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Media  Easyافزونه  ها استفاده ازهای زیادی وجود دارد یکی از این روشبرای قرار دادن لینک دانلود در وردپرس راه سالم،
Download توانهای رنگی برای شما، امکانات ریز دیگری هم قرار داده است که میاست، این افزونه با در اختیار گذاشتن دکمه 

های دانلود را در عین در صفحه دیگر و یا دانلود شدن فایل در همان صفحه و بسیاری دیگر از روش دانلود به باز شدن لینک
 .ا کرده استسادگی برای شما مهی

  

 Easy Media Download افزونه با وردپرس در رسانه دانلود دکمه ایجاد آموزشداستان 
 نرمالی حالت به سایتتان که زمانی تا خواهیدمی و ایدپیوسته کارها وردپرس جمع به تازگیبه که باشید افرادی از هم شما شاید
 دکمه دادن قرار مورد در شمارا نیاز تواندمی Easy Media Download افزونه کنید، استفاده وردپرس رایگان هایافزونه از برسد

 امکانات ینا بررسی به که دارد ایویژه امکانات سبکی، و سادگی عین در افزونه این. کند برآورده هابرگه پایین در یا و متن در دانلود
 .پردازیممی

 

 است از:عبارت  Easy Media Downloadافزونه امکانات ویژه 

 ای دیگرامکان ایجاد لینک دانلود در صفحه 
 دانلودامکان ایجاد دکمه  
 هاامکان تغییر رنگ دکمه 
 قابلیت دانلود فایل موردنظر در همان صفحه 
 رابط کاربری بسیار آسان 
 ای دیگرقابلیت استفاده از کدهای کوتاه در متن و یا هر برگه 
 نوع رنگ متفاوت 22دارای بیش از  
 تی باال برای دسترسی سریع به فایل برای دانلودداری سرع 
 ...شویدمی هاآنو کلی امکانات دیگر که با نصب و استفاده از کدهای کوتاه متوجه  

 

 Easy Media Downloadافزونه اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 وردپرس در رسانه دانلود دکمه ایجادبرای 
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 Easy Media Downloadافزونه نصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

را نصب و سپس  Easy Media Downloadافزونه را تایپ کنید و  Easy Media Downloadیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. فعال

 
 

 

 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/easy-media-download/
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 کنید.ها بروید و روی گزینه افزودن نوشته کلیک ت نوشتهقسمبه بعد از نصب افزونه در نوار کناری )سایدبار( 

 
نوع از کدهای کوتاه این  چهار ایجاد دکمهبرای سادگی نید، ک استفادهخود  هاینوشتهدر زیر  هایکداز دانلود دکمه برای داشتن 

 کنیم:افزونه را معرفی می

آدرس اینترنتی فایل خود را قرار دهید و برای تغییر رنگ  (http://example.com/wp-content/uploads/myfile.zipبجای )
از  (red_darker)این نوشته  یجابه است یکافرنگی به دکمه خود اختصاص دهید فقط چهارم  کد کوتاههمانند  دیتوانمیدکمه 
 های زیر استفاده کنید:رنگ

Grey ،grey_light ،green_dark ،green_light ،green ،blue ،blue_two ،blue_three ،blue_four، orange، orange_two ،
orange_light ،orange_dark ،purple ،purple_dark ،purple_light ،yellow_red ،hot_pink ،pink 

1.  [easy_media_download url="http://example.com/wp-content/uploads/myfile.zip"] 

2. [easy_media_download url="http://example.com/wp-content/uploads/myfile.zip" target="_blank"] ( دانلود لینک ) 

3. [easy_media_download url="http://example.com/wp-content/uploads/myfile.zip" force_dl="1"] 

4. [easy_media_download url="http://example.com/wp-content/uploads/myfile.zip" color="red_darker"] 
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ا ها راز این دکمه نمایشییشپطور که مشاهده کردید این افزونه در عین سادگی کاربردهای مختلفی دارد و در تصویر زیر همان
 کنید.مشاهده می

 
 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

