راهنمای خرید ،استفاده و فعالسازی قالب بوت استرپ فارسی
لطفا این پی دی اف را کامل مطالعه فرمایید تا دچار مشکل نشوید!
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قالب بوت استرپ فارسی

اگر دست به قلم هستید ،از قالب وبالگ وردپرسی تان خسته شده اید .نیاز به تغییر
ظاهر وبالگتان دارید .قالب زیبای بوت استرپ فارسی را به شما پیشنهاد می کنیم .قالب
بوت استرپ فارسی با داشتن فونت زیبا و محیطی بصری کتاب محور لذت وبالگ نویسی را
برای شما دو چندان خواهد کرد .این قالب عالوه بر داشتن محیط دوست داشتنی (با به
کار گیری فریم ورک بوت استرپ) ،با کلیه موبایل ها ،تبلت ها و البته انواع مرورگرها
سازگار (واکنش گرا) است.
عالوه بر این ها یک واحد شخصی ساز برای قالب توسعه داده شده است .واردکردن داده
های سایت (شامل نام سایت ،متن پاورقی) رنگ بخش های مختلف قالب ،انتخاب فونت،
اندازه فونت نوشته ها ،ارتفاع خطوط ،کوتاه کننده آدرس های وبالگ ،انتخاب منو برای
وبالگ و اضافه کردن خودکار کد رهگیری گوگل آنالیتیک به وبالگ از جمله بخش های
واحد شخصی ساز این قالب می باشد .این قالب دارای بخش های شامل نوار باال ،نوار
کناری ،نوار پاورقی و نوار شبکه اجتماعی برای اضافه کردن ویجت ها به وبالگتان است.
استخراج/واردکردن پارامترها

در این قالب واحدی تحت عنوان استخراج/وارد کردن پارامتر ها طراحی شده است .کاربر
هنگامی که با قسمت شخصی ساز بخش های رنگ و تایپوگرافی قالب خود را تنظیم کند،
می تواند با استفاده از بخش استخراج/وارد کردن پارامتر ها ،فایل خروجی (حاوی این
تنظیمات) را دانلود نماید .با داشتن این فایل برای وبالگ های دیگری که از این قالب

استفاده می کنند ،این تنظیمات قابل بازیابی است .لذا چون رنگ های مختلف و تایپو
گرافی این قالب قابل توسعه است ،دمو های مختلفی برای این قالب ساخته شده است.
برای دیدن همه دموها و استایل های مختلف قالب به این لینک مراجعه کنید.

نحوه نصب قالب در وبالگ وردپرسی

برای نصب قالب کافی است از قسمت افزودن پوسته تازه قالب را آپلود کرده و بعد از
اتمام آپلود اقدام به فعال سازی و استفاده از قالب مورد نظر کنید .برای این منظور به
ترتیب مراحل زیر عمل کنید.

ابتدا به مسیر نمایش> پوستهها مراجعه کنید و روی دکمه افزودن پوسته تازه کلیک کنید،
سپس در صفحه بعدی روی دکمه بارگزاری پوسته کلیک کنید تا قسمت آپلود قالب برای
شما باز شود.

روی دکمه  Choose Fileکلیک کنید و قالب مورد نظر خودتون که خریداری کردید و در
قالب یک فایل با فرمت  . Zipرو از رایانه خودتون انتخاب کنید .حاال بعد از انتخاب فایل
روی دکمه هم اکنون نصب کن کلیک کرده و بسته به حجم قالب منتظر بمونید تا قالب
شما آپلود شود.

