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قالبراهنمایفایلوهاآموزشایجادصرفکهزیادیوقتبهتوجهبا:توجه

هافایلاینمحترمخریدارکهباشدمیاینبرطراحفرضاست،شده

فایل+پروفایلدرکدسانتیمقوانین+راستچینسایتدرقالبتوضیحات(

مشاهدهومطالعهعدموآگاهیعدمصورتدر.استنمودهمطالعهرا)موجود

دکسانتیموباشدمیخریدارمتوجهآنازناشیعواقبآموزشی؛هایفایل

.نداردزمینهایندرمسئولیتی



یشپیاآمدهپیشکاربرانبرایکهمشکالتیکلیهصفحهیکدرماهمچنین

نصبزمینهدرمشکلگونههربروزصورتدر.ایمکردهگردآوریراایمکردهبینی

العهمطرابخشاینپشتیبانی،درخواستوتیکتارسالازقبلریزیدرونو

کهیصورتدریابید،میدستخودسوالپاسخبهزودتراینکهضمن.فرمایید

.شدنخواهددادهپاسخیشماتیکتبهباشد،آمدهبخشایندرشماسوال

https://xtratheme.ir/faq

http://theme.support/doc/xtra

https://xtratheme.ir/blog

https://xtratheme.ir/faq
http://theme.support/doc/xtra
https://xtratheme.ir/blog


اکسترابروزرسانی قالب

ویژه خریداران قبلی



vنسخه فعلی قالب
3.9.11

بصورت2.9.3ازترقدیمیهاینسخهازبروزرسانی
وردپرسپیشخوانازبعدبه2.9.3نسخهودستی

.شودمیانجامشما
میدادهتوضیحخودکارودستیبروزرسانیادامهدر

.شود
PHPبعدبه3.9.10نسخهاز:توجه 7.1تا5.6

.شودنمیپشتیبانی
هایافزونهواکستراقالبخودکاربروزرسانیبرای

رخودکابروزرسانافزونهنصببهنیازیآنجانبی
.نیستراستچین

بروزرسانیمهماطالعیه

لیست تغییرات

https://xtratheme.ir/blog/2020/04/17/update-to-3-9/
https://xtratheme.ir/changelog/


قالب و افزونه هابروزرسانی دستی

کنیدکلیکدریافتبرای:نماییددانلودراستچینسایتپیشخوانازراهاافزونهوقالبنسخهآخرین

قالبجدیدفایلوکنیدحذفراXtraپوشهthemesپوشهسپسwp-contentپوشهازهاستدر

افزونهنسخهایندرهمچنین.کنیدخارجفشردهحالتازوآپلودرا(خودهاستphpنسخهبامتناسب)

