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 به کاربران اجازه ویرایش نظراتشان را بدهیم؟گىنه چ

 2صفحٌ 

 ؟اید یداکردىپبعد از انتشار یک نظر نیاز بٌ ٍیرایش آن  حال تابٌآیا 

شاید کلهاتی  یا انلیی نظرتان را بگیرید، یيا غلطیادتان رفتٌ باشد کٌ  یدشا ،ديید یننظر  یتسا ٍبزنانی کٌ در یک  نثلا 
بٌ سایت انکان ٍیرایش نظرات یک ٍیژگی خَب است کٌ باید  ینبنابرا بیان نظرتان بٌ ذينتان رسیدى باشد، بًتر برای

 کنید. ٍردپرسی خَد اضافٌ

 

 را بدهیم؟ گىنه به کاربران اجازه ویرایش نظراتشانچداستان آمىزش 
ٍ یک نشکل بزرگ برای کاربران خَد بٌ  اند کردىاز آن دٍری  يا یتسا ٍبخَب است کٌ اکثر  نظرات یک انکان بسیاریرایش ٍ

 .اند آٍردىٍجَد 

برای  تَانید ین ینيهچن را بديید. نظراتشانیاد خَايید گرفت کٌ چگَنٌ بٌ کاربران اجازى ٍیرایش این نقالٌ بٌ شها در 
 دٍرى زنانی در نظر بگیرید.ٍیرایش نظر یک 

 را بدهیم؟ ا ویرایش نظراتشانیباید به کاربران اجازه حذف چرا 

 انا؛ ديند یننظر  کاربران اجازى درج بٌ ،ٍ نتن یهیلا ،، نام خانَادگیٍردپرسی بعد از دریافت نام يای یتسا ٍباکثر 
 کاربران نجاز بٌ ٍیرایش یا حذف نظراتشان نیستند.

 نظر آن را ٍیرایش کنند. ثبتبعد از  خَايند ینکاربران  اٍقات یبعض

نظر خَد را تغییر  خَايند ینکهی از کاربران يو  تعداد کلهات یا دستَر زبان است. اصلح دلیل این کار، ینتر  نتداٍل
 .ندزیاد کن یارا کو  ديند یا چیزی

 افرادی نهکن است بخَايند نظر خَد را حذف کنند.يهچنین 

 کٌ در باال گفتٌ شد، طَر يهان بًتر است بٌ کاربران اجازى ديید تا نظراتشان را ٍیرایش یا حذف کنند. دريرصَرت
نظر خَد را  بتَانند دقیق بعد از انتشار نظر، 01یا  5بعد از  نثلا  نی در نظر بگیرید،دٍرى زنا يا آنبرای  تَانید ین

 ٍیرایش یا حذف کنند.

شها  یتسا ٍببک لینک از  ساخت نبالایجاد دٍرى زنانی این است کٌ نهکن است اسپهر يا یا کسانی کٌ بٌ ددلیل 
خَد را  یتسا ٍبرا ٍیرایش کنند ٍ لینک  نظر شد، ییدتأنانی کٌ نظرشان زٍاقعی خَد را ثبت کنند ٍ  نظرات ،يستند
 کنند. اضافٌ

 کنید. یساز  فعالٍ  را نصب Simple Comment Editingابتدا باید افزٍنٌ در 
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 3صفحٌ 

 

 

 

 :Simple Comment Editingفزونه اامکانات ویژه کلیدواژه کانىنی 

 نزیت:

 برای ویرایش یا حذف نظر زمان مدتتنظیم  
 نامحدود صىرت بهنظرات ویرایش  
 رایگان 
 امکانات دیگرو  

  

 سراغ نصب این افزٍنٌ برٍید.بٌ 

 Simple Comment Editingنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

لَد کنید ٍ در قسهت بارگذاری، افزٍنٌ يا رٍی گزینٌ بارگذاری افزٍنٌ کلیک کنید ٍ از لینک زیر افزٍنٌ را دان یا از قسهت افزٍنٌ .0
 را بارگذاری کنید.

 سازی کنید. را تایپ کنید ٍ افزٍنٌ را نصب ٍ سپس فعال Simple Comment Editingیا اینکٌ از قسهت کلیدٍاژى  .2
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 4صفحٌ 

 
 

 

 

نظر خَد را  تَانند ینبعد از انتشار نظر  ٌدقیق 5ربران شها تا اک فرض یشپ طَر بٌافزٍنٌ  یساز  فعالاز نصب ٍ پس 
 ٍیرایش کنند.
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 5صفحٌ 

 برٍید. Simple Comment Editingافزٍنٌ بٌ بخش تنظیهات< سازی یسفارشبرای 

 
Edit Time in Minutesبتَانند آن را ٍیرایش کنند؟ شانار نظرشتنا پس از ٌچند دقیق : کاربران تا 

 کلیک نهایید. (Save Optionsز اعهال تغییرات بر رٍی دکهٌ )اپس 

 .با نقدار زنانی کٌ شها تعیین کردى اید نجاز بٌ ٍیرایش نظر استری را ننتشر کنند نظ اگر کاربرانحال 
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 6صفحٌ 

 
 بٌ یکی از نَشتٌ يای خَد نراجعٌ کنید،این صفحٌ را نی بینید.اگر 

 نی تَانند نظر خَد را ٍیرایش کنند. (برای ویرایش کلیک کنیدکلیک بر رٍی )با کاربران 

 تغییر نام،نام خانَادگی ٍ ایهیل نیستند.فقط نی تَانند نتن نظر خَد را تغییر ديند ٍ نجاز بٌ کاربران 
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 7صفحٌ 

 
 تنظیهات اعهال شدى ذخیرى نی شَد. (ذخیرىکلیک بر رٍی دکهٌ ) با 



 

 

 به کاربران اجازه ویرایش نظراتشان را بدهیم؟گىنه چ

 8صفحٌ 

 
پیام يشدار نهایش نی ديد،اگر  بٌ شها کلیک نهایید.پس از کلیک نرٍرگر (حذفحذف نظر نیز باید رٍی دکهٌ ) برای 

 ل کنید نظر شها حذف نی شَد.قب

 .کنید نشايدى را افزونه نصب آمىزش تَانید نی یددار  نشکلی افزٍنٌ کردن نصب با کٌ درصَرتی

 

 بندی: جمع
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 9صفحٌ 

 لذت بردى باشید. یدٍاریوان زى ٍیرایش نظراتشان را بديید.این آنَزش یاد گرفتید کٌ چگَنٌ بٌ کاربران اجادر 
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