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هایی همچون یوتیوب یا ویمئو در هاست ذخیره که بدون اینکه ویدئویی را از سایت ایدیدهدها حتما در بعضی از سایتسالم، 
 فزونها آموزشآورند برای داشتن این امکانات های جداگانه به نمایش در میهای مربوطه در پنجرهکنند با آدرس مستقیم به سایت

WP Video Lightbox .را دنبال کنید 

 WP Video Lightbox افزونه آموزشداستان 
را در هاست ذخیره کنید و باعث فشار  خود یازموردنهای دهید بجای اینکه ویدئوشاید شما هم از افرادی باشید که ترجیح می

همچون یوتیوب یا ویمئو در یک پنجره جداگانه نمایش  هایییتسامستقیم از  صورتبهروی سرور سایت خود شوید ویدئوها را 
، تربزرگعاد ینک و یا در ابل صورتبهتصویر بندانگشتی نمایش داده شوند یا  صورتبهدهید، همچنین شاید نیاز باشد این ویدئوها 

 همراه ما باشید. WP Video Lightbox افزونهبرای درک بهتر این مطلب با آموزش 

 

 این افزونه عبارت است از:امکانات ویژه 

 نمایش ویدئوها در ابعاد مختلف 
 قابلیت تغییر قالب افزونه الیت باکس 
 قابلیت تنظیم سرعت انیمیشن 
 دارای قابلیت شروع خودکار ویدئو 
 قابلیت تغییر ابعاد ویدئو 
 های فلشقابلیت مخفی سازی فایل 

 

 .رسیمیمWP Video Lightbox  افزونهاندازی بعد از آشنایی با امکانات ویژه این افزونه به نصب و راه
 

 WP Video Lightboxنصب افزونه 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را یا از قسمت افزونه .1
 افزونه را بارگذاری کنید.

 یساز فعالرا نصب و سپس  WP Video Lightboxه افزونو  را تایپ کنید WP Video Lightbox یا اینکه از قسمت کلیدواژه .2
 کنید.
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 .کنید مشاهده را افزونه نصب آموزش توانیدمی دارید مشکلی افزونه کردن نصب با کهدرصورتی

 کلیک آن روی شود،می اضافه Video Lightbox نام با ایگزینهدر قسمت تنظیمات ( سایدبار) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
 .بروید افزونه این تنظیمات قسمت به و کنید

 
 

 وجود دارد که یکی تنظیمات عمومی و دیگری تنظیمات تصاویر زیبا در الیت باکس است. سربرگدو  بازشدهدر صفحه 

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/wp-video-lightbox/
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 شود.این قابلیت برای شما فعال می Enable jQueryدر تنظیمات عمومی با زدن تیک گزینه 

توضیحی در مورد جی کوئری: یک کتابخانه جاوا اسکریپت است که هدف آن استفاده آسان از جاوا اسکریپت در طراحی صفحات 
 وب است.

 
 

ن قسمت ت، توضیح ایکه تنظیمات تصاویر در الیت باکس اس رویدیمبعد از فعال شدن قابلیت جاوا اسکریپت به صفحه بعدی 
 است که: ترتیبینابه

 Enable prettyPhoto :ن را داشته باشد ایقابلیت دسترسی به کتابخانه جی کوئری خواهید این افزونه می کهیدرصورت
 گزینه را فعال کنید.

 Animation speed این گزینه برای تنظیم سرعت انیمیشن است که دارای سه گزینه است: کند، متوسط، سریع، مقدار :
 است. قرارگرفتهروی سریع  فرضیشپ

 Slideshow ست که ا شدهیمتنظ ثانیهیلیم برحسباسالیدی است که  صورتبه: این گزینه برای تنظیم سرعت نمایش
 است. دادهیاجرا در خود  0555مقدار  فرضیشپ طوربه

 Autoplay slideshowخودکار اسالیدر به  صورتبهشود : این گزینه هم مربوط به نمایش اسالیدر است که باعث می
 است. یرفعالغ فرضیشپ، مقدار یایددربنمایش 

 Opacity5.0 فرضیشپتنظیم کنید، مقدار  1و  5 ینمابتوانید آن را : این گزینه برای مقدار شفافیت و کدری است که می 
 است.
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 Show titleفعال است.فرض شود، مقدار پیش: همچنان که از اسمش پیدا است برای نمایش عنوان استفاده می 

 
 

 :دبه ادامه تنظیمات میرسی تریینپادر 

 Allow resize فعال است. فرضیشپشود، مقدار استفاده می تربزرگ: برای اجازه دادن به تغییر اندازه تصاویر 
 Allow expandفعال است. فرضیشپتوانید به کاربر قابلیت تغییر اندازه را بدهید، مقدار : در ای گزینه شما می 
 Default width توانید مقدار را تغییر است برای تمام عرض کردن می 045معادل  فرضیشپ صورتبه: عرض الیت باکس

