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www.takbook.com

http://www.rozbook.com/


 pg. 3 

 

 

 کتاب بررسی تخصصی سخت افزار کامپیوتر )شماره 1(

 کتاب راهنمای امنیت در جومال )شماره 2(

 کتاب آموزش کوهنوردی )شماره 3(

 کتاب آموزش توییتر )شماره 4(

 

 )منتظر کتاب های بعدی باشید .... (

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

http://www.rozbook.com/computer-hardware-reviews.html
http://www.rozbook.com/security-guide-to-joomla.html
http://www.rozbook.com/climbing-training.html
http://www.rozbook.com/twitter-tutorials.html


 pg. 4 

 

ران :سخنی با سشما سرو  

 رزبوکدوستان و سروران عزیز و گرامی شما زین پس می توانید با مراجعه به پایاگه 

از جدیدترین کتاب هایی که توسط این وب  بزرگترین پایاگه دانلود کتاب الکترونیکی

 سایت منتشر می شود مطلع شوید :

 

گونه نقد و نظری می توانید به ایمیل زیر مراجعه فرمائید :در صورت داشتن هر   

 یمرز بوک تمام تالش خود را در جهت ارتقای فرهنگ کتابخوانی می کند و امیدوار

 یکه شما بزرگواران با همیاری و هاکری یکدیگر برای رشد و پیشرفت رزبوک قدم

 بردارید.

 لطفا ما را دنبال کنید !
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 Wordpress By Yoast Seoافزونه 

 

 

 

 همین به .هست و بوده اندازی راه از پس توجه قابل نکات مهمترین از یکی همواره ها سایت سئوی

 حثب به ای ویژه توجه وبمستران که هستیم موضوع این شاهد هم وردپرسی های سایت در دلیل

 در  نهافزو استانداردترین و بهترین ازکه  Yoast SEO افزونه ی. باشند داشته وردپرس سئوی

 .اردد را منظمی های رسانی بروز و رود می شما به وردپرس های سایت سئوی و سازی بهینه امر

 

 : کرد اشاره زیر موارد به توان می افزونه این های مزیت از

 است. رایگان -

 دارد. پم سایت کنترل امکان -

 است. یافته تغییر گوگل های الگوریتم آخرین با مطابق -

 دارد. قوی بسیار پشتیبانی تیم -

 دارد. منظم آپدیت -

 

 اکنون به آموزش های این افزونه می پردازیم : 
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 عمومی

 !کنیم  می شما مراجعه اطالعات ی گزینه به عمومی منوی در

 

 سپس و دکنی وارد تمایل صورت در را جایگزین متن کنید، وارد را را خود نظر مورد وبسایت نام

 !شرکت یا هستید شخص که کنید مشخص

 

 وبمستر ابزارهای

 

 اگر.)نمایید وارد را می شوند …و بینگ الکسا، به مربوط که هایی شناسه توانید می قسمت این در

 این در را آن وانیدت می و شماست به متعلق که دارید ای شناسه حتما هستید عضو ها سایت این در

 .(کنید وارد بخش
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 متاها و ها عنوان

 ستا   ”Yoast SEO“ افزونه این های بخش ترین مهم از یکی گفت توان می تقریبا قسمت  ابن

 .پردازیم می آن بخش هر بررسی که

 عمومی

 

 یا دشو نوشته سئو به مربوط ی جعبه در باید دوباره عناوین که کنید می مشخص قسمت این در

 بهترین المعمو که.  نمایید انتخاب آن توضیح از عنوان کردن جدا برای را عالمتی همچنین و خیر

 .باشد می( -) شده انتخاب کاراکتر همین حالت

 هک شود می پیشنهاد و دارد را حالت بهترین و شده انجام فرض پیش صورت به تنظیمات سایر

 .ندهید تغییری
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 اجتماعی

 

 ودخ اجتماعی های شبکه ی شناسه توانید می شما. است اجتماعی های کهشب به متعلق بخش این

 .نمایید وارد ها قسمت این در را

 

 سایت XML های نقشه

 چه دقیقا د،کنی تعیین توانید می آن تنظیم با شما و است سایت ی نقشه دارای نیز خود افزونه این

 .شود حذف آن از یا شود داده نشان شما سایت ی نقشه در مواردی
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 .کنید مشاهده را خود سایت ی نقشه توانید می ”XML Sitemap“ ی گزینه روی بر کلیک با

 عنوان اب دیگر بخش به باید نشود داده نشان کاربران برخی به سایت ی نقشه خواهید می اگر اما

 …بروید کاربر مپ سایت

 

 کاربر مپ سایت

 

 بماند خفیم آنها دید از سایت نقشه خواهید می که را کاربری سطوح از یک هر توانید می اینجا در

 .بزنید عالمت

 راجعهم بعدی تب به توانید می نباشند سایت ی نقشه جزء مشخصی، های گونه خواهید می اگر حال

 .کنید

 

 فرستنده های گونه
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 با انیمتو می! نشود داده نمایش سایت ی نقشه در رسانه ی گونه خواهیم، می ما مثال عنوان به

 .نماییم خارج سایت ی نقشه لیست از را آن رسانه ی گزینه روی بر کردن یککل

 ندیب طبقه بخش به باید کنید خارج خود سایت ی نقشه از را خاصی قسمت خواهید می اگر حال

  … بروید

 

 بندی طبقه

 

 در شماین از را آن توانید می قسمت هر زدن عالمت با اینجا در کنید می مشاهده که گونه همان

 !کنید محروم سایت ی نقشه

 که است جستجو فرمان میز ی گزینه فقط و شدند تنظیم فرض پیش صورت به نیز ها گزینه سایر

 .بودند کرده سوال آن مورد در زیادی دوستان
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 !کنید وارد بخش همین در و کرده دریافت توانید می را گوگل هویت کد اینجا در

 

 وگلگ سمت از آن همیت و است کسی چه سایت صاحب که همانیمف می گوگل به اینکار با واقع در

 (گوگل تایید یا هویت کد. ) شد خواهد تایید

 بخش این اب که کرده معرفی را Yoast های افزونه سایر که باشد می ها افزونه نیز بعدی ی گزینه

 !نداریم کاری

 …رویم می نوشته بخش در افزونه عملکرد سراغ به حال

 سئو وضعیت بررسی بخش در شکل تغییر

 

 صورت به که باشد می سئو وضعیت نمایش حالت در تغییر خورد، می چشم به که تغییری اولین

 .شود می داده نمایش راهنما چراغ یک
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 محتوا

 

 نوانع تا کنید کلیک Snippet Editor قسمت در توانید می عنوان توضیح و عنوان ویرایش برای

 .دهید تغییر را آن و درآورد شما برای ویرایش حالت به را توضیحات و

 

 عنوان ویرایش

 .کنید ویرایش را عنوان توانید می شده مشخص کادر روی بر کلیک با پایین تصویر در
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 نامک و آدرس ویرایش

 .دهید تغییر را آدرس نامک توانید می زیر، تصویر در شده مشخص کادر روی بر کلیک با

 

 توضیحات ویرایش

 .دهید تغییر را توضیحات توانید می تصویر در شده مشخص کادر روی بر کلیک با

 

 با شما. دباش می کانونی ی واژه کلید کردن وارد و محتوا بررسی به مربوط بخش این حاضر حال در

 .دهید تغییر را خود ی نوشته سئوی رنگ توانید می قسمت این در درست ی کلمه کردن وارد
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 پیشرفته

 

 اجازه جستجو موتورهای به توانید می شما اینجا در. دارد اشاره پیشرفته تنظیمات به یبعد ی گزینه

 .کنید مشخص را پیشرفته های ربات نوع همچنین و دهید بررسی ی

 

 اجتماعی های شبکه
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 می اریدبگذ اشتراک به اجتماعی های شبکه در افزونه این طریق از خود مطلب خواهید می چنانچه

 .دهید انجام را بخش این ظیماتتن توانید

 

 Akismetآموزش افزونه 

 

 

 

 وردپرس Akismet افزونه توسط اسپم های دیدگاه انتشار از جلوگیری

. باشد می برانکار با تعامل ملزومات و ها دغدغه از یکی ها سایت کاربران های دیدگاه به دادن پاسخ

 پاسخ روی رب راحتی به توانید نمی شما یابد یم افزایش شما سایت اسپم های دیدگاه که زمانی اما

 ظراتن حذف و تشخیص صرف را زیادی وقت باید. کنید تمرکز خود سایت کاربران نظرات به گویی

  .کند امید نا کار ادامه از را شما است ممکن که کنید اسپم

 

 کنیم؟ استفاده وردپرس اکیسمت افزونه از چرا

 و ساخته باشد می نیز وردپرس آوردنده پدید که Automattic شرکت توسط اکیسمت افزونه

 می تشکیل ها هرزنامه را سایت یک نظرات کل درصد ۸۳ اکیسمت گفته به. است یافته توسعه

 سایت به را شما سایت کاربران بتواند تا گیرد می قرار زیادی های لینک ها هرزنامه این در. دهند
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 اسپم های دیدگاه شناسایی کار توانید می شما یسمتاک افزونه از استفاده با. کنند منتقل خود

 .باشد راحت ها اسپمر از خیالتان و دهید قرار افزونه این عهده بر را( جفنگ)

 

 اکیسمت افزونه سازی فعال و API Key دریافت نصب، نحوه

 طریق زا را آن توانید می شما و دارد قرار وردپرس نصبی بسته در پیشفرض صورت به افزونه این

 بتواند تا ددار API Key یک به نیاز اکیسمت, آن سازی فعال از پس اما. کنید فعال ها افزونه بخش

 بخش از مطلب این ادامه در. کند منتقل وردپرس های جفنگ بخش به و شناسایی را اسپم نظرات

 .شوید شناآ اکیسمت افزونه سازی فعال نحوه با تا باشید همراه ما با وردپرس امنیت و ها افزونه
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 W3 Total Cashافزونه 

 

 

 

 راز دخواهن می همه. شنویم می تعریف سایتمان، بارکردن سرعت ی درباره کاربران از اغلب ما

 .بدانند را وردپرس سایت یک سریع بارگذاری

 

 یک زا که شوید مطمئن باید شده، رمزگذاری خوبی به های افزونه و خوب وب میزبانی بر عالوه

 از ما ی،انداز راه برای. کنید می استفاده مناسب( محتوا انتقال های شبکه) CDN و کش ی ذخیره

 صمیمت تقاضا، باالی حجم به توجه با. کنیم می استفاده W3 Total Cache نام به افزونه یک

 W3 Total Cache اندازی راه و نصب چگونگی مورد در گام به گام راهنمای یک ایم گرفته

 .کنیم یجادا ها مبتدی برای کش

 

 به منظور به را آن درست تنظیم و W3 Total Cache نصب ی نحوه شما به ما ،بخش این در

 W3 Total Cache ترکیب ی نحوه شما به همچنین ما. دهیم می نشان منافع، رساندن حداکثر

 .دکنی بارگذاری را خود سایت تر سریع بسیار بتوانید که دهیم می نشان CDN خدمات با را
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 Google Pageاز استفاده با را خود سایت عملکرد که کنیم می توصیه شدیدا شروع، از قبل

Speed و Pingdom Tools هارائ را بعد و قبل ی مقایسه یک شما به کار این. کنید بررسی 

 .دهد می

 :است شده داده نشان ما Pingdom نتایج تصویر زیر در

 

 

W3 Total Cache چیست؟ 

W3 Total Cache ردمو. است وردپرس عملکرد سازی بهینه ی افزونه ترین کامل و ترین سریع 

 AT & T، Mashable، Smashing: جمله از معروف های سایت از بسیاری اعتماد

Magazine، WPBeginner، دارد قرار دیگر، نفر ها میلیون و .W3 Total Cache تجربه 

 سایت های جنبه ی همه کردن کش شما، سرور عملکرد بهبود طریق از را شما سایت از کاربران ی

 .کند می بهتر شفاف، های CDN ی یکپارچه ی ارائه و دانلود زمان کاهش شما،

 

 وردپرس در W3 Total Cache نصب

 مانند) دیگر کش های افزونه تمام که شوید مطمئن باید ، W3 Total Cache نصب از قبل

WP Super Cache) افزونه این ندهد، انجام را کار این نصب از قبل شما اگر. اید کرده حذف را 

