سوالی که همیشه ذهن مارو درگیر کرده اینه که واقعا الزمه قالب و افزونه های وردپرس رو
خریداری کنیم یا خیر ؟ ببینید دوستان همون طور که میدونید وردپرس امروزه به عنوان یکی
از برترین سیستم های مدیریت محتوا در دنیا شناخته شده و حدودا بیش  400میلیون وبسایت
در حال حاضر بر روی این سایت ساز معروف راهاندازی شده و هر روز شاهد افزایش تعداد این
رقم هستیم.
پس مطمعنا وردپرس جای بسیار رشد زیادی داره و سایت های معروف خارجی و ایرانی
مختلفی در حال استفاده از وردپرس هستند .اما به جرئت میشه گفت یکی از مزایایی وردپرس
استفاده از قالب و افزونه های مختلفی برای افزایش امکانات و تغییرات ظاهری سایت است.
اما همین موضوع باعث شده که سر و صدای خیلی از کاربران وردپرس باال بیاد که چرا باید برای
اضافه کردن هر بخش جدید در قالب یا امکانات سایت باید افزونهای رو خریداری کنیم.
چرا نباید قالب و افزونه وردپرس بخریم ؟
ببینید دوستان اگر شما به تازگی با وردپرس آشنا شدید یا مدتی هست که کسب و کار خودتون
رو با این سیستم شروع کردید میدونید که وردپرس بسیار طراحی کاربری راحت و آسونی داره
و بعد گذشت یک الی دو ماه و روزی حداقل  2الی  3ساعت زمان گذاشتن میتونید به صورت
کامل کار با افزونه ها و پیشخوان وردپرس رو یادبگیرید.
قصد ما این نیست که اصال افزونه یا قالبی رو خریداری نکنید ،منظورم ما اینه که از شما میتونید
حتی از افزونه و قالب های رایگان خود مخزن وردپرس هم برای توسعه و رشد سایتتون استفاده
کنید ،مگر این که مجور باشید از نسخه های حرفهای یا  Proافزونه یا قالب ها استفاده بکنید .که
در این مقاله بهتون راهنمایی هایی رو میکنیم تا از ویژگی های یک فروشنده خوب و معتبر با
پشتیبانی بسیار سریع مطلع بشید و بتونید یک محصول مناسب رو انتخاب و خریداری کنید.

 –1استفاده از مخزن وردپرس

اما میخوام این موضوعی رو باهاتون مطرح کنم که یکسری از دوستانی که اسم خودشون رو
برنامهنویس میگذارند و با استفاده از افزونه و قالب های آماده به عنوان طراح وبسایت هم
خودشون رو معرفی میکنند با همین افزونه های آمادهای که در مخزن وردپرس وجود داره
اون رو در سایتتون نصب میکنند و با قیمت بسیار زیادی یک پروژه یا بخشی رو تغییر میدند.
اول میخوام بگم که گول این گونه افراد رو نخورید و قبل از اضافه کردن هر بخشی در سایتتون
حتما حتما به مخزن وردپرس مراجعه کنید و در بخش پالگین یا افزونه ها محصولی که نیاز

دارید رو جستجو کنید .چرا که بیش از  50.000هزار افزونه در مخزن وردپرس ثبت و تایید شده

است .حاال چرا مخزن وردپرس رو در مرحله اول پیشنهاد میدیم ؟ چون که:


افزونه و قالب ها با امنیت خوبی برخوردار هستند



به صورت کامال رایگان در اختیار تمامی کاربران دنیا قرار گرفته



میتوانید مشکالت و سواالت خود را مستقیما از طراحان اصلی پرس و جو کنید



هزاران قالب و افزونه های محبوب به صورت رایگان در اختیار شماست



سورس کد های تمامی قالب و افزونه ها توسط کارمندان وردپرس بررسی میشوند



هیچ کدام از محصوالت مخزن وردپرس دارای ویروس یا کد های مخرب نیستند

اگر در مخزن وردپرس نتونستید افزونه یا قالب مد نظر خودتون رو با امکانات بیشتری پیدا کنید
باید به مارکت های فروش قالب و افزونه وردپرس مراجعه کنید .اما قبل از خرید هر محصول

