
 چگونه افزونه ها را بر روی وردپرس نصب کنیم؟

راه پیش رو دارید که در  3برای نصب افزونه ی مورد نظرتان بر روی وردپرس، شما 

هر زمان میتوانید بر حسب نیاز، شرایط و امکانات خود، یکی از این سه راه را 

روش به شرح زیر  3برگزیده و اقدام به نصب افزونه بر روی سایت خود نمایید. این 

 : هستند

 هاست File Manager عه بهیا مراج FTP نصب از طریق – 1

ممکن است شما فایل افزونه را )چه به صورت فشرده و یا چه به صورت فولدر 

پالگین( از پیش بر روی کامپیوتر خود دانلود کرده باشید. در این حالت کافی است 

 wp-content/plugins یا از طریق فایل منیجر هاست به فولدر FTP از طریق

 .را در این محل آپلود نمایید مراجعه کرده و فایل خود

 extract ، ابتدا فایل فشرده را بر روی کامپیوتر خودFTP در صورت استفاده از –

 .کرده و سپس به آپلود فولدر مربوطه اقدام نمایید

در صورت استفاده از فایل منیجر هاست، فایل را به صورت فشرده در محل مورد  –

 .کردن آن بر روی هاست نمایید extract نظر آپلود کرده و سپس اقدام به

حاال اگر در کنترل پنل وردپرس به منوی افزونه ها مراجعه کنید خواهید دید که 

افزونه ای که تازه آپلود کرده اید به لیست افزونه ها اضافه شده است. برای فعال 

کلیک نمایید تا افزونه ” فعال کردن“کردن آن کافی است مطابق تصویر زیر بر روی 

 .عال شده و برای استفاده آماده شودف

 

 آپلود و نصب افزونه از طریق داشبورد مدیریت وردپرس – 2
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حالت دیگر این است که شما فایل فشرده افزونه را از پیش بر روی کامپیوتر خود 

میخواهید آن را از طریق پنل مدیریت وردپرس، به سایت  دانلود کرده اید و حاال

 .خود اضافه نمایید. برای انجام این کار کافی است به شکل زیر عمل کنید

مراجعه نمایید. سپس مطابق تصویر زیر ” افزودن“به زیر منوی ” افزونه ها“از منوی 

 .بر روی لینک بارگذاری کلیک نمایید

 

فایل فشرده افزونه را انتخاب کرده و  Choose File با کلیک بر روی دکمه حاال

 .کلیک کنید” نصب“سپس بر روی دکمه 

پس از اتمام آپلود، سپس بر روی لینک مربوط به فعال کردن افزونه کلیک نمایید تا 

 .برای استفاده آماده شود افزونه فعال شده و
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