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 مقدمه
 مربوط به بخش زبان ماتیتنظ یساز هدف جدابا  1390 حدودا در سال WP-Persianپروژه 

  تیجهت اساااتفاده مموم در وا ساااا 1391 خورد و در ساااال دیکل تیریبخش مد از شینما

wordpress.org ضه سالها تعداد افزونه هاشد مر س ی. در آن  س یفار کم بود و  اریشده ب

 اریسااشااد که ب یم تیسااا تیریدوزبانه شاادن بخش مد به از افزونه ها منجر یارینصااب بساا

بان و ز رییتغ تیکه قابل میکن یطراح یا افزونه میگرفت میصااامبود. در آن دوره ت ندیخوشاااانا

 .دینما فراهم تیریبه صورت مستقل از بخش مد یرا در بخش کاربر خیتار

سالهای  سی زبان و نیاز این جامعه به افزونه 97و  95در  شد جامعه فار های به روز  باتوجه به ر

 ویسی شد.ها و استانداردهای وردپرس بازنAPIو حرفه ای تر، این افزونه مجددا با جدیدترین 

 

 

 

 توجه 

 WP-Persian افزونه 3.0.3 نسااخه اساااس بر راهنما این در شااده ارائه مطالب و تصاااویر

صاویر فارسی، های معادل در ابهام از جلوگیری جهت و شده طراحی  تسای مدیریت بخش ت

 .است شده انتخاا انگلیسی زبان به
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 اهداف
 یستکاروردپرس بدون د یبررو یزبان فارس یها تیقابل یافزونه فعال ساز نیا یهدف از طراح

ستکاری دو ایجاد  یدر بروزرسان ریاز تاخ یناش یتیاز مشکالت امن یو بدون نگران ینسخه اصل

 .باشد یهسته وردپرس م های غیر اصولی در

 امکانات و ویژگی ها
o   خودکار جهت نوشااته اراساات به ا  یا ا  به راسااتل در کلیه متن های تشااخی

 ورودی

o  حتی تاریخ های بخش آپلود مکس و  هجری شاامساایها به صااورت نمایش همه تاریخ

 فایل

o شامل بخش کاربر یها خیتار هیکل رییتغ سا تیریبخش مد ،یوردپرس   یاافزونه ه ریو 

 استاندارد

o ا کتای یوندهایاز پ استفادهpermalinkبه صورت همزمان یشمس یو هجر یالدیل م 

o سیتابیاستفاده از کش و حداقل مراجعه به د لیباال به دل سرمت 

o وردپرس سیتابیجدول در د جادیا مدم 

o در  وافزونه  یبه هنگام فعال ساااز یترجمه زبان فارساا یلهایو نصااب خودکار فا دانلود

 نصب نشده باشند. یزبان فارس یکه قبال ترجمه ها یصورت

o اممال شده پس از حذف افزونه ماتیتنظ هیکل حذف 

o در هسته وردپرس راتییتغ جادیا بدون 

o شده مطابق با  یطراحAPIوردپرس 4نسخه  نیپالگ یطراح یها و استانداردها 

o مکااان غ ا یت ظ ری ن بر ماااتیت خش کااار خش ماادFrontpageا یب ب  تیااریل و 

 ل به صورت مجزاAdministrator Panelا

o یهوشمند امداد به فارس رییانتخاا و تغ امکان 

o یشمس یهجر میو تقو یگانیبا شیجهت نما شرفتهیدو ابزارک پ یدارا 



  افزونه فارسی ساز حرفه ای وردپرس
4 

o دل ل به معا٤ - ٥ - ٦و امداد    ة - ك - ياشاامل  حروف  یامداد وحروف مرب رییتغ

 یفارس

o نماد ا رییانتخاا و تغ امکانsymbolیارامداد امش شیل جهت نمازیل نقطه امشار امم 

 به صورت دلخواه

o نماد ا رییانتخاا و تغ امکانsymbol اجداساز هزارگانلل جداساز سه رقم امداد 

 نصب و راه اندازی
 روش اول   نصب از طریق پنل مدیریت

 را انتخاا نمایید، سپس در باکس Add Newواقع در پنل مدیریت، بخش  Pluginsاز منوی 

 کلیک کنید. Install Nowرا وراد کنید. حال برروی دکمه  wp-persianجستجو 

 
 طریق پنل مدیریتنصب از  - 1  شکل

 روش دوم   نصب دستی

س صب افزونه فار سا ین شابه  شد. پس از در یافزونه ها م ریساز م مخازن  قیرافزونه از ط افتیبا

