تغییر دهد، کلمه ها را تغییر می دهد  حلقه ی ترجمه ی ووکامرس!!! نکته
 …و همین امر می تواند موجب برخی اشتباهات و خطاها در کار ما شود. با هم میبینیم

 دتغییر نام نمایش سبد خری
در اینجا می خواهم به جای کلمه ی سبد خرید، کلمه ی پیگیری خرید را وارد کنم. در یکی از محصوالت 

 .نمایان شود” سبد سفارش“کلیک می کنم تا گزینه ی ” افزودن به سبد خرید“بر روی گزینه ی 

 

خرید را به می رویم و مانند کاری که در مرحله ی قبل انجام دادیم سبد  حلقه های ترجمه به بخش
 .پیگیری سفارش تغییر می دهیم
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 …حلقه را ذخیره می کنیم و به صفحه ی فروشگاه باز میگیردیم تا تغییرات را ببینیم

 

همانطور که مالحظه می کنید کلمه ی مورد نظر ما تغییر کرد اما تمامی جاهایی که سبد خرید نوشته 
خرید که شد افزودن به پیگیری سفارش! حال باید برای شده بود را نیز تغییر داد. مثل افزودن به سبد 

 حل این مشکل چه کرد؟

این است که گزینه ای که باعث به هم ریختن کلمات شده یعنی سبد خرید را حذف کنیم. برای  راه اول
 :در گزینه ی مورد نظر کلیک کنید و سپس آن را حذف کنید حلقه های ترجمه حذف آن در همان بخش
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این است که اگر به دیتابیس خود دسترسی دارید وارد آن شوید. مشاهده می کنید که  راه دوم
  WP_Woocommerce_irووکامرس برای خود جداول متعددی ایجاد کرده است که یکی از آن ها

می باشد. در آن می بینید که تمامی حلقه هایی که ایجاد کرده ایم در آن موجود است و می توانیم آن 
 .اییمرا حذف نم

ما همان راه اول را انتخاب می کنیم اما آیا با این کار مشکل حل می شود؟ حال می شود اما دوباره 
سبد خرید تغییری نخواهد کرد و ما به هدف نمی رسیم. پس کار دیگری انجام می دهیم. کلمه ی 

 .افزودن به پیگیری سفارش را به افزودن به سبد خرید تغییر دهیم

 

ه باید به آن دقت کنید این است که تمامی قسمت ها سبد خرید دچار تغییر شده است، اما نکته ای ک
کلیک کنیم در قسمت بعدی نیز اشکال دیده خواهد ” نمایش پیگیری سفارش“مثال االن اگر بر روی 

 .شد
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 .پس باید دقت کنید که تمامی این اشکاالت را رفع نمایید

استفاده کنید که ناسازگاری با قالب ایجاد نکنند. مثال اگر طول کلمه ی شما دقت کنید از کلماتی !!! نکته
بزرگ باشد ممکن است ساختار را کمی به هم بریزد.البته به شما پیشنهاد میکنم که اول از هر چیز یک 

 .بروید حلقه ی ترجمه قالب خوب و مناسب با ووکامرس را انتخاب کنید و سپس به سراغ

 ! جمع بندی
آشنا شدیم و عملکرد آن را دیدیم. متوجه شدیم که به  حلقه ی ترجمه جلسه ی امروز ووکامرس بادر 

راحتی می توان کلمات را جایگزین کرد و تغییر داد. با حالت هایی که ممکن است خطایی رخ دهد نیز 
 .آشنا شدیم و روش های حل آن را نیز گفتیم

 .هی کردیدمتشکرم که تا انتهای این آموزش ما را همرا
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 جلسه ششم: فروش انواع مختلف یک محصول در ووکامرس
 

 

 

انواع مختلفی موجود است. به  محصول معموال در یک فروشگاه اینترنتی مشاهده می شود که از یک
را در نظر گرفت. از یک گوشی تلفن همراه ممکن  محصوالت عنوان یک مثال خیلی ساده می توان رنگ

 .بازار موجود باشد که فروشگاه نیز آن را ارائه می کنداست چند رنگ در 
در فروشگاه اینترنتی نیز شما قادر به افزودن چنین محصوالتی می باشید و این امر باعث می شود که 

حق انتخاب را به مشتریان خود بدهید و دست آن ها را باز بگذارید تا بتوانند به راحتی و البته با 
 .خوبی را داشته باشند رضایتمندی از شما خرید

خود در نظر می گیرید و یا به عبارتی برای  محصول زمانی که شما اطالعات بیشتری را برای
اضافه می  محصول تنوع بیشتری قائل می شوید،صفتی است که در ووکامرس به آن محصول یک

امروز می خواهیم در مورد این ویژگی ها در فروشگاه ووکامرس صحبت  آموزش ووکامرس کنید. در
 .کنیم و آن ها را اضافه نماییم

http://hamyarwp.com/category/tutorials/woocommerce-tutorials/
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 بیشتر به محصوالت در ووکامرس افزودن ویژگی های

مال را بر آن اعرا انتخاب می کنیم تا بتوانیم تغییرات خود  محصوالت فروشگاه به عنوان مثال یکی از
را انتخاب می کنیم. در ” ویژگی ها“گزینه ی  محصوالت کنیم. سپس از پیشخوان وردپرس از زیر منوی

 :این بخش می توانیم ویژگی های مورد نظر را وارد کنیم. به توضیح فیلدها می پردازیم

 
د می کنیم. سپس همانطور که مالحظه می کنید، در فیلدها نام ویژگی مورد نظر و نامک آن را وار

 !نیز ویژگی ها نمایش داده شوند یا خیر محصوالت انتخاب می کنید که آیا در بایگانی
فیلد نوع دارای دو گزینه ی انتخاب و متن می باشد. در حالت انتخاب می توانیم از مواردی که قبال 

 از پیش تعیین نوشته شده استفاده کنیم اما در حالت متن این گونه نیست یعنی دارای یک مقدار
 .شده نمی باشد و شما می توانید ویژگی های جدیدی را اضافه کنید

سپس با افزودن ویژگی، صفت مورد نظر اضافه خواهد شد. همینطور که میبینید ویژگی رنگ بندی را 
 .اضافه کردیم و سایر ویژگی ها را نیز به همین صورت می توان اضافه کرد

پیکربندی شرایط و مقررات نام دارد “ر روی عالمت جلوی هر ویزگی که حال برای وارد کردن مقدارها ب
 …کلیک می کنیم

 

 .سپس می توان مقدار آن را در صفحه ی جدیدی که باز می شود وارد کرد
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همانطور که مالحظه می کنید انواع رنگ های موجود برای محصول مورد نظر خود را وارد کردیم. سایر 
 .ها را نیز به همین ترتیب مقداردهی می کنیمموارد یا ویژگی 

رفته و محصول مورد نظر خود را انتخاب می کنیم و به حالت ویرایش در می  محصوالت حال به بخش
  .گزینه ی ویژگی ها را انتخاب می کنیم محصول آوریم. سپس در قسمت پایین در بخش اطالعات
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 افزودن ویژگی در صفحه محصول

 

، صفت مورد نظر را انتخای می کنیم. سپس محصول قسمت سفارش سازی ویژگی هایاول از همه از 
 ۸گزینه ی مقدارها نمایان می شود. از اینجا می توانید مقدارها را انتخاب کنید تا اضافه شود. مانند 

 …گیگ و ۱۱گیگ، 

در همین قسمت با توجه کنید که اگر موردی از خاطر شما در مرحله ی قبل جا مانده می توانید !!! توجه
زدن گزینه ی افزودن جدید آن را به لیست اضافه کنید. صفت اضافه شده در لیست 

 .وارد می شود و می توانید آن را در صورت لزوم انتخاب کنید محصوالت تمامی

 :در حال حاضر من تمامی صفات مورد نظر خود را وارد کردم
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 .فعال باشد محصول برگه حواستان باشد که تیک نمایش در!!! نکته

 …را مشاهده کنیم تا تغییرات را ببینیم محصول حال می توانیم
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همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید، گزینه ای با نام اطالعات بیشتر اضافه شده است که در آن 
 .ویژگی هایی که اضافه کرده ایم قایل رویت است

دیدید و می توانید هر چقدر که می خواهید ویژگی هایی  مبحث ویژگی ها به همین صورتی بود که
 .اضافه کنید محصول برای

 .بحث بعدی را به محصوالت متغیر اختصاص می دهیم

 محصوالت متغیر
گیگ دارد پس  ۱۴و  ۳۲، ۱۱، ۸را که در باال برای آن ویژگی تعیین کردیم حافظه های  محصولی همین

حتما قیمت آن ها نیز با هم متفاوت است. همچنین وقتی حرف از رنگ بندی میزنید عالوه بر اینکه به 
مشتری خود رنگ بندی ها را نشان می دهید باید حق انتخاب رنگ را نیز به او بدهید تا در هنگام 

رد. پس ما حالت متغیر باید تعیین ک محصوالت خرید بتواند انتخاب کند. برای این
 .دارای صفات متغیر داشته باشیم تا مشتری در هنگام خرید با مشکل مواجه نشود محصولی باید

را بر روی  محصول باز میگردیم. در بخش اطالعات محصول، حالت محصول دوباره به بخش ویرایش
 :متغیر قرار می دهیم

 

خواهیم تغییر کند را انتخاب می که می  محصولی سپس به بخش ویژگی ها مراجعه می کنیم و ویژگی
 .کنیم. مثال ما برای هر دو صفتی که ایجاد کردیم این کار را انجام می دهیم
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تیک گزینه ی استفاده برای تغییرات را فعال می کنیم و سپس به بخش متغیرها در منوی سمت راست 
 .می رویم

 

کردیم حال می توانیم نوع متغیر را از بین  همانطور که در تصویر باال می بینید ما متغیری را انتخاب
 صفت ها انتخاب کنیم و قیمت آن را مشخص کنیم. به همین ترتیب تمامی صفات متغیر را تعریف 
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 .می کنیم
 .البته شما می توانید تصویری برای هر کدام از متغیرها آپلود نمایید

 

حال بر گزینه ی ذخیره تغییرات کلیک می به این صورت من این صفات را به صورت متغیر ایجاد کردم، 
 …کنیم. حال به بخش نمایش محصول می رویم تا تغییرات را ببینیم

 

مالحظه می کنید که در اینجا قادر به انتخاب نوع حافظه هستید و پس از انتخاب آن قیمت به شما 
 .نمایش داده می شود
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برای این محصول رنگ های سفید، مشکی و نقره حال با هم نگاهی به متغیر رنگ ها می اندازیم. ما 
 .ای را در نظر گرفته بودیم. حال در بخش متغیر ها این رنگ بندی ها را اضافه خواهیم کرد

 

 .به اینصورت می توانید رنگ را نیز اضافه کنید

 از اینکه تا انتهای این جلسه با ما بودید متشکریم
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 تخفیف در ووکامرسجلسه هفتم: استفاده از کوپن 

 
 

 !خوش آمدید آموزش های ووکامرس به جلسه ی هفت از سری
در سال محصوالت خود را با در بسیاری از فروشگاه ها دیده می شود که در یک دوره ی زمانی خاص 

تخفیف به فروش می رسانند تا مشتریان بیشتری را جذب کنند و فروش باالتری داشته باشند. در یک 
فروشگاه اینترنتی نیز داستان به همین شکل است و می توان برای اجناس در دوره ی زمانی خاصی 

این فروشگاه در زمان هایی حتما  تخفیف و فروش ویژه در نظر گرفت تا مشتری جذب شود و بداند که
تخفیف خواهد گذاشت برای همین به عنوان یک مقصد برای خرید در نظر بگیرد و به دیگران هم 

 .معرفی کند
توضیح دادیم که در مرحله ی  جلسه ی آموزشی نصب و راه اندازی ووکامرس نوعی از این تخفیف را در

اول قیمت اصلی محصول را وارد کرده و سپس قیمت تخفیف خورده را وارد کردیم. نتیجه هم به این 
صورت شد که روی قیمت اصلی خط خورد و قیمت فروش فوق العاده به نمایش درآمد. همچنین روی 

است.  کوپن های تخفیف اده ازمحصول برچسب حراج نمایان شد. اما راه دیگری که وجود دارد استف
به صورت مجازی و با یک سری مقررات خاص برای محصوالت  کوپن هایی شما می توانید با ارائه ی

 خود تخفیف قرار دهید. حال این شرایط و مقررات به چه صورت است؟

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/install-woocommerce/
http://hamyarwp.com/install-woocommerce/
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 .به صورت زمان دار باشد و پس از مدت زمانی منقضی شود کوپن تخفیف- ۱
 .متعلق به افراد خاصی باشد که به عنوان کاربر ویژه محسوب می شوند فقط کوپن تخفیف- ۲
به صورت قیمتی باشد و هر کس آن را خریداری کند تا مدت زمانی از فروش فوق العاده  کوپن- ۳

 .محصوالت بهره مند می شود

آموزش  و از این دست مقررات که گفتن تمامی موارد مبحث ما را کمی طوالنی خواهد کرد. در
 .در فروشگاه ووکامرس خود صحبت کنیم کوپن تخفیف این جلسه قصد داریم در مورد ایجاد ووکامرس

 استفاده از کد تخفیف
فروشگاه خرید کردند به مدت یک فرض کنید می خواهیم برای یک سری از مشتریان خود که قبال از 

ارائه دهیم. اگر در خاطر داشته باشید با  کد تخفیفی روز تخفیف ویژه ای در نظر بگیریم و به آن ها
را مشاهده کردیم. این دقیقا همان  ”کد تخفیف “افزودن محصول به سبد خرید گزینه ای با عنوان

 .د و از تخفیف ویژه برخوردار شودجایی است که مشتری می تواند کد مورد نظر را وارد کن

 
که همان کد تخفیف است نمایان می  کوپن همانطور که در تصویر باال می بینید بخشی برای اعمال

 …را بسازیم کوپن شود. حال باید

 ساخت کوپن تخفیف
باید به پیشخوان وردپرس مراجعه کنیم. سپس به قسمت ووکامرس و  کوپن تخفیف برای ساخت

 .می رویم کوپن ها بخش

 

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
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جدید را نیز  کوپن های ساخته شده را مشاهده کنیم و کوپن های با رفتن به این بخش می توانیم
 .بسازیم

 

 ، توضیحات آن، شناسه هایکوپن ساخته شود کد کوپن، نوع کوپنی همانطور که مالحظه می کنید اگر
نمایش داده می شود. حال با محصول، مصرف و محدودیت های آن برای کاربران و تاریخ انقضای آن 

 …از باالی صفحه می توانیم کوپن مورد نظر خود را اضافه کنیم ”کوپن افزودن“کلیک بر روی گزینه ی 

 کد تخفیف و توضیحات

 

معموال باید غیر قابل حدس زدن  کد تخفیف. خود را وارد کنید کد تخفیف در همین سط اول شما باید
استفاده کردیم که  ۱۵۰۰باشد و از عددی مانند شماره سریال های شارژ استفاده شود. ما برای مثال از 

را  کد تخفیف راحت باشد و در آموزش خود دچار سردرگمی نشویم. اما شما حواستان باشد که با دقت
 .انتخاب کنید

 .خواهی در مورد این تخفیف ویژه وارد کنیددر قسمت بعدی می توانید توضیحات دل

 همگانی
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 نحوه تخفیف- ۱

 

گزینه رو به رو هستیم. گزینه ی اول تخفیف سبد خرید است، یعنی شما می خواهید  ۴در این بخش با 
این تخفیف روی سبد خرید اعمال شود که به صورت عددی هم تعریف شده و در واقع شما می توانید 

مبلغی که مورد نظر شما است را وارد کنید تا تمامی محصوالتی که به سبد خرید منتقل می شوند، 
آن ها کم شود. گزینه ی دوم پیگیری سفارش % تخفیف می باشد که تمامی محصوالت را در مبلغی از 

بخش پیگیری سفارش به صورت درصدی که شما مشاهده می کنید شامل تخفیف می کند. گزینه ی 
سوم تخفیف کاال است. یعنی شما می توانید تخفیف خود را به صورت عددی بر روی کاال اعمال کنید. 

