
 

 

 (ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودآموزش ووکامرس قسمت هفدهم ) 

 1صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هفدهم قسمت ووکامرس آموزش

 (ووکامرس پرداخت صفحه بدونها فایل مستقیم دانلود)
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 (ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودآموزش ووکامرس قسمت هفدهم ) 

 2صفحه 

ولی قابلیتی  دیده برای دانلود قرار یتساوبرا در خود  رایگان هایایلف خواهیدبآمده است که پیششما هم برای  حتما   سالم،
ار را بدون رفتن به صفحه پرداخت این ک که بدهد ازدیدکنندگانباین امکان را به  هک کنیدخود پیدا نمیووکامرس در فروشگاه ساز 

ا به صفحه ر ازدیدکنندگانبدانلود کنید و دکمه تبدیل به به سبد خرید را های افزودن دکمهبه این فکر هستید که اگر  د.نانجام ده
کنید  یانداز راهنصب و خود را در سایت وردپرسی  Free Downloads WooCommerce افزونهنیاز است  پرداخت هدایت نکنید

 کنید.ضافه ارا به فروشگاه ساز خود  ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودامکان تا 

 

 ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلود آموزشداستان 
 داشتند این بود که یتساوب، مشکلی که در ها سر زدیمآن یتساوب فع مشکل یکی از کاربران بهربرای  وقت پیشچند 
ت بروند به صفحه پرداخ را بدون اینکه ایگانرهای بتوانند فایلبازدیدکنندگان  ات نندکووکامرس امکانی اضافه خواستند به می

خود  یتساوبکردن این قابلیت به  اضافهبهنیاز شما هم اگر دهیم تا قرار برای شما هم  دانلود کنند، نیاز دیدیدم این آموزش را
رای ب Free Downloads WooCommerce افزونهبا  ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلود آموزشبا  ستیده

 .قدام کنیدا تریعسر هر چه رفع این مشکل 

 

 عبارت است از: Free Downloads WooCommerce افزونهامکانات ویژه 

 افدییپپیکربندی دکمه دانلود  قابلیت 
 هاقابلیت پیکربندی دکمه دانلود فایل 
 دانلود مستقیم و بدون نیاز به صفحه پرداخت قابلیت 
 پیشرفته صورتبهها تن دکمهتغییر مقابلیت  
 هاتغییر نوع دکمهقابلیت  
 ها قبل از دانلود کاربرفایل یساز فشردهقابلیت  
 شدهدادهمحتوای نمایش  پرینت قابلیت و+ دانلود  در همان برگه افدییپنمایش فایل قابلیت  
 در یک دکمه یلچند فادر اختیار گذاشتن  قابلیت 
 مختلف هاییکربندیپقابلیت  
 نشده نامثبتمحدود کردن کاربران قابلیت  
 اند و ...نکرده نامثبتبرای کاربرانی که  نمایش متن موردنظرقابلیت  

 

 دانلوداین افزونه به جهت  اندازیبه نصب و راه Free Downloads WooCommerce افزونهبعد از بررسی امکانات ویژه 
  پردازیم.می ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم
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 3صفحه 

 Free Downloads WooCommerce افزونهصب ن

 
 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
 بارگذاری کنید.افزونه را 

 کنید. یساز را نصب و سپس فعال افزونهو  را تایپ کنید Free Downloads WooCommerceیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 
 

 

 

 

 

 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/download-now-for-woocommerce/
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 4صفحه 

قبل از تنظیمات این افزونه یک محصول بروید و نوار کناری )ساید بار(  به Free Downloads WooCommerce بعد از نصب افزونه
 را مشاهده کنید. شدهاعمالدانلودی را به فروشگاه اضافه کنید تا بتوانید بعد از ذخیره تنظیمات، تغییرات 

 برای افزودن محصول دانلودی از قسمت محصوالت روی گزینه )افزودن جدید( کلیک کنید.

