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تقدیم بھ

ماحصل آموختھ ھایم را تقدیم می کنم بھ آنان کھ مھر آسمانی شان آرام بخش آالم زمینی ام 
است بھ استوارترین تکیھ گاھم، دستان پرمھر پدرم، بھ سبزترین نگاه زندگیم، چشمان سبز 

مادرم کھ ھرچھ آموختم در مکتب عشق شما آموختم و ھرچھ بکوشم قطره ای از دریای بی 
کران مھربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.

امروز ھستی ام بھ امید شماست و فردا کلید باغ بھشتم رضای شما، ره آوردی گران سنگ 
تر از این ارزان نداشتم، تا بھ خاک پایتان نثار کنم ، باشد کھ حاصل تالشم نسیم گونھ غبار 

خستگیتان بزداید.

"بوسھ بردستان پر مھرتان"

ت



تقدیر و تشکر

با سپاس از سھ وجود مقدس

آنان کھ ناتوان شدند تا ما بھ توانایی برسیم 

موھایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم 

و عاشقانھ سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راھمان باشند

پدرانمان
مادرانمان

استادانمان

ث



چکیده

اگر کمی در فضای وب و طراحی سایت مطالعھ کرده باشید احتماال نام وردپرس و عبارت طراحی سایت                      
متن باز است    CMS با وردپرس بھ گوش شما خورده است. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا یا ھمان

 و با تالش چند   ٢٠٠٣کھ بھ صورت رایگان در اختیار طراحان وبسایت قرار گرفتھ است. در سال 
کدنویس خالق و خوش ذوق ھستھ اولیھ وردپرس شکل گرفت و بھ سرعت مورد استقبال واقع شد. با  

افزایش کاربران وردپرس، جامعھ کدنویسان نیز بھ سرعت پیشرفت داشت و در حال حاضر میلیون ھا نفر 
.در سرتاسر دنیا روزانھ در حال افزودن امکانات جدید بھ آن ھستند

 سال ٣ھای دیگر مانند جومال و دروپال نیز در ابتدا مسیر مشابھی را طی کردند ولی طی  CMS البتھ
اخیر وردپرس توانستھ فاصلھ خود را با رقبا بیشتر کرده و امروز سھم باالیی از وب سایت ھای جھان با 

.وردپرس طراحی میشوند

پنل مدیریت آسان، قابلیت قالب و افزونھ نویسی، ھستھ قدرتمند و بروزرسانی مستمر، دسترسی بھ منابع 
آموزشی زیاد، ھمخوانی کامل با استانداردھای سئو و … از دالیل اصلی رشد چشمگیر طراحی سایت با 

وردپرس در دنیا محسوب میشوند.

WORDPRESS ,کتاب,طراحی,اینترنت,سایتکلید واژه:

ج
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فصل اول 

مقدمھ



1

مقدمھ

وردپرس یک سیستم برای مدیریت سایت است کھ کامال رایگان در دسترس فعاالن اینترنتی قرار گرفتھ           

.  است

حرفھ مدیریت امکانات شما بھ راحت بسیار و می شود نصب کردید تھیھ کھ ھاستی روی بر  وردپرس 
ای  

   سایت رو میده. 

ھا فروشگاه ھا، وبالگ خبرگزاری، ھای سایت در امروزه آسان، کاربری منوی بھ توجھ با وردپرس 
و… 

.  مورد استفاده قرار می گیرد

این سیستم دارای افزونھ ھا و پالگین ھای بسیاری است کھ در مدیریت سایت شما بسیار تاثیرگذار است و 

.  امکانات زیادی را بھ سایت شما اضافھ می کند



.این افزونھ ھا روز بھ روز در حال افزایش است و بروز رسانی می شوند

بودن این سیستم است. کھ مورد توجھ  ”open source“ ، کد باز یاوردپرسیکی از ویژگی ھای خوب 

2

  کدنویسان و طراحان قرار می گیرد چرا کھ بھ راحتی قابل تغییر و ویرایش است. خالصھ بگم کھ این 

.  سیستم محدودیتی ندارد و می توانید آن را توسعھ بدید

درباره پروژه وردپرس فارسی

وردپرس

وردپرس یک سکوی انتشار مبتنی بر وب یا بھ بیان ساده تر یک نرم افزار تحت وب است کھ در واقع 
ادامھ 

 می باشد و توسط مت مولوگ بنیان گذاری شده است.b2موفقیت آمیز پروژه   
 

 ھم اکنون در حال گسترش این نرم افزار و پروژه Automatticمت و ھمکارانش با تاسیس شرکت   
ھای 

 می باشند.Akismetموازی آن مانند  

عمومی ترین استفاده از وردپرس برای راه اندازی یک وبالگ می باشد زیرا وردپرس دارای ھستھ ای   

قدرتمند است و پیشروترین نرم افزار در این زمینھ بھ شمار می رود.  

 استفاده می MySQL نوشتھ شده و از قدرت PHPوردپرس با زبان برنامھ نویسی محبوب و قدرتمند   

.کند  

وردپرس فارسی



 ،گناھکار ،اولین استفاده کنندگان از وردپرس در بین وبالگ نویسان ایرانی، وبالگ ھای محسن طالب

  Virtual Lifeو Alvan Web.بودند 

 برای فارسی سازی وردپرس با ارائھ علی ستاری و کامبیز مظفریاز ھمان زمان تالش ھای توسط آقایان 

3
 انتشار افزونھ تاریخ شمسی ١٣٨۴فایل ھای ترجمھ زبان و پوستھ ھای فارسی آغاز شد. در فروردین   

سرعت بومی سازی وردپرس را دو چندان کرد. تا پایان خرداد مانی منجّمیبرای وردپرس توسط آقای   
ماه 

ھمان سال نسخھ دوم آن افزونھ نیز منتشر شد و پروژه وردپرس فارسی رسما آغاز بھ کار نمود. فعالیت   

ھای این دوستان باعث افزایش چشمگیر محبوبیت وردپرس در میان کاربران وب فارسی زبان شد.  

در طی دو سال بعد، تالش ھای این دوستان در زمینھ بھ روز رسانی افزونھ، بھ روزنگاه داری   
فایل ھای 

زبان و فارسی سازی پوستھ ھا ادامھ داشت. ھمچنین با ھمکاری نزدیک تیم توسعھ وردپرس و تیم   

وردپرس فارسی بسیاری از نیازھای کاربران فارسی زبان بھ تدریج بھ متن نرم افزار وردپرس اضافھ   

شد و بسیاری از مشکالت در این زمینھ بر طرف گردید.  

  و با اضافھ شدن افراد عالقھ مند دیگری بھ این پروژه و انسجام بیشتر فعالیت ھا، ١٣٨۶از فروردین ماه 

برنامھ ریزی برای راه اندازی وب سایت و ارائھ خدمات کامل در زمینھ پشتیبانی از کاربران وردپرس   

فارسی آغاز شد.  

ھم اکنون بستھ ھای ارائھ شده توسط تیم وردپرس فارسی، وردپرس را بھ یک نرم افزار بی رقیب در 
زمینھ 



بومی سازی فارسی تبدیل می کنند. خصوصیت تمامی بستھ ھای ارائھ شده توسط تیم وردپرس فارسی   
این 

است کھ تغییری در اصل و ھستھ نرم افزار وردپرس ایجاد نکرده و ھمھ گی بھ صورت افزودنی می   

باشند.  

فعالیت ھای تیم وردپرس فارسی
بھ روز نگاه داری فایل ھای ترجمھ وردپرس بھ زبان فارسی
بھ روز نگاه داری و افزودن امکانات افزونھ وردپرس فارسی

4
ارائھ مستندات الزم بھ کاربران وردپرس فارسی در قالب ویکی
پشتیبانی وردپرس فارسی از طریق انجمن تخصصی
ارائھ پوستھ ھای استاندارد و زیبا بھ صورت مداوم

اجازه نامھ وردپرس فارسی

تمامی محصوالت تولید شده توسط تیم وردپرس فارسی ھمانند نرم افزار وردپرس بر مبنای اجازه نامھ 

  Gnu Public License (GPL).منتشر می شوند و استفاده از آنھا کامال رایگان می باشد 

کلیھ فعالیتھای تیم وردپرس فارسی بر بومی سازی نرم افزار وردپرس متمرکز بوده و این تیم مسئولیتی   

در قبال پشتیبانی و فعالیتھای وردپرس.کام ندارد.  

 

امکانات وردپرس

سازماندھی و مدیریت



نصب محلی

وردپرس برای نصب روی ھاست طراحی شده است. عالوه بر این شما قادر ھستید وردپرس را بھ روش 

.ھای گوناگون حتی روی کامپیوتر خود نصب کنید  

ھستھ قابل حمل!

شما می تونید بھ صورت درختی وردپرس رو بر ھاست خود نصب کنید. این بھ این معناست کھ   

5
وردپرس قابلیت نصب رو در یک پوشھ خاص دارا ھست. عالوه بر این قادر ھستید برای داشتن یک   

کار تمیز وردپرس را در یک پوشھ نصب و آدرس مورد نظر استفاده کنید.  

ھر اختالف ساعتی کھ دارید
وردپرس این امکان رو بھ شما می دھد کھ ساعت مورد نظر خود را با توجھ بھ ساعت جھانی تنظیم کنید. 

 ساعت و نیم جلو ھست بنابراین ٣بطور مثال اگر در تھران زندگی می کنید ساعت شما از ساعت جھان   

شما قادر ھستید تا زمان وردپرس را براحتی تغییر دھید.  

gzipقابلیت 
 کار 1 میزان مصرف پھنای باند خود را کاھش دھیدgzipشما می توانید در وردپرس با فعال کردن قابلیت 

کردن این قابلیت نیازمند پشتیبانی از این قابلیت توسط مرورگر کاربر می باشد.  

