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 در گذاری اشتراک دکمه کردن اضافه آموزش

 AddToAny Share Buttons افزونه با وردپرس
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در  یگذار  اشتراکو یا بهتر بگوییم اضافه کردن دکمه  یگذار  اشتراک ینه  درزمبه سراغ یک آموزش جامع  بار یناسالم وقت بخیر، 
، اگر از این افزونه و این آموزش استفاده کنید دیگر نیازی به آموزش و یمارفته AddToAny Share Buttonsوردپرس با افزونه 

 .اشتراک گذاری نخواهید بود ینه  درزم دیگری هایییراهنما

 

 وردپرس در گذاری اشتراک دکمه کردن اضافهداستان آموزش 
و یا  ارتباط ما با صفحات کاربرانمان یقا  دقهم بیان کنیم کم است چون  هرچقدراهمیت داشتن اشتراک گذاری در سایت را 

 .شودیمین طریق انجام فقط از ا با سایت مانیاجتماعارتباط صفحات 

کمتر است اما این نکته را نباید  کشورهادرست است که در ایران فرهنگ اشتراک گذاری به نسبت سایر  قطعا  این مطلب 
 .کنندیماینترنت از اکثر امکانات وب استفاده  یاحرفهکاربران فراموش کنیم که 

ام شما در نظر بگیرید تا زمانی که تلگر مثال  در حال گسترش است با پیشرفت اینترنت در کشورمان این فرهنگ نیز  رفتهرفته
)در مورد اشتراک در تلگرام هم پیشنهاد خیر  قطعا  ؟ شدیمبه اشتراک گذاشته  دستبهدستمطلب  قدریناوجود نداشت آیا 

 داریم(

راک گذاری یک اصل مهم برای جستجو مثل گوگل هم اشت یموتورها زنظراالبته  شودیمما باعث موفقیتمان  دستییشپپس 
 .شودیمرتبه باال در نتایج در نظر گرفته 

 جستجو بود. یموتورهامربوط به  یقا  دقبا آن برخورد کردیم  یرا  اخجالبی که  ینکتهیک 

 نه در ایاجتماعی از طریق دکمه به اشتراک گذاری مقاله ک یهاشبکهشروع شد که یکی مطالب خودمان را در  ینجاازاداستان 
برای تست  صرفا  اضافه کردن دکمه اشتراک گذاری در وردپرس را یاد بگیریم انتشار دادیم، اما این  باهم خواهیمیمآموزش هم 

 یا خیر کندیمکار  یخوببهبود و اینکه آیا اشتراک گذاری 

 متوجه قدرت واقعا   نمایش داده شد که در گوگل تیجه صفحه خودمانبعد از چند روز پستی که انتشار داده بودیم باالتر از ن
 جستجو شدیم. یموتورهااشتراک گذاری و اهمیت آن توسط 

در این آموزش با ما است افزونه  جهان یهاافزونهیکی از پر اعتماد ترین مختلفی برای این کار وجود دارد اما  یهاافزونهخب 
AddToAny Share Buttons 
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 :یمکناشارهاگر بخواهیم خیلی خالصه  اضافی این افزونه امکاناتاز 

 سرماکو واز پشتیبانی  .1
 HTML5از پشتیبانی  .2
 Google Analyticsادغام با قابلیت  .3
 WPMLبا افزونه سازگار  .4
 کت اپل()محصوالت شر رتینا  هاییشنماصفحهو سازگاری با پشتیبانی  .5
 موبایل AMPاز پشتیبانی  .6

 گر آماده هستید شروع کنیم....ا

 

 AddToAny Share Buttonsآموزش نصب افزونه 

 AddToAny Shareکلیک کنید و اسم  افزودنروی  اهافزونهدر منوی وردپرس در بخش برای نصب افزونه فقط کافی است 
Buttons .را جستجو کنید 

 

 

https://wordpress.org/plugins/add-to-any/
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 .شودیمس اضافه در بخش تنظیمات در منوی وردپر AddToAnyبه اسم  ایینهگز آن  یساز فعالو  نصب افزونه در وردپرسبعد از 

