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 2صفحه 

ی از خواهید یککنید و یا اینکه میاستفاده می دوزبانههای شاید شما هم از دسته افرادی باشید که در سایت خود از مقاله سالم،
ای با های سایت خود دکمهتوانید در محتوامی وردپرس در پرچم آیکون افزودن خود را به چند زبان مختلف بنویسید باصفحات 

ا دنظر شمپرچم مخصوص آن زبان قرار دهید تا بازدیدکنندگان با زدن دکمه زبان مشخص به آدرس اینترنتی و یا صفحه مور
 هدایت شوند.

 

 Flag Icons افزونه با وردپرس در پرچم آیکون افزودن آموزش داستان
ند. علت افتمختلف میهای اینترنتی خود به فکر گسترش سایت و اضافه کردن زبان وکارکسباز توسعه  پسها از سایتبسیاری 

ای خود هخواهید فعالیتاگر شما هم می. باشدها میاز سایت آناین امر برای بیشتر کردن خدمات به مشتریان و یا بازدیدکنندگان 
کند. برای دیدن امکانات بیشتر این افزونه با ما شما را در این راه همراهی می Flag Icons افزونهرا به این شکل گسترش دهید 

 همراه باشید.

 

 عبارت است از: Flag Iconsافزونه امکانات ویژه 

 پرچمافزودن آیکون  قابلیت 
 هاقابلیت لینک دار کردن آیکون 
 قابلیت تغییر موقعیت مکانی آیکون در سایت 
 فلت یا ثابت صورتبهقابلیت نمایش آیکون  
 های موردنظردارای کد کوتاه برای استفاده در برگه 
 هاقابلیت افقی و عمودی کردن آیکوندارای  
 قابلیت هدایت برگه به گوگل ترنسلیت جهت ترجمه کامل سایت 
 رابط کاربری بسیار آسان 

 

 

 

 

 آیکون افزودن برای Flag Iconsافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ  هستید آمادهاگر  این افزونه بعد از آشنایی با امکانات ویژه
...وردپرس در پرچم
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 Flag Iconsافزونه 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.

کنید و سپس  جستجومخزن وردپرس  دررا  Flag Iconsافزونه را تایپ کنید و  Flag Iconsیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. فعالنصب و 

 
 

 

 

 

 را مشاهده کنید. افزونهآموزش نصب توانید 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/
https://wordpress.org/plugins/language-icons-flags-switcher/
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 کلیک کنید. Flag Iconsبروید و از قسمت تنظیمات روی گزینه  (بار یدسا) یکنار نوار  به Flag Icons سازی افزونهاز فعال بعد
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 :رسیدیمبه تنظیمات این افزونه  بازشدهدر صفحه 

1. Select ONE position for the icons & styling options: توانید های این قسمت میبا انتخاب هر یک از گزینه
 موقعیت مکانی آیکون خود را مشخص کنید.

2. Make Icons Static or Float: فلت یا ثابت بسازید. صورتبهتوانید آیکون خود را با انتخاب این گزینه می 
3. Align Icons Vertically or Horizontically: عمودی نمایش دهید این گزینه را  صورتبهها را آیکونخواهید اگر می

 فعال کنید.
 های خود استفاده کنید.های مشخص نمایش دهید از کد کوتاه زیر در برگهها را در برگهخواهید آیکوناگر می .4

([flagicons]) 
5. Select the desired languages,add the links to their sites & select the order to appear: های زیر از زبان

 ها اضافه کنید.های اینترنتی خود را به آنانتخاب کنید و آدرس
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سایت شما را به زبان دلخواه خود مشاهده کنند، گزینه گوگل ترنسلیت را اضافه کنید و در برای اینکه بازدیدکننده بتواند  .6
 ادامه برای ذخیره تنظیمات روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید.
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