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  فروشگاه

در اين بخش شما . شود مشاهده مي Virtu E-Commerceدر نوار سمت راست بخش مديريت  فروشگاه منوي
  . توانيد عمده فعاليت فروشگاه خود كه همان كار برروي محصوالت و كاتالوگ فروشگاه مي باشد را انجام دهيد مي

  :پردازيم در اينجا به شرح تك تك گزينه هاي آن مي

  )محصوالت/  شاخه ها(محصوالت  مديريت

 ها شاخه مديريت و جديد شاخه ايجاد نحوه

به فروشگاه خود اضافه كنيد آنها را ويرايش، حذف، كپي  را محصول جديد و يا  در اين بخش شما ميتوانيد شاخه
  .و از محصوالت موجود خروجي گيري نماييد انتقال دهيد و

  

يا  رو به استفاده كنيد كه در باالي صفحه قرار داردب شاخه شما بايد از ليست كركره اي براي وارد شدن به يك
  .در كنار عنوان شاخه مورد نظر كليك نماييد برروي آيكن 

سپس  و برويد ايجاد كنيدآن شاخه جديد داخل در  خواهيد براي ساخت يك شاخه جديد به شاخه اي كه مي
بايد اطالعات كه  باز مي شود شاخه جديدصفحه جديدي  با عنوان  را بزنيد، دكمه 

  .شاخه جديد را در آن وارد كنيد مربوط به

كه يك كد منحصربفرد براي هر شاخه كد دسته بندي  ،)هم به صورت فارسي و هم التين( نام شاخهبه ترتيب  
شاخه  ي نمايانگركه تصوير تصوير شاخهبوده و در خروجي گيري و ورود اطالعات مورد استفاده قرار مي گيرد، 



 
  شاخه ها يريتو مد يدشاخه جد يجادنحوه ا

 

مثال اگر شاخه اي (در ليست را تعيين مي كند  ترتيب قرارگرفتن شاخه ها كه رتبه طبقه بنديجديد است و 
و سپس توضيحات شاخه كه اختياري ) خواهد بوددومين شاخه ي فروشگاه شاخه ها داشته باشد در باكس 2رتبه 

  . مي باشد قرار دارد

  

  .اخته شودتا شاخه جديد س بزنيدرا  بعد از وارد كردن اطالعات دكمه 

همانطور كه گفته شد، شما مي توانيد با استفاده از اديتور توضيحات شاخه را وارد نماييد، در صورتيكه  
توضيحي براي شاخه وارد نموده باشيد، زمانيكه مشتري برروي شاخه اي كليك مي كند تا محصوالت داخل آن 

جهت بهينه سازي . (ت نمايش داده مي شودشاخه را مشاهده نماييد، در باالي ليست محصوالت اين توضيحا
فروشگاه در موتورهاي جستجو و ايندكس بهتر پيشنهاد مي كنيم از توضيحات شاخه استفاده نماييد، جهت 

  )اطالعات بيشتر در اين رابطه لطفا پيوست موتورهاي جستجوگر را مطالعه نماييد
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براي يك . سمت چپ مشاهده كنيد ستون در ابرروي يك شاخه يا محصول ميتوانيد اطالعات آن ربا كليك 
   .تعداد محصوالت قابل مشاهده است زير شاخه ها و تعداد اطالعاتي از جمله تاريخ افزودن، عكس شاخه، شاخه

مي توانيد استفاده  براي حذف يك شاخه و يا زير شاخه پس از انتخاب شاخه موردنظر از دكمه 
  .كنيد

را كليك كرده و درجعبه  اخه اي ديگر، پس از انتخاب شاخه دكمه براي انتقال شاخه ها به درون ش
  . را كليك كنيد باز شده محل مورد نظر را انتخاب كنيد و سپس براي انجام انتقال كليد 

 .امكان اصالح اطالعات مربوط به يك شاخه را براي شما مهيا مي سازد دكمه 

 جديد محصول افزودن

  دكمه ،برويدقرارگيرد، ه شاخه اي كه محصول بايد در آن براي ايجاد يك محصول جديد ب
   .ه محصول جديد را در آن وارد كنيداطالعات مربوط ب ،باز ميشودكه صفحه اي در  ،را بزنيد

تعريف يك محصول در كنار يك يا چند شاخه  توصيه نمي شود، محصول بايد داخل يك شاخه باشد و در  
اصوال محصوالت بايد در داخلي ترين . ز تعريف شاخه ها خودداري نماييدمحلي كه محصول تعريف مي شود ا

