ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺎﯾﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﻢ وردﭘﺮس – ﮔﺎم دوم در
ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس
ﺗﻨﻈﯿﻢ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ

وردﭘﺮس در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﯿ آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن واﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺑﻪ
ﻋﻤﻮم ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ رو ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و در اون زﻣﺎن رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳ

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ ﺗﯿﺶ زده ﺑﺸﻪ و ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد

وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤ ﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮس ﺧﻮد وارد ﺷﻮﯾﺪ و از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت < ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﻨﻞ وردﭘﺮس
در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺗﯿ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رو ﻓﻌﺎل ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات رو ﺑﺰﻧﯿﺪ.
از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ در وردﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

آدرس ﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﻓﺮﻧﺪﻟ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ از ﻟﯿﻨ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎه ﺑﻬﺸﻮن ﻫﻢ ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اون ﺻﻔﺤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ.

ﺑﺮﺧ از ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ ﻓﺮﻧﺪﻟ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
https://sarirnovin.com/seo-wordpress
https://sarirnovin.com/top-up-site-rank-in-google/what-is-technical-seo
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ آدرس ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی اون
ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾ رو در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﺎه ﮐﺮدن!
ﻟﯿﻨ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﻓﺮﻧﺪﻟ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
https://sarirnovin.com?p=1947
http://example.com/archives/123
اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺪد و ﯾ ﺳﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ اﺻﻼ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻬﺸﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ

داﺧﻞ اون ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﺘﺎ وردﭘﺮس ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺌﻮ،
ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﺘﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی وردﭘﺮﺳ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳ ﻣ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ در وردﭘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ]ﮐﺪ[
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت < ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﯾﺘﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﺘﺎ در وردﭘﺮس

ﺗﻮﺟﻪ :اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از  6ﻣﺎه ﻋﻤﺮ دارد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﺘﺎ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺪﻫﯿﺪ اﮔﺮ از روز و ﯾﺎ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﯾﺘﺎ ﺧﻮد را در ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﺘﺮاک ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد و ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد
دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﺘﺎ ﺧﻮد را دارﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻓﺮد ﺣﺮﻓﻪ ای را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن اﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﺌﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣ آدرس ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ را ﺑﻪ
ﻟﯿﻨ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﯾﺪاﯾﺮﮐﺖ  301ﺑﻨﯿﺪ وﻟ ﺑﺎز ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎز ﻧﺸﺮ در ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ  wwwﯾﺎ ﺑﺪون  wwwدر داﻣﻨﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ

اﮔﺮ ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺘ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻗﺒﻞ آن
ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ  wwwﯾﺎ ﺑﺪون  wwwآﻏﺎز ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﯾ ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﻫﺴﺖ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
دو ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ آن ﻧﺎه ﻣﯿﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ از اﯾﻦ آدرس ﻫﺎ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن ان را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ :آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ  wwwﯾﺎ ﺑﺪون  wwwﮐﺪام ﯾ رو ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت < ﻋﻤﻮﻣ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .آدرس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در
ﻫﺮ دو آدرس “وردﭘﺮس” و “آدرس ﺳﺎﯾﺖ” اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ  wwwﯾﺎ ﺑﺪون  wwwدر وردﭘﺮس
اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺑﺤﺚ ﺳﺌﻮ اﺻﻼ ﻣﺰﯾﺘ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼ ﺑﺴﺘ دارد و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  wwwﯾﺎ ﺑﺪون  wwwﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻮض ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﻞ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠ وب ﺳﺎﯾﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎﯾ رو ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺪف ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ در ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
زﯾﺮا ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠ ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎﻣ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻟﯿﻨ دارد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را دارا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
در ﯾ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ازش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﯾﺘﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ در آﺧﺮ ﻋﻨﻮان ﻗﺮار ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﯾ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  :اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺨﺼﺼ – ﺳﺮﯾﺮﻧﻮﯾﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎوآﯾﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ

ﻓﺎو آﯾﻮن ﻫﻤﻮن آﯾﻮن ﮐﻮﭼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎوآﯾﻮن ﺳﺎﯾﺖ در وردﭘﺮس
اﯾﻦ آﯾﻮن ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ رو ﺑﯿﻦ ﮐﺜﯿﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎز ﻫﺴﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻤﺎدی از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑــﺮای ﺗﻨﻈﯿــﻢ اﯾــﻦ آﯾــﻮن ﯾــ ﻋــﺲ  pngﺑــﺎ ﺳــﺎﯾﺰ  ۱۶در  ۱۶رو از ﻗﺴــﻤﺖ ﻧﻤــﺎﯾﺶ < ﺳــﻔﺎرﺷ ﺳــﺎزی
<ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﻤﺎﻧ < ﺑﺎرﮔﺰاری ﻓﺎوآﯾﻮن آﭘﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎوآﯾﻮن در ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳ
اﮐﺜﺮا از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﯾﻮن رو ﺳﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮاﺗﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
از آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻮدن وردﭘﺮس ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ

ﺣﺘﻤﺎ وردﭘﺮس و اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ.
وردﭘﺮس در ﻫﺮ ﺑﺎر آﭘﺪﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎگ ﻫﺎ و ﻣﺸﻼت ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﻣﻨﯿﺘ ﺧﻮد را ﻓﯿﺲ ﻣﯿﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻣﺎﻧﺎﺗ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ از اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وردﭘﺮس ﺧﻮد را ﺑﻪ

آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ آن آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮان < ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳ دوﺑﺎره آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻮدن
ﻧﺴﺨﻪ وردﭘﺮس ﺧﻮد را ﭼ ﮐﻨﯿﺪ).اﻟﺒﺘﻪ وردﭘﺮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪی از آن ﺑﺮوز
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻋﻼن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣ دﻫﺪ(

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ وردﭘﺮس
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻨﺎم آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد
ﻗﺒﻞ از آﭘﺪﯾﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﯾ ﻧﺴﺨﻪ ﺑ آپ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ای ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ
وردﭘﺮس ﻣﺸﻠ داﺷﺖ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از  sslو ﭘﺮوﺗﻞ اﻣﻦ https

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮاﻫ اﻣﻨﯿﺘ ssl ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻣﻦ و ﮐﺪ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺳﺮور
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ دارد و ﺣﺘ دﯾﺮ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯿﻨﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻏﯿﺮ اﻣﻦ رو ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ﺑﺪی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ دارد و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﺪ و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ
دوﺳﺖ دارد ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﭼﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ وردﭘﺮس را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ ﺑﻪ ﻫﺎﺳﺖ دﻫ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ رو
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺳﺎﻟﻪ و دوﺳﺎﻟﻪ ﺻﺎدر ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎر دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ.
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وردﭘﺮس < ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺒﻼ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ http://www.sarirnovin.com > https://www.sarirnovin.com

و اﮔﺮ ﺑﺪون  wwwﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
http://sarirnovin.com > https://sarirnovin.com
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﯾﺘﺎ رﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در وﺑﻤﺴﺘﺮ ﻫﻢ آدرس ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﯾ ﺑﺎر
دﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻞ  //:httpsوارد ﮐﻨﯿﺪ.