 .داشت خواهد مشکل سازی فعال هنگام در
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 شما و داریم دهد می نشان را وردپرس ی افزونه یک نصب ی نحوه که کامل بسیار راهنمای یک ما

 :ببرید کار به را زیر مختصر راهنمای توانید می یا. کنید استفاده آن از توانید می

 W3“ دنبال به. کنید کلیک افزودن«  ها افزونه روی بر و رفته خود دپرسور مدیریت پنل به

Total Cache” ببینید را زیر تصویر مانند نتایجی باید و بگردید: 

 

 .کنید فعال را افزونه سپس و کنید کلیک Install Now ی دکمه روی بر

 

 W3 Total Cache پیکربندی و تنظیمات

W3 Total Cache این. ددار زیادی بسیار های گزینه بنابراین است، قدرتمند اربسی افزونه یک 

 استفاده ها نهگزی این از چگونه دانند می که کسانی برای. باشد بد یا خوب چیز یک تواند می افزونه

 و پیچیده بسیار تواند می ها گزینه این مبتدیان، از بسیاری برای. باشد می طال معدن یک کنند،

 به توانید یم بنابراین کرد، خواهیم بررسی جزئیات با را ها گزینه این ی همه ما. باشد کننده گیج

 .یمکن شروع کلی تنظیمات با بیایید. کنید تنظیم و اندازی راه را W3 Total Cache درستی

 

 کلی تنظیمات
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 ی صفحه به توانید می وردپرس، مدیریت پنل در عملکرد منوی ی دکمه روی بر کردن کلیک با

 اولیه، اتتنظیم پیکربندی ی وسیله به را افزونه آن در که است جایی اینجا. بروید کلی تنظیمات

 ی هصفح در نه هستید کلی تنظیمات ی صفحه در که کنید حاصل اطمینان. کنیم می اندازی راه

 .دارد قرار آن در افزونه این که تبلیغات داشبورد

 

 

Page Cache چیست؟ 

 جادای مسئول گزینه این. است Page Cache بینید، می صفحه نای در شما که ای گزینه اولین

 گذاریبار بار هر با بنابراین شود، می بارگذاری که است ای صفحه هر برای ناپویا کش صفحات

 قابل رطو به گزینه، این کردن فعال با. شد نخواهد بارگذاری پویا صورت به کش ی صفحه صفحه،

 ارک کش ی صفحه چگونه اینکه دیدن برای. شد خواهد دهدا کاهش صفحه بارگذاری زمان توجهی

 :کنید مراجعه زیر تصویر به کند می
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 ردپرسو آید، می شما سایت به کاربر یک که زمانی کنید، می مشاهده معمول طور به که همانطور

 وردم صفحه کردن پیدا منظور به و ها داده پایگاه در را MySQL سواالت و PHP های اسکریپت

 فرایند نای. کند می تولید صفحه یک و کرده تجزیه را ها داده PHP سپس. کند می اجرا است،درخو

 نباشید مجبور که دهد می اجازه شما به کش ی صفحه کردن روشن. کند می استفاده سرور منابع از

 یک که هنگامی را شده کش ی صفحه از نسخه یک همچنین و کنید بارگذاری را سرور ی همه

 .دهد می نشان دهد، می درخواست را آن کاربر

 Disk:Enhanced روش کنند، می استفاده آن از مبتدیان بیشتر که مشترک های میزبانی برای

 ی همه و کنید، بررسی را Enable Page Cacheی جعبه باید شما. شود می توصیه شدت به

 .کنید ذخیره را تنظیمات
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 این که اآنج از. دهید انجام کش ی صفحه یک برای باید که است کاری همه این مردم، بیشتر برای

 چرا داد نخواهیم انجام را ی صفحه ی پیشرفته تنظیمات ما است مبتدی سطح کاربران برای راهنما

 .هستند کافی فرض پیش های گزینه که

 

 دلیل. گذریم می Object Cache و Minify، Database Cache های گزینه از نیز ما

 ی گزینه. دهند نمی ارائه ای بهینه نتایج تنظیمات، این با سرورها تمام که تاس این آن ی ساده

 .است Browser Cache دید، خواهید که بعدی

 

Browser Cache ؟ چیست 

 های ایلف را، تصاویر تمام آنها وب مرورگر کند، می دیدن سایت وب یک از کاربر یک که بار هر

CSS، ی ربهتج افزایش منظور به را موقت پوشه یک در کنسا های فایل دیگر و اسکریپتها جاوا 

 بسیار فحهص رود، می بعد ی صفحه به کاربر همان که زمانی ترتیب این به. کند می دانلود کاربر،

 .اشدب می موجود آنها مرورگر کش در ثابت های فایل تمام که چرا شد خواهد بارگذاری سریعتر

 Browser در زمانی محدودیت یک W3 Total Cacheدر Browser Cacheی گزینه

Cache فایل اشتند دهید، نمی تغییر را خود لوگوی روز هر شما اینکه به توجه با. کند می تنظیم 

 رد را Enable ی گزینه. زند نمی ای صدمه شما به ساعت ۲۴ مدت به کش که مانند ثابت های

 کلیک Save all settings ی دکمه روی بر و کنید فعال Browser Cache ی گزینه زیر

 « Performance ی صفحه به بیشتر تنظیمات برای دادید، انجام را کار این که هنگامی. کنید

Browser Cache کنید مراجعه. 
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 هنگامی. ایم کرده فعال ۴۰۴ جز به چیز همه تقریبا ما کنید، می مشاهده باال تصویر در که همانطور

 نظیمت خودشان خودکار طور به صفحه آن در زیر ماتتنظی ی همه کردید، ذخیره را تنظیمات که

 .شوند می

 

CDN چیست؟ 

CDN نه خود ثابت محتوای به دهد می اجازه شما به که باشد می محتوا انتقال ی شبکه مخفف 

 قادر را ماش این. کنید خدمت انبوه، سرور چندین طریق از بلکه وب میزبانی سرور یک طریق از فقط

 .کرد خواهد شما سایت وب سرعت افزایش و ورسر بارگذاری کاهش به

 رید،دا نیاز خود وردپرس سایت برای CDN یک به شما چرا و چیست CDN اینکه با رابطه در ما

 بتوانید که ید،کن بررسی را آن حتما که کنیم می توصیه شما به. ایم کرده تهیه اینفوگرافی شما برای

 فیگرا اینفو مشاهده. / بگیرید درست تصمیم یک
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W3 Total Cache از MaxCDN، Amazon S3، Rackspace Cloud و Amazon 

Cloud Front از مبتدیان برای وردپرس. کند می پشتیبانی MaxCDN نای.  کند می استفاده 

 یزیر برنامه حال در یا و کنند می استفاده CDN از که خورد می هایی سایت درد به فقط بخش

 پس کنید، استفاده CDN یک از خواهید می که کنید می فکر راگ. هستند آن از استفاده برای

 .کنید استفاده MaxCDN از کنیم می توصیه

 جادای خود MaxCDN داشبورد در Pull Zone یک که است این دهید انجام باید که کاری اولین

 روی بر آن از پس و Manage Zonesروی بر شوید، وارد خود MaxCDN حساب به. کنید

Create Pull Zone کنید کلیک. 

 

 .دهید ارائه خود pull zone برای اطالعاتی تا شود می خواسته شما از بعد ی صفحه در

 را آن بتوانید که طوری به بدهید Pull Zone این به نامی هر توانید می  : Pull Zone نام •

 .کنید شناسایی خود MaxCDN پانل در

• URL اصلی سرور  :URL با که کنید وارد را دخو وردپرس سایت وب http:// کی با و شروع 

 .یابد می خاتمه پایان در/  عالمت
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: مثال عنوان به کنید، وارد خواهید می که فرعی ی دامنه هر:  سفارشی CDN ی دامنه •

cdn.wpbeginner.com 

 .دهید ارائه توضیحات pull zone این برای:  برچسب •

 بسیار نبنابرای کند می جویی صرفه شما باند پهنای در سازی فشرده کردن فعال:  سازی فشرده •

 .بزنید تیک را کادر این که شود می توصیه

 : است آمده زیر در باال، در شده ذکر تنظیمات ی نحوه چگونگی از تصویر یک

 

 

 صفحه در. کرد خواهد ایجاد راMaxCDN، Pull Zone و کنید کلیک Create ی دکمه روی بر

 را ”wpb.wpbeginner.netdna-cdn.com“ این مثل URL یک شما به این بعد، ی

 به کنید یکپ یادداشت دفترچه یک از استفاده با متنی فایل یک در را URL این د، دا خواهد نشان

 .داشت خواهیم نیاز آن به بعدا که دلیل این

 

 می. تاس محتوا ی منطقه یک اندازی راه بعدی گام ایم، کرده ایجاد Pull Zone یک که حاال

 در مدیریت ی دکمه روی بر. دهید انجام خود MaxCDN داشبورد به رفتن با را کار این توانید
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 ی زبانه روی بر بعد، ی صفحه در. کنید کلیک اید، کرده ایجاد تازه که خود pull zone کنار

Settings به است، فرعی های دامنه کردن اضافه محتوایی، مناطق ایجاد از هدف. کنید کلیک 

 ی تجربه کاربر، مرورگر به مختلف فرعی های دامنه از محتوا، بندی صف با توانیم می ما که طوری

 کنید کلیک Custom Domains ی دکمه روی بر کار این انجام برای. ببخشیم بهبود را کاربر

 : کنید مشاهده را زیر تصویر. کنید اضافه متعدد فرعی ی دامنه چندین و

 

 .یدکن کلیک Update ی دکمه روی بر سادگی به کردید اضافه را سفارشی های حوزه که هنگامی

 وصیهت دهندگان ارائه بیشتر. است فرعی های دامنه برای CNAME سوابق اندازی راه بعدی قدم

 مختلف تنظیمات مدیریت منظور به و خود مشتریان به cPanel یک وردپرس میزبانی ی شده

 توضیح cPanel در را CNAME ی سابقه یک اندازی راه چگونگی ما. دهند می ارائه آنها، میزبانی

 .داد خواهیم

 درSimple DNS Zone Editor روی بر آن از پس و شوید وارد خود cPanel داشبورد به

 .کنید کلیک Domains زیر
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 ایجاد نگامه که ش فرعی ی دامنه نام. کرد خواهید مشاهده را زمینه دو با فرم یک بعد ی صفحه در

 ،cdnبرای مثال عنوان به. کنید وارد کردید، استفاده محتوا ی نطقهم

cdn.wpbeginnner.com دهید قرار را. 

 

cPanel ی زمینه در. شود می پر کامل ی دامنه در خودکار طور به CNAME، URL هشد ارائه 

 ماش از که است ی URL همان این. کنید وارد را ،pull zone ایجاد هنگام در MaxCDN توسط

 .کنید ذخیره یادداشت، دفترچه در را آن شد خواسته

 

 ،cdn1، cdn2 مثال، عنوان به کنید، تکرار خود فرعی های دامنه ی همه برای را برای روند همین

 همیشه CNAME ی زمینه و کند می تغییر حوزه نام تنها دفعه هر که باشید داشته یاد به. غیره و

URL توسط شده ارائه های MaxCDN ایبر pull zone شما که هنگامی. داشت خواهد را شما 

 اندازی اهر و وردپرس به بازگشتن زمان کردید، ایجاد فرعی های دامنه همه برای را CNAME سوابق

MaxCDN با W3 Total Cache است رسیده فرا. 