  .سطح شاخه ها تعريف شوند

با توجه به درخواستهاي برخي از مشتريان و اينكه يكي از صفحات پركاربرد براي مديريت فروشگاه صفحه تعريف 
رايش محصوالت به صورت مجتمع محصول مي باشد، تغييراتي در اين صفحه داده شده است تا عناصر تعريف و وي



 
  يبرگه عموم

 

صفحه تعريف محصول خود شامل . در دسترس مديريت فروشگاه باشد و در عين حال استفاده از آن راحت باشد
  :مي باشد، در اينجا به تفضيل هر كدام را بررسي مي كنيم) tab(چندين برگه 

  برگه عمومي

اين . حصول مشاهده مي شود، برگه عمومي استاولين بخشي كه درهنگام  ورود به صفحه تعريف و يا ويرايش م
  :بخش شامل اطالعات عمومي مربوط به محصول مي باشد كه موارد زير را شامل مي شود

در صورتيكه مايل هستيد تا از امكان خروجي گيري و ورود اطالعات استفاده نماييد، بايد براي هر  :كد انبار
، اين كد مي تواند شامل عدد و حروف انگليسي باشد كه محصول يك كد انبار منحصر به فرد اختصاص دهيد

   .پيشنهاد مي كنيم از حروف كوچك انگليسي استفاده نماييد

  

  .براي انتخاب سازنده هر محصول كافيست از منوي كشويي سازنده مربوطه را انتخاب نماييد :سازنده

جهت بهينه سازي در موتورهاي . ييدعنوان محصول را مي توانيد به صورت دو زبانه وارد نما :نام محصول
به عنوان . جستجو و اينكه اين عنوان نماينگر محصول شما مي باشد، بايد يك نام معني دار و شناخته شده باشد

  .براي مشتري و موتورهاي جستجو قابل فهم نمي باشد 514محصول شماره : مثال عنوان

  .ول در صفحه محصول نمايش داده خواهد شددر صورت وارد كردن مدل، در كنار نام محص :مدل محصول
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يك عدد صحيح و بصورت گرم مي باشد، اكيدا پيشنهاد مي كنيم كه براي تمامي محصوالت  :وزن محصول 
  .خود وزن را وارد نماييد، تا در محاسبه هزينه پستي با مشكلي مواجه نشويد

بعد از هر خريد موفق به صورت خودكار  .نشانگر تعداد محصوالت موجود در فروشگاه مي باشد :تعداد محصول
تعداد موجودي كم مي شود و بسته به تنظيمات فروشگاه در هنگام خريد در صورت عدم موجود بودن كاال به 

  .را مطالعه نماييد موجوديقسمت  تنظيماتبراي اطالعات بيشتر بخش . مشتري اطالع داده مي شود

ايت ديگري اطالعاتي دارد كه ممكن است مورد استفاده اگر محصولي كه مي فروشيد در س :آدرس محصول
براي تايپ . تايپ كنيد آدرس محصولمصرف كننده كاال قرار بگيرد ميتوانيد آدرس مورد نظر را در بخش 

  .نداريد //:httpآدرس سايت محصول نيازي به وارد كردن 

محصول به عنوان محصول فعال در باشد،  "در موجودي"در صورتيكه مقدار اين گزينه برروي  :وضعيت محصول
اما در . فروشگاه شناخته مي شود و در ليستها نمايش داده مي شود و مشتري مي تواند اقدام به خريد آن نمايد

انتخاب شود، اين محصول در فروشگاه نمايش داده نخواهد شد و طبيعتاً اجازه  "خارج از موجودي"صورتيكه 
  .خريد نيز به مشتري داده نخواهد شد

 تاريخ دسترس پذيريدر كادر  در صورتيكه محصول جديد فعال موجود نمي باشد، :تاريخ دسترسي پذيري
باشد محصول به قسمت محصوالت  اگرتاريخ وارد شده براي آيندهتاريخ ارائه محصول را وارد كنيد مي توانيد 

  .شتري نمايش داده مي شوددر صفحه نخست فروشگاه در ليست محصوالت آينده به م و، آينده اضافه ميشود

  برگه  نرخ گذاري

ارزش "كالس مالياتي . خاصي را براي فروشگاه تعريف كرده ايد، آنرا از ليست انتخاب كنيدكالس مالياتي  اگر
ارزش افزوده كاال و خدمات  عوارض+  كه بصورت پيش فرض در فروشگاه تعريف شده است، شامل ماليات "افزوده

براي اطالعات بيشتر از جزئيات كالسهاي . )شمسي 1390براي سال (مي باشد% 4عا است كه در حال حاضر جم
و يا   http://www.intamedia.ir :مالياتي جاري كشور به سايت سازمان امور مالياتي كشوره به نشاني 

http://www.vat.ir  اجعه فرمائيدمر.   

