עיצוב ובניית אתרים בוורדפרס ( 48שעות אקדמיות)
בחלק זה תלמדו לעצב ולבניית אתרי אינטרנט מתקדמים ,רספונסיביים ,וחדשניים ,לרבות ,חנויות מקוונות
) (commerce eודפי נחיתה
למעלה ממחצית מהאתרים החדשים בעולם בנויים על וורדפרס ,וזאת בזכות היותה מערכת נוחה ,יעילה,
פתוחה ואינה דורשת ידע בכתיבת קוד .קורס בניית אתרים בוורדפרס יקנה לכם את כל הכלים
והמיומנויות ברמה הגבוהה ביותר לבניית אתרים מתקדמים ,מעוצבים ורספונסיביים ויכשיר אתכם
להשתלבות בעולם ההייטק ,הפרסום והעיצוב.

סילבוס
מה זה אתר אינטרנט וממה הוא מורכב?
נלמד את ההבדלים בין שרת אחסון לפלטפורמה לפיתוח אתרים ,מה הוא דומיין ומה הקשר בין כולם.
כיצד פונים לספקים ויודעים להשוות בינייהם?
אפיון פרוייקט בניית אתר -
כיצד מבצעים אפיון לאתר שעתיד לקום? מה הם תחומי האחריות של כל שחקן בתהליך האפיון ואילו
שיטות אפיון קיימות
כיצד מתחברים לאתר -
איך מתחברים לאתר התרגול שלכם ולמי עוד יש פרטי גישה אליו? כיצד להעניק הרשאות
למשתמשים נוספים לניהול תפקידים באתר.
ברוכים הבאים לוורדפרס :הסבר על לוח הבקרה של וורדפרס  +הגדרות ראשונות ,נראה מה ההבדל
בין האתר שלכם לאתר וורדפרס רגיל ,נמעבר על תוספי האקסטרה המותקנים אצלכם ונתקין את
התבנית שעלייה יתבסס הפיתוח
פיתוח עמוד נחיתה בהתבסס על אפיון לקוח – בניית עמוד נחיתה פיקסל פרפקט :מה זה עמוד
נחיתה? מה זה פיקסל פרפקט? כיצד מוסיפים עמוד חדש ומגדירים אותו כעמוד נחיתה? איך
מתחילים לפתח עמוד חדש בהתאם לעיצוב שנקבע מראש
המשך פיתוח עמוד נחיתה פיקסל פרפקט – היכרות מעמיקה עם אלמנטור:
אלמנטור הוא הבילדר שנעשה בו שימוש (תוסף לעיצוב אתרים) – נכיר את הוידג'טים שלו ונראה
כיצד להשתמש בהם כדי ליישם את עמוד הנחיתה
המשך פיתוח עמוד נחיתה פיקסל פרפקט – היכרות מעמיקה עם אלמנטור המשך :נמשיך לחקור את
היכולות של אלמנטור על ידי בחינה של אלמנטים מתקדמים ,הגדרות גלובליות ,עריכה מתקדמת
ועוד.

רספונסיביות :כיצד לבצע התאמה של עמוד הנחיתה שלנו לנראות נוחה ,גם בטלפון נייד ומכשיר
טאבלט .נלמד כיצד לבחון בעיות התאמה ולתקן אותן וכיצד להסתיר איזורים באתר לפי סוגי מכשיר.
אתר תדמית  -פיתוח  :Header & Footerמה ההבדל בין עמוד נחיתה לאתר אינטנרט? מה זה הידר
ופוטר? נלמד כיצד ליצור תבניות להידר והפוטר ולהכיל אותם על כל האתר על ידי מתן תנאים
ועריכת מיקומים .נצרף לעמוד הנחיתה עמודים נוספים וננהל תפריט ניווט בין העמודים השונים
פיתוח אתר תדמית – נעשה שימוש במאגר תבניות ענק כדי ליצור אתרים שלמים ברגעים ספורים.
נבצע החלפת תוכן הדמה של התבנית לתוכן הרלוונטי עבור האתרים שלנו ונלמד כיצד ליצור הגדרות
נוספות :פונטים ,גדלים ,וצבעים קבועים.
פיתוח בלוג  -קטגוריות בוורדפרס :מה זה בלוג? מה הן קטגוריות ותגיות ומה הם פוסטים? נלמד כיצד
ליצור מבנה קטגוריאלי באתר ,לשייך תכנים לפי קטגוריות ,לפתח תבנית עמוד עמודי פוסטים
פיתוח בלוג  -קטגוריות בוורדפרס המשך :כיצד לעשות שימוש בוידג'ט בלוג כדי להכיל תנים לפי
מונחים באזורים שונים באתר וכיצד לשייך קטגוריות בתפריט הניווט .פיתוח עמוד ארכיון.
פיתוח חנות ויטואלית – הגדרות :נגדיר את החנות שלנו לפי סוג מטבע ,אזורי משלוח ,סוגי מוצרים
ונוסיף את המוצרים הראשונים שלנו לחנות .נכיר את עמודי החנות שלנו :עמוד מוצר ,עמוד עגלה,
עמוד תשלום ועמוד תודה רבה.
פיתוח חנות ויטואלית – מוצרים מורכבים :נלמד כיצד להגדיר מונחים (כמו צבע ,מידה ,משקל וכו')
וכיצד לעלות לחנות מוצרים מורכבים תוך שימוש במספר וריאציות .נלמד כיצד ליצור תמונת
וריאציה ,מחיר ותיאור.
פיתוח חנות ויטואלית מתקדם – הגדרות עמודי ווקומרס :נלמד כיצד לערוך את עמודי החנות תוך
שימוש בהגדרות התבנית שלנו :עמוד מוצר ,עמוד עגלה ועמוד תשלום
פיתוח חנות ויטואלית מתקדם – קוד :נלמד כיצד לשפר משמעותית את החנות שלנו על ידי שימוש
בקוד מתוך סיפרייה מוכנה :הדגשת פרטים אישיים ,תיקון נראות בטלפונים ניידים ,הסרת שדות לא
נחוצים והדגשת כפתורים.
פיתוח חנות ויטואלית מתקדם – קוד :כיצד עושים שימוש ב CSS-כדי לשפר את חווית המתמש
באתר? נלמד כיצד לכתוב  CSSמשלנו (ללא סיפרייה מוכנה)