هارم نیز درصد تخفیف محصول است که به صورت درصدی تخفیفی برای محصوالت در نظر گزینه ی چ
 .می گیرد

 اجازه حمل و نقل رایگان- ۲
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 و تخفیف نیز در کوپن با عالمت ردن این قسمت می توانید ارسال کاال برای مشتری را در صورت اعمال
 .ار دهیدنظر بگیرید و آن را به صورت رایگان و یا غیر رایگان قر

 تاریخ انقضای کوپن- ۳

 

ساعت  ۴۸را نیز اعمال کرد. مثال من که گفتم تا  کوپن در قسمت تاریخ نیز می توان تاریخ اتمام زمان
 .می خواهم تخفیف ویژه برای مشتریان در نظر بگیرم پس می تواند تاریخ خود را انتخاب کنم
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 محدودیت های دسترسی

 

در اینجا می توانید حداقل هزینه ای که برای یک محصول توسط مشتری خریداری می : حداقل هزینه
تومانی را خرید کند و با تخفیف  ۲۰۰۰۰۰شود را مشخص کنید. یعنی ممکن است مشتری یک محصول 

ناموت می شود و این برای ما به صرفه نیست پس می توانیم  ۱۵۰۰۰۰تومانی ما محصول او  ۵۰۰۰۰
شامل حال او  کوپن ناموت خرید کرد، تخفیف  xسقفی برای خرید او تعیین کنیم. یعنی بگوییم اگر مبلغ

 .ما استفاده کند کوپن می شود در غیر اینصورت نمی تواند از

ر نظر بگیرید. یعنی اگر می د کوپن می توانید حداکثر قیمت را نیز برای: حداکثر هزینه
تخفیف شما برای بازه ی قیمتی خاصی از محصوالت باشد می توانید در این قسمت  کوپن خواهید

 .تعیین کنید

را  کوپن ها را مشخص کردیم و یک مشتری چند نمونه از کوپن فرض کنید ما چندین: استفاده فردی
ر می خواهید نتواند این کار را بکند تیک این دارد و حال می خواهد به جای یکدیگر استفاده کند. اگ

 .بخش را فعال کنید
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تصور کنید محصوالتی در فروشگاه موجودند که دارای تخفیف فروش : جز محصوالت فروش ویژهبه
شامل حال محصوالت  کوپن در نظر گرفتید. اگر می خواهید این کوپنی ویژه هستند و حال شما نیز

 .توانید این گزینه را نیز فعال نماییدفروش ویژه نشود می 

بهره مند کنید. می توانید  کوپن شما می توانید فقط محصوالت خاصی را از این تخفیف: محصوالت
 .نام آن ها را در اینجا وارد کنید

اما از طرفی ممکن است بخواهید بعضی از محصوالت شامل حال این تخفیف : به جز این محصوالت
  .Yآن ها را در این بخش وارد کنید. مثال همه به جز محصولنشوند، می توانید 

شامل حال دسته ای خاص شود، می توانید  کوپن اگر می خواهید تخفیف: دسته های محصوالت
 .دسته ی مورد نظر خود را از این بخش انتخاب کنید

ما دسته ای اما اگر می خواهید تمامی دسته ها در این تخفیف شرکت کنند ا: به جز این دسته ها
 .خاص از آن ها خارج شود، دسته ی مورد نظر را وارد کنید

در این بخش می توانید برخی کاربران را از این تخفیف محدود کنید و به آن ها : های ایمیلمحدودیت
 .اجازه ی استفاده ندهید

 محدودیت های استفاده 

 

شما می توانید با انتخاب تعدادی از افرادی که در مرحله ی اول از این : محدودیت استفاده در کوپن
تخفیف بهره مند شدند برای سایر افراد محدودیت ایجاد کنید. مثال فرض کنید شما مبلغی معادل دو 

میلیون ناموت را در نظر گرفتید تا طی دو روز تخفیف دهید اما شاید تعداد افراد به قدری زیاد باشد که 
نفر اول می توانند از این تخفیف  ۳۰ز دو میلیون ناموت شود، پس می توانید بگویید فقط بیش ا

 .استفاده کنند و سایر افراد محدود شوند
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تومانی گذاشتیم و یک  ۵۰۰۰۰در اینجا فرض کنید ما یک تخفیف : محدودیت مصرف برای هر کاربر
مند شود.برای جلوگیری از این اتفاق می توانید کاربر چندین بار خرید انجام دهد و از این تخفیف بهره 

 .تعداد دفعات خرید را مشخص کنید

 .شما ذخیره شود کوپن حال می توانید بر دکمه ی انتشار کلیک کنید تا

 

 .تخفیف ساختیم که همراه با توضیحات آن موجود است کوپن همانطور که مالحظه می کنید ما یک
 …را خریداری می کنیمبا هم به فروشگاه رفته و محصولی 

 

 :حال نتیجه را در سبد خرید مشاهده می کنید
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به همین ترتیب شما می توانید بخش های متعددی را امتحان کنید. مثال به صورت درصدی کوپن را 
 .تعریف کنید و یا محدودیت های دسته ای بگذارید

 !جمع بندی
های اینترنتی تخفیف های ویژه ای برای زمان هایی در سال پیش می آید که صاحبان فروشگاه 

مشتریان خود قرار می دهند تا هم آن ها را جذب کنند و هم فروش بیشتری داشته باشند. ما نیز می 
 .مختلفی را در ووکامرس برای تخفیف به مشتری ایجاد کنیم کوپن های توانیم

 .متشکرم از اینکه ما را تا انتهای این آموزش همراهی کردید
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 جلسه هشتم: تخفیف برای خرید عمده در ووکامرس

 

 

صحبت کردیم  ایجاد کوپن تخفیف برای مشتریان در مورد آموزش ووکامرس در جلسه ی هفتم از سری
و مزیت های آن را برای شما بر شمردیم. در واقع با روش جلسه ی قبل شما کوپنی را تعریف کرده و 

می توانستید مدت زمان مشخصی را به آن اختصاص دهید و در آن مدت به مشتری خود اجازه دهید 
ا که حال درصدی یخرید کند می تواند از آن کوپن تخفیف  که اگر تا حد تعیین شده توسط فروشگاه

عددی است استفاده نماید. محدودیت هایی را بنا به خواست خود می توانستید برای آن قرار دهید و 
در کل روش خوبی برای جذب مشتری به سمت فروشگاه خود بود. در این جلسه هم می خواهیم در 

با روش جلسه  مورد تخفیف محصوالت در فروشگاه ووکامرس صحبت کنیم اما فرق اساسی این روش
 .ی قبل در تعداد است

یعنی شما با روش تخفیفی امروز می توانید برای محصوالتی که می خواهید در یک دوره ی خاصی به 
به فروش بگذارید استفاده کنید و یا برای محصوالت مصرفی که مشتری پس از مدتی  عمده صورت

استفاده کنید. به صورت موردی این دو گزینه را دوباره به آن نیازمند می شود می توانید از این روش 
 :توضیح خواهم داد

https://www.google.com/url?q=http://hamyarwp.com/%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4-%25D9%2588%25D9%2588%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3/&sa=U&ved=0ahUKEwiX7sjhqP7KAhVEoA4KHSp4BFIQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGtu6s7YnCvWdyMdRjofBZBUsRjnA
https://www.google.com/url?q=http://hamyarwp.com/%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4-%25D9%2588%25D9%2588%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3/&sa=U&ved=0ahUKEwiX7sjhqP7KAhVEoA4KHSp4BFIQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGtu6s7YnCvWdyMdRjofBZBUsRjnA
http://hamyarwp.com/discount-coupon-on-woocommerce/
http://hamyarwp.com/discount-coupon-on-woocommerce/
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 تخفیف در تعداد

 :در دو حالت تخفیف دهی در تعداد باعث جذب مشتری میشود

عمده فروشی:ممکن است فروشگاه ما برای فروش عمده باشد و مشتریان نیز متقاضی خرید عمده - ۱
 .ای خرید بیشتر،فروش خود را تضمین کنیمباشند،در این حالت میتوان با تخفیف دادن بر

محصوالت مصرفی: ممکن است محصوالت ما مصرفی باشد، یعنی بعد از مدتی همین مشتری - ۲
از این دسته هستند که … دوباره به این محصول نیازمند میشود مثال محصوالت خوراکی,بهداشتی و 

 .کردباز میتوان از تخفیف در تعداد برای فروش بیشتر استفاده 

امروز می خواهیم با افزونه ای آشنا شویم که امکان تخفیف عمده  آموزش ووکامرس برای این منظور در
 .را برای ما فراهم می کند

   woocommerce bulk discountافزونه

 

ایجاد  عمده فروشی میتوان به راحتی تخفیف  woocommerce bulk discountبا استفاده از افزونه
 .کرد و حتی این تخفیف را برای هر محصول سفارشی کرد

این افزونه توسط تیم همیار وردپرس فارسی سازی شده است و می توانید از همین پست آن را !!! نکته
 .دریافت کنید

در گام اول افزونه را در مسیر افزونه ها در پیشخوان وردپرس نصب و فعال سازی می کنیم. سپس می 
 .توانید آن را در بخش ووکامرس و پیکربندی مشاهده نمایید

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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 تخفیف در تعداد

 

 .همانطور که میبینید گزینه های متعددی دارد که به توضیح اجمالی هر یک می پردازیم 

با تیک زدن این گزینه افزونه را برای انجام عمل خود فعال می :” تخفیف در تعداد”فعال سازی اصلی
 .کنید

دو نوع درصدی و عددی برای نوع تخفیف مشخص شده که می توانید آن را تعیین : نوع تخفیف
 .کنید

اگر خواستید کوپن در ووکامرس ایجاد : در صورت استفاده از کوپن تخفیف در تعداد غیر فعال شود
 کنید و از آن استفاده کنید می توانید با تیک زدن این گزینه به افزونه دستور دهید که غیر فعال شود و 
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 .فقط تنظیمات کوپن ارائه شود
پس از اعمال تخفیف برای فروش عمده در کنار : نمایش مقدار جدید بعد از تخفیف در کنار قیمت

 .در سبد خرید نمایش داده شودقیمت اصلی 
در کنار مجموع هزینه ها در  تخفیف در تعداد اطالعات: نمایش اطالعات تخفیف در کنار جمع قیمت

 .سبد خرید نمایش داده شود
هر جا که جمع هزینه ی محصوالت : نمایش اطالعات تخفیف در کنار جمع قیمت در قسمت های دیگر

 .یش داده شودرا زده، قیمت تخفیف خورده نیز نما
این بخش نیز مشخص است، اگر : توضیحات اضافی درباره نمایش تخفیف در پیگیری سفارش
 .توضیحات اضافی برای این اقدام دارید می توانید وارد کنید

  تنظیمات سی اس اس: سی اس اس برای نمایش محصول در پیگیری سفارش قبل از اعمال تخفیف

 .ه ی ذخیره تغییرات کلیک کنیدپس از انجام تنظیمات بر روی گزین

را برای آن فعال  تخفیف در تعداد حال به بخش محصوالت رفته و یکی از آن ها را انتخاب می کنیم تا
 .اضافه شده است تخفیف در تعداد کنیم. در قسمت اطالعات محصول مشاهده می کنیم یک تب

 

 …مشاهده می کنید که تنظیمات آن به چه صورت است
را می زنیم تا فعال شود. البته به صورت پیش فرض با  تخفیف در تعداد تیک فعال کردن در گام اول

تنظیماتی که انجام دادید باید تیک خورده باشد. سپس متن مورد نظر را وارد می کنیم و بعد حداقلی 
 ه باال شد ب ۲در نظر میگیریم. مثال در اینجا من میخواهم تعداد کاال از  فروش عمده برای تعداد خود در
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 .این تخفیف عمده برای محصول اعمال شود. در غیر اینصورت چنین اتفاقی نیفتد
در قسمت بعدی عدد تخفیفی خود را وارد کنید. تخفیف من به صورت درصدی است و برای 

 .درصد را در نظر میگیرم ۱۰محصوالتم تخفیف 

اری کند، شاید دوست داشته باشید محصول را خرید ۲حال اگر مشتری تمایل داشت که تعداد باالی 
درصد تخفیف در نظر بگیرید. باید  ۳۰درصد  ۱۰تخفیف بیشتری برای او در نظر بگیرید. مثال به جای 

