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به  up-Homepage Pop افزونهمعرفی های بسیاری وجود دارد ولی دلیل افزونهوردپرس  در آپپاپ پنجره نمایشبرای  سالم،
ند. کبرای نمایش پیشنهادهای ویژه سایت بسیار کمک می شمارارابط کاربری آسان و امکانات خوب این افزونه است که  خاطر
 یراحتبهاست تا محتوای خود را  داشتهنگهدست شما را همانند ایجاد یک نوشته در سایت باز  up-Homepage Pop افزونه

 .یآوریددرببه نمایش  واردتازهویرایش کنید و یا اینکه تصویر خود را در ابعاد مختلف برای کاربران 

  

 Homepage Pop-up افزونه باوردپرس  در آپپاپ پنجره نمایش آموزشداستان 
این در کنار توضیحات باال باید گفت اید، ای برای معرفی پیشنهادهای ویژه خود در سایت فکر کردهشما هم به داشتن افزونه حتما  

کند و یاری می وردپرس در آپپاپ پنجره نمایشدر امر  راا شمهای دیگری هم دارد که بلیتقا ،عالوه بر ویرایش محتواافزونه 
آن کاربرانی که با گوشی هوشمند خود وارد  یساز فعالهای هوشمند است که در صورت نمایش این قابلیت برای گوشی همآن

، از دیگر نکات قوت این افزونه شودبازدید بهتر از سایت شما می کنند و این امر باعثآپی مشاهده نمیشوند دیگر پاپسایت می
نهادهای شما تواند معرفی خوبی برای پیشآپ امکان قرار دادن عنوان مناسب است که میدر پاپ شدهدادهعالوه بر توضیحات 

Homepage Pop-up افزونهباشد. در ادامه با امکانات ویژه  شوید.میبیشتر آشنا    

 

 عبارت است از: Homepage Pop-upافزونه امکانات ویژه 

 آپ در صفحه اصلیقابلیت نمایش پاپ 
 دارای قابلیت افزودن تصویر 
 قابلیت افزودن نوشته و ویرایش آن 
 برای همه کاربران یساز فعالقابلیت  
 آپ برای کاربراندارای قابلیت اختیاری کردن پاپ 
 های هوشمنددارای قابلیت غیرفعال سازی برای گوشی 
 آپقابلیت اضافه کردن عنوان برای پاپ 
 آپظیم عرض پاپنقابلیت ت 
 آپقابلیت اضافه کردن متن و آدرس اینترنتی به دکمه داخل پاپ 
 رابط کاربری بسیار آسان 

 

 منظوربه Homepage Pop-upافزونه اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...وردپرس در آپپاپ پنجره نمایش
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 Homepage Pop-upافزونه نصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

 را نصب و سپس فعال Homepage Pop-upافزونه را تایپ کنید و  Homepage Pop-upیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید.

 
 

 

 د.را مشاهده کنی 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/homepage-pop-up/
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 کنید.کلیک  Homepage Pop-upبروید و روی گزینه  تنظیماتقسمت به بعد از نصب افزونه در نوار کناری )سایدبار( 

 
تنظیمات توانید میقرار دهید و در ادامه  activateرا روی  Statبرای فعال کردن افزونه گزینه بعد از وارد شدن به این قسمت 

 پردازیم:می هاشامل چند مورد است که به آنآپ را انجام دهید که پنجره پاپ

1. Width: باشدپیکسل می 222کنید که حداقل اندازه آن آپ را تنظیم میدر این فیلد شما عرض پنچره پاپ 
2. Heading: توانید عنوان خود را وارد کنیددر این فیلد می 
3. Content: برای واردکردن تصاویر از قسمت قرار دهیدآپ توانید محتوای خود را جهت نمایش در پاپدر پنجره زیر می ،

 ای و برای نوشتن هم از ابزارهای موجود استفاده کنیدافزودن پرونده چندرسانه
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1. Call to action: قرار دهید و در پایین این فیلد نشانی  یجادشدهاتوانید نوشته خود را بر روی دکمه در این فیلد می
 صفحه هدایت شونداینترنتی این دکمه را مشخص کنید که با فشرده شدن این دکمه به کدام 

2. Do not show again option: شود که با تیک دار کردن آن، ای نمایش داده میبا فعال کردن این گزینه، به کاربر گزینه
 شودنمایش داده نبر آپ برای این کاردیگر پنجره پاپ

3. Disable on smartphones: های هوشمند وارد سایت آپ برای کاربرانی که با گوشیبا فعال کردن این گزینه، پنجره پاپ
 شودشوند دیگر نمایش داده نمیمی
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 استفاده کنید. Previewاستفاده کنید و برای دیدن تنظیمات خود از گزینه  Saveدر آخر هم برای ذخیره تنظیمات از گزینه 

 کنید.نمایش این افزونه را مشاهده میدر تصویر زیر پیش

 
 

 :یبندجمع

از  دشونمیوارد سایت  ی کهصفحه اصلی درست کنید تا کاربرانآپ زیبا در توانید یک پاپدر آموزشی که مالحظه کردید می
 یدپربازد هایدر بسیاری از سایتکه کاربردی است  بسیارهای ساده و محصوالت ویژه سایت بازدید کنند، این افزونه یکی از افزونه

 کند.برآورده می وردپرس در آپپاپ پنجره نمایش براینیاز شما را کنند، این افزونه ها استفاده میاز این دسته پنجره

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

