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 یانتخاب قالب وردپرس یبرا یاساس اریمع ۱۰

 

در انتخاب آن عجله کرد. چون اگر انتخاب قالب  دیاست که نبا ییکارها نیتر یاطیاز ح یکیانتخاب قالب وردپرس 

 یکرد و چون در ابتدا دیبرخورد خواه یا دهیخود به مشکالت عد ینرتنتیدر کسب و کار ا رد،یصورت نگ یبه درست

شام متام خواهد شد؛ پس متام دقت خود را در انتخاب قالب  یگران برا یمسئله کم نیحل کردن ا دیراه قرار دار

 .دیسب و کارتان به کار ببندک یمناسب برا
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 تیسا یراه انداز  یما: الفبا شنهادیپ

 

 :قالب وردپرس مناسب انتخاب

 ؟یپول ای گانیرا قالب

 یتواند برا یم گانیوردپرس استفاده کرده اند قالب را یمحتوا تیریمد ستمیکه از س یاز افراد یلینظر خ به

 :مناسب باشد چرا نیمتر یدر لوکال هاست برا ایدر هاست و  یشیاستفاده آزما

 یساز  یکند که قالب فارس یم دایمنود پ ییآن جا هیقض نی. )اردیگ یاز آن صورت من یمناسب یبانی( چون پشتالف

چون قالب شام بهم خواهد  دیکن تیآن را آپد دیتوان یباشد و شام من دهیقالب شام رس یبرا تیشده باشد و آپد

 (.ختیر

افزونه  یلیاز استفاده از خ دیکن تیآپد دیتوان یچون من دیکن یاستفاده م گانیاز قالب را یلی( اگر شام به هر دلب

 یبا قالب شام هم سازگار  یشوند و احتامال بعد از مدت یم تیبود. چون افزونه ها هر روز آپد دیها محروم خواه

 .نداشته باشند

 یدارند که دوباره دست شام را در بعض (Premium) ومیمیپر ای( ی)پول یینسخه نها گانیرا ی( در ضمن قالب هاج

 .گذارند یم یامکاناتشان خال

معترب  یاست که قالب را از رشکت ها نیما ا شنهادیپ دیآغاز کن یکسب و کار خود را حرفه ا دیخواه یاگر م پس

دهند و هم  یم لیقالب به شام تحو یشده  یرا به همراه فارس یمعترب که هم نسخه پول یها تیهامن سا ای

 دیکن هیدهند ته یهم ارائه م یخوب یبانیپشت

 

 .دیکن هیمعترب ته یها تیخود را از سا قالب

. چون احتامل وجود هر گونه دییمنا هیها معترب قالب خود را ته تیکه حتام از سا دیموضوع را فراموش نکن نیا

کنند باعث  ینوع کدها که هکر ها از آن ها استفاده م نیا قالب تان هست که وجود یمخرب داخل کدها لیفا

 .به کسب و کارتان خواهد شد یر یصدمات جربان ناپذ
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 خواهد بود؟ یچه کسب و کار  یشام برا تیسا

کسب و کارتان  یبرا یکه کسب و کار شام چه خواهد بود و چگونه قالب دیسوال را از خودتان داشته باش نیا حتام

مشاوره با  دیشام حتام با نهیزم نیخواهد کرد. در ا یار یوال شام را در انتخاب قالب مناسب س نیمناسب است؟ ا

 .دیباشموفق داشته اند را داشته  نیآنال یکه کسب و کارها یافراد

 

 . )رسعت لود باال و مناسب(دیانتخاب قالب به ساده و کم حجم بودن آن توجه کن در

باشد با  نیمناسب نباشد و به اصطالع سنگ یکدها یکسب و کارتان رو به رشد شد حتام اگر قالب تان دارا اگر
تان خواهد بود. پس حتام قالب خود  تیدر سئو سا یمشکل اساس کی نیشد و ا دیمشکل رسعت لود مواجه خواه

 تیآن ها سا نیکه محبوب تر اردوجود د یمختلف یکار ابزارها نیا ی. که برادیرا از لحاظ رسعت تست کن

gtmetrix.com است. 

 

 .قالب مناسب است اریمع نیمهم تر ییگرا واکنش

هوشمند است پس  یها یگوش ی لهیوب بوس یدر صد استفاده کنندگان از گسرته  ۹۰از  شیچه امروزه ب چنان

 .)واکنش گرا( باشد ویسپانسیر دیقالب شام حتام با

 

 مختلف یبا مرورگر ها یسازگار 

به کمک  توانیقالب با مرورگر را م یسازگار  تیمهم است. قابل یلیقالب که با متام مرورگرها سازگار باشد خ انتخاب

مهم در انتخاب قالب مناسب وردپرس  اریمع کیقالب با مرورگر  یسازگار  نیکرد بنابرا یبررس رشفتهیپ یابزارها

 .رندرا دا یهمه قالب ها سازگار  بایاست. البته امروزه تقر

 

 چند زبانه شدن و ترجمه تیقابل wpml با افزونه یسازگار 

 افزونه لهیچند زبانه شدن بوس تیقابل دیشام حتام با تیسا دیدنبال کن دیخواه یرا م یکسب و کار فرا مرز  اگر

wpml را داشته باشد. 
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 .گوگل سئو شده باشد یشام برا قالب

 نهیگز نیشد پس ا دیخواه ریدرگ شرتیمطمئنا با کلمه سئو ب د،یخود را راه انداخت ینرتنتیکسب و کار ا نکهیاز ا بعد

 نه؟ ایاست  نهیگوگل به یبه مشاور خاص خود را خواهد داشت که قالب شام برا ازیهم ن

 

 وردپرس یشده طبق بروز رسان یسیباال و کدنو تیامن

خواهد بود. چون مطمئنا  تیشام کلمه امن یاز دغدغه ها گرید یکیشام، ینرتنتیاز بزرگ شدن کسب و کار ا بعد

را  نهیگز نیکنند. پس ا جادیرا ا ییشام بخواهند دردرسها یبرا دیداشت و شا دیرا در حوزه خود خواه یبانیشام رق
 .دیرینگ دهیهم ناد

 

 قالب و نظرات کاربران ازیامت مشاهده

 نیکه قبال از ا یاز کسان دیکن یدار یخر رانیفروش قالب در ا یقالب خود را از فروشگاه ها دیچنان چه خواست اگر

از قالب مورد نظر را  یبانیپشت نیآن محصول نوشته اند و همچن ریقالب استفاده کرده اند و نظرات خود را در ز

 .دیبه رساغ آن محصول برو زیکردند، شام ن دییتا

 

 ؟ ستیچ ینرتنتیما: علت شکست کسب و کار ا شنهادیپ

 

 :آخر کالم

از  یلیخ یتجربه  نیباشد، اما ا زیشام بزرگ جلوه داده شوند و متسخر آم یها برا نهیگز نیاز ا یلیدر ابتدا خ دیشا

تر رشد کند و  عیتا هم کسب و کارتان رس دیرا از هامن اول در نظر داشته باش ارهایمع نیا دیدوستان است که با

 گرانیکه د یاز مسائل یلیخ دیکن ی. پس سعدینشو دچارکه در باال گفته شد  یهم به مشکالت زیشام دوست عز

 .دیدوباره تجربه نکن زیتجربه کرده اند را شام ن

در  .بود میما پاسخگو خواه دیداشته ا یاز انتخاب قالب وردپرس یسوال خاص ایو انتقاد  شنهادیاگر پ زیدر آخر ن و

 لینک زیر
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