دقت كنيد كه قيمت مورد نظر مطابق با . درج كنيد )اصلي(قيمت محصوالت قيمت محصول خود را در كنار 
اتوماتيك محاسبه ) سرجمع(قيمت محصول . باشد ،واحد پولي كه در تنظيمات اوليه فروشگاه انتخاب كرده ايد

  .مي شود



 
  محصول يربرگه تصاو

 

  

ين محصول قيمت فوق العاده تعيين نماييد كافيست مبلغ در صورتيكه مي خواهيد براي ا :قيمت فوق العاده
همچنين مي توانيد تاريخ انقضا نيز براي اين قيمت فوق العاده . مورد نظر و يا ميزان درصد تخفيف را وارد نماييد

  .تعيين نماييد، كه قيمت فوق العاده فقط تا تاريخ مورد نظر معتبر خواهد بود

  :به صورت تخفيف دار  نمايش داده خواهد شددر فروشگاه قيمتها براي مشتري 

  

  تصاوير محصول برگه 

اين قسمت از نسخه تجاري به طور كامل تغيير يافته است و هم اكنون شما مي توانيد براي هر محصول چندين 
  .تصوير اضافي نيز معرفي نماييد كه در صفحه محصول قابل نمايش خواهد بود

بايد مرورگر شما داراي پشتيباني از فلش باشد، پيشنهاد مي كنيم جهت بهترين براي استفاده از آپلود تصاوير  
  به باال استفاده نماييد 10.1با افزونه فلش نسخه  4عملكرد از مرورگر قدرتمند فايرفاكس نسخه 



 
Virtu E-Commerce راهنماي استفاده از سيستم  

12 

 

كليك نماييد، در صفحه باز شده تصوير و يا تصاوير مورد نظر  براي افزودن تصوير ابتدا برروي دكمه 
كليك نماييد تا فايلهاي انتخاب شده به سايت انتقال يابد، بسته به حجم  openنتخاب نماييد و برروي دكمه را ا

  .فايلهاي انتخاب شده و سرعت آپلود اينترنت ممكن است چند ثانيه طول بكشد

  .قابل استفاده مي باشند jpeg, jpg, gif, pngتنها فايلهاي تصويري با پسوندهاي  

  :در ستونهاي مقابل هر تصوير دو دكمه وجود دارد. تصاوير بايد محل نمايش آنها را تعيين نماييد بعد از آپلود

  

با انتخاب اين گزينه براي هر تصوير، سيستم آن تصوير را به عنوان تصوير اصلي محصول در نظر مي گيرد :  اصلي
  .و در جاي جاي فروشگاه اين تصوير براي محصول نمايش داده مي شود

  .انتخاب نماييد تصوير اصليلطفا توجه داشته باشيد كه شما تنها مي توانيد يك تصوير را به عنوان  

تصاوير . براي تصاوير اضافي محصول بايد اين گزينه را براي تصاوير غير اصلي انتخاب نماييد:  تصاوير بيشتر
  ي.بيشتر انتخاب شده در صفحه محصول نمايش داده خواهند شد

و يا تغيير ترتيب نمايش ) (يد با استفاده از دكمه هاي سمت راست هر تصوير اقدام به حذف شما مي توان
  .نماييد)  ،  (تصاوير 

انتخاب ننماييد، به طور خودكار آن ) اصلي و يا تصاوير بيشتر(در صورتيكه براي هر تصويري گروه تصويري 
  .تصوير محصول حذف خواهد شد



 
  محصول يحاتبرگه توض

 

  برگه توضيحات محصول

  

 Virtuويرايشگر متني . فارسي و التين را ميتوانيد در بخش هاي خود تايپ كنيددر دو زبان  حات محصولتوضي

E-Commerce  كامل در مورد  ، به طورراهنماي سريع ويرايشگر ويرچو 4ت در پيوس. كارآمد استبسيار قوي و
  . شده استنحوه استفاده از اين ويرايشگر توضيح ارائه 

به صورت مستقيم خودداري  Microsoft Wordتوضيحات از وب سايتها و يا فايلهاي  copy/pasteلطفا از  
فرماييد، از نظر فني در هنگام انجام اينكار در پشت زمينه كدهاي ديگري نيز به اديتور كپي مي شود كه ممكن 

انتقال  notepadثل است باعث بروز مشكل شود، در چنين مواقعي ابتدا متن مورد نظر را به يك اديتور ساده م
البته اديتور . به اديتور فروشگاه انتقال دهيد notepadدهيد تا داده هاي اضافي آن حذف شود، سپس متن را از 

