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   ارائه یم شود .  "www.zhaket.com"در   به خریداران آن  این محصول رصفا انی خدمات پشتیب

  محتوای فایل دانلودی 

از خرید شما ،قالب خریداری شده توسط شما دارای محتواین به شکل زیر است. باتوجه به محتوای ضمن تشکر 

  موجود در هر پوشه یم توانید نسبت به استفاده از محصول خریداری شده اقدام نمایید: 

  
 ----------------------------  

  

  

    

   ب  نصب قالب به کمک بسته نص

نیاز به نصب وردپرس، نسخه ای کامل از سایت وردپریس به همراه قالب با اطالعات دموی موجود در این روش، بدون 

  در آن همانند پیش نمایش آنالین در اختیار شما قرار یم گرید. 

روی سایت وردپریس خود ندارند و یم خواهند یک سایت همچون  ان  ن روش مناسب افرادی است که اطالعایتوجه: 

  اختیار داشته باشند. دموی محصول در 

، Easy Installerبرای آشناین کامل با مراحل نصب قالب توسط بسته نصیب یم توانید پس از مراجعه به پوشه 

  موجود را مشاهده کنید.  فایل ویدئون  

یساجعه به لینک زیر به این ویدئو ددر صورت نیاز یم توانید با مر  همچن    یابید: ست 

http://zhaket.com/duplicator   
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   ارائه یم شود .  "www.zhaket.com"در ِژاِکت  به خریداران آن  این محصول رصفا  انی خدمات پشتیب

   نصب قالب به کمک داشبورد وردپرس

   

  برای انجام این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: 

 همچون  افزارهان   ه خارج کنید. )برای انجام این کار میتوانید از نرمدش  محتوای فایل خریداری شده را از حالت ف -1

 7zip, Winrar و ... کمک بگریید)  

  
   

ی پس از استخراج محتوای دانلود شده، فایل راهنما )ه -2 برای شما به نمایش درخواهد فایل( به همراه سایر پوشه ها  می 

  . آمد 

  یس یابید. ست  یل های مورد نیاز جهت نصب قالب دیم توانید به فا Themeبا مراجعه به پوشه 

  
   

پرس، وردپرس در سایت خود مراجعه کرده و از نوار کناری پیشخوان ورد یب  ی نصب قالب جدید به داشبورد مدیر برا -3

  به منوی نمایش مراجعه کرده سپس روی پوسته ها کلیک کنید. 

  
   

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

  
   

دهکلیک کرده و فایل    Choose Fileدر میانه صفحه روی گزینه  -5 هم اکنون قالب را انتخاب کنید. سپس روی  فش 

 کلیک کنید.    نصب کن

که قصد دارید قالب جدیدی را نصب کنید یم باید ابتدا از باالی صفحه روی گزینه بارگذاری پوسته رن   در صو ه: نکت

  کلیک کنید. 

، نسبت به فعالسازی آن اقدام فعال ک ردنمنتظر بمانید تا عملیات آپلود قالب انجام شود و در پایان با کلیک روی  -6

  کنید. 
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   ارائه یم شود .  "www.zhaket.com"در   به خریداران آن  این محصول رصفا انی خدمات پشتیب

  
   

  ه و یم توانید به استفاده از محصول بریدازید. مراحل نصب به پایان رسید -7
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   ارائه یم شود .  "www.zhaket.com"در ِژاِکت  به خریداران آن  این محصول رصفا  انی خدمات پشتیب

 FTPنصب قالب به کمک مدیریت فایل 

 

 اریحجم بس ــــــــــــــــا یهاســـــــــــــت خود  سیحجــــــــــــــــم آپلود در رسو  تیمتعدد همچون محدود لیچنانچه به دال 

 یبرا ر یاز روش ز  د یتوان تیر یمد د یوردپرس نباش مدیریتقالب، قادر به نصب توسط داشبورد نصت  لیفا اد یز  

 ید. ت  نصب قالب کمک بگ 

 

لدر رسویس مدیریت هاست )کن File Managerباید از ابزار  در استفاده از این روش یم ی پنل، دایرکت اد ت  و ...(  می 

