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این قابلیت  توانیدمی وردپرس به ساعت افزودنآموزش  ردخود هستید؟  وردپرس به ساعت افزودنآیا شما هم نیازمند  سالم،
ونه تنها زاهد کرد، این افخو زدهشگفت شمارارا به سایت خود اضافه کنید، البته این افزونه با امکانات زیادی که دارد  کارآمدبسیار 

 زمانمهتوانید یک ساعت نیست بلکه دارای قابلیت نمایش روز و ماه و سال است که حتی با افزودن قابلیت ساعت جهانی می
 .یاوریددرببه نمایش را  هانجکشور چند ساعت 

  

 Local Time Clock افزونه با وردپرس به ساعت افزودنداستان 
که در است، چه خوب است  یرناپذاجتنابامر  یکیناساعت هستیم و نیازمند دیدن مداوم  کردن کارها یبندزمانما برای گی هم

ی از سایت خارج نشوند و زمان بیشتر کنندگان سایت برای مشاهده ساعت جهانی یا محلی بازدیدا تایجاد کنیم سایت خود ساعتی 
نی های محلی و جهاگان حتی برای دیدن ساعتبازدیدکنندبعضی از شود که باعث میحتی در مواردی این امر  را در سایت ما بمانند،

  پردازیم...به بررسی امکانات این افزونه میبه سایت شما سرازیر شوند، در ادامه برای آشنایی بیشتر 

 

 عبارت است از: Local Time Clockافزونه امکانات ویژه 

 زمینه ساعتتغییر رنگ پسابلیت ق 
 تغییر رنگ حاشیه ساعتقابلیت  
 دیجیتالی و آنالوگ و جهانی صورتبهنمایش ساعت قابلیت  
 مختلف یهانوعتغییر ساعت به قابلیت  
 تغییر موقعیت زمانیقابلیت  
 نمایش دقیق ماه و سال و روز به تاریخ میالدیقابلیت  
 مختلف در حالت آنالوگمدل  22دارای  
 هادر ساعت Transparentقابلیت  
 در ساعت PMو  AMبرداشتن حالت قابلیت  
 مدل مختلف در حالت دیجیتال 31دارای  
 در ابزارک تیحیا نوشته و  یتساوبدر  گذاری یرای جابکد جاوا اسکریپت  اراید 
 نامثبتنیاز به بدون  
 پیکسلبرحسب  ساعتتغییر ابعاد ابلیت ق 

 

 منظوربه Local Time Clockافزونه اندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...وردپرس به ساعت افزودن
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 Local Time Clockافزونه 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 گزینه یا از قسمت افزونه .3
 افزونه را بارگذاری کنید.

 کنید. را نصب و سپس فعال Local Time Clockافزونه را تایپ کنید و  Local Time Clockیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 
 

 

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

 

این قابلیت باید مراحل زیر را دنبال کنید و کد جاوا  یساز فعالکند، برای افزونه در قسمت سایدبار چیزی را اضافه نمیاین 
 ضافه کنید.ا یتساوبته یا ابزارک و طبق نیاز خود به اسکریپت را به نوش

  

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://en-gb.wordpress.org/plugins/local-time-clock/
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 طبق تصویر زیر وارد سایتمانی خود را به این سایت معرفی کنید برای این کار زموقعیت  یدخود با موردنظربرای افزودن ساعت 
http://localtimes.info/getwidget  شوید و مشخصات ساعت و موقعیت زمانی کشور خود را تنظیم کنید و در آخر کد جاوا

 فه کنید.خود اضا یتساوباسکریپت را از فیلد کناری کپی کنید و به 

 

 از: اندعبارتکه  کنید یمخودتنظلیقه ز و سنیاتنظیمات را به ترتیب طبق  Customize your widgetقسمت  در

3. City:  یکی را انتخاب کنید شدهدادهکنید و از پیشنهادهای را تایپ  موردنظرکشور و شهر 
2. Size: (200 px): شودمی زمانهم صورتبهکه شامل طول و عرض  مقادیر پیکسل تنظیم کنیددر بعاد ساعت را ا 
1. Widget Type: امل دیجیتال و آنالوگ و ساعت جهانی استنوع ساعت را انتخاب کنید که ش 
2. Widget Number:  کنند را انتخاب کنیدطراحی باهم فرق می ازلحاظساعت مختلف را که  22یکی از 
5. Text Color: رنگ نوشته داخل ساعت را از این قسمت تغییر دهید 
6. Background Color: زمینه ساعت را نیز از این قسمت تغییر دهیدرنگ پس 
7. Border Color: حاشیه ساعت را از این قسمت تغییر دهید 
8. Transparent:  با انتخاب گزینهYes  گیردبه خود میساعت شما قابلیت ترنسپرنتی 
9. City Label: شودبا غیرفعال کردن این گزینه برچسب شهر از باالی ساعت برداشته می 
31. AM/PM Symbol: همچنین برای برداشتن گزینه AM  وPM این گزینه را غیرفعال کنید 
33. Month As Number: دهدبه عدد نمایش میمیالدی را ه ل کردن این گزینه ماا فعاب 
32. yy-mm-dd format: برای نمایش دادن تقویم با فرمت استاندارد این گزینه را فعال کنید 

 

 از: اندعبارتسمت چپ تصویر دو قسمت دیگر وجود دارد که ر د

31. Display:  کنیدخود را مشاهده می شدهیمتنظزنده ساعت  صورتبهدر کنار تنظیمات 
32. Copy the code below into your webpage:  خود  یتساوبرا کپی کنید و در  یپتجاوا اسکر کد  شدهمشخصدر کادر

 کنید یستپ
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های خود نمایش دهید، برای این کار نیاز است کد جاوا اسکریپت را به نوشتهکد جاوا اسکریپت را در شما هم بخواهید شاید 
 .خود همانند تصویر زیر اضافه کنیدهای یکی از نوشته

 مشاهده کنید.در نوشته خود را  یجادشدهاتوانید ساعت می اکنونهم

 .را پیست کنید جاوا اسکریپت به قسمت متن بروید و در آن قسمت کداز قسمت دیداری نوشته کنید که توجه 

 
 :یبندجمع

را  Local Time Clock، فقط کافی است که افزونه یستندر وردپرس  یسیکد نونیاز به دانش  وردپرس به ساعت افزودنبرای 
یا  هاتهآن را به نوش شدهساختهکد منطقه زمانی خود را معرفی کنید و با کپی کردن  بروید و شدهگفتهنصب کنید و به سایت 

 کنید. ستفادهاسایت خود  رداین قابلیت بسیار زیبا از  اضافه کنید تاخود  هایابزارک

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