سطح دسترسی
 سطح برای کاربران تعیین کند. بنابراین با توجھ بھ سطحی کھ شما برای یک کاربر ۵وردپرس قادر است 

خاص تعیین می کنید آن کاربر بھ امکانات خاصی دسترسی پیدا می کند.  

مشخصات کاربران
ھر کاربری پس از ثبت نام می تواند مشخصاتی برای خود نظیر آدرس ایمیل – آی دی مسنجر – کمی در 

مورد خودش و … رو تعیین کند و شما می توانید ھر قسمتی را با توجھ بھ نیاز در وبالگ و سایت خود   



قرار دھید.  

نصب و بروزرسانی آسان
 دقیقھ وردپرس را نصب کنید و در مدت زمان کوتاھتری ۵شما می توانید در کمتر از 

  
 . نصب و ارتقای وردپرس در بین سیستم ھای بروزرسانی وردپرس ,آنرا بھ نسخھ جدید انتقال دھید  

ساختھ شده از نظر سادگی و سرعت بسیار معروف است .  

6
کامال دینامیک و انعطاف پذیر

شما در وردپرس چیزی با نام بازسازی نمی بینید. تمام مطالب و صفحات با توجھ بھ نیاز کاربر در ھمان 

لحظھ ساختھ می شود. این بدین معناست کھ صفحات شما بھ سرعت ساختھ و نمایش داده می شود و   

میزان حجمی کھ روی ھاست شما اشغال می شود بسیار پایین است.  

منتشر کردن کار شما

فیدھا
را ارائھ می   RDF – ٠.٣ نسخھ Atom – ٠.٩٣ و ٢ نسخھ RSSوردپرس نسخھ ھای مختلفی از فید  

دھد. ھمچنین نسخھ فید ھا تنھا محدود بھ مطالب نمی شود بلکھ وردپرس بھ شما فید ھای گوناگونی برای   

قسمت ھای مثل ھر دستھ بندی – نویسنده خاص – نظرات یک مطلب نیز می دھد.  

عالوه بر این شما قادر خواھید بود تا حداکثر میزان مطالب در یک فید را مشخص کرده و یا فیدتان را   

بطور ناقص و کامل در بیاورید.  

آدرس دھی برای مطالب شما
شما قادر ھستید براحتی فرمول آدرس دھی مطالب خود را تغییر دھید. این امکان بھ شما گستره انتخاب 

وسیعی را می دھد. در ضمن در صورت استفاده درست از این قابلیت باعث می شود کھ مطالب شما   



بسیار بھتر در موتور ھای جستجو نظیر گوگل ذخیره شود و نتیجھ آن نیز بازدید بسیار بیشتر از   
صفحات 

شما است.  

ارتباط با دیگر وبالگ ھا
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 این امکان رو بھ شما می دھد تا ارتباطPingBackوردپرس با داشتن قابلیت ھایی ھمچون بازتاب و 

بسیار بھتری با دیگر وبالگ ھا داشتھ باشید.  

طراحی و شخصی سازی

استفاده از پوستھ ھا
وردپرس بھ شما این قابلیت رو می دھد کھ پوستھ ھایی بھ صورت دینامیک بسازید و از آن ھا استفاده 

کنید. این کار با استفاده از تگ ھای پوستھ انجام می پذیرد.  

تگ ھای پوستھ
 نوشتھ شده است ولی شما برای ساخت پوستھ برای وردپرس نیازی بھ یادگیری PHPوردپرس بھ زبان 

 ندارید و کافیست در مکان ھای الزم از تگ ھای پوستھ ھا استفاده کنید PHPزبان   

ویرایش گر پوستھ
شما قادر خواھید بود مستقیما از داخل پنل مدیریتی وردپرس فایل ھای پوستھ خودتان را ویرایش کنید.

پوستھ ھای فراوان
 ھزار پوستھ است و این یعنی برطرف کردن تمام اشخاص با ھر سلیقھ ای. ۶وردپرس دارای بیش از 

 مراجعھ کنید.بھ این آدرسبرای مشاھده و دانلود پوستھ ھای فارسی شده   



افزونھ ھا
وردپرس دارای صدھا افزونھ است کھ این افزونھ ھا بھ شما این اختیار را می دھند کھ ھر قابلیتی کھ نیاز 

دارید را تنھا با چند مرحلھ ساده بھ وردپرس اضافھ کنید. بطور مثال شما بوسیلھ این افزونھ ھا قادر   

خواھید بود براحتی اقدام بھ ساخت فوتوبالگ – پادکست – گالری – فروشگاه و … کنید. برای مشاھده و   

 مراجعھ کنید.بھ این آدرسدانلود افزونھ ھای فارسی شده   
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ساخت محتوا

رمز عبور برای مطالب
شما می توانید براحتی برای مطالب و صفحات خود رمز عبور قرار دھید. بدین صورت بازدیدکنندگان 

تنھا در صورت وارد کردن رمز صحیح قادر بھ مشاھده مطالب خواھند بود.  

نام التین
شما با استفاده از این قابلیت قادر خواھید بود کھ آدرس لینک مطالب و صفحات خود را تعیین کنید. این 

قابلیت یک قابلیت رویایی برای کاربران فارسی زبان می باشد.  

فرستادن مطلب برای آینده
شما قادر ھستید مطلبی را امروز بنویسید و با تنظیم کردن آن کاری کنید کھ وردپرس بطور خودکار آن 

مطلب را در تاریخ و ساعت مشخص شده توسط شما بھ سایت بفرستد.  

مطالب چند صفحھ ای



اگر مطالب شما طوالنی ھست شما می توانید مطالب خود را بھ چند صفحھ تقسیم کنید تا دیگر کاربران 

شما نیاز بھ باال و پایین بردن صفحھ نباشند.  

بارگذاری فایل و تصاویر
شما بصورت مستقیم در قسمت نوشتن مطالب در وردپرس قادر ھستید فایل ھا و تصاویر مورد نیاز خود 

را بصورت مستقیم بارگذاری  کرده و تنھا با یک کلیک آنرا درون مطلب خود جاسازی کنید.  
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دستھ بندی مطالب

شما قادر ھستید برای یک مطلب بی نھایت دستھ بندی و موضوع تعیین کنید. ھمچنین می توانید برای 

موضوعات زیر مجموعھ و برای زیر مجموعھ ھا نیز زیر مجموعھ و الی آخر تعریف کنید .  

شکلک ھا
وردپرس بصورت خودکار کاراکترھایی مانند ":)" را تبدیل بھ شکلک ھا می کند.

ذخیره بصورت پیش نویس
خیلی از موافق ممکن ھست شما مطلبی را نیمھ کاره بنویسید. در وردپرس قادر ھستید این مطالب را کھ 

ھنوز آمادگی درج در سایت و یا وبالگ را ندارند بصورت پیش نویس ذخیره کنید تا در زمان مورد نیاز   

آنھا را منتشر کنید.  

پیش نمایش
شما می توانید ھمواره پیش نمایش مطالب نوشتھ شده را حتی بر روی وبالگ خود مشاھده کنید. جالب 

ھست نھ ؟  

ابزارھای وبالگ نویسی
وردپرس با بیشتر نرم افزارھای وبالگ نویسی ھماھنگ ھست. بوسیلھ این نرم افزارھا شما قادر ھستید 

بدون نیاز بھ مراجعھ و حتی در حالت آفالین مطالب را بنویسید و در ھنگام آنالین شدن آنھا را در   



 اشاره کرد.Windows Live Writerوبالگ منتشر کنید. از نمونھ این برنامھ ھا می شھ بھ برنامھ   

ارسال مطلب بوسیلھ ایمیل
شما قادر ھستید وبالگ خود را با ایمیل بروز کنید.

ستون کناری
شما می توانید براحتی آب خوردن ستون کناری وبالگتان را تغییر دھید. کافیھ گزینھ ھای مورد نیاز را با 
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موس کشیده و در جای مناسب رھا کنید. بھ ھمین سادگی … بھ ھمین خوشمزگی …  

بایگانی و جستجو

بایگانی
وردپرس بصورت خودکار مطالب شما رو بر حسب مقادیری دستھ بندی می کند. شما قادر ھستید دستھ 

بندی ھایی زمانی بر حسب روز – ھفتھ – ماه و سال داشتھ باشید.از دیگر دستھ بندی ھا می شھ بھ دستھ   

بندی موضوعاتی و دستھ بندی برحسب نویسنده اشاره کرد.  

جستجو
وردپرس دارای یک موتور جستجوی توکار برای مطالب شما ھست کھ کاربران بوسیلھ این جستجو می 

توانند در مطالب شما جستجو کنند. این قسمت با نصب یک پالگین می تونھ بسیار دقیق تر بشھ .  

بحث و نظرات

ساخت یک انجمن
وردپرس ابزاری برای ساخت یک شبکھ اجتماعی نیست اما با دارا بودن قابلیت ھایی چون بازتاب – 



  pingbacks.و نظرھا می تونھ ارتباط خوبی بین شما با خوانندگان و دیگر وبالگ نویسان ایجاد کند 

htmlاجازه برای تگ ھای 
 را در قسمت htmlھمھ شیطان نیستند! وردپرس بھ کاربران اجازه استفاده از تعداد نحدودی از تگ ھای 

نظرھا می دھد بطوری کھ این تگ ھا ھیچ گونھ مشکل امنیتی ای برای شما بھ وجود نمی آورند.  

11
مدیریت

شما در وردپرس می تونید مدیریت بسیار دقیقی بر روی نظرھا و بازتاب ھا داشتھ باشید. شما می تونید 

مدیریت کنید:  

تمام نظرات رو قبل از نمایش در وبالگ
نظراتی حاوی کلماتی مشخص
نظرات فرستاده شده از یک آی پی خاص
نظراتی با بیش از یک تعداد مشخص لینک

ھمچنین در کنار این گزینھ ھا یک ضد ھرزنامھ بسیار قوی نیز در وردپرس وجود دارد.