 پیکربندی ی جعبه تا بروید پایین آنقدر. بروید Performance » General Settings به

CDN ی گزینه. کنید پیدا را Enable و بزنید تیک را MaxCDN ای کرکره منوی از را CDN 

Type ی دکمه روی بر. کنید انتخاب onSave All Settings کنید کلیک. 
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 ”Authorization Key “ های زمینه برای خواهد می شما از که اطالعیه یک ذخیره، از پس

 اطالعات( با فرض پیش میزبانی یگذاریجا) ”Replace default hostname with“ و

 کنید کلیک ”Specify it here“ لینک روی بر. کنید انتخاب pull zone یک و دهید ارائه

 .برد خواهد CDN ی صفحه به را شما W3 Total Cache و

 

 سایت وب به را شما کار این. کنید کلیک Authorize ی دکمه روی بر بعد ی صفحه در

MaxCDN، در را کلید این. برد می کنید، می تولید مجوز کلید یک آن در که جایی W3 Total 

Cache در. کنید کپی “Replace site’s host name with” (میزبان نام جایگذاری 

 .کنید وارد اید، کرده ایجاد قبال که را فرعی ی دامنه( با سایت
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 در ماش سایت. دادید می انجام باید که است کاری ی همه این و کنید ذخیره را تنظیمات ی همه

 حاال .کند خدمت ،MaxCDN از استفاده با ثابتف های فایل به تا است شده پیکربندی حاضر حال

 از نه ندکن خدمت CDN فرعی های دامنه از باید تصویر های URL کنید، بارگذاری را سایتتان اگر

 :مثال عنوان به. شما سایت واقعی ی دامنه

http://www.wpbeginner.com/wp-

content/uploads/2010/08/w3totalcachecdnconfig.gif 

 :شود می جایگزین زیر لینک با

-nner.com/wphttp://www.wpbegi

g.gitotalcachecdnconfi3w/2010/08content/uploads/  

 که است یمعن بدان احتماال شوند، نمی بارگذاری CDN با شما ثابت های فایل از یک هیچ اگر حال

 مشخص ،W3 Total Cache در سفارشی های فایل لیست تنظیمات در مشخص را آن باید شما

 کنیم، یم استفاده تبلیغات برای که OIO Publisher ی افزونه برای را کار این مجبوریم. کنید

 :کرد خواهید مشاهده را Advanced گزینه بروید، CDN تنظیمات صفحه به شما اگر. دهیم انجام
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. نیدک اضافه شوند، شامل CDN در خواهید می که را یی ها پوشه و ها فایل ی همه ،سادگی به

 احیطر که هنگامی. دارد وجود هم شده رد های فایل لیست یک باشید، کرده توجه اگر همچنین

 نابراینب. شد نخواهد رسانی روز به لحظه همان شما style.css کنید، می رسانی روز به را کوچک

 قرار دهش رد های فایل لیست در کنید، ایجاد تغییر خواهید می که زمانی برای را آن توانید می

 خود MaxCDN داشبورد از را کار این توانید می خواهید، می پاکسازی بار یک فقط اگر. دهید

 .دهید انجام

 

 بو میزبانی های حساب اکثر روی بر ایم، داده قرار پوشش تحت کنون تا که چیزهایی ی همه

 می یدیگر بیشمار های گزینه با W3 Total Cache حال، این با. کنند می کار خوبی به سایت،

 سایت همه رد را آنها چرا و هستند، چه اینها که دهیم توضیح شما به که کرد خواهیم تالش ما. آید

 .کنیم نمی فعال هایمان

 

 کردن خرد
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 هر هک کند کمک شما به تا دهد می کاهش را شما ثابت های فایل ی اندازه سادگی به کردن خرد

 شده، خرد ایه فایل آن ایجاد اوقات گاهی حال، این با. کنید ذخیره توانید می که کیلوبایت مقدار

 یک این که گفت توان نمی. کند می ذخیره که است منابعی از بیشتر کند می مصرف که منابعی

 ربرانکا از ما. نباشد مناسب سروری هر برای است ممکن که گوییم می فقط. است وحشتناک تابع

 یکی این اب کاری که کند می توصیه ما به ما میزبان و ایم، شنیده شکایاتی آن ی درباره متعددی

 ظراتن به پس ،(سرور ی ویژه زبان با NOT SAVVY) هستید ما مثل هم شما اگر. باشیم نداشته

 !باشید کن گوش حرف و کنید عمل خود سایت وب میزبانی خدمات دهنده ارائه

 

 داده پایگاه کردن کش

 ینا. دهد می کاهش SQL queries کردن کش با را سرور بارگذاری ها، داده پایگاه کردن کش

 های سایت برای است ممکن کار این) کند می حذف را ها داده پایگاه کوئری پردازش زمان کار

 می رنظ به کردیم، این از استفاده به شروع ما که هنگامی(. نشود محسوب خاصی کار تر کوچک

. کنیم اموشخ را آن که کرد توصیه میزبانمان. کند می وارد بار زیادی مقدار سرور روی بر که رسید

 گزینه ینا از گوییم، می هم باز. کردند روشن ما برای را شده ساخته SQL کردن کش آنها عوض، در

 لود زمان روی بر چگونه که ببینید و دکنی امتحان را آن توانید می. کنید استفاده خودتان ضمانت با

 را آن توانید یم راحتی به نبود، مهم کافی اندازه به است تاثیر اگر. گذارد می تاثیر شما سایت شدن

 .کنند نمی توصیه میزبانی مشترک های حساب برای را کار این میزبان بیشتر. کنید خاموش

 

 موضوع کردن کش

 این. ودب خواهد نفعتان به موضوع کردن کش از استفاده پس ،دارید پویا بسیار سایت یک شما اگر

 دوباره سازیباز برای که دارید ای پیچیده های داده پایگاه کوئری شما که مواردی در عمده طور به

 .یدبگیر نادیده را آن لطفا مبتدیان،. گیرد می قرار استفاده مورد باشند، می قیمت گران
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 گیری نتیجه

 ودخ W3 Total Cache پیکربندی از است بهتر کردید، اندازی راه را یزچ همه شما که حاال

 صفحه هب دوباره باید شما. کشیدیم زیادی زحمات مقاله این در باشد، چه هر. بگیرید آپ بک یک

 واردات تنظیمات به مربوط بخش این. بازگردید خود W3 Total Cache عمومی تنظیمات ی

 .کنید کلیک Download روی بر خود سرور تنظیمات لفای دانلود برای. است صادرات /

 بر هنوز که کاربرانی از دسته آن به. باشید کرده مفیدی های استفاده مقاله این از که امیدواریم

 وب نمیزبا با CDN. کنند امتحان را آن که کنم می توصیه شدیدا اند، نشده مسلط CDN مفهوم

 MaxCDN از ما. کند می همکاری شما سایت کارایی افزایش و سرور بار کاهش منظور به و شما

 یک برای قطف را آنها. )دهید انجام را کار همین که کنیم می توصیه هم شما به و کنیم می استفاده

 (.کنیم می توصیه را آنها ما چرا که دید خواهید و کنید، استفاده ماه

 

 Google XML sitemapsافزونه 

 

 

 

 لینک تمامی دیدن امکان شما کاربران به که است محیطی سایت ی نقشه دانید، می که همانطور

 برای ای صفحه چنین داشتن و امری چنین .داد خواهد را شما سایت صفحات به مربوط های
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 همان یا sitemap ساخت برای فراوانی های افزونه. باشد می موثر بسیار جستجوگر موتورهای

 اکثر که باشد می yoast seo افزونه آنها ترین معروف از یکی که است موجود سایت ی نقشه

 .دارند آشنایی آن با افراد

 

 هستیم رو به رو HTML و XML سایت ی نقشه ی گزینه دو با همیشه سایت ی نقشه ایجاد در

 .داد خواهد را فایل نوع دو هر شما به افزونه نصب با که

 

 Google XML SiteMaps از استفاده با XML سایت نقشه ایجاد ی نحوه

 سازی لفعا از پس باشد می افزونه سازی فعال و نصب برداریم، باید همیشه مثل که گامی اولین

 Setting>> XML sitemaps بخش به  کار این برایی. شویم افزونه تنظیمات خش وارد باید

 .بروید

. اردد  زیادی بسیار تنظیمات Google sitemaps افزونه که  است این دارد، وجود که ای مسئله

 تمامی هم با !نباشید نگران اما بیاید نظر به کننده گیج کمی اول نگاه در است ممکن خاطر همین به

 .داد خواهیم قرار بررسی مورد را موارد
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 نشان ما هب را جستجوگر های موتور برای هایی گزینه میکنید، مالحظه باال تصویر در که همانطور

 فرمت توان یم همچنین و. نماییم فعال زدن تیک با را آنها انیمتو می آنها بررسی برای که دهد می

 .نمود مشخص XML و HTML صورت دو به را سایت ی نقشه

 

 سمتق در! است رسیده گیرند قرار سایت ی نقشه در است قرار که صفحاتی افزودن به نوبت حال

Additional pages یدباش می باشند، نقشه در باید که صفحاتی تمامی افزودن به قادر شما. 

 

 قسمت تنظیم ی اجازه که است این Google XML سایت ی نقشه خوب خصوصیات دیگر از

 یعنی.است شده تنظیم ها دیدگاه از فرض،تعدادی پیش صورت به که داد خواهد شما به را ها دیدگاه

 .ستا موجود ها پست برای دیدگاهی تعداد چه که کنید مشخص توانید می خود سایت ی نقشه در
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 خود یتسا ی نقشه در دارید تمایل که را مواردی فقط و کنید بندی تقسیم توانید می راحتی به

 .شود می انجام عمل این شکلی چه به که میکنید مالحظه تصویر در کنید، وارد

 

 آن دیدن از ار افراد ی بقیه و بزنید عالمت توانید می ببینند را نقشه این میخواهید که را افرادی

 .نمایید محروم

 

 و پست هر بعد به این از نمایید، ذخیره و داده انجام را تنظیمات این بار یک برای کافیست فقط

 .گرفت خواهد قرار سایت ی نقشه در اتوماتیک کامال صورت به شود، ایجاد که ای نوشته
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 Contact From 7افزونه 

 

 

 

 های ماژول بهترین از یکی contact form 7 بگوییم است بهتر یا وردپرس ما با تماس فزونها

 می شما هب وردپرسی سایت در رو ما با تماس فرم نام به فرمی دادن قرار امکان که هست وردپرسی

 .کنند می ارسال شما ایمیل به رو اطالعات فرم این تکمیل از پس شما کاربران که دهد
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 سفارش فرم جمله از مختلفی های فرم تا دهد می را امکان این شما به contact form 7 افزونه

 می که داد خواهد نمایش شما وبسایت در رو بخواهید شما که فرمی هرگونه و ما با تماس فرم ،

 شماره فیلد ، ایمیل فیلد ، متنی فیلد ، متن باکس جمله از مختفی های المان ها فرم این در توانید

 ارسال از جلوگیری برای همچنین. بدید قرار را باکس چک و رادیویی منوی ، انتخابی منوی ، تلفن

 .کنید استفاده افزونه این کپتچای از توانید می اسپم

 

 ایه فرم میتوانید که شود می مشاهده نصب از بعد افزونه این در تماس فرم پیشفرض بصورت

 .نیدک اضافه فارسی زبان جمله از مختلف های زبان به جدید فرم ایجاد گزینه توسط هم دیگری

 

 را نمایند ارسال را خود های سفارش بتوانند کاربران که ما با تماس فرم توانید می شما افزونه این با

 این ما و یدبده انجام نویسی کد که این بدون بسازید آسانی به را خود نیاز مورد های فرم.بسازید

 می وصیهت باشند تهداش مشکلی بدون و خوب ما با تماس فرم خواهند می که مدیرانی به را افزونه

 .کنیم

 

 : افزونه این امکانات از

 فرم ایجاد آسان مراحل -

 کاربر به فرم های پیام تنظیم -

 شما سایت صفحه بر امنیتی کد ایجاد -

 نویسی کد بدون عالی فرم ایجاد -

 شما سرور منابع از مصرف کمترین و باال لود سرعت -

 کد شورت توسط شما سایت وب جای هر در فرم دادن قرار امکان -

 استفاده شبخ این از میتونید و میشود اضافه شما وردپرس مدیریت به زیر بخش افزونه این نصب با

 .کنید
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 که هست ام با تماس نمونش بنویسید مختلف های فرم میتونید افزونه این از استفاده با شما خوب

 آن به دیمتعد خیلی امکانات میتونید شما اما دارد را قابلیت این افزونه این پیشفرض صورت به

 .ببینید عکس در میتونید رو کرد اضافه میشه فرم به که امکاناتی جمله از کنید اضافه

 

 تا اشیدب ما با کرد اضافه میشه عکس طبق داره وجود زیادی خیلی امکانات میبینید که همینطور

 .کنیم استفاده آن از و کنیم ایجاد ما با تماس فرم یه ادامه در

 

 ارسیف پیشفرض طور به باشه فارسی ما پنل زبان وقتی افزونه این هست که ای نکته اولین خوب

 .نیست زبان انتخاب به نیازی پس میشه

 زیر کلش به صفحه یه. میکنیم انتخاب رو افزودن منو زیر ← تماس منو از از میاییم ابتدا خوب

 .میشه باز ما برای
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 ضپیشفر طور به و نیست انتخاب به احتیاجی فارسی افزودن برای میبینید که همانطور خوب

