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ش خواهیم به شما آموزش میوزی که در این آمامشکل خورده باشید، افزونهبه گذاشتن متن در سایدبار  رایید شما هم بشا ،سالم
خواهد ین مشکل برطرف ا Black Studio TinyMCE Widget افزونه بااست که  سایدبار در متن ویرایش برای ابزارک یک دهیم

 د.ش
 

 Black Studio TinyMCE Widget  افزونهداستان آموزش 
یکی  Black Studio TinyMCE Widget افزونه ،مشکل دارندفوتر و یا در سایدبار و یا گذاشتن تصویر  زیادی با نوشتن متن افراد

 ،توانید عالوه بر گذاشتن متن و تصاویر همانند متون نوشتاری در سایتمی ین ابزارکهای خوبی است که شما توسط ااز ابزارک
 Black Studio TinyMCE Widget افزونهکار با را در سایدبار یا فوتر، رنگی یا لینک دار و یا ویرایش پیشرفته کنید. برای  متون خود

 همراه ما باشید.
 

 Black Studio TinyMCE Widget افزونهروش 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.

 Black Studio TinyMCE Widget  افزونهرا تایپ کنید و  Black Studio TinyMCE Widgetیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. یساز فعالرا نصب و سپس 
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 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید می یددار مشکلبا نصب افزونه  کهیدرصورت

 .کنید را انتخاب هاگزینه ابزارکقسمت نمایش  یرمجموعهز از بروید ( باریدسانوار کناری)  هببعد از نصب افزونه 

 
 

دن و رها کردن با کشیتوانید شما میشود اضافه میویرایشگر دیداری قسمتی با نام ها، از وارد شدن به قسمت ابزارکبعد 
 .ضافه کنیداتر سایدبار یا فو نوار هبا ر هاآنها ابزارک

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/black-studio-tinymce-widget/
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اویر برای متن و تص واردکردنلیک کنید تا لیست ابزارک برای اضافه کنید و سپس روی آن ک سایدبار نوار به را دیداری ویرایشگر
 .یایددربشما به نمایش 

 
 

ز های مختلفی اعم اهای خود لینکبه نوشتهمتن خود را به سایدبار اضافه کنید و همچنین توانید می ،بینیدطور که میهمان
را جهت  تصاویر مشخصی گری که نیاز دارید در سایدبار نمایش داده شود بدهید و یا اینکهتلگرام یا اینستاگرام و یا هر لینک دی

 .یاوریددرببه نمایش تبلیغات 

 کلیک کنید تا محتوای شما ذخیره شود. روی گزینه ذخیره یازموردناز تغییرات بعد 



 

 

 Black Studio TinyMCE Widget  افزونه با سایدبار در متن ویرایشگر ابزارک

 5صفحه 

 
 فوتر ای سایدبار در و کنید مراجعه سایت اصلی صفحه به خود محتوای کردن ذخیره از بعد توانیدمی تغییرات این نمایش برای

 .ببینید را خود محتوای

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1/

