
Featured  افزونه گالری مطالب *  Content Gallery

فراخوانی گالری:
یشود. با قرار دادن کد زیر در پوسته گالری نمایش داده م

    <?php include (ABSPATH . '/wp-content/plugins/featured-content-gallery/gallery.php'); ?> 
ًل • index.قرار دادن کد در دو محل یک فایل (مث php.یشود ) باعث نشان داده نشدن تصاویر گالری م
در صورت وجود کدهای جاوا در پوسته احتمال تداخل با افزونه زیاد است.•

شفرض): هی پی نمونه (نمایش گالری در صفحه اول پوست
<?php get_header(); ?> 

<div id="content" class="narrowcolumn"> 
    <?php include (ABSPATH . '/wp-content/plugins/featured-content-gallery/gallery.php'); ?> 

<?php if (have_posts()) : ?> 
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

نتیجه:



تنظیمات گالری:
شفرض  یخواهیید۱۰۰            نمایش متن اختیاری: به صورت پی یشیود. اگییر م   کلمه ابتدایی هر پست زیر عنیوان نشیان داده م

ههای دلخواه پیشرفته تیک هی  متن اختیاری را از قسمت زمین  متن دلخواه خود را قرار دهید باید در بخش تنظیمات افزونه، گزین
های دلخواه به نام   افزوده و مقدار آن را متن دلخواه خود قرار دهید. faeturedtextزده و به پست مورد نظر زمبن

بندانگشتیهای سفارشی: 
          با کلیک بر روی دکمه اسلیدها که از بخش تنظیمات افزونه قابیل تغیییر اسیت، تصیاویر بدانگشیتی مربیوط بیه هیر مطلیب

شفرض این تصاویر  یشود. اندازه پی   پیکسل است که بخشی از تصویر مشییخص شییده بییرای نوشییته را۷۵ در ۱۰۰نمایش داده م
هی بندانگشتیهای سفارشی را تیک زده و دانگشتی نمایش دهید باید گزین یدهد. اگر مایلید تصاویر خاصی را به عنوان بن  نمایش م

های دلخواه به نام    به پست مورد نظر افزوده مقدار آن را  آدرس کامل تصویر قرار دهید. اندازه اینthumbnailimgزمین
یتوانید در فایل  .تصاویر را م .jd gallery js خطهای).  قرار دارد.scripts). این فایل در پوشه ۶۳ و۶۲ ویرایش کنید

شهای گالری: حذف بندانگشتیها و فل
هها فایل  '          برای حذف بخش بندانگشتیها و عبارت  ویژ '. . .jd gallery js php را که در پوشییه  scriptsقییرار دارد  

 بگذارید.false را روی ۴۳ و ۴۲بازکنید و مقدار خطهای 

ههایی که با گالری مطالب تداخل دارند: تعدادی از افزون
Lightbox/Slimbox/Thickbox

WP E-commerce



Events Calender

SocioFluid

RSS-Footer

Formbuilder

Disk Usage

WP Security

Friendfeed Comments

KQF
یتوانید مشکلت احتمالی خود را برطرف کنید.سایت رسمی افزونهبا مراجعه به   م

وبلگ تازه وارد         انجمن وردپرس فارسی

http://www.featuredcontentgallery.com/
http://newbie.ir/
http://forum.wp-persian.com/