 .میکنیم کلیک چیزی به زدن دست بدون افزودن گزینه روی بر پس شده انتخاب

 

 زبان و یدمیکن کلیک پایین افزودن دکمه روی کنید پیشفرض رو دیگه زبان یه بخواییم اگه:  نکته

 .میکنیم انتخاب را

 

 رسیب جز به جز صورت به ما میشه باز برامون صفحه یه میکنیم کلیک اول افزودن روی ما خوب

 .پایین به باال از میکنیم

 

 .دهید غییرت را فرم اسم میتونید "عنوان بدون" کلمه روی کلیک با است ما فرم اون عنوان این خوب
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 امکانات برچسب ساختن دکمه روی کلیک با میکنید مشاهده هم عکس توی که بعدی قسمت خوب

 .میشود اضافه فرم یک

 

 ونهنم مانند میشه اضافه خاصیت اون برای تنظیمات بخش یک امکانات از یک هر روی کلیک با

 : زیر عکس
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 کاربر عنیی اجباریه این آیا میگه که داره وجود( زدن تیک قابل متن) باکس چک یه چی همه از قبل

 .نه یا بشه تایید فرم تا کنه واردش باید حتما

 

 .بزارید بکنید میخواید که کاری اون طبق دارید دوست چی ره اون که میگیره نام یه بعد

id,class,size,maxlength مسلط نویسی کد به کسی بشه وارد حتما که نیستند الزم اینا 

 .کنه کار هارو استایل سری یه اینا با میتونه باشه

 .شهست نویسنده ایمیل ادرس منظورش نه یا بزارم براش آدرس آیا میگه که هم اکیسمیت بخش

 

 دهی مقدار میتونیم رو پیشفرض مقدار باشه داشته قبل از مشخصی مقدار یه ما فیلد این الزمه اگه

 پیشفرض رو ۰9عدد و بگیرید تلفن شماره کاربر از میخوایید شما گفت میشه که ساده نمونه یه کنیم

 .بفرسته و کنه تایپ رو اون از بعد کاربر که میدید قرار

 

 کاربر برای که بخش همین چپ سمت در رو اولی میشه داده شما به کوتاه دک عدد دو خرآ در خوب

 که تهس این ساده راهکار کنید وارد بعدی بخش عکس شکل به باید شما که طوری به بدید قرار

 بدید ییرتغ رو میشه داده نمایش کاربر به که فارسی اسم و کنید کپی رو چپ سمت های کد از یکی

 <p><br> های کد کنید توجه فقط بزارید رو خودتون کد داره که هیکوتا کد اون جای به و

 .نریزه بهم و بمونه باقی عادی حالت فرم که بمونن باید و بشن پاک نباید

 

 که وتاهیک کد صورت به رو میبینه کاربر که اونی یعنی مارو کار نمایش اون میاد بعدی بخش خوب

 پس یشهم داده نمایش کاربر به شده نوشته که رسیفا کلمات اون البته میده نشون ساخته افزونه

 .ببینند رو شما متن اون کاربر که میشه باعث اونا دادن تغییر
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 ارسال( مدیر) شما به که چیزی که اینه منظورش هست باال عمل متقابل هم بعدی بخش خوب

 ساخته افزونه توسط که هست کوتاه کد صورت به هم این کاربر اون طرف از پیام عنوان به میشه

 (ویژگی هر به میشه داده امکانات افزودن توی کوتاه کد) میشه

 

 غیره و: مپیا متن( کاربر اسم: )از مینویسه یعنی میشه ارسال ایمیل ما برای باال عکس طبق خوب

 "رسوردپ جنگل" گزاشتم من که سایتی اسم کنم عرض باید شده نوشته متنی یه آخر خط در فقط

 مقادیر که کنید توجه پس هستش هاست لوکال روی شده نوشته که هم تسای آدرس و هست

 .میشوند ایمیل شما به اینطور

 

 رزی عکس طبق که هست خاصی تنظیمات یه میشه ارسال ما برای ایمیل که بخشی کنار در خوب

 .میباشد
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 خود یا یکس به کاربر پیام این از نسخه یک بخواییم ما که هست این برای میبینید که بعدی بخش

 و یکندم ارسال را پیام فقط پیشفرض طور به چون هست ویرایش قابل البته که بشه ارسال کاربر

 .نمیشود ارسال اطالعات باقی

 

 سالار دکمه زدن از بعد کاربر که هست هایی پیام برای میکنید مشاهده عکس در که بخش این

 جودو خطا و موفقیت پیام است شده تهنوش امکانات همه برای کامل صورت به که میکند مشاهده

 .دارد
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 که یرهغ و کردن ویرایش برای حاال دارد وجود اضافه تنظیمات برای خالی بخش یه هم پایین در

 .کنید ادیت هارو کد و باشید بلد نویسی کد باید

 

 کنیممی یککل دارد قرار فرم عنوان پایین در که ذخیره گزینه روی صفحه اول میاییم هم اخر در و

 .است زیر عکس میکنیم مشاهده که چیزی

 

 کپی رو کد ینا ما خوب بدید قرار مطلبتون توی اونو میگه و میده ما به کد یه میبینید که همونطور

 : زیر صورت به میدیم قرار برگه یه توی و میکنیم

 

 توی رو کد ونا و دادیم قرار "لرن سون ما با تماس فرم" اسم به فرم واسه نام یه اومدیم ما خوب

 .میکنیم مشاهده رو نتیجه حاال و دادیم انشار و کردیم کپی محتوا
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 و عالی خیلی فرم این بسازید نظر مورد افزونه با باما تماس فرم یه تونستید شما میگم بریکت

 کنید رت زیبا و بدید بهش خاصی استایل راحت میتونید هستید بلد نویسی کد اگه و هست هوشمند

 وارد لطغ بار یه و درست رو اطالعات بار یه و میکنیم تست رو فرم این میاییم حاال ور فرمتون

 .میکنیم مشاهده رو نتیجه و میکنیم

 .شدیم رو به رو پیغام این با و کردیم وارد درست رو اطالعات ما

 

 لیو شهن ارسال ایمیلی نشه وصل سرور به چون میکنید نصب هاست لوکال روی وقتی ممکنه:  نکته

 .میکند ارسال سرعت به و داشت نخواهد مشکلی هیچ هاست توی

 

 WP Optimizeافزونه 
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 که, هاست نهرایا و ها دستگاه ارتباط برای منظم مجموعه یک از متشکل که داده پایگاه یا دیتابیس

 وب بانصاح حاال خوب. شد داده پایگاه یک ایجاد به منجر, وب جهانی شبکه توسعه و پیشرفت با

 هر, دهند زایشاف را اطالعات تبادل و ارتباط سرعت, داده پایگاه کردن بهینه با توانند می ها سایت

 به تماح, دارید سایتی اگر پس, شود می بیشتر سرورها روی بر فشار, باشد شلوغتر دیتابیس چه

 می امجان اصولی و سادگی به امر این آموزش این در که, کنید اقدام خود دیتابیس کردن بهینه

 … پذیرد

 

 .نیدک کلیک WP-Optimize افزونه روی سازی فعال و نصب از بعد خوب

 

 : کنیم می تقسیم بخش ۳ به که میشه باز افزونه این کاری پنجرهکه 
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Clean-up options  :مثل مختلف های گزینه زدن تیک اب تونید می قسمت این در : 

 

Clean all post revisions  :این که, دیتابیس روی مطالب های ترونوش کردن پاک 

 یرایشو محیط از ناگهانی بطور اگر تا میشه گرفته وردپرس خود توسط خودکار بصورت ها رونوشت

 یگهد, کردید ارسال رو پستتون که صورتی در که, باشید داشته آپ بک یک همیشه, شدید خارج

 .ندارید ها رونوشت این به نیازی

 

Clean all auto draft posts and posts in trash  :ارسال های پست کردن پاک 

 .دادید انتقال زباله سطل به که هایی پست و, نشده

 

Remove spam comments and comments in trash کامنت کردن اک: پ 

 .دادید انتقال زباله سطل به که هایی کامنت و اسپم های

 .نباشند جفنگ آنها ی همه شاید, ببینید ار نظرات است بهتر که:  کن پاک را نشده تایید نظرات

 .بزنید تیک را گزینه این نیست نیازی که:  کن پاک را استفاده بی موقتی تنظیمات

 .بزنید تیک را گزینه این:  کن پاک را ها بک پینگ

 .بزنید تیک را گزینه این:  کن پاک را ها بک ترک

 است مگابایت 167,۴ که دهد می نشان را دیتابیس فعلی حجم بخش این در که:  دوم بخش

 .کنیم می کلیک ها پروسه روی دیتابیس سازی بهینه پروسه انجام برای نهایت در و
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 ما ابیسدیت از شده بهینه فضای و, میده نشون رو سازی بهینه جزئیات میبینید زیر عکس در خوب

 

 کنه می پیدا کاهش تمگابای 156 به 167 از ما دیتابیس حجم, افزونه صفحه کردن رفرش با که
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 کلیک فزونها تنظیمات روی کافیه بپذیره انجام اتومات بصورت روند این هستید مایل اگر حاال خوب

 .کنیم

 

 .داریم کادر تا ۲ ما اینجا در خوب

 

 Enable) : ! گزینه خودکار سازی بهینه کردن فعال برای:  اتوماتیک پاکسازی تنظیمات -1

scheduled clean-up and optimization (Beta feature بزنید تیک رو ,

 ینترپای قسمت در,  ماه هر … یا هفته هر که کنید معین رو سازی پاک زمان تونید می و

 … بزنید رو دلخواهتون موارد تیک تونید می شما هم

 

 دار گهن را فیلتر اطالعات”  ی گزینه زدن تیک با تونید می قسمت این در:  کلی تنظیمات -۲

 مدت کی تا کنه داری نگه رو اطالعات تا کنیم تعریف فیلتر یک, زمان کردن مشخص با و” 

 … خاص

 

 

 اتیکاتوم سازی بهینه تنظیمات سازی ذخیره ی گزینه روی کافیه تنظیمات کردن ذخیره برای و

 . کنید کلیک
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 Google Analytics by Yoastافزونه 
 

 

 

 تا کند می بسیاری های کمک وبمستران به که است گوگل های سرویس از یکی آنالیز گوگل

 بتوانند و کنند بررسی و آنالیز را …و گوگل های دهی رتبه آن، در موجود مطالب سایت، صفحات
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 و کرده حل را موجود مشکالت دهد، می قرار ها آن اختیار در آنالیز گوگل که اطالعاتی به توجه با

 .کنند تالش شرایط بهبود برای

 

 …رویم می وردپرسی رانوبمست سراغ به حال

 پیشخوان به را یزآنال گوگل دهد، می قرار ما اختیار در افزونه یک امکانی هر برای وردپرس که آنجا از

 با بیایید پس. دهیم انجام خود وردپرس در را نظر مورد های بررسی تر راحت تا آورده ما وردپرسی

 …برویم آنالیز گوگل ی افزونه وردپرس آموزش سراغ به هم

 .باشد می Yoast محصوالت از دیگر یکی پیداست افزونه نام از که همانطور

 پیشخوان به ”Analytics“ منوی افزونه سازی فعال از پس کنیم، می اندازی راه و نصب را افزونه

 را افزونه ینا آنالیز، گوگل اکانت کردن وارد و آن به ورود با توانیم می که شود می اضافه وردپرس

 .کنیم متصل آنالیز گوگل صلیا سایت به

Setting 

 می کدام هر بررسی به که است موجود متعددی های tab بگویم بهتر یا ها گزینه بخش این در

 …پردازیم
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 Authenticate with your“ ی گزینه روی بر کلیک با توانید می شما قسمت این در -1

google account” ردپرسو در را آن و شوید متصل رید،دا آنالیز گوگل در که گوگلی اکانت به 

 .نمایید وارد را آن کد دستی صورت به یا و کنید تایید

 کلیک مامیت توانید می گزینه این زدن تیک با <<دانلودها و خارجی های کلیک کردن مشخص -۲

 .شوید مطلع ها دانلود تمامی و خارجی های

 ناشناس های داده ردیابی امکان -۳

 ناشناس های پی آی -۴

 توانید می ار است موجود …و ویرایشگر نویسنده، عنوان به و شماست سایت عضو که فردی هر -5

