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 2صفحه 

 یبنددسته صورتبهخواهید پیشنهادهای خود را ها در وردپرس هستید و میاگر شما هم به دنبال نمایش تصادفی نوشته سالم،
 5 هب شمارامحتوای افزونه به این صورت است که  این ، روش کاربرآورده خواهد کرد شمارانیاز  افزونهاین دهید در سایت نمایش 
 ماراشهای دیبندستهبدون نیاز به تنظیمات خاصی همچنین این افزونه و دهد نمایش می سایدبار یا فوترسبک مختلف در 

 .ردآویدرمخودکار به نمایش  صورتبه

 Random Postفزونه اها در وردپرس با نمایش تصادفی نوشته آموزشداستان 
یشتر ب زمانمدتبا داشتن کاربران در سایت نگه )بانس ریت(،پرش  نرخهای پایین آوردن دانید که یکی از روششما هم می حتما  

ت و با دیدن اولین پست از سای محتواها را ندارنداست، ولی کاربران به علت نبود پیشنهادهای موجود در سایت حوصله گشتن در 
کنندگان بازدیدتا  یاوریددربپیشنهادهایی را در سایدبار یا فوتر خود به نمایش توانید با این افزونه میولی  شوند،شما خارج می

ولی  کندد را جذب میشما صرف کنند که البته ناگفته نماند که محتوای خوب، کاربران خوسایت  زمان بیشتری را برای دیدن
 آشنا بیشترشود، در ادامه با امکانات ویژه این ابزارک این کارها باعث بازدید بیشتر و افزایش جایگاه سایت شما می حالینباا

 .شوید

 عبارت است از: Random Postافزونه امکانات ویژه 

 سبک مختلف برای نمایش تصادفی محتوا 5دارای  
 یبنددستهقابلیت انتخاب  
 شدهدادهقابلیت نوشتن عنوان در باالی محتوای نمایش  
 خودکار صورتبهقابلیت اضافه شدن مطالب جدید  
 جداگانهصورت به یبنددستهقابلیت نمایش همان  
 ای بسیار کاربردی با رابط کاربری آسانافزونه 

 

 

نمایش برای  Random Postافزونه اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...ها در وردپرستصادفی نوشته
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 Random Postافزونه نصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

 کنید. را نصب و سپس فعال Random Postافزونه را تایپ کنید و  Random Postیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

  

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/
https://wordpress.org/plugins/randompost/
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این مات به قسمت تنظی وکلیک کنید  هاابزارکبروید و روی گزینه  نمایشبه قسمت بعد از نصب افزونه در نوار کناری )سایدبار( 
 .بروید ابزارک

 
 

 

 را به قسمت نوار کناری یا فوتر اضافه کنید. Spider Random Postدر این قسمت باید ابزارک 

 عبارت است از:خود را انجام دهید که این تنظیمات  یازموردنلیست کشویی موجود، تنظیمات  باز کردنسپس با 

1. Title: .در این فیلد نام عنوان خود را بنویسید 
2. Select Category جهت نمایش محتوا در سایت مشخص کنید. یازموردن هاییبنددسته: از این قسمت 
3. Quantity of Posts: ها را جهت نمایش مشخص کنید.توانید تعداد پستدر این گزینه می 
4. Auto Update فعال است. فرضیشپ صورتبهدر سایت است که  هانوشتهخودکار  یروزرسانبه: این گزینه برای 
5. Visualizationسبک  1استایل و سبک  4شود که شامل : این قسمت هم برای سبک نمایش محتوا در سایت استفاده می

 کند.ها کمک میکه به جذاب شدن پست تصادفی است.

 مشاهده کنید.خود لیک کنید و نتایج تنظیمات را در سایت روی گزینه ذخیره ک یازموردنبعد از تنظیمات 
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