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های نیز نقش دارند. در سایت وردپرسی زنند و همواره در بیشتر زندگیهای الکترونیکی در دنیای ما حرف اول رو میکتاب
 PDF آموزش افزونه ترین شکل انجام شود تا نظر کاربران را جلب کندها باید به راحتن نمایش این کتابوردپرسی امکا
Embedder  است. 

  PDF Embedder داستان آموزش افزونه

ترین و پرکاربردترین ابزار برای این مسئله ای که در شهر وردپرس به شما معرفی خواهیم کرد همواره یکی از سادهافزونه
ها را بعد از آپلود در سایت شما با  PDF های الکترونیکی یا همانصورت خودکار و هوشمند کتابباشد و تمامًا بهمی

 .سرعت و سادگی به نمایش خواهند گذاشت

صورت است و تمامًا به PDF هایها در نمایش فایلترین و قدرتمندترین افزونهیکی از محبوب PDF Embedder  افزونه
ها را بعد از آپلود در سایت شما با سرعت و سادگی به نمایش  PDF های الکترونیکی یا همانشمند کتابخودکار و هو

 .خواهند گذاشت

صورت خودکار سایز فایل را با تواند باشد.این افزونه بههای فراوان خود همواره بهترین انتخاب نیز میو باقابلیت
 .توانید برای کاربران موبایل و تبلت هم استفاده کنیداز این افزونه می کند به خاطر همیننمایش کاربر تنظیم میصفحه
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 : باشدشرح زیر می به PDF Embedder های افزونهبرخی از ویژگی

 فرض )برای استفاده از افزونه نیازی به انجام هیچ کار خاصی نیست(دارای کانفیگ و تنظیمات پیش 

 ایدارای استایل تمام عرض و جعبه 

 قابلیت اضافه کرده پیگیری دانلودها و تعداد نمایش 

 امکان اضافه کردن لینک دانلود بسیار راحت 

 همراه با دکمه در قسمت نوارابزار 

 هایهایی که در فایلقابلیت باز کردن لینک PDF هستند در پنجره جدید 

 استفاده آسان و راحت 

 پذیری باالانعطاف 

 های وردپرسسازگار با همه قالب 
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 .نصب خواهد شد هانصب افزونه معمولی نصب این افزونه نیز همانند دو روش

 

 یری بر روی کاهش سرعت سایت شما نخواهد داشتبدلیل کدنویسی بهینه این افزونه هیچ تاث

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
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 .حجم و کارآمد استبسیار کم  هزار نصب فعال داشته و 011این افزونه بیش از 

 (:  نیمرا شروع ک PDF Embedder آموزش افزونه حال اگر آماده اید

ایجاد خواهد شد PDF Embedder  در پیشخوان زیر منوی تنظیمات گزینه  PDF Embedderسازی افزونهپس از فعال
 .توانید جزئیات نمایش افزونه را ویرایش کنیدو با کلید بروی این گزینه می

 
صورت فارسی در اختیار شما قرار هچند گزینه بیشتر وجود ندارد که کامالً ب PDF Embedder ی تنظیمات افزونهدر صفحه

 .شده استداده

صورت کامالً پردازید و در تب موبایل که بههای نمایش افزونه میدر تب تنظیمات اصلی به ویرایش ظاهری و گزینه
عرض  هایتر از صفحههایی با صفحه کوچکخودکار این قابلیت فعال است؛ افزونه توضیحاتی از نوع نمایش در دستگاه

 .نیتور به شما خواهد دادما

https://wordpress.org/plugins/pdf-embedder/
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توانید در هر قسمت از سایت که الزم باشد استفاده کنید که به دو ه را میتوجه این است که این افزونتنها نکته قابل

 .شودصورت انجام می

توانید امکانات افزونه را داشته اولین روش، استفاده از کدهای کوتاه است که با قرار دادن این کد در هر قسمت می
 . باشید

[pdf-embedder url=”address-file-pdf”] 

 .را قرار دهید PDF فایل آدرس  address-file-pdf در قسمت

صورت کامل و خودکار باشد و افزونه بهبه نوشته می PDF  صورت روش معمولی اضافه کردن یک رسانهو دومین روش به
 .شروع به فعالیت خواهد کرد

 .کار با این افزونه به همین سادگیست
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 !بندیجمع

ها را های الکترونیکی همواره نقش بسیار زیادی در ارائه مطالب و مقالهعنوان کتابهایی بههای وردپرسی فایلدر سایت
صورت خودکار به این کار را به PDF Embedder توانید با افزونهها میدارا هستند و برای به نمایش گذاشتن این فایل

 .داشته باشیم PDFترین راه برای نمایش فایل هایو سریع این افزونه بسپاریم و بهترین نوع نمایش

 

 با تشکر از همراهی شما
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