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 2صفحه 

های است، البته اکثر قالبهای وردپرسی قالبهای موردنیاز برای یکی دیگر از افزونهوردپرس  در باال به اسکرول دکمه افزودن سالم،
استفاده  WP To Top ای همانند افزونهافزونه ها باز نیاز است ازدکمه تنوعکم بودن هستند ولی به علت دارای این امکان ای حرفه
گردید بهتر یمای با امکان خوب و رابط کاربری بسیار آسان اگر شما هم به دنبال افزونه تا از امکانات بیشتری استفاده کنید. کنند

 است این افزونه را در سایت وردپرسی خود تست کنید.

 

 WP To Top افزونه با وردپرس در باال به اسکرول دکمه افزودن آموزش داستان
است داشتن این امکان کمک بسزایی به  وردپرس در باال به اسکرول دکمه افزودننبود امکان  های بدون امکاناتاز مشکالت قالب

ه از صفحات سایت بازدید کنند بدون اینکه کاربر برای برگشتن به باالی صفح یراحتبهتا بتوانند  کندسایت شما میبازدیدکنندگان 
 پردازیمیمبه امکانات ویژه این افزونه  WP To Top افزونه با وردپرس در باال به اسکرول دکمه افزودن آموزشدر بیافتد.  زحمتبه

 .شوید همراهپس با ما 

 

 عبارت است از: WP To Topافزونه امکانات ویژه 

 تغییر نوع آیکونقابلیت  
 نوع مختلف از آیکون 22دارای  
 آیکون ینهزمپسقابلیت تغییر رنگ  
 قابلیت تغییر رنگ دکمه اسکرول به باال 
 به باالقابلیت تغییر اندازه دکمه اسکرول  
 ثانیهیلیمقابلیت تغییر سرعت اسکرول به باال برحسب  
 قابلیت تغییر موقعیت مکانی دکمه در سمت چپ یا راست سایت 
 دارای تنظیمات آسان و بسیار کاربردی 

 

 

 

 

 افزودن برای WP To Topافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ  هستید آمادهاگر  WP To Top افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
...وردپرس در باال به اسکرول دکمه
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 WP To Topافزونه 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 .2
 کنید.بارگذاری، افزونه را بارگذاری 

کنید و سپس  جستجومخزن وردپرس  دررا  WP To Topافزونه را تایپ کنید و  WP To Topیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعال

 
 

 

 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/wp-to-top/
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 .کلیک کنید WP To Topبروید و از قسمت تنظیمات روی گزینه  سایدبار() یکنار نوار به  WP To Top سازی افزونهپس از فعال
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 :به این صورت است WP To Top افزونهتنظیمات 

2. Background Color: زمینه دکمه اسکرول را تغییر توانید رنگ پسبا قرار دادن کد رنگ موردنظر خود در این فیلد می
 دهید.

2. Foreground Color :دهید تغییر را اسکرول دکمه رنگ توانیدمی فیلد این در خود موردنظر رنگ کد دادن قرار با. 
3. Scroll Duration: ثانیهیلیمبرحسب سرعت جابجایی اسکرول شدن به اول صفحه را توانید با تغییر مقدار این فیلد می 

 تنظیم کنید.
4.  Icon Type: آیکون موجود انتخاب کنید. 22خود را از بین  موردعالقههای توانید یکی از آیکوندر این گزینه می 
5. Icon Size:  توانید اندازه بزرگی و کوچکی آیکون را به نسبت نیاز خود تغییر این فیلد برحسب پیکسل می یمقداردهبا

 دهید.
6. Icon Location: پ چموقعیت ) یددهتوانید تغییر که موقعیت مکانی این دکمه را می این قسمت دارای دو گزینه است

 یا راست(.

 بعد از انجام تنظیمات روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید.
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http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