 چه کنیم؟

بر روی گزینه ی افزودن سطر تخفیف کلیک می کنیم تا دو آیتم حداقل و تخفیف مانند باال ساخته 
 .درصد ۳۰و تخفیف را  محصول میزنیم ۴شود. اما اینبار حداقل را 

 

حال می توانیم صفحه ی محصول را بروز رسانی کنیم. و وارد نمایش محصول می شویم تا ببینیم چه 
 .انتخاب میکنیم و به سبد خرید اضافه می کنیم ۲اتفاقی افتاده.حال تعداد محصول را 
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اما  ۱۳۰۸۰۰۰ناموت هست پس دو محصول می شود  ۱۰۰۰۰۰هر محصول سامسونگ ما با فروش ویژه 
درصدی خورده باشد. به سبد خرید مراجعه می کنیم تا ببینیم به چه صورت  ۱۰مسلما باید تخفیف 

 .است

 

مشاهده می کنید که تخفیف اعمال شده است. هم برای هر یک محصول و هم به صورت مجموع و 
 ۳۰محصول انتخاب کنید تخفیف  ۴عداد را بیش از روبه روی آن نمایش داده شده است. حال اگر ت

 .درصدی شامل حال شما خواهد شد
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شاید زمانی شما تمایل داشته باشید که مقدار تخفیفات یا تعداد محصوالت را تغییر دهید، بهتر است 
در زمان هایی که بازدیدکنندگان شما به حداقل می رسند این کار را انجام دهید زیرا ممکن است 

 .تری شما در حال خرید باشد و مشکالتی برای او به وجود آیدمش

ها می باشد. در بخش تنظیمات توضیحاتی  setion.نکته ی مهمی که در تنظیمات هم حتما دیده اید
 چیست ؟  setionها رو از فروشگاه ووکامرسی خود حذف کنید. حال این  setionنوشته شده بود که

صوالت خریداری شده ی مشتریان در آن ذخیره می شود. با کمک نام یک متغیر است که تمامی مح
همین متغیر است که سایت متوجه می شود شما به عنوان مشتری چه فعالیت هایی در سایت انجام 

داده اید. و در واقع یک نوع حافظه ی کوتاه مدت است. پس حواستان باشد زمانی که می خواهید 
را پاک کنید و سپس تنظیمات را انجام دهید. در واقع   setionsولتنظیمات خود را تغییر دهید حتما ا

این تنظیم برای چند لحظه است. یعنی دقیقا زمانی که شما تغییرات انجام می دهید و اگر مشتری در 
 .حال خرید است به مشکلی برخورد نکند

  setionsحذف
قسمت وضعیت سیستم مراجعه برای حذف این متغیر ها در پیشخوان وردپرس از منوی ووکامرس به 

نشست “را بیابید. در ووکامرس فارسی این گزینه با عنوان   setionsکنید سپس در تب ابزار گزینه ی
 .موجود است” مشتری
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 .حال می توانید از این قسمت آن ها را حذف کنید و تنظیمات جدید خود را اعمال کنید

 ! جمع بندی
را  فروش عمده و در واقع تخفیف در تعداد ووکامرس افزونه ای برایدر این جلسه از آموزش های 

خدمت شما معرفی کردیم. اگر محصوالت خود را به صورت عمده می خواهید به فروش بگذارید و برای 
 .آن ها تخفیف در تعداد در نظر بگیرید به شما پیشنهاد میکنم حتما آموزش امروز را مطالعه کنید

 .این مبحث ما با ما بودید متشکرم که تا انتهای

  WooCommerce Bulk Discountدانلود افزونه ی فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/07/HAMYARWP-woocommerce-bulk-discount2.4.0.zip
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 جلسه نهم: ایجاد فروشگاه ووکامرس با قالب بوئمیا

 

 

جلسه ای که گذاشت، بسیاری از دوستان برای من کامنت گذاشته بودند که ما می  ۸در طی این 
خود را در همان صفحه ی اول ایجاد کنیم و تمایلی نداریم که در یک صفحه ی  فروشگاه خواهیم

 داشته فروشگاه جداگانه ایجاد شود و یا اصال احتیاجی به سایت معمولی نداریم و فقط می خواهیم
می باشد  فروشگاه ها ی این کار ساده است! شما باید از قالبی که مخصوص به ساختباشیم. چاره 
 .استفاده کنید

اده بسیاری موجود است که می توان آن ها را تنظیم کرده و از آن ها استف قالب فروشگاهی وردپرس
را ساخت. ما نیز تصمیم گرفتیم در این جلسه با یک قالب  فروشگاه اینترنتی کرد و در واقع یک

با کمک  آشنا شوید و بتوانید فروشگاه اینترنتی بسازیم تا شما نیز با ساخت یک فروشگاه ووکامرس یک
کنید و در واقع  قالب های موجود که هم رایگان هستند و هم غیر رایگان فروشگاه های مختلفی ایجاد

دیگر صفحه ی اولی به عنوان یک سایت معمولی نخواهید داشت و کاربران شما مستقیما وارد 
 .فروشگاه خواهند شد

 …امروز ما همراه باشید آموزش ووکامرس پس اگر تمایل دارید این کار را انجام دهید پیشنهاد میکنم با

http://hamyarwp.com/category/themes/woocommerce-themes/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
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  Boemiaساخت فروشگاه ووکامرس با قالب فروشگاهی

را در همان صفحه ی نخست دارد اما به این معنی  فروشگاه قابلیت ساخت Boemia قالب فروشگاهی
ت این اس فروشگاهی نیست که شما دیگر نباید افزونه ی ووکامرس را نصب کنید! منظور از قالب های

شدن را دارند اما همه ی آن ها نیاز به نصب و راه اندازی ووکامرس دارند تا فروشگاه که قابلیت های
 .را به دست آوردند فروشگاه امکانات

پوسته ی مورد نظر را از همین جا دانلود و سپس در قسمت پوسته ها بارگذاری کنید. سپس آن را 
افزونه هایی دارد که می توانیم آن ها را نصب و فعال کنیم. فعال نمایید. مشاهده می کنید که قالب 

 :در گام اول قالب ما بسیار ساده و پیش فرض است که با هم مشاهده می کنیم

 

 ساخت اسالیدر
حال باید با هم سایت را بسازیم. این قالب یک اسالیدر باید داشته باشد. ما در اینجا از 

نصب می کنیم. این افزونه را در  وردپرس کنیم. و آن را در استفاده می  Cyclone sliderاسالیدر
 .همین پس برای شما قرار دادم که می توانید آن را دانلود کرده و نصب کنید

ک ی آن کلیپس از فعال کردن افزونه می توانید گزینه ی اسالیدر را در پیشخوان مشاهده کنید و بر رو
 .کنید تا اسالیدر اضافه شود

 

http://hamyarwp.com/
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 .کلیک می کنیم” افزودن اسالیدشو“بر روی گزینه ی 

 

را می زنیم. این ” افزودن عکس“در اینجا همانطور که می بینید اول یک عنوان وارد می کنیم سپس 
ن می توانید در اسالیدر قابلیت های زیادی دارد که ما در اینجا به سایر موارد نمی پردازیم. خودتا

 .تنظیمات آن مشاهده کنید
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می توانید برای   captionتمامی تصاویر خود را به این صورت اضافه می کنیم. با رفتن به گزینه ی
اسالیدر خود نام و توضیحات مشخص کنید. در بخش لینک می توانید آدرسی به صفحات دلخواه 

 …دهید و
شورت کد مربوط به اسالیدر را به ما بدهد. همچنین کد پی اچ پی سپس دکمه ی انتشار را می زنیم تا 

 .هم در اختیار شما قرار می دهد تا اگر خواستید در قالب خود قرار دهید
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شورت کد را از این قسمت کپی می کنیم و در برگه ای که قرار است به عنوان صفحه ی نخست قرار 
می سازیم و سپس در … برگه ی نخست یا صفحه ی اول یاگیرد، می گذاریم. پس برگه ای با عنوان 

 .همان خط اول شورت کد را وارد می کنیم

یعنی همان صفحه ی اصلی   homeدقت کنید که پس از قرار دادن شورت کد باید نوع قالب را!!! نکته
انتخاب کنید تا قالب شما از حالت وبالگی خارج شود و تمامی اطالعاتی که تمایل داریم 

 .قرار دهیم به راحتی در آن جای گیرد فروشگاه در

 حال نتیجه را در قالب خود ببینیم

… 

به اینصورت اسالیدر در صفحه ی اول اضافه شد. فقط خواستان باشد پس از انتشار برگه حتما به 
خواندن مراجعه کنید و برگه را به عنوان برگه ی نخست انتخاب کنید یا گزینش  <<قسمت تنظیمات

 .کنید
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 افزودن محصوالت فروشگاه
خود را وارد کنیم. چگونه باید اینکار را انجام دهیم.  فروشگاه حال نوبت به آن رسیده که در زیر اسالیدر

 .چند راه رو به رو است که می توانیم از آن ها استفاده کنیم
ما موجود بود می است که اگر در ادیتور ش فروشگاه ووکامرسی راه اول استفاده از شورت کد های

وشگاه بزنید تا فر فروشگاه توانید با کلیک بر روی آن از لیستی که باز می شود نمایش محصوالت را در
در صفحه ی اصلی قرار گیرد. اما اگر شورت کدها موجود نبودند نگران نباشید می توانید به اسنصورت 

 :عمل کنید

 :دی روی گزینه ی نمایش کلیک کنیدبه قسمت ووکامرس مراجعه می کنیم و در بخش پیکربن
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را به عنوان صفحه ی نخست یا هر نامی که برای برگه ی خود انتخاب کرده  فروشگاه سپس برگه ی
 .در صفحه ی اول موجود است فروشگاه اید، بگذارید. در حال حاضر تمامی محصوالت

 

 .این هم از محل قرار گیری محصوالت فروشگاه ما

 ابزارک های مورد نیازقرار دادن 
اضافه کنیم مثل سبد خرید. برای اینکار به قسمت ابزارک ها  فروشگاه حال می خواهیم مواردی را به

  .می رویم
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 .سبد خرید را در باال و سمت چپ قرار می دهیم
 همچین می توانید برای ستونی که در سمت چپ قرار گرفته هر آنچه می خواهید اضافه کنید. که باید

 .اضافه کنید  Default sidebarموارد مورد نیاز را در ابزارک

فهرست ها  <<برای کم و یا زیاد کردن هر گزینه ای به فهرست ها نیز می توانید به بخش نمایش
 .مراجعه کرده و یک فهرستی بسازید و آن را به عنوان فهرست اصلی ذخیره کنید

 افزودن فهرست

 

قرار دادم توجه کرده باشید گزینه ی حراج را به  محصوالت فروشگاه اگر به تصویری که از!!! نکته
 و   Boemiaوارد کرده. برای اینکه این مشکل را حل کنید می توانید به تنظیمات قالب  Saleانگلیسی
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رفته و این گزینه را در آن پیدا کرده و فارسی آن یعنی حراج یا فروش ویژه را  فروشگاه سپس بخش
 :بنویسید

 

مورد بعدی این است که شما می توانید ساید بار سایت را به سمت راست منتقل کنید یا فروشگاه خود 
که تنظیمات پوسته است به گزینه ی   Boemia freeرا بدون ساید بار بسازید. برای اینکار از قسمت

 :ستون ها مراجعه کنید و تنظیمات را به دلخواه خود انجام دهید

 

 .اینترنتی را راه اندازی کنیم فروشگاه انیم یکبه اینصورت می تو

 



 

Hamyarwp.com کتاب آموزش ووکامرس 

 

15 

 
 !جمع بندی

پرداختیم و  قالب فروشگاهی در جلسه ی نهم از آموزش ووکامرس با هم به ساخت یک سایت با
 .تمامی امکانات مورد نیاز را به آن افزودیم

 .متشکرم که تا انتهای این سری آموزشی با ما همراه بودید

  Boemiaدانلود قالب فروشگاه و فارسی
  2Cyclone sliderدانلود اسالیدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/08/boemia.free-hamyarwp-1.zip
http://dl.hamyarwp.com/2014/08/HAMYARWP-cyclone-slider-2.zip
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 استفاده از ایمیل مارکتینگ در فروشگاه ووکامرسجلسه دهم:        

 

 

و تکنیک های ارسال آن شنیده اید و شاید هم از آن استفاده می کنید.  ایمیل مارکتینگ حتما در مورد
برخی از این ایمیل هایی که ارسال می شوند و معموال در اسپم جای می گیرند به روش های 

که باعث آزار و عدم رضایت افراد می شوند که معموال هم انجام می دهند  ایمیل مارکتینگ غلطی
توجهی به آن ها نمی شود و بدون حتی خوانده شدن به سمت زباله دان سوق داده می شوند. اما این 
بدان معنی نیست که استفاده از این روش کار ناپسند و نادرستی است! خیر. اتفاقا باید به شما بگویم 

د و درستی که در امر بازاریابی و تبلیغ محصوالت از هر نوعی، از آن نام برده یکی از راه های استاندار
 .اما از روش درست آن است ایمیل مارکتینگ می شود و بدان تاکید می شود همین

توضیح دادیم و افزونه های بسیار  وردپرس ما این روش را با کمک افزونه های ارسال خبرنامه در
 متعددی که هر کدام کارایی های بسیاری نیز داشتند که از معروف ترین آن ها می توان به افزونه ی

Mailchimp اشاره کرد، معرفی کردیم. 
یاد بگیریم و اینکار را انجام  ووکامرس اما امروز می خواهیم ایمیل مارکتینگ را برای فروشگاه اینترنتی

دهیم. وقتی ما یک فروشگاه اینترنتی ایجاد می کنیم و محصوالت خود را در آن عرضه می کنیم، مسلما 
 ر باید راه هایی برای ورود مشتری به سایت خود فراهم کنید و مشتریان زیادی را جذب کنید در غی

 

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
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 اینصورت چه کسی قرار است به سایت ما مراجعه کند؟
مختص ، افزونه ای را خدمت شما معرفی می کنیم که آموزش ووکامرس در جلسه ی امروز از سری