باید به نکات بسیار مهمی توجه کنیم که در غیر این صورت با مشکالت بسیار زیادی مواجعه

خواهید شد .که در بخش بعدی به صورت کامل توضیح خواهم داد.
 -2ویژگی های یک فروشنده مناسب

برای خرید محصول مورد نظرتون باید نکات مختلفی رو تحلیل و بررسی کنید چون که فرضا
اگر یک سایتی معتبر هست به این معنی نیست که فروشنده اون محصول هم معتبر باشه ،چرا
که محصوالت این مارکت ها به مدیران آن ها تعلق نداره و توسط فروشنده ها طراحی شده و یا
از سایت های خارجی مانند تم فارست ،کدکنیون توسط فروشنده های مختلف خریداری و فقط

فارسی سازی و راست چین میشوند .نکاتی بسیار مهم قبل از خرید:


تعداد فروش محصوالت را مشاهده کنید

این موضوع تعیین کننده اصالت محصول نیست اما تا حدودی میتوان گفت که اگر محصول
مورد نظر نال شده یا اصل نباشد به این حد از فروش نخواهد رسید .اما بازهم متاسفانه در
مارکت های معتبر دیده شده که طبق تجربه های شخصی یکسری از این محصوالت سایت های
ایرانی در سایت های خارجی که افزونه و قالب های حرفه ای رو به صورت رایگان قرار میدند
دانلود شده و برای کاربران به فروش گذاشته میشود.

نمیتوان گفت که تمامی فروشنده های این مارکت ها معتبر نیستند چون هر فروشگاهی
قوانین و مقررات مربوط به خودش را دارد .و اگر فروشنده ای موارد مربوط به قوانین را رعایت
نکرده باشید محصول مورد نظر توسط مدیران رد خواهد شد .اما هر حال امیدواریم که مدیران
این مارکت ها قوانین مربوط به ثبت محصوالت اورجینال خود را روز به روز سخت گیرانه تر کنند.



نظرات خریداران را حتما بخوانید

همیشه و هر زمان ،وقتی که قصد خرید یک محصولی رو دارید صد درصد نظرات کاربران و

خریداران محصول رو مشاهده کنید ،چرا که خریداران محصول همیشه قبل از خرید سواالت
خود را مطرح میکنند .لطفا تمامی نظرات افرادی که محصول را نخریده یا خریداران را به دقت
بخوانید ،شاید یکسری از سواالت شما نیز توسط دیگر افراد پرسیده شده باشد .طبق تجربهی به
دست آمده نظرات کاربران راضی میتواند تا حدودی اصالت محصول را تایید کند.


تعداد امتیاز یا ستاره محصول را ببینید

در اکثر فروشگاه های آنالین بخشی راهاندازه شده به نام دادن امتیاز یا ستاره به محصول یا
مقاله مورد نظر ،به تعداد فروش محصول توجه کنید و امتیاز خریداران رو نیز تحلیل کنید .به
صورت معمول از هر  10مشتری ،بین  1تا  5امتیاز را اگر راضی باشد به محصول خواهد داد .که
هر چقدر تعداد رتبه امتیاز باالی 4باشد بدون شک رضایت خریداران نیز جلب شده است.



باقی محصوالت فروشنده را بررسی کنید

فروشنده های این گونه مارکت ها این امکان را دارند که به صورت نامحدود محصوالت خود را

به فروش بگذارند .پس باید به صفحه فروشگاه فروشنده مراجعه کنید و نمونه کار یا دیگر

محصوالت آن را مشاهده کنید .به تعداد فروش باقی محصوالت فروشنده توجه کنید ،اگر هم
وقت داشتید امتیاز و برخی نظرات فروشنده را ببینید.



