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قالب نیازمندی وردپرس چارسوق به شما این امکان را میدهد تا به راحتی یک وبسایت
نیازمندی و ثبت آگهی راه اندازی کنید.

 ۴روش نصب قالب چارسوق

برای نصب قالب چارسوق از چهار طریق زیر میتوان اقدام کرد:

 .1پیشخوان وردپرس
 .2هاست
FTP .3
 .4بسته نصب آسان

 -۱پیشخوان وردپرس
ابتدای کار توجه داشته باشید که برای نصب “بستههای نصب آسان” نباید از این طریق اقدام کرد و بهتر است
بستههای نصب آسان را از طریق هاست یا  ftpنصب نمایید که در ادامه درباره آنها نیز صحبت خواهیم کرد.
توجه :این روش فقط مناسب “قالبها بدون نصب دمو” میباشد.

در صورتیکه با پیغام خطا و نصب نشدن فایل قالب مواجه شدید ،دو مورد زیر را بررسی نمایید:
.1منابع و حجم آپلودهاست شما کم نباشد( .در صورت محدود بودن حجم آپلود ،ابتدا منابع را افزایش
دهید)
.2فقط فایل  Themeرو نصب کنید( .در برخی موارد در فایلهای فشرده شده ،چندین فایل دیگر اعم از

پالگین ها ،فایلهای راهنما و… وجود دارد؛ الزم است ابتدا آن فایل را از حالت فشرده خارج سازید و سپس
فایل اصلی قالب را با فرمت  zipآپلود نمایید)

یکی از  ۴روش نصب قالب چارسوق ،استفاده از امکانات پیشخوان (کنترل پنل) خود وردپرس میباشد.
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بعد از ورود به پیشخوان وردپرس ،برای شروع به مسیر نمایش/پوستهها بروید.

بر روی دکمه “افزودن پوسته تازه” کلیک نمایید.
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در مرحله بعد بر روی دکمه “بارگذاری پوسته” کلیک نمایید.

در مرحله بعد بر روی دکمه “ ”Choose Fileکلیک کرده و قالب مورد نظر خود را انتخاب کرده و در نهایت بر روی
“هم اکنون نصب کن” کلیک کنید.

بعد از نصب قالب ،بر روی دکمه “فعال کردن” کلیک کنید.
اکنون قالب شما نصب و فعال شده است.
در حال حاضر یکی از  ۴روش نصب قالب وردپرس را فرا گرفتید ،اکنون به سراغ روش بعدی یعنی “هاست”
میرویم.
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 _2هاست

روش بعدی از  ۴روش نصب قالب وردپرس ،استفاده از هاست (میزبان سایت) میباشد؛ هاستها به چند دسته
تقسیم میشوند ولی مهمترین و پرکاربردترین آنها هاست سی پنل و هاست دایرکت ادمین میباشند.
در این مقاله از طریق هاست سی پنل آموزش میدهیم؛ برای نصب قالب از طریق هاست به  File Managerبروید،
مسیر زیر را دنبال کنید:

/Wp-content/themes
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در پوشه  themesبر روی “ ”uploadکلیک نمایید،

قالب مورد نظر خود را انتخاب و آپلود کنید؛
بر روی فایل  zipقالب ،کلیک راست کرده و گزینه  Extract Filesرا انتخاب نمایید.
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پس از اینکه فایل مورد نظر از حالت فشرده خارج شد ،فایل  zipقالب را حذف نمایید.
در ادامه به پیشخوان وردپرس و مسیر نمایش/پوستهها مراجعه نمایید و قالب مورد نظر را فعال کنید.

 _3از طریق FTP
تا اینجای کار دو روش از  ۴روش نصب قالب وردپرس را که شامل وردپس و هاست میشد را توضیح دادیم ،اکنون
به سراغ یکی از بهترین روشها یعنی استفاده از “اف تی پی” میرویم.
چرا گفتم بهترین روش؟
فرض کنید میخواهید یک قالب روی وردپرستان نصب کنید ،قالب حجم زیادی داره ،وقتی با پیشخوان وردپرس این
کار را انجام میدهید بعد از چند دقیقه بارگذاری ،عملیات متوقف میشود و حتی ممکن است با صفحه سفید وردپرس
مواجه شوید؛ و یا از طریق هاست اقدام به نصب قالب میکنید ولی به علت قطع شدنهای مکرر سرور و یا قطع شدن
ارتباط اینترنت و موارد دیگر باز هم قادر به اتمام عملیات نصب قالب نیستید.
در اینجا نرم افزارهای  FTPمانند نرم افزار  cuteFTPو نرم افزار  FileZillaبه کمک شما میآیند و به راحتی این
مشکل را حل مینمایند .کافیست بعد از اتصال به سرور هاست خود قالب را در پوشه  themesانتقال دهید.
هنگام انتقال حتی اگر ارتباطتان قطع شود ،عملیات موقت ًا متوقف میشود و بعد از اتصال مجدد عملیات ادامه پیدا
میکند .خوب اکنون به ادامه توضیح روش نصب قالب از طریق  ftpمیپردازیم:
ابتدا نرم افزارهای مربوط به  FTPرا دانلود و نصب کرده و با نام کاربری و رمز عبور خود به هاست متصل شوید.

