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 همراه آموزش ویدوئی  Wp-Pollsآموزش افزونه 

 
یکی از مواردی است که برای بهتر شدن مطالب،  ینظرسنج،  یربه خسالم وقتتون 

ضروری است.  نیاز داشته باشد که نظر کاربران را برای بهتر شدنکارها و هر عنوانی 
 یموردنظر  هایینظرسنج خواهیمیم polls-Wpبا آموزش افزونه  وردپرسشهردر 

ا کمک خواهد کرد را با استفاده از مطلبی در سایت م نوع کار وکه به بهبود هر 
 در قالب پرسش و پاسخ انجام دهیم. wp polls  افزونه

 
خواهد کرد و با تنظیمات  ترراحتکار ما را  ینظرسنجاین افزونه با ساخت فرمی برای 

را  ینظرسنجخواهد داد که  ما سفارشی این امکان رو به کامالا کامل و ظاهری 
 شخصی طراحی کنیم. یقهباسل

 

  Wp Pollsآموزش افزونه
 

file:///G:/ /Maghale/shahrWp.com
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نصب و  هاافزونهبه دو صورت معمولی نصب  توانیمیمبرای نصب این افزونه 
 کنیم . یساز فعال

 
در بخش ایجاد  هاافزونه ینپرطرفدارترنصب فعال یکی از  111111این افزونه با 

 است. هاینظرسنج

 

مقاله نصب  توانیدیمندارید  هاافزونهاطالعات کافی در مورد نصب  کهیدرصورت
 برای همیشه بخوانید. باریکافزونه در شهر وردپرس را 

 
 

ایجاد خواهد  Polls بانام ایینهگزاین افزونه در پیشخوان  یساز فعالبعد از نصب و 
 چون هم هاییینهگز ؛شد که با کلیک بر روی این گزینه

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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Manage Polls   : مدیریت نظرسنجی  

Add Poll   :افزودن نظرسنجی جدید  
Poll Options    : هاینظرسنجتنظیمات 

Poll Templates   : ینظرسنجقالب 
 را پیش رو خواهیم دید.

 

 Manage Pollsبخش 
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که ایجاد  هاییینظرسنج نکرد یدهسازمانبرای  "Manage Pollsاولین گزینه "

 یازدنمورتمام اطالعات  در این قسمت حذف یا ویرایش کنیم یا اینکه توانیمیمکردیم 
داد تع ،را به دست بیاوریم برای مثال ایدی نظرسنجی یجادشدها هایینظرسنجما در 

 یا تغییر مواردی که نیاز هست را اعمال کنیم. هاینظرسنجو حذف کردن  ینظرسنج

  .شودیماستفاده  کد کوتاهدر قسمت برای فراخوانی  یجادشدها ینظرسنج  IDاز 

 

 Add Pollبخش 

و  کنیمیم" کلیک Add Poll"َ بعد یعنی گزینه  یینهگزبه  ینظرسنجبرای ایجاد یک 
 .کنیمیمایجاد  ییهاپاسخو  سؤالرا با استفاده از  موردنظر ینظرسنج
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Question :   خود را وارد کنید سؤالمتن 

Poll answers  :  را وارد کنید موردنظر هایینهگزیا همان  هاپاسخ 

 گزینه را حذف کنید Remove گزینه جدید اضافه و با توانیدیم Add با کلیک روی

Allows Users To Select More Than One Answer?  :  کهیدرصورت 
 Yesاجازه انتخاب بیش از یک گزینه به کاربر را بدهید، این گزینه را برابر خواهدیم

 .قرار دهید
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Maximum Number Of Selected Answers Allowed?  :  گزینه  کهیدرصورت
باشد باید در اینجا تعیین کنید که کاربر حداکثر چه تعداد گزینه  Yes باال برابر

اگر  مثالا .باشدیممتفاوت  سوا التتانانتخاب کند. این گزینه بسته به تعداد  تواندیم
 .باشدیم 4تا  1باشد این مقدار از  ایینهگز4 سوا التان

Start Date/Time : میالدی این  در فالن تاریخ مثالا تعیین کنید که  تواندیم
 .نظرسنجی روی سایت قرار بگیرد

End Date/Time :   اگر گزینه را تیک هستبرای تعیین اتمام زمان نظرسنجی ،
است در غیر این صورت  ینظرسنجبزنید به معنی عدم تعیین زمان انقضا برای این 

 .را تعیین کنید ینظرسنجباید زمان دقیق اتمام شرکت در 

 .باشدیمبرای انصراف  ”Cancel“ و  ینظرسنجبرای افزودن  ”Add poll“ دکمه

 

 

 

 

 

 Poll Optionبخش 
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سنجی  ازنظرتمامی تنظیمات مورد نیاز برای هر قسمت  Poll Optionدر قسمت  
از تنظیمات ظاهری تا تنظیمات  در این افزونه است، شدهفراهمبرای ما  ،یجادشدها

 اشت.قرار خواهد د ما یاردر اختکامل  صورتبهیشی نما

 

