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 نصب و راه اندازی
 روش اول : نصب از طریق پنل مدیریت

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

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

 
 نصب از طریق پنل مدیریت - 1  شکل

 روش دوم : نصب دستی

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

. حال در دیینما یکپ wp-content/pluginsدر پوشرره   رافایل فشرررد  محتویات  وردپرس

 دایرا پ WP-Persianافزونه  Plugins( از بخش تیسررا تیریکنترل پنل وردپرس )بخش مد

 .دیینما کیکل Activate وندیپ یوکرد  و برر

 
 فعال سازی افزونه -2شکل  
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در حالی که زبان  انگلیسررری باقی هواهد ماند تیریافزونه، زبان بخش مد یپس از فعال سررراز

 ماتیبا مراجعه به بخش تنظ دیتوان ی، متغییر هواهد کرد یفارسررر به تیسرررا یکاربر بخش

 .دیرا انجام ده ازیمورد ن راتییبه دلخوا  تغ افزونه،

 حذف افزونه
برای حذف افزونه ابتدا می بایسررت افزونه را ریر فعال نمایید، به منظور ریر فعال نمودن افزونه 

 را انتخاب نمایید، سپس Installed Pluginsواقع در پنل مدیریت، بخش  Pluginsاز منوی 

 افزونه را ریر فعال کنید.  Deactivateبا کلیک بر روی لینک 

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

 نمایید.

 
 ریر فعال کردن افزونه - 3  شکل

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

دیتابیس به صرررورت کامل حذف هواهند شرررد. لذا هین نگرانی از بابت برجای ماندن اط  ات 

 مرتبط با افزونه وجود نخواهد داشت.
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 وردپرس های نسخه
سخه این افزونه با ست ولی  هر دو ن سازگار ا سی وردپرس به هوبی  سی و انگلی صیه اکیدافار  تو

 استفاد  انگلیسی وردپرس پایدار نسخه آهرین از همیشه امنیتی اصول ر ایت جهت گردد می

 .فرمایید

 PHPنسخه 
سخه PHP با افزونه این ست 7.2 و 7.0 و 5.6 ن سخه حداقل و شد  ت  می 5.3 آن نیاز مورد ن

 .باشد

 

 