نحوه پشتیبانی و ارتباط فروشنده با خریداران

مهمترین اصل قبل از خرید محصول ،بحث پشتیبانی محصول است .متاسفانه در یکسری از
مارکت های خرید و فروش افزونه و قالب های وردپرس پشتیبانی محصوالت به خوبی انجام

نمیشود .قبل از خرید محصول حتما بررسی کنید که آیا فروشنده امکان پاسخ دهی تیکتی را
دارد یا خیر .فروشنده های معتبر اصوال شماره تماس یا ایمیل خود را نیز در بخش پروفایل خود

قرار میدهند .چرا که این موضوع هم باعث فروش بیشتر آن ها میشود و هم پشتیبانی محصول

را به خوبی انجام میدهند.

حتما به نحوه پاسخ دهی فروشنده در نظرات محصول توجه کنید .چرا که لحن صحبت فروشنده
و ارتباط آن ها با باقی خریداران و کاربران میتواند انتخاب شما را برای یک خرید درست آگاه
سازد .این موضوع رو هم فراموش نکنید که به مدت زمان پاسخ فروشنده به مشتریان رو حتما
بررسی کنید.


دموی محصوالت را بررسی کنید

قبل از خرید محصول حتما دموی افزونه یا قالب خود را بررسی کنید .چرا که دموی شما با
محصول خریداری شده شما یکی است .اگر در دمو افزونه مشکلی به همراه باشد احتماال در
نسخه خریداری شده نیز همان مشکل و خطا قابل مشاهده است .مهم ترین موضوعی که در
دمو های محصوالت باید در نظر گرفته شود بحث فارسی سازی و راستچین بودن محصول است.
حتما زمان بگذارید و تمامی قسمت های دمو افزونه یا قالب را بررسی کنید .چرا که پشتیبانی
و حل مشکل را باید بعد از خرید تحمل کنید .بعد از بررسی های کامل اگر محصول مد نظر
مشکلی داشت میتوانید در قسمت نظرات آن را بیان کنید تا فروشنده آن را سریعا حل کنند

.



به نماد اعتماد و لوگو ساماندهی توجه کنید

حتما در انتهای وبسایت ها بررسی کنید که سایت مورد نظر دارای لوگو نماداعتماد و ساماندهی
باشد .چرا که شما اگر از خرید خود ناراضی باشید میتوانید شکایت خود را به صورت رسمی در
وبسایت نماد اعتماد به مراجع قانونی اعالم کنید .اگر تعداد شکایت های یک فروشگاه به حدی
برسد ستاره های آن ها برداشته و نماد آن ها نیز تا زمانی که شکایت ها حل و فصل نشود

غیرفعال خواهد شد.


اطالعات تماس و آدرس وبسایت را بررسی کنید

در صورتی که فروشنده مورد نظر شما به سواالت و مشکالت شما پاسخی ندهد شما میتوانید
با مدیران اصلی سایت این موضوع را در میان بگذارید تا به فروشنده تذکر داده شود .اگر هم
شرکت مورد نظر نیز ،در محل نزدیک شما سکونت شما باشد این اجازه را دارید که به صورت
حضوری مشکالت مربوط به پشتیبانی فروشنده و محصول را با کارمندان و مدیران آن سایت در
میان بگذارید .پس قبل از خرید حتما یک بررسی کوتاه از شماره های تماس اصلی وبسایت،
آدرس و ایمیل آن ها داشته باشید.
مارکتهای خارجی خرید افزونه و قالب وردپرس