 
 

های دانلودی( نام فایل را وارد ت اطالعات محصول طبق تصویر زیر، گزینه )دانلودی( را فعال کنید و از فیلد )فایلسپس از قسم
انتخاب فایل( انتخاب کنید. برای تکمیل شدن مشخصات محصول فیلدهای موردنظر ) ینهگز کنید و سپس فایل موردنظر خود را از 

 و روی گزینه انتشار کلیک کنید. یدپرکنرا 
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 5صفحه 

 (Free Downloads) های دانلودی به محصول به نوار کناری )سایدبار( بروید و از قسمت ووکامرس روی گزینهبعد از افزودن فایل
 .هدایت شوید ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودکلیک کنید تا به بخش تنظیمات 

 
 

  



 

 

 (ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودآموزش ووکامرس قسمت هفدهم ) 

 6صفحه 

ررسی به ب ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودخب، پیکربندی این افزونه چهار بخش مختلف دارد که در آموزش 
 :پردازیمهرکدام می

 بخش تنظیمات عمومی:

 Shop Button Text: توانید متن دکمه موجود در فروشگاه را تغییر دهید، در صورت خالی گذاشتن این در این فیلد می
 کند.های خود استفاده میفرضفیلد، از پیش

 Files:  خواهید ها هستند و اگر میاند قادر به مشاهده فایلنام کردهاین گزینه تنها کاربرانی که در سایت ثبت یساز فعالبا
ر کنند کافی است که در ویرایشگر زیر متن موردنظ نامثبتبرای بازدیدکنندگان متنی را نمایش دهید که برای مشاهده باید 

 خود را وارد کنید.

 
  



 

 

 (ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودآموزش ووکامرس قسمت هفدهم ) 

 7صفحه 

 Allow download on shop / archive pages: دکمه  یجابهدهید با فعال کردن این گزینه به افزونه این اجازه را می
 ( جایگزین شود.مطلب  ادامهدانلود در صفحات آرشیو و فروشگاه دکمه )

 Hide "Read more" button on shop pages if user can't download free product: محصول تواندنمی کاربر اگر 
 .کنید پنهانبا این گزینه  فروشگاه صفحات در را" مطلب ادامه" دکمه کند، دانلود را رایگان

 Include paid items that are currently on sale for free: حاضر  در حالاید ولی اگر محصول را برای فروش قرار داده
 د.شوکنید این گزینه پیشنهاد نمیووکامرس استفاده می "redirect"رایگان است از این گزینه استفاده کنید، توجه کنید اگر از 

 Include selected products only: ها مخفی فایل انتخاب کنید. دکمه ییتنهابهتوانید محصوالت را با این گزینه می
 شود.می

 Download Counts: این گزینه استفاده کنید.ها را در بخش محصول مشاهده کنید، از خواهید تعداد دانلودگر میا 
 Button classes:  اده استف شدهیسفارشهای توانید یا متن خود را وارد کنید و یا از کالسها میدکمه سازییسفارشبرای

 کنید.

 
  



 

 

 (ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودآموزش ووکامرس قسمت هفدهم ) 

 8صفحه 

 Button CSS: های های شما یکنواخت نشود از کالسبرای اینکه دکمهCSS .زیر فیلد استفاده کنید 
 Link classes: جداشده فضاهای باالبته  کنید، اضافه دانلود لینک به را سفارشی هایکالس. 
 Link CSS: هایکالس از هالینک یکنواخت سبک برای CSS دکنی استفادهاین فیلد  زیر. 

 در انتها برای ذخیره تنظیمات روی گزینه )ذخیره تغییرات( کلیک کنید.

 
  



 

 

 (ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلودآموزش ووکامرس قسمت هفدهم ) 

 9صفحه 

 :Single Filesبخش تنظیمات 

 Display method: را تغییر دهید، از این گزینه استفاده کنید. یشمتد نماخواهید اگر می 
 Button text: ( برای تغییر متن دکمهDownload Nowمی ) توانید در این فیلد متن موردنظر خود را اضافه کنید، در صورت

 شود.( نمایش داده میDownload Nowخالی گذاشتن این فیلد متن )
 Force ZIP: قرار گیرند، این  انهای دانلود شده فشرده شوند و سپس برای دانلود در دسترس کاربرید فایلخواهاگر می

 گزینه را فعال کنید.