 . کمک بگریید    Filezillaهمچون  ب  افزار مدیریت رسورهای افتی یا از یک نرم

 با جستجو در گوگل یم توانید اطالعات خوی  به دست بیاورید. آشنایی ندارید نکته: چنانچه با ابزارهای فوق 

بانی از پوشه ها مربوط به رسویس مای ه پس از ورود به بخش مدیریت فایلها مجموعه -1 ی وب )هاست( برای شما  ت 

در حالت پیشفرض  ت  ی هاست خود مراجعه کنید. این مسنصب وردپرس رو  ت  باید به مس نمایش داده میشود. در ابتدا یم

 دامنه یا یک پوشه فریع )به عنوان مثال پوشه  ( است و در صورتیکه آن را در زیر wwwروی روت سایت )همان شاخه 

Wordpressهمچون  یت  ( نصب کرده باشید مسwww/wordpress  .خواهید داشت 

 /Public_html/   

  زیر در پوشه های وردپریس خود مراجعه کنید:  ت  باید به مس برای نصب قالب یم -2

 /Public_html/wp-content/themes/   

 

دهفایل  -3 ده قالب را از حالت  فش   ,7zipهمچون  ان  افزاره توانید از نرم خارج کنید. )برای انجام این کار یمفش 

Winrar  )و ... کمک بگریید  

   

  آپلود کنید.  2مشخص شده در مرحله  ت  را در مس 3پوشه استخراج شده از عملیات مرحله  -4
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   ارائه یم شود .  "www.zhaket.com"در   به خریداران آن  این محصول رصفا انی خدمات پشتیب

 zhaketتوجه داشته باشید این پوشه نباید دارای یک پوشه درون خود باشد. به عنوان مثال چنانچه نام قالب شما  نکته : 

ای با عنوان ه نباید داخل این پوشه مجددا پوش اشاره شده آپلود کنید و  ت  را در مس zhaketاست باید پوشهای با عنوان 

zhaket  جای داده است در این مرحله آپلود کنید.  خود تکرار شده باشد. همواره آخرین پوشهای که فایلهای قالب را در  

   

وردپرس مراجعه کنید و از نوار کناری  ریب  باید به داشبورد مدی اکنون یم مراحل نصب قالب به اتمام رسیده است.  -3

  پیشخوان، روی گزینه نمایش و در ادامه روی پوسته ها کلیک کنید. 

   

توانید قالب را فعال  در این بخش قابل مشاهده است، با کلیک روی فعال کردن، یم 4نام قالب نصب شده در مرحله  -4

  کنید. 

   

  مراحل نصب به پایان رسیده و یم توانید به استفاده از محصول بریدازید.  -5

file:///E:/Web/zhaket%20&%20rtl/Readable/Readable/youone.ir


 YouOne.ir    دهنده قالب های وردپرسیووآن | ارائه 

   

   

 6   

خدمات پشتیبا
 

   ارائه یم شود .  "www.zhaket.com"در ِژاِکت  به خریداران آن  رصفا  ن این محصول

 پشتیبا
 
   ی

ی راهنمای اصیل محصول است. همچو مطالعه فبی هریک از قالب ها، نیازمند دانش  استفاده از  توانید با  شما یم نی 

  مقاالت متعددی درباره استفاده از هریک از محصوالت به دست آورید. ها و  اطالعات، فیلم جستجو در گوگل

یدر ادامه چنانچه در به  کارگ شود  محصول با مشکل خایص مواجه هستید و این مشکل به خود محصول مربوطه یم ت 

رای ما ثبت ب تکِ ا ژ  تکیت نی شتیباپ متیسس ر  ،میتوانید در هر لحظه از شبانه روز مشکل پیش آمده را به صورت تیکت د 

  کنید تا در ارسع وقت پاسخگوی شما باشیم. 

ی این نکته را  بر اشته باشد که رفع آنها ل وجود دخ اشکاالت و باگها ممکن است در عملکرد محصو  فراموش نکنید که بر نت 

ین زمان ممکن تر  ، در کوتاهانی دهیم تا با هر به روزرس عهده سازنده اصیل محصول است. به شما این اطمینان را یم

مشده را در اختیار شما خریداران  انی نسخه به روزرس ی قرار دهیم تا این قبیل مشکالت ن محت    به رسعت رفع شوند.  ت 
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