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 با وردپرس یابییبع آموزش
 P3 افزونه از استفاده
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که به مشکلی در وردپرس برخورد کنید و متوجه  آمدهیشپ حالتابه، آیا امیدوارم که همیشه شاد و سالم باشید یربه خوقت سالم 
در خدمت شما  P3وردپرس با استفاده از افزونه  یابییبعاز کدام بخش وردپرس است؟ با آموزش  یقا  دقنشوید که این مشکل 

 برسی کنیم.را مشکالت  علت برخی از باهمهستیم تا 

 

 P3وردپرس با استفاده از افزونه  یابییبعآموزش داستان 
رایگان و پولی اما  یهاافزونهمثل کار کردن دستی گرفته تا  ییهاروشرد از رس وجود داوردپ یابییبعمختلفی برای  یهاروش
این امکان را به ما بدهد که وردپرس خودمان را برسی کنیم و  P3 (Plugin Performance Profiler) ترکاملیا  P3افزونه 

یص تشخ یراحتبه توانیمیمکه  دهدیماده از منابع به ما و در آخر جدولی به ما از کارکرد افزونه و استف یاوریمدربآن را  ریزیزبهر
 بدهیم که مشکل از کجاست.
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https://wordpress.org/plugins/p3-profiler/
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 شودیماضافه  ابزارهادر بخش  P3 Plugin Profilerیک گزینه به داشبورد وردپرس به اسم  نصب افزونه در وردپرساز بعد 

 
 دقت کنید!این بخش را خوب  کنمیمپیشنهاد که  شویمیماز کلیک روی این گزینه به تنظیمات افزونه هدایت بعد 

 

 P3 (Plugin Performance Profiler)اصلی افزونه پنل 

 
 یماکردهنصبن که در وردپرسما ییهاافزونهفقط تعداد  کنیمینمپنل اصلی برای اولین بار اطالعات زیادی مشاهده داخل 
 است. یشنماقابل

 برسی کنیم. باهمرا  ییهابخشتا  کنیمیمکلیک  Advanced Settingsروی گزینه  یابییبعاز شروع قبل 

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/
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/
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Use My Ip Address: آدرس  یینتعامکان ر این بخش دIP کنید که از  یینتعیا  یدرادارIP  سیستم خودتان برای عملیات اسکن

 استفاده شود.

Attempt to disable opcode optimizers (recommended): به  شودیمانجام  تریعسرت اسکن سرع با انتخاب این گزینه
 تیک دار باشد. کنیمیمکه توصیه  ها سازینهبهدلیل برخی 

Attempt to circumvent browser cache:  که شودیمپیشنهاد که  استحافظه پنهان مرورگر  داشتننگه دوراین بخش برای 
 تیک دار شود.

Debug mode:  است. شدهانجام یهااسکنگزارش از  111 حدودبرای نمایش  ییزدااشکالحال 

 .کنیمیمکلیک  OKنهایی تنظیمات روی گزینه  یدتائهم برای  یتدرنها

 

 اسکنشروع 

کلیک کنیم تا عملیات است(  شدهمشخصخل عکس )دا Start Scanشروع کار با افزونه فقط کافی است که روی گزینه ی براحاال 
 شروع شود. هاافزونهبرسی منابع و 
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بر روی  تیدرنهااستفاده کنید  کندیمانجام دهید انتخاب کنید و یا از اسمی که افزونه انتخاب  خواهیدیماسم برای اسکنی که یک 
 .کلیک کنید Auto Scanگزینه 

 بخش خاصی از سایت را مورد برسی قرار دهید. خواهیدیمبرای وقتی است که شما  Manual Scanگزینه 

 ...منتظر بمانید تا عملیات اسکن به اتمام برسد یتدرنها

 
 نمایش داده شود. صورتبه شدهانجامکلیک کنید تا نتایج اسکن  View Resultsاز اتمام اسکن بر روی گزینه بعد 

 

 

 

 P3 افزونه از استفاده با وردپرس یابییبع آموزش در آمارمشاهده 

از منابع سرور  هاآنو میزان استفاده  هاافزونهاز کلیه  یفهرستمزیتی که این افزونه در بخش مشاهده آمار دارد نمایش ترین مهم
را در خود جا بر روی سرعت سایت همچنین میزان استفاده از پایگاه داده )دیتابیس(  هاافزونه یرتأث ، میزانو در کنار ایناست 

 داده است.

 

 

پشت سر هم با  511دوباره تست کنید و در صورت بروز خطای  حتما  اگر به هر دلیلی در هنگام اسکن به مشکل برخورد کردید 
 هاست خودتان را ارتقا دهید. یتنهادرباط برقرار کنید و تان ارتهاستینگ خود

 

 تما  حدارد پس اگر کارتان با این افزونه به پایان رسید  یرتأثخود این افزونه هم بر روی سرعت سایت و فشار بر روی سرور  نکته:
 که مشکلی در آینده ایجاد نکند.کنید  یرفعالشغ
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 خطایی کهیدرصورت، فقط تنها موردی که قابل اشاره است اینجاست که کنیدیممشاهده که  طورینهم ما تمام است  کارتبریک 

یگر در د یهاآموزشدر  حتما  کنید یا رفعش کنید که  یرفعالشغرا مشاهده کردید باید یا  یاافزونهو استفاده زیاد از منابع توسط 
 خاص صحبت خواهیم کرد. یهاافزونهبرخی دستی و  یابییبع یهاروشمورد 

 .تتان از این افزونه استفاده کنیدکه این آموزش به شما کمک کرده باشد و بتوانید در سایامیدوارم 

 

 

 

 


