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اگه توجه در خدمت شما هستیم،  WP User Avatarآموزش ساخت آواتار در وردپرس با افزونه ، با کارهای عزیز سالم ردپرسو
های وردپرسی قابلیت انتخاب و تغییر پروفایل وجود ندارد مگر اینکه از سایت گراواتار این قابلیت را به کرده باشید در سایت

ب شما با نص نام در سایت گراواتار استنبود دردسرهای خاص ثبتاستفاده از این افزونه  مزیتد اضافه کرده باشید یل خوایم
توانید برای کاربران سایت خود این امکان را قرار دهید تا بتوانند برای خود گراواتار انتخاب کنند این افزونه روی وردپرس خود می
 اواتار انتخاب شود.و یا بصورت تصادفی برای آنها گر

 

 WP User Avatarآموزش ساخت آواتار در وردپرس با افزونه داستان 
 :سساخت آواتار در وردپر

های زیبا و باب دل خود را داشته باشند تا برای زیبایی قسمت نظرات و زنده کردن بخش نظرات نیاز است همه کاربران پروفایل
شما را از نظرات خوب و ارزشمند خود آگاه سازند پس نیاز است با نصب  ،سایت در این نظرات مشارکت کنند و با هدف بهبود

 ای دهید.ای به سایت خون جان دوبارههمچین افزونه
 

 :WP User Avatarافزونه امکانات 
 رابط کاربری آسان .1
 قابلیت اضافه کردن آواتارهای نامحدود .2
 قابلیت محدودیت حجم بارگذاری برای کاربران .3
 اب آواتار برای کاربرانقابلیت انتخ .4
 قابلیت اضافه کردن دکمه ویرایش آواتار .5
 فه کردن محدوده سنی برای آواتار کاربرانقابلیت اضا .6
 فرض واتار برای کاربران بصورت پیشآقابلیت انتخاب  .7

 
 میرسیم. WP User Avatarساخت آواتار در وردپرس با افزونه اندازی با امکانات ویژه این افزونه به نصب و راه ییشناآبعد از 
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 WP User Avatarافزونه 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.

 یساز فعالرا نصب و سپس  WP User Avatar  هافزونو  را تایپ کنید WP User Avatar یا اینکه از قسمت کلیدواژه .2
 کنید.

 

 
 .کنید مشاهده را افزونه نصب آموزش توانیدمی داریدی مشکل افزونه کردن نصب با کهدرصورتی

آموزش استفاده از خواهید روی ایمیل خود گراواتار داشته باشید و در هر سایت وردپرسی شما را همراهی کند در صورتی که می
 را مالحظه فرمایید. گراواتار

  

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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
https://wordpress.org/plugins/wp-user-avatar/
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 Settingsو به قسمت  روی آن کلیک کنیدشود، اضافه می Avatarsبا نام ای ( گزینهبار یدسابعد از نصب افزونه در نوار کناری) 
 بروید.

 
 

شود که طبق توضیحات داده شده تنظیمات مورد صفحه تنظیمات برای شما نمایش داده می بعد از کلیک روی این گزینه همانند
 نیاز خود را انجام دهید.

 :در بخش تنظیمات

 ویرایشگر زنده آواتار دراضافه کردن دکمه  :گزینه اول

 ن به کاربران برای آپلود آواتار گزینه دوم: اجازه داد

 واتار و استفاده از محتویات محلیگزینه سوم: غیرفعال کردن گرا

 کنند.: برای تعریف حداقل یا حداکثری حجم آواتار است که کاربران آپلود میUpload Size Limitگزینه 

  گزینهAllow users to edit avatarsواتار: اجازه دادن به کاربران برای ویرایش آ 
  گزینهResize avatars on uploadتغییر اندازه آواتارها در آپلود : 

 

 های دقیق: تغییر اندازه آواتارها در اندازهCrop avatars to exact dimensions زینه گ

 آواتار دادن نمایش: Avatar Displayگزینه 

 های سنی قرار دهیدتوانید استفاده آواتار را برای محدوده: شما میMaximum Ratingگزینه 
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 رار دادن یک لوگو بصورت عمومیق: Default Avatarگزینه 

ه کنید و یا اینکه از آواتارهای پیش فرض اضاف Choose Imageتوانید آواتار مورد نظر خود را از قسمت ما میاین قسمت شدر 
 یکی را انتخاب کنید و برای عموم به نمایش دربیآورید.
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 انتها روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید. در

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-wp-user/

