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 ییدئویوآموزش  با همراه Instagram Feed آموزش افزونه

کاربر یکی از  میلیون هااینستاگرام با بیش از  ،یاجتماعی هاشبکه، در بین ریبه خسالم وقت 
 .است یی است که زندگی مردم را دگرگون کردههاشبکه نیترمعروف

با یکدیگر بر کسی  هارسانهی در ایجاد ارتباط و تعامل افراد و اجتماعقدرت و توانایی این شبکه  
به  ی اینستاگرام نقش فراوانی دراجتماعهم شبکه  یوردپرس سایت هایپوشیده نیست. در 

 .تصاویر دارد یگذار اشتراک

ی هاتیسااست و در  قرارگرفتهی در دسترس عموم اجتماعاز طرفی اینستاگرام بیش از هر شبکه 
این مقاله  ی خود را به اشتراک بگذارید. درهاعکس دیتوانیمی فراوانی هاافزونهوردپرسی نیز با 

هم  همراهبه  شهر وردپرس از سری آموزش های Instagram Feedآموزش افزونه مقاله  یعنی
کاربری  حسابی هاعکس نیمتوایمیی بپردازیم که توسط آن هاافزونهبه یکی از  میخواهیم

 .نمایش دهیم وردپرسمستقیم و خودکار در  صورتبهرا  ماناینستاگرام خود

) 

  Instagram Feed آموزش افزونه
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 Instagram Feedآموزش افزونه داستان 

 نمایشبرای  هاانتخابدر مخزن وردپرس یکی از بهترین  نصب فعال ۰۰۰٫۰۰4بیش از این افزونه با 
 در سایت ما است. نستاگرامیاتصاویر از شبکه اجتماعی 

 

افزودن را  ینهیگزرفته و  هاافزونهمنوی  و زیربه پیشخوان  Instagram Feedبرای نصب افزونه 
 یانداز راهرا نصب و  Instagram Feedافزونه  یراحتبه دیتوانیمو با تایپ نام افزونه  میکنیمکلیک 
 کنید.

را  هاافزونهنصب مقاله  دیتوانیمداشتید  هاافزونهنصب  در موردنیاز به اطالعات بیشتر  کهیدرصورت
 در شهر وردپرس بخوانید.

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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 ایجاد خواهد شد Instagram Feed بانامدر پیشخوان  یانهیگزاین افزونه  یساز فعالپس از 

 

مخصوص این افزونه را خواهیم دید و برای  یصفحه" Instagram Feedبا کلیک بر روی این گزینه "
افزونه و حساب کاربری خود در  نیماباینستاگرام خود و ایجاد ارتباط  کاربری حساببهوارد شدن 

اینستاگرام  حساب کاربریکلیک کرده و وارد  شدهمشخصشبکه اجتماعی اینستاگرام بر روی گزینه 
 خود شوید.

 

کاربری و رمز خود وارد  نامشد و با  بازخواهدورود اینستاگرام  یصفحه ،با کلیک بر روی این گزینه
 .دیشویماینستاگرام  حساب کاربری

را هم در قسمت  User ID و Access Token بانامپایین  ینهیگزرا در  Access Token سپس
Show Photo From قرار دهید. 
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اینستاگرام را  حساب کاربریخود در  یهاعکسبا این کار به افزونه اجازه دسترسی به گالری 
 .دیدهیم

 

 Customizeبخش 

در سایت به قسمت تنظیمات افزونه خواهیم رفت و  هاعکسبرای ایجاد تغییرات ظاهری در نمایش 
 شما اشاره خواهیم کرد. ازیموردن بخش ی به چندر برای ایجاد تغییرات ظاه
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Width of Feed:   ،کهیدرصورتدر این بخش درصد پهنای نمایش تصاویر اینستاگرام را تعیین کنید 
 .باشد در کل محتوا نمایش داده خواهد شد فرضشیپ صورتبه

Height of Feed:  توانید حداکثر ارتفاع برای نمایش تصاویر را وارد کنید. در در این بخش می
خواهد  اسکرولی نمایش صورتبه را این بخش وردپرس تصاویر بیشتر در اینستاگرام بارگذاریصورت 

 .داد

Background Color:  تصاویر انتخاب کنید  نهیزمپستوانید یک رنگ دلخواه برای از این بخش می
 .تر نمایش داده شودسایت متفاوت نهیزمپسمحتوای  بارنگتا 

Sort Photos By:  و یا نمایش بر اساس  تصادفیصورت بهتوانید تصاویر را در این بخش می
 .جدیدترین انتخاب کنید
Number of Photos:  در این بخش حداکثر تعداد تصاویر برای نمایش را وارد کنید. 

Number of Columns:   را برای نمایش تصاویر  موردنظرتعداد ستون  دیتوانیمدر این بخش نیز
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 .وارد کنید
Image Resolution:   اندازه زیر قابل انتخاب  4که در  استاین بخش مربوط به رزولوشن تصاویر

 .است

 Auoto-detect 

 ۰۵۱*۰۵۱ 

 ۶۱۳*۶۱۳ 

 ۳۴۱*۳۴۱ 

 Padding around Images:  پیکسل  برحسبفاصله بین تصاویر را  دتوانیبخش نیز میاز این
 .انتخاب کنید

 

 

جهت  Instagram Feedمجموعه کدهای کوتاه مرتبط با افزونه  Display Your Feed در بخش
 گالری تصاویر موجود است. یسفارشاستفاده در نوشته برای نمایش 



 

 از زندگی وردپرسی شما همراه و پشتیبان شماست. هرلحظهشهر وردپرس در  8
 

  Instagram Feed آموزش افزونه

 

کد کوتاه زیر را در داخل  است یکاففقط  نستاگرامیابرای به نمایش گذاشتن گالری عکس 
 دهید قرار تانیهانوشته

feed]-[instagram 
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 ز گالری تصاویر در این افزونها یانمونه
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 از همراهی شما متشکریم.

 

 