 دهید.
 Default heightاست برای تغییر ارتفاع  405 فرضیشپشود، مقدار : تغییر این گزینه باعث تغییر ارتفاع الیت باکس می

 تغییر دهید. دلخواهبهرا  فرضیشپتوانید مقدار می
 Counter separator label توانید استفاده کنید، می 2یا  1برای نمایش گالری از شماره  جداکننده یجابه: در این گزینه

 فرض / است.دار پیشمق
 Themeرای های مختلفی بتوانید قالب: این گزینه دارای شش گزینه است که کاربرد این شش مورد این است که شما می

 الیت باکس خود انتخاب کنید و زیبایی بیشتری به الیت باکس خود بدهید.
 Horizontal paddingشده  یمقدارده 25 فرضیشپ طوربهکه  : این گزینه برای فاصله افقی بین تصویر تا صفحه است

 است.
 Hide Flash : یایندرندشود ویدئوهای فلش به نمایش غیرفعال است، این گزینه باعث می فرضیشپ صورتبهاین گزینه. 
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 Wmode دهد.مات نمایش می صورتبهفلش را دارد که  بر عهده: این قسمت تنظیمات قسمت فلش را 

 
 

 بعدی میرسید:های در ادامه به گزینه

 Autoplay فعال است. فرضیشپ: این گزینه برای پخش خودکار ویدئو در زمان باز شدن صفحه است، مقدار 
 Modalغیرفعال است. فرضیشپ صورتبهآید. : برای ایجاد دکمه بسته شدن پنجره بدون بستن صفحه بکار می 
 Deeplinking : فعال است. فرضیشپشود، مقدار می یروزرسانبهخودکار  صورتبهبا فعال کردن این گزینه این افزونه 
 Overlay gallery شود، مقدار موس روی الیت باکس برود گالری تمام صفحه می کهیدرصورت: با انتخاب این گزینه

 فعال است. فرضیشپ
 Overlay gallery maxطوربه، مقدار کنید یمقداردهتوانید محدودیت حداکثر تصاویر را : در این قسمت شما می 

 است. 35 فرضیشپ
 Keyboard shortcuts فعال است فرضیشپاست که مقدار  یدکلصفحه: این گزینه برای استفاده از کلیدهای میانبر. 
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 IE6 fallback فعال  فرضیشپبه باال این گزینه را به حالت فعال رها کنید، مقدار  0: برای سازگاری با اینترنت اکسپلورر
 است.

 یا همان ذخیره تغییرات ذخیره کنید. Save Changesتنظیمات خود را با زدن گزینه  انتهادر 

 
 

، قبل از اینکه این کدها را معرفی کنیم نیاز است بدانید که این نیاز است از کدهای کوتاه زیر استفاده کنیدبعد از ذخیره تغییرات 
کدها برای ارتباط با سایت یوتیوب است، برای اینکه بتوانید ویدئوهای دیگری را جایگزین این ویدئو کنید نیاز است به سایت 

کد آی دی یا همان شناسه قرار  همانند کدهای زیر از قسمت آدرس سایت بردارید و بجایرا یوتیوب بروید و شناسه ویدئویی 
 دهید.

 شود چند حالت مختلف دارد که عبارت است از:کوتاهی که برای یوتیوب استفاده میهای کد

 

 خودکار پخش شوند از کد زیر استفاده کنید: صورتبهویدئوهای یوتیوب  خواهیدیم کهیدرصورت .1

[video_lightbox_youtube video_id="G7z74BvLWUg" width="640" height="480" auto_thumb="1]" 
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 شود از کد زیر استفاده کنید.ه خواهید بعد از دیدن ویدئو پیشنهادهای ویدئویی نمایش دادمی کهیدرصورت .2

[video_lightbox_youtube video_id="G7z74BvLWUg&rel=0" width="640" height="480" anchor="click me]" 

 

 .کنید استفاده زیر کد از شود داده نمایش ویدئویی پیشنهادهای ویدئو دیدن از بعد خواهیدمی کهیدرصورت .3

[video_lightbox_youtube video_id="G7z74BvLWUg&rel=false" width="640" height="480" anchor="click me]" 

 

 خواهید ویدئو شما دارای تصویر باشد از کد زیر استفاده کنید و تصاویر خود را جایگزین کنید.می کهیدرصورت .4

[video_lightbox_youtube video_id="G7z74BvLWUg" width="640" height="480" 
anchor="http://www.yourdomain.com/wp-content/uploads/anchor-image.jpg]" 

 

 روی ویدئو داشته باشید از کد زیر استفاده کنید. یبندانگشتبرای اینکه تصاویر  .0

[video_lightbox_youtube video_id="G7z74BvLWUg" width="640" height="480" 
anchor="http://www.example.com/images/youtube-thumb.jpg" alt="text that describes this image]" 

 

 مورد ویدئو از کد زیر استفاده کنید.برای داشتن یک توضیحات کوتاه در  .0

[video_lightbox_youtube video_id="G7z74BvLWUg" width="640" height="480" description="Test 
description text for the video]" 
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