اطالع رسانی
شما می تونید وردپرس را جوری تنظیم کنید کھ در صورت ارسال یک نظر جدید و یا قرار گرفتن یک 

نظر در قسمت مدیریت بھ شما ایمیل بزنھ.  

ساخت و مدیریت لینکستان

لینکستان
بوسیلھ لینکستان شما قادر ھستید بھ دوستان و وبالگ ھای مورد عالقھ خود لینک بدھید تا دیگران را نیز 

از خواندن آنھا بی نصیب نگذارید. وردپرس با داشتن این قسمت بھ شما اجازه افزودن و مدیریت لینک   



دوستانتان را می دھد.  

دستھ بندی
شما قادر ھستید حتی برای لینک ھایتان دستھ بندی ایجاد کنید. این قابلیت بھ شما اجازه می ده تا مدیریت 

بھتری روی لینک ھایتان داشتھ باشید و بتونید بھ شیوه بھتری آنرا عرضھ کنید.  

وارد کننده
 استفاده می کردید کافیھ آدرس لینک یا فایل بالگرد یا Blogrollingاگر شما قبال از سرویس ھایی مثل 
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  OPML آنرا بھ وردپرس بدھید تا در کمتر از چند لحظھ لینک ھایی کھ در این سرویس ھا داشتید بھ 

وردپرس منتقل بشھ .  

خروجی
 می دھد. شما می توانید از این فایل بھ عنوان فایل پشتیبان OPMLوردپرس نیز برای این قسمت خروجی 

برای این قسمت یا انتقال اطالعات این قسمت بھ دیگر سرویس ھای مشابھ استفاده کنید.  

نمایش
شما قادر ھستید با استفاده از تگ پوستھ این بخش ھر جا کھ الزم ھست این لینک ھا را بھ نمایش در 

بیاورید با دستھ بندی و مرتب سازی مورد نظر خودتان.  

شما در باال با برخی از قابلیت ھای وردپرس آشنا شدید. شما بوسیلھ افزونھ ھای بسیار تولید شده برای 

وردپرس قادر خواھید بود ھر قابلیتی کھ در نظر دارید را بھ وردپرس اضافھ کنید .  

 مراجعھ کنید.این آدرس و این آدرسجھت کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ بھ   

بستھ ھای افزودنی وردپرس فارسی

افزودنی چیست

بستھ وردپرس فارسی بھ صورت افزودنی بھ وردپرس شما می باشد، بھ این معنی کھ فقط شامل فایل ھای 



شامل فایل ھای خود وردپرس نمی الزم برای سازگاری کامل وردپرس شما با زبان فارسی است و   
. باشد

شما می توانید این بستھ را ھم قبل از نصب وردپرس و ھم بر روی نسخھ نصب شده وردپرس خود   
 

اضافھ نمایید.  
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فصل دوم

تجزیھ و تحلیل
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:تعریف مسئلھ2-1

دانشجویان و افراد دیگر جامعھ میتوانند بدون اتالف وقت با استفاده از سایت کتاب فروشی از وجود کتاب     

  در کتاب فروشی اطالع پیدا کنند و اقدام بھ خرید کتاب کنند و این امکان را بھ دانشجویانی کھ در شھری  

  تحصیل میکنند کھ بھ آن آشنایی ندارند میدھد کھ با خرید انالین بدون اینکھ نیاز بھ خرید حضوری باشد 

.  اقدام بھ خرید کتاب کنند و با پست کتاب خود را خریداری کنند.

  ظاھر سایت ھای فروشگاه کتاب درست مانند ویترین ھای یک فروشگاه کتاب دارای قسمت ھای مختلفی   

  می باشد. این قسمت ھا در لیست ھا و منوھایی بھ طور منظم در صفحھ ی اصلی سایت دستھ بندی شده  

  اند تا خریدارن کتاب مورد نظر خود بھ راحتی دسترسی داشتھ باشند. منو ھا و زیر منو ھا باید قابلیت 

  این را     داشتھ باشند تا تمامی کتاب ھای فروشگاه را در خود جای دھند تا کاربر بتواند با چند کلیک بھ  



  کتاب مورد نظر خود برسد. پس داشتن منو و زیر منو مناسب کھ کاربر را سردرگم نکند بستری مناسب  

..  برای افزایش فروش سایت فروشگاھی فراھم خواھد آورد

:تحلیل مسئلھ-22

دانشجویان و تمام افراد جامعھ میتوانند با مراجعھ بھ سایت کتابفروشی انالین از موجود بودن کتاب در 

  کتاب فروشی اطالع پیدا کرده و نسبت بھ خرید انالین کتاب یا رزرو آن اقدام کنند کھ در صورت 
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  دانلودی بودن کتاب فایل را دانلود کرده و در غیر این صورت اقدام بھ خریدی حضوری یا در غیر این 

  صورت با دریافت ادرس محل زندگی با استفاده از پست کتاب را ارسال کنند.



:نیازسنجی3-2

نیازسنجی فرایندی است سامانمند برای مشخص کردن ھدفھا، شناسایی شکاف میان وضع موجود وھدفھا، 

  و سرانجام تعیین اولویتھا برای عمل و پیادھسازی راھحل ھاست. ھمچنین آن را فرایند گردآوری 

  وواکاوی اطالعاتی تعریف کرده اند کھ بھ شناسایی نیازھای افراد، گروه ھا، نھادھا، جامعھ محلی یا 

  جامعھ منتج میشود. بھ سخن سادھتر، نیازسنجی فرایند شناسایی نیازھای مھم و فراھمآوری راھھای رفع 

با شرایط کنونی جامعھ امروز ما افراد جامعھ نیازمند بھ وجود وب سایت ھایی با محیط .  آن نیازھاست

  ھایی جذاب ومطمئن و مطالب گوناگون و مفید می باشند. یکی از مھم ترین ویژگی ھای وجود وب سایت 

  ھا این است کھ افراد برای کارھای روزانھ خود با ھزینھ و صرف وقت کم تر و با سرعت باالتر انجام   

.  می دھند

:برآورد زمان2-4



مدیرت زمان پروژه، شامل فرایند ھای مورد نیازبرای تکمیل بھ موقع پروژه است. دراین حوزه دانش 

وتوالی فعالیت ھا، تخمین منابع، ومدت زمان فعالیت ھا، تھیھ وکنترل برنامھ زمان بندی مورد  تعریف  

:برای طراحی و پیاده سازی سایت کتابفروشی انالین.برسی قرارمی گیرد  

بھ یک ھفتھ زمان نیاز داریم تا ھاست و دامنھ یخریداری شده از سایت مورد نظر تائید شود تا .1

بتوانیم طراحی خود را بھ صورت آنالین آغازکنیم. 

پس ازتائید ھاست و دامنھ بھ یک ھفتھ نیاز داریم تا برنامھ ھای مورد نظر را روی کامپیوتر .2

 .خود نصب کرده وسپس پوستھ ی مربوطھ را فعال کنیم
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.بھ مدت یک الی دو ھفتھ باید روی شخصی سازی سایتکارکنیم.3

.و در آخر نیز یک الی دو روز برای تست وب سایت نیاز است.4

:برآورد دانش5-2

برای طراحی و پیاده سازی یک وب سایت فروشگاھی انالین بھ افرادی نیاز داریم کھ با نرم افزار 

.  وردپرس فارسی آشنا باشد، تا بتوانند کار طراحی را راحت تر وسریع انجام دھند

  افراد ی کھ از وب سایت ما خرید و یا بازدید ھم می کنند باید با رایانھ و اینترنت آشنایی الزم را داشت 

.  باشند تا بتوانند راحت تر خرید کنند

:شناخت مخاطب ھدف2-6

.شناسایی درست مخاطب ھدف برای ھر تجارتی یکی از مھمترین چالشھای پیشرو است

 مخاطبان این وب سایت کسانی ھستند کھ میخواھند بھ راحتی و بدون اتالف وقت از وجود کتاب در   

.فروشی اطالع پیدا کرده و اقدام بھ خرید نمایندکتاب   

:بازاریابی2-7



ازاریابی یعنی ھمگراسازی ھمھ فعالیتھای شرکت در مسیر فروش بیشتر. در واقع مھم نیست کھ بازاریابی 

  را چھ تعریف کنیم. مھم این است کھ بدانیم نمیشود در دنیای مدرن امروز بدون بازاریابی بھ فعالیت   

!  اقتصادی ادامھ داد و باز مھم تر این کھ: بازاریابی ھمان تبلیغات نیست

ما میتوانیم با در اختیار گذاشتن افراد آدرس وب سایت عالوه بر فروش حضوری فروش غیر حضوری 

  نیز داشتھ باشیم .

یا اینکھ افراد از موجود بودن کتاب در کتابفروشی اطالع پیدا کرده و سپس اقدام بھ خرید نمایند.