 …ارسال ایمیل مارکتینگ در ووکامرس است. پس با ما همراه باشید

  WooCommerce Export Customer Emailافزونه ی

 

این افزونه بسیار ساده و کم حجم می باشد که می تواند از تمامی کاربرانی که در سایت ما ایمیل خود 
 .ذخیره کندرا وارد کرده اند پشتیبان تهیه کند و در واقع نسخه ای 

افزونه را در مسیر افزونه ها نصب و سپس فعال می کنیم. حال به قسمت ووکامرس مراجعه کرده و از 
 .آنجا به قسمت گزارشات می رویم

 

بر  ”مشتریان“حال بر روی گزینه ی گزارشات کلیک می کنیم تا وارد این بخش شویم. و از تبی به نام 
 :کلیک می کنیم. در اینجا با دو گزینه رو به رو می شویم Export customer email روی گزینه ی

 

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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 Export customer name: در این گزینه از شما می خواهد که تعیین کنید آیا تمایل دارید که نام
 مشتریان را برای شما خروجی بگیرد؟

 Remove duplicate emails:ری را به عنواندر این گزینه می توانید تعیین کنید که ایمیل های تکرا 
 .خروجی به ما تحویل ندهد و از هر ایمیل فقط یک بار در لیست آورده شود

کلیک می کنیم تا ایمیل مشتریان را به صورت یک فایل اکسل در   Export CSVحال بر روی گزینه ی
 .اختیار ما قرار دهد. این فایل در کامپیوتر شما ذخیره خواهد شد

 .ن رسید. یعنی فعالیت آن فقط خروجی دادن از ایمیل ها به ما بودکار افزونه همین جا به پایا

خود استفاده می کنید، می توانید این  ایمیل مارکتینگ حال شما از هر سرویسی برای ارسال خبرنامه یا
فایل اکسل را ایمپورت کنید و یک لیست بسازید و به آن ها ایمیل خود را ارسال کنید. ما در اینجا 

را انتخاب کردیم که قبال در مورد عملکرد آن مفصل توضیح  “Mailchimp ”خبرنامه ی سیستم ارسال
 .داده بودیم

  Mailchimpارسال خبرنامه با
 :کلیک کنید و یک لیست بسازید  Create listبر روی گزینه ی  mailchimpپس از ورود به سیستم
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 .ساخته شودتمامی قسمت های مورد نظر را پر کنید تا لیست شما 

نیستید و می توانید از جیمیل استفاده   Yahooدر این سیستم شما قادر به استفاده از ایمیل!!! نکته
 .نمایید

 :کلیک می کنیم  Importبر روی گزینه ی  Statsپس از ساخته شدن لیست، از گزینه ی
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 .فایل ما به این فرمت استرا عالمت می زنیم زیرا  “CSV ”حال در مرحله ی بعدی گزینه ی

 

سپس به مرحله ی بعدی می رویم و فایل اکسل مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس آپلود می 
 :کنیم
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به این ترتیب شما ایمیل های خود را در یک سیستم ارسال مارکتینگ وارد کرده اید و می توانید در هر 
 .ارسال کنیدزمانی که می خواهید ایمیل های خود را 

هستید به موارد زیر  ایمیل مارکتینگ اما اگر دوست دارید بدانید که در چه زمان هایی قادر به ارسال
 :توجه نمایید

 تخفیف های فصل،فروش فوق العاده و…  
  یک کوپن تخفیف مخصوص کاربرانی که قبال از فروشگاه شما خرید کرده اند)این بسیار

 تاثیرگذار است(
  جدید درباره محصوالت شما )محصوالت جدید(یک سری مطلب 
  مطالبی راجع به محصوالتی که به این کاربران فروخته اید.)این باعث میشود همیشه به

 خواندن مطالب و دیدن سایت شما ترغیب شوند(
 و… 
 ایمیل مارکتینگ دوستان عزیزی که با سیستم ارسال خبرنامه و mailchimp  آشنایی کمی

کامال روش کار با آن را یاد  mailchimp ارسال خبرنامه با مراجعه به آموزش دارند می توانند با
 .بگیرند

 

http://hamyarwp.com/mailchimp-for-wordpress/
http://hamyarwp.com/mailchimp-for-wordpress/
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 !جمع بندی
وقتی تصمیم به ساخت یک فروشگاه اینترنتی می گیریم و با وسواس و تالش بسیاری زمان میگذاریم 

محصوالت خود را در آن قرار داده و قیمت گذاری می کنیم، مسلما با هدفی مطمئن و خاص این کار و 
را کرده ایم پس انتظار داریم که مشتریان خوب و زیادی به سمت ما جذب شوند. همچنین ما به 

ن یم در زمامشتریان خود اطالع رسانی کنیم و آن ها را از خدمات خود با خبر کنیم. برای اینکار می توان
 .آن ها را در جریان قرار دهیم ایمیل مارکتینگ های خاص و مورد نیاز با ارسال

  WooCommerce Export Customer Emailدانلود افزونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/10/HAMYARWP-woocommerce-export-customer-email1.3.zip
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 یازدهم: جستجوی محصوالت توسط صفت ها در ووکامرسجلسه 

 

 

 جستجوی محصول براساس صفت ها در ووکامرس

مدتی که از عمر فروشگاه اینترنتی گذشت و مشتریان ثابتی پیدا کرد، دیگر نباید توقع داشت که 
دام را ک مشتریان مثل روز اول وارد سایت شوند و تمامی محصوالت را ببینند و سپس تصمیم بگیرند که

انتخاب کنند! بلکه دیگر آن ها با شما و فروشگاه شما آشنا شده اند و به شما اعتماد دارند و با هدف به 
سمت فروشگاه شما می آیند. با هدف خرید یک محصول مشخص! پس امکانی که در فروشگاه 

براساس ویژگی ها یا همان صفت ها ترتیب  جستجویی نیاز داریم این است که ووکامرس اینترنتی
دهیم. در واقع می توان به زبان ساده تر گفت که ویژگی محصوالت در ووکامرس را صفت می گویند. 

تامین کنیم. پس می خواهیم امکان جستجوی محصوالت فروشگاه خود را براساس صفت محصوالت 
 .در واق می خواهیم اینبار محصوالت را براساس صفات آن ها فیلتر کنیم

 .در قسمت ابزارک ها موجود است” الیه کنترل ووکامرس“برای این کار ابزارکی با عنوان 

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
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 تعریف ویژگی ها در ووکامرس

افزودن نحوه ی  مشاهده کردید، در مورد آموزش ووکامرس همانطور که در جلسه ی ششم از سری
 .یا همان صفات توضیح دادیم ویژگی ها

 

همانگونه که مشاهده می کنید ما برای محصوالتی که داشتیم صفاتی را مشخص کردیم و در اینجا 
وارد کردیم. سپس هر کدام از صفات ما انواعی نیز داشتند که آن ها را نیز با توجه به آموزش جلسه ی 

ت می رفتیم و محصول مورد نظر خود را شامل ویژگی ششم اضافه کردیم. سپس به بخش محصوال
  :های مشخص شده می گردیم. مانند تصویر زیر

 

در اینجا ویزگی حافظه موجود است که می توان آن را انتخاب کرد. حال اگر موافق باشید در قسمت 
 .نیدرا مالحظه ک را نیز اضافه کنیم تا یک بار دیگر روند کار” کشور سازنده“ویژگی ها، صفتی با عنوان 

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/sale-a-kind-of-the-product-on-woocommerce/
http://hamyarwp.com/sale-a-kind-of-the-product-on-woocommerce/
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به صورت تصویر باال ویژگی مورد نظر را نیز اضافه کردیم. حال به سراغ محصول مورد نظر می رویم و 
 .ویژگی جدید خود را در آن اضافه می کنیم

 .توجه کنید که ویژگی ما باید از نوع متغیر تعریف شود

 

 .حال محصول را به روز رسانی می کنیم
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 ابزارک ها

زمان آن رسیده که محصوالت را براساس ویژگی ها فیلتر کنیم. برای این کار به بخش نمایش و حال 
 .سپس ابزارک ها مراجعه می کنیم

نکته ای باید در اینجا در نظر بگیرید این است که، این ابزارک بر روی تمامی ستون ها عمل نمی !!! نکته
 .می کند کند و فقط بر روی ستون های مربوط به فروشگاه کار

را به عنوان ابزارک های فروشگاه در نظر گرفته بودیم، ترجیحا این   main sidebarما در قالب خود
 .ابزارک نیز می خواهیم در این جایگاه قرار دهیم

 

در اینجا یک عنوان را برای این ابزارک انتخاب کنید و سپس خاصیت که همان ویژگی هاست را تعیین 
ا باید ر جستجو می توانید حالت لیست یا کرکره ای انتخاب کنید و سپس نوعکنید و نوع نمایش را 

 . ”یا“یا ” و“دو گزینه ی  تعیین کنید یعنی

 ”یا“و ” و“تفاوت 
 :استفاده میکند” یا“و ” و“  ابزارک الیه کنترل ووکامرس از دو عملگر

  کی ی حداقل کهبه هم متصل میشوند محصوالتی نمایش داده میشوند ” یا“وقتی دو صفت با
 ، AMD یا از این دو صفت را داشته باشند.برای مثال اگر بگوییم کامپیونری با پردازنده اینتل
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 همه ی کامپیوتر هایی که پردازنده اینتل دارند و همه ی کامپیوتر هایی که پردازندهAMD  
 .دارند نمایش داده میشود

  هر دو  حتما ایش داده میشود کهبه هم متصل میشوند محصوالتی نم” و“وقتی دو صفت با
نباید نتیجه ای داشته باشیم )مگر اینکه ” و“  صفت را داشته باشند.برای مثال باال و با عملگر

 .کامپیوتری هر دو پردازه را داشته باشد(
 نتیجه را با هم مشاهده می کنیم: 

  
  تمامی این نشان می دهد که یک محصول داریم که ساخت کشور آمریکاست. اگر برای

محصوالت خود چنین فیلتری بگذارید، مشتری به راحتی می تواند با انتخاب کشور محصول 
 .مورد نظر خود را بیابد

 ! جمع بندی
همان گونه که برای قیمت محصوالت فیلتر در نظر میگیریم برای سایر موارد نیز می توانیم فیلتر در نظر 

 .نظر خود را در یک جستجوی ساده بیابدبگیریم تا مشتری بتواند به راحتی محصول مورد 
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 جلسه دوازدهم: مدیریت محصوالت ووکامرس به صورت یکجا

 

 

بنا نهادیم و در هر مرحله  آموزش های ووکامرس تا امروز با هم یک فروشگاه اینترنتی را با کمک
امکاناتی به آن اضافه کردیم که برای ساخت یک فروشگاه اینترنتی هم الزم بود و هم جالب. مسلما در 
این فروشگاه مجازی محصوالت زیادی اضافه خواهند شد و حتی بعضی از فروشگاه ها آنقدر بزرگ می 

ان فراوانی نیز دارند. هر کدام از محصول در خود جای می دهند و مشتری ۱۰۰۰شوند که بیش از 
محصوالت هم دارای امکانات خاصی مانند ویژگی ها، قیمت های اصلی، قیمت فروش فوق العاده یا 

همان حراج، تخفیفات، کوپن های تخفیف که برای افراد خاصی در نظر گرفته می شود، تصاویر 
ی محصوالت یکی هستند اما اگر بخواهیم می باشند. با اینکه بعضی از این موارد در تمام…. متفاوت و 

یکی از این شاخص ها را برای محصوالت تغییر دهیم بی شک باید وارد ویرایشگر هر محصول شده و 
 !آن را تغییر دهیم. به نظر شما می شود این کار را برای تعداد باالیی از محصوالت انجام داد؟

گرد و همچنین شما را بسیار خسته می کند تا جایی مطمئنا می شود اما زمان بسیار زیادی از شما می 
که ممکن است خطایی در کار ایجاد شود. ما راه حل دیگری را در این جلسه در نظر داریم که 

 …امروز خدمت شما ارائه می کنیم. پس با ما همراه باشید موزش ووکامرسآ در

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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  Smart Manager for Woocommerceافزونه ی

 

کاربر از آن استفاده کرده اند، به صاحبان فروشگاه های  ۱۰۰۰۰این افزونه ی قدرتمند که بیش از 
کنند و آن ها را در  مدیریت ووکامرس کمک می کند تا بتوانند موارد مورد نظر خود را به صورت یک جا

 .صورت لزوم تغییر دهند. ما هم می خواهیم کار با این افزونه را بیاموزیم

ها نصب و فعال می کنیم. پس از فعال سازی در  افزونه را در پیشخوان وردپرس در مسیر افزونه
 .ظاهر می شود “Smart Manager ”قسمت محصوالت گزینه ای با عنوان

 

با کلیک بر روی این گزینه تمامی محصوالتی که تا االن در فروشگاه ایجاد کردید، در یک صفحه به شما 
 .نمایش داده خواهد شد
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خواهند شد. فیلد آی دی یا همان شناسه، نام محصول، قیمت که براساس فیلدهای مختلف تنظیم 
محصول، قیمت محصول در حراج، دسته بندی ها و اینکه در حال حاضر محصول در حال انتشار است 

 .یا خیر
یا همان ویرایش است که با کلیک بر روی آن می توانیم محصول را در   Editمهمترین بخش قسمت
 .همین جا ویرایش کنیم

 

همانطور که مشاهده می کنید می توانید با کلیک بر روی آیکون ویرایش برای هر محصول آن را به 
 .صورت کامل در همین جا تغییر دهید

 :در فیلدهای دیگر نیز با کلیک بر روی هر فیلد امکان ویرایش آن وجود دارد
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کلیک کنید تا تغییرات  “Save” پس از اعمال تغییرات می توانید در پایین صفحه بر روی دکمه ی

 .انجام شود

اگر محصوالت شما زیاد باشد، باز هم ممکن است یافتن محصول مورد نظر سخت باشد برای همین 
فیلتری با نام جستجو در باالی صفحه موجود است که شما می توانید بر هر اساسی که می خواهید 

 ۸۰۰۰۰۰تی را که قیمت آن ها بیشتر از جستجو را انجام دهید. مثال براساس قیمت. می توانید محصوال
 .ناموت است را مشخص کنید