. دیینما یکپ wp-content/pluginsرا در پوشاه   یافتیفشارده در لیفا اتیوردپرس، محتو

 WP-Persianفزونه ا Pluginsل از بخش تیسا تیریحال در کنترل پنل وردپرس ابخش مد

 .دیینما کیکل Activate وندیپ یوکرده و برر دایرا پ
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 فعال سازی افزونه -2شکل  

بان در حالی که ز انگلیسااای باقی خواهد ماند تیریافزونه، زبان بخش مد یپس از فعال سااااز

 ماتیبا مراجعه به بخش تنظ دیتوان ی، متغییر خواهد کرد یفارسااا به تیساااا یکاربر بخش

 .دیرا انجام ده ازیمورد ن راتییبه دلخواه تغ افزونه،

 سایر افزونه های فارسی ساز
هت گردد ج یم شااانهادیندارد. پ ازین یگریافزونه د چیبه ه حیافزونه جهت کارکرد صاااح نیا

 فعال شوند. ریساز غ یفارس یافزونه ها ریاز تداخل، حتما سا یریجلوگ
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 استفادهراهنمای 
 دپرسور مدیریت منوی از افزونه تنظیمات به دسترسی جهت افزونه، سازی فعال و نصب از پس

 .نمود انتخاا را Persian سپس و Settings بخش

 
 دسترسی به تنظیمات افزونه - 3  شکل
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   است بخش دو شامل افزونه تنظیمات صفحه

 کاربر نمای به مربوط بخش تنظیمات کلیه شامل  Frontpage بخش .1

  سایت وا مدیریت پنل بخش تنظیمات کلیه شامل  Adminpanel بخش .2

 در قساامت آن با بازدیدگنندگان که بوده سااایت وا از بخشاای کاربری، نمای از منظور  نکته

 .هستند ارتباط

 
 صفحه تنظیمات افزونه - 4  شکل
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  باشد می زیر بخش های شامل Frontpage تنظیمات

Language   نزبا نظر، مورد ترجمه انتخاا از پس. شده نصب های ترجمه از لیستی نمایش 

ست به ا  تنظیمات نیاز صورت در و کرده تغییر شده انتخاا ترجمه به سایت قالب  یا و را

 .گردد می اممال  ا  به راست

Date & Time   بخش این در شمسی هجری به میالدی از ،کاربری بخش های تاریخ تبدیل 

 .گیرد می صورت

Numbers   نمتو در فارساای به انگلیساای امداد تبدیل شاااملا امداد روی بر تغییرات کلیه 

 .پذیرد می صورت قسمت این درل امشار نقطه هزارگان، جداکننده فارسی،

Letters   پذیرد می صورت بخش این در آن فارسی معادل به مربی حروف و امداد تبدیل. 

Permalink   ست آدرس ستند میالدی تاریخ حاوی که هایی پ سی هجری معادل به ه  شم

ند می تغییر لت این در. یاب  آدرس طریق از هم و میالدی آدرس طریق از هم پسااات یک حا

 کاربری نمای به مربوط صرفا permalink تغییرات. بود خواهد دسترسی قابل شمسی هجری

 .داشت نخواهد سایت مدیریت بخش در تاثیری هیچ و بوده

  باشد می زیر بخش های شامل Adminpanel تنظیمات

Language   نزبا نظر، مورد ترجمه انتخاا از پس. شده نصب های ترجمه از لیستی نمایش 

 به ا  تنظیمات نیاز صااورت در و کرده تغییر شااده انتخاا ترجمه به سااایت بخش مدیریت

 .گردد می اممال  ا  به راست یا و راست

 و بوده مستقل یکدیگر از کامال Frontpage و Adminpanel بخش در زبان تنظیمات  نکته

 .دارد وجود بخش هر برای مجزا های زبان انتخاا امکان

Context  تشخی  جهت نوشتار اراست به ا  یا ا  به راستل در کلیه متن های ورودی  

 بخش مدیریت.

Date & Time   بخش این در شمسی هجری به میالدی از مدیریت، بخش های تاریخ تبدیل 

 .گیرد می صورت
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Numbers   نمتو در فارساای به انگلیساای امداد تبدیل شاااملا امداد روی بر تغییرات کلیه 

 .پذیرد می صورت قسمت این درل امشار نقطه هزارگان، جداکننده فارسی،

 Change … منوان با که مواردی Numbers بخش در و Adminpanel تنظیمات در  نکته

& Save  دارند مهده بر را دیتابیس در سازی ذخیره و تبدیل ممل اند، شده مشخ. 