17

:امکان سنجی2-8

.امکان سنجی، بھ طور کلی بھ معنای بررسی و تجزیھ و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسبوکار است

  بھ عبارت دیگر، ھدف از مطالعات امکان سنجی تعیین میزان امکانپذیری و اجرایی بودن یک پروژه و  

.  ثمربخشی آن میباشد

حال وب سایت ما وب سایت فروشگاه کتاب است و برای خرید کتاب از وب سایت باید بھ رایانھ یا گوشی  

  تلفن ھمراه، اینترنت،کارت بانکی دارای رمز دوم را در اختیار داشتھ باشیم.اگر این امکانات را در 

.  اختیار داشتھ باشیم بھ راحتی می توان از سایت خرید کرد

:توانایی ھا و محدودیت ھا باتوجھ بھ برآورد ھا2-9

:توانایی ھای خرید از وب سایت

  خرید آسان تر و سریع تر کتاب

  صرف وقت کمتر

   خرید انالین و غیر حضوری

:محدودیت ھای خرید از وب سایت

  ھزینھ ھای بروزرسانی باال 

  لزوم ارتباط با طراح وب سایت جھت بروزرسانی



  وقت گیر بودن اعمال تغییرات در وب سایت

18

فصل سوم 

طراحی
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cpanel: نصب ورد پرس روی 3-1

برای این منظور اول سرویس ھاست خود را انتخاب کرده، سپس شروع بھ انجام عملیات می کنیم. قدم ھایی  

  کھ باید در این راستا برداشتھ شود بھ صورت زیر است:

خرید ھاست مناسب و ترجیحا لینوکسی از شرکت معتبر و دارای پشتیبانی .1

ثبت دامنھ مورد نظر برای سایت.2

ست کردن دامنھ با ھاست .3

چنانچھ سرویس دھنده بھ شما این ,FTPاستفاده از اطالعات ورود بھ ھاست یا اطالعات .4

اطالعات را نداد میتوانید در سی پنل ھاست خودتان آن را ایجاد کنید

دانلود آخرین نسخھ ورد پرس فارسی.5

شروع فرایند نصب و راه اندازی ورد پرس.6

 را دریافت کنید کھ معموال از  آخرین نسخھ ورد پرس ابتدا باید  Cpanelبرای نصب ورد پرس روی 

  مخزن امکان پذیر است .نکتھ جالب اینجاست کھ قبال باید نسخھ فارسی ورد پرس را نصب میکردیم و 

  حتما باید منتظر می ماندیم تا ورد پرس فارسی ان را ارائھ دھد  تا بتوان دریافت کرد .اما در حال حاضر 

  ھیچ نیازی بھ صبر کردن و حتی دریافت نسخھ فارسی نیست .ھمان نسخھ اصلی را دریافت میکنیم و در 

  ھنگام نصب زبان مورد نظر را فارسی انتخا ب می کنیم . ورد پرس خود از بیشمار زبان ھای دنیا 



  پشتیبانی می کنید .

 شوید.این وارد شدن می تواند بھ صورت مستقیم    Cpanel وارد ,پس از دریافت آخرین نگارش ورد پرس

 باشد.FTP  یا غیر مستقیم از طریق
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 بارگذاری فایل فشرده ورد پرس 3-1-1

در مرحلھ ای اول باید مطابق شکل زیر وارد پوشھ فایل ھای خود روی ھاست شوید .

3-1-1شکل 

 کلیک کنید وارد صفحھ ای می شوید کھ در سمت چپ آن مشابھ شکل زیر File Managerوقتی بر روی 

  را مشاھده می کنید .public_html  پوشھ 



3-1-2شکل 
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 ریشھ ھاست  شماست وشما باید در ھمین پوشھ فایل ھای ورد پرس خود قرار داده و public_htmlپوشھ 

  آن را نصب کنید .

 ودر نھایت نصب ورد پرس روی    public_htmlبرای قرار گرفتن فایل ھای ورد پرس در پوشھ 

  Cpanel باید مطابق شکل زیر از طریق گزینھ uploadاستفاده کنیم .



3-1-3شکل 

را   Extractآن راست کلیک کنید و گزینھ  پس از آپلود شدن فایل فشرده وردپرس باید بر روی پوشھ زیپ

  انتخاب کنید تا پوشھ ورد پرس را از زیپ خارج کنید .

22



3-1-4شکل 

داخل از را را آن زیپ فایل توانید می کنیم می  Extractرا پرس ورد نسخھ وقتی زیر شکل مطابق 
Cpanel   

  خود پاک کنید .اگر سعی کنید ھمیشھ فضای ھاست را منظم نگھ دارید بھ سرعت سایت کمک بزرگی 

میکند.   

3-1-5شکل 
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 در شکل باال کلیک می کنیم تا تمام فایل ھایی موجود را از Wordpressسپس بر روی پوشھ آبی رنگ 

 انتقال دھیم .چرا؟publice_html  درون پوشھ ورد پرس بھ بخش 

  اگر میخواھید سایت شما با زدن ادرس دامنھ نمایش داده شود باید تمامی فایل ھای اصلی ورد پرس در 

 publice_html  یا روت قرار گیرد در غیر این صورت باید انتھای ادرس اصلی/wordpress  را نیز

  وارد کنید کھ این کار بی معنی است .

publice-html انتقال فایل ھا بھ 3-1-2

ھمان طور کھ در شکل زیر میبینید برای انتقال تمام فایل ھای ورد پرس ھمھ موارد را انتخاب کرده با  

 را انتخاب کنید .move و با کلیک بر روی آن ھا گزینھ select all  گزینھ

3-1-6شکل 

را انتخاب می کنیم مطابق شکل زیر پنجره ای باز می شود کھ در این  ”Move“وقتی در شکل باال گزینھ 

مشخص شده  publice_html/wordpress/ صورت یر فعلی تمام فایل ھای وردپرس بھپنجره، مس  
 است 

را از مسیر مشخص شده در شکل پاک کنید و فایل ھا را بھ  wordpress و شما باید کلمھ  

.انتقال دھید Cpanel برای نصب وردپرس روی public_htmlپوشھ   
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3-1-7شکل 

 ساخت پایگاه داده3-1-3

تا اینجا موقعیت اولیھ وردپرس را مشخص کرده و آن را شاخھ اصلی جای دادیم. حال نوبت بھ آن 
می رسد 

  کھ پایگاه داده را تنظیم کنیم. می دانید کھ بدون اتصاالت پایگاه داده نمی توانید وبسایت خود را 
راه اندازی 

  کنید. چرا؟ چون سایت شما قرار است اطالعاتی را در دل خود داشتھ باشد و این اطالعات ھمگی 

  بصورت جدول ھای مشخصی در پایگاه داده جمع می شوند. برای این منظور در پنل ھاست بر روی 

 کلیک کنید:MySQL database  گزینھ 



3-1-8شکل 
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کھ در شکل باال مشخص شده است وارد صفحھ ای مطابق  Database® MysQl با کلیک بر روی لینک

.دیتابیس ایجاد کنیم Cpanel شکل زیر می شویم کھ باید برای نصب وردپرس روی  

3-1-9شکل 

برای پایگاه داده خود باید نامی را در نظر بگیرید و در این بخش وارد کنید، سپس بر روی دکمھ آبی رنگ

   Create database کلیک کنید. حال کمی اسکرول می کنیم تا بھ بخش MySQL User.برسیم 
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3-1-10شکل 

نصب وردپرس  در اینجا نیز باید برای پایگاه داده خود نام کاربری و پسورد بسازید. این مراحل را در 

 ھم انجام می دادیم با این تفاوت کھ در لوکال تنھا یک نام پایگاه داده کافی است. پس از   روی لوکال ھاست

 بر Add User database کلیک کنید. حال کمی اسکرول کنید و در بخش Create User  آن بر روی 

 کلیک کنید تا ھمھ موارد اضافھ شوند.Add  روی دکمھ 

 وارد کردن آدرس سایت در مرورگر3-1-4

 باید آدرس سایت خود را در مروگر وارد کنید. در صورتی       Cpanelحال برای نصب وردپرس روی 

کھ تمام مراحل فوق را بھ درستی انجام داده باشید ھنگام وارد کردن آدرس سایت خود در مرورگر با      

صفحھ ای مطابق شکل زیر مواجھ می شوید.
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3-1-11شکل 

سپس پس از عبور از صفحھ باال وارد صفحھ ای مطابق شکل زیر می شوید کھ قرار است اطالعاتی را 

…در آن وارد کنید    
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3-1-12شکل 

.سپس با زدن دکمھ “فرستادن ” وارد صفحھ ای مطابق شکل زیر بھ شما نشان داده می شود



3-1-13شکل 
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با زدن دکمھ “اجرای نصب” وارد صفحھ ای مطابق شکل زیر می شوید کھ باید در آن نام کاربری و  

انجام شود.  Cpanelنصب وردپرس روی  را مشخص کنید تا ورود بھ سیستم وردپرس  پسورد 

 بھ طور تمام و کامل  Cpanel نصب وردپرس روی ”پس از فشردن دکمھ ” راه اندازی وردپرس

انجام می شود و شما می توانید با استفاده از نام کاربری و پسوردی کھ در مرحلھ قبل تعریف کردید وارد   

.سیستم وردپرس خود شوید  

.

3-1-14شکل 
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از این قسمت برای مدیریت تمام بخش ھا و دسترسی بھ تمام بخشھای وبسایت    :  پیشخوان وردپرس2-3

.  استفاده میشود

3-2-1شکل 
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 نوشتھ ھا3-3

3-3-1شکل 

،  ھا.، دستھ ھا و برچسب ھا موجود استنوشتھ، افزودن نوشتھ ھا، گزینھ ھای ھمھ ی نوشتھ ھادر قسمت 

 کھ ایجاد کرده اید را نمایش می دھد و می توانید آن ھا نوشتھ ھاییتمامی  <<  در قسمت ھمھ ی نوشتھ ھا

.  را مشاھده و در صورت لزوم ویرایش کنید

.وارد محیط ویرایشگر وردپرس شده و می توانید محتوای خود را ایجاد کنید <<در قسمت افزودن نوشتھ

  در بخش ویرایشگر، قسمت ھای مختلفی برای ایجاد یک نوشتھ وجود دارد.

