توجه :بعد از نصب قالب بالفاصله باید تمام افزونه هایی که داخل پوشه  Pluginقرار دارند را در سایت
خود نصب و فعال کنید.

برای دانلود بسته های نصبی دمو های قالب بوو ،با رمز عبور  Boo&AWP#24وارد این صفحه شوید.

اضافه کردن فونت فارسی به قالب

برای اضافه کردن فونت فارسی ابتدا افزونه  Persian Font Booکه در پوشه  Pluginقرار دارد را در
سایت خود نصب و فعال کنید .بعد از فعالسازی این افزونه ،یک منو با عنوان آریا فونت به پنل
وردپرس شما اضافه می شود.

فونت های دلخواهی که قصد دارید از آن ها در سایتتان استفاده کنید انتخاب کنید .حداکثر تا  4فونت
می توانید انتخاب کنید( .برای کاهش حجم سایت توصیه ما این است که حداکثر از یک یا نهایتا دو
فونت استفاده کنید).

بعد از اینکه فونت های فارسی دلخواه خودتون رو در افزونه انتخاب کردید به ،تنظیمات قالب »
تایپوگرافی » قلم های سفارشی بروید و همانند تصویر زیر در فیلد اول نام فونتی را که در افزونه انتخاب
کردید بنویسید .برای مثال اگر در افزونه آریا فونت شما فونت  IRANSansرا انتخاب کرده اید در این
فیلد هم باید دقیقا همین کلمه را وارد کنید( .به کوچکی و بزرگی حروف دقت کنید)

اگر فونت های بیشتری دارید از پایین همین بخش روی دکمه افزودن بزنید و نام آن ها را اضافه کنید.

بقیه فیلد ها را خالی بگذارید و تنظیمات را ذخیره کنید .بعد از ذخیره سازی تنظیمات ،برگه تنظیمات را
یکبار دیگر بارگذاری ( )Refreshکنید تا فونت مورد نظر به لیست فونت های قالب اضافه شود.

بعد از اضافه کردن فونت از همان بخش به تایپوگرافی بدنه و عناوین بروید و فونت پیش فرض را بر
روی فونت دلخواهتون تنظیم کنید.

همچنین برای درک بهتر افزودن فونت به قالب بوو می توانید این ویدیو را مشاهده بفرمایید.

نحوه دریافت افزونه های اضافی :افزونه های اضافی قالب را می توانید از این لینک دریافت کنید ،این
افزونه ها ضروری نیستند و تنها در صورتی که به قابلیت های آن ها احتیاج دارید فعالشان کنید.

نصب قالب  Booدر وردپرس
ابتدا وارد پنل مدیریت وردپرس خود شوید و به مسیر ،نمایش » پوسته ها بروید و در صفحه باز شده
بر روی دکمه ،افزودن پوسته در باال بزنید.

در صفحه باز شده از قسمت باال بر روی بارگذاری پوسته کلیک کنید.

با کلیک بر روی این گزینه قسمتی همانند زیر برای شما باز می شود ،شما می توانید فایل زیپ پوسته
را که درون پوشه  Themeقرار دارد انتخاب و بر روی دکمه هم اکنون نصب کن کلیک کنید.

بعد از کلیک بر روی دکمه هماکنون نصب کن افزونه شروع به آپلود شدن می کند که این فرآیند بسته
به حجم فایل افزونه دارد بعد از آپلود شدن هم به صورت خودکار نصب می شود و شما می توانید آن
را فعال کنید.

نصب دستی قالب در وردپرس
در بعضی از موارد شما قالب خود را نمی توانید نصب کنید و مثال هاستینگ شما برای آپلود حجم به
خصوصی قرار داده است در این شرایط بهترین روش نصب دستی قالب ها است که شما می توانید به
کنترل پنل هاست خود بروید وارد فایل منیجر شوید و به روت هاست خود یا همان پوشه public_html
مسیر  /wp-content/themes/را دنبال کنید .در این مسیر فایل زیپ قالب خود را آپلود و سپس آن را
از حالت فشرده خار ج ( )Extractکنید .بعد از انجام این کار وارد پنل مدیریت سایت خود شوید و به
قسمت نمایش بروید و قالب موردنظر را فعال کنید.

آریا وردپرس

