
  

 

  

 Easy Footnotes افزونه با وردپرس در پاورقی ایجاد

) 



 

 

 Easy Footnotes افزونه با وردپرس در پاورقی ایجاد

 2صفحه 

ن محتواهای خود از ایوردپرس برای توانید در شما هم میباشد کارهای تحقیقاتی نمیتنها برای  (پانوشتکاربرد پاورقی ) سالم،
از است گاهی نیها نوشتهشرح رای ب :وردپرس در پاورقی ایجاددر مورد داشته باشیم توضیح کوتاهی  ولا قابلیت استفاده کنید،

ش مای، گاهی اوقات نبه پاورقی مراجعه کنندشما برای درک بهتر محتوای اربران کداده شود تا  بیشتری توضیحاتدر پایین برگه 
 .شودیمبا اعداد نمایش داده پاورقی نماد  otesEasy Footn افزونهکه در  شودمشخص می ینمادهای مختلفپاورقی با 

  

 Easy Footnotes افزونه با وردپرس در پاورقی ایجادآموزش داستان 
 Microsoftاولین بار در داشتیم الزم است بدانید که این امکان برای  وردپرس در پاورقی ایجاداز توضیح کوتاهی که در مورد بعد 

Office  ردحل شود که این قابلیت  (پاورقی) یلی از نویسندگان در مورد پانوشتخمشکالت ایجاد شد تا Word 2016 صورتبه 
همانند توانید میوردپرس  هباید با اضافه شدن این قابلیت طور که متوجه شدههمان .اضافه شد Footnotes بانام تریتخصص

کانات ام ،هستید وردپرس در پاورقی ایجاد هبمایل به وردپرس خود این قابلیت را اضافه کنید. اگر  محصول شرکت ماکروسافت
 .حهه فرماییدا مالر Easy Footnotes افزونهویژه 

 

 عبارت است از: Easy Footnotesافزونه امکانات ویژه 

 کاربری بسیار آسانرابط  
 پاورقی به وردپرس شما فزودناقابلیت  
 برچسب به پاورقیافزودن قابلیت  
 اینوشتهر برگه و هبرای استفاده از پاورقی در هر  کد کوتاهدارای  
 محدودیت در استفاده از پاورقیبدون  

 

 

 

 

 

 Easy Footnotes افزونهاندازی نصب و راهبریم سراغ  ،تیدگر آماده هسا Easy Footnotes افزونهعد از آشنایی با امکانات ویژه ب
 ... وردپرس در پاورقی ایجاد برای
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 Easy Footnotesافزونه نصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

از مخزن وردپرس پیدا کنید و را  Easy Footnotesافزونه را تایپ کنید و  Easy Footnotesیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالسپس 

 
 

 

 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/easy-footnotes/
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و به قسمت تنهیمات این افزونه  دکلیک کنی Easy Footnotesروی گزینه  نهیماتت( بروید و از قسمت یدبار سانوار کناری )  هب
 بروید.

 
 

 :Easy Footnotesافزونه تنهیمات 

Easy Footnotes Label:  پاورقی خود یک برچسب اضافه کنید بهنید توافیلد زیر میدر 

Insert Easy Footnotes Label:  شودبرچسب شما در پاورقی نمایش داده میبا فعال کردن این گزینه 

 کلیک کنید. Update Optionsروی گزینه ادامه برای ذخیره تغییرات در 
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ا وارد کنید زیر ر کوتاه های خود کدو همانند تصویر زیر در بین نوشتههای خود بروید نوشتهیکی از پاورقی به  بلیتاقافزودن رای ب
 گذاری کنید.نوشته خود را جای (Insert your note here.)و بجای نوشته 

[note]Insert your note here.[/note] 

 .وجود نداردپاورقی محدودیت برای استفاده از یچ ه
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 بندی:جمع

اندازی عد از گذراندن مراحل نصب و راهکنید که شما هم برا مشاهده می Easy Footnotes افزونهنمایشی از تصویر زیر پیشدر 
 ابلیتی را به سایت خود اضافه کنید.توانید چنین قاین افزونه می
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