 -1تم فارست)(themeforest

وبسایت تم فارست یکی از مارکتهای بینالمللی فروش قالب و افزونه وردپرس در دنیاست.
این مارکت عالوه بر فروش قالب وردپرس ،به فروش قالب ، HTMLجومال ،دروپال و … نیز هم
پرداخته است .این وبسایت جز معتبرترین مارکت های خرید و فروش محصوالت وردپرسی
هست که میتوانید از سیر تا پیاز هر محصولی را مشاهده و خرید کنید.
 -2انواتو)(Envato

Envatoنیز شرکت اصلی تم فارست هست که عالوه بر ، Themeforestمارکت پلیسهای مختلفی
از جمله گرافیک ریور ،کد کنیونVideoHive ،Audio Jungle ،و … را هم مدیریت میکند .در واقع
تم فارست بخشی از شرکت انواتو هست و برای استفاده از تم فارست باید عضو سایت
Envato.comشوید.

در حال حاضر خرید از این گونه وبسایت های خارجی بسیار سخت شده است و حتی دسترسی

آیپیهای ایرانی به تم فارست مسدود شد .که حتی شما باید هزینه محصول را به دالر پرداخت
کنید و طبق شرایط اقتصادی فعلی ایران برای اکثر افراد این مورد به صرفه نیست .به عالوه زمانی

که شما محصولی رو از تم فارست یا انواتو خریداری میکنید باید توجه داشته باشید که محصول

را شخصا باید فارسی سازی و راستچین کنید.

برای دور زدن تحریم های تم فارست و انواتو میتوانید از حساب های ارزی برای خرید استفاده

کنید و برای ورود به این وبسایت ها نیز باید از ای پی غیر ایرانی استفاده شود.

مارکتهای ایرانی خرید افزونه و قالب وردپرس
 -1ژاکت

ژاکت یک فروشگاه آنالین برای فروش محصوالت دیجیتال است و شما میتوانید هرچیزی که به
صورت دیجیتال میخواهید خرید کنید مثل ابزارهای الزم طراحی سایت (وردپرس و اسکریپت
و …) را از آن تهیه نمائید .به عالوه ژاکت با الگو برداری از نمونه خارجی خود  envatoراه اندازی
شده است.
 -2استورینا

تیم فنی تخصصی آنالینر یا استورینا از سال  ۱۳۸۸با بهره گیری از تجربیات حرفه ای و بین
المللی خود با هدف فعالیت در زمینه وب و راهکارهای آنالین شروع به فعالیت کرده است .و
شما میتوانید انواع محصوالت وردپرس را از این وبسایت خریداری کنید.

دانلود رایگان افزونه و قالب های وردپرس حرفهای
بله دوستان کامال درست متوجه شدید ،یکسری وبسایت های خارجی وجود دارند که محصوالت
تم فارست ،کدکنیون و انواتو رو به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهند .تا جایی که
بررسی شده محصوالت این وبسایت مشکلی خاصی نداشته است اما بازهم نمیتوان تضمین داد
محصوالت سالم هست .اما طبق تجربه شخصی که داشته ایم استفاده از این محصوالت تا به این

لحظه برای ما مشکلی نداشته است.

این وبسایت ها در واقع محصوالت اورجینال مارکت های اصلی را جمع آوری میکنند و به

صورت رایگان در اختیار شما قرار میدهند .اما توجه داشته باشید که قبل از دانلود هرگونه از
این محصوالت آن را بررسی کنید که دارای کد و اسکریپت های مخرب نباشند .که برای این
موضوع میتوانید از وبسایت ویروس توتال استفاده کنید.
 -1وبسایتwplocker

gfxall  وبسایت-2

codelist وبسایت-3

نکته  :تیم دکتر وردپرس استفاده از وبسایت های این لیست رو نه پیشنهاد میکنه و نه رد .باید
خودتون طبق شرایطی که دارید وبسایت هارو بررسی و در صورت نیاز برای تست از محصوالت
قرار داده شده استفاده کنید .به عالوه یکسری از این محصوالت نیز کامال فارسی سازی و
راستچین شده هستند.