 
 .شویمیمانجام موارد مهم وارد بخش تنظیمات برای که است  شدهدادهتمامی تنظیمات افزونه در این بخش قرار 

 

 AddToAny Share Buttonsتنظیمات افزونه 

 است: شدهیلتشکبخش  2تنظیمات افزونه از 

1. Standard )بخش استاندارد( 

 

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/
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 :Icon Styleبخش 

ه یا روی زمین ینهزمپسمشخص کنید در گزینه رنگ  توانیمیمرا  ینهزمپسرنگ و  سایزن بخش طراحی آیکون از قبیل در ای
 خودمان را آیکون بدهیم. رنگ سفارشی Customاستفاده کنید یا با قرار دادن گزینه روی  فرضیشپ یهارنگاز  توانیمیم

 :Share Buttonsبخش 

برای اشتراک گذاری در سایت داشته باشیم. )اکثر  خواهیمیماجتماعی را  یهاشبکهکه چه  کنیمیممشخص  یقا  دقدر این بخش 
 روی گزینه اضافه کلیک کنید. و...( تلگرام و اینستاگراماجتماعی معروف در این بخش حضور دارند از قبیل  یهاشبکه

 
 :Universal Buttonبخش 

دارد بگذارید با یک مثال ساده این  هاشبکهاجتماعی یا همه  یهاشبکهبه سایر است که اشاره  یادکمهدکمه جهانی در اصلی 
 دکمه را توضیح بدهیم.

، بسته به قالب شما ممکن است این شبکه از صفحه بیرون بزند یداکردهشبکه اجتماعی برای اشتراک انتخاب  22فرض کنید شما 
 یا نمایش جالبی نداشته باشد.

 جهانی که موس روی دکمه دهدیمرا در قالب پاپ آپ وقتی نمایش  هایکونآو باقی  دهدیمون را نمایش آیک 4 مثال  این افزونه 
 است( یشنماقابل)در عکس زیر هم این موضوع  برده شود.
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کون آی یجابهخودمان آیکونی را  مثال  نمایش داده شود یا  فرضیشپ صورتبهبگوییم که دکمه  توانیمیمحاال در این بخش 

 ایده بدهیم. قرار دهیم یا از آیکون به متن تغییر فرضیشپ

 برای اشتراک گذاری هست. هاشبکهاین گزینه برای نمایش تعداد  :Show countگزینه 
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 یم.ده یشنماسر صفحه عنوانبهاشتراک گذاری  یمتنی را در باال توانیمیمبا استفاده از این گزینه  :Sharing Headerگزینه 

 بخش قرار دادن:

 است. هو غیر بایگانیو حتی صفحات  هابرگهنوشته و اک گذاری در بخش قرار دادن مخصوص نمایش دکمه به اشتر

گیرد  صفحات قرار یبندقالباشتراک گذاری در کجای  مشخص کنیم که توانیمیمن گزینه با استفاده از ای :Display at theگزینه 
 )پایین، باال و هر دو(

)خوراک  فید، صفحات بایگانی، مطالبدر  هادکمهه نمایش به ترتیب مربوط ب Display at the یینهگز بعدی برای  هاییتمآ
 است. هارسانهو  هابرگه، چکیده مطالب، سایت(

قرار دهید و موقع  bottomرا  Display at the حتما  نمایش داده شود  اشتراک گذاری یهادکمه پایین مقاالت خواهیدیماگر 
 باشد. شدهزدهبررسی کنید تیک  حتما  وجود دارد که  Show sharing buttonsبه اسم  ایینهگز انتشار مقاالت پایین هر مقاله 

 

 :هاینهگز بخش 

با استفاده از این  :Only show the universal share menu when the user clicks the universal share buttonگزینه 
 لیککروی آن بردن موس روی دکمه  یجابهکه کاربر  به اشتراک گذاری توسط دکمه جهانی را وقتی نمایش دهیم توانیمیمگزینه 
 کند.