 ذخیره تغییرات( کلیک کنید.) ینهگز برای ذخیره تنظیمات روی 
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 11صفحه 

 :Multiple Filesبخش تنظیمات 

 Display method:  مکانات اد از این گزینه استفاده کنید. هستی ندگانهچ یهادانلود فایلبرای  یشمتد نمااگر به دنبال تغییر
 عبارت است از: نهاین گزی

 .دهدیمجداگانه نمایش  صورتبهرا ها از فایل هرکدامبرای کاربران لینک  :(Links Only (default)) اولگزینه 

 .ستا در پوشش یک فایل زیپبرای کاربران ها امکان دانلود همه فایل :((Button Only (download all) دومگزینه 

 .های قابل دانلود با اختیار کاربرفایلقرار دادن چک باکس برای انتخاب : Button + Checkboxes سومگزینه 

قرار  ها را هم، دکمه دانلود همه فایلهااز فایل هرکدامالوه بر لینک ع با انتخاب این گزینه :Button + Linksچهارم گزینه 
 .دهدمی

ها در کنار نام فایلو  یاوریددربنمایش به را  هافایلمحتوای  خواهیدمی کهیدرصورت :Button + Filenamesپنجم گزینه 
 این گزینه را فعال کنید.کند یکجا دانلود  صورتبهرا  هاهمه فایلایجاد کنید که کاربر بتواند ی ادکمه

 Button text:  فیلد را خالی بگذارید کهیدرصورتقرار دهید. این فیلد متن خود را در اگر قصد تغییر نام این دکمه را دارید 
 شود.قرار داده می (Download All)نام دکمه 

 File list text: د فیل کهیدرصورت، تن خود را در این فیلد قرار دهید، مرا تغییر دهید هالیست فایلعنوان خواهید اگر می
 شود.قرار داده می (Available Downloads) را خالی بگذارید، عنوان لیست به نام

 Customise:  ها به چک خواهید عالوه بر قرار دادن چک باکس گزینه دیگری مثل انتخاب همه فایلاگر میدر گزینه اول
ها و یا به نام به لینک فایل، توانیدوم میزینه دگر د شود.انجام  سازییسفارشباکس اضافه کنید این گزینه را فعال کنید تا 

 ها شمارنده اضافه کنید.فایل

 ید.کلیک کن (ذخیره تغییراتفراموش نکنید روی گزینه )  ،ایدکرده یکربندیپدقیق و صحیح  طوربهتنظیمات خود را اگر 
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 11صفحه 
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 12صفحه 

 :PDF Viewerبخش تنظیمات 

 Enable PDF Viewer :زینه ک این گتی کافی است اتصفحو  هاوشتهندر  افدییپقابلیت نمایش فایل سازی برای فعال
 زودنافانتخاب کنید و با ر هاست بارگذاری درا  افدییپفایل  :است رتوصبه این  دهندهیشنما، روش کار این را بزنید
ت ده و یا دانلود و حتی پرینمشاهرا  شدهاضافهتوانید فایل یم هابه نوشته افدییپفایل فزودن او  ایچندرسانه پرونده
 کنید.

 Single file display:  توانید از لینک و یا از دکمه استفاده کنید.می ییتنهابهبرای نمایش فایل 
 Link/Button Text: خواهید متن لینک و دکمه را تغییر دهید، از این فیلد استفاده کنید در صورت خالی گذاشتن اگر می

 شود.نمایش داده می (Download PDF) بانام فرضیشپ صورتبهاین فیلد 

 کلیک کنید. (ذخیره تغییراتذخیره تنظیمات روی گزینه ) برای 
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 13صفحه 

 بندی:جمع

خت امستقیم دانلود کنند و به صفحه پرد صورتبهها را کند تا بازدیدکنندگان فایلهایی که به ووکامرس کمک میاز افزونهیکی 
اختیار  این زمینه در دربسیاری را  امکاناتاست، این افزونه  Free Downloads WooCommerceوند افزونه ووکامرس هدایت نش
استفاده  ، علتن قرار دهدتا بتواند در کنار محصوالت فیزیکی، محصوالت دانلودی را در اختیار بازدیدکنندگادهد مدیر سایت قرار می

ه با آموزش اینکایگان دیگر به صفحه پرداخت هدایت نشوند. از از این افزونه این است که بازدیدکنندگان برای دانلود یک محصول ر
 ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. ووکامرس پرداخت صفحه بدون هافایل مستقیم دانلود

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/

