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ی شکالتمها بعضی از آن ارتقاءدادنبا  گاهی که دهایی هستیروزرسانیدپرس شاهد بهگاهی اوقات در قسمت داشبورد ور سالم،
ه نسخه کنید کهایی استفاده میو یا شاید از افزونه آیده وجود میبما شی وردپرسسایت  رایبی یا ناسازگار  و یختگیر همبه اعم از
 ،برای شما نمایش داده نشودمبنی بر وجود نسخه جدید این افزونه خواهید دیگر پیغامی از طرف سازنده ای هستند و میحرفه

 هایافزونه روزرسانیبه کردن مسدودبا را به وردپرس خود اضافه کنید و  Block Specific Plugin Updates افزونهبرای این کار 
 .یگر شاهد پیغامی نباشیدد وردپرس در خاص

 

 Block Specific افزونه با وردپرس در خاص هایافزونه روزرسانیبه کردن مسدود داستان
Plugin Updates 

شتیبانی پ اید ولی به علتای را خریداری کردهایرانی قالب یا افزونه یوردپرسکه از یک سایت  برای شما هم اتفاق افتاده باشدشاید 
است و شما هم به علت فارسی  شدهاضافهشما در پیشخوان وردپرس ارتقاء دهید نسخه جدید  فزونه خود را بهاپیغام  هاآنضعیف 

 رود و یا اینکه سازنده به شما اجازهوزرسانی کردن نسخه فارسی شما از بین میرتوانید آن را ارتقاء دهید زیرا با بهبودن افزونه نمی
 هایافزونه انیوزرسربه کردن مسدود توانید بامی پیغام ، برای حذف کردن اینو منتظر پاسخ پشتیبانی هستیددهد روزرسانی را نمیبه

روزرسانی جدید و یا مانع بهها افزونهجدید  یروزرسانبه زمانتا  Block Specific Plugin Updatesافزونه با  وردپرس در خاص
 دیدن امکانات ویژه این افزونه با ما همراه شوید. برای شوید.روزرسانی جدید نمایش پیغام به

 

 عبارت است از: Block Specific Plugin Updatesافزونه امکانات ویژه 

 رابط کاربری بسیار آسان 
 دیدهای جروزرسانیبه مخفی سازیقابلیت  
 های سازنده افزونهبلوکه کردن پیغامقابلیت  
 جداگانه صورتبهها افزونهمسدود کردن قابلیت  
 هالیستی برای نمایش همه افزونهدارای  
 انتخاب افزونه برای مسدود کردنقابلیت  

 

 

افزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ  هستید مایلاگر  Block Specific Plugin Updates افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
Block Specific Plugin Updates وردپرس در خاص هایافزونه روزرسانیبه کردن مسدود برای...
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 Block Specific Plugin Updatesافزونه نصب 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

ت در قسمسپس ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و یا از قسمت افزونه .1
 بارگذاری، افزونه را بارگذاری کنید.

 Block Specific Plugin Updatesافزونه را تایپ کنید و  Block Specific Plugin Updatesیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالکنید و سپس  جستجومخزن وردپرس  دررا 

 
 

 

 د.را مشاهده کنی آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/block-specific-plugin-updates/
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 .پردازیمیمآن  تنظیمات پس در ادامه بهسو  داشته باشیم کار این افزونه به روش گاهینبعد از نصب افزونه 

با ای هها شمارندافزونه قسمت سایدبار( به) یکنار نوار  درروزرسانی دارد همانند تصویر زیر ای نیاز به بهافزونه که یزمانوردپرس در 
یاز ها را بدون نشمارنده توانید اینیکه با تنظیمات این افزونه م شودروزرسانی جدید اضافه میهای دارای بهموضوع تعداد افزونه

 کلیک کنید. شدهنصبهای گزینه افزونهروی  .روزرسانی مخفی کنیدبه به

 
 

اضافه  فیلدیها در زیر آن ستندهروزرسانی نیازمند بهو  اندشدهنصبی یهاافزونهزیر همانند تصویر  (شدهنصبی اهافزونه) رگهبدر 
زونه شوید دیگر افها به علت ناسازگاری افزونه با قالب مجبور میاهی وقتگ. دنکنا معرفی میر ینگارش جدیدد که به شما شویم

باالتر  ه نسخهبه افزونه را دهد کرا می یغامپبه شما این  ایتسو یا  رهمچنان در سایدبا کهیدرحالرا به نسخه باالتر ارتقاء ندهید، 
راه با ما هم روزرسانی را غیرفعال کنیدهبای خاص ها برای یک افزونهاینکه در سایدبار و در قسمت نصب افزونه برای ،ارتقاء دهید

 را با یکدیگر بررسی کنیم. Block Specific Plugin Updates افزونهشوید تا تنظیمات 
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 کلیک کنید. Block Plugin Update افزونهبروید و از قسمت تنظیمات روی گزینه  (سایدبارنوار کناری ) ز ا

 
 

 

خواهید را که می هرکدامشود و کنید به این قسمت اضافه میای که نصب میبه این صورت است که هر افزونهتنظیمات این افزونه 
 نمایشدیگر شاهد  یستلاین  زاافزونه ن با فعال کردن آنباشید از طرف سازنده افزونه و شاهد پیغامی دیگر آپدیت نشود 

 نخواهید بود.ها قسمت افزونه یا در سایدبار و یروزرسانبه

 
 



 

 

 وردپرس در خاص هایافزونه روزرسانیبه کردن مسدود

 Block Specific Plugin Updates افزونه با

 

 6صفحه 

 

 بندی:جمع

به سایت وردپرسی خود اضافه کنید تا دیگر  کافی است این افزونه را وردپرس در خاص هایافزونه روزرسانیبه کردن مسدودبرای 
 یری ازوگلج فزونهان ایاستفاده از  لتعالبته  ،دینباش در سایتاز طرف افزونه موردنظر خود  یدپیغام ارتقاء به نگارش جدهد شا

سازگاری داشت دچار مشکل نشوید و دیگر پیغامی از طرف سازنده ناافزونه  کهیدرصورت تا است به نسخه جدیدافزونه ارتقاء 
 .نباشید های جدیدهوجود نسخ منظوربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE/

