آموزش نصب قالب
 -1از اینکه یکی از محصوالت طلوع ارتباطات را انتخاب نموده اید متشکریم .پشتیبانی قالب به یکی از سه روش زیر
انجام می شود:
 -1از طریق وبسایت teeweb.ir
 -2از طریق ایمیل info@teeweb.ir
 -3از طریق تلگرام با شماره همراهی که از سایت راست چین دریافت می کنید.
لطفا جهت بهره مندی از پشتیبانی سریعتر از تلگرام استفاده نمایید

در بسته نصبی که از پس از خرید دریافت می نمایید فایل های زیر وجود دارد:
 -1فایل  installer.zipکه فایل های دمو در آن قرار دارد.
 -2فایل  rtl-teeweb-license.zipکه فایل نصب افزونه فعالسازی قالب می باشد که پس از نصب کامل قالب از
آن استفاده خواهد شد.
 -3فایل های  ، easyhost.wpressکه فایل ها درون ریزی دمو است .
توجه کنید جهت نصب قالب نیازی به نصب وردپرس در ابتدا نیست  .در این روش نصب وردپرس  ،افزونه ها  ،قالب و
محتوای دمو یکجا نصب خواهند شد.
جهت نصب قالب و درون ریزی محتوای دمو مراحل زیر را طی کنید:
 -1فایل installer.zipرا در محل نصب آپلود کنید و آنرا از حالت فشرده خارج کنید.
 -2اکنون آدرس محل نصب را در مرورگر وارد کنید و کلید  enterرا بزنید تا وردپرس شروع به نصب کند .در
صورتی که روش نصب وردپرس را نمی دانید با جستجو در گوگل می توانید براحتی آنرا فرابگیرید.
 -3پس از پایان نصب وارد حساب کاربری خود شوید و در منوی افزونه ها  ،افزونه All-in-One WP Migration

را فعال کنید  .پس از فعالسازی مشاهده می کنید که منوی  All-in-One WP Migrationبه منوها اضافه
می شود.
 -4اکنون به منوی  All-in-One WP Migrationو زیر منوی  importبروید  .پس از ورود به منو با صفحه زیر
مواجه می شوید:

 -5همانطور که در شکل مشاهده می کنید کادری با خط چین مشخص شده است و در آن عبارت
 Drag & Drop to uploadنوشته شده است  .برای درون ریزی محتوای دمو باید فایل easyhost.wpress

را با کلید موس گرفته و در این کادر رها کنید  .پس از اینکار عملیات نصب آغاز می شود .عملیات نصب تا آپلود
شدن فایل و درون ریزی آن به طول می انجامد بنابراین صبور باشید .سرعت آپلود اینترنت شما در مدت زمان
این مرحله تاثیر زیادی دارد.
 -6در خالل نصب کادری ظاهر می شود برروی دکمه  CONTINIUکلیک کنید.
 -7پس از پایان نصب کادر زیر ظاهر می شود:

 -8بر روی دکمه  CLOSEکلیک کنید و صفحه را رفرش کنید  .پس از رفرش کردن صفحه وارد صفحه لوگین
وردپرس می شوید برای ورود از نام کاربری  admin2و رمز عبور  admin2استفاده کنید
 – 10تا این مرحله پوسته بطور کامل نصب شده اما ممکن است پس از مشاهده سایت و کلیک برروی منوها با
خطای  404مواجه شوید دلیل این خطا عدم پیکربندی صحیح فایل  .htaccessاست برای رفع این مشکل به
منوی تنظیمات و زیر منوی پیوندهای یکتا بروید  .در تنظیمات عمومی دقت کنید گزینه نام نوشته انتخاب شده
باشد و برروی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید  .با اینکار فایل  .htaccessدوباره بطور صحیح بازنویسی می شود.

 – 11پس از نصب کامل قالب الزم است آنرا فعالسازی کنید  .آموزش فعالسازی در فایلی دیگر ارائه شده است.

