آموزش قالب رایگان فروشگاهی آلفا

گزینههای بخش سفارشیسازی:
 -۱سایدبارها:
با استفاده از این بخش میتوانید تعیین کنید که کدام سایدبارها (چپ و راست) فعال باشد و اندازهی هر سایدبار از  ۱تا  ۴به
چه صورتی باشد.

 -۲نوار باال:
با استفاده از این بخش میتوانید تعیین کنید که گزینهی «حساب من/ورود» در باالی سایت شما وجود داشته باشد یا نه .بدیهی
است که در صورتی که کاربر وارد شده باشد گزینهی «حساب من» نشان داده میشود ،و اگر کاربر وارد نشده باشد هم دکمهی
«ورود» به نمایش در میآید.

عالوه بر این میتوانید نمایش دکمههای شبکههای اجتماعی موجود در نوار باالیی سایت خود را فعال و غیرفعال نمایید.

در صورتی که این گزینه فعال شده باشد با استفاده از فیلدهای پایین میتوانید آدرس صفحات خود در این رسانهها را وارد کنید.

 )۳نوار جستجو:
اگر می خواهید در باالی بخش جستجوی سایت شما یک عبارت نمایان شود ،باید متن آن را داخل این کادر بنویسید.

 )۴ووکامرس:
ابتدا میتوانید فعال یا غیرفعال بودن آیکن قلب و شمارندهی آن را که مربوط به لیست عالقهمندیهای کاربر است تعیین کنید.

سپس میتوانید حداکثر تعداد محصوالتی را که میتوان در یک صفحه نمایش داد را به همراه حداکثر تعداد محصوالت یک خط
مشخص نمود.

 )۵هویت سایت:
در این بخش میتوانید یک عنوان و معرفی کوتاه (تگ الین) برای وبسایت خود تعیین کنید.
از انتهای همین بخش میتوانید فیوآیکن یا نمادک سایت خود را مشخص کنید .برای این کار یک تصویر مناسب با پسوند ICO
با اندازهی  16x16انتخاب کرده و آن را آپلود کنید.

 )۶رنگها:
با استفاده از این بخش میتوانید رنگ پس زمینه ،عنوان و توضیحات سایت خود را تغییر دهید.

 )۷تصویر پس زمینه:
برای انتخاب تصویر پس زمینه میتوانید بر روی دکمهی «انتخاب تصویر» کلید کنید.

پس از آپلود تصویر موردنظر خود از قسمت «تکرار پس زمینه» میتوانید یکی از گزینههای موجود را انتخاب کنید.

گزینهی «بدون تکرار» تصویر را تنها یک بار در سمت چپ باالی وبسایت بارگذاری میکند.
گزینهی «تکرار افقی» تصویر را تنها در یک ردیف افقی از باالی سایت تکرار میکند.
گزینهی «تکرار عمودی» تصویر را تنها در یک ردیف عمودی در سمت چپ سایت تکرار میکند.
گزینهی «تکرار موزاییکی» تصویر را در هر دو حالت افقی و عمودی در کل صفحهی سایت تکرار میکند.
با استفاده از بخش «موقعیت پس زمینه» میتوانید جهت تصاویر را به سه صورت «چپ»« ،میانه» یا «راست» تعیین نمایید.
بدیهی با انتخاب یکی از این گزینهها نحوهی نمایش در بخش قبلی تغییر خواهد کرد.

از بخش «پیوست پس زمینه» هم در صورتی که گزینهی «پیمایش» را انتخاب کنید ،تصویر به اندازهی ارتفاع سایت شما تکرار
شده و قابلیت اسکرول خواهد داشت .اما در صورتی که گزینهی «ثابت» را انتخاب کنید ،تصویر فقط به اندازهی نمایشگر رایانهی
شما تکرار و بارگذاری میشود با اسکرول کردن تغییر نخواهد کرد .به عبارت دیگر ثابت است.

 )۸فهرستها:
برای افزودن فهرست یا منو میتوانید از این بخش استفاده کنید.

سپس با انتخاب فهرستی که ساختید میتوانید گزینههای موجود در این منو را مشخص کنید.

عالوه بر این با استفاده از گزینههای «مکانهای فهرست» میتوانید تعیین کنید که منوی شما فقط در نوار اصلی نشان داده
شود یا در بخش باالیی سایت هم قرار بگیرد.
اگر یک قدم به عقب برگردید ،در صورتی که چندین فهرست تعریف کرده باشید مجدداً گزینهای برای تعیین آنها به عنوان
منوی اصلی و منوی باالی صفحه خواهید داشت.

در صورتی که خواستید برگههای رده باالی خود را به طور خودکار به این منو اضافه کنید ،میتوانید از گزینهی «افزودن خودکار
برگههای رده باال به این فهرست» استفاده کنید.

 )۹ابزارکها:
الف) سایدبار صفحه خانگی:
با استفاده از این بخش میتوانید گزینههای سایدبار صفحه خانگی را مشخص کنید.

ب) بخش فوتر:

اگر میخواهید ابزارکهای خاصی در بخش فوتر (پاورقی) سایت شما نمایش داده شود باید با استفاده از این بخش موارد موردنظر
خود را انتخاب کنید.