 :Additional JavaScriptبخش 

 در افزونه وارد نمایند.برای تغییرات  جاوا اسکریپت یکدهادر این بخش  توانندیمعزیز  هاییسنوبرنامه

 :Additional CSSبخش 

 ی تغییرات در افزونه وارد نمایند.براسی اس اس  یکدهادر این بخش  توانندیمعزیز  هاییسنوبرنامه
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 پیشرفته: هایینهگز بخش 

 
 بخش پیشرفته شامل دو بخش جالب است:

تغییر دادن عکس  یکبهیکافزونه را تغییر دهید و  هاییکونآتمام  خواهیدیمفرض کنید شما  :Use custom iconsگزینه 
ماعی را اجت یهاشبکهآدرس یک پوشه را به افزونه بدهید تا عکس  توانیدیمکاری دشوار است با استفاده از این گزینه  هایکونآ

 بخواند. ازآنجا

 داخل افزونه یکی باشد. یهاعکسبا اسم  هاعکساسم باید  حتما  فقط توجه داشته باشید که 

 در پایین کادر آدرس وارد کنید. توانیدیمرا هم ت عکس هاعرض و ارتفاع و فرم

 

سایت  را در هایکونآعکس  توانیدیمبا استفاده از این گزینه  :کنید پنهان نهانگاه کردن روزبه روزانه با را AddToAny مسیرگزینه 
که  ییهانآنیازی به این گزینه ندارند فقط  هایتساکنید. به گفته شخص سازنده خیلی از  کاربر( مرورگر)ذخیره در کش خودتان 

 .کنندیماز سیستم کش در سایت خود استفاده 
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2. Floating )بخش شناور( 

 
 یراحتبهکه  است با اسکرول صفحه توسط کاربر( هایکونآ)پایین و باال رفتن شناور  صورتبهبخش شناور مخصوص نمایش آیکون 

 کنید. سازییادهپافقی و عمودی  هاییکونآاین امکان را در قابل  توانیدیم

 افقی یهادکمه یبرا Horizontal Buttons عمودی و بخش یهادکمه یبرا Vertical Buttons بخش

 سمت چپ یا راستشناور مشخص کنیم  هاییکونآجهت  توانیمیمبا استفاده از این گزینه  :دادن قرارگزینه 

 ود.اده شد یشنماصفحهاز  یرا در چه رزولوشن هایکونآبگوییم که  توانیمیمبا استفاده از این گزینه  :Responsivenessگزینه 
 ()واکنش گرایی

 فاصله از چپ و راستافقی  یهادکمهو در  فاصله از باال توانیمیمعمودی  یهادکمهبا استفاده از این گزینه در  :Positionینه گز 
 .را مشخص کنیم

 فاصله از پایینافقی  یهادکمهو در  فاصله از چپ و راست توانیمیمعمودی  یهادکمهبا استفاده از این گزینه در  :Offsetگزینه 
 خص کنیم.را مش

 .کنیمیماینجا وارد  لپیکس برحسبسایز آیکون را  :Icon Sizeگزینه 
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بدون )ترنسپرنت  صورتبهیا تغییر بدهیم را  هایکونآ ینهزمپسرنگ  توانیمیمبا استفاده از این گزینه  :Backgroundگزینه 
 قرار دهیم. شدهانتخاب فرضیشپکه  (ینهزمپس

 شناور در افزونه خروجی به شکل زیر خواهد شد. یهادکمهبعد از ساختن  یتدرنها

 
 

 AddToAny Share Buttonsافزونه  یهاابزارک

 از لیست و کنید کلیک هاابزارک روی نمایش بخش در وردپرس منوی در است کافی فقط افزونه یهاابزارکدسترسی به  برای
 مشابه افزونه بگردید. بانام ییهاکابزار به دنبال  هاابزارک

 )به اشتراک گذاری صفحه مربوطه( دارد که ابزارک اول AddToAny Followو  AddToAny Share یهاناماین افزونه دو ابزارک به 
را  از قالبتان که از ابزارک پشتیبانی ییهابخشاز  هرکدامنیاز به هیچ تنظیمات خاصی ندارد فقط کافی است ابزارک را بکشید و 