codevzهای plusوrevsliderوjs_composerوrtl-xtraفایلقالبمانندهاستطریقازبایدهم

(.داردقرارpluginsپوشهدرسپسwp-contentپوشهدرهاستدرهاافزونه).کنیدجایگزینراها

باشد،میقالبمکملکهcodevz-plusافزونهکهباشدمیاینبروزرسانیدرموردمهمنکته

وزرسانیبرراافزونهاینولیکنیدبروزرسانیراقالباگرواقعدر.شودبروزرسانیبایدحتما

.گیردنمیقرارشمادسترسدرجدیدهایقابلیتنکنید،

8

https://www.rtl-theme.com/my-account/download-page/


قالب و افزونه هابروزرسانی خودکار

انجامماشوردپرسپیشخوانازخودکاربصورتجانبیهایافزونهوقالببروزرسانیبعدبه2.9.3نسخهاز

ایسخهناگر.شودمیبروزرسانیهابروزرسانی<پیشخوانازکههاییقالبوهاافزونهسایرمثل.شودمی

بهبارآخرینبرایراقالبقالب،دستیبروزرسانیبهتوجهباهست2.9.3ازترپایینکردیدنصبکه

.دهیدانجامخودوردپرسپیشخوانازخودکاررابعدیهایآپدیتوکنیدبروزرسانیدستیصورت

کهباشدمیاینبروزرسانیدرموردمهمنکته

میقالبمکملکهcodevz-plusافزونه

اگرواقعدر.شودبروزرسانیبایدحتماباشد،

ارافزونهاینولیکنیدبروزرسانیراقالب

درجدیدهایقابلیتنکنید،بروزرسانی

.گیردنمیقرارشمادسترس

9



اکسترانصب قالب

ویژه خریداران جدید



درخواست های نصب قالب

هایراهازایدکردهپرداخترانصبهزینهچنانچه
ارخوددرخواستفایلهمینانتهایدرپشتیبانی

.نماییدارسال
نصب،درخواستبرایکهباشیدداشتهتوجه

وکنیدارسالراخودهاستبهوروداطالعات
ماشسایتبرایدموکدامکهکنیدمشخصهمچنین

.شودریزیدرون

11



نسخه وردپرس1
اینکهضمن.باشد4.9بایدحداقلشماوردپرسنسخهاکستراقالبنصببرای

صبنرانسخهآخرینوکنیدبروزرسانیراخودوردپرسهمیشهشودمیپیشنهاد
.نمایید

قالب اکستراپیشنیاز های اجرای 

هاستphpنسخه 2
ایدبلذانیستآزادکاربرانبرایموردایندسترسیهاهاستبرخیدر)باالبا7.2

نسخهبهراشماphpنسخهبدهیددرخواستوبزنیدتیکتهاستینگمدیریتبه
(.دهندارتقانظرمورد

3ioncube
نیازصورتیدر:توجه)شماهاسترویبرباال5نسخهioncubeافزونهبودننصب

ینابهمربوطخطایوردپرسپیشخوانبهوروددرکهداریدموضوعاینبررسیبه
رامورداینکهبخواهیدخودهاستپشتیبانازصورتایندرکنید،دریافتراافزونه

.کندفعالشماهاستبرای

سبز شدن چراغ موارد درون ریزی دمو4
طمربوچراغتاباشدداشتهراهاییحداقلیبایدشماسروردموهاریزیدرونبرای)

یریتمدبهبایدنبودسبززیرمواردازکدامهرچراغکهصورتیدر.شودسبزآنهابه
.استرایگانکاراینالبتهکهبدهندارتقاراموارداینکهبزنیدتیکتخودهاست

خودتانhtaccessفایلدرآنهاارتقاینحوهوهاکلیدواژهجستجویباهمچنین
(.دهیدافزایشالزممقداربهرامواردمیتوانیدهم

12



اکسترامراحل کلی نصب قالب

نصب قالب

فعالسازی الیسنس قالب

نصب و فعالسازی افزونه های مورد نیاز

(فارسی یا انگلیسی)درون ریزی دمو 

1
2
3

4
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نصب قالب 1
مشاهده ویدئو: ویدئوی آموزش نصب قالب را از اینجا ببینید

میویدئوتکمیلدرمهمبسیاربخشاینالبته)کنیممیبیاناختصاربهرابخشایننصبآموزشوآموزشیویدئویارائهبهتوجهبا
:(باشد

:مهمخیلینکته

رازیرنکات.شودمیاجراشماهاستphpنسخهبهتوجهباقالبالیسنس.باشدمیراستچینسایتازالیسنسدارایاکستراقالب
.نماییدمطالعهدقتبه

.باشدباالتریا7.2شماهاستPHPنسخهبایدقالبصحیحاجرایبرای

.کنیدنصبراقالبافزودن<هاپوسته<نمایشمنویازشده،مدیریتپیشخوانوارد

14

مشاهده آموزش: آموزش نصب قالب بصورت تصویری با توضیحات کامل

https://www.aparat.com/v/Ynb1u
https://xtratheme.ir/blog/how-to-install-xtra/


بایدکردید،نصبراقالباینکهازپس
تسایدرکهنماییدفعالراقالبالیسنس
از:استشدهدادهتوضیحکاملراستچین

بخوانیداینجا

فعالسازی الیسنس قالب 2

نکته خیلی مهم در خصوص
فعالسازی الیسنس قالب اکسترا

درودتانخبرایرالینکاینگیرد،حتمامیقرارشمااختیاردرالیسنسکردنغیرفعالبرایلینکیکفعالسازیازپس