دارد كه در پيوست مربوطه توضيح داده شده  Microsoft Wordجديد امكاناتي جهت انتقال صحيح متون از 
  .است

ي مي باشد كه از آن جهت بهينه سازي در موتورهاي متن Meta Descriptionيا همان  توضيحات متا
) جهت اطالعات بيشتر در موتورهاي جستجوگر پيوست مربوطه را مطالعه فرماييد. (جستجوگر استفاده مي شود

به  برداشتن از ابتداي متن توضيحاتدكمه شما مي توانيد متن مورد نظر را اينجا وارد نماييد و يا با استفاده از 
  .از متن توضيحات محصول آنرا استخراج نماييد طور خودكار

كلمات كليدي اي هستند كه براي بهينه سازي در موتورهاي  Meta Keywordsكلمات كليدي متا يا همان 
) ,(ويرگول التين) حرف(كلمات كليدي بايد با استفاده از كاراكتر . جستجوگر مي تواند مورد استفاده قرار مي گيرد

، يعني در صورتيكه بخواهيد كلمات كليدي را بصورت فارسي وارد نماييد، بعد از وارد كردن يك از هم جدا شوند
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زبان كيبورد ) يا هر دكمه ديگري كه براي اين منظور تعريف شده است( Shift+Altكلمه كليدي بايد با استفاده از 
مايد و سپس زبان را به فارسي تغيير ويرگول را وارد ن) حرف(تغيير دهيد و سپس كاراكتر) التين(را به انگليسي

  . دهيد و كلمه كليدي بعدي را وارد نماييد

  .پيشنهاد مي كنيم بعد از هر كلمه كليدي يك كاراكتر فاصله نيز استفاده نماييد 

  برگه مشخصات اضافي

ي كاالي در صورتيكه مشخصه اضافي اي تعريف نموده باشيد، مي توانيد مقدار مشخصه اضافي مورد نظر را برا
در  مشخصات اضافيدر مورد نحوه تعريف مشخصه اضافي براي محصوالت در بخش . تعريف شده وارد نماييد

  .ادامه صحبت خواهيم كرد

  

  برگه برگزيده

در صورتيكه تاريخ انقضايي براي . براي برگزيده كردن يك محصول كافيست تا گزينه مربوطه را انتخاب نماييد
محصوالت برگزيده شده . ن محصول تنها تا آن تاريخ به عنوان برگزيده باقي خواهد ماندبرگزيده انتخاب شود، اي

  در صفحه اول فروشگاه در بلوك مربوطه نمايش داده مي شوند

  



 
  و انتقال يكپ يرايش،و - محصوالت   يريتمد

 

را انتخاب كنيد تا محصول جديد به فروشگاه   بعد از اضافه كردن اطالعات محصول جديد دكمه
  .شما افزوده شود

در حالت فعال محصول در فروشگاه نمايش داده  .باشد غير فعاليا  فعال وضعيتي هر محصول ميتواند دارا
 .در حالت غير فعال نمايش داده نمي شود ميشود و

 

  انتقال و كپي ويرايش، -   محصوالت مديريت

استفاده  براي اصالح اطالعات مربوط به يك محصول مانند قيمت و يا موجودي و غيره از دكمه 
  .كنيد

پس از  ،ي كه مايل هستيد تا محصولي را از شاخه اي كه در آن قرار دارد به شاخه ديگري منتقل كنيددر صورت
  .استفاده كنيد كپيو براي كپي كردن در شاخه اي ديگر از دكمه  انتخاب محصول از دكمه 

 محصول خصوصيات تعريف

اي هر كدام از آنها يك محصول جديد به يك محصول چند رنگ، مدل ويا اندازه داشته باشيم الزم نيست بر اگر از
  .توان از ابزار خصوصيات محصوالت استفاده كرد  فروشگاه اضافه كنيم بلكه مي

  : استتشكيل شده  خصوصيات محصوالتو  مقادير اختيارات، اختيارات محصولاين بخش از سه قسمت 

  اضافه كنيد مانند رنگ، اندازه ميتوان خصوصيات مربوط به محصوالت خود را اختيارات محصولدر قسمت . 1

  مدل وغيره 
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براي هر كدام از خصوصيات تعريف شده يك يا چند مقدار مي توان تعريف كرد  مقادير اختياراتدر قسمت  .2
   آبي، سفيد، قرمز با مقداررنگ مثالً 

  

