
 

 

 (ووکامرس در گرا واکنش اسالیدر به محصوالت افزودن) دهمنوز قسمت ووکامرس آموزش

 1صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نوزدهم قسمت ووکامرس آموزش

 (افزودن محصوالت به اسالیدر واکنش گرا در ووکامرس)

) 
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 2صفحه 

و سپس  یدهاید، گاهی اوقات محصولت موردنیاز را در اسالیدری متحرک دهای زیادی سرزدهشما هم به فروشگاه احتمالا  سالم،
 YITH WooCommerceکافی است افزونه  ووکامرس در گرا واکنش اسالیدر به محصولت افزودناید. برای اقدام به خرید آن کرده

Product Slider Carousel د.شوی مندرا در کنار فروشگاه ساز ووکامرس نصب کنید و از مزیت این افزونه بهره 

 

 ووکامرس در گرا واکنش اسالیدر به محصوالت افزودن آموزشداستان 
های بسیاری برای و از افزونه هستندهای مختلف دچار مشکالتی اسالیدر درخود  محصولت برای نمایش وبمسترهابسیاری از 

تفاده اند. اگر شما مایل به اسای نرسیدهاند ولی به علت ناسازگاری و یا تمیز نبودن کدهای اجرایی به نتیجهاین کار استفاده کرده
 اسالیدر به محصولت افزودن آموزشهستید با  YITH WooCommerce Product Slider Carouselاز امکانات ویژه افزونه 

 همراه ما باشید. ووکامرس در گرا واکنش

 

 عبارت است از: YITH WooCommerce Product Slider Carousel افزونهامکانات ویژه 

 تغییر عنوان اسالیدر قابلیت 
 ییواکنش گرادارای قابلیت  
 قابلیت تغییر زمان نمایش محصوالت 
 قابلیت افزایش تعداد محصوالت برای نمایش در اسالیدر 
 هاها و برگهبرای استفاده در نوشته کوتاه کددارای  
 های مختلفقابلیت افزودن پویانمایی با افکت 
 یبنددستهقابلیت نمایش محصوالت بر اساس  
 نوع نزولی و صعودی برحسبنمایش محصوالت  
 تاریخ، نام و مقدار برحسبنمایش محصوالت  
 ی قبلی و بعدیهادکمهقابلیت نمایش  
 در در صورت قرار دادن موس بر روی اسالیدراسالی داشتننگهقابلیت  
 و... 

 

 

این افزونه به جهت  اندازیبه نصب و راه YITH WooCommerce Product Slider Carousel افزونهبعد از بررسی امکانات ویژه 
 پردازیم.میووکامرس  در گرا واکنش اسالیدر به محصولت افزودن
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 YITH WooCommerce Product Slider Carousel افزونه نصب

 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

را نصب و سپس  افزونهو  را تایپ کنید YITH WooCommerce Product Slider Carouselیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. یساز 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/yith-woocommerce-product-slider-carousel/
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 YITH Pluginsو از قسمت بروید نوار کناری )ساید بار(  به YITH WooCommerce Product Slider Carousel بعد از نصب افزونه
 کلیک کنید. Product Slider Carouselروی گزینه 
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 پردازیم:کنید که به بررسی هر یک میدر این برگه تنظیمات عمومی افزونه را مشاهده می

 Product to show: .در این فیلد تعداد محصولتی که مایل هستید نمایش داده شوند را وارد کنید 
 Enable Rtl support:  این گزینه را فعال کنید. ینچراست صورتبهبرای پشتیبانی افزونه از محصولت 
 Loop slider: ال کنید.چرخشی نمایش دهد، این گزینه را فع صورتبهخواهید اسالیدر محصولت را در صورتی می 
 Pagination Speed: تنظیم کنید. ثانیهیلیمبندی مقدار این فیلد را بر اساس برای کنترل سرعت صفحه 
 AutoPlay: است. یهثانیلیم برحسبخواهید سرعت تعویض تصاویر تغییر کند مقدار این فیلد را تغییر دهد. مقدار اگر می 
 Stop on Hover: توانید با بردن موس روی اسالیدر باعث توقف آن شوید.با فعال کردن این گزینه می 
 Show Navigation: های قبلی و بعدی این گزینه را فعال کنید.برای نمایش دکمه 
 Show Dots Navigation:  توجه کنید در پایینین گزینه را فعال کنیدتوانید امحصولت از نقطه شروع میبرای نمایش ، 

