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است تا بتوانند ها یافت پاسخر و د سؤاالتارسال  برایوجود قسمتی محصوالت،  خرید برایاز دیگر نیازهای کاربران  سالم،
رش دهند. اگر شما هم از فروشگاه ساز ووکامرس اای محصول موردنظر خود را سفکنند و بدون دغدغه مقایسهمحصوالت را بررسی و 

 YITH WooCommerce Questions and Answersافزونه ووکامرس  در پاسخ و پرسش ایجادبرای توانید کنید میاستفاده می
کیفیت و کارایی محصوالت  ازلحاظهای منطقی و صحیح مشتریان خود را پرسش و پاسخ را به وردپرس خود اضافه کنید تا با

 کنید. دوچندانفروش خود را آگاه کنید و خود 

 

 YITH WooCommerce افزونه با ووکامرس در پاسخ و پرسش ایجادآموزش  داستان
Questions and Answers 

 اید ولی به علتدر مورد محصول داشته هاییلسؤااید و آمده است که محصولی را در سایتی مشاهده کردهبرای شما هم پیش حتما  
ها این دسته از خواهید همانند این سایتاید. اگر شما هم میخود از خرید آن منصرف شده سؤاالت واردکردننبود قسمتی برای 

خود  به مشتریان موقعبه یدهپاسخاین قسمت را به سایت وردپرسی خود اضافه کنید تا با  ا  حتممشتریان خود را از دست ندهید 
 YITHافزونه  ووکامرس است،ورپرسی  فروشگاه سازدانید یکی از بهترین همچنان که میخود موفق باقی بمانید.  وکارکسبدر 

WooCommerce Questions and Answers  کند، برای معرفی امکانات همراهی می ووکامرس در پاسخ و پرسش ایجادشما را در
 با ما همراه باشید. ویژه این افزونه

 

 است از: عبارت YITH WooCommerce Questions and Answers افزونهامکانات ویژه 

 سؤاالتایجاد محدودیت در نمایش تعداد  قابلیت 
 ها از دست کاربرقابلیت از دسترس خارج کردن پرسش 
 ها بدون امکان ارسال پرسش از طرف کاربراننمایش پرسش و پاسخقابلیت  
 قابلیت نمایش پرسش و پاسخ در زیر محصوالت 
 دارای مدیریت بسیار آسان و کاربردی 

 

 

 

 

 YITH WooCommerce Questions and Answersافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ ، این افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 ...ووکامرس در پاسخ و پرسش ایجاد برای
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 YITH WooCommerce Questions and Answersافزونه نصب 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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 کنید.بارگذاری، افزونه را 

 YITHافزونه را تایپ کنید و  YITH WooCommerce Questions and Answersیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
WooCommerce Questions and Answers  کنید. نصب و فعالکنید و سپس  جستجومخزن وردپرس  دررا 

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی
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 Questions and Answersروی 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 

 
 

 :Generalتنظیمات 

1. Questions to show: ه نمایش داد سؤالایجاد کنید که چند  سؤاالتتوانید محدودیتی در نمایش با تغییر این مقدار می
 شود.نمایش داده می سؤاالتفرض باشد همه این مقدار روی حالت پیش کهیدرصورتشود، 

2. FAQ mode:  های قبلی را پرسیدن نیستند ولی پرسش و پاسخ سؤالاین گزینه دیگر کاربران قادر به  یساز فعالبا
 کنند.مشاهده می

3. Reset Defaults: گزینه کلیک کنید.ن یبرای بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه روی ا 

 کلیک کنید. Save Changesبرای ذخیره تنظیمات روی گزینه 
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 Questions and Answersبه داشبورد خود برگردید و از نوار کناری )ساید بار( از قسمت  مجددا  ها برای مدیریت پرسش و پاسخ
 کلیک کنید. All discussionروی گزینه 

 
 

 

کنید روش مدیریت پرسش و پاسخ ایم را مشاهده مینمایش ایجاد کردهبرای پیش قبال  پرسش و پاسخی را که  بازشدهدر صفحه 
 سؤالخواهید پاسخ آن را بدهید. اول روی خود را پرسیده است و حاال شما می سؤالبه این صورت است که در زیر محصول کاربر 

بر روی  رسد( بعد از کلیکاقعی این ماشین به چند کیلومتر بر ساعت میاین است که سرعت و سؤالکنید ) پرسیده شده کلیک می
 شوید.هدایت می یدهپاسخبه قسمت ویرایش و  سؤالاین 
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 :بحث ویرایش

باال وارد کنید و  سؤالوجود دارد که در آن فیلد باید پاسخ خود را در جواب  (Questions & Answers)قسمتی بانام  تریینپادر 
ح توانید برای تصحیکلیک کنید تا پاسخ برای کاربر در صفحه محصول ارسال شود. در ضمن شما می (Respond)روی گزینه  سپس
 روزرسانی کلیک کنید.از قسمت باال استفاده کنید و در آخر روی گزینه به سؤال
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 مدیریتاست و از طرف  شدهارسالکاربر  کنید که پرسش از سمتنمایش این پرسش و پاسخ را مشاهده میدر تصویر زیر پیش
 است. شدهدادهپاسخنیز 

 
 

 بندی:جمع

توانید با این افزونه یک پرسش و پاسخ پیشرفته به محصوالت طور که در این آموزش مشاهده کردید به همین سادگی میهمان
های کاربران به جهت پیشرفت سایت خود استفاده کنید امیدواریم این در توسعه و رفع نیاز سؤاالتخود اضافه کنید و از همین 

 افزونه نیاز شما را در این زمینه برآورده کرده باشد.
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