 افزایش کارایی 

 و فارساای به امداد تبدیل مملیات کلیه سااایت وا کارایی افزایش جهت گردد می پیشاانهاد

 عدب روش این با. پذیرند صورت سایت مدیریت بخش در صرفا فارسی به مربی حروف تبدیل

صالحات از ضافی پردازش به نیازی سازی، ذخیره بخش در الزم ا شی بخش در ا  تسای نمای

 .بود نخواهد

Letters   پذیرد می صورت بخش این در آن فارسی معادل به مربی حروف و امداد تبدیل. 

Editor   شگر بخش این در ست های زبان برایل TinyMCEا وردپرس ویرای  بهینه ا  به را

 نولیک باشااد می سااایت وا قالب وظایف از ویرایشااگر در تغییرات اممال هراند. شااد دخواه

 را موجود های قالب نواق  و ضااعف ساااده تنظیماتی ارائه با کرده تالش wp-persian افزونه

 .نماید برطرف

 کاربری بخش مشاااابه style وردپرس ویرایشاااگر برای قالب طراح گردد می پیشااانهادنکته  

 .نمایید فعال غیر را گزینه این است بهتر شرایط این در. نماید طراحی

 ابزارک ها
  گردد می ارائهل widgetا ابزارک دو همراه به افزونه این

o ابزارک Jalali Calendar تقویمی صورت به و ارسالی مطالب بایگانی نمایش جهت که 

 .باشد می Calendar ابزارک معادل و

o ابزارک Jalali Archive ماهیانه صااورت به ارسااالی مطالب بایگانی نمایش جهت که 

 باشد. می Archive ابزارک معادل و بوده
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 را انتخاا نمایید. Widgetsبخش  Appearanceجهت دسترسی به ابزارک ها از منوی 

 
 ابزارک ها - 5  شکل

 افزایش کارایی 

 ا صاافحه یک در را بایگانی برای شااده گرفته نظر در ابزارکهای از تعداد هر توانید می شااما

ستفاده دلیل به WP-Persian افزونه نمایید، ستفاده ستاندارد از ا  ها، رکابزا در وردپرس ا

 سااتدرخوا تعداد. فرسااتد نمی دیتابیس ساامت را درخواسااتی تکراری ابزارکهای تولید برای

 بخشد می بهبود را سیستم کارایی کمتر های

 

 ترفندها
 شده سازی شخصی ترجمه فایلهای  یک ترفند

سوندا ترجمه فایلهای از خود سایت وا اندازی راه برای اگر صیل mo پ ستف خودتان شخ  ادها

 یلهایفا کافیساات هسااتید ترجمه فایلهای رفتن بین از نگران بروزرسااانی هربار در و کنید می

شه در را نظر مورد  شنمای برای WP-Persian افزونه پس این از دهید، قرار repository پو

 .خواند می پوشه این از را ترجمه فایلهای و رفته پوشه این سراغ ابتدا سایت زبان
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 حذف افزونه
نمودن افزونه  برای حذف افزونه ابتدا می بایساات افزونه را غیر فعال نمایید، به منظور غیر فعال

س را انتخاا نمایید، سپ Installed Pluginsواقع در پنل مدیریت، بخش  Pluginsاز منوی 

 افزونه را غیر فعال کنید.  Deactivateبا کلیک بر روی لینک 

 افزونه اقدام به حذف Deleteبر روی لینک  با کلیک نیدامی تو ،پس از غیر فعال کردن افزونه

 نمایید.

 
 غیر فعال کردن افزونه - 6  شکل

به افزو مات مربوط  های مرتبط و نیز همه تنظی یل  فا یه  نه، کل ته  پس از حذف افزو نه در نک

مات دیتابیس به صاااورت کامل حذف خواهند شاااد. لذا هیچ نگرانی از بابت برجای ماندن اطال

 مرتبط با افزونه وجود نخواهد داشت.

 وردپرس های نسخه
سخه این افزونه با ست ولی  هر دو ن سازگار ا سی وردپرس به خوبی  سی و انگلی صیه اکیدافار  تو

 ادهاستف انگلیسی وردپرس پایدار نسخه آخرین از همیشه امنیتی اصول رمایت جهت گردد می

 .فرمایید

 PHPنسخه 
سخه  PHPاین افزونه با  سخه مورد نیاز آن  7.2و  7.0و  5.6ن شده و حداقل ن می  5.3تست 

 باشد.
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 سخن پایانی 

شرفته و ترین کامل کردیم تالش سی افزونه ترین پی  جدیدترین با مطابق را وردپرس ساز فار

نداردها تا یدواریم. کنیم طراحی وردپرس هایAPI و اسااا عه توجه مورد تالش، این ام  جام

 .گیرد قرار زبان فارسی

97اردیبهشت   

 

 