 !ویرایشگر یا ندهنویس مثال. باشند داشته دسترسی آنالیز گوگل به نباید که بگیرید نظر در افرادی جزء

 .کنید می عالف رغی خود وردپرس برای را آنالیز گوگل کلی صورت به گزینه، این زدن تیک با -6

 

Universal 

 

 .کنید فعال را نهگزی این توانید می دهید انجام جهانی صورت به را ها ردیابی خواهید می اگر -7

 تیک را گزینه این توانید می باشید داشته را بازاریابی و مندی عالقه های بخش خواهید می اگر -۸

 .بزنید

 .بگیرید ظرن در لینک مجوزهای برای ای شرفتهپی حالت توانید می گزینه این زدن تیک با -9
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Advanced 

1۰- Track downloads as  :انلودد گزارش صورت به را ها آن خواهید می که هایی بخش 

 توانید می که است موجود pageview و Events ی گزینه دو باشند؟ صورت چه به نمایید

 .کنید انتخاب

11- Extensions of files to track as downloads  :رشگزا خواهید می که فرمتی 

 .کرد اضافه توان می اینجا در نمایید دانلود را ها

1۲- Track full URL of outbound clicks or just the domain  :آدرس تمامی 

 لینک فقط یا دهد نشان را موجود های لینک تمامی باشد؟ صورت چه به دهد می شما به که هایی

 .شماست ی دامنه به مربوط که هایی

1۳- Subdomain tracking  :ها دامنه ساب تمامی نمایش 

1۴- Set path for internal links to track as outbound links  :نکرد تنظیم 

 داخلی های لینک آدرس

15- Label for those links  :ها لینک برای برچسب گذاشتن 

16- Tag links in RSS feed with campaign variables  :های لینک برچسب 

 اس اس آر فید به مخصوص

17- Allow anchor  :صفات برخی به بررسی و دسترسی ی اجازه 

 قسمت این در شده مشخص صفت افزودن -1۸

19- Custom code  :بخش نای در خود ی شده سفارشی کد از توانید می تمایل صورت در 

 .نمایید استفاده
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Custom dimensions 

 اشم تنظیمات تمامی کامل صورت به خواهید می اگر و است سفارشی های بخش برای قسمت این

 .کنید فعال را بخش این افزونه پرمیوم ی نسخه از استفاده با توانید می باشد سفارشی

 

Debug 

 

 آید می شپی اشکالی که مواقعی در توانید می آن کردن فعال با. است زدایی اشکال برای بخش این

 .نماید بررسی را اشکاالت دهید اجازه افزونه به

 

 ”google analitics“ منوی زیر در ”dashboard“ قسمت به رفتن با تنظیمات انجام از پس

 .کنید اهدهمش آنالیز گوگل یعنی مرجع وبسایت از دقیق آمار به توجه با را سایت روند توانید می
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  !بندی  جمع

 سئوی هب و کنید می بررسی آن در را خود سایت مدام و هستید آنالیز گوگل طرفدار هم شما اگر

 امن به ای افزونه Yoast ی مجموعه! دهیم خوب خبر یک شما به باید دهید، می اهمیت سایت

“google analytics”  از ار آنالیز گوگل توانید می وردپرسی سایت در آن نصب با که اختهس 

 .کنید بررسی خود وردپرس پیشخوان در بعد به این

 

 All in One SEOافزونه 

 

 

 

 خود نامب گزینه یک تنظیمات گزینه زیر وردپرس مدیریت پنل در افزونه سازی فعال و نصب از بعد

 .شود می اضافهAll in One SEO  افزونه

 .شوید افزونه تنظیمات وارد تا کرده کلیک آن روی

 .شوید می مواجه مختلف بخش چند با افزونه تنظیمات به شدن وارد از پس

General Settings 
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Home Page Settings 

Keyword Settings 

Title Settings 

Custom Post Type Settings 

Display Settings 

Webmaster Verification 

Google Settings 

Noindex Settings 

Advanced Settings 

 .پردازیم می افزونه این مختلف های قسمت به ادامه در

 

 General Settings یا عمومی تنظیمات

 ایبر که شود می شامل را عمومی تنظیمات یکسری پیداست آن عنوان از که همانطور بخش این

 سمتق این از پس. ندارد خاصی تغییرات به نیاز و است مناسب پیشفرض تنظیمات ها سایت اکثر

 .ندارد بیشتری توضیحات به نیاز

 

 Home Page Settings یا نخست صفحه تنظیمات

 .دارند کاربردی چه که مشخصه کامالً که شده تشکیل بخش ۴ از هم قسمت ینا

. شود یم داده نمایش نام این هم گوگل در که است شما سایت عنوان یا نام:  اصلی صفحه عنوان

 باشد ناسبم معنایی بار دارای هم که کنید استفاده مفهومی و کوتاه نسبتاً جمله یک از کنید سعی

 کاراکتر 6۰ از بیشتر اگر زیرا نباشد بیشتر کاراکتر 6۰ از هم آن اندازه و کلیدی تکلما دارای هم و

 .شود می داده نمایش چین نقطه بصورت گوگل در باشد
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 تگ در که است سایت مورد در مختصری توضیحات قسمت این:  اصلی صفحه توضیحات

description داکثرح. شود استفاده سمتق این در کلیدی کلمه چند از است بهتر. گیرد می قرار 

 .است مجاز کاراکتر 16۰ تا

 

 کلیدی کلمات یعنی است واضح که هم قسمت این(: شوند مجزا کاما با) اصلی صفحه های کلیدواژه

. یرندگ می قرار keywords متاتگ در و است رفته بکار سایت در زیاد که سایت های تگ متا یا

 گمتات ها ایرانی ما جهت همین به و شد می دهدا اهمیت گوگل توسط خیلی قبالً مورد این

keywords ولگ رو گوگل تا کردیم می پر سایتمون موضوع به ربط بی کلمات از انبوهی با را 

 گذشته ثیرتا دیگه کار سئو دوستان برخی گفته به ظاهراً ولی( ههههه بزنیم گول رو گوگل) بزنیم

 .کنید جداشون مه از),(   کاما با و کنیم وارد قسمت این در کلیدی کلمه تعدادی بهتره ولی نداره رو

 

 Keyword Settings یا کلیدی کلمات تنظیمات

Use Keywords  :فعال صورت در که شده تشکیل فعال غیر و فعال قسمت دو از گزینه این 

 این کنید استفاده کلیدی کلمات از خواهید می اگر. شود می فعال آن زیر در دیگر گزینه چند شدن

 (شود فعال است بهتر. )کنید فعال را گزینه

 که شوند یم فعال نیز زیر موارد گزینه این کردن فعال با و شده فعال گزینه این که کنیم می فرض

 .کنیم تنظیم را آنها باید

 

 گفته نآ عنوان در که همانطور قسمت این: متا های کلیدواژه برای بندی دسته از کردن استفاده

 بهتر). کند می استفاده متا های کلیدواژه در سایت های بندی دسته از تیک زدن صورت در شده

 (شود فعال است

 موضوعات این عنوان … و اخبار،دکوراسیون،ورزشی،آرایشی. است اینصورت به ما بندی دسته: مثال

 .کند می استفاده سایت هدر در کلیدی کلمات بعنوان را
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 کند یم عمل قبل قسمت مانند هم بخش این: متا های کلیدواژه برای ها برچسب از کردن استفاده

 در و ندک می استفاده کلیدواژه بعنوان ها بندی دسته از قبل قسمت در که است این آن تفاوت و

 (شود فعال است بهتر. )کند می استفاده واژه کلید بعنوان ها پست های تگ از قسمت این

 

Dynamically Generate Keywords for Posts Page/Archives  :رو تیک این 

 پستها شنمای برای را ای برگه خواندن < تنظیمات < وردپرس مدیریت پنل در که کنید فعال وقتی

 .دهد می نمایش برگه درآن را پست کلیدی کلمات خودکار که اید داده اختصاص

 

Title Settings 

. است مهم گوگل مانند جوجست موتورهای برای که است زیادی اهمیت دارای جهت این از بخش این

 بهتر نوانع که کنیم می انتخاب را هایی لینک معموالً ، پردازیم می جستجو به گوگل در که زمانی

 را سایت همم های قسمت تا میکند کمک ما به افزونه این دارد، بهتری محتوای برسد نظر به و دارد

 .کنیم سازی بهینه جستجو موتورهای برای

 

 .کنیم انتخاب عنوان نوع یک صفحه هر برای که دهد می امکان ما به افزونه قسمت این

 :مثال

 وب احیطر آموزش | وردپرس افزونه | وردپرس قالب | سایت طراحی – ابزار وب: اول صفحه عنوان

 (سایت نام | مطلب عنوان) یا( دهد نمایش را پست عنوان: )مطلب ادامه عنوان

 مطلب اصل سر بریم

 یا سیبازنوی عنوان نام با ای گزینه بینید می Title Settings قسمت رد که ای گزینه اولین

 .است عنوان بازنویسی

 (داره وجود زیادی اشکاالت ها افزونه این سازی فارسی و ترجمه در متاسفانه)
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 کار و دگرد فعال باید کنید تنظیم دلخواه بصورت را بخش این بخواهید که صورتی در گزینه این

 حانطرا از بسیاری کنه می بازنویسی استاندارد بصورت رو سایت عنوان که تاس این بخش این

 . کنند طراحی خود شیوه با رو title تگ است ممکن

 

 .کنید فعالش نبود فعال اگر ولی است فعال پیشفرض بطور معموالً

Capitalize Titles وانعن در که کند می تبدیل بزرگ حرف به را عنوان اول حرف گزینه این 

 .بزنید تیک بهتره اما خیر فارسی در ولی دارد کاربرد انگلیسی ایه

 رگبز حرف به را بندی دسته اول حرف قبلی خط مانند هم این:  بندی دسته عنوان بزرگسازی

 .کند می عمل ها دسته عنوان روی فقط و کند می تبدیل

 استایل و نشده دقت زونهاف این ترجمه در کردم عرض که همانطور: ها عنوان نوع به رسیم می حاال

 .است ریخته بهم خیلی افزونه

 

 عنوان یروبرو و نگرفته قرار آن جلوی قسمت هر به مربوط فیلد بینید می تصویر در که همانطور

 .است گزینه کدام به متعلق فیلد هر که شده مشخص قرمز رنگ با که گرفته قرار بعدی

 : قسمت این به مربوط های کد
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 : blog_title% -    شما بالگ عنوان 

     : blog_description% - اشم بالگ شرح 

     : page_title% - برگه اصلی عنوان 

     : page_author_login% - برگه این سندهنوی ورود 

     : page_author_nicename% - برگه این نویسنده قبل 

     : page_author_firstname% - (بزرگ حروف با) برگه این نویسنده امن 

     : page_author_lastname% - (بزرگ حروف با) برگه این نویسنده خانوادگی امن 

 .شوند می ظاهر مربوطه کدهای شورت فیلد هر عنوان روی کلیک با

 

 .کنید کامل بیشتری دقت با را است مهمتر ها بخش بقیه از که اول مورد چند

Home Page Title Format .1 نام: مثال بطور. کند می تعیین را لیاص صفحه : عنوان 

 دهیم می قرار اول صفحه در را توضیحات و سایت

 وب سایت نخست صفحه به اگر %blog_title% – %blog_description: %اینصورت به

 است اینصورت به عنوان که دید خواهید کنید مراجعه ابزار

 وب طراحی آموزش | وردپرس افزونه | وردپرس قالب | سایت طراحی – ابزار وب

 .است سایت توضیحات بعد و نام تیره خط از قبل قسمت

 عنوان هاتن توانید می. کند می مشخص را سایت های برگه عنوان قسمت این:  برگه عنوان فرمت. ۲

 .دهید قرار هم سایت نام عنوان از بعد یا دهید قرار را برگه

 مطلب امهاد صفحه به مربوط چون است همترم ها عنوان دیگر از قسمت این:  نوشته عنوان فرمت. ۳

 .هیدد قرار قسمت این در را عنوان فقط ست بهتر بنده نظر به. است single همان یا ها پست
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 عنوان و دسته نام با دسته عنوان بودن کوتاه دلیل به قسمت این:  بندی دسته عنوان فرمت. ۴

 .شود داده نمایش سایت

 .کنید تکمیل خود سلیقه به توانید می را دیگر های بخش

 

