
 

 از زندگی وردپرسی شما همراه و پشتیبان شماست. هرلحظهشهر وردپرس در  1
 

  PDF Embedder آمىزش افزونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنَزش افزٍنٌ
Duplicate Post 
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ٍردپرسی  يای یتسانَارد در  ینتر نًوسالم ٍقت بٌ خیر، یکی از 
دارای تنظیهات ٍ چینشی  يا نَشتٌير سایت است کٌ این  یيا نَشتٌ

خَاص يستند ٍ نهکن است در سایت نیاز باشد تهانی عَانل یک نَشتٌ 
 یکجا کپی شَد.

 آنَزشیک کلیک انجام بديیو با  یراحت بٌاین کار را  وبتَانی کٌ ینابرای 
 در شًرٍردپرس يهراى باشید. Duplicate Post افزٍنٌ

) 

  Duplicate Post آمىزش افزونه
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در نیان کاربران ٍردپرسی بسیار نحبَب ، نیلیَن یکبیش از  فعال با نصب یا افزٍنٌ
 بٌ نا کهک کند  تَاند ین تر کانلٍ  تر یعسر یيا نَشتٌٍ در کپی کردن  يست

 از اند عبارتاین افزٍنٌ  يای یتقابل 

 قابلیت کپی کردن نطالب سایت 

  نانند عنَان ٍ نحتَا يا بخشقابلیت کپی از تهانی 

  دلخَاى يا نٌیزنقابلیت کپی کردن 

 َقابلیت کپی کردن تنظیهات افزٍنٌ سئ 

 ٍ … 

 این افزٍنٌ بَدى یيا تیقابلاین نَارد تنًا بخشی از 
 
 

 Duplicate Postنصب افزٍنٌ 
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 کنید  یساز  فعالاز دٍ راى نصب ٍ  تَانید یننصب این افزٍنٌ برای 

<افزٍدن < ٍ در نخزن ٍردپرس نام این افزٍنٌ تایپ کردى ٍ  يا افزٍنٌیک : از قسهت 
 کنید یساز  فعالخَدکار نصب ٍ  صَرت بٌ

نکی کٌ در این صفحٌ نَجَد است دانلَد کردى ٍ در قسهت افزٍنٌ دٍ : افزٍنٌ را از لی
افزٍنٌ را کلیک کردى ٍ از نسیر دانلَد افزٍنٌ را نصب ٍ فعال  یبارگذار <افزٍدن <

 کنید.
 

 تَانید یندر ٍردپرس ندارید  یيا افزٍنٌاطالعات کافی در نَرد نصب  کٌ یدرصَرت
 را نطالعٌ بفرنایید. يا افزٍنٌنقالٌ نصب 
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 Duplicate بانامتنظیهات  یننَ یرزبعد راز نصب این افزٍنٌ گزینٌ در پیشخَان 
Post  ایجاد خَايد شد ٍ کلیک بر رٍی این گزینٌ صفحٌ تنظیهاتی

 نخصَص آن را برای نا بٌ نهایش خَايد گذاشت.
 

 
 

 در قسهت تنظیهات با سٌ بخش 
 What to copy  
 Permissions 
 Display  

 .خَايیو شد رٍ رٍبٌ
 

What to copy 
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کپی  یيا نَشتٌکردن  در این بخش نشخص خَايیو کرد کٌ چٌ نَاردی در کپی 
ٍ ..( کٌ بًتر  يا فًرستٍ حتی چیدنان  دگاىید،يا لیفا)نام، تاریخ، نثال عنَان بٌشَد 

 کانل کپی شَد. صَرت بٌفعال باشند تا نحتَای نا  یيا نٌیگزاست تهانی 
چٌ نَاردی از  ویکن ین نشخص Do not copy these taxonomiese نٌیدر گز
 کپی نشَند. يا برچسبٍ  یيا دستٌ

 
 

Permissions 
چٌ کسانی دسترسی بٌ این تنظیهات برای کپی  ویکن یندر این قسهت نشخص 

کردن نطالب در سایت را داشتٌ باشند برای نثال با تیک زدن نَشندى، افرادی کٌ 
تهانی نطالبی کٌ در قسهت قبل  تَانند ین يستند داراسطح نَیسندى در سایت را 

 جا ٍ کانل کپی کنند.یک صَرت بٌنشخص کردى بَدیو را 
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نهایش دادى  ییيا نکاندر چٌ  يا نکیل ویکن ینيو نشخص   Dsiplayدر قسهت 

 شَند.
 .تغییرات خَد را ذخیرى کنید save changesدر ير نرحلٌ با کلیک برٍی گزینٌ 

 
 
 

 کار با این افزونه به همین سادگیست.

 
 

 تشکر از يهرايی شهابا 

 

 آنَزشی شًرٍردپرستیو 
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