 بیندازید.آنجا انتخاب و 

با دادن لینک صفحات  توانیدیمابزارکی هست که شما  ودشیمنمایش داده  AddToAny Followاما ابزارک دوم که با نام 
 کنید. خود )دنبال کردن(کاربران را دعوت به فالوو  تانیاجتماع

 .کنیمیمابزارکی منتقل  هاییهناحبرای کار با این ویجت آن را به یکی از 
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 کنیمیمزارک در جای عنوان نمایش داده شود را یادداشت در باالی اب خواهیمیمخب در اولین بخش ابزارک اسمی که 

 831، 46، 23 مثل یزهاییسانسبت به قالبتان این سایز را تغییر دهید اما  کنمیمکه پیشنهاد  کنیمیمسپس سایز آیکون را وارد 
 استاندارد هستند. یزهایسا

 صفحه اینستاگرام شما اگر آدرس مثال  را وارد کنید  فقط آی دی صفحهبرای آدرس هر آیکون 

 https://www.instagram.com/shahrwp 

 .کنیمیمهم ذخیره  یتدرنهاو  shahrwpاست شما فقط کافی است بنویسید 

 و وجود ندارد تلگرام است.که الزم است  ییهاآناجتماعی در این ابزارک حضور ندارد و یکی از  یهاشبکههمه  متأسفانه

 اضافه کنید داریم. خواهیدیمحل عالی برای اینکه بتوانید هر شبکه اجتماعی یا هر موردی که  راهیکاما نگران نباشید 

 مطالعه کنید( حتما  را )در پایین کد توضیحات مربوط به کد قالبتان قرار دهید.  functions.phpکد زیر را در فایل 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/shahrwp
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function addtoany_add_follow_services( $services ) { 

    $services['example_follow_service'] = array( 

        'name'        => 'Example Follow Service', 

        'icon_url'    => 'https://www.example.com/my-icon.svg', 

        'icon_width'  => 32, 

        'icon_height' => 32, 

        'href'        => 'https://www.example.com/${id}', 

    ); 

    return $services; 

} 

add_filter( 'A2A_FOLLOW_services', 'addtoany_add_follow_services', 10, 1 ); 

 برای هر آیکون به این کد باید اضافه کنیم. غییراتتیک سری 

        'name'        => 'Example Follow Service', 

)خیلی حساسیتی در این مورد وجود را یادداشت کنید  خواهیدیماسم شبکه اجتماعی که  Example Follow Service یجابه
 باشد( یصتشخقابلبنویسید که در ابزارک  ندارد فقط یک اسم

        'icon_url'    => 'https://www.example.com/my-icon.svg', 

 وارد کنید. svg صورتبهآدرس آیکون خودتان را  شدهدرجدر کد باال  آدرسی که یجابه

Svg ؟فایل را به دست آوریم این و چطور ؟چیست svg  باال و حجم بهینه است که برای وب کاربرد  یفیتک بایک فرمت آیکون
 دارد.

 را بگذارید. svgدر انتهای آن کلمه و  را بنویسید در گوگل اسم آیکونکافی است  خواهیدیمبرای به دست آوردن هر آیکونی که 

 Telegram icon svg نویسیمیمبرای تلگرام اگر بخواهیم سرچ کنیم  مثال  

 کنید. فرضیشپرا جایگزین آدرس  svgبعد از پیدا کردن آیکون حاال آیکون را در وردپرس آپلود کنید و آدرس فایل 
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        'icon_width'  => 32, 

        'icon_height' => 32, 

این  خواهیدیمباشد که سایز مناسبی است اگر  px32*px32که آیکون  گویدیماین دو خط برای سایز آیکون هستند این کد 
 .برای ارتفاع است (icon_height)برای عرض و دومی  (icon_width)را تغییر دهید، گزینه اول  یزهاسا

        'href'        => 'https://www.example.com/${id}', 

را  {'id}$قرار دهید و  /https://www.example.com یجابهرا  تانیاجتماعآدرس شبکه این بخش مهم هست شما فقط باید 
 تغییر ندهید.

