
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  لیرفع مشکل آپلود فا
 مجاز در وردپرس ! ریغ یاب فرمت ها

 مشاهده مقاله در وب سایت نوین ادمین
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 مقدمه

 یتیامن لینوع پرونده به دال نیبا عرض پوزش، ا“ غامیخاص با پ یبا پسوند ها ییها لیآپلود فا یاحتماالً شما هم برا
 یتیامن لیو به دال دیآپلود کن زارهیوردپرس فقط چند پسوند معتبر رو م شفرضی. بصورت پدیمواجه شد” .ستیمجاز ن

و دلشون  ادیخوششون نم تیمحدود نیاز کاربران از ا یار یآپلود بشن. بس گهید یبا پسوندها ییها لیفا زارهینم
با  ییها لیفا دیبتون میدیم ادیآموزش بهتون  نیرو در کتابخانه وردپرس آپلود کنن. در ا یمختلف یها لیفا خوایم

 .دیپسوند دلخواه رو آپلود کن

 

 ؟ هیمجاز چ ریغ یمنظور از پرونده ها

 دیرو آپلود کن یلیفا دیو اگر شما بخوا کنهیم یبانیمتداول پشت یفرمت ها یسر  کیاز  شفرضیوردپرس به صورت پ
 : دهیمضمون م نیبا ا یامیمجاز نباشه بهتون پ یپسوندها ستیکه در ل

ستیمجاز ن یتیامن لینوع پرونده به دال نیبا عرض پوزش، ا . 

 یها لیآپلود فا ی. براستین شونیرناکبر خط لیصرفًا دل دیرو آپلود کن گهید یپسوند ها زارهیوردپرس نم نکهیا البته
 ستیرو هم به ل یا گهید یپسوندها نکهیا ای دیرو عوض کن لیفرمت فا نکهیا ای.  دیرو دار شیشما دو راه پ یشکل نیا

  میدیم ادی. در ادامه هر دو روش رو بهتون دیمجاز وردپرس اضافه کن یپرونده ها

 

 لیفرمت فا رییبا تغ لیرفع مشکل آپلود فا

با  یلیو فا دیوردپرس جلو بر شفرضیپ یتا حد ممکن طبق فرمت ها میکن یکه سع نهیما ا یشنهادیروش پ نیاول
نکرده باعث  ییبه دنبال دارن و ممکنه خدا یشتر یب یتیها خطرات امن لیفا نی. چرا ا دیمجاز اپلود نکن ریپسوند غ

 . شما بشن تیهک شدن سا

با  یعنی.  دیرو عوض کن لیکه پسوند فا نهیفرمت ا لیروش تبد هیکرد .  شهیکه م هیکار نیفرمت راحت تر لیتبد
 . دیکن لیتبد دیرو به فرمت جد یقبل لیفا دیکن یکانورتر سع یاستفاده از نرم افزارها
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اونها رو به  شهیراحت م یلیخ دیدار flv با فرمت ییدئویو ای دیآپلود کن webp با فرمت ریتصاو دیخوایاگر م مثال
 . کرد لیتبد mp4 و jpeg فرمت

و قدرتمنده و  عیسر ارینرم افزار بس نی. ا میکن یم شنهادیرو بهتون پ File Converter گانیمنظور نرم افزار را نیا یبرا
 . کنه لیمختلف تبد یبه فرمت ها تونهیرو م یر یو تصو یوتص یها لیاکثر فا

 

 

 

 یها لیمثل فا ستیتوسط کاربران هست و قرار ن لی. اگر قصدتون دانلود فا ستین ینطور یفرمت فقط ا رییالبته تغ
مد نظرتون رو با استفاده  یها لیفا هی. کاف دیاز فشرده سازها استفاده کن دیتونیم دیبد شیرو نما لی،  فا ایمد یمولت

 . دیکن لیفشرده و بعد از اون اقدام به آپلود فا WinRAR مثل یفشرده ساز  یاز نرم افزارها

