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راهنماي نصب و پيكربندي پوسته وردپرس ﻣوﻟتينيوز

محتواي فايل دانلودي
ضمن تشكر از خريد شما ،پوسته خريداري شده توسط شما داراي ﻣحتوايي به شكل زير است.
باتوجه به ﻣحتواي ﻣوجود در هر پوشه ﻣي توانيد نسبت به استفاده از ﻣحصول خريداري شده اقدام نماييد:

 .١ﻣحتوي بسته نصبي ايجاد شده توسط افزونه Duplicator
 .٢ﻣحتوي فايل فشرده پوسته اصلي و پوسته Child
 .٣ﻣحتوي افزونه هاي ﻣورد نياز پوسته
 .٤ﻣحتوي فايل هاي راهنماي اصلي پوسته
 .٥ﻣحتوي فايلهاي درونريز پوسته
.٦

ﻻيسنس ﻣحصول

 .٧آﻣوزش نصب و درون ريزي ويديويي ﻣحصول
 .٨ﻣحتوي راهنماي نصب و پيكربندي پوسته
 .٩ﻻگ تغييرات ﻣحصول
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نصب پوسته به كمك بسته نصبي
در اين روش ،بدون نياز به نصب وردپرس ،نسخه اي كاﻣل از سايت وردپرسي به همراه پوسته با اطﻼعات دﻣوي ﻣوجود در
آن همانند پيش نمايش آنﻼين در اختيار شما قرار ﻣي گيرد.
توجه :اين روش ﻣناسب افرادي است كه اطﻼعاتي روي سايت وردپرسي خود ندارند و ﻣي خواهند يك سايت همچون دﻣوي
ﻣحصول در اختيار داشته باشند.
براي آشنايي كاﻣل با ﻣراحل نصب پوسته توسط بسته نصبي ﻣي توانيد پس از ﻣراجعه به پوشه ،Easy Installer
فايل ويدئويي ﻣوجود را ﻣشاهده كنيد.
همچنين در صورت نياز ﻣي توانيد با ﻣراجعه به ﻟينك زير به اين ويدئو دسترسي يابيد:
http://zhaket.com/duplicator
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نصب پوسته به كمك پيشخوان وردپرس

براي انجام اين كار كافي است ﻣراحل زير را دنبال كنيد:
 (١ﻣحتواي فايل خريداري شده را از حاﻟت فشرده خارج كنيد) .براي انجام اين كار ﻣيتوانيد از نرمافزارهايي همچون 7zip,
 Winrarو  ...كمك بگيريد(
 (٢پس از استخراج ﻣحتواي دانلود شده ،فايل راهنما )همين فايل( به همراه ساير پوشه ها براي شما به نمايش درخواهد آﻣد.
با ﻣراجعه به پوشه  Themeﻣي توانيد به فايل هاي ﻣورد نياز جهت نصب پوسته دسترسي يابيد.
 (٣براي نصب پوسته جديد به پيشخوان وردپرس در سايت خود ﻣراجعه كرده و از نوار كناري پيشخوان وردپرس ،به ﻣنوي نمايش
ﻣراجعه كرده سپس روي پوسته ها كليك كنيد.
 (٤از باﻻي صفحه جديد روي گزينه افزودن پوسته تازه كليك كنيد.
 (٥در ﻣيانه صفحه روي گزينه  Choose Fileكليك كرده و فايل فشرده پوسته را انتخاب كنيد .سپس روي "هم اكنون نصب كن"
كليك كنيد.
نكته :در صورتي كه قصد داريد پوسته جديدي را نصب كنيد ﻣي بايد ابتدا از باﻻي صفحه روي گزينه بارگذاري پوسته كليك كنيد.

 (٦ﻣنتظر بمانيد تا عمليات آپلود پوسته انجام شود و در پايان با كليك روي فعال كردن ،نسبت به فعاﻟسازي آن اقدام كنيد.
 (٧از قسمت "ﻣوﻟتي نيوز  <-افزونه ها" ،افزونه هاي ﻣورد نياز پوسته را فعال كنيد.
 (٨از قسمت "تنظيمات پوسته  <-درونريزي دﻣو" روي تصوير كليك كنيد تا داده هاي دﻣو فارسي نصب شود.

 (٩از قسمت "تنظيمات  <-خواندن" برگه "صفحه اصلي" را به عنوان برگه نخست انتخاب كنيد.

 (١٠ﻣراحل نصب به پايان رسيده و ﻣي توانيد به استفاده از ﻣحصول بپردازيد.
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نصب پوسته به كمك مديريت فايل FTP
در استفاده از اين روش ﻣيبايد از ابزار  File Managerدر سرويس ﻣديريت هاست )كنترل پنل ،دايركت ادﻣين و  (...يا از
يك نرمافزار ﻣديريت سرورهاي  FTPهمچون  Filezillaكمك بگيريد.
نكته :چنانچه با ابزارهاي فوق آشنايي نداريد ميتوانيد با ﺟستﺠو در گوگل ،اطﻼعات مناسبي در اين زمينه كسب كنيد.

