
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 در وردپرس Tooltipآمىزش اضافه کردن 



 

 

 در وردپرس Tooltipآمىزش اضافه کردن 

 

 2صفحٌ 

Tooltip بٌ نهایش در  نثل نتن یا تصَیر سایت بر رٍی یکی از اجزای کادر حبابی شکلی است کٌ با قرار گرفتن نشانگر نَس
 نی آید.

نعنی  فادى نیشَد. این اطالعات نیتَانداست بٌ اجزای نختلف سایتاطالعات بیشتر  افزٍدنکادر يای حبابی شکل برای این از 
 د.سایت باشبخشی از دربارى تصَیر یا  تَضیحاتی ایک کلهٌ ، اطالعات بیشتر درنَرد یک لینک ی

دقیقا يهان چیزی است  (Simple Tooltips) در سایت ٍردپرس خَد استفادى کنید، افزٍنٌ رایگان  Tooltipاگر قصد دارید کٌ از 
( اضافٌ خَايد شد کٌ بٌ شها انکان Post Editor) نَشتٌ يابٌ ٍیراشگر  یآیکَن این افزٍنٌٍ فعالسازی با نصب کٌ نیاز دارید. 

 در نحتَای ندنظرتان را نیديد. Tooltipاستفادى از 

اطالعات بیشتر درنَرد  فزٍدنکٌ قصد ابًترین گزینٌ برای افرادی  را بٌ این افزٍنٌ، Simple Tooltipsٍ انعطاف پذیری  سادگی
 از سایت خَد را دارند، تبدیل نیکند.  یبٌ خصَص نحتَای

 در وردپرس Tooltipداستان آمىزش اضافه کردن 

 Simple Tooltipsنصب افزونه 

 تصىیر زیر اقدام کنید:برای نصب این افزونه طبق 

 :سازی کنید ٍنٌ را نصب ٍ سپس فعالرا تایپ کنید ٍ افزSimple Tooltips از قسهت کلیدٍاژى 
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 3صفحٌ 

 

 

 .کنید نشايدى را افزونه نصب آمىزش تَانید نی یددار  نشکلی افزٍنٌ کردن نصب با کٌ درصَرتی

 Simple Tooltipsتنظیمات افزونه 

بٌ رٍش ندنظرتان از طریق صفحٌ تنظیهات را يا  Tooltipظاير  تَانید ین یراحت بٌ ،بسیار سادى استتنظیهات این افزٍنٌ 
 استفادى کنید. يا آناز   ٍ سازی یشخص

 
کٌ در ادانٌ بٌ تَضیح ير یک  شَد یننشايدى يا  Tooltipظاير  سازی یشخصچندین گزینٌ برای  ،صفحٌ تنظیهات افزٍنٌدر 
 :پردازیو ین

Background Color  : کادر  ینٌزن پسرنگTooltip  کند ینرا تعیین. 

Text Color  کند ین: رنگ نتن درٍن کادر را تعیین. 

Max Width :  حداکثر عرض کادرTooltip  کند ینرا تعیین. 

Opacity :  شفافیت کادرTooltip  کند ینرا تعیین. 

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/
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 4صفحٌ 

Position :  نَقعیتTooltip کند یننشخص  ،را نسبت بٌ نتن یا تصَیری کٌ قصد افزٍدن اطالعات بٌ آن دارید. 

Menu Selectors :  افزٍدنجًت Tooltip ٌسایت با ٍارد نهَدن فایل  یننَيا بSelector شَد یناستفادى  ،ننَ ندنظرتان .
 رسهی افزٍنٌ نراجعٌ کنید. صفحٌاین گزینٌ بٌ  رددر نَبرای کسب اطالعات بیشتر 

يا را  Tooltip تَانید ین، کنند ینبرانی کٌ از تلفن يهراى برای بازدید از سایت شها استفادى رشدن کا نستأصلبرای جلَگیری از 
يا  Tooltipنهکن است  کٌ ییازآنجاکنید.  یرفعالغ Disable On Mobileٍ گزینٌ رای کاربران نَبایل از طریق صفحٌ تنظیهات ب

 کهک شایانی بٌ کاربران نَبایل کند. تَاند ین يا آنکردن  یرفعالغ نهایش دادى نشَند، یخَب بٌ تر کَچک یشگرياینهادر 

 وردپرس یها نىشتهبه صفحات و  Tooltip افزودن

تنًا با یک  تَانید ینکٌ  یا گَنٌ بٌاشارى شد استفادى از این افزٍنٌ بسیار ٍ سادى ٍ در این حال سریع است  تر یشپکٌ  طَر يهان
کٌ افزٍدن  کند یناضافٌ  يا نَشتٌٍیرایشگر آیکَنی را بٌ این افزٍنٌ  را بٌ نتن یا تصَیر ندنظرتان اضافٌ کنید. Tooltipکلیک 

Tooltip سازد ینرا آسان ٍ حتی تصاٍیر ٌ نتن ب. 

 

 
شَرت کد را ٍیرایش ٍ اطالعات  تَانید ین.شها شَد ینبٌ نتن اضافٌ  Tooltipپس از کلیک بر رٍی آیکَن ندنظر شَرت کد 

   شانل نتن ٍ حتی تصَیر نیز باشد. تَاند ینخَدتان را جایگزین کنید. این اطالعات 

https://www.clevelandwebdeveloper.com/wordpress-plugins/simple-tooltips/#tooltips_in_menu
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 5صفحٌ 

 
بٌ نهایش  Tooltipقرار گرفتن نشانگر نَس بر رٍی آن،  کٌ بايهان نحتَایی است کد شَرت  یيا تگبین  تصَیر یا نتن

نهایش دادى  Tooltipاست نتنی است کٌ درٍن  شدى نشخصقرنز  بارنگکٌ در تصَیر  Contentيهچنین نقدار   .آید یدرن
 .شَد ین

. بٌ يهین اضافٌ کنیدخَد  یيا نَشتٌٍیرایشگر  بٌيا  Tooltip تَانید ینبنابراین شها تنًا با تغییر دٍ نقدار از شَرت کد 
 سادگی. 
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 6صفحٌ 

تغییر نیز جداگانٌ  صَرت بٌرا  يرکدامظاير  تَانید ینصفحٌ تنظیهات، شها يا از طریق  Tooltip سازی یشخصعالٍى بر انکان 
ٍ نحَى استفادى از  یرنقادديید. برای این ننظَر باید نقادیر نشخصی را بٌ شَرت کد اضافٌ کنید. برای اطالع بیشتر از این 

 نراجعٌ کنید. لینکاین  بٌ تَانید ین يا آن

 
 : یبند جمع

. از ارائٌ دادن بٌ سایت ٍردپرسی شهاست Tooltipافزٍنٌ برای افزٍدن  ترین یکاربردٍ  ترین یعسر  Simple Tooltipافزٍنٌ 
کلیک بر رٍی آن را  قصدتصاٍیر تا نهایش نعنی کلهات ٍ جهالت یا نهایش جزئیات لینکی کٌ کاربر  در نَرداطالعات بیشتر 

 یافت. یدخَاي خَد یيا پرٍژىجای خالی آن را در تهانی  حتها  است کٌ  یا افزٍنٌ Simple Tooltips. دارد
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 7صفحٌ 
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