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 2صفحه 

 و رسانندمی فروش به دانلودی محصوالت وکارهاکسب از خیلی مثلا  است، متفاوت وکاریکسب هر در محصوالت نمایش شیوه
 و هندد نمایش کاتالوگ صورتبه را محصوالت خواهندمی که هستند هم هاییشرکت بیندراین اما فیزیکی محصوالت هابعضی
 .شویم ناآش وردپرس در محصوالت کاتالوگ ساخت آموزش با خواهیممی بخش این در اصل در باشند داشته نمایشی جنبه بیشتر

 

 YITH WooCommerceکاتالوگ محصوالت در وردپرس با افزونهآموزش ساخت داستان 
Catalog Mode 

ی محصوالت نمایش کاتالوگ برای اما گیردیمچاپی در اختیار مشتریان قرار  صورتبهکه  شودیمکاتالوگ در اصل به تبلیغاتی گفته 
 وکامرسیو به فروشگاه یمکناشارهدر یک سایت وردپرسی نیاز به ابزاری داریم که بتوانیم حالت کاتالوگی در وردپرس یا اگر بهتر 

  YITH WooCommerce Catalog Modeاضافه کنیم و این ابزار چیزی نیست جز افزونه 

 

 عبارت است از: YITH WooCommerce Catalog Mode افزونهامکانات ویژه 

 دارای قابلیت مخفی سازی دکمه افزودن به سبد خرید 
 رابط کاربری آسان 
 مدیران برای دارای قابلیت نمایش کاتالوگ 
 محصوالت جزئیات بخش کردن مخفیقابلیت  
 فروشگاه صفحات دیگر در کردن قابلیت مخفی 

 

 

 

 

 

 

حاال اگر آماده هستید بریم سراغ ساخت کاتالوگ  YITH WooCommerce Catalogبعد از آشنایی با امکانات ویژه افزونه 
 محصوالت در وردپرس ...
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 YITH WooCommerce Catalog Mode افزونهنصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را یا از قسمت افزونه .1
 افزونه را بارگذاری کنید.

 YITH WooCommerceافزونهو  را تایپ کنید YITH WooCommerce Catalog Modeیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
Catalog Mode کنید. را نصب و سپس فعال 

 
 

 

 

 

 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://en-gb.wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-catalog-mode/
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 کلیک کنید Catalog Modeشود، روی گزینه اضافه می YITH Plugins بانام ایگزینه (سایدبار) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
 و به قسمت تنظیمات این افزونه بروید.
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 عبارت است از: YITH WooCommerce Catalog Mode افزونهتنظیمات 

General Settings: 

Enable YITH WooCommerce Catalog Mode : این امکانات به وردپرس تیک این گزینه را بزنید. یساز فعالبرای 

Catalog Mode Settings: 

 Add to cart" button: 
1. Hide in product detail page :.برای مخفی کردن در بخش جزئیات محصوالت این گزینه را فعال کنید 
2. Hide in other shop pages : را فعال کنید.برای مخفی کردن در دیگر صفحات فروشگاه این گزینه 
 Admin View: 

1. Enable Catalog Mode also for administrators :کند.می فعال مدیران برای نیز را کاتالوگ حالت 

 

Other Settings: 

 Disable shop: 
Hide and disable "Cart" page, "Checkout" page and all "Add to Cart" buttons: 

دن های افزوو همه دکمه یدسبد خر توانید پنهان کنید، همچنین صفحه را می یدسبد خر با زدن این گزینه 
 توانید غیرفعال کنید.به سبد خرید را نیز می
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 کنید.نمایش این تغییرات را در تصویر زیر مشاهده میپیش

 
 

 :بندیجمع

 دانلودی محصوالت وکارهاکسب از عضیب، است متفاوت وکاریکسب هر در محصوالت نمایش شیوه شدید متوجه که طورهمان
 را خود محصوالت خواهندمی که هستند هم هاییشرکت بیندراین اما فیزیکی محصوالت عضی دیگرب و رسانندمی فروش به
 .باشند داشته نمایشی جنبه بیشتر و دهند نمایش کاتالوگ صورتبه

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/آموزش-ساخت-کاتالوگ-محصولات-در-وردپرس

