
  

 

  

 افزونه با وردپرس در یتبلیغات ابزارک افزودن

 Meks Easy Ads Widget 

) 



 

 

 Meks Easy Ads Widget افزونه با وردپرس در یتبلیغات ابزارک افزودن

 2صفحه 

که شما به ازای مقدار پول  استدر سایت ، قرار دادن تبلیغات یدپربازدهای های کسب درآمد در سایتیکی از روش سالم،
کنندگان سایت شما روی این تا بازدید آوریدیدرمبه نمایش در سایت خود را طی مدت مشخص آگهی تبلیغاتی  درخواستی،

شاید شما هم بخواهید با اضافه کردن این قابلیت به سایت خود بنرهای تبلیغاتی کلیک کرده و به سایت موردنظر هدایت شوند. 
 Meks Easy Ads افزونه با وردپرس در یتبلیغات ابزارک افزودن آموزشمنبع درآمدی از این طریق داشته باشید، در این صورت با 

Widget .با ما همراه باشید 

 

 Meks Easy Ads Widget افزونه با وردپرس در یتبلیغات ابزارک افزودنآموزش داستان 
های کسب درآمد در وردپرس همین تبلیغات بنری و ویدئویی است شما هم با استفاده اید یکی از روشطور که متوجه شدههمان

یژه و حتی محصوالت و یاوریددربخود را در نوار کناری سایت خود به نمایش  موردنظرتبلیغات  یسادگبهتوانید میاز این افزونه 
ی را به این محصوالت اختصاص دهید برای آشنایی بیشتر با و فروش بیشتر  یاوریددرببه نمایش  یبنر  صورتبهخود را در سایت 

 را بررسی کنید. وردپرس در یتبلیغات ابزارک افزودن این افزونه امکانات

 

 عبارت است از: Meks Easy Ads Widget افزونهامکانات ویژه 

 اضافه کردن ویدئو تبلیغاتی به نوار کناری 
 اضافه کردن بنر تبلیغاتی به نوار کناری 
 رابط کاربری آسان 
 تنظیم سرعت نمایش تصاویر تبلیغاتی 
 تصادفی صورتبهنمایش تصاویر  
 دلخواه اندازهبهقابلیت اضافه کردن تصاویر  
 در نوار کناری قابلیت تغییر سایز بنر 
 Htmlو همچنین کد  کوتاهکد قابلیت اضافه کردن  
 قابلیت اضافه کردن کد جاوا اسکریپت 

 

 در یتبلیغات ابزارک افزودنهستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  Meks Easy Ads Widget افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...وردپرس
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 Meks Easy Ads Widget افزونهنصب 

 کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام 

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

را نصب و سپس  Meks Easy Ads Widget افزونهرا تایپ کنید و  Meks Easy Ads Widgetیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. فعال

 
 

 

 مشاهده کنید. را آموزش نصب افزونه توانیددارید 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/meks-easy-ads-widget/
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ها کلیک کنید تا به قسمت تنظیمات به قسمت نمایش بروید و روی گزینه ابزارک (سایدبار) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
 ابزارک هدایت شوید.

 
 

 

 .دبرویتنظیمات این ابزارک  به قسمترا به نوار کناری خود اضافه کنید و  Meks Easy Ads Widgetابزارک افزونه  طبق تصویر زیر

 تنظیمات این ابزارک عبارت است از:

1. Title: ام عنوان تبلیغات خود را بنویسیددر این فیلد ن 

 

2. Ads Size: ازیسیسفارشدر نوار کناری است که حتی در قسمت  شدهدادهمختلف تصویر قرار های این قسمت برای اندازه 
Custom دلخواه تغییر دهید اندازهبهتوانید تصویر را می 

 

3. Options: است تا از امکانات بیشتری استفاده کنید که شامل پنج گزینه است: شدهیمعرفهایی در این قسمت گزینه 
 Rotate (slide) Ads: رتصوبهها توانید برای نمایش آناید میوقتی شما چند تصویر را در تبلیغات گذاشته 

 اسالیدی از این گزینه استفاده کنید، برای تنظیم سرعت جابجایی بین تصاویر مقدار آن را تغییر دهید
 Randomize Ads:  شوندتصادفی تصاویر بدون توقف نمایش داده می صورتبهبا زدن این تیک تصاویر 
 Add "nofollow" to ad links: شودبا زدن این تیک دیگر لینکی دنبال نمی 
 Do not open links in new window : شاید نیاز داشته باشید به تصویر تبلیغاتی خود لینک دهید تا در صورت

یگری این خواهید در پنجره دنیاز کاربر با کلیک روی تصویر تبلیغاتی به آدرس اینترنتی مشخصی برود ولی نمی
 آدرس باز شود در این صورت این گزینه را فعال کنید.
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 Number of Ads per view: تبلیغات شما در یک قسمت نمایش داده شود آن را روی خواهید می کهیدرصورت
 ار ندهدقرار دهید تا هر تبلیغ را در برگه جدید قر 1مقدار 

 
 

 

 :رسیدیمدر ادامه تنظیمات به بخش قرار دادن تصاویر تبلیغاتی و یا اضافه کردن تعداد تصاویر بیشتر 

1. Ads قسمت :Image: 
 Link URL: ن خواهید کاربر بعد از کلیک بر روی آن به آن صفحه هدایت شود را در ایای را که میآدرس صفحه

 فیلد قرار دهید
 Image URL:  خود را در این فیلد قرار دهید یا با گزینه  موردنظرآدرس اینترنتی تصویرSelect image  از

 ر تبلیغاتی خود را بارگذاری کنیدقسمت کتابخانه تصوی
 Add New: خود از این دکمه استفاده کنید جدید به اسالید اتیبرای اضافه کردن تصویر تبلیغ 

2. Codeرت صوتوانید ویدئو تبلیغاتی خود را بههای مهم و خوب این افزونه این قسمت است که شما می: یکی از قسمت
 کندپشتیبانی مینیز  Htmlای اسکریپت در این قسمت قرار دهید و این قسمت از کدهای کوتاه و کده کد جاوا
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 کنید.نمایش این افزونه را در تصویر مشاهده میپیش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