 دار قيمتمقدر كادر . يك مقدار براي محصول انتخاب كنيد يدمي توان خصوصيات محصوالتدر قسمت . 3
هم عالمتي به  پيشونددر كادر .  كنيدكم شود را وارد  / از قيمت اصلي محصول زياد/ به هم قيمتي را كه بايد 

 مي باشد، در نهايت براي  كم شدن) - (براي زياد شدن و (+)  كه زياد شدن قيمت وارد كنيد/  عنوان كم شدن
  .كنيد  كليكرا   دكمه



 
  محصول ياتخصوص يفتعر

 

  

در شكل باال مشاهده مي نماييد، ما فرض مي كنيم قيمت رنگ قرمز براي محصول به عنوان مثال همانطور كه 
  .ريال بيشتر از مبلغ خود محصول مي باشد 100,000به ميزان  5010دل اينسپايرون ان 

بايد محصول براي ديدن خصوصيات يك محصول در صفحه فروشگاه پس از انتخاب آن مشتري فروشگاه شما 
در پائين توضيحات محصول قسمتي به نام . ا به صفحه مشخصات محصول وارد شودت دروي نام آن كليك كن

  . مشتري با انتخاب هر يك از اختيارات، ميتواند محصول مورد نظر را خريداري كند ،وجود دارد اختيارات موجود
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يد براي البته همانطور كه مشاهده مي نماييد، خصوصيات محصول داراي انعطاف پذيري زيادي است و شا
اما اصوال . محصوالت خود نيازي نداشته باشيد تا قيمت يك اختيار خاص براي يك محصول خاص متفاوت باشد
اين رنگ . مواقعي به وجود بيايد تا به مشتري اجازه دهيم مثال رنگ محصول مورد درخواست خودرا انتخاب نمايد

مشاهده خواهد بود و مي توانيد دقيقا محصول مورد درخواستي در فاكتور سفارش در قسمت مديريت نيز قابل 
  .مورد درخواست را براي مشتري ارسال نماييد

 
   



 
  XML يتنحوه  استفاده از نقشه سا: 5 يوستپ

 

  XMLنحوه  استفاده از نقشه سايت : 5پيوست 

مباحث مطرح شده در اين پيوست نيازمند به آشنايي با پاره اي از مسايل فني مربوط به اينترنت مي باشد، : توجه
  .جائيكه ممكن است از پيچيدگي هاي موضوع بكاهيمبا اين همه ما سعي مي كنيم تا 

باعث بروزرساني  بازسازي نقشه سايت، كليك برروي دكمه نقشه سايتدر بخش مديريت، در تنظيمات 
خودكار نقشه سايت مي شود ولي اينكار براي سايتهايي كه ن كه نقشه سايت آنها مكررا بروزرساني مي شود، 

  . سرورتان استفاده كنيد cronتوماتيك اين كار بايد از قابليت براي انجام ا. كارآمد نمي باشد

  :بصورت زير خواهد بود مثال مربوطه cronدستور 

php C:/xampp/htdocs/e-virtu/googlesitemap/index.php 
  .كه بايد با وارد كردن مسير كامل فايل موردنظر آنرا كامل كنيد

طايي نمايش داده مي شود، بايد سطح دسترسي فايلهاي زير را در صورتيكه درهنگام ساخت نقشه سايت پيغام خ
  :به قابل نوشتن تغيير دهيد

sitemapindex.xml 
sitemapproducts.xml 
sitemapcategories.xml 

  

ما در اينجا روشهاي معرفي نقشه سايت به  .مرحله بعدي معرفي نقشه سايت به موتورهاي جستجوگر مي باشد
  .مگوگل  را توضيح مي دهي

  :اين كار مي تواند  با دو روش انجام شود

اگر عمل بروزرساني نقشه سايت بدون خطا بازسازي نقشه سايت بعد از كليك كردن برروي دكمه  :1روش 
  :انجام شود، پيغام موفقيتي نمايش داده مي شود كه بعد از آن پيغام، آدرسي نوشته شده است

  

http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=htt
p%3A%2F%2Flocalhost%2Fe-virtu %2Fsitemapindex.xml 
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         بازسازي شده نقشه سايت به موتور جستجوگر گوگل معرفي با مراجعه به آن آدرس به طور خودكار فايل
يت شما فحات سامي شود، رباتهاي گوگل بعد از مدتي كوتاهي به سايت شما مراجعه خواهند كرد، و اطالعات ص

  .است كند بسيار بيشتر اين روش سريع مي باشد ولي امكاناتي كه روش دوم مهيا مي.  كنند را ايندكس