 .ودشیمباز  یدر چه آدرس تانیاجتماعشما باید به این دقت کنید صفحه  آدرس شبکه اجتماعی را از کجا به دست بیاوریم؟

به این شکل هستند که ابتدا آدرس سایت و سپس آی دی حساب کاربری شما نمایش داده  اکثرا  وف معر هاییاجتماعشبکه 
 .کندیماستفاده  https://t.meتلگرام از  مثال  نیستند  طوریناهم هستند که  هایییاجتماعاما شبکه  شودیم

رس کامل کانال شما که آد هیدقرار د ان راانالتکآن آدرس  نتهایاباید  shahrwpمثل اگر شما کانالی دارید با آی دی  عنوانبه
 :شودیم

https://t.me/shahrwp 

 بخش تلگرام را خواهیدیماگر  مثال  این آدرس را کامل درج کنید  نیازی نیستبرای آخرین کدی که در حال توضیحش هستیم 
از شما آی دی کانال را  هاابزارکو آی دی کانالتان را اینجا نیاز نیست وارد کنید در بخش  ج کنیدرا در  https://t.meاضافه کنید 

 .خواهدیم

        'href'        => ' https://t.me/${id}', 

اجتماعی  یهاشبکهحتی مختلف و  هاییاجتماعهر تعداد آیکون خواستید اضافه کنید مثل شبکه  توانیدیمحاال  تبریک میگویم
 و آپارات و....

 همچنین خروجی را دریافت خواهیم کرد. یتدرنهاو 

 

 

https://t.me/shahrwp
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 AddToAny Share Buttonsافزونه  کوتاه یکدها

هم دکمه اشتراک گذاری  جدا صورتبه یاصفحهدر هر مطلب یا  توانیدیموردپرس  فرضیشپ یهابخششما عالوه بر ابزارک و 
 را اضافه کنید.

 .دهیمیمکه برای شما قرار  دمختلف دار کد کوتاهافزونه چندین این 

راک را برای اشت یداکردهاجتماعی رایجی را که در تنظیمات مشخص  یهاشبکه توانیدیمبا درج این کد کوتاه  می:کد کوتاه عمو
 گذاری نمایش دهید.

[addtoany] 

دارید را فقط برای  مدنظراجتماعی که  یهاشبکه توانیدیمبا درج این کد کوتاه  اجتماعی خاص: یهاشبکهکد کوتاه 
 هید.نمایش د یگذار اشتراک

[addtoany buttons="facebook,twitter,google_plus"] 

اجتماعی باال  یهاشبکههمانند  توانیدیمبا درج این کد کوتاه  اجتماعی خاص همراه با ویدئو و عکس: یهاشبکهکد کوتاه 
همراه با اشتراک گذاری را  عکس یا فیلمی توانیدیم بینیندرااجتماعی خاصی که مدنظر دارید را اضافه کنید اما  یهاشبکه

 (اجتماعی که همراه با مطلب نیاز به عکس یا ویدئو هست یهاشبکه)برای ارسال کنید 

 آدرس فیلم یا ویدئو خودتان را درج کنید. https://www.example.com/media/picture.jpg یجابه

 

[addtoany buttons="pinterest,yummly,houzz,polyvore" media="https://www.example.com/media/picture.jpg"] 

 

 !یبندجمع
این کار که در  هاییتمز مختلفی قابل انجام است از  یابزارهاو  هاروشبا  قطعا  اضافه کردن دکمه اشتراک گذاری در وردپرس 

 یهاکمهدکان شناور کردن ام یمکناشارهاست از این آموزش  یدتأکرا که شاید قابل  یانکتهاول مقاله توضیح داده شد اگر بخواهیم 
 .استدر سمت راست یا چپ صفحه  یگذار  اشتراک

مختلف برای ایجاد همچنین  یهاانجمنبسیار کاربران در  سؤاالتیکی از دالیلی که این افزونه را برای آموزش انتخاب کردیم 
 مثل تلگرام بود. ییهاشبکهه کردن برای اشتراک گذاری و اضاف ییهادکمه

 م که از این آموزش در سایت خودتان استفاده کنید.امیدواری
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http://shahrwp.com/join
http://shahrwp.com/اضافه-کردن-دکمه-اشتراک-گذاری-در-وردپرس

