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 برخالف ویدئویی هایفایل ،است بوده همیشگی نسبت به یچالش وردپرسی هایسایت برای همیشه شاخص تصویر ساخت سالم،
 ابزارهای و داده نشان خاصی حساسیت آن به نیز گوگل علت همین به و هستند روهروب بیشتری طرفداران با هرروزه گذشته
برای نمایش  ابزارها این از یکی به یقا  دق Video Thumbnails افزونه آموزش است داده قرار کاربرها اختیار در آن برای هم مختلفی

 .است پرداختهتصاویر شاخص ویدئویی 

  

 Video Thumbnailsبا افزونه  وردپرس در ویدئو به شاخص تصویر افزودنداستان 
 داختپر خواهیم ایافزونه معرفی به آموزش این درخود باشید  وردپرس در ویدئو به شاخص تصویر افزودنشاید شما هم نیازمند 

 از یپشتیبانتوان به های ویژه این افزونه میاز قابلیت ،کرد خواهد کمک ییوئوید هایفایلاز  شاخص تصاویر استخراج به که
 :همانند هاییدهندهیسسرو

YouTube, Vimeo, Facebook, Vine, Justin.tv, Twitch, Dailymotion, Metacafe, VK, Blip, Google Drive, Funny or Die, 
CollegeHumor, MPORA, Wistia, Youku, and Rutube پردازیم.اشاره کرد در ادامه به امکانات بیشتر این افزونه می 

 

 عبارت است از: Video Thumbnails افزونهامکانات ویژه 

 رابط کاربری بسیار آسان 
 در کتابخانه یبندانگشت صورتبهذخیره تصاویر  
 خودکار صورتبهقابلیت تغییر تصاویر  
 خاص یهابرگهاختصاص دادن این امکان به  
 تصویر شاخص ویدئویی با آدرس اینترنتی سازییسفارش 

 

 افزودن منظوربه این افزونهاندازی نصب و راه بههستید  مایلاگر  Video Thumbnails افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...بپردازیم وردپرس در ویدئو به شاخص تصویر
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 Video Thumbnailsافزونه نصب 

 این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید: برای نصب

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 را  Video Thumbnailsافزونه را تایپ کنید و  Video Thumbnailsیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالکنید و سپس 

 
 

 

 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/video-thumbnails/
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 کلیک کنید. Video Thumbnailsی گزینه رو تنظیمات( بروید و از قسمت یدبار سابه نوار کناری ) 

 
 به این صورت است که: Video Thumbnailsتنظیمات افزونه 

 Save Thumbnails to Media Library:  شونددر کتابخانه ذخیره میبندانگشتی ویدئویی با فعال کردن این گزینه تصاویر 
 Automatically Set Featured Image:  صورت خودکار از خود بهتصاویر ویدئویی بندانگشتی با فعال کردن این گزینه

 شودویدئو انتخاب می
 Post Types: قابلیت استفاده کنداین  ها ازاز پست یککدامکنید خص میدر این گزینه مش 
 Custom Field (optional): شدهیشسفاراختیاری و  صورتبهتوانید آدرس اینترنتی ویدئو بندانگشتی را در این فیلد می 

 اضافه کنید، بعد از تنظیمات موردنظر خود روی ذخیره تغییرات کلیک کنید
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 بندی:جمع

سایت کمک د به سئو توانکنند میر در وردپرس کار میخودکا صورتبههایی که همانند افزونه Video Thumbnails افزونه
 نیز زیبا نماید. ،در عین کارایی شماراتواند ظاهر سایت د، این افزونه همچنین میداشته باش ییبسزا

 

 
 

 

 

 

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-video-thumbnails/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-video-thumbnails/