  .اين روش كمي زمانبر مي باشد ولي همانطور كه خواهيد ديد امكانات زيادي را به شما مي دهد: 2روش

قدام به معرفي نقشه سايت خود در ابتدا بايد سايت خود را به بخش وب مستر در گوگل معرفي كنيد و سپس ا
  .نماييد

به آدرس زير مراجعه كنيد ) حساب جي ميل. (در اين روش بايد يك حساب كاربري در سايت گوگل داشته باشيد
  .و در صورت نياز آدرس ايميل و كلمه عبور ايميل جي ميل خودرا وارد نماييد

http://www.google.com/webmasters  

  

  .مه نشان داده شده در تصوير، به صفحه وب مستر راهنمايي خواهيد شدبعد از كليك برروي دك



 
  XML يتنحوه  استفاده از نقشه سا: 5 يوستپ

 

  

  .باشد sample.comدر اين بخش آدرس وب سايت خود را وارد كنيد، فرض مي كنيم آدرس سايت شما 

  

  .كليك كنيد) Continue( و برروي دكمه ادامه 

دير اين سايت مي باشيد، براي اينكار گوگل بعد از اين مرحله گوگل از شما مي خواهد تا تاييد كنيد كه واقعا م
  :چندين روش را  پيشنهاد مي كند كه ما از روش افزودن تگ متا استفاده خواهيم كرد

  

  :سپس گزينه نشان داده شده در تصوير بعدي را انتخاب نماييد
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ختيار شما به صفحه اي راهنمايي خواهيد شد كه كد متا تگ تاييديه در ا بعد از كليك برروي دكمه 
  .قرارداده خواهد شد

  

اين صفحه از مرورگرتان را باز . كنيد كپيدر شكل باال كد تگ متايي كه گوگل در اختيار شما قرار مي دهد را 
  !نگه داريد و نبنديد

مديريت در يك صفحه ديگر در مرورگرتان به
 وارد شده و در قسمت تنظيمات بخش فروشگاه

را  اسكريپت كدهاي جاواگزينه  فروشگاه من
كليك  انتخاب نمايييد و برروي دكمه 

كنيد و كدي را كه از گوگل دريافت نموده ايد را وارد 
كليك  نماييد و سپس برروي دكمه 

  .كنيد
  



 
  XML يتنحوه  استفاده از نقشه سا: 5 يوستپ

 

حال به صفحه وب مستر گوگل كه كد را از آنجا كپي نموده ايد برگرديد و در پايين صفحه برروي دكمه 
امي مراحل را مطابق راهنما انجام داده باشيد به صفحه داشبورد وب در صورتيكه تم. كليك نماييد 

  .مستر گوگل راهنمايي خواهيد شد

در اين مرحله شما سايت خودرا با موفقيت به گوگل وب مستر معرفي كرده ايد، و نوبت آن است تا نقشه سايت 
  .خود را نيز به گوگل معرفي نماييد

  

  :كليك كنيد Submit a Sitemapسپس در صفحه بعد برروي دكمه 

  

  :را وارد نماييد sitemapindex.xmlو در باكس مربوطه نام فايل نقشه سايت يعني 

  



 
Virtu E-Commerce راهنماي استفاده از سيستم  

24 

 

  :كليك كنيد و سپس برروي دكمه 

  

بعد از معرفي نقشه سايت چند دقيقه الي چند ساعت طول مي كشد تا فايل نقشه سايت شما از لحاظ صحت 
  .داده اي و ساختاري بررسي شود

  .تغيير مي يابد  به statusدر ستون از تاييد صحت فايل نقشه سايت،  عالمت  بعد

  

در اين قسمت با كليك برروي نام نقشه سايت به زير شاخه هاي اين دسته بندي وارد شويد كه در اينجا اطالعاتي 
  .در هر زير شاخه بعد از تاييد توسط گوگل  نشان داده خواهد شد همچون تعداد لينك هاي موجود



 
  XML يتنحوه  استفاده از نقشه سا: 5 يوستپ

 

  

عضويت در گوگل وب مستر مزاياي زيادي دارد كه از آن جمله مي توان به امكان مشاهده گزارش مراجعه رباتهاي 
  .گوگل ، كلمات كليدي، ليست لينكهاي موجود به سايت شما و دهها امكان ديگر اشاره نمود

روز گذشت مي توانيد در قسمت  90مشاهده تعداد دفعات مراجعه روباتهاي گوگل در  براي مثال براي
Diagnostics  بروري لينكCrawl stats كليك كنيد.  
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  موتورهاي جستجوگر:  6پيوست 