بعد از آپلود قالب به صفحه بعدی هدایت خواهید شد که در اون میتونید روی دکمههای
پیشنمایش زنده و یا فعال کردن کلیک کنید تا نسخه نمایشی قالب را مشاهده کنید و در

صورت نبود مشکلی در قالب با کلیک روی دکمه فعال کردن پوسته مورد نظر رو برای
نمایش در سایت انتخاب کنید.
آموزش نصب قالب وردپرس در حالت بسته نصب آسان

یکی از سواالتی که برخی کاربران میپرسند اینه که بعد از تهیه یک قالب وردپرس
مشاهده می کنند که قالب مورد نظر در حالت بسته نصب آسان قرار داره و یا اینکه به
دالیلی قادر به نصب قالب از پیشخوان وردپرس نیستید ،به همین دلیل اگر بخواهید از
اون قالب استفاده کرده و بسته نصبی قالب وردپرس را نصب کنند به صورت کلی مطالب
و دادههایی که تا حاال روی سایت وجود داشته از بین خواهد رفت .برای نصب قالب از
طریق بسته نصب آسان کافی است ،فایل زیپ بسته نصب آسان را در پوشه public_html

اپل ود کنید .سپس آن را از حالت زیپ خارج کنید .فایل  installer.phpرا اجرا کنید .مثل
یک وردپرس معمولی نام کاربری و پایگاه داده و اطالعات سایت خود را وارد کنید .با کامل
کردن مراحل نصب سایت وردپرسی شما با قالب بوت استرپ فارسی راه اندازی شده
است.

آموزش شخصی سازی قالب وردپرس و کار با سفارشیسازی قالب وردپرس

با استفاده از گزینه سفارشی سازی قالب قادر خواهید بود تا بخشهای مختلف قالب را
ویرایش و شخصی سازی کنید .گزینه سفارشی سازی در وردپرس درواقع یه بخش کلی
هستش که امکان دسترسی به تغییرات در ابزارکهای استفاده شده در قالب ،تغییر
تنظیمات مربوط به عنوان و توضیحات سایت ،تغییر پس زمینه ،تغییرات فهرست و منو در
وردپرس ،انتخاب برگه و یا نوشته برای صفحه اصلی ،تعریف استایل دلخواه و… را در قالب
خودتون اعمال کنید .بنابراین برای این منظور ابتدا به مسیر نمایش> سفارشیسازی
مراجعه کنید و سپس مشابه تصویر زیر با مراجعه به هر یک از بخشهای ذکر شده اقدام
به ویرایش و شخصی سازی اون کنید .قابلیت دیگهای که بخش سفارشی سازی پوسته در
اختیار شما قرار میده اینه که با کلیک روی آیکونهای موبایل ،تبلت و دسکتاپ میتونید
تا سایت رو برای اندازه نمایشگرهای تعیین شده مشاهده کنید تا ببینید قالب شما در چه
حدی استاندارد شده هستش و آیا برای انواع نمایشگرها به صورت ریسپانسیو طراحی
شده است یا خیر!

سخنی با کاربران

به هر طریقی که میاندیشید از جمله گزارش اشکاالت ،پیشنهادات ،انتقادات ،معرفی به
دیگران  ،فرستادن طرح های جدید از قالب(فایل حاوی تنظیمات) برای قرار دادن با صفحه
مربوطه و غیره مشارکت نمایید یقینا برای ما مایه دلگرمیست .برای حفظ حقوق نویسنده
در قالب به وبالگ نویسنده لینک داده شده است.

نکته مهم :الزم به ذکر است طراح/توسعه دهنده وظیفه ای بابت آموزش مباحث زبان های
برنامه نویسی پی اچ پی و اچ تی ام ال و سی اس اس و غیره ندارد و موارد توضیح داده شده
(استفاده از قالب) ضروری بوده اند.
نکته مهم :کلیه حقوق مادی و معنوی این قالب مربوط به نویسندگان و طراحان قالب می
باشد و خریدار کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید و پرداخت
هزینه و استفاده از محصول می نماید .هرگونه کپی برداری و انتشار آن غیر مجاز و غیر
قانونی است.

برچسب :بوت استرپ ،قالب وردپرس فارسی ،واکنش گرا ،قالب وردپرس ،قالب راست
چین ،استک دیزاین ،استک پروگرمر

