ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ وردﭘﺮس

ووﮐﺎﻣﺮس ،آﺳﺎن ،راﯾﮕﺎن و در دﺳﺘﺮس و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
وارد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ وردﭘﺮس و ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ووﮐﺎﻣﺮس ﯾﮑﯽ
از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻫﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ وردﭘﺮس و ووﮐﺎﻣﺮس ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮا دﻫﯿﻢ ﭘﺲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﮑﯿﺪه آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
دو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎس و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از آن؟

ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی وردﭘﺮس در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ؟
ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورد؟
ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ووﮐﺎﻣﺮس ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ؟
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .1ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻓﺮادیﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﻮﻧﺪ و از ان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای زﯾﺎد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را از ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،وردﭘﺮس ،ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺳﺎده ﺑﺎ وردﭘﺮس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ را در اﺑﺘﺪای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاﻓﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

 .2ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ روش ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ در
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روش ﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻠﯿﻮرد ،ﺑﺮوﺷﻮر ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ،ﺑﻨﺮ
ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻣﺎ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ روش ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از اﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده
اﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺳﺌﻮ ،ﮔﻮﮔﻞ ادز ،ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ وردﭘﺮس و ووﮐﺎﻣﺮس)اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻗﻮی
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ ورﭘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ان ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ورد ﭘﺮس ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
وردﭘﺮس ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
 .1وردﭘﺮس ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺼﺐ و ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وردﭘﺮس ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد
راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از وردﭘﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﮏ اﻧﺪ  back endﻫﻤﻮار و ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
 .2اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای وردﭘﺮس وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن اﺳﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ اﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ دروردﭘﺮس ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
وردﭘﺮس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺧﻮد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
 .3اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وردﭘﺮس ﺑﺮای ﺳﺌﻮ
ﺳﺌﻮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ و ارزان ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .وردﭘﺮس ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ  Yoastاﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺪو
از زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﻮد.
 .4راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی وردﭘﺮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ  CMSﻫﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آﺳﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای داﻧﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا
ﮐﺎرﺑﺮی  CMSرا ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وردﭘﺮس
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ داﻧﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
 .5وردﭘﺮس ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ
وردﭘﺮس ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از وردﭘﺮس ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ وردﭘﺮس را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ﺧﺒﺮی و ﺑﻼگ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و
… ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 .6ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ در وردﭘﺮس
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ در وردﭘﺮس ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در

ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وردﭘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ) : (Mercedes Benzﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮردروﺳﺎزی آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﻮدرو ﻫﺎ را
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وﺑﻼگ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﮏﺑﺮی  :ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وﺑﻼگ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮزﯾﻼ  :ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮزﯾﻼ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻌﺮوف ان ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ وﺑﻼگ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ وردﭘﺮس
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی وردﭘﺮس ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ووﮐﺎﻣﺮس آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺑﺰار
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی وردﭘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

 WooCommerceﭼﯿﺴﺖ؟
ووﮐﺎﻣﺮس ﯾﮑﯽ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی وردﭘﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از  CMSوردﭘﺮس اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ وردﭘﺮس ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ اﻓﺰوﻧﻪ  wocommerceروی ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وردﭘﺮس اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ووﮐﺎﻣﺮس
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ووﮐﺎﻣﺮس ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت در ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد:
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﮐﺎﻻ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت داﻧﻠﻮدی ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪی.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ  woocommerceﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی  categoryﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی  commentﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ارﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ ووﮐﺎﻣﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻧﻤﻮداری ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﻟﯽ را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ووﮐﺎﻣﺮش وﺟﻮد دارد.
ﺳﺎزﮔﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ووﮐﺎﻣﺮس  woocommerceاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮاح
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

آﻣﺎر ﻫﺎی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه :

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ووﮐﺎﻣﺮس ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  33.000ﺑﺎر داﻧﻠﻮد ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﯽ و ﺳﻪ درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ووﮐﺎﻣﺮس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ
ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ووﮐﺎﻣﺮس و وردﭘﺮس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز  opensourceآن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ  CMSﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده :ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﮔﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ووﮐﺎﻣﺮس ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از اﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ روز ﺑﺎگ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ از آﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﺣﺪود  2اﻟﯽ  3ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﻌﺪ آن را ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﺑﺎگ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ووﮐﺎﻣﺮس در  SEOﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﭼﻮن وردﭘﺮس اﺑﺰارﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ seo
ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ ووﮐﺎﻣﺮس و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺌﻮ ﺷﻮد.
و در ﭘﺎﯾﺎن :ووﮐﺎﻣﺮس ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ) راﯾﮕﺎن و ﺣﺘﯽ
ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮس اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد.
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 22آﺑﺎن 1398
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