عنوان نوشتھ 1-3-3

3-3-2شکل 

.در این بخش باید عنوان مرتبط با محتوای خود را وارد کنید
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جعبھ ابزار ویرایشگر وردپرس 2-3-3

3-3-3شکل 

 در کادر قرمز رنگ، گزینھ ی افزودن پرونده چند رسانھ ای برای بارگذاری تصاویر، فایل ھا، ویدئو و 

.سایر موارد این چنینی است  

در کادر آبی رنگ دو گزینھ ی دیداری و متن را مشاھده می کنید. حالت دیداری بھ صورت پیش فرض بر  

  روی ویرایشگر قرار دارد کھ شما می توانید در آن از امکانات جعبھ ابزار استفاده کنید. اما گزینھ ی  

می باشد کھ برای تغییر کدھا و اضافھ کردن استایل ھایی می توانید از آن  HTML   متن، ویرایشگر

.  استفاده کنید

با انتخاب کادر سبز رنگ می توانید بھ حالت بدون مزاحم بروید. حالت بدون مزاحم یعنی چھ؟
  

 یعنی تمامی پنجره ھای اطراف بستھ می شوند و فقط پنجره ی ویرایشگر بھ تنھایی نمایش داده خواھد 

.شد  

.کادر بنفش رنگ تمامی ابزارھای مورد استفاده در محیط ویرایشگر را در اختیار شما قرار خواھد داد
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محیط ویرایش 3-3-3

3-3-4شکل 

در این بخش می توانید محتوای مورد نظر را وارد کنید و از جعبھ ابزار برای تغییرات بر روی آن 

.کمک بگیرید  
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وضعیت انتشار مطلب 4-3-3

3-3-5شکل 

 این جعبھ در سمت چپ قرار گرفتھ و شما می توانید وضعیت انتشار را در آن مشاھده کنید. قسمت پیش 

 نویس، بدون اینکھ مطلب شما بھ کاربران نمایش داده شود ذخیره خواھد شد و در بخش نوشتھ ھا برچسب   

.پیش نویس بھ آن می خورد  
.از این قسمت می توانید زمانبندی برای مطلب مشخص کنید تا مطلب شما در زمان معین منتشر شود
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دستھ ھا 5-3-3

3-3-6شکل 

 ا توجھ بھ فعالیت خود تعیین کردهاین جعبھ در سمت چپ قرار گرفتھ و با توجھ بھ دستھ ھایی کھ از قبل ب

 .اید، می توانید دستھ ی مورد نظر را انتخاب کرده و تیک بزنید  

برچسب 6-3-3

3-3-7شکل 



برچسب ھا یکی از مھم ترین گزینھ ھایی ھستند کھ در امر سئوی سایت بسیار موثر است و باید بسیار بھ 
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    آن اھمیت داد. فقط با توجھ یھ استانداردھای سئو باید کلمات درستی را برای آن در نظر بگیرید. کلمھ ی  

    کلیدی مورد نظر خود را انتخاب کرده و در این قسمت وارد کنید و دکمھ ی افزودن را بزنید تا اضافھ 

.    شود

 تصویر شاخص7-3-3

3-3-8شکل 

تصاویر بارزی کھ در داخل ھر مطلب بھ عنوان شناسھ ی اصلی مشخص می شود از این بخش می توانید 

.ھا ھستند Thumbnail اضافھ کنید. بھ اصطالح این تصاویر ھمان  

زمینھ ھای دلخواه 8-3-3

3-3-9شکل 

اگر زمینھ ھا یا داده ھای خاصی برای سایت خود تعیین کرده اید، می توانید از این بخش آن را بھ مطلب 

…  خود اضافھ کنید. بھ عنوان مثال دکمھ ی دانلود یا پیش نمایش و
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نامک 9-3-3

3-3-10شکل 

نامی کھ شما می خواھید بھ انتھای آدرس اصلی وبسایت شما برای این مطلب اضافھ شود. مثال اگر مطلب  

      من در مورد وردپرس  باشد، می توانم بھ انتھای آدرس سایت خود، وردپرس را اضافھ کنم

  WWW.bookkermn.ir/wordpress 

تنظیمات صفحھ 10-3-3

3-3-11شکل 

این قسمت کھ در باالی صفحھ ی ویرایشگر موجود است و بھ صورت کشویی با کلیک کردن بر روی آن 

 باز خواھد شد. در این بخش می توانید ھر گزینھ ای را کھ تمایل دارید با تیک زدن فعال و یا غیر فعال   

.نمایید تا در صفحھ ی ویرایشگر اعمال شود  
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 رسانھ4-3

رسانھ یک گزینھ در نوار کناری مدیریت وردپرس است کھ از آن برای مدیریت آپلودھای کاربرعکس، 

استفاده می شود.در قسمت رسانھ دو گزینھ وجود دارد اولین گزینھ آن  صوت، فیلم و سایر فایل ھا  

 کتابخانھ است کھ تمام فایل ھای موجود بارگزاری شده را فھرست می کند و کاربر می تواند این فایل ھا   

.را ویرایش یا حذف نماید  

گزینھ دوم افزودن است کھ امکان اضافھ کردن رسانھ جدید و بارگزاری فایل ھا را فراھم می کند. البتھ بھ 

یاد داشتھ باشید در ھنگام نوشتن مطلب ھم می توانید با گزینھ «افزودن پرونده چند رسانھ ای » تصاویر،   

.فیلم ھا و … بارگزاری کنید  

 معرفی قسمت کتابخانھ رسانھ در وردپرس1-4-3

ھمانطور کھ گفتیم این گزینھ تمام فایل ھای بارگزاری را بھ شما نمایش می دھد. برای دسترسی بھ این 

.قسمت روی گزینھ «کتابخانھ» در زیر مجموعھ «رسانھ» کلیک کنید  
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3-4-1شکل 

صفحھ کتابخانھ پرونده ھای چندرسانھ ای ھمانند تصویر زیر است کھ آخرین تصاویر، فیلم ھا، صداھا و 

.فایل ھای کھ در سایت بارگزاری کردید را می توانید مشاھده کنید  
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3-4-2شکل 

 در قسمت باالیی این صفحھ گزینھ « افزودن» وجود دارد کھ با کلیک کردن روی آن و انتخاب گزینھ 

.«گزینش پرونده ھا» می توانید یک فایل را بارگزاری نمایید  

3-4-3شکل 

:در پایین گزینھ افزودن منوی مطابق شکل وجود دارد کھ

.نمایش  فایل ھا را بھ صورت لیستی یا سطری تغییر دھید با انتخاب این گزینھ می توانید نحوه .1
.فایل ھا را بر اساس فرمت آن نمایش دھید.2
.فایل ھا بارگزاری شده را بر اساس تاریخ مشاھده کنید.3



.چندین فایل را بھ صورت ھمزمان انتخاب کنید.4
فایل ھا را جستجو کنید..5
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3-4-4شکل 

را نظر مورد فایل جزئیات توانید می آن روی کلیک با کھ دھد می نمایش را ھا فایل ھم دیگر قسمت 
مشاھده 

.کنید و نسبت بھ ویرایش و یا حذف آن اقدام کنید  

3-4-5شکل 

 معرفی گزینھ افزودن رسانھ در وردپرس2-4-3



قسمت دیگر رسانھ در وردپرس گزینھ افزودن می باشد .با انتخاب گزینھ «افزودن» امکان بارگزاری فایل 

.ھا امکان پذیر می شود  
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.با انتخاب گزینھ افزودن صفحھ ای مطابق تصویر بھ شما نمایش داده می شود.1
را آن مکان این در کردن رھا و ھا فایل کشیدن با یا کنید انتخاب را فایل توانید می گزینھ این با .2

.بارگزاری کنید
ھا فایل ویرایش امکان قسمت این در شود. می داده نمایش شده بارگزاری ھای فایل قسمت این در .3

.ھم امکان پذیر است

  

3-4-6شکل 

 ویرایش فایل ھا3-4-3

پس از آنکھ فایل ھا را بارگزاری کردید می توانید نسبت بھ ویرایش آن اقدام کنید و مواردی مانند نام، 

.توضیحات و … را تغییر دھید تا بھینھ سازی آن برای موتورھای جستجو ھم انجام گیرد  

.عنوان فایل خود را در این قسمت وارد کنید.1
.می توانید لینک فایل خود را ویرایش کنید.2
.در این قسمت نام فایل مورد نظر خود را وارد کنید.3
.توضیح مختصری از فایل خود را درج کنید.4
.فایل خود را بھ طور کامل تشریح کنید.5



می مکان این در را خود فایل اطالعات رسانی، روز بھ دکمھ زدن و اطالعات کردن وارد از پس .6
.توانید مشاھده کنید
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3-4-7شکل 
افزودن رسانھ در ھنگام نوشتن مطالب4-4-3

ھم می توانید رسانھ ھای خود مانند تصویر، فیلم، صدا و … براگزاری کنید کھ  نوشتن مطالبدر ھنگام 

 آن ھم تاثیر بگذارد. مواردی کھ در این قسمت ھم  سئویسبب جذابیت مطالب شما شود و از طرفی روی   

را ھا فایل این توانید می ھم آنجا در و شود می افزوده رسانھ کتابخانھ قسمت بھ کنید می بارگزاری   
مشاھده 

.کنید  

برای قرار دادن عکس، فیلم و…  پس از انتخاب گزینھ افزودن پرونده چند رسانھ ای در قسمت نوشتن 



بھ نسبت ھا پرونده بارگذاری گزینھ زدن با یا کرده انتخاب را یکی ھا، رسانھ کتابخانھ از مطلب   
بارگزاری 

فایل اقدام کنید. در صورتی کھ تصویر را وارد کردید می توانید آن را ویرایش کرده و مواردی مانند   

اندازه، نام و توضیحات آن را تغییر دھید.بھ این منظور روی گزینھ ویرایش تصویر کلیک کنید تا این   

.امکان برای شما فراھم شود  
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3-4-8شکل 

 برگھ ھا5-3

 می باشد . تنھا تفاوتی کھ میان برگھ بخش نوشتھ ھا در وردپرسبخش برگھ ھا تا حدود خیلی زیادی مشابھ 

ھا و نوشتھ ھا وجود دارد این است کھ برگھ ھا صفحات ثابتی ھستند کھ یکبار ایجاد میشوند و در دفعات   

 و …تماس با ما یا درباره مابعدی ھمان برگھ فقط ویرایش میشود . مثل صفحات   
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 شامل دو منو میشود :وردپرسبخش برگھ ھا در پیشخوان 

ھمھ برگھ ھا
افزودن برگھ

 ھمھ برگھ ھا :1-5-3

3-5-1شکل 



شما زمای کھ وارد منوی ھمھ برگھ ھا میشوید میتوانید لیست تمامی برگھ ھایی را کھ ایجاد کرده ایده را 

 مشاھده نمایید و آنھا را مدیریت نمایید . بھ طور مثال میتوانید یک برگھ را حذف نمایید یا آن را ویرایش   

.نمایید  
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 افزودن برگھ2-5-3

3-5-2شکل 

زمانی کھ وارد بخش افزودن برگھ میشوید میتوانید یک برگھ جدید ایجاد نمایید .



