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 2صفحه 

آیا تا به حال به فکر طراحی سایت پرسش و پاسخ بوده اید؟ سایتی که کاربران سوال خود را بپرسندو دیگر کاربران نیز پاسخ 

 مقاله ساخت پرسش و پاسخ در وردپرس این موضوع را بررسی خواهیم کرد.بدهند.در 

 

 ساخت پرسش و پاسخ در وردپرسداستان آموزش 

AnsPress  یک افزونه جامع برای ساخت پرسش و پاسخ در وردپرس است. افزونهAnsPress  یک سیستم کامل پرسش پاسخ را

این افزونه  ریکپچا،ایجاد چند زبان و بسیاری از موارد دیگر پشتیبانی می کند.این افزونه از  به سایت شما اضافه می کند.

در موارد مشابه از  محبوب فقط به سوال و جواب محدود نمی شود،شما می توانید در بخش سوالات متداول،ایجاد تیکت و

 این افزونه استفاده نمایید.

 

 :AnsPressامکانات ویژه 

 مزیت:

 نتخاب بهترین پاسخاقابلیت رای دادن و  

 هشدار از طریق ایمیل و مرورگر 

 استفاده از شورت کد 

 و امکانات دیگر 

 

 AnsPress-Question And Answerنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

کنید و در قسمت بارگذاری،  ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلودیا از قسمت افزونه .1

 افزونه را بارگذاری کنید.

 سازی کنید.را تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس فعالAnsPress-Question And Answer یا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
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 .کنید مشاهده را افزونه نصب آموزش توانیدمی دارید مشکلی افزونه کردن نصب با کهدرصورتی

 نمایید. مراجعه AnsPress->Optionپس از نصب و فعال سازی به بخش 

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/anspress-question-answer/
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Pages 

Hide author credits :مخفی کردن اعتبار نویسنده 

Archives page: .صفحه ای را برای نمایش سوالات انتخاب نمایید 

Ask page :صفحه ایجاد سوال 

User page: صغحه نمایش پروفایل 
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Categories page: صفحه دسته بندی سوالات 

Tags page: صفحه نمایش برچسب ها 

Activities page: صفحه نمایش تمامی فغالیت های افزونه 

 .باشد داشته وجود صفحات تمام در[ anspress] کوتاه کد که شوید مطمئن اید، کرده ایجاد دستی صورت به را صفحات اگر

 ( کلیک نمایید.Save Pageبر روی )

 

Permalinks 

Question slug : متن قابل نمایش در لینک 

Question permalink: قالب لینک سوالات 

Base page title: عنوان اصلی صفحه سوالات 

Search page title: عنوان صفحه جستجو 

Author page title: عنوان نویسنده صفحه 

 ( کلیک نمایید.Save Permalinksبر روی )
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Layout 

Load assets in AnsPress page only?:  لودjs  وcss فقط در صفحه افزونه 

List avatar size: سایز آوارتار کاربران برای لیست سوالات 

Question avatar size: سایز آواتار کاربران برای نمایش سوالات 

Answer avatar size: سایز آواتار کاربران برای نمایش پاسخ ها 
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Comment avatar size: سایز آواتار کاربران برای نمایش نظر ها 

Questions per page: تعداد سوال در هر صفحه 

Answers per page: تعداد جواب در هر صفحه 

 ( کلیک نمایید.Submitبر روی )

 ( مراجعه نمایید.Post & Commentsسپس به بخش )

 

Numbers of comments to show: تعداد نظرات قابل نمایش 

Check duplicate:  بررسی محتوای تکراری 

Disable question suggestion: .این گزینه پیشنهادات سوال را غیر فعال می کند 

Show default date format: با فعال کردن این گزینه افزونه از تاریخ پیشفرض استفاده می نماید 

Show solved prefix: اگر پاسخی برای سوال انتخاب شده باشد،عبارت پاسخ داده شده به ابتدای آن سوال اضافه می شود 

Default question order: وضعیت پیشفرض سوال هنگام ایجاد 

Keep stop words in question slug:  افزونه کلمات کلیدی را در لینک مخفی نخواهد کرد.با فعال کردن این گزینه 

Minimum title length: حداقل طول عنوان برای عنوان سوال 

Minimum question content: حداقل کلمات برای محتوا سوال 
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Question editor?: )فعال کردن ویرایشگر برچسب)برای سوالات 

 

Answer editor?: )فعال کردن ویرایشگر برچسب)برای پاسخ ها 

Disable comments: غیرفعال کردن نظر برای سوالات 

Disable voting: غیرفعال کردن رای دادن به سوالات 

Disable down voting: ن غیر فعال کردن رای گیری پایی 

Close question after selecting answer:  اگر فعال شود کاربران به سوالات پاسخ داده شده نمیتوانند پاسخی ارسال

 کنند.

Default answers order: وضعیت پیشفرض پاسخ در هنگام ایجاد 

Minimum question content: حداقل کلمات برای محتوا پاسخ 

Disable comments: غیرفعال کردن نظرات برای پاسخ ها 

Disable voting: غیرفعال کردن رای گیری برای پاسخ ها 

Disable down voting: غیرفعال کردن رای گیری پایین برای پاسخ ها 

 ( کلیک نمایید.Submitبر روی )

 می توانید مروری از فعالیت های خود داشته باشید. AnsPressبا مراجعه به بخش 
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 بندی:جمع

با استفاده از این مقاله میتوانید وبسایتی ایجاد نمایید که کاربران سوالی بپرسند و دیگر کاربران پاسخی بدهند.اغلب این نوع 

 وبسایت ها دارای بازدید فراوانی هستند زیرا روزاننه تعداد زیادی سوال در گوگل جستجو می شود.
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