کاربرانراکثکهاینکته).استشدهدادهنمایششمابرایفقطوباشدمییکتالینکاینچونکنیدذخیرهجایی
.(شودمیگرفتهزمینهایندرآنهاوقتآنپیدروگیرندمینادیدهیامیکنندفراموش

15

https://www.rtl-theme.com/blog/rtl-frequncy-questions/


فعالسازی الیسنس قالب 2
رویبرفقطهمزمانبطورتوانیدمیفقطشمابعبارتیوشودمیفعالهمزمانبطوردامنهیکبرایفقطالیسنساین
بهکنید،استفادهدتوانیمیکردیدذخیرهکهلینکیازداشتیددامنهتغییرقصدچنانچه.کنیداستفادهقالباینازدامنهیک
دامنهبرایوشدهغیرفعالدامنهاینبرایالیسنستانمودهاجرارالینکفعلیدامنهدردامنه،تغییرازقبلکهصورتاین

.گیردقراردسترسدرجدید
وشودمیالیسنسشدنمخدوشباعثکدایندرتغییریگونههروباشدمیشدهکدقالبfunctions.phpفایل
فایلانتهایدرتوانیدمیداریدfunctionsبهجدیدکدافزودنبهنیازکهدرصورتی.شودمیخارجشمادسترسازقالب

theme-functions.phpنسخهازاستبهتراینکهیا.نماییداضافهراخودکدهایقالبChildونمودهاستفادهقالب
.نماییدواردchildنسخهfunctions.phpدرراخودسفارشیکدهای

16



فعالسازی الیسنس قالب 2

درالیسنسفعالسازیبرایدررامربوطهسفارشکدوکاربرینامبایدباشدمیمشخصباالتصاویرکههمانطور
.کنیدواردخودوردپرسپیشخوان

17



نصب و فعالسازی افزونه های مورد نیاز 3

.رسدمیهاافزونهنصببهنوبتقالبفعالسازیوقالبنصبازپس
ظاهرشماایتسباالیدرپیغامیک.باشدنمیهاافزونهدستینصببهنیازداردوجودقالبایندرکهقابلیتیبهتوجهبا

میبنصآمادهقالبهایافزونهکهشویدمیمنتقلایصفحهبه"هاافزونهنصببهشروع"رویبرکلیکباشودمی
ورتصبهوردپرسمخزنازهمچنینوماسرورازهاافزونه).کنیدفعالونصبآسانیباراهاافزونهقسمتایناز.باشد

(نداریدمستقیمآپلودبهنیازوشدهکپیشماهاسترویمستقیم
نصبیدستصورتبهراپکیجدرموجودپرمیومافزونهسهتوانیدمیداشتیدکدسانسرورسمتازارورکهصورتیدر

.نمایید

18



درون ریزی دموهای فارسی 4

:کنیممیبیاناختصاربهرابخشاینآموزشیویدئویارائهبهتوجهبا
باالدرکهدموبهمربوطهایچراغبودنسبزازوشدهدموهاریزیدرون<قالبتنظیمات<مدیریتپیشخوانوارد

.کنیممیدموهاریزیدرونبهاقداموشویممیمطمئنشدهدادهتوضیح

درون ریزی دموهای انگلیسی

Englishپوشهبهدانلودیفایلهمیندرداریدنیازانگلیسیدموهایبهکهصورتیدر Demoنماییدمراجعه.
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ویدئوهای آموزشی

مشاهده ویدئوها

ما را دنبال کنیدآپاراتکانال  

:ویدئو های آموزشی

و درون ریزی دمو Xtraنصب قالبآموزش 
قالب اکستراتنظیمات عمومیآموزش 
فونت ها و استایل های متن-قالب اکسترا تایپوگرافیآموزش 
در قالب اکستراساخت مگامنوآموزش 
ویرایش سربرگ قالب اکسترا در حالت موبایلیآموزش 
قالب اکستراویرایش عنوان ها و مسیرهای سایتآموزش 
قالب اکستراویرایش پاورقیآموزش 
در قالب اکسترا وردپرسساخت هات اسپاتآموزش 
قالب اکسترااستفاده از الگوهای آماده در صفحه سازآموزش 
قالب اکستراویرایش سربرگآموزش 
در قالب اکسترا7طراحی و ویرایش فرم تماس آموزش 
در قالب اکستراساخت پاپ آپآموزش 
در قالب اکستراساخت صفحه ورود و عضویت ایجکسآموزش 
در قالب اکستراساخت صفحه سایت در دست تعمیرآموزش 