ھمانطور کھ در تصویر باال مشاھده مینمایید در صفحھ افزودن برگھ باکس ھای مختلفی وجود دارد کھ بھ 

ترتیب توضیح داده میشود .  

بخش عنوان را اینجا وارد نمایید : در این بخش شما باید عنوان نوشتھ خود را وارد نمایید .

 pdfدکمھ افزودن پرونده چند رسانھ ای : شما زمانی کھ بخواھید در داخل برگتون یک عکس یا یک فایل 
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و … قرار دھید باید با استفاده از این دکمھ ابتدا فایل مورد نظرتون رو آپلود نمایید , سپس با گزینھ

گذاشتن در برگھ آن را بین محتوای برگھ خود درج نمایید .  

متن و محتوای مطالب خودتون رو تایپ نمایید  ,wordادیتور : در باکس ادیتور شما باید مشابھ نرم افزار 

 کردن و تغییر رنگ و … بھ متن خود ظاھر قشنگ تری Boldو در انتھا با استفاده از گزینھ ھایی مثل   

بدھید.  

انتشار : در باکس انتشار گزینھ ھایی وجود دارد کھ شما میتوانید برگھ خود را قبل از انتشار تغییر دھید یا 

حتی آن را پیش نویس کنید کھ این گزینھ ھا بھ ترتیب زیر می باشد :  

وضعیت نوشتھ : در این حالت شما میتوانید مشخص نمایید نوشتھ شما در چھ وضعیتی می باشد .1
مثال وضعیت در حالت پیش نویس ھست یا منتشر شده .

 می باشد و برگھ ھا عمومی حالت بسیار جالب وجود دارد . حالت اول ٣نمایانی : در این بخش .2
رمز شما بدون اتفاق خاصی برای عموم کاربران نمایش داده میشود.در حالت دوم گزینھ ی 

 وجود داردکھ شما  میتوانید برگھ خود را با یک رمز محافظت نمایید . و افرادی کھ بخواھند دار
محتوای برگھ شما را مشاھده نمایند باید با توجھ بھ رمزی کھ شما ساختھ اید وارد شوند.در حالت 

وجود دارد کھ محتوای برگھ شما را فقط برای شما یعنی مدیر سایت نمایش خصوصی سوم گزینھ 
میدھد و برای مابقی کاربران مھمان این برگھ قابل مشاھده نمیباشد.

 بخش زیر می باشد :٣ویژگی ھای برگھ : ویژگی ھای برگھ شامل 

 – شما می توانید برگھ ھای خود را بھ صورت سلسلھ مراتبی مرتب کنید. برای نمونھ شما می توانید مادر



معرفی  و درباره شرکت داشتھ باشید و برای این برگھ، زیربرگھ ھایی با نام ھای دربارهبرگھ ای با نام   

بسازید.  مدیران شرکت

 ممکن است  قالب ھای دلخواھی برای برگھ ھایی خاص با امکانات وردپرس – برخی از قالب ھای قالب

  اضافی و یا نمایی متفاوت داشتھ باشند،  در این صورت، شما آن ھا را اینجا می بینید.

47

 – برگھ ھا معموال براساس حروف الفبا مرتب شده اند. اما شما می توانید ترتیب خود را بوسیلھ ی چیدمان

در این کادر وارد کنید., برای اولی١  وارد کردن یک عدد مثالً 

تصویر شاخص : معموال برگھ ھا یک عکس اصلی دارند و چندین عکس, داخل برگھ . تصویر شاخص 

  برای شما عکس اصلی یک برگھ را مشخص مینماید و میتوانید عکس اصلی برگھ خود را از این طریق 

  آپلود نمایید.

 ووکامرس چیست ؟6-3

   ھمان طور کھ گفتیم ووکامرس یک افزونھ است. اینکھ انتظار داشتھ باشید در پاسخ سوال ووکامرس 

 بگوییم یک سیستم فروشگاه  ساز است، انتظار بھ جایی است و برازنده ووکامرس با این ھمھ ?چیست

.امکانات است اما در واقعیت این چنین نیست و تنھا یک افزونھ برای ساخت فروشگاه اینترنتی است

.می دھد وردپرس ووکامرس بھ شما امکان فروش محصوالت و خدمات را بر بستر

کاربردھای ووکامرس 1-6-3



با کمک ووکامرس می توانید محصوالت فیزیکی و دیجیتالی خود را بفروشید و بھ طور کامل مدیریت 
 درصد امکان کنترل تمام اطالعات فروشگاه، پشتیبانی در حالت نسخھ موبایل و… را ١٠٠کنید. شما 

.خواھید داشت

 درصد از فروشگاه ھای ۴٢ووکامرس بھ گونھ ای زیبا طراحی شده و کاربرپسند است کھ در حال حاضر 
اینترنتی را بھ خود اختصاص داده است. اما بھتر است قبل از ھر چیزی دقیقا بدانید ووکامرس چیست و 

چرا باید از آن استفاده کنیم؟

چرا باید از ووکامرس برای ساخت فروشگاه اینترنتی خود استفاده کنیم؟ 2-6-3
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   میالدی توسط یک تیم قدرتمند و حرفھ ای ایجاد شد و روز بھ روز با ٢٠١١ووکامرس از سال 

پیشرفت ھایی رو بھ رو شد کھ محبوبیت و شھرت خود را مدیون ھمین رشد صعودی است. ھمانند سیستم 

.مدیریت محتوای وردپرس، افزونھ ووکامرس نیز کامال رایگان و متن باز است

مھم تر از ھمھ اینکھ ھر فرد مبتدی و حرفھ ای می تواند یک فروشگاه اینترنتی مطلوب و جذاب را در 

.سطح عالی ایجاد کند و بھ ھیچ گونھ کدنویسی احتیاح نخواھد داشت

 آغاز بھ نصب ووکامرس روی وردپرس3-6-3

بھ بخش مدیریت سایت وردپرس خود مراجعھ کنید.
 افزودن <برای افزودن افزونھ وارد این قسمت شوید: افزونھ ھا Plugins > Add New 
در قسمت جستجوی افزونھ ھا عبارت «WooCommerce» را جستجو کنید.
 نصب ووکامرس بھ صورت دستی با مراجعھ بھ مخزن افزونھ ھای وردپرس، دانلود بستھ و کپی

.آن روی وردپرس نیز امکان پذیر است



3-6-1شکل 

 «از بین افزونھ ھای پیشنھادی ووکارس را انتخاب نمایید و بر روی دکمھ «ھم اکنون نصب کن
.کلیک کنید. سپس افزونھ را فعال نمایید

بعد از مراحل نصب حاال باید فروشگاھتان را راه اندازی کنید.
ابتدا صفحھ خوش آمدگویی باز میشود، با زدن دکمھ Let’s go وارد مرحلھ بعدی شوید.
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3-6-2شکل 



   پرداخت و کاربری حساب خرید، سبد فروشگاه، اصلی صفحھ شامل ضروری برگھ چند صفحھ این در 

ویژه صفحات در ھا Shortcodeدرج از استفاده با ووکامرس صفحات از برخی عملکرد می شوند. ایجاد 

.ادامھ دھید Continue و برخی دیگر بھ صورت زیرساختی می باشد، با زدن دکمھ ادامھ یا
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3-6-3شکل 

 تنظیمات محلی فروشگاه اینترنتی4-6-3

در این بخش از شما مکان فروشگاه و پول رایج فروشگاه را تعیین می کنید، برای قسمت اول، کشور 
ایران 

 
  و شھر محل فروشگاه را جستجو و انتخاب نمایید، برای انتخاب ارز لایر در ایران، می بایست تنظیمات 

 
  مرحلھ ی بعدی را بھ حالت پیش فرض رھا کنید و پس از تکمیل نصب ووکامرس، با دانلود بستھ مورد 

 
.  نیاز، این کار را انجام دھید
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3-6-4شکل 

 راه اندازی حمل و نقل و مالیات5-6-3

در این بخش،در مورد مالیات بر فروش، و یا حمل و نقل کاالھای فیزیکی بھ مشتریان گزینھ ھایی در 

  اختیار شما قرار می گیرد. تمامی این گزینھ ھا پس از تکمیل نصب ووکامرس نیز قابل تغییر ھستند و 
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.می توانید تکمیل آن ھا را بھ بعد موکول کنید

سوال نخست: آیا مایل بھ حمل و نقل محصوالت ھستید؟
سوال دوم: آیا می خواھید مالیات بر فروش را داشتھ باشید؟

.بھ مرحلھ ی بعد بروید Continue با زدن دکمھ ادامھ یا

3-6-5شکل 

 شیوه ھای پرداخت در فروشگاه اینترنتی ووکامرس6-6-3

این مرحلھ در رابطھ با شیوه ی پرداخت ھای قابل پذیرش در فروشگاه شما گزینھ ھایی در اختیارتان قرار 
 

  می دھد. پرداخت ھای متداول با استفاده از بانک ھا را در آینده با نصب افزونھ ھای مرتبط بھ انجام 
خواھیم 

.  رساند. در حال حاضر ممکن است بخواھید پرداخت در محل یا پرداخت با فیش بانکی را فعال کنید

.، بھ مرحلھ ی بعد برویدContinue   با زدن دکمھ ادامھ یا
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3-6-6شکل 