امکان جالب تری که این افزونه قادر است انجام دهد، این است که شما نه تنها این عملیات را می 
توانید بر روی محصوالت انجام دهید بلکه می توانید بر روی مشتریان، سفارش ها و کوپن ها نیز 

 :انجام دهید

 

 !ندیجمع ب
همانطور که در این جلسه مالحظه کردید، امکانی را به فروشگاه ووکامرسی خود دادیم تا راحت تر 

محصوالت ووکامرسی خودمان را ویرایش کنیم. در واقع این کار زمانی خود را  به صورت یکجا بتوانیم
محصوالت سخت نشان می دهد که محصوالت ما بسیار زیاد است و ویرایش تک تک آن ها از بخش 

 .است

 !ممنون از اینکه تا پایان جلسه با ما بودید

  Smart Manager for Woocommerceدانلود افزونه
 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/10/HAMYARWP-smart-manager-for-wp-e-commerce3.9.13.zip
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 جلسه سیزدهم: فروش محصوالت مجازی در ووکامرس

 

 

امروز مبحث ما در مورد ساخت فروشگاه برای محصوالت فیزیکی و به فروش رساندن آن ها بود به  تا
طوری که برای آن فیلدهای متغیری تعریف می کردیم و هزینه ای را برای حمل و نقل در نظر می 

فقط محصوالت فیزیکی را به فروش نمی رساند بلکه  فروشگاه اینترنتی گرفتیم. اما باید بدانید که یک
و  مجازی می تواند بسیاری از محصوالت غیر فیزیکی را نیز برای فروش قرار دهد که در اینصورت کامال

 .اینترنتی خواهد شد
یکی از بهترین فروشگاه سازها در وردپرس می باشد که این امکان را برای کاربران خود  ووکامرس

 را به… خود از جمله، فیلم، تصویر، فایل های پی دی اف و محصوالت مجازی فراهم می کند تا بتوانند
ت غیر حضوری و دیگر هزینه ای فروش برسانند یا ثبت نام در کالس های آموزشی یک مجتمع به صور

 .هم برای حمل و نقل در نظر گرفته نخواهد شد

در واقع زمانی که شما چنین محصولی را در فروشگاه برای فروش قرار می دهید، ووکامرس لینک 
دانلودی به صورت داینامیک برای محصول می سازد تا لینک مستقیم از دید کاربر پنهان بماند. در واقع 

قرار است به این  آموزش ووکامرس ود را با روش هایی محدود می کند که در این جلسه ازلینک دانل
 .موضوع بپردازیم

http://hamyarwp.com/install-woocommerce/
http://hamyarwp.com/install-woocommerce/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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 افزودن محصول مجازی

محصوالت و افزودن محصول می خواهیم یک فایل تصویری را به عنوان با مراجعه به بخش 
در نظر بگیریم و آن را ثبت کنیم. مهم ترین بخشی که باید تنظیمات آن را درست  محصول مجازی یک

انجام دهیم، قسمت اطالعات محصول می باشد. شما در این قسمت باید نوع محصول را بر روی 
 .قرار دهید” مجازی“

در گزینه ی مجازی کلیک می کنید، به صورت خودکار هزینه های حمل و نقل غیر فعال  وقتی شما
 .خواهند شد. زیرا این گزینه فقط مخصوص به محصوالت فیزیکی می باشد

همانطور که میبینید گزینه ی حمل و نقل دیگر وجود ندارد. حال محصول ما به صورت دانلودی است، 
 .یز کلیک می کنیم تا باکس جدیدی برای ما باز شودن” دانلودی“پس بر روی گزینه ی 

 

از این بخش ما می توانیم فایل مورد نظر خود را یا آپلود کنیم یا اینکه به صورت لینک خارجی در این 
بخش وارد کنیم. فرقی ندارد که فایل مورد نظر فقط در سایت شما آپلود شود، بلکه می تواند در 

 .اینجا فقط لینک داده شودهاست دیگری آپلود شود و در 
 .می توانید این گزینه را مشاهده کنید” افزودن فایل“با کلیک بر روی گزینه ی 
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با انتخاب فایل می توانید فایل مورد نظر را در سایت بارگذاری کنید، یا اگر لینک آن را دارید وارد کنید 
 .و سپس نام فایل را نیز وارد نمایید

ود می کنیم و نام مشخصی هم در نظر میگیریم، سپس قیمتی برای محصول در نظر حال ما فایلی را آپل
گرفته و آن را انتشار می دهیم. در اینصورت محصول برای فروش بر روی فروشگاه قرار می گیرد و کار 

 …تمام است! اما

اشد می مسئله ای که در اینجا مطرح است، کاربر به طور نامحدود به هر تعدادی که دوست داشته ب
تواند این لینک را دریافت کرده و دانلود کند. یعنی یک بار بخرد و برای همیشه استفاده کند بدون 

 !هیچ گونه محدودیتی
اگر شما می خواهید که کاربر بدون هیچ محدودیتی فایل دانلود را داشته باشد پس محصول خود را 

ی رسد اما اگر می خواهید محدودیتی در منتشر کنید و در همین جا آموزش ما برای شما به اتمام م
 …تعداد دانلود کاربر در نظر بگیرید به ادامه ی آموزش توجه کنید

 :در بخش اطالعات محصول و در پایین فایلی که آپلود کردید دو نوع محدودیت وجود دارد

 



 

Hamyarwp.com کتاب آموزش ووکامرس 

 

995 

 

تعیین کرد. مثال این نوع محدودیت به گونه ای است که تعداد دانلود را می توان : محدودیت دانلود
استفاده  محصول مجازی می خواهیم مشتری فقط دو بار بتواند لینک دانلود را استفاده کند و از آن

 .کند

در این نوع محدودیت، تاریح انقضایی را می توان برای دانلود در نظر گرفت. مثال یک : انقضای دانلود
 .روز برای دانلود این محصول می توانید در نظر بگیرید

در اینجا می توانید نوع محصول خود را انتخاب کنید. سه گزینه ی محصول استاندارد، نرم : ع دانلودنو
 .افزار، موسیقی دارد

از بین دو گزینه ی محدودیت می توانید یکی را مشخص کنید. یا تاریخ انقضا با تعداد دانلود. !!! نکته
 .وارد کردممن برای اینکه دو گزینه را توضیح دهم هر دو بخش را 

 .حال اگر محصول خود را منتشر کنیم، این محصول با محدودیت در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت

 

خود هزینه ای مشخص کردید، به صورت تصویر باال و افزودن به سبد خرید  محصول دانلودی اگر برای
قرار دهید تا فقط  ۰ظاهر می شود اما اگر می خواهید این محصول به صورت هزینه ای نباشد قیمت را 

 .مشخصات محصول نمایش داده شود و کاربر بتواند محصول را دانلود نماید
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ه برویم در بخش محصوالت گزینه هایی برای محدودیت های حاال به بخش ووکامرس و پیکربندی ک
 :دانلود قرار داده شده است

 

یعنی فقط کاربران و اعضای سایت که می توانند وارد  ”دانلود ها نیازمند ورود هستند “در گزینه ی اول
 .شوند امکان خرید و دریافت این محصول را دارند

می توانید تعیین کنید که  ”ود شدنی بعد از پرداختدسترسی به محصوالت دانل “در گزینه ی دوم
محصوالت پس از پرداخت در دسترس قرار گیرد. اما پیشنهاد نمی کنم از این گزینه استفاده کنید زیرا 

 .ممکن است لینک دانلود در زمان مشخص قرار نگیرد و قبل از پرداخت در اختیار کاربران قرار گیرد

 :ببینیم حال لینک دانلود را در محصول
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همانطور که می بینید لینک دانلود فعال شده و می توان محصول را دانلود کرد. محدودیت دانلود را 
برای این فایل یک بار در نظر گرفتیم. این فایل تا یک روز که من مشخص کردم به تعداد نا محدود 

 .قابل دانلود است

 ! جمع بندی
مانند فایل ها را به  محصوالت مجازی مجازی داشته باشید واگر تمایل دارید که یک فروشگاه کامال 

فروش برسانید یا اینکه ثبت نام هایی برای مجتمع آموزشی خود در نظر بگیرید می توانید از فروشگاه 
 .استفاده کنید محصول مجازی ساز ووکامرس برای

 !متشکرم که تا انتهای این جلسه ما را همراه کردید
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 جلسه چهاردهم: امکان زوم کردن روی تصویر محصوالت ووکامرس
 

 

 

درست است که امروزه گرایش مردم کم کم به سمت فروشگاه های مجازی می رود ولی همچنان افراد 
دوست دارند سراغ فروشگاهی بروند که بهترین اطالعات و با کیفیت ترین عکس ها را برای محصول 

می گویند حال آنکه می خواهیم از حالت سنتی به سمت اینترنتی و مجازی قرار می دهد. زیرا با خود 
گرایش داشته باشیم پس چه بهتر فروشگاهی را بیابیم که اطالعات خوب و کاملی را برای ما ارائه کند 

 .تا بتوانیم بهترین انتخاب را در خرید خود داشته باشیم
تلفن همراه یا اینکه مجازی باشد مانند یک  فرقی ندارد محصول شما فیزیکی باشد مانند یک گوشی

 .فایل تصویری. بهتر است راه های خوبی را برای کیفیت محصوالت فروشگاه خود در نظر بگیرید
بر روی تصاویر است. اینکه  زوم کردن یکی از این راه های با ارزش که به خوبی جواب می دهد، امکان

تری از یک تصویر که متعلق به محصول دلخواه اوست، مشتری شما بتواند قادر به دیدن رزولوشن به
 .باشد این بسیار با ارزش است و راحت تر منجر به خرید محصول توسط مشتری می شود

ای آشنا شویم که امکان بزرگنمایی را به امروز تصمیم داریم با افزونه  آموزش ووکامرس در
 …می دهد. پس از شما تقاضا دارم با ما تا انتهاب مبحث همراه باشید ووکامرس محصوالت

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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  oCommerce Zoom MagnifierYITH Woافزونه

 

و در مسیر افزونه ها نصب و سپس آن را فعال می کنیم. در  وردپرس افزونه ی مذکور را در پیشخوان
 هنگام نصب متوجه خواهید شد که افزونه ی بسیار سبکی است و به راحتی نصب می شود. گزینه ی

” Yith plugin“ را در منوی سمت راست وردپرس مشاهده می کنید با نگه داشتن ماوس بر روی آن
 .نام افزونه ظاهر می شود. برای تنظیم کردن آن بر روی نام افزونه کلیک کنید

 

کلیک می کنیم وارد بخش تنظیمات افزونه می شویم  “zoom magnifier ”زمانی که بر روی گزینه ی
 .تب اصلی و پرمیوم است. ما با تب اصلی کار داریمکه شامل دو 

General Settings 

 

 Activate YITH WooCommerce Zoom Magnifier: با فعال کردن این گزینه به افزونه اجازه ی
 .فعالیت می دهید

http://hamyarwp.com/
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 Activate on mobile device:در گوشی تلفن  بزرگنمایی در صورتی که می خواهید این امکان یعنی

 .های همراه نیز فعال شود می توانید این گزینه را تیک بزنید
 Forced Image Size:ببرد بزرگنمایی تصاویر را در اندازه های واقعی خود به حالت. 

Magnifier Settings 

 

 Zoom Box Width:تصویر مشخص می کند. بهتر است بر روی همین  را در طول بزرگنمایی مقدار
 .قرار گیرد  autoحالت

 Zoom Box Height:تصویر مشخص می کند. بهتر است بر روی همین  را در عرض بزرگنمایی مقدار
 .قرار گیرد  autoحالت

 Image size:شده را می توانید تعیین کنید. تا چه اندازه  بزرگنمایی اندازه ی کلی تصویر به صورت
 .بزرگ شود

 Zoom Box Position:شده در آن قرار می گیرد را می توان  زوم موقعیت قرارگیری باکسی که تصویر
 .تعیین کرد

 Zoom Box Position for mobile devices:شده در آن  زوم موقعیت قرارگیری باکسی که تصویر
 .قرار میگیرد در دستگاه های موبایل مشخص می کند

 Loading label:نوشته رو برچسب بارگذاری زمانی که سرعت سایت یا اینترنت کد می شود، با این 
 .به رو خواهید شد

 Lens Opacity:است  ۱تا  ۰شدن را که بین دو عدد  زوم می توانید مقدار کیفیت تصویر در هنگام 
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 .مشخص کنید. اما کیفیت تصویر بیشتر بستگی به خود تصویری دارد که شما انتخاب می کنید
 Blur: توانید این گزینه را تیک بزنیددر صورتی که می خواهید خاصیت بلور به تصویر بدهید می. 

Slider Settings 

 

این بخش هم مربوط به تنظیماتی است که برای اسالیدر در نظر می گیرد. در صورت تمایل می توانید 
 .آن را مشخص کنید

 …حال تنظیمات را ذخیره کنید. حال می توان به بخش تصاویر رفت و تصاویر را مالحظه کرد

 

 .شده ی تصویر در سمت راست مشخص شده است زوم حالتهمانطور که مشاهده 
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 !جمع بندی

برای اینکه به مشتریان خود امکان درک بهتر محصوالت را بدهید تا بتوانند راحت تر آن را بخرند می 
را برای تصاویر تعیین کنید تا تصویر در اندازه ی واقعی و با رزولوشن باال نمایش داده  زوم توانید حالت

 .مطمئن باشید تاثیر بسزایی در فروش محصوالت شما داردشود. 