https://www.aparat.com/video/video/listuser/username/suncode.ir/usercat/151887
https://www.aparat.com/v/Ynb1u
https://www.aparat.com/v/3OKgy
https://www.aparat.com/v/y8BLJ
https://www.aparat.com/v/WhYK5
https://www.aparat.com/v/qWvF8
https://www.aparat.com/v/XQUgR
https://www.aparat.com/v/mJVvx
https://www.aparat.com/v/FfBOG
https://www.aparat.com/v/VzH32
https://www.aparat.com/v/wa9Iq
https://www.aparat.com/v/yjG4Y
https://www.aparat.com/v/KdoUG
https://www.aparat.com/v/mgXGu
https://www.aparat.com/v/F0vK9


راهنمای جامع فونت های فارسی

فونتاگر.استشدهتعبیهrtl-xtraافزونهیعنیاکستراقالبفارسیمکملافزونهدرفارسیهایفونت:توجه
راافزونهنایبایدشودنمیدادهنمایشدرستیبهسایتدراماکردیدانتخابخودتایپوگرافیدررافارسیهای

.شودرفعمشکلتاکنیدفعالونصب
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:قبل از هر چیزی، ویدئوی تایپوگرافی قالب اکسترا را ببینید
https://www.aparat.com/v/y8BLJ

اما . اشدهمانطور که در ویدئو مشخص است این فونت ها در بخش های مختلف قالب اکسترا قابل استفاده می ب
.  ممکن است از همه فونت های موجود در دموی مورد شما استفاده نشده باشد

نده آن یعنی به منظور استفاده در هر پروژه ای باید از طراح و نویس. این فونت ها دارای الیسنس می باشد:نکته
.کسب اجازه شود

وده از این الیسنس این فونت ها برای استفاده در قالب اکسترا خریداری شده و کاربران می توانند با خیالی آس
.فونت ها در وب سایتی که با قالب اکسترا طراحی کرده اند، استفاده نمایند

.جهت اطالع از اصالت کد الیسنس هر فونت روی کد الیسنس ها کلیک کنید

https://www.aparat.com/v/y8BLJ


راهنمای جامع فونت های فارسی
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الیسنس نام فونت

K3S2KS ایران سنسفونت 

FSAG79 ایران سنس دست نویسفونت 

K3S2KS ایران یکانفونت 

9GNY28 ایرانفونت 

P7PKH7 ایران شارپفونت 

KEFU3P محبوبه مهر آورفونت 

USCDCN انجمنفونت 

QQ4VV6 دانافونت 

2K7Y8Y کلمهفونت 

QGH3H4 آوینیفونت 

WD4PTW فرهنگفونت 

https://fontiran.com/license/K3S2KS/
https://fontiran.com/license/FSAG79/
https://fontiran.com/license/K3S2KS/
https://fontiran.com/license/9GNY28/
https://fontiran.com/license/P7PKH7/
https://fontiran.com/license/KEFU3P/
https://fontiran.com/license/USCDCN/
https://fontiran.com/license/QQ4VV6/
https://fontiran.com/license/2K7Y8Y/
https://fontiran.com/license/QGH3H4/
https://fontiran.com/license/WD4PTW/


راهنمای جامع فونت های فارسی
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:توجه

لیست چنانچه فونت های باال در تنظیمات قالب شما مشاهده نمی شود به این ترتیب می توانید به
:فونت ها اضافه کنید

.را به آخرین نسخه بروزرسانی کنیدrtl-xtraابتدا افزونه 

.تایپوگرافی مراجعه نمایید< تنظیمات قالب < حاال به پیشخوان وردپرس 

رد نظر را اسم فونت مو " اضافه کردن نام فونت سفارشی"در نوار ابزار سمت راست، در انتهای نوار، بخش 
دد یا ریلود صفحه را بارگذاری مج. سپس دکمه انتشار را بزنید تا تنظیمات قالب ذخیره شود. وارد کنید

