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برای اینکه یک ابزارک د نهست وردپرس در هواو  آب وضعیتنمایش  احتماال شما هم از دسته افرادی باشید که نیازمندسالم، 
 را مالحظه فرمایید. Awesome Weather Widget افزونهآموزش داشته باشید  وهواآب بینییشپای حرفه

 Awesome Weather Widget افزونه با وردپرس در هوا و آب وضعیت نمایشداستان 
ساخته است وردپرس  در هوا و آب وضعیت نمایشرا جهت  Awesome Weather Widget افزونه OpenWeatherMap شرکت

از سمت شرکت  2102این افزونه از اکتبر سال  باشد، استفادهقابلهای وردپرسی تا این قابلیت بسیار کاربردی در سایدبار سایت
OpenWeatherMap  را موظف به گرفتن کلید  هاآنهای آب و هوایی به دادهکاربران برای دسترسیAPI  کرده است تا افراد

 نامبتثشما باید در این سایت  جهتینازاپیدا کنند،  یخودآگاهاز موقعیت آب و هوایی استان و تخصصی  شدهشناخته تصوربه
ر با یکدیگر مرو قدمبهقدمکنید و این کد را در این افزونه وارد کنید، برای سهولت در استفاده از این افزونه تمام این مراحل را 

 همراه ما باشید. Awesome Weather Widget افزونه با وردپرس در هوا و آب وضعیت نمایشکنیم، پس با آموزش می

 

 عبارت است از: Awesome Weather Widget افزونهامکانات ویژه 

 وهواآبروز  2حداکثر تا  بینییشپنمایش  
 در سایدبار قابلیت اضافه کردن عنوان 
 سازی خطا کاربران یا ادمین یا مخفی به خطانمایش تغییر قابلیت  
 رابط کاربری آسان 
 سیلسیوسبه  فارنهایتقابلیت تبدیل مقیاس  
 قابلیت جستجوی مکانی 
 قابلیت تغییر سایز 
 وهواآبوضعیت  ینهزمپسقابلیت تغییر  
 ینهزمپسقابلیت تعیین رنگ برای  
 قابلیت تعیین عنوان در ابزارک 
 قابلیت جابجایی ابزارک به فوتر یا سایدبار 

 

به نصب  Awesome Weather Widget افزونه با وردپرس در هوا و آب وضعیت نمایشدر آموزش بعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 .پردازیمیم آناندازی و راه
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 Awesome Weather Widget افزونهنصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، ها روی گزینه یا از قسمت افزونه .0
 افزونه را بارگذاری کنید.

را نصب  Awesome Weather Widget افزونهو  را تایپ کنید Awesome Weather Widget یا اینکه از قسمت کلیدواژه .2
 کنید. فعالو سپس 

 
 

 

 .کنید مشاهده را افزونه نصب آموزش توانیدمی دارید مشکلی افزونه کردن نصب با کهدرصورتی

  

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/awesome-weather/
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کلیک کنید و به قسمت تنظیمات  Awesome Weatherدر قسمت تنظیمات روی گزینه  (سایدبار) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
 این افزونه بروید.

 
 

 :Awesome Weather Widgetقسمت تنظیمات 

0. OpenWeatherMaps APPID کد :API کنید.را از سایت مربوطه گرفته و در این قسمت وارد می 
2. Error Handling قسمت دارای سه گزینه برای اختصاص دادن نمایش خطا است که از چپ عبارت است از مخفی : این

سازی خطا و دومی نمایش به ادمین و سومی نمایش خطا به همه، بهتر است در صورت بروز مشکل به ادمین نمایش 
 داده شود.

