بسمه تعالی



آموزش نصب پوسته با بسته نصبی و پیاده سازی همانند دمو :

جهت پیاده سازی پوسته همانند دموی مدنظر شما باید از بسته نصبی کمک بگیرید.در پکیج دانلودی از راستچین به پوشه
 easy-installمراجعه کنید  .در این پوشه  ،فایل بسته نصبی تمامی دموها در اختیار شما قرار گرفته است.
در فایل  Quick Install Help.zipبا مشاهده ویدئوی آموزشی کار با بسته نصبی میتوانید سایتی همانند دمو پیاده سازی
کنید.
نکته  :زمانی میتوانید از بسته نصبی استفاده کنید که هاست شما خام باشد و هیچ محتوایی نداشته باشید.
نکته  : 1در فایل  easy-installبسته نصبی دموی اصلی در اختیار شما قرار گرفته است ،جهت دریافت بسته نصبی سایر دموها
باید به فایل نوت مربوطه مراجعه و بسته نصبی مورد نظر را دانلود و استفاده کنید.در فایل نوت لینک دانلود بسته نصبی قرار
داده شده است که باید دانلود کنید.
نکته  :2دمو اصلی  ،دموی تمام المنتوری و دموی دیجیتال هر سه در بسته نصبی دمو اصلی ( )demo-asliقرار دارند.
نکته  : 3درصورتیکه موفق به نصب پوسته نشدید میتوانید جهت دریافت پشتیبانی از طریق تیکت راستچین اقدام کنید.



آموزش نصب پوسته بصورت خام :

درصورتیکه در سایت مطلب و محتوا دارید ،شما باید نصب پوسته را بصورت خام انجام بدید.
در بسته دانلودی از راستچین به پوشه  themeمراجعه کنید و فایل پوسته را به پوشه  wp-content / themesدر هاست
خود آپلود و از حالت زیپ خارج نمایید).نسخه  phpهاست باید بر روی نسخه  7.3یا  7.4تنظیم باشد(
پوسته ها مراجعه نمایید و پوسته را فعال کنید) .قبل از فعالسازی پوسته » سپس در پیشخوان وردپرس به مسیر  :نمایش
افزونه ووکامرس را نصب و فعال کنید(
در صورتیکه نام دامنه خود را در راستچین بخش فایل های من ثبت کرده باشید ،الیسنس پوسته بصورت خودکار فعال
خواهد شد.
نصب پالگین ها  ،افزونه های » در مرحله آخر افزونه های مربوط به پوسته قبلی را غیر فعال کنید و سپس از مسیر  :نمایش
مربوط به پوسته جدید را فعال کنید.
در پوشه  import-file.zipفایل درون ریز قالب ها که با المنتور خروجی گرفته شده است در اختیار شما قرار داده شده است که
میتوانید در صورت تمایل با کمک برگه ساز المنتور برگه ها و صفحات را ایجاد و درون ریزی کنید.

