نصب پالگین در وردپرس
رضا ذوالعلی

نصب پالگین در وردپرس
پــس از نصــب وردپــرس روی لــوکال هاســت یــا هاســت آنالیــن  ،اولیــن چیــزی کــه هــر فــردی بایــد
یــاد بگیــرد ایــن اســت کــه چگونــه یــک نصــب افزونــه در وردپــرس را انجــام دهــد  .افزونــه بــه شــما
اجــازه میدهــد تــا ویژگیهــای جدیــدی را بــه وردپــرس اضافــه کنیــد ماننــد یــک گالــری  ،نمایــش
اســاید و غیــره  .هــزاران افزونـهی رایــگان و پولــی بــرای وردپــرس وجــود دارد  .در ایــن مرحلــه ،
مــا بــه شــما نشــان خواهیــم داد کــه چگونــه یــک افزونــه وردپــرس را نصــب کنیــد

چگونه یک افزونه وردپرس را نصب کنیم؟

ما هر سه روش را آموزش دادهایم :

1 .1نصب یک افزونه وردپرس با استفاده از جستجو
2 .2آپلود کردن یک افزونه وردپرس
3 .3نصب دستی یک افزونه وردپرس با استفاده از FTP

نصب افزونه در وردپرس با استفاده از جستجوی افزونه وردپرس:
آســانترین راه نصــب یــک افزونــه وردپــرس اســتفاده از جســتجوی افزونــه اســت  .اولیــن کاری
کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بــه ناحیــه ادمیــن وردپــرس برویــد و در بخــش افزونههــا بــر
روی افــزودن کلیــک نماییــد.
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یک صفحه مانند عکس باال برای شما نمایان میشود
افزونــه مــورد نیــاز خــود را بــا جســتجو در کادر ســرچ پیــدا کنیــد و پس آن یــک دســته از افزونههای
مرتبــط بــا ســرچ شــما نمایــان میشــود کــه شــما میتوانیــد بــر اســاس تعــداد نصــب فعــال افزونــه و
دیــدگاه آنهــا بهتریــن افزونــه مناســب قابلیــت مــورد نیــاز خــود را نصــب کنید
ازآنجــا کــه مــا دنبــال افزونــه  Imagify Image Optimizerبودیــم و اولیــن افزونــه در لیســت نمایــان شــده
بــود مــا بــر روی هماکنــون نصــب کــن کلیــک میکنیــم و وردپــرس آن را دانلــود و نصــب میکنــد

پــس از آن دکمــه هماکنــون نصــب کــن بــه دکمــه فعــال کــردن تبدیــل میشــود و بــرای فعالســازی
بــر روی ایــن دکمــه کلیــک مینماییــم.
نکتــه ( :یــک افزونــه وردپــرس میتوانــد روی ســایت شــما نصــب شــود  ،امــا کار نمیکنــد مگــر
اینکــه آن را فعــال کنیــد).
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شما با موفقیت اولین افزونه وردپرس را نصب کردهاید .
گام بعدی پیکربندی تنظیمات افزونه است
این تنظیمات برای هر افزونه متفاوت است بنابراین ما آن را در این پست آموزش نمیدهیم.

نصب افزونه در وردپرس با استفاده از دکمه بارگذاری افزونه :
افزونههــای پولــی وردپــرس در دایرکتــوری افزونــه وردپــرس فهرســت نمیشــوند  .ایــن افزونههــا
رو نمیتواننــد بــا اســتفاده از روش اول نصــب شــوند .
بــه همیــن دلیــل اســت کــه وردپــرس روش بارگــذاری بــرای نصــب افزونــه را دارد  .مــا بــه شــما
آمــوزش خواهیــم داد کــه چگونــه وردپــرس را بــا اســتفاده از گزینــه بارگــذاری در ناحیــه مدیریــت
نصــب کنیــد .
اول بایــد افزونــه را از جــای کــه خریــداری کــرده ایــد دانلــود کنیــد  .ســپس بایــد بــه ناحیــه ادمیــن
برویــد و در قســمت افزونــه بــه بخــش افــزودن برویــد
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پس از آن  ،روی دکمه بارگذاری افزونه در باالی صفحه کلیک کنید .
بــا ایــن کار شــما یــک کادر بــرای آپلــود فایــل بــاز میشــود  ،در ایــن بخــش بایــد روی گزینــه انتخــاب
پرونــده کلیــک کنیــد و فایــل افزونــه را کــه قبـا ً در کامپیوترتــان دانلــود کردیــد انتخــاب کنیــد .

پس از انتخاب فایل  ،باید روی گزینه هم اکنون نصب کن کلیک کنید .
حــاال وردپــرس پرونــده افزونــه را از کامپیوترتــان آپلــود میکنــد و آن را بــرای شــما نصــب میکنــد
 .شــما پــس از اتمــام نصــب پیــام موفقیــت را خواهیــد دیــد .
وقتــی افزونــه نصــب شــد  ،بایــد روی فعالســازی افزونــه کلیــک کنیــد تــا اســتفاده از افزونــه
شــروع شــود .
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باید تنظیمات را کانفیگ کنید تا با نیازهایتان متناسب باشد .
ایــن تنظیمــات بــرای هــر افزونــه متفــاوت اســت بنابرایــن مــا آن را در ایــن پســت آمــوزش نخواهیــم
داد .

نصب دستی یک افزونه وردپرس با استفاده از :FTP
در برخــی مــوارد  ،ســرویسدهنده وردپــرس ممکــن اســت محدودیتهایــی را داشــته باشــد کــه
توانایــی شــما بــرای نصــب یــک افزونــه از ناحیــه مدیریــت را محــدود کنــد .
در این وضعیت  ،بهترین راه شما نصب افزونه در وردپرس به صورت دستی است .
اول باید فایل افزونه را دانلود کنید ( که به صورت فایل  zipاست )
ســپس بایــد فایــل افزونــه را روی کامپیوترتــان از حالــت فشــرده خــارج کنیــد (اکســترکت کــردن
فایــل افزونــه )
پس از اکسترکت کردن فایل افزونه  ،یک پوشه جدید با همان نام ایجاد میشود.
ایــن پوشــه اســت کــه بایــد بــا اســتفاده از یــک  FTPکالینــت بــه صــورت دســتی بــه وب ســایت خــود
آپلــود کنیــد .
شــما بایــد از طریــق مدیــر  FTPبــه هاســت خــود دسترســی داشــته باشــید  .اگــر نــام کاربــری FTP
و گــذرواژه خــود را نداریــد  ،بــا ارائهکننــده هاســت وردپــرس خــود تمــاس بگیریــد و از آنهــا
بپرســید .
پــس اتصــال بــه دایرکتــوری هاســت خــود از طریــق  ftpفایــل اکســترکت شــده افزونــه را در مســیر
 /wp-content/plugins/آپلــود نماییــد
پــس از آپلــود کــردن فایلهــا  ،بایــد از ناحیــه ادمیــن وردپــرس بازگردیــد و بــه بخــش افزونــه هــای
نصــب شــده در افزونــه هــا بریــد تــا افزونــه را کــه آپلــود کردهایــد را مشــاهده کنیــد و بــا کلیــک
بــر روی فعالســازی افزونــه را فعــال کنیــد
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امیدواریــم کــه در ایــن آمــوزش نصــب افزونــه در وردپــرس را بــه شــما عزیــزان بهصــورت کامــل
آمــوزش داده باشــیم
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