 Custom Post Type Settings بعد قسمت

Custom Post Type Settings مختلف صفحات در سئو افزونه تنظیمات سازی فعال برای 

 . رود می بکار … و فروشگاهی های افزونه ، ها برگه ، ها پست مانند

 یا بزنید تیک را ها نوشته نهگزی باشد، فعال اصلی های نوشته در فقط خواهید می اگر مثال بطور

 .بزنید تیک را بودید مایل که کدام هر

 

 Display Settings بعدی قسمت

 یتسا مدیر به ها بخش یکسری نمایش برای فقط ندارد سایت سئوی در زیادی اهمیت قسمت این

 .دش خواهید بخش این کاربرد متوجه زیر تصویر مشاهده با. رود می کار به مدیریت پنل در

 نندما کنید فعال را ها نوشته تیک شما اگر Display Settings بخش در افزونه تنظیمات در

 رنگ با هک. شود می داده نمایش افزونه این به مربوط های گزینه ها نوشته همه قسمت در زیر شکل

 .تاس مدیر به اطالعات نمایش آن کار مشخصه آن عنوان از که همانطور است شده مشخص قرمز
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Display Menu In Admin Bar  گزینه نمایش برای هم گزینه ن: ای All In One Seo 

 .است وردپرس راست منوی در

 

Display Menu At The Top   :نمایش عدم یا نمایش برای قبلی مانند هم این SEO در 

 .شود می استفاده مدیریت پنل باالی نوار

 در ثبت هنگام سایت هویت ییدتا برای که است Webmaster Verification بعدی قسمت

 ایدب کنید می ثبت وبمستر گوگل در را سایت که زمانی مثال بطور. است … و جستجو موتورهای

 می یشنهادپ را روش چند گوگل کار این برای. دارید عهده بر را سایت این مدیریت که کنید تایید

 Google اول متقس این در که کد و تگ یا و هاست روت در فایل آپلود مانند کند

Webmaster Tools وارد قسمت این در را کردید دریافت وبمستر در ثبت از پس که کدی 

 .کنید می

Bing Webmaster Center و Pinterest Site Verification عمل گوگل مشابه هم 

 .کنید

 

 NextGEN Galleryافزونه 
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 اسکریپت وجود با خب.باشند اشتهد تصویر گالری یک یا عکس اسالیدشو به نیاز سایتها اکثر شاید

 وردپرس در شههمی از تر راحت را امکان این بار این اما نیست سختی کار فراوان آماده های کد و ها

 معرفی شما هب ساده حال عین در و قدرتمند افزونه یک میخواهیم امروز. ایم ساخته آماده شما برای

 یجادا آموزش ضمن در. …نمائید ایجاد عکس یگالر یک میتوانید راحتی به آن وسیله به که کنیم

 …دارد وجود قدم به قدم و تصویری صورت به هم عکس گالری

 

 ور افزونه این نام ها خیلی ممکنه که است NextGen Gallery داشتنی دوست افزونه این خب

 دپرسور سعک گالری های افزونه ترین قابلیت پر و ترین منعطف از یکی افزونه این. باشند شنیده

 که فراوانی تتنظیما با را آنها و کنید ایجاد مختلف های گالری راحتی به میتوانید شما که میباشد

 .آورید در دلخواه شکل به دارید اختیار در

 

 رو nextgen gallery واژه یا و کنید نصب کنید دانلود یا) کنید نصب را افزونه ابتدا شروع برای

 add نهگزی زیر شکل طبق مدیریت سایدبار در فعالسازی از پس(  کنید جستجو ها افزونه بین در

gallery / images نمائید انتخاب رو. 

 

 یک ایدب است بار اولین برای چون که میشوید مواجه زیر صفحه با قسمت این روی بر کلیک از پس

 .بدهید خود گالری به دلخواه نام یک قسمت این در نمائید ایجاد گالری
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 پلودآ صفحه با آن از پس نمائید کلیک add gallery روی بر گالری یک نام نمودن وارد از پس

 بانتخا را خود های عکس و کنید کلیک browse روی بر قسمت این در میشوید مواجه ها عکس

 (کنید انتخاب هم با عکس چندتا میتوانید) نمائید

 

 بین در بروید نوشته افزودن/  حهصف ایجاد قسمت به حاال خب.رسید پایان با ها عکس آپلود کار

 .نمائید کلیک زیر شکل مطابق nextgen عکس گالری گزینه روی بر ویرایشگر های دکمه
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 .نمائید انتخاب رو ها عکس نمایش نوع و تصویر گالری نام شده باز پنجره از

 
 

 

 Really Simple CAPTCHA افزونه
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 نصب از پس و ددا خواهد را ساده کپچایی یا امنیتی کد از استفاده امکان 7 تماس فرم به افزونه این

 .شود می ایجاد فرم، ابزار جعبه در

 

 افزونه رایب تنظیماتی که باشید نداشته انتظار سازی فعال از پس. کنیم می فعال و نصب را افزونه

 فقط نآ دندی برای و ندارد تنظیماتی هیچ افزونه این زیرا کنید مشاهده وردپرس مدیریتی پنل در

 .کنید مراجعه 7 تماس فرم به باید

 

 همان هک برچسب ساخت پنل به امنیتی کد ی گزینه کنید، می مالحظه باال تصویر در که همانطور

 تنظیمات نیمتوا می آن روی بر کلیک با. است شده اضافه باشد، می 7 تماس فرم تنظیمات ابزار جعبه

 .کنیم مشاهده را آن
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 گزینه دو تنظیمات اعمال از پس. شود می انجام سادگی به افزونه ظیماتتن که کنید می مشاهده

 کد و ویرتص نمایش برای رنگ قرمز کادر. بینید می را ”ورودی ی زمینه برای“ و ”تصویر برای“ ی

 .اییدنم وارد آن در را کد بتوانید شما که است ای جعبه برای رنگ آبی کادر و باشد یامنیت

 قرار  الارس ی گزینه از قبل فرم، در یعنی چپ سمت در و کرده انتخاب را دو هر توانید می حال

 .دهید
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 نتیجه تا هیدد قرار نظر مورد ی برگه در را فرم به مربوط کد شورت توانید می فرم ی ذخیره با حال

 .کنید مشاهده را حاصل

 

 

 !  بندی جمع

 اما تاس فرم ساخت ی حوزه در وبخ بسیار رایگان های افزونه از یکی اینکه با هفت تماس فرم

 دیگر نیتیام کدهای همچنین. بود آن در امنیتی کد نبود داشتند، آن با کاربران همیشه که مشکلی

 فرمساز نای برای اختصاصی که کردیم معرفی را ای افزونه امروز اما پذیرفت نمی خود در نیز را

 .دهد می را امنیتی کد داشتن امکان آن به و شده ساخته

 

 Duplicate Postافزونه 
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 است ممکن همچنین. اندکرده انتخاب را خاصی ساختار خود مطالب انتشار برای ها،وبسایت یشتر

 نوشته، هر برای باشیم مجبور ما و شود تکرار نوشته هر در خاصی تنظیمات و دلخواه هایزمینه

 ندارد؟ ودوج وردپرس در بهتری راه آیا اما. بنویسیم دوباره را هامتن یا تنظمیات این تمام

 

 نظرات کارها،نمونه مثل، هاییبخش ها،برگه و هانوشته بخش جزءبه ما سایت روی است ممکن

 کردن کپی برای ایدکمه اگر. باشد داشته وجود (PostType) دیگر هایپست انواع یا مشتریان

 .دارد یزیاد بسیار تاثیر کاری سرعت در. باشد هانوشته نوع این

 

 کپی دکمه محصول، ویرایش هایدکمه کنار در شد، معرفی ووکامرس سازفروشگاه که ابتدا همان از

 حصولم هر برای نباشد نیاز و ساخته محصول از کپی یک راحت خیلی تا داشت وجود محصول کردن

 به را ایکمهد چنین و نبرده پی دکمه این اهمیت به وردپرس هنوز اما. داد انجام را تکراری کارهای

 منظور همین رایب Duplicate Post یافزونه. است نکرده اضافه هابرگه و هانوشته گرویرایش

 ترینکاربردی و ترینساده از یکی به و جهان، سراسر در کاربر ۸۰۰٫۰۰۰ از بیش با و شده طراحی

 .است شده تبدیل وردپرس هایافزونه

 

 Duplicate Post یافزونه با کردن کپی یدکمه افزودن

 .کنیممی کلیک افزونه بارگذاری روی و رفته افزودن < هاافزونه بخش به

 .زنیمیم را افزونه کردن فعال یدکمه درنهایت و کرده کلیک نصب روی و بارگذاری را افزونه

 انجام ار افزونه این تنظیمات و رفته Duplicate Post < تنظیمات بخش به توانیممی حال

 .دهیم
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 چه یا شده کپی ،(هبرگ یا) نوشته کردن کپی زمان در چیزهایی چه که کنید انتخاب توانید،می شما

 !نشود کپی چیزهایی

 

 قرار کپی ینوشته در نیز نوشته به شده ضمیمه هایفایل Copy attachement زدن تیک با

 .گرفت خواهد

 

 و هادسته آیا کنیم، ینتعی توانیممی نیز Do not copy these taxonomies بخش در

 .نه یا شود تکرار کپی ینوشته در هابرچسب

 

 .گرددمی اضافه دکمه دو ها،نوشته انواع ویرایش بخش در

 

 : New Draft ما و( نویسپیش درحالت)شودمی آماده مطلب از کپی یک دکمه، این زدن با 

 .کنیم منتشر ویرایش از بعد را نوشته این توانیممی
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 : Clone ینوشته. اشدب شده منتشر اصلی ینوشته اگر. کندمی کپی را نوشته مستقیما دکمه این 

 و کندمین کار فارسی وردپرس در دکمه این. )شودمی منتشر ویرایش از قبل مستقیما نیز کپی

 .(نیست هم آن از استفاده به نیازی

 

 WordPress Importerافزونه 
 

 

 

 وجود فایلی هی ها این از برخی بین در کردید دانلود یا خریدید ور قالبی یه وقتی حال به تا حتما

 و یماتتنظ از اطالعاتی حاوی فایل این,  باشه چی نمیکنه فرق اسمش حاال XML پسوند با داره

 دیدید و شدمو که قالبی یه مثال هستش … و کوتاه کدهای ایجاد ی نحوه,  برگه,  قالب منو ساختار

 مواردش یرسا و ها برگه همچنین خورید می مشکل به و کنید تنظیم و اون ودم شبیه تونید نمی ولی

 میشه هک داره وجود وردپرس در امکانی خاطر همین به, کنید تنظیم و ایجاد پیشنمایش شبیه رو

 ابزارها سمتق در امکان این کنیم ریزی برون xml فایل یه کردیم تنظیم و اندازی راه که سایتی از

 دارای هک میبینید برید(  ابزارها«  نمایش گزینه مدیریت قسمت در)  قسمت این به اگه باشد می

 .هست ریزی برون و ریزی درون دوتاش و هستش گزینه سه

 WordPress Importer وردپرس Xml فایل ریزی درون افزونه
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 ابلیتق و امکان واقعا)  بشه ریزی برون هایی قسمت چه کنیم می مشخص ریزی برون از استفاده با

 فایل ونهم که کنیم ذخیره باید رو فایلی یه ریزی بروز عملیات از بعد(  هستش ای العاده فوق

xml اوردیم دست به رو فایل این اینکه از بعد.هستش … 

 

 مشکل بدون وردپرس در ریزی درون آموزش

 تیمدیر قسمت در,  کنید نصب رو wordpress importer افزونه باید کردن ریزی درون واسه

 باید رو رسوردپ گزینه میشه باز که ای پنجره در کنید کلیک ریزی رون«  ابزارها گزینه روی سایت

 .کنید دقت زیر تصویر به کنید انتخاب

 

 کنید کلیک wordpress روی بشه انتخاب وردپرس گزینه باید ریزی درون از قسمت این در

 شیدبا داشته توجه هست مشخص زیر رتصوی در که میشه ظاهر براتون زیر تصویر مثل ای پنجره

 توسط میشه ظاهر پنجره این نباشه نصب wordpress importer ریزی درون پالگین اگر

 شده ادهد قرار پالگین لینک هم پایین قسمت در)  کنید نصب رو پالگین باید که میگه و وردپرس

 . (کنید نصب دستی صورت به خواید می اگر
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 ملیاتع و پالگین کردن فعال گزینه روی میشه ظاهر براتون که ای حهصف در پالگین نصب از بعد

