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 سازی:های بخش سفارشیگزینه

۱- Title, Tagline & Logo: 

 توانید برای وبسایت خود یک لوگو انتخاب کنید.با استفاده از این بخش می

 

 یا به جای لوگو برای آن عنوان و یک معرفی کوتاه بگذارید.

 

 ICOتوانید فیوآیکن یا نمادک سایت خود را مشخص کنید. برای این کار یک تصویر مناسب با پسوند از انتهای همین بخش می

 انتخاب کرده و آن را آپلود کنید. 16x16ی با اندازه

 

۲- Main Slider: 

توانید اسالیدر اصلی سایت خود را فعال یا غیرفعال نموده و همچنین از این بخش می Enable/Disableی با استفاده از گزینه

 تعداد تصاویر اسالیدر را مشخص کنید.



 

 نید.را انتخاب ک هاتوانید تصویر و متن آنی مربوط به هر اسالید نمایان شده و میپس از انتخاب شرایط کلی اسالیدر گزینه

 

 ها:رنگ -۳

نگ ر»شود. دومی نیز برای تعیین سایت استفاده می« رنگ پس زمینه»گزینه وجود دارد. اولی برای انتخاب  در این بخش دو

 اجزای وبسایت کاربرد دارد.« اصلی

 



۴- CSS سفارشی 

 های سایت خود ویرایش اعمال کنید.توانید با استفاده از این بخش بر روی استایلآشنایی دارید می CSSاگر با کدهای 

 

۵- Custom Footer Text: 

 آید مشخص کنید.توانید متن کپی رایتی را که در انتهای سایت شما به نمایش در میبا استفاده از این بخش می

 

۶- Social Icons: 

 شبکه اجتماعی مربوط به سایت خود را به هدر سایت اضافه کنید. ۱۱توانید آیکن و آدرس از طریق این بخش می



 

 زمینه:پستصویر  -۷

 کلید کنید.« انتخاب تصویر»ی توانید بر روی دکمهبرای انتخاب تصویر پس زمینه می

 

 های موجود را انتخاب کنید.توانید یکی از گزینهمی« تکرار پس زمینه»پس از آپلود تصویر موردنظر خود از قسمت 



 

 کند.ایت بارگذاری میتصویر را تنها یک بار در سمت چپ باالی وبس« بدون تکرار»ی گزینه

 کند.تصویر را تنها در یک ردیف افقی از باالی سایت تکرار می« تکرار افقی»ی گزینه

 کند.تصویر را تنها در یک ردیف عمودی در سمت چپ سایت تکرار می« تکرار عمودی»ی گزینه

 کند.سایت تکرار میی تصویر را در هر دو حالت افقی و عمودی در کل صفحه« تکرار موزاییکی»ی گزینه

د. تعیین نمایی« راست»یا « میانه»، «چپ»توانید جهت تصاویر را به سه صورت می« موقعیت پس زمینه»با استفاده از بخش 

 ی نمایش در بخش قبلی تغییر خواهد کرد.ها نحوهبدیهی با انتخاب یکی از این گزینه

 

کرار ی ارتفاع سایت شما ترا انتخاب کنید، تصویر به اندازه« پیمایش»ی هم در صورتی که گزینه« پیوست پس زمینه»از بخش 

ی ر رایانهی نمایشگرا انتخاب کنید، تصویر فقط به اندازه« ثابت»ی شده و قابلیت اسکرول خواهد داشت. اما در صورتی که گزینه

 ثابت است. شود با اسکرول کردن تغییر نخواهد کرد. به عبارت دیگرشما تکرار و بارگذاری می

 

 ها:فهرست -۸

انتخاب  توانیدمی« های فهرستمکان»کند. با استفاده از بخش با توجه به این که این قالب از دو فهرست یا منو پشتیبانی می

 کنید که هر فهرست کجا نمایش داده شود.



 

ها را ویرایش کنید. پس از افزودن کرده و آنهای جدید ایجاد توانید فهرستمی« افزودن فهرست»ی عالوه بر این از طریق دکمه

 شود.ها در این بخش نمایش داده میفهرست نام آن

 



 



 ها:ابزارک -۹

 الف( سایدبار اصلی:

ه آید را مشخص کنید. این که چها به نمایش در میی پستتوانید تنظیمات سایدبار اصلی که در همهبا استفاده از این بخش می

 هایی داشته باشد.سایدبار وجود داشته باشد و هر بخش چه ویژگیهایی در این بخش

 

 ب( پاورقی چپ:

 توانید چند ابزار برای پاورقی سمت چپ خود انتخاب کنید.از این بخش می



 

 ی نخست ایستا:( برگه۱۱

ی اول را انتخاب کنید، وجود دارد. در صورتی که گزینه« ی ایستابرگه»و « های شماآخرین نوشته»ی در این بخش دو گزینه

وم را ی دآید. اما در صورتی که گزینهی نخست سایت شما به نمایش در میاید در صفحههمواره آخرین مطالبی که منتشر کرده

ه جهت این جا بی نخست سایت خود برگزینید. مثالً در اینی از پیش ساخته شده را به عنوان برگهانتخاب کنید، باید یک برگه

 ی نخست انتخاب کردیم.لب فروشگاهی است، فروشگاه را به عنوان برگهکه قا

 