 Poll Bar Style 

 .باشدیمبرای تعیین سبک/رنگ افزونه 
 ” گزینه Polls موجود در فرضیشپ یهاسبکدر صورت عدم تمایل به استفاده از 

Use CSS Style”  یهاقسمترا انتخاب کنید سپس در Poll Bar Background 
 .کد رنگ خود را وارد کنید Poll Bar Border و

طراحی  یافزارهانرمدر گوگل جستجو کرده و یا با استفاده از  توانیدیمکد رنگ را 
 .آورید به دست Frontpage صفحات وب مانند

Poll Bar Height  :  قطر حاشیه افزونه را برحسب pxپیکسل( وارد کنید(. 
Your poll bar will look like this :  از خروجی تنظیماتی که در  نمایشییشپ

 .قبل انجام دادید یهاقسمت

Sorting Of Poll Answers 
 .پذیردیمصورت  هاینظرسنج یساز مرتبکه از نامش پیداست به جهت  طورهمان

Sort Poll Answers By  :  بر اساس تعداد آرا و  ینظرسنج یهاپاسخ یساز مرتب
 یا حروف الفبا و یا تصادفی

Sort Order Of Poll Answers  :  صعودی ویا  صورتبهنظرسنجی  یز سامرتب
 نزولی

Sorting Of Poll Results 
 باشدیمنتایج نظرسنجی  یساز مرتب منظوربه

Sort Poll Results By :  نتیجه نظرسنجی یساز مرتب 
Votes Cast :   در قسمت هاینهگزبه ترتیب افزوده شدن   Add polls 
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Extract order :  بیشترین آرا 
Alphabetical order : حروف الفبا 

Random order :  تصادفی یساز مرتب 

Allow To Vote 
 رادارندکه چه کسانی حق شرکت در نظرسنجی  کنیدیمدر این قسمت تعیین 

Registered user and guests :   به معنی تمامی کاربران اعم از اعضا اعم از
 میهمانان

Guests only :  فقط میهمانان سایت 
Registered users :  فقط اعضای سایت 

Logging Method 
 اندکردهثبت گزارش کسانی که در نظرسنجی شرکت 

Poll Logging Method :    که در کنیدیمتعیین logچه  کنندگانشرکت
 :باشدیممشخصاتی ثبت شود که به ترتیب از باال به پایین شرح زیر 

 Log بدون   .1
 کند (Log)را ثبت هایکوکفقط  .2
 دالگ کنرا  IP فقط .3
    درا الگ کن IP و هایکوک  .4
 کند  نام کاربری اعضا را الگ .5

Expiry Time For Cookie And Log   :  عیین زمان برای ثبت کوکی وت IP  فردی
 .شرکت کرده است ینظرسنجکه در 

Poll Archive 
 تنظیمات مربوط به آرشیو نظرسنجی

Number Of Polls Per Page  : تعداد poll صفحهها در هر 
Type Of Polls To Display In Poll Archive   : که چه نوع  کنیدیمتعیین

 .را در صفحه آرشیو نظرات نمایش دهد هاییینظرسنج
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Poll Archive URL   :برای دسترسی به آرشیو نظرسنجی باید یک صفحه URL 
  برای آن تعریف کنید.

 

 

  Poll Tampalatesبخش 

از  ند را پیش رو خواهید دید بخشیبل  یفهرستکه  Poll Tempalates در قسمت
 .و دستورات آماده جهت استفاده بهتر ما از افزونه است. کدها

نیازی به موارد  کهیدرصورتو  عادی وجود ندارد صورتبهنیازی به این موارد  البته 
 .پیدا خواهیم کرد حتماا ر این قسمت اص داشتیم دخ

 

ده هتوسط همین افزونه را مشا یجادشدها هاییسنج ازنظرنمونه  یینپادر قسمت 
 خواهید کرد.
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  یجادشدها هایینظرسنجبرای قرار دادن 

که  ID ؛ مقدار در قسمت عدد کد است یکافباید از کد کوتاه زیر استفاده کنید و فقط 
 استفاده کنید.را  شدهدادهتوضیح Manage Polls در قسمت 

 

 

 
 

 

[poll id="3]" 

 

 

 .است یسادگکار با این افزونه به همین 
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 !یبندجمع

برای  اییژهووردپرسی از کاربران سایت بسیار اهمیت  سایت هایدر  ینظرسنج
در مورد بخشی یا محصول خاصی یا حتی در مورد  یازموردناطالعات  یآور جمع

 .رادار استعملکرد سایت 

 ینظرسنجبرای ایجاد   WP POLLSاز افزونه  توانیمیمبرای ایجاد یک نظرسنجی 
 استفاده کنیم. یسفارش

 توانیدیمبرای درک بهتر آموزش  پرسوردشما همراهان عزیز شهر 

 را( WP POLLSآموزش افزونه آموزش تصویری)

 .زیر ببینید مستقیم با لینک 

 

 
 با تشکر از همراهی شما

 مستقیم فیلم آموزشینک لی

http://shahrwp.com/آموزش-افزونه-wp-polls

