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 Advanced Reviews YITH WooCommerce افزونهاستفاده از  ووکامرس در پیشرفته ینظرسنج ایجادای هیکی از روش سالم،
 شدهادهدبررسی امتیازات بازدیدکنندگان با دیدن نظرات و  شود.محصوالت میبخش نظرات باعث فروش بیشتر  افزودنهست که 

 وزشآمشوند اگر شما هم مایل به داشتن این بخش در محصوالت خود هستید با به خرید محصوالت می تشویق ،به محصوالت
 همراه ما باشید. ووکامرس در پیشرفته ینظرسنج ایجاد

 

 YITH WooCommerce افزونه با ووکامرس در پیشرفته ینظرسنج ایجادآموزش  داستان
Advanced Reviews 

ه ب سپس کنید ومیرا بررسی توضیحات و مشخصات آن اول از همه اگر شما هم بخواهید از یک سایت محصولی را خریداری کنید 
 تراحتر ی را که مدنظر دارید با خیالمحصولتا بتوانید  کنیدتوجه می محصوالت از دید کاربران متخصص نظرات و ارزیابیبخش 

 نجینظرس ایجاد آموزشتوانید با نظرسنجی آن است که شما هم می های سایت قسمتبخش ینتر مهمپس یکی از  .کنیدخریداری 
ه بررسی در ادامه ببا این افزونه بیشتر این امکان را به فروشگاه ووکامرسی خود اضافه کنید. برای آشنایی ووکامرس  در پیشرفته

 .پردازیمامکانات ویژه آن می

 

 عبارت است از: YITH WooCommerce Advanced Reviews افزونهامکانات ویژه 

 تغییر رنگ نوار نظرسنجی قابلیت 
 نظرسنجیقابلیت افزودن درصد به نوار  
 زمینه نوار نظرسنجیقابلیت تغییر رنگ پس 
 Reviews بانام قابلیت مدیریت نظرات در بخش جداگانه 
 نظرسنجی تنظیمات پیشرفته در طراحی فرمدارای  
 به نظرات توسط کاربران (attachments)قابلیت افزودن فایل  
 قابلیت ایجاد محدودیت در افزودن فایل توسط کاربران 
 عنوان برای نظرات قابلیت ایجاد 

 

 

 

 YITH WooCommerce Advanced Reviewsافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ ، این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...ووکامرس در پیشرفته ینظرسنج ایجاد برای
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 YITH WooCommerce Advanced Reviewsافزونه نصب 
 اقدام کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر 

ت در قسمسپس ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و یا از قسمت افزونه .1
 بارگذاری، افزونه را بارگذاری کنید.

 YITH WooCommerceافزونه را تایپ کنید و  YITH WooCommerce Advanced Reviewsیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
Advanced Reviews  کنید. نصب و فعالکنید و سپس  جستجومخزن وردپرس  دررا 

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی 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://fa.wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-advanced-reviews/
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 Advanced Reviewsروی گزینه  YITH Pluginsبروید و از قسمت  (بار یدسا) یکنار نوار  به سازی افزونهفعالنصب و از  بعد
 این افزونه هدایت شوید.کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات 
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 :Generalتنظیمات قسمت 

1. Show title:  شود تا عنوان نقد و بررسی خود این گزینه در قسمت نظرسنجی برای کاربران فیلدی اضافه می یساز فعالبا
 را وارد کنند.

2. Show attachments:  ای برای اضافه کردن فایلگزینه دوم گزینه یساز فعالبا( هاattachments به لیست نظرسنجی )
 ه نظر خود اضافه کنند.شود تا کاربران بتوانند تصویر یا فایل خود را باضافه می

3. Multiple attachment limit:  خواهید هایی که میتوانید محدودیتی برای تعداد فایلبه این فیلد می یمقداردهبا
 ها آن را روی مقدار صفر قرار دهید.کاربران به نظرات اضافه کنند را تغییر دهید، برای نامحدود کردن تعداد فایل

4. Convert reviews: های ید باید روی این گزینه کلیک کنید تا بررسینکتر این افزونه استفاده میهای قدیمیاگر از نسخه
 انجام شود. یازموردن
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 :Layoutتنظیمات قسمت 

1. Background bar color:  را تغییر دهید. قسمترنگ این توانید مینوار امتیازدهی  ینهزمپسبرای تغییر 
2. Percentage bar color:  را تغییر دهید. قسمترنگ این توانید می یازدهیامتبرای تغییر رنگ نوار 
3. Show percentage value: خواهید مقدار نوار به درصد نمایش داده شود این گزینه را فعال کنید.می کهیدرصورت 
4. Percentage value color:  تغییر دهید رنگ این قسمت را تغییر دهید. را رنگ درصد در نوار امتیازدهی خواهیدیماگر 

 کلیک کنید تا تنظیمات شما ذخیره شود. Save Changesروی گزینه  نکنید که بعد از هر تغییراتفراموش 

 
 

  



 

 

 YITH WooCommerce Advanced Reviews افزونه ووکامرس با در پیشرفته سنجی نظر ایجاد

 

 7صفحه 

 :نیاز است توضیحات بیشتری را به شما ارائه دهیمبهتر تنظیمات این افزونه برای درک 

ن مه به ایدر ادا هکخش نظرات وجود دارد ب تریینپادر ، است شدهاضافههمراه توضیحات به ووکامرس  به در تصویر زیر محصولی
 بانام ایجداگانه بخش هب نظرات مدیریت رایبو در انتها  کنیدشاهده میمتنظیمات را  یرتأثو  شوداده میدموردنظر امتیاز  محصول

Reviews کنیم.بررسی میکه آن را هم با یکدیگر  رسیمیم 
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این لیست بعد از پر شدن فیلدهای ، ایمنمونه ارسال کرده عنوانبهیک نظر را  وجود دارد که نظرات متمحصول قس تریینپادر 
ارسال  ینظرسنجشود و با فشرده شدن دکمه ارسال به داشبورد وردپرس شما پیامی حاوی اطالعات آماده ارسال نظر می شدهخواسته

 کنیم.شود که در ادامه این قسمت را نیز بررسی میمی
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توانید مدیریت نظرات که در این قسمت می Reviews بانامشود ای به پنل مدیریتی شما اضافه میبعد از نصب افزونه گزینه
توانید نظرات را در صورت نیاز ویرایش کنید حتی می ،کنیدیا رد  یدتائبا چند کلیک ساده نظرات را  وبگیرید  به دستجدید را 

 سپس تائید کنید.
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