 -١پس از ورود به بخش ﻣديريت فايلها ﻣجموعهايي از پوشهها ﻣربوط به سرويس ﻣيزباني وب )هاست( براي شما نمايش داده
ﻣيشود .در ابتدا ﻣيبايد به ﻣسير نصب وردپرس روي هاست خود ﻣراجعه كنيد .اين ﻣسير در حاﻟت پيشفرض روي روت
سايت )همان شاخه  (wwwاست و در صورتيكه آن را در زيرداﻣنه يا يك پوشه فرعي )بهعنوان ﻣثال پوشه
 (Wordpressنصب كرده باشيد ﻣسيري همچون  www/wordpressخواهيد داشت.
 /Public_html/

 -٢براي نصب پوسته ﻣيبايد به ﻣسير زير در پوشههاي وردپرسي خود ﻣراجعه كنيد:
 /Public_html/wp-content/themes/

 -٣فايل فشرده پوسته را از حاﻟت فشرده خارج كنيد) .براي انجام اين كار ﻣيتوانيد از نرمافزارهايي همچون 7zip, Winrar
و  ...كمك بگيريد(

 -٤پوشه استخراج شده از عمليات ﻣرحله  ٣را در ﻣسير ﻣشخص شده در ﻣرحله  ٢آپلود كنيد.

نكته :توجه داشته باشيد اين پوشه نبايد داراي يك پوشه درون خود باشد .بهعنوان ﻣثال چنانچه نام پوسته شما room09
است بايد پوشهاي با عنوان  room09را در ﻣسير اشاره شده آپلود كنيد و نبايد داخل اين پوشه ﻣجددا پوشه اي با عنوان
 room09تكرار شده باشد .همواره آخرين پوشهاي كه فايلهاي پوسته را در خود جاي داده است در اين ﻣرحله آپلود
كنيد.
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 -٥ﻣراحل نصب پوسته به اتمام رسيده است .اكنون ﻣيبايد به پيشخوان وردپرس ﻣراجعه كنيد و از نوار كناري پيشخوان ،روي
گزينه نمايش و در اداﻣه روي پوسته ها كليك كنيد.

 -٦نام پوسته نصب شده در ﻣرحله  ٤در اين بخش قابل ﻣشاهده است ،با كليك روي فعال كردن ،ﻣيتوانيد پوسته را فعال
كنيد.
 -٧از قسمت "ﻣوﻟتي نيوز  <-افزونه ها" ،افزونه هاي ﻣورد نياز پوسته را فعال كنيد.

 -٨از قسمت "تنظيمات پوسته  <-درونريزي دﻣو" روي تصوير كليك كنيد تا داده هاي دﻣو فارسي نصب شود.

 -٩از قسمت "تنظيمات  <-خواندن" برگه "صفحه اصلي" را به عنوان برگه نخست انتخاب كنيد.
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ﻣراحل نصب به پايان رسيده و ﻣي توانيد به استفاده از ﻣحصول بپردازيد.

٥

راهنماي نصب و پيكربندي پوسته وردپرس ﻣوﻟتينيوز

پشتيباني
استفاده از پوسته ها ،نيازﻣند دانش فني و ﻣطاﻟعه راهنماي اصلي ﻣحصول است .همچنين شما ﻣيتوانيد با جستجو در گوگل
نيز ،اطﻼعات ،فيلمها و حتي ﻣقاﻻت ﻣتعددي درباره استفاده از هريك از ﻣحصوﻻت به دست آوريد.
در اداﻣه چنانچه در بهكارگيري ﻣحصول با ﻣشكل خاصي ﻣواجه هستيد و اين ﻣشكل به خود ﻣحصول ﻣربوطه ﻣيشود ،ﻣيتوانيد
در هر ﻟحظه از شبانه روز ﻣشكل پيش آﻣده را به صورت تيكت در سيستم پشتيباني ژاكت براي ﻣا ثبت كنيد تا در اسرع وقت
پاسخگوي شما باشيم.
اين نكته را نيز فراﻣوش نكنيد كه برخي اشكاﻻت و باگها ﻣمكن است در عملكرد ﻣحصول وجود داشته باشد كه رفع آنها نيز
بر عهده سازنده اصلي ﻣحصول است .به شما اين اطمينان را ﻣيدهيم تا با هر بهروزرساني ،در كوتاهترين زﻣان ﻣمكن نسخه
بهروزرساني شده را در اختيار شما خريداران ﻣحترم قرار دهيم تا اين قبيل ﻣشكﻼت نيز به سرعت رفع شوند.
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