
 

 

 Inline Related Posts افزونه با وردپرس در مرتبط هایپست نمایش

 1صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های مرتبط در وردپرسنمایش پست
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اه از نگاین افزایش بیشتر در سایت است که  زمانمدتکاربر برای  داشتننگه (Bounce Rate) رشپهای کاهش نرخ از روشیکی 
ا ب تید سعی کنیدنزد گوگل هسخود سایت شما هم به دنبال افزایش محبوبیت دهد. اگر سایت را نشان میمحبوبیت گوگل 

 ایافزونهشما به افزایش دهید، به همین منظور را ماندگاری بازدیدکنندگان خود  زمانمدت وردپرس در مرتبط هایپست نمایش
 .اهش دهیدک با این افزونه ناسبممحتوای با نمایش  رخ پرش رانتا  کنیممیرا معرفی  Inline Related Posts به نام پرکاربرد

  

 وردپرس در مرتبط هایپست نمایش آموزشداستان 
به سایت خود اضافه بخشی را  ،ایعالوه بر محتویات مناسب و حرفهجذب بازدیدکنندگان ی راای بهای حرفهاز سایتخیلی 

 هاوشریکی از این  .کنندمیمداوم مشغول به خود  صورتبهتا چند ساعت اند که بازدیدکنندگان را با پیشنهادات مختلف کرده
هاد با پیشنجدید  ایبعد از نمایش محتو گاناین روش بازدیدکننداست. با  وردپرس در مرتبط هایپست نمایشبخش افزودن 

باعث افزایش ه این کار ک ندنکسایت بازدید می تاییگر محتوداز شوند و می مواجه Inline Related Posts دیگری توسط افزونه
 ، برای مشاهده امکانات ویژه این افزونه با ما همراه شوید.شودمینیز رتبه سایت 

 

 عبارت است از: Inline Related Posts افزونهامکانات ویژه 

 سایتز اکاهش نرخ پرش قابلیت  
 واحتم و سایت کنندگان ازبازدید افزایشقابلیت  
 گوگل و الکسا رتبه افزایشقابلیت  
 سایت سئو در یرگذاریتأثباعث  
 های مرتبطمحدود کردن برگه یا نوشته خاص از پستقابلیت  
 هاها یا پستبرگهانتخاب پیشنهادات برای قابلیت  
 مرتبط در اطراف باکس پیشنهاد هیحاش ایجادقابلیت  
 های موجودتغییر رنگ باکس و نوشتهقابلیت  
 ها برای نمایش در باکسپست یمحدودساز قابلیت  
 تغییر پوسته باکست ابلیق 
 ایجاد سایه در اطراف باکس قابلیت 
 دستهنمایش پیشنهادات بر اساس برچسب و قابلیت  
 .و.. 

 وردپرس در مرتبط هایپست نمایش برای افزونه اندازیبه نصب و راه Inline Related Posts افزونهعد از بررسی امکانات ویژه ب
 پردازیم.می
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 Inline Related Posts 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، قسمت افزونهیا از  .1
 افزونه را بارگذاری کنید.

 کنید. یساز را نصب و سپس فعال افزونهو  را تایپ کنید Inline Related Postsیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 
 

 

 

 

 

 د.را مشاهده کنی 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/intelly-related-posts/
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 (Inline Related Posts)گزینه روی  تنظیمات قسمتو از بروید بار( نوار کناری )ساید به Inline Related Posts بعد از نصب افزونه
 تا به بخش تنظیمات این افزونه هدایت شوید. کلیک کنید
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 :ستایلاتنظیمات 

 Active:  افزونه  یساز فعالبرایInline Related Posts .این گزینه را فعال کنید 
 Related text or Call-To-Action: .در این فیلد متن دلخواه خود را برای نمایش در کادرهای پیشنهادی بنویسید 
 Theme:  توانید از این قسمت تغییر دهید.های مرتبط را میپست وسته،پنوع 
 Initial opacity%:  شودمرتبط استفاده می هایپستر بودن تامقدار این گزینه برای تغییر. 
 CSS margin-top: توانید این مقدار را تغییر دهید.حاشیه از باال می برای تغییر فاصله 
 CSS margin-bottom:  مقدار کد  توانیدیمه از پایین حاشیبرای تغییر فاصلهCss .را تغییر دهید 
 Related Text Color: ستفاده کنیدااز این قسمت  ،دلخواه خود را تغییر دهیدمتن خواهید رنگ اگر می. 
 Post Title Color: ها را از این قسمت تغییر دهید.رنگ عنوان پست 
 Box Background Color:  ستامرتبط های باکس پست ینهزمپسرنگ این قسمت برای تغییر. 
 Hover Box background Color: توانید از این غییر رنگی را حس کند میتباکس کاربر با بردن موس روی خواهید اگر می