3. Clear all Awesome Weather Widget Cache :سایدبار مشکل داشتید روی این در نمایش ابزارک در  کهیدرصورت
 گزینه کلیک کنید تا حافظه پنهان آن را پاک کند و در آخر روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید.
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 کنید. نامثبتبروید و در این سایت  openweathermap.orgبه سایت  APIگرفتن کد برای 

 کلیک کنید. Sing Upهمانند تصویر زیر روی گزینه 

 
  



 

 

 Awesome Weather Widget افزونه با وردپرس در هوا و آب وضعیت نمایش

 6صفحه 

 کلیک کنید. Create Accountو روی گزینه  یدپرکنبرای ساخت یک حساب کاربری به ترتیب موارد زیر را  بازشدهدر صفحه 

0. Username.نام کاربری خود را وارد کنید : 
2. Enter email.ایمیل خود را وارد کنید : 
3. Password.رمز عبوری برای حساب کاربری خود وارد کنید : 
4. Repeat Passwordر را مجددا وارد کنید.: همان رمز عبو 
 بزنید.من رباط نیستم را سایت و تیک  موردنظرتیک قبول کردن قوانین  .2
 .کنید کلیک Create Account گزینهروی  .6
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خود را ببینید، این کد را کپی کنید و  APIتوانید کد می API Keyesحساب کاربری در این سایت در قسمت  شدنساختهبعد از 
 پیست کنید. OpenWeatherMaps APPIDدر فیلد  Awesome Weather Widgetدر قسمت تنظیمات افزونه 
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 رسید.در سایدبار میکردن ابزارک این افزونه  اضافهبه APIکد  یساز فعالبعد از 

 Awesome Weatherها کلیک کنید، سپس ابزارک افزونهابزارکاز قسمت نوار کناری به قسمت نمایش بروید و روی گزینه 
Widget .را به نوار کناری یا فوتر با کشیدن و رها کردن اضافه کنید 

 توانید تنظیمات آن را طبق خواسته خود تغییر دهید:بعد از اضافه کردن این ابزارک می

0. Search for Your Location:  انگلیسی وارد کنید، برای مثال:  صورتبهاسم شهر خود راTehran 
2. OpenWeatherMap City ID:  کندوارد می شماراخودکار آی دی شهر  صورتبهدر این فیلد چیزی ننویسید زیرا 
3. Override Title:  شودزارک همین متن نمایش داده میدر باالی کادر اببا نوشتن در این فیلد 
4. Unitsشوددر نمایش دما استفاده می سیلسیوس و فارنهایت مقیاس : برای نمایش 
2. Size: شود که شامل عریض و کشیده استبرای تغییر سایز ابزارک استفاده می 
6. Forecast:  کندیم بینییشپرا روز  2تا حداکثر است که هوا  بینییشپاین قسمت برای نمایش. 
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 ادامه تنظیمات:

0. Background Image:  توانید نشانی اینترنتی در ابزارک است که می ینهزمپساین فیلد برای نمایش
 صویر خود را در این فیلد بنویسیدت

2. Use Different Background Images Based on Weatherتوانید تیک : در صورت نداشتن تصویر می
 خودکار نمایش دهد صورتبهکنونی شما  یوهواآبمناسب با  هاییینهزمپساین گزینه را بزنید تا 

3. Custom Background Color:  کنید برای مثال: دستی وارد می صورتبهرا  ینهزمپسدر این قسمت رنگ
ff8080  کندبه صورتی تغییر پیدا می ینهزمپساین کد، رنگ  واردکردنبا 

4. Text Colorتوانید رنگ نوشته خود را تغییر دهید: از قسمت گزینش رنگ می 
2. Hide Current Condition Stats : مقدار رطوبت و سرعت باد  :مثل وهواآباین تیک مشخصات با زدن

 کندمیمخفی را 
6. Hide Weather Attribution:  وهواآبمخفی کردن اسم افزونه از پایین کادر وضعیت 
7. Link to Extended Forecast به پایین کادر ابزارک  وهواآب: با زدن این تیک، لینک سایت وضعیت

 شوداضافه می
8. Widget Title: (optional):  یدپرکناین فیلد را نیز ابزارک  مناسب برایبرای تعیین یک عنوان 

 بعد از تغییرات دلخواه روی گزینه ذخیره کلیک کنید.
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 بینید.می پرکاربردنمایشی از این ابزارک یشپدر تصویر زیر 

 
 

 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