.کنید تا فونت ها به لیست های قابل انتخاب در بخش تایپوگرافی اضافه گردد

ه برای استفاده این فونت ها در افزونه رولوشن اسالیدر هم باید افزونه را  به آخرین نسخ: توجه
.بروزرسانی نمایید

:اسم فونت ها به شرح زیر می باشد



راهنمای جامع فونت های فارسی
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ShabnamLalezar-Regularbroyaboldrezvan

رضوانرؤیاالله زارشبنم

khodkarDastNevisBTitrBoldBYekan

یکانتیتردست نویسخودکار

BZarBSinaBoldBZibairansharp

ایران شارپزیباسینازر

IRANmahboubeh_mehravaravinyscKalameh

کلمهآوینیمحبوبه مهرآورایران

sc_farhang_fairansansdn_standardiransansdnsc_Anjoman_standard

انجمنایران سنس دست نویس اعداد فارسینویسایران سنس دستفرهنگ

sc_Anjomandana_standarddanaIRANSans_standard

ایران سنسفارسیدانا با اعدادداناانجمن با اعداد فارسی

IRANSansiranyekan_standardiranyekan

ایران یکان با اعداد فارسیایران یکانفارسیایران سنس با اعداد

:آموزش تکمیلی و افزودن فونت های سفارشی در صفحه

https://xtratheme.ir/blog/0-100-fonts

https://xtratheme.ir/blog/0-100-fonts/


پشتیبانی

:شاید پاسخ سوال شما در این بخش باشد. سواالت متداول کاربران را مشاهده کنیدقبل از تماس با پشتیبانی 
سواالت متداول

براییسینوبرنامهوخارجیمحصوالتبرایسازیراستچین)احتمالیایراداترفعمعنایبهمحصولپشتیبانی:توجه
وجودمحصولدمووتوضیحاتدرکهشمامدنظرهایویژگیایجادوباشدمیمحصولدر(اختصاصیمحصوالت

.پذیردمیانجاموجهدریافتباسازیشخصیهرگونهونیسترایگانپشتیبانیشاملندارد

https://xtratheme.ir/faq/


پشتیبانی

پاسخگویتلگراموایمیل،راستچینسایتپشتیبانیبخشازاولیتبا
گوییپاسخفرصتراستچینسایتقوانینطبق.هستیمشماسواالت

.باشدمیساعت24تاطراح

suncode@: کانال تلگرامی اطالع رسانی بروزرسانی های قالب

sunthemes@yahoo.com: ایمیل

ول در لطفا به میزان رضایت خود با در نظر گرفتن کلیه جوانب به محص
.سایت راستچین امتیاز دهید

پیشخوان سایت: اینجا کلیک کنید یا به این آدرس مراجعه کنید)
(زیر دکمه دانلود< منوی دانلودها< راستچین

26

https://www.rtl-theme.com/my-account/purchase-support/?action=addTicket
https://www.rtl-theme.com/my-account/download-page/


خرید الیسنس جدید
فقطهمزمانصورتبهالیسنسهروباشدمیالیسنسدارایاکستراقالب
همزمانهایدامنهیاپروژهبرایوباشدمیاستفادهقابلدامنهیکروی
.شودتهیهمجزاالیسنسبایدفعال

:هاتخفیفمیزان

درصد20:پنجمتادومخرید

درصد30:دهمتاششمخرید

درصد40:بیستمتایازدهمخرید

درصد50:چهلمتایکموبیستخرید

درصد60:بعدبهیکموچهلخرید

دخریهرازقبلوشودنمیاعمالخودکارصورتبههاتخفیفحاضرحالدر
.نماییدجدیدتخفیفکددرخواستپشتیبانیهایراهازبایدمجدد

زارسیدهاتمامبهشمارایگانپشتیبانیماهه6مهلتکهصورتیدر:توجه
ماییدنتخفیفکددرخواستقالبدمویاصلیصفحهدرآنالینچتبخش

هاقیمتلیستمشاهده
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