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محتوای فایل دانلودی
ضمن تشکر از خرید شما ،قالب/افزونه خریداری شده توسط شما دارای محتوایی به شکل زیر است .باتوجه به محتوای موجود
در هر پوشه می توانید نسبت به استفاده از محصول خریداری شده اقدام نمایید:

----------------------------
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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 پس از مراجعه به پوشه  ،Easy Installerفایل
ویدئویی موجود را مشاهده کنید.
همچنین در صورت نیاز می توانید با مراجعه به لینک زیر به این ویدئو دسترسی یابید:
http://zhaket.com/duplicator
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نصب قالب/افزونه به کمک داشبورد وردپرس

برای انجام این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:
 -1محتوای فایل خریداری شده را از حالت فشرده خارج کنید( .برای انجام این کار میتوانید از نرمافزارهایی همچون 7zip,
 Winrarو  ...کمک بگیرید)

 -2پس از استخراج محتوای دانلود شده ،فایل راهنما (همین فایل) به همراه سایر پوشه ها برای شما به نمایش درخواهد آمد.
با مراجعه به پوشه  Themeیا  Pluginمی توانید به فایل های مورد نیاز جهت نصب قالب یا افزونه دسترسی یابید.

 -1-3برای نصب افزونه جدید به داشبورد مدیریتی وردپرس در سایت خود مراجعه کرده و از نوار کناری پیشخوان وردپرس،
به منوی افزونهها مراجعه کرده و روی افزودن کلیک کنید.
 -2-3برای نصب قالب جدید به داشبورد مدیریتی وردپرس در سایت خود مراجعه کرده و از نوار کناری پیشخوان وردپرس ،به
منوی نمایش مراجعه کرده سپس روی پوسته ها کلیک کنید.

 -4از باالی صفحه جدید روی گزینه بارگذاری افزونه /افزودن پوسته تازه کلیک کنید.

 -5در میانه صفحه روی گزینه  Choose Fileکلیک کرده و فایل فشرده افزونه  /قالب را انتخاب کنید .سپس روی هم
اکنون نصب کن کلیک کنید.
نکته :در صورتی که قصد دارید قالب جدیدی را نصب کنید می باید ابتدا از باالی صفحه روی گزینه بارگذاری پوسته کلیک
کنید.
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 -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 افزونه به کمک م یریت فایل FTP
چنانچههه بههه دمیههل متعهه د همچههون محهه ودیت سههم پلههود در سههروی

هاسههت ههود یهها

سههم بسههزار یههاد فایههل نصههبی افزونههه/قالب ،قههادر بههه نصههب اوسههد داشههبورد مهه یریتی
وردپرس نباشز میاوانز ا روش یر برای نصب کمک بگزری .

در استفاده از این روش میباید از ابزار  File Managerدر سرویس مدیریت هاست (کنترل پنل ،دایرکت ادمین و  )...یا از
یک نرمافزار مدیریت سرورهای افتیپی همچون  Filezillaکمک بگیرید.
نکته :چنانچه با ابزارهای فوق شنایی ن اری میاوانز با جستسو در گوگل ،اطالعات مناسبی در این مزنه کسب کنز .

 -1پس از ورود به بخش مدیریت فایلها مجموعهای از پوشهها مربوط به سرویس میزبانی وب (هاست) برای شما نمایش داده
میشود .در ابتدا می باید 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 (بهعنوان مثال پوشه )Wordpress
نصب کرده باشید مسیری همچون  www/wordpressخواهید داشت.
 /Public_html/

 -1-2برای نصب افزونه میباید به مسیر زیر در پوشههای وردپرسی خود مراجعه کنید:
 /Public_html/wp-content/plugins/
 -2-2برای 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 7zip,
 Winrarو  ...کمک بگیرید)

 -4پوشه استخراج شده از عملیات مرحله  3را در مسیر مشخص شده در مرحله  2آپلود کنید.
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نکته :توجه داشته باشید این پوشه نباید دارای یک پوشه درون خود باشد .بهعنوان مثال چنانچه نام افزونه شما zhaket
است باید پوشهای با عنوان  zhaketرا در مسیر اشاره شده آپلود کنید و نباید داخل این پوشه مجددا پوشه ای با عنوان
 zhaketتکرار شده باشد .همواره آخرین پوشهای که فایلهای افزونه/قالب را در خود جای داده است در این مرحله آپلود
کنید.

 -1-5مراحل نصب افزونه به اتمام رسیده است .اکنون می باید به داشبورد مدیریتی وردپرس مراجعه کنید و از نوار کناری
پیشخوان ،روی گزینه افزونهها و در ادامه روی افزونههای نصب شده کلیک کنید.
 -2-5مراحل 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 افزونه/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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پشتزبانی
استفاده از هریک از افزونهها /قالب ها ،نیازمند دانش فنی و مطالعه راهنمای اصلی محصول است .همچنین شما میتوانید با
جستجو در گوگل نیز ،اطالعات ،فیلمها و حتی مقاالت متعددی درباره استفاده از هریک از محصوالت بهدست آورید.
در ادامه چنانچه در بهکارگیری محصول با مشکل خاصی مواجه هستید و این مشکل به خود محصول مربوطه میشود،
میتوانید در هر لحظه از شبانه روز مشکل پیش آمده را بهصورت تیکت در سیستم پشتیبانی تیکت ژاکِت برای ما ثبت کنید تا
در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم.
این نکته را نیز فراموش نکنید که برخی اشکاالت و باگها ممکن است در عملکرد محصول وجود داشته باشد که رفع آنها نیز
بر عهده سازنده اصلی محصول است .به شما این اطمینان را میدهیم تا با هر بهروزرسانی ،در کوتاهترین زمان ممکن نسخه
به روزرسانی شده را در اختیار شما خریداران محترم قرار دهیم تا این قبیل مشکالت نیز به سرعت رفع شوند.

تــوجــه

*****

تــوجــه

هرگونه پشتیبانی صرفا توسط سیستم پشتیبانی تیکت ژاکِت انجام میشود .همچنین حداکثر زمـا
پاسخگویی به تیکتهای پشتیبانی  48ساعت کـایی (یوزهـای ییـر تیلیـسا سـاعت  9الـی )15
خواهد بود .لذا دی صویت ایسال تیکت دی یوزهای تیلیس و سایر اوقات خایج از سـاعت کـاییا
منتظر دییافت پاسخ تیکت بمانید و از ایسال تیکت های متیدد خوددایی کنید.
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