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؟ موضوع شود ♥پایین هر مطلب امکان این هست که مطلب توسط کاربران الیک  هایتساخیلی از در سالم آیا مشاهده کردید که 
 را شروع کنیم. وردپرس در مطالب به الیک دکمه کردن اضافه آموزش باهم خواهیمیمهمین است  یقا  دقاین جلسه 

 

 وردپرس در مطالب به الیک دکمه دنکر اضافه آموزشداستان 
 خواهیمیم، اما ما آماده قابل انجام هست یکدهامختلف از استفاده افزونه گرفته تا  یهاروش قطعا  اضافه کردن دکمه الیک 

 امکان را به سایت ما اضافه خواهد کرد.معرفی کنیم که ایرانی هست و این  یاافزونه

چون تنظیمات کاملی در اختیار ما قرار  کنیمیمه به این دلیل از این افزونه استفاده هست ک I Recommend This افزونهاسم 
 .دهدیم

هست  فارسیًکاملًاه ی افزونهابخشتمام  ترمهم هاینادکمه را مشخص کنیم و از همه  (Tooltip)تولتیپ  حتما   توانیمیم مثال  
 اگر آماده هستید برویم شروع کنیم...

 

 I Recommend Thisه آموزش نصب افزون

در مخزن وردپرس و هیچ مکان دیگری امکان  فعال  قابل دانلود هست و  شهرًوردپرساز طریق سایت  مستقیماین افزونه صورت 
 درج خواهد شد. یروزرسانبهتوسط سازنده در همین صفحه  یروزرسانبهدانلود افزونه وجود ندارد و در صورت 

 
که  ودشیماضافه  منوًوردپرسدر  تنظیماتبه بخش  افزونهًالیکبه اسم  ایینهگز  یساز فعالو بعد از نصب افزونه در وردپرس 

 از این طریق به تنظیمات افزونه دسترسی داشته باشیم. توانیمیم

 

http://shahrwp.com/wp-content/uploads/2017/07/i-recommend-this.3.7.4.zip
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 I Recommend Thisافزونه  تنظیمات

سی ربر مباهخواهیم زد و موارد اصلی را مفصل در مورد تنظیمات صحبت شده است اما گذری به تنظیمات فیلمًآموزشیًدر  ینکهباا
 .کنیمیم
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است که نسبت  شدهفراهم (Pages)و همه صفحات  (Posts)در اولین بخش تنظیمات امکان انتخاب سیستم الیک برای مطالب 
 انتخاب کنید. توانیدیمبه نیازی که دارید 

 حالت وجود دارد: 3در افزونه 

 صفرًالیک .1
 یکًالیک .2
 بیشًازًیکًالیک .3

 هکیدرصورتکرد  یینتع مثال  در کنار آیکون الیک نمایش داد  دلخواهًیهامتنتنظیم بعدی  3در  شودیماز حالت  هرکدامرای ب
چه متنی به کاربر نمایش داده شود که ترغیب به الیک شود مثل سیستم نظرات در وردپرس  نشدهانجام حالتابههیچ الیکی 

 ()تبریکًشماًاولینًنفرًهستیدً

 

 چیست؟(Tooltip) تولتیپ 

 .همین است (Tooltip)در اصل تولتیپ  شودیمنمایش داده  متنیک  بریمیمزمانی که روی المانی مثل عکس موس را 

 تولتیپ ها را هم تنظیم کرد. شودیمکه در افزونه الیک ایرانی  شودیماستفاده  هاعکسبیشتر تولتیپ ها در 

 

 شدهدادهتوضیح  کامل صورتبهوجود دارد که در ویدئو  فرضیشپو استایل  IPکل دکمه و بعدی مواردی مثل ش هاییمتنظدر 
 .است

 برای اضافه کردن الیک به مطالب چندین روش وجود دارد:

 بهًقالبًسایتPHPًاضافهًکردنًکدً .1
 اضافهًکردنًکدًکوتاهًبهًمطلبً .2
 هاشدهاضافهًکردنًکدًکوتاهًبرایًنمایشًبیشترًالیکً .3

 زیر استفاده کنید: کدًکوتاهاستفاده کنید از  عضیًازًمطالببفقط در  اگر خواستید

[dot_recommends] 

 کد زیر را اضافه کنید: خواهیدیماگر خواستید الیک در همه صفحات نمایش دهد در بخشی که 

<?php if( function_exists('dot_irecommendthis') ) dot_irecommendthis(); ?> 

دی کرا انجام دهید به دنبال  کار ینادارد اما برای اینکه حلقهًوردپرسًدن این کد نیاز به کمی اطالعات در مورد راهنما: اضافه کر
 مشابه زیر بگردید
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?<php while (have_posts()) : the_post();  >? 

 که قصد دارید الیک نمایش داده شود کد را قرار دهید. ییدرجاحاال 

نمایش دهید از کد کوتاه زیر  مطالبًیاًابزارکًهامثل  ییدرجارا  تاریخ برحسب بًالیکًشدهبیشترینًمطالاگر هم خواستید 
 استفاده کنید:

[dot_recommended_posts container='div' post_type='showcase' number='10' year='2016' monthnum='7'] 

 شودیمافه الیک به صفحات اض دهیمیمبا توجه به تنظیماتی که انجام  یتدرنها

 

 
 

http://shahrwp.com/آموزش-اضافه-کردن-دکمه-لایک-به-مطالب


 

 

 وردپرس در مطالب به الیک دکمه کردن اضافه آموزش

 6صفحه 

 

 
 

 

 

http://shahrwp.com/join
http://shahrwp.com/آموزش-اضافه-کردن-دکمه-لایک-به-مطالب