موتورهاي جستجوگر عنواني مي باشد كه به پايگاه هايي اطالق مي گردد كه امكان جستجو در كل اينترنت را 
اين ابزار به كاربران . اشاره نمود... ن مهيا مي سازد كه از آن جمله مي توان به گوگل، ياهو و بينگ و براي كاربرا

  .امكان مي دهد تا ليست سايتهاي مرتبط با يك موضوع و يا كلمه كليدي را مشاهده نمايند

  

فروشگاه شما پيدا كرده با توجه به اينكه جمع كثيري از مشتريان شما از طريق جستجو در موتورهاي جستجوگر 
  .واقدام به خريد مي نمايد، رتبه فروشگاه شما درنتايج بدست آمده ازكلمات كليدي خاص بسيار حايز اهميت است

جهت نمايش در ليست اسپانسرهاي نتايج هر موتور جستجو ابزار تجاري خاصي وجود دارد مثال در گوگل اين 
شناخته مي شود، كه با توجه به هزينه اضافي، براي استفاده از ) Google AdWords(ابزار با عنوان گوگل ادوردز

  .آن در فروشگاه شما بايد توجيه اقتصادي آنرا ارزيابي نماييد

ليست نتايج اصلي تمام روشهايي كه در اينجا مطرح  مي شود مربوطه به بهبود رتبه سايت شما در : نكته
  .مي باشد )ارگانيك(

سازي موتورهاي جستجو را بررسي نماييد، ابتدا روش ثبت سايت در موتورهاي  قبل از اينكه روشهاي بهينه
  :جستجو را مرور مي كنيم



 
  جستجوگر يموتورها:  6 يوستپ

 

موتورهاي جستجو به طور خودكار با توجه به تعداد لينكهاي سايت شما در سايتهاي پربازديد ديگر سايت شما را 
ينكه مطمئن شويد كه سايت تان در كمترين اما براي ا. پيدا نموده و اقدام به ايندكس مطالب موجود خواهند نمود

زمان ممكن توسط موتور جستجوگر شناسايي خواهد شد، بهتر است سايت خودرا در موتورهاي جستجو به 
  .صورت دستي ثبت نماييد

  :براي ثبت سايت در موتورجستجوگر گوگل با مرورگر خود  به آدرس زير مراجعه كنيد

http://www.google.com/addurl  

  :رس سايت خود را در فيلد مربوطه وارد نماييدو آد

  

  :براي ثبت در موتور جستجوگر ياهو از لينك زير استفاده كنيد

http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit 

  .براي ثبت سايت در ياهو احتايج به اكانت ايميل ياهو داريد

  :زير مراجعه نماييد همچنين جهت ثبت در موتور جستجوگر بنيگ مي توانيد به آدرس

http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx 

بعد از ثبت سايت در موتورهاي جستجو بايد منتظر شويد تا سايت شما توسط موتورهاي جستجوگر ايندكس 
  .شود، اين مدت زمان براي گوگل به طور معمول بين يك يا دو هفته طول خواهد كشيد
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  ورهاي جستجوبهينه سازي براي موت

جهت بهينه سازي در موتورهاي جستجو فاكتورهاي متنوعي وجود دارد، كه تقريبا تمامي اين موارد از لحاظ فني 
نقره اي به بهترين نحو پياده سازي شده است، در واقع مي توان گفت كه يكي از مزاياي نسخه  1.3در نسخه 

  .العاده آن براي موتورهاي جستجو مي باشد تجاري ويرچو نسبت به نسخه هاي ديگر  بهينه سازي فوق

نحوه  5پيشنهاد مي كنيم نقشه سايت را نيز براي سايت خود فعال نماييد، روش انجام اينكار در پيوست :  نكته
  .توضيح داده است استفاده از نقشه سايت گوگل

  .در زير برخي از روشهاي بهينه سازي براي موتورهاي جستجو را توضيح مي دهيم

و يا همان عنوان فروشگاه يكي از موارد مهم در تعيين رتبه در ليست نتايج ) title(تايتل:  ان فروشگاهعنو
از عنواني براي فروشگاه خود استفاده نماييد كه به طور كلي با فعاليت و محصوالت موجود در . ارگانيك مي باشد

د كه مي دانيد مشتريان شما جهت يافتن فروشگاه شما ربط داشته باشد و در عين حال شامل كلمه كليدي باش
  .محصوالت موجود درفروشگاه شما بيشتر از كلمات كليدي ديگر استفاده مي نمايند

مي توانيد استفاده  فروشگاه منقسمت  تنظيماتجهت تغيير عنوان فروشگاه ، در مديريت فروشگاه بخش 
  .نماييد