 حیترج کننیارائه م دیاندرو شنیکیکه اپل ییها تیبرن . مثال سا شیپ ینطور یا خوانیها نم تیاز سا یبعض البته
نصب کنه . ضمن  عاً یقرار بدن تا کاربر بتونه بعد از دانلود سر APK با فرمت میهاشون رو به صورت مستق لیفا دنیم
 . آماتور سخت باشه اربرانک یها از حالت فشرده ممکنه برا لیخارج کردن فا نکهیا

 . میو مچش رو بخوابون میرو کن میتو چنته دار یهرچ دیبا وردپرس کنار اومد ! با شهیمواقع که نم نطوریا

 

  مختلف یبا پسوند ها لیمجاز کردن اپلود فا

 ۷8” فانکشن . همونطور که در مقاله  لیهم درج کدها در فا یکیاستفاده از افزونه ها و  یکی.  میرو دار شیپ ریدو مس
به همراه داره و  ییدردسرها ادیز یاستفاده از افزونه ها میگفت”  ! دنیشما رو کاهش م تیکه سرعت سا یافزونه ا

 .میکن زیمختلف پره یبهتره تا حد امکان از نصب افزونه ها

 لیرو در فا ریز یکدها هیکار کاف نیا ی. برادیفانکشن استفاده کن لیدر فا یاز روش کد گذار  میکنیم شنهادیپ نیبنابرا
 : دیفانکشن قالب اضافه کن

 

 

 

 File Converter گانیدانلود نرم افزار را
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function novinadmin_mime_types( $mimes ) { 

دیشکل اضافه کن نیرو به ا د یجد یفرمت ها //         . 

            $mimes['WebP'] = 'image/webp'; 

     $mimes['apk'] = 'application/vnd.android.package-archive'; 

 return $mimes; 

} 

add_filter( 'upload_mimes', 'novinadmin_mime_types' );  

 

 

 

 

 . ما دو فرمت دیشکل به وردپرس اضافه کن نیرو به ا دیجد یفرمتها دیبا میهمونطور که در کدها مشخص کرد
WebP و APK فرمت و دیدار ازیکار شما ن نیا ی. برا میرو مجاز کرد Mime Type دیرو بدون لیفا . 

رو  لی، نام و فرمت فا دهیخطا رو نشون م غامیکه بهتون پ یی. همونجا دیشیرو که موقع آپلود متوجه م لیفا فرمت
 ”: دیجستجو کن دیبا WebP ی. مثال برا دیجستجو کن نترنتیدر ا هیکاف Mime Type ی. اما برا کنهیهم اعالم م

webp mime type ” دیکن دایپ دیتونیم رومختلف  یفرمت ها پیتا میراحت ما یلیخ . 

 

  شوند !! ینم شنهادیکه پ ییروش ها

. روش اول مجاز کردن  میکن ینم شنهادیهم وجود داره که بهتون پ یا گهید یروش ها میکه گفت ییدر کنار روش ها
قرار داره( از وردپرس  تیدر روت سا لیفا نی)ا wp-config.php لیدر فا ریهمه پسوندهاست . با قرار دادن کد ز

 . همه پسوندها رو قبول کنه دیبخوا

define( 'ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true ); 

 

 

   function.php لیدر فا php ینحوه قراردادن کدها
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افزونه  نی. ا دیاستفاده کن WP Extra File Typesاز افزونه  دیتونیهم استفاده از افزونه هاست . شما م گهید روش
. اگر هم فرمت مورد نظر شما داخلش نبود به  دیاونها رو انتخاب کن دیتونیاره که مفرض د شیفرمت پ یسر  کی

مجاز  یپسوند ها ستیتا به ل دیرو مشخص و در افزونه وارد کن mime typeفرمت و  دیبا میهمون روش که ابتدا گفت
 اضافه بشه .

 

  WP Extra File Typesافزونه  
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