 !متشکرم که تا انتهای این آموزش با ما همراه بودید

  YITH WooCommerce Zoom Magnifierدانلود افزونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/10/HAMYARWP-yith-woocommerce-zoom-magnifier1.2.17.zip
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 جلسه پانزدهم: جستجوی ایجکسی در ووکامرس

 

 

 .در خدمت شما بزرگواران هستیم آموزش های ووکامرس با آموزشی دیگر از سری
می توانید بر امکانات آن بیافزایید و مشتریان  ووکامرس آنقدر منعطف است که شما هر طور فکر کنید

خود را مجذوب کنید. در واقع ظاهر و امکانات قدرتمندی که در یک سایت نشان داده می شود حاکی 
از مدیریت قوی و اهمیت بسیار باالی آن سایت به مشتریان خود است. همین امر سبب می شود 

ما را به عنوان یک مرکز خرید همیشگی برای خود مشتری به شما اعتماد کرده و سایت فروشگاهی ش
در نظر بگیرید و آن را به سایرین نیز معرفی کند. این یعنی چه؟ یعنی جذب مشتریان بیشتر و با یک 

 .تیر چندین نشان زدن
سریع و راخت می  جستجوی یکی دیگر از امکاناتی که بسیار در یک فروشگاه بزرگ الزم است امکان

ه مشتری در عرض چند ثانیه بتواند محصول مورد نظر خود را بیابد و مشخصات آن باشد. به طوری ک
 .را دیده و اقدام به خرید نماید

صحبت  براساس صفت ها جستجو اگر در خاطر داشته باشید در جلسه ی یازدهم ووکامرس در مورد
امروز می  آموزش ووکامرس کردیم و گفتیم که اینکار با ابزارک الیه های ووکامرس ممکن است. در

را در فروشگاه اینترنتی  جستجوی ایجکسی ما معرفی کنیم که امکانخواهیم افزونه ای را خدمت ش
 .وردپرس در اختیار شما قرار می دهد

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/search-products-by-feature-on-woocommerce/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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  YITH WooCommerce Ajax Searchافزونه

 

را به ما می دهد تا زمانی که هر حرفی را وارد کنیم، محصوالتی که  جستجو این افزونه یک باکس
یکی می باشد، نمایان می شوند و بسیار راحت می توانیم حروف ابتدایی آن ها با حرف مشخص شده 

 .محصول مورد نظر را بیابیم

گزینه ای با  “Yith plugin ”از قسمت نصب و فعال می کنیم، سپس وردپرس افزونه را در پیشخوان
 .شده و تنظیمات ساده ای را خواهید دیدمشاهده می کنید. وارد آن  “Ajax Search ”عنوان

 تنظیمات افزونه

 

 Search input label:را وارد کنید جستجو در این گزینه می توانید برچسب مورد نظر برای. 
 Search submit label: در این گزینه می توانید کلمه ی مورد نظر برای برچسب گزینه ی پذیرفتن را

 .وارد کنید
 characters Minimum number of: حداقل تعداد کاراکترهایی که باید وارد شوند تا محصول

 .نمایش داده شود

http://hamyarwp.com/
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 Maximum number of results:مسلما این  .جستجو حداکثر تعداد نتایج نمایش داده شده در

 .گزینه با توجه به محصوالت شما هر چه بیشتر باشد، یافتن محصول برای مشری راحت تر می شود

وجه کنید که کلمات فارسی وارد شده به صورت پیش فرض انگلیسی بودند و ما فارسی را وارد ت!!! نکته
 .کردیم. شما هم می توانید هر آنچه مد نظر شماست وارد کنید

حال تنظیمات را ذخیره می کنیم. به بخش ابزارک ها رفته و افزونه ی مورد نظر را در محل دلخواه قرار 
 .می دهیم

 
 :با هم مشاهده می کنیمحال نتیجه را 

 

به این صورت تمامی محصوالت را نمایش خواهد داد. شما با تغییر خداقل تعداد کاراکترها و همچنین 
 .حداکثر تعداد در محصوالت می توانید تغییراتی ایجاد کنید

 .باال را در سایدبار سمت چپ در پیش نمایش می توانید مشاهده کنید جستجوی ایجکسی باکس
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 ! ع بندیجم
در صورتی که می خواهید کار را برای کاربران خود راحت تر کنید و آن ها به راحتی به نتیجه برسند می 

توانید از امکانات متفاوتی در فروشگاه ووکامرسی خود استفاده کنید. امکانی که امروز از آن بهره 
 چند کاراکتر انجام می را به راحتی با جستجوی محصول جستجوی ایجکسیمحصوالت است که بردیم،

 .دهد

   YITH WooCommerce Ajax Searchدانلود افزونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/10/HAMYARWP-yith-woocommerce-ajax-search1.3.9.zip
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 جلسه شانزدهم: استفاده از کدهای کوتاه در ووکامرس

 

 

، برگه های مورد نیاز آن نصب و راه اندازی می شوند. برگه های ووکامرس نصبخوشبختانه در هنگام 
اما بعضی از برگه ها هستند که به عنوان … مهمی مانند برگه ی فروشگاه، محصوالت، سبد خرید و

تر می خواهیم از آن ها استفاده کنیم اما آن ها را در ووکامرس به صورت پیش فرض امکانات بیش
 .مشاهده نمی کنیم

ووکامرس افزونه های بسیار فراوانی دارد که با کمک آن ها می توان فروشگاه اینترنتی خود را تکمیل 
د بخواهیم محصوالت کرد و از هر آنچه که احتیاج می باشد به آن اضافه کرد. به عوان مثال فرض کنی

مشترک و خاصی را در یک صفحه نمایش دهیم یا اینکه لینک فروش محصولی خاص در پایین 
 محصول مرتبط به آن قرار گیرد، باید چه کنیم؟

شورت  ووکامرس در نسخه ی قبلی خود در ویرایشگر وردپرس آیکونی را اضافه می کرد که تمامی
توانستیم از آن استفاده کنیم اما با مشکالتی نیز رو به رو بود اضافی داخل آن موجود بود و می  کدهای

و ممکن بود عملیات را به درستی انجام ندهد. ولی در حال حاضر می توانیم با کمک افزونه ای که 
تمامی شورت کدهای ووکامرس را در اختیار ما قرار می دهد به تمامی امکانات مورد نیاز خود دست 

 .جلسه ی امروز به این موضوع پرداخته خواهد شد آموزش ووکامرس یابیم. در

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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  WooCommerce Shortcodesافزونه ی

 

ووکامرسی را می دهد و در ویرایشگر وردپرسی  شورت کدهای این افزونه به وردپرس امکان استفاده از
 .آن ها را ایجاد و اضافه می کند

به پیشخوان وردپرس رفته و در قسمت افزونه ها، افزونه ی مورد نظر را نصب و سپس فعال می کنیم. 
 …سپس به بخش برگه ها مراجعه می کنیم

 

در ویرایشگر  “woocommerce ”همانطور که در تصویر باال مالحظه می کنید دکمه ای با عنوان
 .ووکامرسی را در خود دارد شورت کدهای وردپرس اضافه شده است که تمامی
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به عنوان مثال فرض کنید، بخشی را در سایت تعبیه کردیم که فقط در مورد توضیحات محصوالت 
ه ما شگااست و به عبارتی دیگر به صورت یک وبالگ می باشد که فقط در مورد محصوالتی که در فرو

در پایین توضیحات هر  شورت کدها موجود است توضیحاتی را داده است. ما می توانیم با کمک این
محصول دکمه ای برای خرید قرار دهیم تا مشتریان پس از خواندن توضیحات اگر عالقه مند به خرید 

بتوانند محصول را شدند دوباره مسیری را به سمت فروشگاه طی نکنند و به راحتی از همان بخش 
 .خریداری کنند

 برای این کار می توانیم از دکمه ی ووکامرس موجود در ویرایشگر دکمه ی خرید یا گزینه ی
Price/Card button را اضافه کنیم. 

 
ر را برای شما در ویرایشگ شورت کد زمانی که این گزینه را کلیک می کنیم مطابق انتظار شما باید یک

 :ور نیست و با تصویری مانند زیر مواجه خواهید شدوارد کند اما اینط

 

شوند و در آن موجود باشند را از شما طلب  شورت کد در اینجا از شما قسمت های ورودی که باید وارد
 .می کند. مثال شما در بخش آی دی می توانید آی دی مربوط به محصول مورد نظر خود را وارد کنید

 .ش محصوالت مشخص شده استآیدی محصول شما در بخ!!! نکته
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 .با نگه داشتن ماوس بر روی هر محصول، آیدی آن مشخص خواهد شد

وارد کنید و سپس مشاهده خواهید کرد که کد   IDمی توانید آی دی محصول مورد نظر را در قسمت
 .قایل مالحظه است شورت کد محصول شما در

 

موجود است. حال با هم برگه را  شورت کد بود و همانطور که می بینید در ۱۰کد محصول مورد نظر من 
 .به چه صورت نمایش داده می شود شورت کد مشاهده می کنیم ببینیم این
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همانطور که مشاهده می کنید هم قیمت محصول مشخص شده و هم افزودن به سبد خرید موجود 
 .است

نمایش لیستی از محصوالت در صفحه ای خاص است. از فعالیت دیگری که بسیار متداول است 
موجود است. می خواهیم محصول با دسته ای خاص را در   listگزینه ی  woocommerceقسمت

صفحه نمایش دهیم یا آخرین محصوالت را به نمایش بگذاریم. حتی می توانید محصوالت با صفت 
نه های متعددی دارد که به راحتی قابل های مشخصی را در این صفحه قرار دهید. به هر حال گزی

 .استفاده است

 
انجام داد و با استفاده از آن ها امکانات زیادی را  شورت کدها کارهای مختلفی می توان با کمک این

 .به فروشگاه اینترنتی داد

 ! جمع بندی
خواهد شد. می میسر  شورت کدها برای افزودن امکانات بیشتری به فروشگاه خود راه دیگری با کمک

 .ووکامرسی امکانات بسیار زیادی به فروشگاه خود اضافه کنید شورت کدهای توانید با کمک گرفتن از

 !متشکرم که ما را همراهی کردید

  sWooCommerce Shortcodeدانلود افزونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/11/HAMYARWP-woocommerce-shortcodes1.0.0.zip
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 جلسه هفدهم: امکان مقایسه بین محصوالت در ووکامرس
 

 
 

 

  

تا به امروز چندین بار تکرار کردیم که امکانات فراوانی وجود دارند که می توانیم به یک فروشگاه 
اینترنتی اضافه کنیم و آن را معتبرتر و کاربردی تر کنیم. همچنین کاری کنیم که فعالیت مشتریان ما 

بسیار ساده شود و آنها از اینکه در فروشگاه ما حضور دارند احساس راحتی داشته باشند و از لحظات 
حضور خود لذت برده و به بهترین نحو استفاده کنند. همچنین افزودن این امکانات باعث می شود که 
به وجود آید که آن را به یک فروشگاه بزرگ تبدیل کند و در نتیجه  اعتبار خوبی برای فروشگاه اینترنتی

 .درصد فروش شما باال رود
یکی دیگر از مهم ترین امکاناتی که در فروشگاه های بزرگ به چشم می خورد، امکان مقایسه ی 
محصوالت با یکدیگر می باشد. شما تصور کنید مشتری به فروشگاه ووکامرس شما مراجعه می 

 کند، محصوالت را برحسب خواسته ی خود جستجو کرده و سپس بین دو یا چند محصول به شک 

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
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می افتد که کدام را انتخاب کند و بخرد. راه حل های متعددی برای این امر وجود دارد! مثال اینکه می 
تواند از بخش پشتیبانی با شما مشورت کند و یا با توجه به نظراتی که مشتریان و کاربران در زیر 

 .محصوالت گذاشته اند، تصمیم بگیرد و مواردی از این دست
اما ما هم می توانیم برای راحت تر کردن و دقیق تر کردن این موضوع کاری انجام دهیم! می توانیم 

امکان مقایسه بین محصوالت را در فروشگاه اینترنتی خود قرار داده تا کاربر بدون اینکه منتظر پاسخ از 
سوی ما یا کاربران دیگر بماند، بتواند خود به تنهایی مقایسه ی خوبی بین محصوالت مورد نظر خود 

 .داشته باشد
 .امروز به این موضوع بپردازیم و آن را به دقت بررسی کنیم آموزش ووکامرس اگر موافق باشید در سری

 
  YITH WooCommerce Compareفزونها

 

  :عبارت است ازروی سه قسمت اصلی تمرکز دارد که  مقایسه ی محصوالت این افزونه برای

 قیمت محصوالت 
 توضیحات کلی محصوالت 
 صفت ها 

گزینه ی   yith pluginنصب و فعال می کنیم. پس از فعال سازی در زیر منوی وردپرس افزونه را در
 .ماضافه می شود. که همان امکانی است که امروز به آن نیاز داری” سنجش“

 .این افزونه به صورت فارسی می باشد و به شما یک مقایسه گر فارسی را می دهد!!! نکته

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/
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معموال مقایسه ی بین دو یا چند محصول با توجه به ویژگی هایی که دارد انجام می شود نه محتوایی 
که در مورد آن ها نوشته شده است. پس بهتر اسن با دقت برای تمامی محصوالت خود در حین 

افزودن، صفات یا همان ویژگی ها را وارد کنید تا در هنگام استفاده از این افزونه، مقایسه ی خوبی را 
 .مشاهده کنید

 .حال به صفحه ی فروشگاه رفته و یکی از محصوالت را انتخاب می کنیم

 

ت الیاضافه شده. با کلیک بر روی آن ” سنجش“همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید دکمه ی 
 !باکسی باز می شود و فقط همین محصول را نشان می دهد
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در باکسی که باز شده فقط محصول مورد نظر را نمایش می دهد و این هیچ گونه مقایسه ای را انجام 
 نخواهد داد. پس چه کنیم؟

 نوارد صفحه ی محصول دیگری می شویم و دکمه ی سنجش آن را نیز می زنیم. حال نتیجه را می توا
 …مشاهده کرد

حال دو محصول مشاهده می کنید که با هم می توان مقایسه کرد. در واقع محصول قبلی در این 
مقایسه بین دو  باکس اضافه شده بود و محصول جدید را نیز اضافه کردیم و حال می بینیم که

ود. سه می شصورت گرفته است. به هر تعداد محصول دیگری نیاز داشته باشید، اضافه و مقای محصول
 …اما

ممکن است به احتمال زیاد مشتری متوجه این روند نشود و نداند که به این صورت باید محصوالت را 
 .اضافه کند. پس بهتر است تغییراتی ایجاد کنیم

 .گزینه ی سنجش را کلیک کنید  Yith pluginبه پیشخوان وردپرس رفته و در تب
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 سنجش

 

 .ی سنجش را به صورت لینک در آورید و یا همان دکمه انتخاب کنید می توانید دکمه: لینک یا دکمه
که روی دکمه موجود است را به نام دلخواه خود ” سنجش“همچنین می توانید نام : لینک یا دکمه

 .تغییر دهید
با تیک زدن این گزینه می توانید دکمه ی سنجش را در برگه ی هر : نمایش دکمه در برگه محصول

 .نیدمحصول ایجاد ک
با تیک زدن این گزینه می توانید دکمه ی سنجش را در صفحه ی : نمایش دکمه در لیست محصوالت

 اصلی فروشگاه و در پایین هر محصول نمایش دهید.)این تغییر همان موردی است که به خاطرش به 
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 بخش تنظیمات آمدیم!(
صورت اتوماتیک باز شود، این گزینه اگر دوست دارید که الیت باکس به : باز کردن اتوماتیک جعبه نور

 .را عالمت بزنید
 Table title:عنوان جدول محصوالت را می توانید به صورت دلخواه وارد کنید. 

