به نام خدا
آموزش کار کردن با تنظیمات قالب پرسون و امکانات قالب


نصب پالگین

هنگامی که قالب را نصب مینمائید اولین کاری که باید انجام دهید رفتن به قسمت نصب پالگین های
قالب میباشد و پالگین های مورد نیاز قالب را نصب نمائید .برخی از پالگین ها دلخواه و برخی نیز برای
کارکرد صحیح وب سایت ضروری میباشند که در صفحه نصب پالگین کامال مشخص میباشد.



مگا منو

بعد از نصب پالگین ها نوبت به تنظیم مگا منوی وب سایت شماست .برای تنظیم مگا منو و چگونگی کار
کردن با مگا منوی وب سایت میتوانید آموزش ویدئویی کار کردن با این مگا منو را از اینجا دانلود نمائید.
http://themework.ir/toturial/WRmegamenu-hamyarwp.mp4

 دسته بندی ویژگی ها
 .1قدم اول


برای قراردادن ویژگی ها در یک گروه خاص میبایست نام ویژگی ها با یک پیشوند خاص شروع
شود .به عنوان مثال شما میخواهید یک گروه ویژگی با عنوان دوربین ایجاد کنید پس در ابتدای
نام همه ویژگی هایی که در این گروه قرار میگیرند میبایست دوربین .باشد.



برای ثبت ویژگی با نام فلش که در گروه دروبین قرار میگیرد نام ویژگی به این صورت وارد میشود:
دوربین.فلش



فرمول کلی نام به این صورت میباشد :پیشوند عنوان گروه.نام ویژگی مورد نظر



نام ویژگی های بعدی نیز با استفاده از همین فرمول میبایست وارد شود تا در یک گروه قرار
بگیرند.

 .2قدم دوم


در بخش تنظیمات پیشرفته نمایش ویژگی  ،در فیلد برچسب سفارشی نام ویژگی خود را برای
نمایش در بخش کاربری سایت وارد مینمایید .در مثال قبلی نام ویژگی فلش بود در نتیجه در این
فیلد فلش وارد می شود.

 .3قدم سوم


گزینه بعدی  ،چک باکس گروه بندی شده میباشد که برای قرار گرفتن ویژگی در گروه میبایست
این گزینه را فعال نمائید.

 .4قدم چهارم


گزینه نوع نمایش :از طریق این گزینه میتوانید نوع نمایش ویژگی را مشخص نمائید که شامل 4
نوع  ،پیشفرض  ،تصویر  ،رنگ و متن میباشد .در صورت استفاده از پیشفرض  ،ویژگی به صورت
عادی نمایش داده میشود  .در صورت استفاده از تصویر  ،هنگام تعریف شرایط و مقررات برای
ویژگی  ،میتوانید برای هر کدام یک تصویر انتخاب کنید تا به جای نام آن نمایش داده شود.
گزینه رنگ هم مانند گزینه تصویر میباشد با این تفاوت که به جای تصویر میتوانید رنگ مورد نظر
خود را انتخاب کنید .و گزینه آخر  ،یعنی گزینه متن که با انتخاب این گزینه متن با استایل خاص
متفاوت با حالت پیشفرض نمایش داده میشود.

 .5قدم پنجم


مورد آخر نیز برای فعال سازی نمایش ویژگی به همراه محصول در فروشگاه  ،دسته بندی ها و ...
هست که با توجه به قالب مورد استفاده شما ممکن است باعث به هم ریختگی ظاهر شود و
پیشنهاد میشود از این گزینه استفاده نفرمائید و روی گزینه خیر قرار دهید.

نکته مهم و جذاب در مورد دسته بندی ویژگی ها
اگر از ثبت ویژگی های زیاد برای هر محصول خسته شده اید میتوانید یکبار ویژگی های مورد نظر خود
برای دسته خاص را ایجاد و سپس با یک کلیک آن ها را در محصول بارگذاری کنید !!!
به عنوان مثال شما در وب سایت خود یک دسته بندی با نام موبایل و یک دسته بندی با نام تبلت دارید
که دارای ویژگی های خاص خود میباشد و شما نمیخواهید هنگام ثبت هر محصول این ویژگی ها را به
صورت تک تک انتخاب و اضافه کنید  .با استفاده از منو محصوالت و سپس زیر منو گروه های ویژگی
میتوانید دسته های مختلفی از ویژگی ها را ایجاد کنید .به عنوان مثال دسته موبایل و دسته تبلت را در
قسمت گروه های ویژگی  ،با ویژگی مورد نظر خود یکبار تعریف میکنید و سپس هنگام ثبت محصول
دسته ویژگی مورد نظر را که قبال ایجاد کرده اید را فراخوانی میکنید و تغییرات الزم را به سرعت انجام
میدهید.

تم آپشن قالب
از این قسمت نیز میتوانید تنظیمات کلی وب سایت را مدیریت نمائید که کامال فارسی و مفهومی تهیه
شده است و به هیچ عنوان پیچیدگی ندارد.

همچنین در تصاویر محتوای تب منوهای تنظیمات قالب را تماما مشاهده مینمائید:

نحوه قرار دادن محصوالت در اسالیدر تخفیفات سایت:
کافی است در هنگام درج محصول یا ویرایش محصول تیک گزینه مورد نظر و اطالعات باکس ووکامرس
را به مانند تصویر زیر درج کنید.

پایان
موفق و پیروز باشید

طراحی ایرانی و اختصاصی آنالینر