 .شودای به سبک دایره ایجاد میاسالیدر دکمه
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 Animation IN:  های داخل فیلد استفاده کنید.اسالید خروجی از افکتبرای تغییر پویانمایی در 
 Animation OUT:  های داخل فیلد استفاده کنید.از افکت ورودیبرای تغییر پویانمایی در اسالید 
 Animation Speed: .برای افزایش سرعت پویانمایی از این فیلد استفاده کنید 

 

Content Setting: 

 Title: .برای تغییر عنوان محتوای اسالیدر از این فیلد استفاده کنید 
 Show Title:  توانید نمایش دهید.این گزینه عنوان را می یساز فعالبا 
 Choose Product Category:  از این فیلد استفاده کنید، به این صورت که سه حرف  محصولت یبنددستهبرای نمایش

ی ها را به زبان فارسبندیخود را بنویسید تا برای شما به نمایش دربیاید، توجه کنید دسته موردنظر یبنددستهاول 
 نکنید. یگذار نام

 Slider Template :توانید از ای میحرفه خواهید استفاده کنید در نسخهاگر از قالب خاصی برای نمایش اسالیدر می
 لیست کشویی قالب جدید را اضافه کنید.

 Images per row:  توانید این مقدار را تغییر دهید.در اسالیدر می شدهدادهبرای تغییر تعداد تصاویر نمایش 
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 Order By: اریخت برحسبخواهید نمایش برحسب نام باشد گزینه اول و برحسب قیمت گزینه دوم و می کهیدرصورت 
 گزینه سوم را انتخاب کنید.

 Order Type: خواهید استفاده کنید یا صعودی و یا نزولی.برای نمایش محصولت از چه نوعی می 
 Use this shortcode in your pages:  کند، به این صورت کار می هانوشتهو  هابرگهدر  کد کوتاهاین افزونه با قرار دادن

را  د کوتاهک. توجه کنید اگر هم کنیدیمکنید و در برگه موردنظر خود پیست را از این فیلد کپی می یجادشدهاکه کد کوتاه 
 خود اضافه کنید. یهانوشتهرا به  کد کوتاهتوانید از قسمت بالی ویرایشگرهای وردپرس کپی نکردید می

 Resetروی گزینه ) فرضیشپحالت بازگشت به  و برای ریست تنظیمات و یا (Save Changesبرای ذخیره تنظیمات روی گزینه )
Defaults.کلیک کنید ) 
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بعد از تنظیمات موردنظر برای نمایش این اسالیدر به داشبورد بروید و از نوار کناری )سایدبار( از قسمت محصولت روی گزینه 
 )افزودن جدید( کلیک کنید.

 
 

 توانید همان کدبه ویرایشگر وردپرس می شدهاضافهمحتوای مرتبط وارد کنید سپس با فشردن دکمه  به همراهمحصول خود را 
شردن توانید اسالیدر خود را با ف. دیگر نیاز به کار خاصی نیست، میذخیره کرده بودید را اضافه کنیدبا عنوان مناسب کوتاهی که 
 نمایش تغییرات( مشاهده کنید.دکمه )پیش
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کنید در پایین یکی از محصولت اسالیدری ایجاد کردیم تا بازدیدکنندگان بتوانند از محصولت طور که در تصویر زیر مشاهده میهمان
 پیشنهادی دیدن کنند و در افزایش فروش کمک بسزایی بشود.
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 بندی:جمع

هست، شما با نصب این  ووکامرس در گرا واکنش اسالیدر به محصولت افزودن، حصولتم تبلیغهای مفید برای از روشکی ی
 یهابرگهدر نوشته و  کد کوتاهیک های مناسب به همراه با افکت شدهیبنددسته صورتبهافزونه قادر خواهید بود محصولت را 

 .یاوریدبدرخود به نمایش 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3/