 رو ریزی درون فایل شما از که میشه شاهر براتون دیگه صفحه یه سپس کنید کلیک ریزی درون

 .خواد می

 

 کمهد روی و کنید انتخاب رو گرفته قرار شما وردپرس قالب داخل که xml فایل قسمت این در

 در مثال یلفا انتخاب برای قسمت این در مهم نکته,  کنید کلیک آن ریزی روند و پرونده بارگذاری

 شهمی مربوط هاست جانب از سایت محدودیت به این که بایت مگا ۲ شده نوشته ما تصویر این

 شحجم شما ریزی درون فایل اگه حاال. باشه متفاوت عدد این هاست سیستم به بستگی ممکنه

 این رفع رایب کنید مطالعه تونید می رو زیر های لینک کنیم چیکار باید هست اندازه این از زیادتر

 مشکل
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 وردپرس در آپلود حجم میزان افزایش

 وردپرس xml ریزی درون فایل حجم کردن کم نحوه

 میشه باز زیر تصویر مثل صفحه یه فایل شدن بارگذاری از بعد

 

 به نام ینا کنه نمی فرقی انگلیسی یا سیفار به خودتون اسم مثال کنید وارد نام یک اول فیلد در

 کاربری نام دوم بازشو کادر در,  شد خواهد شناخته میشه ریزی درون که مطالبی نویسنده عنوان

 Import Attachments بخش تر پایین. کنید انتخاب رو کردید ایجاد نصب هنگام که سایتتون

 هم اه فایل خواهید می کنه می والس که باشد می ریزی درون فایل پیوست های فایل به مربوط

 submit دکمه روی پایان در و بزنید رو گزینه این تیک باید که … و تصاویر مثل بشه ریزی درون

 .کنید کلیک

 

 داره ریزی درون فایل و ریزی درون نحوه به بستگی حاال بشه انجام موفقیت با ریزی درون که وقتی

 همچنین و !All don پیغام پایین در و هست شدن یزیر درون نشانه که میشه ظاهر کدهایی اغلب

have fun! صورت به میشه ظاهر که کدهایی. میشه داده نمایش Failed to import هست 

 نیست صورت این به اما,  هست موفقیت عدم معنای به Failed این کنم می فک دوستان اغلب که

 پیغام سرعت بود کم خاطر به اگر دباشی داشته توجه. شده انجام درست ریزی درون عملیات و

have fun شد مواجه مشکل با وردپرس در ریزی درون و نشد داده نمایش ها نوشته درپایین 
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 have گزینه روی حتما پایان در. بشه انجام کامل ریزی درون تا کنید رفرش را صفحه مجددا

fun ( ببرید لذت یعنی  )برگردید پیشخوان به تا کنید کلیک. 

 

 Wordfence Securityافزونه 
 

 

 

 های راه اروزه این. باشد می سایت امنیتی امر به رسیدگی ها، وبسایت مدیران مهم وظایف از یکی

 تندهس گشا مشکل ها آن از خیلی که شود می معرفی وبسایت یک امنیت حفظ برای زیادی بسیار

 سایت و ها سیستم سایر مانند یزن وردپرس در طرفی از. زنند می تخریب به دست دیگر بسیاری و

 شود می معرفی یمتعدد های افزونه آن، کنار در اما کنید پیاده را امنیتی موارد تمامی توانید می ها

 .کند می کمک شما به وردپرسی سایت امنیت حفظ در که

 

 Wordfence“ ی افزونه امنیت، حفظ در وردپرس های افزونه  بهترین و ترین سرشناس از یکی

Security” ما توبسای هک، مقابل در و کرده محافظت آن از سایت، کردن اسکن با که باشد می 

 .سازد می ایمن را
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 افزونه اندازی راه و نصب

 کردن عالف از پس. کنیم می فعال و نصب ها افزونه مسیر در و وردپرس در را نظر مورد ی افزونه

 .شود می ظاهر پیشخوان چپ تسم منوی در ”wordfence“ عنوان با ای گزینه افزونه،

 

 به که است یتنظیمات بگوییم بهتر و منوها زیر دارای کنید، می مالحظه باال تصویر در که همانطور

 .پردازیم می ها آن بررسی

 

 

Options 

 اختهپرد آن به کاری هر از قبل تا باشد می ها قسمت مهمترین جزء اصلی تنظیمات بخش همیشه

 .شود
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 بخش با ما. اشدب می رایگان غیر و رایگان بخش دو دارای ها افزونه از بسیاری مانند نیز افزونه این

 .کنیم می بررسی را رایگان بخش و نداریم کاری آن پرمیوم

 

 : Enable firewallافزونه در آتش دیوار همان یا امنیتی سد کردن فعال 

Enable login security :  امنیتی ی افزونه سازی عالف 

Enable Live Traffic View  :گذارد می نمایش به را سایت های ترافیک تمامی. 

 می متناعا آن به پرداختن از و باشد می افزونه رایگان غیر ی نسخه به مربوط بعدی ی گزینه سه

 .کنیم

Enable automatic scheduled scans  :در شده تنظیم های وقت سر و منظم اسکن 

 سایت

Update Wordfence automatically when a new version is released 
 .شوند می منتشر آن جدید های نسخه که زمانی در افزونه خودکار رسانی بروز
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Where to email alerts  :ایمیل آدرس به شده اسکن گزارش خواهید می که صورتی در 

 .کنید وارد را ایمیل قسمت این در توانید می شود، ارسال شما

Security Level  :کنید مشخص کشویی منوی از را اسکن نوع توانید می قسمت این در. 

How does Wordfence get IPs  :افزونه روی بر پی آی آدرس تنظیمات 

 ! بروید Advance قسمت سراغ به سپس و کنید ذخیره Basic بخش در را تنظیمات

 

Alerts  :می ماش ایمیل به فیکیشننوتی ارسال مشمول که هایی گزینه توانید می قسمت این در 

 .بزنید تیک را شوند

Email summary  :شما برای باید ای برنامه چه طبق گزارشات ی خالصه که کنید تعیین 

 .شود ایمیل
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Live traffic view  :صورتی چه به سایت ترافیک که کنید مشخص توانید می بخش این در 

 .شود داده نمایش

Scan to include  :تمایل شما که شود می هایی گزینه کردن مشخص به طمربو بخش این 

 .شوند اسکن باید ها قسمت کدام کنیم می مشخص عبارتی به و باشند موجود سایت اسکن در دارید
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Firewall rules  :باشد یم فایروال همان یا آتش دیوار تنظیمات و قوانین به مربوط بخش این. 

Login security options  :و ورود ایمنی نوع توانید می آن کردن تنظیم با قسمت این در 

 .کنید کنترل را سایت به خروج

 … اضافی تنظیمات سایر و

 .کنیم امنیتی اسکن را خود سایت و رفته اسکن قسمت به توانیم می حال
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Scan 

 

 و کند می فعالیت به شروع افزونه ،”Start a wordfence scan“ ی گزینه روی بر کلیک با

 قسمت در فرآیند، اتمام از پس. کند می نتیجه اعالم و کرده اسکن تنظیمات، طبق را شما توبسای

“Scan summery” دکنی مالحظه را اشکاالت توانید می شما و دهد می کاملی گزارش شما به .

 .کنید مشاهده را جزئیات توانید می ”Scan detailed activity“ قسمت در همچنین

 

 مورد هر و لبقا ها، افزونه مشکالت جمله از موارد سایر توانید می صفحه یینپا به کردن اسکرول با

 .کنید مالحظه را دیگری

 خواهد ارسال ماش ایمیل به نیز گزارشی باشید، داده قرار افزونه اختیار در را خود ایمیل اگر همچنین

 !شد

 .بندازیم افزونه های فعالیت سایر به گذرا نگاهی باشید موافق اگر حال
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Live Traffic 

 

 نمایش ار سایت ترافیک بگوییم بهتر و ها آمد و رفت بخش، این در کنید می مالحظه که همانطور

 .کند می ارائه شما به کامل و جزئی بسیار اطالعات. دهد می
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 اسکن در اه آن برای و کرد تنظیم توان می را میگیرند قرار سایت کش در که مواردی قسمت این در

 .کرد ریزی برنامه امنیتی

 

Block IPs 

 ورود زمجو نباید شما نظر از که پی آی گونه هر یا مزاحم های پی آی توانید می قسمت این در

 .دهید قرار لیست در و کنید بالک را باشد داشته

 

Password Audit 

 .دهید قرار پسورد میخواهید، که هایی بخش روی بر توانید می قسمت این در

 

Scan schedule 
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 مایشن شود، می انجام اسکن آن طبق که را جداولی قسمت این در کنید می مشاهده که همانطور

 را اسکن روزهایی چه در که کنید تعیین توانید می دهید قرار دستی حالت به را آن اگر. دهد می

 .دهد انجام

 

 … افزونه های ویژگی سایر

 گان ویسندون کاربران و مدیران میان قوی عبور کلمات ایجاد-1

 .ندشو می دانلود وردپرس مخزن از که هایی افزونه و ها قالب ، اصلی های فایل اسکن -۲

 googlebots کردن جعل مانند جعلی مشترک امنیتی تهدیدات از جلوگیری برای آتشین دیوار-۳

 .شود می فرستاده شما سایت به ها هکر توسط که مخربی های کرم اسکن -۴

 مخرب های شبکه تمامی کردن مسدود -5

 صورتی رد آنها کردن بالک برای شده استفاده whois domain از که ها ورودی ip نمایش -6

 .باشند شده وارد مخرب های شبکه از که
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 .باشند می امنیتی تهدید که هایی فایل تعمیر 7

 ,C99 , R57,RootShell, Crystal Shell امنیتی های حفره شده مشخص برای اسکن -۸

Matamu, Cybershell, W4cking, Sniper, Predator, Jackal, 

Phantasma, GFS, Dive, Dx ,و… 

 .شوند می وارد گوگل طریق از که ی میلوار و فیشینگ های آدرس مداوم اسکن -9

 امنیتی مشکل وجود احتمال صورت در ها پست و ها دیدگاه تمامی در امن مرور-1۰ 

 .دیگر امنیتی مسایل و مشکوک های کد,backdoors, trojans اسکن-11

 DNS بر امنیتی نظارت 1۲

 .اندازند می خطر به را شما سایت وب امنیت که هایی ربات و کاربران کردن بالک-1۳

 real-time بصورت بازدید آمار نمایش -1۴

 login کاربران آخرین نمایش ، ۴۰۴ خطاهای نمایش ها، جو،انسان و جست های ربات انواع-15

 اند کرده logout یا

 ... و

 

 WP Super Cacheافزونه 
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 می وردپرس بارگزاری سرعت افزایش زمینه در هایی افزونه برترین از یکی شک بدوناین افزونه 

 سعی پس. باشد می گوگل شرکت توسط بندی رتبه مهم های عامل از یکی بارگزاری سرعت. باشد

 .نگیرید کم دست را مهم عامل این کنید

 

 صفحه به که کنید، کلیک plugin admin page ی نوشته برروی باال پیغام مشاهده از بعد

”  تیک زیر تصویر مانند افزونه این تنظیمات صفحه در. شد خواهید هدایت افزونه تنظیمات

Caching Off ” به را  ”Caching On (Recommended) ” دهید تغییر. 