تمامی صفت هایی که ما در فروشگاه خود داریم در اینجا موجود است که می توانید : فیلدهای نمایش
 .آن ها را در بخش مقایسه تیک بزنید

 field” ePric“Repeat : در مورد فیلد قیمت می باشد که می توانید با عالمت زدن این گزینه، قیمت
 .محصوالت را نیز نمایش دهید

 field” Add to cart“Repeat :با عالمت زدن این گزینه، سبد خرید را نیز می توان نمایش داد. 
 .این گزینه نیز می تواند الیت باکس را اندازه بندی کند: اندازه نگاره

 …حال به صفحه ی فروشگاه مراجعه می کنیم

 

همانطور که مالحظه می کنید دکمه ی سنجش در پایین هر محصول در صفحه ی فروشگاه موجود 
است و با کلیک بر روی آن گزینه به اضافه شد تغییر می کند. تمامی محصوالتی که در بازه ی مقایسه 

در اینجا خبری از الیت باکس نیست! چه کنیم؟ از  ی شما هستند را به همین شکل انتخاب کنید. اما
 کجا مقایسه ی خود را مشاهده کنیم؟

ابزارک ها به دنبال ابزارک مربوط به  <<برای اینکار به پیشخوان وردپرس رفته و از قسمت نمایش
 .سنجش محصوالت بگردید. سپس آن را در سایدباری که می خواهید اضافه کنید
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 …م مشاهده می کنیمحال نتیجه را با ه

 

را داریم و بین محصوالتی که برای مقایسه انتخاب  مقایسه ی محصوالت همانطور که میبینید ابزارک
کردیم اینجا اضافه شده است. با زدن دکمه ی سنجش، الیت باکش باز شده و سنجش صورت می 

 ”پاک کردن همه“گزینه ی گیرد و در صورتی که می خواهید محصوالت را حذف کنید می توانید بر روی 
 .کلیک کنید

 ! جمع بندی
برای راحتی کار مشتری و همچنین جذب آن به فروشگاه خود یکی دیگر از امکاناتی که پشنهاد می 

است. با اینکار مشتری شما به راحتی می تواند بین محصوالت  مقایسه ی بین محصوالت شود، امکان
 .انجام دهد… ها ومورد نظر خود مقایسه از لحاظ قیمت، صفت 

 !از اینکه ما را همراهی می کنید سپاسگزارم

  YITH WooCommerce Compareدانلود افزونه
 

http://dl.hamyarwp.com/2014/11/HAMYARWP-yith-woocommerce-compare2.0.6.zip
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 جلسه هجدهم: ویرایش صفحات پیشفرض ووکامرس

 

 

عدم اجرای درست ووکامرس شکایت دارند و نمیدانند که این اجرای نادرست تا بسیاری از کاربران از 
حد بسیار زیادی به ناسازگاری قالب نصب شده بر وردپرس برمیگردد. ما قالب هایی را از قبل انتخاب 

را به آن اضافه کنیم اما متوجه این موضوع نمی شویم که  فروشگاه اینترنتی کرده و می خواهیم بخش
ممکن است قالب انتخابی ما دچار بهم ریختگی شود یا اصال فروشگاه ووکامرس را اجرا نکند یا اگر هم 

ود. اجرا نشده و نمایش داده نمی ش… در بخش هایی مانند سبد خرید و صفحات ووکامرس اجرا کرد
  :بنابراین باید دقت بیشتری را به کار بست. ما چند راه پیش رو داریم که عبارت است از

از قالب های سازگار با ووکامرس استفاده کنید. این کار بیش از تمامی روش ها پیشنهاد می  .1
 .شود

 .قالب موجود را با برنامه نویسی و رفع مشکالت هماهنگ کنیم .2
 .های ویرایشگر با قالب موجود هماهنگ کنیمووکامرس را با کمک افزونه  .3

 به غیر از مورد اول دو مورد دیگر را چگونه سازگار کنیم؟ چطور این روش ها را انجام دهیم؟
 در خدمت شما هستیم و قصد داریم افزونه ای را به شما معرفی کنیم  آموزش ووکامرس امروز در سری

 

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
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که می تواند ویرایشگر خوبی برای صفحات پیش فرض موجود در ووکامرس باشد و ناسازگاری ها را تا 
 .حد ممکن از بین ببرد

  WooCommerce Customizerفزونها

 

ن بیشتر روی مت ویرایش رفع کرد. البته این توان تا حدی عدم هماهنگی رابا استفاده از این افزونه می 
 .اما از نظر ظاهری هم می توان تغییراتی را ایجاد کرد رخ می دهد

… بعضی از قسمت های ووکامرس مثل عکس ها در تنظیمات ووکامرس امکان تغییر اندازه و !!!  نکته
 .بین قالب و ووکامرس ایجاد کرد هماهنگی نسبی را دارند و در نهایت می توان

افزونه را در پیشخوان وردپرس و در مسیر پالگین ها نصب و فعال می کنیم.با نصب این افزونه برای 
سه صفحه ی مهم و کاربردی مانند صفحات فروشگاهی،صفحه ی محصول و صفحه ی پرداخت می 

 .توانیم تغییراتی را انجام دهیم
زونه به بخش ووکامرس و سپس پیکربندی مراجعه می کنیمو در آن برای دیدن بخش تنظیمات این اف

 .را می بینیم  Customizerتب

Customizer 
 :این تب در درون خود دارای سه بخش اساسی می باشد. این سه بخش عبارت است از

 Shop loop:مانند صفحه ی اصلی فروشگاه و دسته های فروشگاهی ما می  صفحات فروشگاهی برای
 .باشد
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 Product Page:برای صفحه ی محصول می باشد. 
 Checkout:مربوط به صفحه ی پرداختی ها می باشد. 

حال فرض کنید در صفحه ی اصلی فروشگاه که تمامی محصوالت ما چیده شده قرار گرفته ایم. اگر در 
ه ا این افزونداشتیم. حال می خواهیم ب” افزودن به سبد خرید“خاطر داشته باشید گزینه ای با عنوان 

  Simple productمبدل کنیم. به صورت تصویر زیر در گزینه ی” خرید“این عبارت را به کلمه ی کوتاه 
 .گزینه ی خرید را وارد می کنیم

 
 .منتیجه را ببینی صفحه ی فروشگاه همانطور که میبینید متن خرید را وارد کردیم. حال می توانیم در

 

Shop Loop 
سبد خرید به خرید تغییر یافت. به همین صورت می توانید موارد دیگری را که می  گزینه ی افزودن به

 .خواهید با کمک این افزونه تغییر دهید. به توضیح مختصر گزینه ها می پردازیم
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 Simple Product:محصوالت ساده و موجود در فروشگاه 
 Variable Product:محصوالت متغیر موجود در فروشگاه 
 d ProductGroupe:محصوالت گروهی 
 Out of Stock Product:محصوالت خارج شده از انبار 
 Products displayed per page:تعداد محصوالتی که در هر صفحه نمایان خواهند شد. 

Product columns displayed per page: تعداد ستون های محصوالت موجود که در هر صفحه
 .نمایش داده خواهد شد

 thumbnail columns displayedProduct : نمایش تعداد ستون تصاویر محصوالت نمایش داده
 .شده
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Product page 
 .هم مواردی را دارد که به آن می پردازیم  Product pageدر بخش بعدی یعنی

 

 Product Description:توضیحات محصوالت را می توان تغییر داد در عناوین. 
 Additional Information:افزودن اطالعات اضافی 
 Product Description:توضیحات محصول در سربرگ محتوا 
  Additional Information:اطالعات اضافی در سربرگ محتوا 
 All Product Types: گونه های تمامی محصوالت در قسمتی که دکمه ی افزودن به سبد خرید

 .موجود است

Checkout 
 .نه های دیگری موجود است که می توان تغییر ایجاد کردهم گزی  checkoutدر تب بعدی یعنی
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 Must be logged in text:متنی که برای بخش ورود می توانید تغییر دهید. 
 Coupon text:متن کوپن 
 Login text:متن ورود 
 Create Account checkbox default: ایجاد اکانت کاربری به صورت پیش فرض. متن مورد نظر

 .توان در این بخش تغییر دادرا می 
 Submit Order button:دکمه ی سفارش 

Misc 
 .این بخش مربوط به تصاویر است که می توان گزینه های را برای آن تغییر داد
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 Tax Label:برچسب مالیات 
 Including tax label:تغییراتی برای مواردی که شامل برچسب مالیات می شوند. 

LabelExcluding Tax :مواردی که به جز برچسب مالیات هستند. 
Placeholder Image source:منبع تصاویر 

 

 .به اینصورت می توانید مواردی را تغییر دهید تا سازگاری ایجاد کنید

بتوان داد.اما اگر در خاطر  حلقه ی ترجمه ی ووکامرس شاید با خود فکر کنید که اینکار را با!!! نکته
داشته باشید گفتیم که حلقه ی ترجمه ی ووکامرس هر جا که آن کلمه را ببیند تغییر می دهد. یعنی 

فرض کنید هر جا که افزودن به سبد خرید ببیند به خرید تبدیل می کند. اما شاید ما نخواهیم این 
 .ن می توانیم از این افزونه استفاده کنیماتفاق بیفتد! بنابرای

http://hamyarwp.com/woocommerce-translate-loop/
http://hamyarwp.com/woocommerce-translate-loop/
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 ! جمع بندی
برخی قالب ها با ووکامرس سازگار نیستد و ممکن است پس از نصب ووکامرس با آن ها به مشکل 

 !بخورید و از طرفی نخواهید قالب خود را تغییر دهید. مشکلی نیست
دادیم بیشتر ناسازگاری ها را برطرف شما می توانید با کمک افزونه ای که امروز خدمت شما آموزش 

 .کرده و از قالب خود استفاده کنید

 !از اینکه تا انتهاب مبحث با ما بودید سپاسگزارم

  WooCommerce Customizerدانلود افزونه ی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/11/HAMYARWP-woocommerce-customizer2.2.0.zip
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 جلسه نوزدهم: توضیحات تکمیلی محصوالت در ووکامرس
 

 

 

دو بخش مختلف برای توضیحات تعبیه شده که یکی  افزودن محصوالت در صفحه ی مخصوص به
توضیحات کوتاه است که ما پیشنهاد کردیم حتما بخش است و دیگری برای  توضیحات تکمیلی برای

توضیحات کوتاه و خالصه را پر کنید زیرا معموال کاربران حوصله ی خواندن مطالب طوالنی را ندارند و 
دوست دارند چکیده ای از مطالب را داشته باشند تا اطالعات کلی را از محصول بدست آورند. پس بهتر 

از حرف اضافه پرهیز کنید و دقیقا اطالعات اصلی را وارد کنید تا کاربر است در بخش توضیحات کوتاه 
 .در عرض چند ثانیه متوجه شود که این محصول چیست و چه کاربردی دارد

حال ممکن است بعضی از کاربران با توجه به نوع محصول خود به بخش دیگری جهت توضیحات 
خاص برای یک محصول، موارد ویژه، فیلم های  نیازمند باشند تا اطالعاتی مانند توضیحات تکمیلی

 !را ارائه دهند. مانعی نیست… آموزشی و
توضیحات  این جلسه قصد داریم با افزونه ای آشنا شویم که بخشی برای آموزش ووکامرس در سری
 .در اختیار ما قرار می دهد تکمیلی

http://hamyarwp.com/products-settings-on-woocommerce/
http://hamyarwp.com/products-settings-on-woocommerce/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
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  woocommerce custom product tabs liteافزونه ی

 

با کمک این افزونه می توانیم تب دیگری به بخش محصوالت اضافه کنیم تا اگر به عنوان مثال 
 .محصول ما نکات دیگری را شامل می شود به آن بیافزاییم

نصب و سپس فعال می کنیم. بعد از آن به بخش ویرایش یکی از  وردپرس افزونه را در پیشخوان
 .محصوالت می رویم

 

به بخش اطالعات  “Custom Tab ”همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید گزینه ای با عنوان
یا  اطالعات تکمیلی حتوا می باشد. شما می توانیدمحصول اضافه شده که دارای دو قسمت عنوان و م

 .نکات مربوط به محصول را در اینجا وارد کنید

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/
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 .همانطور که میبینید تبی با توجه به عنوانی که مشخص کردیم به محصول اضافه شد

 !می توانید از کد اچ تی ام ال نیز استفاده کنید توضیحات تکمیلی شما در بخش!!! نکته

 ! جمع بندی
توضیحات  گاهی اوقات پیش می آید که برای یک محصول می خواهید نکاتی را اضافه کنید و

دارید که می خواهید به صورت جداگانه در یک تب قرار گیرند! افزونه ای در ووکامرس موجود  تکمیلی
 است که این امکان را به شما عزیزان می دهد. با خواندن محتوای این جلسه می توانید افزونه را

 .نصب و با آن کار کنید

 !متشکرم که ما را همراهی می کنید

  woocommerce custom product tabs liteدانلود افزونه
 

 
 

 

 

 

 

  

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/11/HAMYARWP-woocommerce-custom-product-tabs-lite1.4.0.zip
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 جلسه بیستم: سئوی فروشگاه ووکامرس

 

 

در مورد آن صحبت کردیم و افزونه ها و راهکارهای  وردپرس یکی از مبحث های مهم که بارها برای
است. سئو یا بهینه سازی وبسایت گام مهمی برای یک سایت در  سئو متعددی را ارائه کردیم، مبحث

