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 هاییتساو این حتی در  کنندیماستفاده  یبندتباز  هابخشسالی هست که طراحان سایت برای نمایش بهتر بعضی از چند 
 در ابزارک ها بار یناتب بسازیم تا  یماآمده WP Tab Widget افزونه آموزشاست امروز با  شدهانجاممثل گوگل هم  یدپربازد

 

 WP Tab Widget افزونه آموزشداستان 
توا داخل مح شودیمکه  ایدیدهدمختلف با انواع دیزاین های مختلف را  هاییبندتب حتما  باشید  کارکردهبا ویژوال کامپوزر اگر 

یش در ابزارک ها نما یبندتب صورتبهآخرین مطالب سایتمان را  مثل  که ما بتوانیم  شودیمپیدا  یاافزونهکمتر اضافه کرد اما 
 .دهدیمهمین کار را انجام  یقا  دق WP Tab Widgetافزونه  دهیم
یا همان بارگذاری زنده است یعنی  ))ایجکس Ajax صورتبهمزیت این افزونه به نظر شخص خودم قابلیت نمایش  ینترمهم
اربر خودکار در همین صفحه برای ک صورتبهنیازی به رفرش صفحه ندارد و  هاتببین  ییجاجابهچندین تب داشته باشیم  کهیوقت

 .شودیمانجام 
 دیگر این افزونه است که اگر آماده هستیم شروع کنیم.... هاییتمزتصویر شاخص و تاریخ مطلب و... از نمایش 

 
 WP Tab Widgetافزونه نصب 
 WP Tab Widgetکلمه  هاافزونهدر بخش جستجو کاری که باید انجام بدهید نصب افزونه در وردپرس است برای همین اولین 

 را جستجو کنید.
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و انگلیسی است که نمایش جالبی را در سایت شما نخواهد داشت اما ما افزونه را در شهر  ینچچپ صورتبهاین افزونه 
 از بخش زیر دانلود کنید. توانیدیمکه  یماکردهامل فارسی ک صورتبهوردپرس 
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 ستفادهاقابل < ابزارک ها-در بخش نمایش  کندیمافزونه را فعال کردید تمام تنظیمات و مواردی که با این افزونه کار  ینکهبعدازا
 .است
 نیم.اضافه ک خواهیمیمطبق عکس زیر به جایگاه ابزارکی که ابزارک این افزونه را  است یکافو فقط  رویمیمبخش ابزارک ها به 

 

https://wordpress.org/plugins/wp-tab-widget/
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 WP Tab Widgetابزارک افزونه نظیمات ت
 بخش: 3این افزونه به تنظیمات 

 (Select Tabs) تب انتخاب .1

 (Tab Order) هاتب چیدمان .2

 Advanced Options)) پیشرفته تنظیمات .3

 .کنیمیمبرسی  باهمکه هر بخش را  شودیمتقسیم 
 

 :(Tab Order) هاتب چیدمان و (Select Tabs) تب انتخاب

 
بخش در اختیار ما  4در این ابزارک نمایش دهیم  خواهیمیمکه چه مواردی را  کنیمیممشخص  یقا  دقما بخش انتخاب تب در 

 متفاوت است. هرکدامکاربرد قرار دارد 
 (شودیممایش داده ن پرطرفدار)آخرین مطالب  :پرطرفدار مطالب تب .1

 (شودیممایش داده نب بر اساس )آخرین مطال :مطالب آخرین تب .2

 (شودیمدر سایت نمایش داده  شدهدرج)آخرین نظرات  :نظرات تب .3

 (شودیمدر مطالب نمایش داده  شدهاستفاده یهابرچسب)آخرین  :هابرچسب تب .4

این  4تا  1که با اعداد  کنیم که کدام تب اول و کدام تب آخر نمایش داده شود یینتع توانیمیمما  هاتباما در بخش چیدمان و 
 .کنیمیمرا وارد  1در کادر مربوطه عدد مطالب اخیر نمایش داده شود اول  خواهیمیم مثل   کنیمیمرا مشخص  بندییتاولو
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 :Advanced Options)) پیشرفته تنظیمات

 
 شامل: که است هاتبنمایش  سازییسفارشتنظیمات پیشرفته شامل تنظیمات بیشتر برای بخش 

مایش شود و برای ن یبندصفحهبا این گزینه اجازه دهید  توانیدیمباشد  ازاندازهیشب)اگر تعداد محتوا  :یبندصفحه اجازه .1

 اده شود(محتوای بیشتر از شماره صفحات استف

 کنید( یینتع توانیدیمدر بخش ابزارک نمایش داده شود را )تعداد مطالبی که  :یشنماقابل مطالب تعداد .2

طوالنی دارید این بخش مناسب است تا طول عنوان را محدود کنید تا محتوا  یهاعنوان)اگر  (:کلمات تعداد) عنوان طول .3

 نشود( از صفحه خارج

هم با  تصویر شاخص را توانیدیم)در بخش نمایش آخرین مطالب و مطالب محبوب  :مطلب شاخص تصویر نمایش .4

 انتخاب این گزینه نمایش دهید(
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نتخاب کوچک را ا شودیمیا کوچک مشخص کنید پیشنهاد  بزرگ توانیدیم)اندازه تصویر شاخص را  :شاخص تصویر اندازه .5

 کنید(

 (شودیمتاریخ انتشار مطلب در ابزارک نمایش داده )با انتخاب این گزینه  :مطلب تاریخ نمایش .6

 (شودیمک نمایش داده ر ت مطلب در ابزا)با انتخاب این گزینه تعداد نظرا :نظرات تعداد نمایش .7

 ید(ته را از داخل نوشته نمایش دهاز متن نوش یاخلصهدر ابزارک  توانیدیمبا انتخاب این گزینه ) :نوشته از خالصه نمایش .8

 در این بخش طول خلصه را محدود کنید(تعداد کلمات  یینتع)با  (:کلمات تعداد) خالصه طول .9

 یدادتع توانیدیمین بخش شید در اکرده با تخابانرات را ب نظت هاتب مایشدر بخش نر اگ) :نظرات تب در نظرات تعداد .11

 (کنید یینتعه شود را ید نمایش دادکه باات از نظر

 آن شخصمشخص کنید آواتار حساب کاربری  توانیدیمدر کنار متن هر نظر در تب نظرات ) :کامنت تب در آواتار نمایش .11

 اده شود یا خیر(نمایش د

 است.
 

 ! WP Tab Widget افزونه آموزش یبندجمع
الب پرطرفدار، مطالب، مط یتدرنهاایجکسی را به سایتتان اضافه کنید که  یبندتب توانیدیم یراحتبهبا استفاده از این افزونه شما 

 شوندیمدر بخش ابزارک های سایت شما نمایش داده  هابرچسبنظرات، 
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 یهابخشیشتر بکنید اما این افزونه در عین امکاناتی که دارد  دیگر را تست یهاافزونه انیدتویمبه امکانات بیشتری نیاز داشتید اگر 
 .و بسیار سبک است آن رایگان

 
 یددر بخش نظرات این مطلب بنویس حتما  پیشنهادی دارید شما در مورد این افزونه چیست؟ اگر مشکلی با این افزونه دارید یا نظر 

 


