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ها دهند، خیلی از سایتلوگو سایت را در آن قرار می اکثرا  سربرگ سایت است که در  شدهدادهفاوآیکون همان تصویر نمایش  ،سالم
 نمایش درقابلیت انید تومی Custom Favicon افزونه باکه باشند را دارا میپلتفرم  یک و رویفقط در محیط وب نمایش لوگو را 

مراه ما ه وردپرس به آیکونفاو افزودنآموزش  برای آشنایی بیشتر با این افزونه با همچون اپل را نیز اضافه کنید ییهاپلتفرم
 باشید.

 Custom Favicon افزونه با وردپرس به فاوآیکون افزودن آموزشداستان 
را ندارند و برای تعریف کردن این امکان یا باید  امکان تغییر فاوآیکونبخش تنظیمات قالب  داشتننها به علت از قالببعضی 
های ساده ی این قابلیت را به سایت خود اضافه کنید، یکی از افزونهوردپرس یهاافزونهکنید و یا اینکه توسط  یسیکد نوبرای آن 

 انجام دهید. یراحتبها ر وردپرس به فاوآیکون افزودن توانیدمی ین افزونهاتوسط ، است Custom Faviconو پرکاربرد افزونه 

 

 عبارت است از: Custom Faviconافزونه امکانات ویژه 

 فاوآیکون برای پلتفرم اپلش نمای 
 در پلتفرم اپلوردپرس مدیریت  خشبفاوآیکون برای نمایش  
 بخش مدیریت وردپرس در محیط وبدر  فاوآیکوننمایش  
 محیط وب فاوآیکون برایش نمای 
 کاربری آسانرابط  

برای  Custom Faviconنه افزواندازی نصب و راههستید بریم سراغ  مایلحاال اگر  این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...وردپرس افزودن فاوآیکون به
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 Custom Faviconافزونه نصب 

 کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام 

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.

 کنید. نصب و سپس فعالرا  Custom Faviconافزونه را تایپ کنید و  Custom Faviconیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونه توانیدمی یددار مشکلافزونه که با نصب 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/custom-favicon/
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به قسمت  وکلیک کنید  Custom Faviconبروید و روی گزینه  نظیماتتبه قسمت بعد از نصب افزونه در نوار کناری )سایدبار( 
 .بروید افزونهاین تنظیمات 

 
 

 

 عبارت است از: این افزونهنظیمات ت

1. Favicon for Website: گزینهروی  توانید با کلیکدر این قسمت می Upload an image  خود فاوآیکون  یتساوببرای
 انتخاب کنید

2. Favicon for Admin: گزینهروی  با کلیکتوانید و همچنین در این قسمت می Upload an image  برای قسمت مدیریت
 انتخاب کنید.ا ر موردنظروردپرس خود فاوآیکون 

3. Apple Touch Icon for Website: های لمسی شرکت توانید برای دستگاهدر این قسمت میApple  آیکون لمسی قرار
 دهید

4. Apple Touch Icon for Admin:  برای قسمت مدیریت وردپرس در دستگاه لمسی شرکتApple اضافه کنید آیکونفاو 
5. Basic Apple Touch Icon : فاوآیکون برای غیرفعالApple این گزینه را فعال کنید 

 کلیک کنید. Save Changesآخر هم برای ذخیره تغییرات روی گزینه در 

 کنید متنظی استاندارد و مناسب هایاندازه در را لوگو اندازه شودمی پیشنهاد هاقسمت از هرکدام به فاوآیکون تصاویر افزودن برای
 .کنید بارگذاری خود درهاست سپس و

 پیکسل 121در  پیکسل 121 های مختلفپلتفرمبرای  یتدرنهاو  باشدپیکسل  24در  پیکسل 24ها باید از مثال سایز این آیکونبرای 
 .(توجه داشته باشید که حجم این لوگوها کم باشد تا سریع لود شوند حتما  باشد ) 
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http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