 اده کنید.قسمت استف
 Display border shadow: ید.ین گزینه را فعال کناای نمایش سایه در حاشیه باکس بر 
 Display "Powered by" text (and show us some love:): های مرتبط در زیر پست ه سازندهخواهید نوشتر میگا

 این گزینه را فعال کنید. نمایش داده شود
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 :الگینپتنظیمات 

 Insert in already existing posts:  تنظیمات پالگین، تیک این گزینه را بزنید. یساز فعالبرای 
 How many boxes per single post: ها هبرگدر  پیشنهادیهای ن کنید که چه تعداد از پستتوانید تعییدر این قسمت می

 .نمایش داده شود هاپست دریا و 
 Only posts of last N. days: را  روزها منتشرشدههای پست های خودیا نوشته هابرگهر دتوانید میا تغییر این مقدار ب

های همه پست Inline Related Posts افزونهرا وارد کنید،  1، به این صورت که اگر یاوریددرببه نمایش حدود م صورتبه
 .آوردیدرمبه نمایش ها یا نوشتهها رگهبا در در یک روز گذشته ر منتشرشده

 Interval between the boxes (minimum N° words): بعد از های مرتبط توانید تعیین کنید که پستدر این فیلد می
 .یایددربچند کارکتر به نمایش 

 Insert a box at the end of the post? (if needed): های خود باکس پیشنهادات پستتوانید به آخر می صورت نیاز در
 Useها از گزینه )( و برای استفاده در پستUse on pageها از گزینه )صورت استفاده از این قابلیت در برگهدر  اضافه کنید.

on post.استفاده کنید ) 

مطالب پیشنهادی را فراخوان  هابرچسب ای هایبنددستهدهید تا از اجازه به افزونه توانید میدر این بخش  :بخش موتورتنظیمات 
 کند.

 Search similar posts: ها تهه از کدام دسهای مرتبط را معرفی کنید کتوانید جستجوی پستاز لیست کشویی روبرویی می
 .فراخوانی شوند

 هابرچسبها و دسته اول:گزینه 
 هافقط از دسته دوم:زینه گ

 هابرچسبفقط از  سوم:گزینه 
 

 Link "rel" attribute: خاصیت در پست خواهید لینک موجوداگر می (nofollow) ( یاdofollow )به انتخاب  داشته باشد
 خود یکی را انتخاب کنید.

 Link "target" attribute: در برگه جدید پیشنهادی را پست  (مرتبط هایپست)کلیک روی باکس  اربر باکخواهید اگر می
خواهید پست پیشنهادی در همان صفحه گر می( قرار دهید و اblank_توانید این قسمت را روی گزینه )کند می شاهدهم

 ( قرار دهید.self_برای کاربر نمایش داده شود این قسمت را روی گزینه )
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Metabox integration:  ین کار نیاز داده نشوند، برای اایش نم این پیشنهادات هاها و یا برگهپستبعضی از شاید بخواهید در
 Integrate inبود گزینه ) هابرگهدارد اگر در  برای افزونه مشخص کنید که این پست در کدام بخش وجوداست قبل از هر کاری 

page)  بود گزینه  هانوشتهرا فعال کنید و اگر در(Integrate in post)  یا برگه  وشتهن گرویرایشقسمت ه برا فعال کنید. سپس
برای غیرفعال شود. اضافه می( Related Posts by IntellyWP) نامبا یرایشگر وردپرس قسمتیوسمت چپ در بروید.  خود موردنظر

 .زنیدب( را Post without related postsتیک گزینه ) برگه یا نوشتههای مرتبط در کردن پست
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 بندی:جمع

ید گرفتاد یدر این آموزش که  های مرتبط در وردپرس استایجاد بخش نمایش پست ایتساز ترفندهای کاهش نرخ پرش در یکی 
های ند تا پستکبه شما کمک میافزونه این طرف کنید. این مشکل را بر Inline Related Postsتوانید توسط افزونه که چگونه می

 .یاوریددربنمایش  زدیدکنندگان بهبرای با را طبتغیر مر حتی قدیمی و یا

 

 
 

 

http://shahrwp.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