https://tik4.com/docs
به مسیر  file manager/public_html/wp-content/themesبروید و فایل فشرده قالب را در پوشه
 themesآپلود کنید.
سپس روی فایل  zipقالب ،کلیک راست کرده و آن را از حالت فشرده خارج نمایید.
بعد از انجام مرحله باال میتوانید فایل  zipقالب را حذف نمایید.
در ادامه به پیشخوان وردپرس وارد شوید.
به مسیر نمایش/پوستهها بروید.

قالب چارسوق را فعال نمایید.
در ادامه مقاله  ۴روش نصب قالب وردپرس ،به موضوع دیگری میرسیم و آن هم نصب قالبهای آماده وردپرسی،
کام ًال شبیه به دموی آن قالب میباشد .یعنی شما پیشنمایش چارسوق را مالحظه کردهاید و میخواهید سایتی را از
اول به صورت همان پیشنمایش راه اندازی نمایید.
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 _4نصب بسته نصبی قالب وردپرس با افزونه Duplicator
پس از دریافت قالب چارسوق ،وارد پوشه  Easy Installerشوید و ابتدا هر دو فایل ( archiveفایل فشرده
شده با فرمت  )zipو  installer.phpبسته نصبی را در یک محل از هاست آپلود میکنیم.

مرحله  : ۱آماده سازی بسته نصبی وردپرس برای نصب روی هاست
فایل  installer.phpرا در مرورگر باز میکنیم.
برای مثالhttp://YOURSITE.com/installer.php :

بخش  archiveآرشیو  :اگر هر دو فایل  archive.zipو  installer.phpرو کنار هم آپلود کنید این گزینه
تائید میشود.
بخش  Validationاعتبار سنجی  :نسخه  phpو  mysqlدیتابیس و ماژولهای الزم روی هاست را بررسی میکند.
بخش  :optionsگزینه های اضافی برای تنظیمات نصب فایل است.
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اگر هیچ خطایی مشاهده نکردید نیازی به دستکاری هیچ کدام از گزینه ها نیست .تیک گزینه قوانین و مقررات را
فعال کرده و روی گزینه  nextبعدی کلیک میکنیم .صبر میکنیم تا فایل آرشیو از حالت فشرده خارج شود و مرحله
بعد که مربوط به وارد کردن اطالعات پایگاه داده یا دیتابیس وردپرس است نمایش داده شود.

مرحله  : ۲اطالعات دیتابیس جدید برای بسته نصبی قالب وردپرس
ابتدا از طریق  phpmyadminیک دیتابیس جدید بسازید.

در بخش اول اطالعات نام پایگاه داده ،نام کاربر و رمز عبور دیتابیس را وارد میکنیم و روی گزینه تست دیتابیس
 test databaseکلیک میکنیم.
اگر بسته نصبی با دیتابیس ارتباط برقرار کند عبارت موفقیت آمیز  successدر مرحله  ۳نمایش داده میشود.
سپس روی گزینه  nextبعدی کلیک میکنیم تا به مرحله بعد برویم.
نکته :برای نصب بسته روی لوکال هاست  userپایگاه داده را  rootو فیلد رمز عبور را خالی میگزاریم.
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مرحله  : ۳اعمال تنظیمات وردپرس جدید
در این مرحله تنظیمات وردپرس مانند عنوان سایت و ساخت کاربر جدید با دسترسی مدیر را انجام میدهیم.

در بخش تنظیمات جدید  new settingsعنوان سایت را وارد کنید.
در بخش حساب کاربری مدیر جدید  new admin accountنام کاربری و رمز عبور مدیر را وارد کنید.
در نهایت روی گزینه  nextبعدی کلیک کنید.

مرحله  : ۴بررسی سایت جدید
در مرحله آخر اگر همه چیز درست باشد با صفحه ای مشابه تصویر زیر روبرو میشوید.
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با کلیک روی گزینه  admin loginفرم ورود وردپرس نمایش داده میشود.

نکته مهم  :پس از ورود به پیشخوان وردپرس پیامی از طرف افزونه  duplicatorنمایش داده میشود که از شما
میخواهد فایلهای مربوط به بسته نصبی را حذف کنید.
نکته مهم امنیتی :از بخش کاربران ،دسترسی کاربر سازنده بسته نصبی قالب وردپرس که مدیر هست را حذف کنید!

