
 

 

  

 

  

 وردپرس در هادیدگاه کردن غیرفعال

 Disable Comments افزونه با

) 



 

 

 Disable Comments افزونه با وردپرس در هادیدگاه کردن غیرفعال
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بدون  ا وزیب ایتیس خواهیدمیکه را ندارید و یا اینها گاهددیبه  یدهپاسخفرصت ه کاگر شما هم از دسته افرادی هستید  سالم،
امتحان کنید این  وردپرس در هادیدگاه کردن غیرفعالبرای را  Disable Commentsکنیم افزونه دیدگاه داشته باشید پیشنهاد می

ردن با تنظیم کدهد. تنها یم به شما و یا محصوالت و... هابرگه، هام نوشتهتما ردها را اختیار غیرفعال کردن تمامی دیدگاهافزونه 
 یست.نیم دجدید و ق هاییدگاهد تکتکن این افزونه دیگر نیاز به غیرفعال کرد

 

 Disable Comments افزونه با وردپرس در هایدگاهد کردن غیرفعال داستان
های بروید و برای هرکدام از قسمتو یا محصوالت  هایا نوشته هابرگهت قسمنیاز است به  وردپرس در هادیدگاه کردن غیرفعالبرای 

ی پرمحتوا های وردپرسبرای سایتکلیک کنید و نپذیرفتن دیدگاه را انتخاب کنید که این کار قسمت ویرایش سریع  ویرموردنظر خود 
ثانیه  مشکل شما را در چند است که هاییفزونهایکی از  Disable Comments افزونه .است یرگوقت بسیار و یپردردسر  کار بسیار
 ادامه با امکانات ویژه این افزونه بیشتر آشنا شوید.دهد. در و سایتی بدون دیدگاه را در اختیار شما قرار می کندحل می

 

 عبارت است از: Disable Commentsافزونه امکانات ویژه 

 فارسی کامالا  
 کاربری بسیار آسانرابط  
 هاهای موجود در برگهغیرفعال سازی تمامی دیدگاهقابلیت  
 هاوشتهنهای موجود در غیرفعال سازی تمامی دیدگاهقابلیت  
 هاسانهرهای موجود در غیرفعال سازی تمامی دیدگاهقابلیت  
 حصوالتمهای موجود در غیرفعال سازی تمامی دیدگاهقابلیت  
 کل سایتهای موجود در غیرفعال سازی تمامی دیدگاهقابلیت  
 هاسریعدر ویرایش  (پذیرفتن دیدگاهغیرفعال سازی قسمت )ابلیت ق 

 

 

 

 

 Disableافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ  هستید مایلاگر  Disable Comments افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
Comments وردپرس در هادیدگاه کردن غیرفعال برای...
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 Disable Commentsافزونه نصب 
 زیر اقدام کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر 

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.

س مخزن وردپر دررا  Disable Commentsافزونه را تایپ کنید و  Disable Commentsیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالکنید و سپس  جستجو

 
 

 

 را مشاهده کنید. 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/disable-comments/
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 کلیک کنید. Disable Commentsروی گزینه  بروید و تنظیماتقسمت  سایدبار( به) یکنار از نوار بعد از نصب افزونه 

 
 

 رسید:ادامه به قسمت تنظیمات این افزونه میر د

 .شودها در سراسر سایت دیگر نمایش داده نمیتمام دیدگاه :(هر جاگزینه اول )  یساز فعالبا  .1
صورت تکی بتوانید به هکدهد این قسمت به شما این امکان را می :(هادر انواع پست تایپ) گزینه دوم یساز فعالبا  .2

ها و هو برگها نوشته املشبندی ستهباشد را انتخاب کنید و این دنداشته خواهید دیدگاهی میهایی که از قسمت هرکدام
 ،شودرا نیز شامل می شودمیاضافه به وردپرس شما های مختلف با نصب افزونههر دیدگاه دیگری که است البته ها رسانه

 روی ذخیره تغییرات کلیک کنید. .3
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ید و یکی ها بروها یا همه برگهکند، به قسمت همه نوشتهچه قسمت دیگری از تنظیمات وردپرس تغییر می یقاا دقاینکه بدانید برای 
لت غیرفعال در حاکنید کنید و روی گزینه ویرایش سریع کلیک کنید. در تصویر زیر مشاهده میهای خود را انتخاب وشتهها یا ناز برگه

و تمام  شوده میاین گزینه نیز برداشتشود این افزونه فعال می کهیهنگامشود ولی میدیده  (پذیرفتن دیدگاه)ه گزین ،بودن افزونه
 د.نشوصورت کلی غیرفعال میصورت جداگانه یا بهههای هر بخش بدیدگاه
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