گروه برنامه نویسی چیا
آموزش تنظیمات افزونه وردپرس اسکریپس ()Scrapes

عنوان :استفاده از اسکریپس برای کپی کردن محصوالت به ووکامرس
جهت تعریف محصوالت ووکامرس توسط افزونه اسکریپس ،می بایست اقدامات زیر را انجام دهید:
 -1نوع نوشته را به صورت محصول ( )Productتعریف کنید (ضروری).
 -2دسته بندی محصول را متناسب با نیاز خود تعریف کنید (اختیاری).
 -3نوع محصول را به صورت ساده ( )simpleیا خارجی ( )externalتعریف کنید (ضروری).
 -4زمینه های دلخواه را مطابق توضیحات و مندرجات جدول زیر تعریف کنید.

توضیحات

نام زمینه دلخواه

وضعیت

قالب

_regular_price

*

-

قیمت عادی محصول را تعریف می کند.

_sale_price

-

قیمت فروش با تخفیف محصول را تعریف می کند.

_height

-

ارتفاع محصول را تعریف می کند.

_weight

-

وزن محصول را تعریف می کند.

_length

-

طول محصول را تعریف می کند.

_product_image_gallery

-

گالری تصاویر محصول را تعریف می کند.

_manage_stock

yes, no

جهت مدیریت موجودی انبار به کار می رود.

_stock

*

-

زمینه ضرور ی اگر  manage_stockرا بله انتخاب کردید.

_stock_status

*

instock, outstock

زمینه ضرور ی اگر  manage_stockرا خیر انتخاب کردید.

_product_url

*

][scrape_url

_button_text

*

text

_total_sales

-

_virtual

yes, no

_visibility

visible, catalog,
search, hidden

آدرس  URLمحصوالت خارجی را مشخص می کند.
متن دکمه خرید محصوالت خارجی را مشخص می کند.
تعداد کل فروش محصول را نمایش می دهد.
برای محصول مجازی تعریف شود.
قابلیت دیده شدن در کاتالوگ است که بر اساس  4وضعیت
پیشفرض ووکامرس ،می توانید یکی از مقادیر را انتخاب کنید.

_featured

yes, no

_purchase_note

-

یادداشت خرید دلخواه برای مشتری اضافه می کند.

_sku

-

شناسه محصول جهت مدیریت بهتر انبار را تعریف می کند.

نوع محصول را به صورت ویژه یا عادی مشخص می کند.

نکته  :1زمینه های دلخواه ضروری در جدول فوق با عالمت * مشخص شده اند.
نکته  : 2فرآیند خرید محصوالت ساده در وبسایت شما انجام می شود و و مشابه سایر سفارشات ووکامرسی ،از طریق
درگاه پرداخت شما پردازش می شوند .اما اگر تمایل دارید که بازدیدکننده به جای خرید از وبسایت شما ،به وبسایت
مرجع محصول مراجعه کنید ،نوع محصول را به صورت خارجی لحاظ کنید .به این صورت ،خریدار پس از کلیک بر روی
دکمه خرید ،به وبسایت مرجع هدایت می شود و پردازش سفارش در وبسایت مرجع انجام خواهد گرفت .این نوع
محصول برای سیستم های همکاری در فروش و بازاریابی ،بسیار مفید خواهد بود.
نکته  :3در حال حاضر ،محصوالت گروهی ،متغیر و دانلودی و نیز ویژگی های محصول توسط افزونه اسکریپس پشتیبانی
نمی شوند.

سواالت و مشکالت خود را می توانید از طریق پرتال مشتریان گروه برنامه نویسی چیا به آدرس زیر ،مطرح نمایید.

www.chiaa.ir/cp

این آموزش به صورت اختصاصی توسط گروه برنامه نویسی چیا آماده شده است.

