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ردپرس و در باکس الیت صورتبه تصاویر نمایش خوردیم چشم به وردپرسی هایسایت بیشتر در که مشابهی امکانات از ،سالم
 اویرتص این روی کردن کلیک با که دارد وجود تصاویری هاسایت بیشتر در. دهدنمایش می گالری صورتبهرا  تصاویراست که 

دهد، شاید با خود بگویید الیت باکس چیست؟ در می نمایش اسالیدری صورتبهشود و تصاویر را درون پنجره ای باز میپنجره
 یدریصورت اسالبه محدود قالب یک در و گالری صورتبه که دنباشمی تصاویری همان باکس الیتتوان گفت: می سؤالجواب این 

 با رسوردپ در باکس الیت صورتبه تصاویر نمایش بعد از توضیحات کوتاهی در مورد الیت باکس به آموزش .آیندیدرم نمایش
 پردازیم.می Simple Lightbox افزونه

 

 Simple افزونه با وردپرس در باکس الیت صورتبه تصاویر نمایشداستان آموزش 
Lightbox 

شد تا چند تصویر را با مقدار محدود و کلی دردسر به سایت های زیادی داده میبرای داشتن یک الیت باکس نیاز بود هزینه قبالا 
ات های مخزن وردپرس این امکانبا افزونه است یکافنیست و  چنینییناهای اضافه کنیم ولی به لطف وردپرس دیگر نیاز به هزینه

زونه افپیدا کرد در مخزن وردپرس  توان آن راوردپرسی که می هایافزونه ازدیگر  یکیخب، را به سایت وردپرسی خود اضافه کنیم. 
Simple Lightbox هازجملصورت الیت باکسی است به نمایش تصاویر بهقادر  باکس الیت ساخت ینه  درزم این افزونه است که 

های همچنین نمایش تصاویر در زمان و مختلف سایزهای در توان به نمایش تصاویرتواند انجام دهد میکارهایی که این افزونه می
 ما همراه شوید.این افزونه با ویژه . برای درک بیشتر امکانات نام برداسالیدری  صورتبهتصاویر  و نمایشقابل تنظیم 

 

 است از: عبارت Simple Lightbox افزونهامکانات ویژه 

 اسالیدری صورتبهنمایش تصاویر  قابلیت 
 بندیرای قابلیت زماناد 
 دارای قابلیت پویانمایی 
 بندیدارای قابلیت گروه 
 هادارای قابلیت تغییر نام دکمه 
 های مختلف وردپرسسازی افزونه در بخشقابلیت فعال 
 فارسی توسط تیم شهر وردپرس کامالا  
 و کلی امکانات دیگر ... 

 صورتبه تصاویر نمایش برای Simple Lightboxافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ ، این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...وردپرس در باکس الیت
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 Simple Lightboxافزونه نصب 
 زیر اقدام کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر 

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.

 جستجومخزن وردپرس  دررا  Simple Lightboxافزونه را تایپ کنید و  Simple Lightboxیا 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/simple-lightbox/
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ا به صفحه کلیک کنید تالیت باکس روی گزینه نمایش بروید و از قسمت  (بار یدسا) یکنار نوار  به سازی افزونهفعالنصب و از  بعد
 این افزونه هدایت شوید.تنظیمات 
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 پردازیم:می هرکداماست که به بررسی  شدهیمتقسبه چهار بخش مختلف تنظیمات این افزونه 

 

 توانید این افزونه را در آن بخش فعال کنید.های زیر میاز گزینه هرکدامبا فعال کردن  :یساز فعال

 افزونه عملکرد فعال کردن .1
 اصلی صفحه در کردن فعال .2
 هاپست تک در کردن فعال .3
 صفحات در کردن فعال .4
 هابرگه بایگانی در کردن فعال .5
 هاابزارک برای کردن فعال .6
 منوها برای یساز فعال .7
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 استفاده کنید.ها گزینهتوانید از این بندی فعالیت این افزونه میبرای گروهبندی: گروه

 (اسالیدی نمایش برای) گروهی موارد .1
 در صفحات یا چندین پست( مثالعنوانبه) هاپست به همراه گروهی موارد .2
 جداگانه صورتبه گالری گروهی موارد .3
 جداگانه صورتبه هاابزارک گروهی موارد .4
 جداگانه طوربه گروهی های منوآیتم .5
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UI:  های زیر استفاده کنید که عبارت است از:توانید از گزینهتصاویر می یانماییپوبرای 

 طرح تیره تغییر دهید.توانید از این قسمت طرح روشن را به خواهید پوسته را به طرح دیگری تغییر دهید میاگر می تم: .1
 بازشدهپنجره  تناسببهتغییر اندازه الیت باکس  .2
 هافعال کردن انیمیشن .3
 خودکار صورتبهشروع نمایش اسالیدها  .4
 اسالید )برحسب ثانیه( زمانمدت .5
 ها: برای چرخش بین تصاویرحلقه در بین آیتم .6
 غییر دهید.توانید مقدار تاری را ت(: در این گزینه می1  0مقدار کدری پوشش ) .7
 فرضپیش طوربهسازی عنوان فعال .8
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 ها را تغییر دهید.توانید نام دکمهبا تغییر این فیلدها می ها:برچسب

 دکمه بستن .1
 شاخص بارگذاری .2
 دکمه آیتم بعدی .3
 دکمه آیتم قبلی .4
 دکمه شروع نمایش اسالید .5
 دکمه توقف اسالید .6
 فرمت وضعیت اسالید .7

 تنظیمات روی گزینه )ذخیره تغییرات( کلیک کنید. یرهذخبرای 

 

 بندی:جمع 

ند این ای همانبهتر نمایش داده شود نیاز است افزونه گانگذارید برای بازدیدکنندهتصاویر میبه همراه برای اینکه محتواهایی که 
رار توجه کنید که ق ،شدن محتوای شما نشود معنایبخود نصب کنید تا کوچک بودن تصاویر باعث وردپرسی افزونه در سایت 

سیار مفید کنند بهای مختلف تصاویر شما را مشاهده میدادن تصاویر در الیت باکس برای آن دسته از بازدیدکنندگانی که با پلتفرم
 باشد. شدهواقعاست، امیدواریم که این آموزش برای شما بازدیدکننده عزیز مفید و کاربردی  کارآمدو 
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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-simple-lightbox/
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-simple-lightbox/

