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دهید برای داشتن سایتی زیبا و کارآمد نیاز است سایت بسیار اهمیت می ظاهربهشاید شما هم از دسته افرادی هستید که  سالم،
این افزونه است که  WP Page Numbers افزونه با وردپرس در شمار صفحه نمایشها یکی از این افزونه ،هایی نصب کنیدافزونه

 کند.هدایت میبا ساختن ظاهری زیبا برای صفحه شمار، کاربران را به دیدن صفحات بیشتری در سایت 

 

 WP Page Numbers افزونه با وردپرس در شمار صفحه نمایشداستان آموزش 
ها اید که دارای صفحات زیادی هستند، بسیاری از این سایتشده روروبه یدپربازدو  پرمحتواهای شما هم با سایت احتمالا 

کنند تا کاربران سایت خود استفاده می WP Page Numbers افزونه از وردپرس در شمار صفحه نمایشوردپرسی هستند که برای 
 سایت خود و برای پایین آوردن هاییدکنندهبازدتوانید برای افزایش تر سایت هدایت کنند. شما هم میرا به دیدن مطالب قدیمی

 ها استفاده کنید.بانس ریت از این دسته افزونه

 

 امکانات ویژه این افزونه عبارت است از:

 تم مختلف 5دارای  
 رابط کاربری آسان 
 قابلیت تغییر نمایش متن در سایت 
 قابلیت مخفی کردن مشخصات صفحات 
 صفحه 00تا  0نمایش صفحات از  محدودکنندهدارای  
 جهت استفاده در پوسته PHPدارای کد  
 واکنش گرا کامالا  
 دارای تنظیمات اختصاصی پیشرفته 
 دارای راهنمای استفاده از کدها در سایت 

 

 WP Page Numbers افزونه با وردپرس در شمار صفحه نمایشاندازی بعد از بررسی امکانات ویژه این افزونه به نصب و راه
 .پردازیمیم
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 WP Page Numbers افزونهنصب 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و در قسمت بارگذاری، ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و یا از قسمت افزونه .0
 افزونه را بارگذاری کنید.

 یساز فعالرا نصب و سپس  WP Page Numbersه افزونو  را تایپ کنید WP Page Numbers یا اینکه از قسمت کلیدواژه .2
 کنید.

 
 
 

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

 کلیک آن روی شود،می اضافه Page Numbers بانام ایگزینهتنظیمات  در قسمت( بار یدسا) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
 .بروید افزونه این تنظیمات قسمت به و کنید

 

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/wp-page-numbers/
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 به این صورت است که: WP Page Numbersتنظیمات افزونه 

0. Use themesنوع مختلف است. 5توانید تم صفحه شمار را تغییر دهید که شامل : در این قسمت شما می 
2. Theme folder name: OVERRIDE settings above در این فیلد کدهای :Css .خود را جهت تغییر استایل قرار دهید 
3. Settings – Textهای زیر را جهت نمایش در سایت تغییر دهید همانند: از نوشته هرکدامتوانید نام : در این قسمت می

 صفحه و ... 000صفحه از  0

 
 

 ادامه تنظیمات:

0. Settings - show / hide جهت موارد زیر است:: تنظیمات نمایش یا مخفی سازی 

 5 از 3 صورتبهمثل نمایش صفحات  صفحه اطالعات نمایش

 >< قبلی/  بعدی صورتبه صفحه متن نمایش

 5... ...  0 صورتبه پایان و شروع هایشماره نمایش

 0234543 صورتبه صفحات شماره نمایش

2. Settings – Misc متفرقه این افزونه هم عبارت است از:: تنظیمات 
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3. Number of pages to showتوانید حداکثر : این قسمت برای محدود کردن تعداد صفحات جهت نمایش است که می
 قرار دهید. 0این مقدار را روی صفحات  صفحه محدود کنید در صورت نیاز به نامحدود کردن 00به 

4. Instructions - Code to add to your theme استفاده کنید: دستورالعمل: برای اضافه کردن کد به پوسته خود از این 

اضافه  endif;و  endwhile; و بین index.php قسمت در را کد این و کنید انتخاب را خود پوسته پوسته، ویرایشگر قسمت در
  کنید:

?<php if(function_exists('wp_page_numbers')) : wp_page_numbers(); endif>? ; 

 

5. Advanced (optional) settings صورت مثال توضیح رسید که بهمی (اختیاری) پیشرفته تنظیمات: در این قسمت به
  کدها استفاده کنید. گونهینازااست که برای شروع و پایان تعداد صفحات  شدهداده
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Instructions – Settings :تنظیمات هم به این صورت است که: – دستورالعمل 

 شود.قرار داده می فرضیشپ صورتبه تنظیمات اکثر باشد، خالی فیلدها اگر .0
 اعداد. جزبه کنید، تنظیم دارید دوست که آنچه به را متون تمام توانیدیم های متن شمادر گزینه .2
 زمان همان در را صفحات تعداد حداکثر. کرد خواهد محدود شمارا یبندصفحه منو این: نمایش برای صفحات تعداد .3

 محدود یبندصفحه شود، تنظیم 0 اگر. است شدهیمتنظ فرضیشپ طوربه 00 باشد، خالی فیلد اگر. دهید نمایش
 .شودینم

 .خود را به پوسته اضافه کنیدجدید  Cssتوانید کدهای می پیشرفتهبرای تغییرات  .4

 ذخیره شود.کلیک کنید تا تنظیمات شما  « Update Settingsگزینه  یروهمدر آخر 

. 
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به همراه تغییرات ایجادشده در  WP Page Numbersنمایش صفحه شمار در وردپرس را با افزونه توانید پیشدر تصویر زیر می
 تنظیمات پیشرفته مشاهده کنید.

 
 

 

 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

