کاری از آنالینر

d
آموزش قالب وردپرس شرکتی سپنتا

تهیه شده توسط تیم آنالینر
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آنالینر می باشد و هرگونه کپی برداری از این اثر اشکال
شرعی دارد.
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تنظیمات عمومی قالب

قراردادن فیو آیکن

ابتدا عکسی را به اندازه  17*17از منو رسانه ها آپلود نمایید.
سپس آدرس فایل را کپی کرده و از منوی تنظیمات – تنظیمات قالب – تنظیمات عمومی وارد شوید وآدرس را
در بخش فیو آیکون جایگذاری نمایید.
ترجیحا تصویر خود را با پسوند  ICOذخیره نمایید.

کد گوگل آنالیتیکز

دراین قسمت کد دریافتی از گوگل آنالیتیکز را وارد میکنید:

کد سی اس اس
از این طریق کد های  cssدلخواه خودتون رو می تونید در سایت لود کنید.
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کد جاوا اسکریپت
در صورتی که دانشی از  java scriptدارید و میخواهید موارد مورد دلخواهتان در قالب اعمال نمایید
بدون دستکاری در کدهای قالب این موارد را در این قیمت می توانید قراردهید.

تنظیمات هدر
تعویض لوگو
چنانچه قصد تعویض لوگو را دارید میتوانید لوگوی مورد نظر خود را آپلود نمایید

شبکه های اجتماعی
برای درج لینک شبکه های اجتماعی در وب سایت کافیست به ادرس قالب ← تنظیمات هدر ← فیسبوک و گوگل
پالس را در همان قسمت وارد کرده و اطالعات را ذخیره کنید تا بتوانید آیکون آن شبکه به صفحه شبکه اجتماعی
شما لینک شده است مشاهده کنید.
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تنظیمات اسالیدر

عکس اسالیدر خود را با اندازه ای که در توضیحات آمده است آماده نمائید.
نکته :برای اینکه تصاویر شما کمترین حجم و باالترین کیفیت را داشته باشد و لود وب سایت شما
زیاد نشود و در عین حال تصاویر اسالیدر شما کم کیفیت نباشد میتوانید از ابزاری که در فتوشاپ برای
این کار وجود دارد استفاده نمائید .هنگامی که تصویر خود را در فتوشاپ میخواهید ذخیر نمائید به
جای زدن کلید های ترکیبی  Shift+ctrl+sاز کلیدهای ترکیبی  shift+ctrl+alt+sاستفاده نمائید که
برای ذخیره در وب مورد استفاده قرار میگیرد.
حاال تصویری را که ذخیره کرده اید را در رسانه وردپرس آپلود نمائید و لینک مستقیم آن را به دست
آورید .برای به دست آوردن لینک مستقیم این آموزش را دنبال نمائید .لینک و یا همان آدرس عکس
را در فیلد “آدرس بنر” قرار دهید.
در فیلد “عنوان” عنوان مد نظر خود را برای این اسالید قرار دهید.
در صورتی که قالب شما از متن کوتاه برای اسالیدر پشتیبانی میکند میتوانید در این باکس متن
دلخواه خود را قرار دهید.
در فیلد لینک میتوانید برای هر اسالید از اسالیدر قالب وردپرس خود یک لینک درج کنید ممکن است
قالب وردپرس شما از این امکان پشتیبانی ننماید.
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در قسمت کنترل هم میتوانید در صورتی که مایل هستید اسالید به اسالیدر خود اضافه نمائید و یا
یک اسالید را حذف نماید.
و در انتها دکمه ذخیره تنظیمات را کلیک نمائید تا تنظیمات اسالیدر شما ذخیره گردد.

تنظیمات صفحه اصلی
خدمات سپنتا

برای مدیریت خدمات سپنتا شما دو آبشن در اختیار دارید ،توضیحات و دسته ها.

توضیحات خدمات باالی آن ها قرار میگیرد و هر دسته ای را که انتخاب کنید همراه با تصویر خود برای
کاربران نمایش داده میشود.
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آخرین اخبار

برای ویرایش اخرین اخبار شما سه آبشن در اختیار دارید

توضیحات که در زیر آخرین اخبار قرار میگیرد.
دسته ها که پست های منتشر شده در ان نمایش داده میشود.
تعداد پست ها که تعدادی پست هایی که در این قسمت نمایش داده میشود را مشخص میکند.

تنظیمات صفحات داخلی
نمایش ابزار ها در صفحات داخلی
با تیک زدن دیدگاه ها شما میتوانید ابزار کامنت گذاشتن ( نظرات ) را برای هر پست فعال کنید.
اگر نمایش مطالب مرتبط رو هم تیک بزنید مطالب مرتبطی رو بر اساس تگ های که در پست هاتون
وارد کردید رو نمایش میدهد.
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تعیین متن خطای 404

تنظیمات سایدبار
دسته های ویژه

پست های دسته های که در این قسمت انتخاب میکنید در سایدبار سمت چپ صفحات داخلی نمایش
داده میشود .آبشن بعدی نیز برای ست کردن تعداد پست ها برای نمایش میباشد.
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تنظیمات فوتر
تماس با ما

متنی که در باکس تماس با ما درج میکنید در کنار فرم تماس با ما درج میشود.
ایمیلی را که نیز در باکس ایمیل درج میکنید در زیر توضیحات قرار میگیرد.

تعیین متن کپی رایت

برای تعیین متن کپی رایت متن مورد نظر خود را در این باکس درج نمائید.
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ایجاد و مدیریت منو
در پنل مدیریتی ،به قسمت نمایش

←

فهرست ها بروید .و در آنجا فهرستی با نام main-

 menuایجاد نمایید.

و بعد از سه باکس سمت راست (پیوندهای دلخواه  ،برگه ها و دسته ها ) موارد مورد نظر را تیک
بزنید و روی دکمه ی افزودن به فهرست را کلیک کنید.
شما می توانید وقتی برگه ها و دسته ها را به فهرست اضافه کردید آنها را با موس بگیرید و
جابجا کنید .

نکته  :پیوند های دلخواه معموال برای لینک های دلخواه مورد استفاده قرار می گیرند.
مانند  :صفحه نخست
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نکته  :شما حتی می توانید با موس ،برگه ها و دسته هایی را که به فهرست اضافه کردید را
بگیرید و جای آنها را مشخص کنید .و حتی به جلو بکشید تا در سایت منوی کشویی داشته
باشید.

با تشکر از انتخاب شما
تیم آنالینر
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