سوني مي باشد و نام فروشگاه تاوريژ مي باشد، عنوان مثال براي فروشگاهي كه محصوالت آن شامل لپ تاپ هاي 
و يا  فروشگاه تاوريژعنوانهايي مانند . مناسب مي باشد فروشگاه تاوريژ  -  سوني پفروش انواع لپ تا
  .از نظر بهينه سازي براي موتورهاي جستجو مناسب نمي باشد فروشگاه لپ تاپ

دي كه با فروشگاه شما مرتبط مي باشد را مي توانيد ليست كلمات كلي: )meta Keywords(كلمات كليدي متا
  .تعيين نماييد  گزينه كلمات كليدي متا،  فروشگاه منبخش  تنظيماتاز قسمت 

  .از هم جدا نماييد) ,(كلمات كليدي متا را با كاراكتر ويرگول انگليسي: نكته مهم

 ,لپ تاپ سوني ,چون فروش لپ تاپبراي مثال براي فروشگاه لپ تاپ اين ليست مي تواند شامل مواردي هم
 ,لپ تاپ سوني اصل ,ارزانترين لپ تاپ سوني ,بهترين لپ تاپ سوني ,نوت بوك سوني ,فروش لپ تاپ سوني

  .باشد Fلپ تاپ سوني سري  ,لپ تاپ سوني وايو ,جديدترين لپ تابهاي سوني



 
  جستجو يموتورها يبرا يساز ينهبه

 

اينكار به گوگل  و يا هر موتور اين كلمات كليدي در هيج جاي سايت نمايش داده نمي شوند، در واقع ما با 
  .جستجوي ديگر اعالم مي كنيم كه محتويات سايت ما شامل اين كلمات كليدي مي باشد

اين گزينه را مي توانيد در قسمت تنظيمات بخش فروشگاه من پيدا  ):meta description(توضيحات متا 
سايت شما تاثير قابل توجهي دارد و همچنين چون توضيحات متا در رتبه بندي . نماييد و اقدام به تغيير آن نماييد

  .اين توضيحات متا در پايين عنوان سايت شما در ليست نتايج جستجو نمايش داده مي شود اهميت زيادي دارد

  :به عنوان مثال براي فروشگاه لپ تاپ سوني ما ، توضيحات متا مي تواند به صورت زير باشد

   Fني ارجينال با نازلترين قيمت و گارانتي ، فروش لپ تاپ سوني سري بهترين فروشنده انواع لپ تاپهاي سو

  :نحوه تعريف محصوالت براي بهينه سازي بهتر براي موتورهاي جستجو

اوال براي  13براي عنوان محصوالت از نامهاي معني دار استفاده نماييد براي مثال عنوانهايي مثل محصول شماره 
يا با توجه به اينكه اين نام در باالي صفحات در مكان عنوان صفحه محصول مشتري قابل تشخيص نمي باشد ثان

نمايش داده مي شود باعث مي شود تا در موتورهاي جستجوگر مشتري براي يافتن اين محصول حتما نام 
  !را جستجو نمايد 13محصول شماره 

  .مي تواند مناسب باشد 5اچ پي پاويليون دي وي مثال عنوان محصولي به صورت 

در قسمت توضيحات متا و كلمات كليدي متاي مربوط به محصول و توضيحات محصول نيز سعي نماييد تا از نام 
بدين ترتيب گوگل مطمئن مي شود كه اين صفحه مربوط به كلمه كليدي مثال . محصول چند بار استفاده نماييد

نمايد، سايت شما را در ليست نتايج  مي باشد و اگر فردي اين كلمه كليدي را جستجو اچ پي پاويليون دي وي
  .خواهد آورد

اين مورد را در نظر داشته باشيد كه اولويت موتورهاي جستجو بيشتر روي مواردي همچون، عنوان صفحات، 
  .توضيحات متا و محتويات صفحه مي باشد

  :تبادل لينك با سايتهاي ديگر

زيادي دارد ، تعداد لينك به فروشگاه شما در سايتهاي يكي از موارد مهم ديگر كه در رتبه بندي سايت شما تاثير 
  :در هنگام لينك دادن در سايتهاي ديگر به دو نكته توجه نماييد. ديگر مي باشد
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سعي كنيد لينكهاي خود را بيشتر در سايتهاي مرتبط با حوزه فعاليت فروشگاه خود قراردهيد، براي  •
  .داينكار تبادل لينك مي تواند راه حل مناسبي باش

عنوان لينك را طوري انتخاب نماييد كه با عنوان صفحه اي كه اين لينك به آنجا هدايت مي شود مطابقت داشته 
 .باشد