متفاوتی صورت می گیرد و می توان گفت به قدری گسترده است نظر گرفته می شود که به شیوه های 
که هرگز نمیتوان گفت به اتمام رسیده و تمام شده است بلکه روز به روز طبق تکنولوژی های جدید بر 

 .روی آن بحث هایی صورت می گیرد

 سئو چیست
رای ا آن کلمه بوقتی در موتورهای جستجوگر کلمه ای را جستجو می کنیم لیستی از صفحات مرتبط ب

ما باز میشود.معموال همان چند گزینه ی اول و یا در نهایت دو صفحه ی اول مطلب مورد نظر ما 
 .هست و ما وارد همین سایتها می شویم

مجموعه کار هایی هست که باعث می شود سایت ما به موتو های جستجو معرفی شده،در  سئو
باالیی قرار گرفته و درنهایت کاربر از طریق  گاهجستجوی کلمات مرتبط با سایت ما صفحات در جای

 .موتورهای جستجو وارد سایت ما شود

می باشد Yoast SEO  در وردپرس یکی از معروف ترین افزونه هایی که با آن آشنا شدیم و کار کردیم
 وجود دارد که   All in one seo packر کنار این افزونه، افزونه ای با نامکه هنرهای فراوانی دارد. اما د

http://hamyarwp.com/
http://hamyarwp.com/yoast-seo/
http://hamyarwp.com/yoast-seo/
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 !همیشه کاربران این دو را با هم مقایسه می کنند و سوال می کنند که کدام یک بهتر است
خود را با ووکامرس تطابق داده و افزونه ای مختص   all in one seoبهتر است بدانید که افزونه ی

کنیم زیرا  سئو ووکامرسی ایجاد کرده است. ما نیز تصمیم داریم فروشگاه خود را با آنفروشگاه 
فروشگاه ما بهتر باشد فروشگاه ما به صفحات اول می رسد. پس اگر موافق باشید  سئوی معتقدیم اگر

 !امروز با این افزونه و کارایی آن آشنا شویم آموزش ووکامرس در

All in One SEO Pack –WooCommerce   

 

فروشگاه ووکامرسی ایجاد شده است اما باید در نظر بگیرید که قبل از نصب و  سئوی این افزونه برای
کنید و سپس این افزونه  را نصب  All in one seop packفعال سازی این افزونه، باید اول افزونه ی

 .را نصب کنید
و کار با آن می توانید به آموزش  و آموزش راه اندازی  all in one seo packدریافت افزونه ی برای

 .آن مراجعه کنید

را نصب و فعال کنید. این افزونه خود  woocommerce all in one seo pack حال افزونه ی
کار می کند.کافیست که به   all in one seo packتنظیمات خاصی ندارد و با تنظیمات افزونه ی

 .بخش محصوالت رفته و ویرایش محصول را می زنیم

 

 

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/all-in-one-seo-pack/
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عنوان محتوای خود را وارد کنید، سپس توضیحاتی برای محصول خود بنویسید که کاراکترهای آن 
استاندارد باشند، بعد از آن هم می توانید کلمات کلیدی را برای محصول وارد کنید که در موتورهای 
جستجو شناسایی شوید و آن ها را با کاما ),( از هم جدا کنید. بقیه ی گزینه ها نیز مربوط به برخی 

 .صفات و برچسب فهرست ها می باشد

 ! جمع بندی
کنید می توانید از افزونه ای که برای این امر در  سئو سی خود راچنانچه می خواهید فروشگاه ووکامر

 .ووکامرس ساخته شده است بهره مند شوید

 !متشکرم که ما را همراهی کردید

   All in One SEO Pack –WooCommerceدانلود افزونه
 

 

 

 

 

  

http://dl.hamyarwp.com/2014/11/HAMYARWP-woocommerce-all-in-one-seo-pack1.3.4.zip
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 جلسه بیست و یکم: ویرایش فرایند خرید در ووکامرس

 

 

دارد و با توجه به مراحلی به سمت خرید هدایت شده و  فرآیند خرید هر فروشگاه اینترنتی بخشی برای
به صورت در نهایت پرداخت خود را انجام می دهد اما گاهی این فرآیند طوالنی به نظر می رسد! البته 

استاندارد ایجاد می شود ولی در بعضی از فروشگاه ها مورد نیاز نیست و می توان بخشی از فرآیند ها 
ل زیر می شک کلی برای خرید انالین به فرایند به صورت را فاکتور گرفت و راه کوتاه تری را پیمایش کرد!

 :باشد
 بازگشت ی صفحه ←بانک در پرداخت ←پرداخت ی صفحه ←خرید سبد ←انتخاب

همانطور که مشاهده می کنید هیچ بخش این فرآیند اضافی یا به درد نخور نیست و لزوما می توان 
گفت تمامی قسمت ها مکمل هم هستند و الزم می باشند اما ممکن است فروشگاه ما به گونه ای 

رد تا مراحل درصد نداشته باشد و بتوان آن را حذف ک ۱۰۰باشد که به بخشی از این فرآیند احتیاج 
کوتاه تر شوند و مشتری بسیار راحت تر به سمت خرید کشیده شود. برای اینکار افزونه ای در 

ووکامرس تعبیه شده که می تواند فرآیند مسیر خرید را کوتاه کند. به شما پیشنهاد میکنم این جلسه 
 !را با ما باشید چون مطمئنا روزی به کار شما خواهد آمد آموزش ووکامرساز

http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
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  woocommerce direct checkoutافزونه ی

 

با کمک این افزونه می توانیم مرحله ی صفحه ی کارت رو حذف کنیم یا تغییر بدیم و به صورت یک 
 .تفاهم نامه تبدیل کنیم

افزونه توسط تیم همیار وردپرس فارسی سازی شده است و از همین جا قابل دریافت می این !!! نکته
 !باشد

نصب و سپس فعال می کنیم. پس از فعال سازی از منوی ووکامرس  وردپرس افزونه را در پیشخوان
 .دیدخواهیم ” پرداخت مستقیم“گزینه ای با عنوان 

 

بر روی گزینه ی مذکور کلیک می کنیم تا وارد صفحه ی پرداخت مستقیم شویم و تنظیمات مورد نظر را 
 .اعمال کنیم

http://hamyarwp.com/
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 !در اینجا گزینه های متعددی موجود است که به معرفی هر یک می پردازیم

 .با عالمت زدن این گزینه، افزونه را فعال خواهید کرد: فعال
را به صورت مستقیم می کنید مشتری بدون آنکه  فرآیند خرید زمانی که شما: دکمه ی ادامه ی خرید

محصول دیگری را بتواند انتخاب کند، به صفحه ی پرداخت انتقال می یابد! برای همین با فعال سازی 
 .این دکمه به او امکان انتخاب دوباره داده خواهد شد

مشخص شده برای سبد خرید است! برای متن : متن دلخواه دکمه اضافه کردن به پیگیری سفارش
 اینکه دیگر سبد خریدی وجود ندارد ما می توانیم عبارت دیگری را وارد کنیم. )مانند نمونه ی وارد شده(

اینجا به ما حق انتخاب صفحه ای را می دهد که به جای صفحه ی کارت به آن : راهبری به صفحه ی
به صورت مستقیم به صفحه ی پرداخت متصل می منتقل شویم. اگر صفحه ای را انتخاب نکنیم، 

 .شوید اما اگر می خواهید صفحه ای را انتخاب کنید می توانید از فهرست کشویی انتخاب نمایید

شما می توانید صفحه ای برای قوانین و نکات قبل از خرید ایجاد کنید و در راهبری به صفحه !!! نکته
  …خت و خرید قوانین را مطالعه کند. برای این کارآن را انتخاب کنید تا مشتری قبل از پردا

 .وارد بخش برگه ها و افزودن برگه می شویم
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 راهبری“مکات قبل از خرید ایجاد کردم و حال آن را در بخش “همانطور که میبینید برگه ای را با عنوان 
 .را مالحظه کردانتخاب می کنم. به این صورت قبل از خرید می توان این صفحه ”به صفحه ی

حال به صفحه ی فروشگاه رفته و خریدی را انجام می دهیم تا نتیجه ی افزونه را بر فرآیند خرید 
 …ببینیم

 

همانطور که مشاهده می کنید دو دکمه ی پرداخت مستقیم که متعلق به کاری است که افزونه انجام 
به صفحه ی فروشگاه باز میگردد.  داده است و ادامه ی خرید که اگر قصد خرید مجدد داشته باشید

 .ولی ما بر روی پرداخت مستقیم کلیک می کنیم
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به صفحه ی نکات قبل از خرید وارد شدیم. حال می توانیم با کلیک روی لینک فروشگاه دوباره به 
صفحه ی فروشگاه بازگردیم و محصول انتخاب کنیم یا اینکه به صفحه ی تسویه حساب رفته و 

 .را انجام دهیمپرداخت خود 
 .به همین راحتی شما می توانید مراحل را تغییر دهید و یا به عبارتی ویرایش کنید

 ! جمع بندی
کوتاه تر کنید و یا قوانینی قبل از خرید مشتری برای او  فرایند خرید اگر می خواهید مراحل را در

مروز خدمت شما ارائه کردیم، مشخص کنید می توانید با کمک افزونه ی کاربردی و فارسی شده ای که ا
 .این کار را به راحتی انجام دهید

 !متشکرم که همراهی می کنید

  

  woocommerce direct checkoutدانلود افزونه ی
 

 

 

 

 

 

http://dl.hamyarwp.com/2014/11/HAMYARWP-woocommerce-direct-checkout1.1.2.zip
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 اضافه کردن محصوالت گروهی در ووکامرسجلسه بیست و دوم: آموزش 

 

 

در خدمت شما عزیزان هستیم.تا امروز آموزش های  آموزش های ووکامرس با آخرین جلسه از سری
نیاز برای یک فروشگاه ووکامرسی را ارائه دادیم و پرونده ی آن بسته می شود اما از این  اصلی و مورد

 .به بعد با معرفی و آموزش افزونه های مفید ووکامرس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود

را به فروشگاه آموزش  محصوالت گروهی امروز می خواهیم نحوه ی افزودن وزش ووکامرسآم در
دهیم. و به طور کامل توضیح دهیم که این کار یعنی چه؟ چه فایده ای دارد و در یک فروشگاه چه 

 .زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 محصوالت گروهی در ووکامرس
التی دارید که به دو صورت یا چند صورت مختلف هستند مثال فرض کنید شما در فروشگاه خود محصو

هم به صورت فیزیکی موجودند و هم به صورت مجازی یعنی یک آموزش را در نظر بگیرید که هم به 
صورت محصول مجازی و کتاب موجود است و هم می توانید کتاب فیزیکی و اصلی و صحافی شده ی 

ین یک محصول را در یک جا و با این دو خاصیت نمایش آن را خریداری کنید!چطور می توانید ا
 دهید؟

 .استفاده می کنیم محصول گروهی اینجاست که ما از ویژگی
 

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/category/tutorials/wocommerce-tutorials/
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در مرحله ی اول وارد صفحه ی افزودن محصول می شویم و یک محصول ایجاد می کنیم و آن را بر 
 …حالت گروهی قرار می دهیم

 
صورت گروهی اضافه کردیم. نیاز به تنظیمات خاصی  همانطور که مشاهده می کنید یک محصول به

قرار دهید. در اینجا من  محصوالت گروهی ندارد فقط کافیست حالت آن را در اطالعات محصول روی
بک پکیج آموزشی را در نظر گرفتم که می خواهم آن را هم به صورت مجازی و هم به صورت فیزیکی 

 .به فروش برسانم

فه کردن یک محصول جدید کلیک می کنم و اینبار همان محصول را به صورت حال بر روی گزینه ی اضا
 …ساده انتخاب میکنم

 

محصول را به عنوان یک محصول ساده در نظر گرفتم و قیمتی برای آن مشخص کردم. حال به قسمت 
 …محصوالت مرتبط می رویم
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محصول  بود و به عنوان در این بخش در قسمت گروه بندی باید محصول قبلی که مرتبط
انتخاب کردیم را وارد کنیم. تا سه کاراکتر اول عنوان را بنویسید بقیه ی عنوان نمایان می شود  گروهی

 .و میتوانید آن را انتخاب کنید

حال نوبت به آن رسیده که محصول بعدی که میخواهم به صورت الکترونیکی آن را برای دانلود افراد 
همین کتاب را در یک صفحه ی دیگر افزودن محصول قرار داده و سپس نوع آن قرار دهم اضافه کنم. 

را ساده و از نوع دانلودی انتخاب میکنم. سپس در بخش محصوالت مرتبط دوباره به محصول مادر و 
 .اصلی مرتبط میکنم و سپس آن را منتشر میکنم

 :ی زیر مواجه خواهید شد زمانی که وارد صفحه ی محصوالت و خرید این کتاب می شوید با صحنه

محصول به دو شکل مجازی و فیزیکی در یک صفحه قرار گرفته اند و هرکدام قیمت مخصوص به خود 
 .را دارند

 ! جمع بندی
اگر محصوالتی دارید که به صورت های مختلف در دسترس هستند و میخواهید به تمامی اشکال آن 

آن ها را ایجاد کنید بهتر است آن ها را در یک گروه ها را به فروش برسانید نیاز نیست چندین بار 
 .انتخاب کنید بندی قرار دهید و به صورتمحصوالت گروهی

 !متشکرم که با ما همراه بودید
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 اگر عالقه مند به یادگیری این کتاب از طریق ویدئو هستید از مجموعه ی زیر می توانید دیدن نمایید:

 

 آموزش آنالین ووکامرس

 

http://hamyarwp.com/tutorials/woocommerce/
http://hamyarwp.com/tutorials/woocommerce/
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اگر از کتاب الکترونیکی آموزش وردپرس راضی بودید و عالقه مند به یادگیری بیشتر با 
کتاب الکترونیکی آموزش  پیشنهاد می کنیمکمک کتاب های الکترونیکی هستید 

 ووکامرس را نیز دانلود نمایید!

 
 دانلود کتاب الکترونیکی آموزش وردپرس

http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://hamyarwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