!  نصب بھ پایان رسید7-6-3

.   فروشگاه شما آماده شد
.کلیک کنید !Create your first product برای ساختن اولین محصول، روی دکمھ
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3-6-7شکل 
 اضافھ کردن امکانات محلی مربوط بھ زبان فارسی و ارز لایر و تومان8-6-3

   <اولین اقدام بعد از نصب فروشگاه، فارسی کردن آن است. برای این کار باید بھ منوی «افزونھ ھا 
 

.را جستجو و نصب و فعال نمایید Persian Woocommerce  افزودن» مراجعھ کنید و افزونھ

3-6-8شکل 
پیکربندی» مراجعھ کنید و جایگاه فروشگاه را ایران و  <پس از نصب این افزونھ، بھ منوی «ووکامرس   
  
شھر مورد نظر انتخاب نمایید و واحد پولی را لایر یا تومان انتخاب کرده و بقیھ تنظیمات را بستھ بھ نیاز   

.خود تغییر دھید  
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تنظیمات درگاه ھای پرداخت9-6-3

 
این قسمت نحوه پرداخت مشتری را مشخص می کند، گزینھ ھای پیش فرض شامل انتقال مستقیم بانکی، 

    پرداخت از طریق چک، پرداخت ھنگام دریافت و کارت اعتباری است، گزینھ کارت اعتباری از سیستم

 mijireh  استفاده می کند کھ در ایران قابل استفاده نیست، اما گزینھ ھای پرداخت از طریق چک، انتقال

  مستقیم بانکی و پرداخت ھنگام دریافت را می توانید فعال کنید.برای پرداخت آنالین می توانید از درگاه 

  ھای پرداخت استفاده کنید و آنھا را بھ این لیست اضافھ کنید، بعضی از آنھا نیاز بھ کد نویسی دارند اما 

  برای بسیاری از آنھا افزونھ ھای الزم نوشتھ شده است و از اینجا قابل دریافت است. برای استفاده از این 

  درگا ھای پرداخت بایستی در آنھا ثبت نام کرده و شناسھ مورد نظر خود را دریافت کنید و سپس 

.  تنظیمات مربوطھ را از طریق لینک باالی صفحھ درگاه ھای پرداخت انجام دھید

3-6-9شکل 
 

3-6-10شکل 
افزودن محصول در ووکامرس10-6-3

در منوی مدیریت وردپرس بھ قسمت محصوالت و سپس افزودن محصول می رویم. نام محصول و 
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.اطالعات مربوط بھ آن را در کادر ھا وارد کنید

3-6-11شکل 
 نوع ۴زیر قسمت پیش فرض ویرایشگر وردپرس کادر اطالعات محصول مشاھده می شود. ووکامرس از 

:  محصول پشتیبانی می کند

3-6-12شکل 
.محصول ساده : این گزینھ برای قرار دادن محصوالت ساده و معمول است

 
محصول گروھی : این گزینھ را برای محصوالتی کھ انواع مختلفی از آن است قرار دھید. 

 
محصول خارجی/ وابستھ : این گزینھ برای معرفی محصوالت فروشی آنالین است کھ در سایت شما 

.  معرفی شده و نمایش داده می شود اما در سایت دیگری بھ فروش می رسد

محصول متغییر : این گزینھ پیچیده ترین نوع از انواع محصوالت است و معموال برای محصوالت از نوع 

  پوشاک بھ کار می رود، زیرا در تنظیمات آن می توان سایر ویژگی ھای متفاوت محصول را معرفی 

…   کرد، مثل سایز، رنگ و

برای برپا سازی فروشگاھی پرمحصول و در عین حال مرتب و طبقھ بندی شده، ھنگام افزودن محصول 

.  از دستھ ھا و زیردستھ ھای خوبی برای محصوالت خود استفاده کنید
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افزودن محصول ساده

برای افزودن محصول ساده، پس از قرار دادن نام و توضیحات، در کادر اطالعات محصول، نوع 

.  محصول را روی محصول ساده بگذارید

تنظیمات تب اصلی

برای  SKU فیلد موجودی : این فیلد در قسمت تنظیمات ووکامرس توسط گزینھ فعال کردن فیلد

  محصوالت می تواند فعال یا غیر فعال شود. این فیلد کد محصول است. برای اجتناب از تداخل کد 
 

.  محصول با کد نوشتھ بھتر است ابتدا حرف و سپس کد بگذارید

.  فیلد قیمت اصلی : در این قیمت محصول را وارد می کنید

  فیلد قیمت فروش فوق العاده : در این فیلد قیمت محصول در فروش فوق العاده را وارد می کنید. حتما 

  زمان ھای خاصی را برای حراجی یا پایین آوردن قیمت محصوالت دارید. از ابتدا می توانید قیمت ھای 

.  فروش ویژه را وارد کنید

.  فیلدھای تاریخ فروش ویژه : در این تاریخ فروش فوق العاده را ھمراه با شروع و پایان آن مشخص کنید
تنظیمات تب دارایی

.  توسط گزینھ ھای این تب انبار را مدیریت می کنید

تنظیمات تب حمل و نقل

در این تب وزن و ابعاد محصول را مشخص می کنید ، از کالس ھای حمل و نقلی کھ در تنظیمات 

.  ووکامرس ایجاد کرده اید برای حمل و نقل محصول انتخاب کنید

تنظیمات تب محصوالت مرتبط

در تب محصوالت مرتبط فیلد ھای “پیشنھاد خرید بھتر” و “محصوالت مشابھ” را می بینید. با شروع بھ 

  نوشتن نام محصول در این فیلد، لیست محصوالت برای شما نمایش داده می شود ، گزینھ “پیشنھاد خرید 
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.  بھتر” محصوالت مرتبط با این محصول است کھ نسخھ بعدی یا باالتری از آن ھستند 

تنظیمات تب صفت ھا

.  این تب برای محصوالت متغیر استفاده دارد و در ادامھ بررسی خواھد شد

تنظیمات تب پیشرفتھ

در تب پیشرفتھ می توانید موقعیت سفارشی محصول در منو را قرار دھید. یادداشتی برای مشتری پس از 

.  خرید بگذارید و اجازه ی بررسی محصول و نقد کردن آن را بھ کاربران بدھید

افزودن تصویر بھ محصول

برای افزودن عکس بھ محصوالت دو کادر گالری محصول و تصویر شاخص وجود دارد. در کادر گالری 
  

  محصول می توانید چند عکس انتخاب کرده و آنھا را قرار دھید تا در صفحھ محصول نمایش داده شود. 

  تصویر شاخص نیز عکسی برای محصول است کھ در صفحھ فروشگاه برای محصول نمایش داده می 
 

.  شود
 

3-6-13شکل 
افزودن محصول گروھی

برای افزودن محصولی گروھی در کادر اطالعات محصول از منوی بازشنی گزینھ محصول گروھی را 
 

بخش کامپیوتر یک محصول گروھی می شود ، سپس     انتخاب کنید وآن را منتشر کنید ، برای مثال
 

  محصول یا محصوالتی ساده بسازید و در تب محصوالت مرتبط در قسمت گروه بندی محصول مادر یا 
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کتاب مفاھیم سیستم عامل می شود کھ در تب    گروھی را انتخاب کنید ، برای مثال گزینھ محصول ساده

را انتخاب    محصوالت مرتبط و قسمت گروه بندی بایستی محصول گروھی یعنی ھمان بخش کامپیوتر

.  کنید

افزودن محصول مجازی
 

ھنگام افزودن محصولی ساده، گزینھ مجازی وجود دارد کھ می توانید آن را تیک بزنید ، با این کار 

  محصول نیازی بھ ارسال و حمل و نقل نداشتھ و فیلدھایی مثل وزن و ابعاد حذف می شود ،  مانند 

.  فروشگاه وی پی فارست کھ محصوالت آن مجازی ھستند

افزودن محصول قابل دانلود

ھنگام افزودن محصولی ساده، گزینھ قابل دانلود وجود دارد کھ می توانید آن را تیک بزنید. با این کار در 

:  فیلد اضافھ می شود٣  تب اصلی 

.آدرس فایل ھا : آدرس فایلی کھ پس از خرید لینک دانلود ان نمایش داده شود است
محدودیت دانلود : تعداد دفعات دانلود توسط این گزینھ مشخص می شود ، برای نامحدودیت در دفعات 

.  دانلود این فیلد را خالی بگذارید

انقضای دانلود : این فیلد تعداد روزھای فعال بودن لینک دانلود را پس از خرید کاربر مشخص می کند ، 

.  در صورت خالی گذاشتن فیلد، لینک ھیچگاه منقضی نمی شود

می توانید گزینھ قابل    اگر محصولی دارید کھ ھم نسخھ فیزیکی و ھم نسخھ دیجیتالی دارد مثل کتاب

  دانلود را تنھا تیک بزنید ، با این کار تب حمل و نقل حذف نمی شود و می توانید ھر دو نوع را داشتھ 

  باشید ، اما اگر فیلد مجازی را تیک بزنید تنھا محصول دیجیتال خواھید داشت و تب حمل و نقل حذف 
 

.  خواھد شد
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افزودن محصول خارجی/ وابستھ

این گزینھ برای محصوالتی کھ در سایت دیگری بھ فروش می رسد بھ کار می رود ، کاربران در 

  فروشگاه نیز بھ جای دکمھ افزودن بھ سبد خرید ، لینکی بھ سایت فروشنده مشاھده خواھند کرد ، در تب 

.  اصلی پس از انتخاب این نوع ، فیلدھایی برای لینک و متن دکمھ افزودن خواھد شد کھ آنھا را پر کنید

افزودن محصول متغییر
 

ھمان طور کھ گفتھ شد این نوع محصول قابلیت سامان دھی انواع مختلفی از یک محصول را دارد ، 

  محصولی با رنگ، سایز، قیمت ، ابعاد و وزن ھای متفاوت. ابتدا نوع محصول را روی محصول متغییر 

  قرار دھید ، سپس در تب صفت ھا ، ھر تعداد صفت کھ محصول شما دارد قرار دھید ، برای مثال 

..   رنگ، سایز و
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 شروع نصب قالب از طریق پنل مدیریت وردپرس7-3

بعد از باز شدن پنل مدیریت باید بھ منوی نمایش  قسمت پوستھ ھا بروید. در اینجا می توانید قالب ھای  

.  وردپرسی خود را مدیریت کنید

3-7-1شکل 

 بعد از ورود بھ صفحھ پوستھ ھا سھ قالب پیشفرض وردپرس را مشاھده خواھید کرد، برای اضافھ کردن 

.قالب جدید باید بر روی دکمھ افزودن پوستھ تازه کلیک کنید  

3-7-2شکل 
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 گرفتھ میشود و ما کاری بھ این  wordpress.org صفحھ ای میاد کھ چند تا قالب در اون است و از سایت

 
قالب ھا نداریم چون انگلیسی ھستند و مناسب سایت ھای فارسی نیستند. اما در ھر صورت اگر دوست   

.دارید این قالب ھا را روی سایتتان نصب کنید مشکلی نیست  

نصب قالب ھا از مخزن وردپرس 1-7-3

می توانید از منوی فیلتر قالب ھا، قالب مد نظر خودتان را با ھر طرح و رنگی کھ دوست دارید پیدا کنید.

