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رسی را بر وردپرس در خروج و ورود مدیریتای هستند که بتوانید ، شاید شما هم از دسته افرادی باشید که نیازمند افزونهسالم
با رابط کاربری آسان است. در این افزونه شما  پرکاربردهای شوید. این افزونه یکی از افزونه باخبرکنید و از فعالیت کاربران خود 

 کاربران را مشاهده کنید. توانید ساعت ورود و خروجمی

 

 Crazy Bone افزونه با وردپرس در خروج و ورود مدیریتداستان آموزش 
توانید خالصه وضعیت ورود وجود دارد که شما می وردپرس در خروج و ورود مدیریتای جهت که متوجه شدید افزونه طورهمان

 ها را به لیستپی این افراد را زیر نظر داشته باشید تا در مواقع اضطراری آنتوانید آیو خروج افراد را مشاهده کنید و حتی می
 را هرکدامسازد تا زمان دقیق ورود از اعضاء این سایت یک لیست ورود و خروج می هرکدامافزونه برای سیاه اضافه کنید. این 

 بررسی کنید.

 

 عبارت است از: وردپرس در خروج و ورود مدیریتامکانات ویژه افزونه 

 پی کاربراننمایش آی 
 جهت ورود به سایت شدهاستفادهنمایش مرورگرهای  
 ناموفق کاربران قبل از ورود به سایتهای نمایش تالش 
 نمایش خالصه وضعیت کاربران برای ورود و خروج 
 هاقابلیت فیلتر کردن کاربران برای مشاهده وضعیت آن 
 کشوری صورتبهنمایش منطقه مکانی افراد  

 .رسیدیم آناندازی به نصب و راه وردپرس در خروج و ورود مدیریت افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 



 

 

 Crazy Bone افزونه با وردپرس در خروج و ورود مدیریت

 3صفحه 

 وردپرس در خروج و ورود مدیریتبرای  Crazy Bone افزونهنصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

 وردپرس در خروج و ورود مدیریت برای را Crazy Bone افزونهو  را تایپ کنید Crazy Bone اینکه از قسمت کلیدواژهیا  .2
 کنید. فعالنصب و سپس 

 
 

 

 .کنید مشاهده را افزونه نصب آموزش توانیدمی دارید مشکلی افزونه کردن نصب با کهدرصورتی

 بروید. این افزونهکلیک کنید و به صفحه  Login Logروی گزینه  کاربراندر قسمت ( سایدبار) کناری نوار در افزونه نصب از بعد

 

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://en-gb.wordpress.org/plugins/crazy-bone/
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 دارد.ورود و خروج کنید این افزونه چند گزینه برای نمایش طور که در این صفحه مشاهده میهمان

لیست کشویی دارد که برای نمایش کاربران موجود در سایت یک  All Usersاست  شدهنوشتهگزینه سمت راست که  .1
 کنید.ها را مشاهده میساعات ورود و خروج و اطالعات دیگر آن هرکدامکه با انتخاب  تاس

جداگانه فیلتر کنید و بعد مشاهده  صورتبهتوانید ورود یا خروج و یا تالش ناموفق کاربران را دیدن فیلد کناری میبا  .2
 کنید.

3. days and olderعدد وارد کنید. صورتبهخود را  موردنظرتوانید تعداد روزهای : در این فیلد شما می 
4. Truncate Logکنید.: این گزینه برای نمایش ورود کوتاه کاربران است با زدن آن نتیجه را مشاهده می 
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Summary با زدن گزینه سمت چپ یعنی :Summary فزونه تصویر زیر برای نمایش خالصه ورود و خروج از زمان نصب این ا
 در سمت چپ کلیک کنید. Login Logآمد و برای برگشت به حالت قبلی مجدد روی گزینه  درخواهدبرای شما به نمایش 

 
 

د دهطور که مشاهده کردید این افزونه با رابط کاربری آسان خود اطالعات مفیدی جهت مدیریت کاربران سایت به شما میهمان
 را فراهم کنید. یازموردنایت جلوگیری کنید و موارد امنیتی از ورودهای مشکوک در ستا بتوانید 
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