 

 .دهید تغییر و انتخاب زیر ترتیب به را ها ینهگز و بروید   Advancedتب به کار این انجام از بعد

 : Caching قسمت در

Use mod_rewrite to serve cache files 

 : Miscellaneous قسمت در

Compress pages so they’re served more quickly to visitors 

۳۰۴ Not Modified browser caching. Indicate when a page has not 

been modified since last requested 

Don’t cache pages for known users 

Cache rebuild. Serve a supercache file to anonymous users while 

a new file is being generated 
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 : Advanced قسمت در آخر، در و

Extra homepage checks. Very occasionally stops homepage 

caching 

 بعد. کنید انتخاب را شده برده نام که را هایی گزینه که کنید دقت. کنید انتخاب را البا های گزینه

 انجام هم کار این که وقتی. کنید کلیک Update Status دکمه برروی باال های کار انجام از

 .شد خواهید مواجه زیر تصویر مانند هشدار یک با دادید

 

 می هدهمشا را رنگی زرد بزرگ کادر یک و بیایید هصفح پایین به و نکنید توجهی هشدار این به

 .کنید کلیک Update Mod_Rewrite Rules Button برروی و کنید
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 و کنید تنظیم را افزونه این توانستید شما!  گویم می تبریک و کرد تغییر سبز به رنگه زرد کادر

 .کنید آپدیت را تنظیمات

 

 و کنید ظیمتن را افزونه این توانستید شما!  گویم می تبریک و کرد تغییر سبز به رنگه زرد کادر

 .کنید آپدیت را تنظیمات

 

 Advanced Custom Fieldsافزونه 
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 ترتیبی میتوان که است این وردپرس دلخواه زمینه به نسبت افزونه های ویژگی ترین مهم از یکی

 .نیاید در نمایش به فیلد باشد نشده دهی مقدار زمینه که زمانی که داد صورت

 

 : افزونه امکانات از برخی

 سفارشی های زمینه پیشرفته جستجوی –

 تصویری های زمینه ایجاد –

 (…و ومتن فایل ویگ، ویزى لینک، گالری، تصاویر،) اطالعات مختلف انواع از گزینش –

 API با دیتا سریع بارگزاری –

 …و –

  

 خودتون یبرا رو هایی کار چه آن با وانمیت و است مفید چقدر AFC افزونه که فهمیدید اینجا تا

 .میپردازیم افزونه آموزش به بعد به این از ولی بدید، انجام راحتی به

 دانلود کی میخواهند که است کسانی برای تنها و است مقدماتی افزونه این که باشید داشته توجه

 ، قوانین از حرفی موزشآ این در ما. باشند داشته مطالبشون در دیگه چیزهای از خیلی یا و باکس

 .نمیزنیم …و متاباکس ، توابع

 

 :کار  آموزش

 کرده نصب را آن سپس ،( کنید کلیک دریافت برای) کنید دریافت را افزونه باید هرچیز از پیش ابتدا

 .کنید فعال و
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 اضافه ”دلخواه های زمینه“ نام به وردپرس پیشخوان به جدیدی منوی اندازی راه و نصب از پس

 .شودمی

 :زیر تصویر شرح با میشوید هدایت منویی آن روی بر کلیک با

 

 .کنید دوار را افزونه مشخصات باید که میشوید هدایت ایی صفحه به کنید، کلیک افزودن روی بر

 

 باکس متا کی درون که است هایی فیلد گروه، از منظور کنید، مشخص گروه برای نامی ابتدا(   1)

 .میگیرد قرار
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 .میگذاریم دریافت را گروه نام مثال عنوان به ما. است دلخواه کامال وهگر نام

 بدون”  گزینه و میرویم استایل<تنظیمات بخش به ابتدا ها فیلد افزودن از قبل آن از پس

 (۲. )میدهیم تغییر ”استاندارد متاباکس دارای”  به را ”متاباکس

 (۳. )میکنیم کلیک ”زمینه افزدون“ گزینه روی بر حاال

 : آید می در نمایش به زیر منوی

 

 آموزش در .نیست اجباری و مهم ها گزینه دیگر. شود پر حتما باید ها گزینه از تا ۳ بخش این در

 .خیر مطلب این در اما بدم توضیحی موردشان در است ممکن افزونه این مورد در بعدی های

  

 :از عبارتند ما مهم های گزینه

 سایت اربرانک به و شد خواهد داده نمایش ویرایش برگه در که است ینام این: زمینه برچسب -1

 .نمیشود داده نمایش

 که باشید داشته هتوج. میرود کار به قالب در فیلد مکان کردن مشخص در زمینه نام: زمینه نام -۲

 (هستند قبول ها تیره خط و زیرین خط) باشد فاصله، بدون کلمه، تک نام باید

 دهیم قرار دانلود نکلی میخواهیم آموزش این در ما. )میشود تعیین شما نیاز به تهبس: زمینه نوع -۳

 (میکنیم تنظیمش متن روی بر پس
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 .میکنیم کلیک انتشار روی بر دلخواه های نام با ها فیلد کردن پر از پس

 یای نتیجه دهنده نشان زیر تصویر ، میرویم نوشته افزودن بخش به کار نتیجه مشاهده برای حال

 .دید خواهیم ما که است

 

 .میدهید قرار میخواهید که لینکی بخش این تو دیگه خب

 .یابد نمایش کجا در که کنیم فراخوانی را آن که میمونه تنها. کردیم طی را کار %9۰ جا این تا ما

 (کردم انتخاب مثال بطور dl را زمینه نام جا این در من)

 را Single.php گزینه و میرویم قالب گر ویرایش به طلبم ادامه در دانلود لینک به نمایش برای

 .میگزینیم بر

 کد بیاید در نمایش به دانلود لینک داریم تمایل که مناسب جایی در و رفته مطالب حلقه درون به

 : مثال عنوان به. میدهیم قرار زیر صورت به را

 

 .میکنییم فراخوانی را dl فیلد ما اینجا در
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 غیر در کند نمایان را فیلد href گزینه در باشد شده دهی مقدار dl فیلد اگر که میخواهیم آن از

 .نگذار نمایش به را آن صورت این

 

 iThemes Security (formerlyافزونه 

Better WP Security) 

 

 برای موضوع این که دارد را ها هکر توسط شدن هک امکان سایتی وب هر دانید می که طور همان

 مشهور سایت وب هزار ۴6۰ از بیش تاکنون. باشد می ای کننده نگران بسیار امر یک وب مدیران

 حفره وجود و مدیرمحتوا امنیت نداشتن آن عوامل از یکی که اند شده هک ها هکر وسیله به نیز

 ۴۸ از بیش توانید می iThemes Security افزونه نصب و دانلود با شما. باشد می امنیتی های

 افزایش حدی تا را خود محتوای مدیر امنیت و بسته هکر توسط را خود محتوایمدیر شدن هک راه

 تضمین تواند نمی نیز دیگری افزونه هیچ بلکه افزونه این نتنها که داشت توجه بایستی البته. دهید

 امنیت ممکن حد تا ها افزونه این وسیله به توان می اما بدهد را شما سایت وب صد در صد امنیت

 ، iThemes Security افزونه نصب بجز که است این شما به ما پیشنهاد. برد باال ار سایت وب

 رایانه مانند  امن جای یک در را آن و کرده تهیه پشتیبان یک خود مدیریت پنل کنترل از حتما

 می iThemes Security افزونه های قابلیت از. کنید نگهداری و دانلود دیگر هاست یا و خود

 می فعال غیر یا و بسته مدیریت صفحه که هنگامی خودکار صورت به محتوا مدیر از خروج به توان

 هوشمند های گوشی به پیشرفته کد ارسال و Google Authenticator از استفاده باشد،
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 کلمه یک عمر کردن تنظیم سایت، وب کل بررسی و تروجان اسکن مدیریت، پنل به ورود هنگام

 .نمود اشاره نیز … و خود عبور کلمه تعویض جهت برانکار به اخطار نمایش و عبور

 : iThemes Security افزونه کلیدی های قابلیت

 .…و مدیریت سیستم، به ورود جمله از وردپرس داشبورد مناطق برای ها آدرس تغییر-

 .ربات یا ادم هر از شما وردپرس ورودی داشتن نگاه دور کامل طور به-

 از دونهب نباید کسی هر که شماست وردپرس نسخه ژنراتور از منظور  ببرچس ”ژنراتور“ متا حذف-

 میکنید استفاده ای نسخه چه

 هدر اطالعات RSD حذف-

 کاربری حساب ”مدیریت“ نام تغییر-

 جدول پیشوند وردپرس داده پایگاه تغییرات-

 مطالب-wp فایل مسیر تغییر-

 سیستم به ورود خطا های پیام حذف-

 تنظیم نقش حداقل از حساب همه برای قوی عبور کلمات اجرا-

-SSL (دهنده سرویس از حمایت در) صفحات مدیر برای نیروهای 

-SSL (دهنده سرویس از حمایت در) ارسال یا و صفحه هر برای نیروهای 

 منطقه مدیریت وردپرس داخل از فایل ویرایش خاموش-

 تیاطالعا بانک و سیستم فایل به متعدد حمالت بلوک و تشخیص-

 اداری غیر کاربران به تصادفی نسخه شماره نمایش-

 ثانیه در آنها رفع و. شما سایت های باگ و ها ارور کردن پیدا و خودکار سایت اسکن-

 دیگر میزبان و رباتها مزاحم، کاربر عامل توقیف-
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 منانج در که بسیاری های تالش با کاربران و میزبان منع با رحم بی نیروی حمالت از جلوگیری-

 است نامعتبر

 سرور امنیت تقویت-

 اتوماتیک صورت به  شما ایمیل به آن ارسال و شما بیس دیتا برای بکاپ گرفتن-

 … و

 

 iThemes security ی افزونه تنظیمات

 .نیممیک اشاره ذیل در را دهید قرار بررسی مورد باید که را مواردی افزونه تنظیمات برای

  ی ینهگز شامل میشود ظاهر کادری شما برای رسید پایان به نصب مراحل که زمانی و نصب از پس

secure your site now دشو باز آپ پاپ بصورت باکسی تا کنید کلیک آن روی بر, باشد می: 

 : است زیر مراحل شامل

 سایت از پشتیبان ی نسخه تهیه -1

 دهید رسانی بروز ی اجازه ها فایل به -۲

 لیکک یک با سایت اولیه سازی ایمن-۳

 

 پیشخوان ی صفحه

 : شامل. ببینید را میدهد نمایش افزونه که هایی پیغام میتونید بخش این در

 باال اولویت با مواردی -1

 متوسط اولویت با مواردی -۲
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 کم اولویت با مواردی -۳

 شده کامل موارد -۴

 اولویت دارای اردمو که میشه توصیه. باشد می پائین به باال درجه از بندی الویت دارای موارد این

 .کنید بازبینی رو متوسط و باال

 

 تنظیمات صفحه

 خشب شامل بخش این, نمائید مطالعه را بخش این تمامی خوب حتما موارد ذخیره و اعمال قبل

 : باشد می زیر اصلی های

 عمومی تنظیمات –

 ۴۰۴ خطاهای –

 دسترس از دور خدمات –

 شده مسدود کاربران –

 خطیر وهاینیر برابر در حفاظت –

 دیتابیس از پشتیبان ی نسخه تهیه –

 مخرب های فایل تغییر –

 ورودی ناحیه شدن مخفی –

 ها الیه امنیت –

 قوی پسورد انتخاب –

 :نمائید اعمال نهافزو این از استفاده با سایتتون امنیت در نکنید فراموش حتما را مورد چند پایان در
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 عدد که مدیریت ID شناسه روش این در واقع در, باشد می سایت مدیریت کاربری تغییر مورد اولین

 .میدهید تغییر را کاربری مدیریت نام بهمراه است یک

 شما که است WP فرض پیش حالت در که باشد می دیتابیس در ها جدول پیشوند تغییر بعد مورد

 .دهید تغییر چیزی هر به را پیشوند این میتوانید

 

 به است ممکن که امدیده ام،داشته برعهده را وردپرسی سایت چند مدیریت خودم که جاییآن از

 خوب چه. ریدیگ دلیل هر یا کند پیدا مشکل سرور مثالً. شوند پاک وبالگم اطالعات تمام دلیلی هر

 .نیمک تهیه پشتیبان ینسخه خود سایت از روتین طور به توانستیممی اگر شدمی

 

 به امّا کنیدمی … و هاپالگین نصب مطالبش، نوشتن ان،وبسایتت طراحی صرف را خود وقت از کلّی

 قرار اهمیّت اول یدرجه در روزانه بطور بکاپ گرفتن پس. شودمی نابود و نیست چیز همه یکباره

 .داریم را UpdraftPlus یافزونه معرفی قصد نوشتار این در. گیردمی

 

 وید،بر وردپرستان هایالگینپ یصفحه به. است ساده خیلی UpdraftPlus یافزونه نصب

UpdraftPlus یشاخه زیر شد، نصب کهاین از بعد. کنید نصب و جستجو را Settings یا 

 گینپال این تنظیمات به UpdraftPlus Backups روی بر کلیک با توانیدمی تنظیمات،

 .کنید پیدا دسترسی

 

 

 

 

 پایان
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 :منابع 

hamyarwp.com 

bigtheme.ir 

mihanwp.com 

7learn.com 

berroz.ir 

w3tools.ir 

my-design.ir 

3zar.ir 
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