 اینجا ھزاران قالب وردپرسی آماده موجود ھست کھ می توانید آنھا را مطابق سلیقھ خودتان استفاده کنید.   

.پس می توانید از منوی صافی خصوصیات، قالب مورد نظر خودتان را پیدا کنید   

3-7-3شکل 

 موضوع، طرح و یا شاخص ھای مورد نظر خود را از این بخش انتخاب کنید و لیست قالب ھا را مشاھده  

.خواھید کرد. با کلیک روی پیشنمایش ھر قالب، می توانید دموی آنالین قالب را ببینید  

.  ھمچنین برای نصب ھر کدام از قالب ھای مخزن وردپرس، روی دکمھ نصب کلیک کنید
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3-7-4شکل 

آپلود قالب وردپرس از روی کامپیوتر شخصی 2-7-3

.برای اضافھ کردن قالب از کامپیوتر شخصی از باالی صفحھ بر روی دکمھ بارگذاری پوستھ کلیک کنید

3-7-5شکل 

.صفحھ ای شبیھ بھ صفحھ زیر برای شما باز خواھد شد
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3-7-6شکل 

کلیک کنید و فایل زیپ قالب را از کامپیوتر شخصی خود  choose file در این صفحھ باید بر روی دکمھ

.انتخاب کنید. سپس روی ھم اکنون نصب کن کلیک کنید و صبر کنید تا پوستھ بارگذاری شود  

خطا موقع آپلود قالب وردپرس 3-7-3

اگر در حین اپلود قالب با ارور زیر مواجھ شدید باید حجم اپلود داخل وردپرستون را افزایش بدید کھ  

.برای این کار استفاده کنید افزایش حجم آپلود در وردپرس   میتوانید از

3-7-7شکل 

در صورتی کھ موفق بھ افزایش حجم آپلود وردپرس نشدید یا ھاستینگ بھ شما اجازه اینکار را نمی دھد    

آپلود و اکسترکت کرده و سپس بھ بخش  wp-content/themes   می توانید فایل زیپ قالب را در پوشھ

.پوستھ ھا از پنل مدیریت وردپرس رفتھ و قالب را از آنجا فعال کنید <نمایش 

. خب اگر ھم قالب با موفقیت اپلود شد، صفحھ ای مثل صفحھ زیر براتون میاد



65

3-7-8شکل 

خب ھمونطور کھ میبینید بر روی فعال کردن کلیک کنید قالب روی سایت شما فعال می شود و کار نصب    

.   قالب وردپرس تموم شد
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Zarinpal simple Shopping Cart  افزونھ3-8

 طبق دستورالعمل افزونھ ھا، افزونھ را نصب و فعال می کنیم. پس از فعال سازی گزینھ ای با عنوان 

“آسان پرداز زرین پال” در منوی تنظیمات مشاھده می شود. با کلیک بر روی آن، بھ بخش تنظیمات   

.افزونھ منتقل می شویم  

3-8-1شکل 

.تنظیمات افزونھ بھ زبان فارسی است و بسیار واضح است اما برای اطالع بیشتر توضیحاتی می دھیم

ZP.id : دریافت خواھید کرددرگاه زرین پالشناسھ ای است کھ پس از ثبت نام در  شما .



.مشخص است کھ باید نامی برای سبد خرید خود مشخص کنید عنوان سبد خرید :
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اگر سبد خرید خالی باشد، چھ پیامی بھ کاربر نمایش   نوشتھ مورد نظر در صورت خالی بودن سبد خرید :

.  داده شود

.بھ تومان مشخص شده است واحد پول :

اگر محصول شما بھ صورت فیزیکی است، می توانید ھزینھ ی ارسال را در این قسمت ھزینھ ارسال پایھ:

.  وارد نمایید

مزیتی است برای افرادی کھ تعداد بیشتری از یک  : ھزینھ ارسال رایگان برای سفارشات بیش از

.  محصول خرید می کنند و شما می خواھید ھزینھ ی ارسال دریافت نمایید

در اینجا می توانید تصویری برای سبد خرید مشخص کرده و  : عکس و یا نوشتھ افزودن بھ سبد خرید

.  آدرس تصویر را وارد کنید یا نوشتھ ای وارد کنید

صفحھ ای از سایت کھ پس از خرید بھ کاربر نشان داده می شود را وارد  آدرس صفحھ بازگشت از خرید :

.  کنید

3-8-2شکل 

.در صورت تمایل می توانید آدرس لیست محصوالت را در این بخش وارد کنید :آدرس صفحھ محصوالت



در صورتی کھ می خواھید تصویر افزودن بھ سبد خرید پنھان شود،  :پنھان سازی عکس افزودن بھ سبد

68

.می توانید این گزینھ را عالمت بزنید  

.پس از انجام تنظیمات بر روی گزینھ ی بھ روز رسانی کلیک کنید تا تنظیمات شما ذخیره شود  

:حال برای استفاده از افزونھ می توانید از دستورالعمل ھای زیر استفاده کنید  

-wp_cart:PRODUCT]  برای افزودن لینک افزودن بھ سبد خرید از شورت کد.1
NAME:price:PRODUCT-     PRICE:end] در صفحات و یا نوشتھ ھای خود استفاده

با قیمت آن پر  PRODUCT-PRICE با نام محصول و PRODUCT-NAME .نمایید
.نمایید

در  [show_wp_shopping_cart]  برای افزودن سبد خرید کافی است شورت کد.2
.صفحات و یا نوشتھ ھا و یا  ابزارک ھای سایت قرار دھید
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فصل چھارم

تست و نگھداری
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: نگھداری-14

سایت نیاز بھ نگھداری دارد و پشتیبانی سایت از طراحی سایت مھم تر می باشد. زمانی کھ طراحی وب 

  سایت انجام گردید پس از آن نیروھای پشتیبانی وب سایت می بایست صحت عملکرد وب سایت را 

  تضمین نمایند و در صورت بروز خطا در وب سایت مشکالت بھ وجود آماده را مرتفع نمایند. آنالین 

  بودن وب سایت ھم بھ دامنھ و ھاستینگ وب سایت و ھم بھ وب سایت طراحی شده بستگی دارد و در 

.  صورتی کھ مشکلی برای یکی از این موارد بھ وجود آید ممکن است سایت شما بارگذاری نگردد 

  امروزه سایت ھای بسیاری زیادی در حال رقابت با یک دیگرھستند برای حفظ مشتریان خود میبایست 

  سایت بروز شده ای داشتھ باشیم بدین صورت ھرسھ ماه یکبار سایت خود را بروز رسانی کنیم 

.  وجدیدترین کتاب ھا را در سایت قرار دھیم و بھ مناسبت ھای مختلف تخفیف ویژه قرار دھیم
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فصل پنجم

نتیجھ گیری، ارزیابی و پشنھادات
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:نتیجھ گیری 1-5 

 وب سایت ھا دارای ظاھری آراستھ منظم و جداب باشند. و محتوای آن کامل مفید و منطقی باشد
.محتوایی داشتھ باشد وحدت

رنگ ھا و تصاویر استفاده شده در وب سایت می بایست متناسب با موضوع آن وب سایت باشدتا 
.کاربران زیادی را بھ خود جذب کند بتواند

 محتوای وب سایت موردنظربا توجھ بھ موضوع باید پاسخگوی نیاز ھای جامعھ باشد نگھداری و
.آسان باشد ارتقاع آن

با توجھ بھ کاربرد وب سایت مزایای آن باید نسبت بھ معایب بیشتر باشد.

:ارزیابی2-5

با قرار دادن فرم نظرسنجی در وب سایت و پرسیدن سوال ھای متفاوت از کاربران ھم چنین نظرسنجی 

.ازصاحب نظران در زمینھ ی طراحی وب سایت ،سایت خود را بھ بھترین نحو ممکن ارتقا دھیم  

:پیشنھادات3-5

طراحی صفحھ وب سازگار با موبایل

نیاز بھ وب سایتی سازگار با موبایل، غیر قابل انکار است. در حال حاضر، موبایل ھا جایگزین   

ھای رومیزی برای بسیاری از کاربران شده اند و گوگل بھ طور واضح اعالم کرده  از رایانھ بسیاری   

سازگار با موبایل امتیازات ویژه ای می دھد. برای صاحبان مشاغلی کھ میخواھند  است کھ بھ سایت ھای  

.سایت خود را با موبایل سازگار کنند داشتھ باشند، الزم است کھ وب بیشترین حضور آنالین را  
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