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حقوق فارسی سازی متعلق به کابین وب میباشد

نصب قالب به کمک بسته نصبی
در این روش ،بدون نیاز به نصب وردپرس ،نسخه ای کامل از سایت وردپرسی به همراه قالب با اطالعات دموی موجود در آن
همانند پیش نمایش آنالین در اختیار شما قرار می گیرد.
توجه :این روش مناسب افرادی است که اطالعاتی روی سایت وردپرسی خود ندارند و می خواهند یک سایت همچون دموی
محصول در اختیار داشته باشند.

برای آشنایی کامل با مراحل نصب قالب توسط بسته نصبی می توانید با مراجعه به لینک زیر به این ویدئو دسترسی یابید:
https://kabinweb.ire/Learn_BasteNasbi.mkv
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نصب قالب به کمک داشبورد وردپرس
 : 1برای انجام این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید
محتوای فایل خریداری شده را از حالت زیپ خارج نمایید  ،برای انجام این فرآیند قادر خواهید بود از نرم افزارهایی مانند
 winrar7استفاده کنید .
 :2بعد از استخراج محتویات دانلود شده از طریق فایل راهنمای ( هین فایل به همراه فایل های دیگر ) به پوشه Themeمراجعه
کنید  ،داخل این پوشه  ،فایل های قالب شما بصورت زیپ وجود دارد و این فایل ها مواردی خواهد بود که شما برای نصب به آنها
نیاز خواهید داشت .

 :3خب حال زمان نصب قالب رسیده و شما میتوانید به قسمت مدیریتی پیشخوان سایت وردپرسی خود رفته و از گزینه نمایش
زیر گزینه پوسته ها را انتخاب کنید .
 : 4در باالی این برگه روی گزینه افزودن پوسته کلیک کنید .
 : 5در میانه صفحه روی گزینه  Chose Fileکلیک کنید و فایل های فشرده قالب که در مرحله  2به آن اشاره کردیم را اینجا قرار
بدهید .
نکته :در صورتی که قصد دارید قالب جدیدی را نصب کنید می باید ابتدا از باالی صفحه روی گزینه بارگذاری پوسته کلیک کنید
.
 -6منتظر بمانید تا عملیات آپلود افزونه/قالب انجام شود و در پایان با کلیک روی فعال کردن ،نسبت به فعالسازی آن اقدام
کنید.

 -7مراحل نصب به پایان رسیده و می توانید به استفاده از محصول بپردازید.
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نصب قالب به کمک فایل منیجر
چنانچه به دالیل مختلف نتوانستید افزونه یا قالب خود را از طریق محیط مربوط به پیشخوان وردپرس نصب نمایید  ،میتوانید از
طریق های زیر کمک بگیرید .
در استفاده از این روش میباید از ابزار  Manager Fileدر سرویس مدیریت هاست (کنترل پنل ،دایرکت ادمین و  )..یا از یک
نرم افزار مدیریت سرورهای افتیپی همچون  Filezillaکمک بگیرید
نکته :چنانچه با ابزارهای فوق آشنایی ندارید با جستسو در گوگل ،اطالعات مناسبی در این زمینه کسب کنید.
-1پس از ورود به بخش مدیریت فایلها مجموعه ای از پوشه ها مربوط به سرویس میزبانی وب (هاست) برای شما نمایش داده
میشود .در ابتدا میباید به مسیر نصب وردپرس روی هاست خود مراجعه کنید .این مسیر در حالت پیشفرض روی روت سایت
همان شاخه)  wwwاست و در صورتیکه آن را در زیردامنه یا یک پوشه فرعی )به عنوان مثال پوشه )  Wordpressنصب کرده
باشید مسیری همچون  wordpress/wwwخواهید داشت) .
=>/public_html/
 -2برای نصب قالب میباید به مسیر زیر در پوشههای وردپرسی خود مراجعه کنید:
=>/public_html/wp-content/themes
 -3فایل فشرده قالب یا افزونه را از حالت فشرده خارج کنید) .برای انجام این کار میتوانید از نرمافزارهایی همچون zip 7,
Winrarو  ...کمک بگیرید(
 -4پوشه استخراج شده از عملیات مرحله  3را در مسیر مشخص شده در مرحله  2آپلود کنید.
 -5مراحل نصب قالب به اتمام رسیده است .اکنون میباید به داشبورد مدیریتی وردپرس مراجعه کنید و از نوار کناری پیشخوان،
روی گزینه نمایش و در ادامه روی پوسته ها کلیک کنید.
 -6نام قالب نصب شده در مرحله  4در این بخش قابل مشاهده است ،با کلیک روی فعال کردن ،میتوانید افزونه/قالب را فعال
کنید
 -7مراحل نصب به پایان رسیده و می توانید به استفاده از محصول بپردازید.
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نصب افزونه های قالب
همچنین جهت نصب افزونه های قالب میتوانید بروی گزینه نمایش در پیشخوان رفته  ،روی گزینه install plugins
کلیک نمایید  ،سپس یکی یکی افزونه ها را انتخاب و گزینه installرا کلیک کنید .
افزونه ها بصورت کامال اتوماتیک از وبسایت مرجع نصب میشوند و در اختیار شما قرار خواهند گرفت .

پشتیبانی در محصول
کاربران عزیز میتوانند در قسمت پشتیبانی محصول از طریق تماس با ما هر موضوع و یا مشکلی دارند با ما در میان
بگذارند تیم  ،ما سعی میکند درخواست پشتیبانی شما را در سریعترین زمان ممکن پاسخ بدهند .

کابین وب در خدمت شماست
باتشکر از شما ...
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