بسم اهلل الرحمن الرحیم
آپدیت قالب
همانطور که در صفحه محصول در سایت راستچین و در توضحیات ذکر گردید ،تغییرات صورت گرفته در
آپدیت جدید مورخه  98/12/12به شرح ذیل می باشد:



آپدیت افزونه ها به آخرین نسخه



اضافه شدن برخی امکانات به پنل مدیریت قالب



رفع دو مورد مشکل جزئی



بهبود ترجمه ها

روش های آپدیت قالب:
 -1اگر پس از خرید قالب تا کنون اقدام به نصب قالب ننموده اید ،می توانید با استفاده از بسته
نصبی آسان و طبق فایل آموزش نصب قالب ،که به صورت تصویری و لینک دانلود آن در صفحه
پیشنمایش محصول برای شما عزیزان قرار داده شده است اقدام به نصب و راه اندازی
نمایید(.تمامی فایل های بسته نصبی آپدیت گردیده اند و می توانید با ثبت تیکت ،در کوتاه
ترین زمان لینک دانلود دموی مورد نظر را دریافت نمایید).
 -2در غیر اینصورت ،اگر هم اکنون قالب را روی وبسایت خود نصب و راه اندازی نموده اید می
توانید از روش زیر برای آپدیت قالب استفاده نمایید:
در این روش که آموزش به صورت تصویری برای شما عزیزان قرار داده شده است تنها
کافیست پوشه های قالب و افزونه هایی که آپدیت شده اند را جایگزین نمایید.
توجه :دقت کنید که از هر دمویی که برای راه اندازی سایت خود استفاده نموده اید ،باید
پوشه های قالب مربوط به همان دمو را برای اعمال آپدیت و جلوگیری از بروز هرگونه

مشکل جایگزین نمایید .همچنین برای دریافت پوشه های قالب دموی مورد نظر از
طریق ثبت تیکت اقدام نمایید.
مثال :اگر با اعالم تیکت ،دموی شماره  8را دریافت و نصب نموده اید ،هم اکنون نیز باید برای
اعمال تغییرات و آپدیت جدید ،پوشه های قالب مربوط به دموی شماره  8را جایگزین نمایید.
اما اگر دموی پیشفرض را نصب و راه اندازی نموده اید میتوانید پوشه قالب که روی سایت قرار
گرفته است را استفاده نمایید.
در ادامه برای مثال ،آپدیت دموی شماره  8قالب به صورت تصویری قرار گرفته است.
 -1وارد پوشه  themeدر مسیر  wp-content > themeشده که دو پوشه به شکل زیر قرار دارند.

پوشه های قالب:
که برای اعمال آپدیت ها
تنها نیاز به جایگزین کردن
پوشه های جدید است.
این پوشه ها را حذف کرده
و جدید را جایگزین نمایید.

 -2پس از انجام ،برای آپدیت افزونه ها نیز میتوانید به همین روش اقدام نمایید.
ضمن اینکه افزونه های آپدیت شده در پوشه قالب( )kartpul>pluginو در پوشه ای با نام
 pluginsقرار گرفته است که میتوانید استفاده نمایید ،اما به یاد داشته باشید پس از
استفاده ،پوشه را حذف تا فضای هاست اشغال نشود.
وارد پوشه  pluginsدر مسیر  wp-content > pluginsشده و موارد را انجام دهید.
برای مثال در این آپدیت افزونه های زیر آپدیت شده اند.

برای آپدیت افزونه ها نیز
می توانید به روش باال
عمل نمایید و موارد را
حذف و سپس آپدیت
هایی که در پوشه plugin

قرار داده شده اند را
استفاده نمایید.

انجام آپدیت ها به پایان رسید و شما می توانید در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق ثبت
تیکت اطالع ،تا در کوتاه ترین زمان به سواالت و مشکالت شما رسیدگی گردد.

