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 با خراب های لینک شناسایی آموزش
 Broken Link Checker افزونه
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صفحات  ها و یا تعدادکه بعد از مدتی تعداد مقالهاید به این نکته توجه کرده مطمئنا  سایت هستید یک مالک شما هم سالم، اگر با 
د به هر ایهایی که به این صفحات دادهسایت شما به علت تولید محتوا و یا محصوالت، بسیار زیاد شده است و امکان دارد لینک

با ما   Link CheckerBroken افزونه با خراب های ینکل شناسایی آموزشدلیلی به مشکل برخورد کنند برای رفع این مشکل با 
 همراه باشید.

 Broken Link Checker افزونه با خراب های لینک شناسایی آموزشداستان 
 خدمت شما هستیم. Broken Link Checker افزونه با خراب های لینک شناساییبا 

و  سایت افزایش محتوا در به علت د. همچنینندهها قسمت مهمی از سئو سایت شما را تشکیل میدانید لینکمیطور که همان
ها به این لینک کهیدرصورتهای داخلی  و خارجی کار راحتی نیست یا افزایش تعداد محصوالت، بررسی و سرکشی به همه لینک

های خراب را شناسایی کنید این افزونه شود. برای اینکه لینکهر دلیلی دچار مشکل شوند کاربر در سایت شما با خطا مواجه می
 اندازی کنید. و راه را نصب

 

 امکانات ویژه این افزونه عبارت است از:

 ها و...ها، نظرات، پست: نوشتهازجملهبررسی همه سایت  
 شدهدادههای خراب در سایت و یا تغییر شناسایی لینک 
 ارسال ایمیل برای شما در صورت شناسایی لینک خراب 
 شودهای سایت شما خراب باشند مانع دنبال کردن موتورهای جستجوگر میلینک کهیدرصورت 
 ها بر اساس آدرس اینترنتی و...قدرت فیلتر کردن لینک 
 Broken Link Checkerها در افزونه قدرت ویرایش مستقیم لینک 

 

 Broken Link Checker افزونه با خراب های لینک شناساییاندازی بعد از آشنایی با امکانات ویژه این افزونه به نصب و راه
 .رسیمیم
 

 Broken Link Checkerنصب افزونه 
 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
 بارگذاری کنید.افزونه را 
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را نصب و سپس  Broken Link Checkerه افزونو  را تایپ کنید Broken Link Checker یا اینکه از قسمت کلیدواژه .2
 کنید. یساز فعال

 
 

 

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

 را مالحظه فرمایید. Theme Check افزونه با وردپرس قالب تست آموزشقالب سایت شما با مشکلی برخورد کرد  کهیدرصورت

 

 کلیک آن یرو شود،می اضافهپیوند  کنندهیبررس نام با ایگزینهدر قسمت تنظیمات ( سایدبار) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
 .بروید افزونه این تنظیمات قسمت به و کنید

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-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-theme-check/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
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 موزشآباشد، خب در ادامه شوید که شامل پنج سربرگ میبعد از کلیک بر روی این گزینه به تنظیمات اصلی این افزونه وارد می
 ها:به توضیح این قسمت رسیمیم Broken Link Checker افزونه با خراب های لینک شناسایی

 بخش است: هفتقسمت اول تنظیمات عمومی که شامل 

 دهدقسمت مشخصات کلی از سرور شما و همچنین اشکاالت موجود در سایت شما را به شما نمایش میموقعیت: در این  .1
سایت شما توسط این افزونه ساعت  هرچندبندی کنید که توانید زمانبررسی هر یک از پیوندها: در این قسمت شما می .2

 چک شود
 صورتبهه یا نامدهید تا با رایاافزونه اجازه میها به سازی از طریق رایانامه: در این قسمت با زدن تیکآگاه .3

 اعالن به شما خبر دهد
توانید ایمیلی به این افزونه معرفی کنید تا در صورت بروز شما می: Notification e-mail addressدر قسمت چهارم  .4

 مشکل شما را از این موضوع آگاه کند
دهید که هم در صورت پاک شدن لینک و هم در صورت خرابی لینک میتنظیم پیوند: در این قسمت شما به افزونه اجازه  .5

 ندهای خراب را دنبال نکناندازی کند و گزینه دیگر هم برای این است که موتورهای جستجو این لینکقالب سفارشی را راه
6. Suggestions دهدمی هایییشنهادپهای خراب یا همان پیشنهادات: برای لینک 
7. Warnings  دهد تا زمانی که شما بتوانید مشکالت را : برای مطلع کردن شما خطاهایی را نمایش میهااخطاریا همان

 برطرف کنید
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 که شامل دو قسمت است: رسیدیمهای مختلف قالب به جستجو در قسمتدر سربرگ بعدی 

 دنبال لینک خراب بگردیدها به متتوانید در این قسهای روبرو میدنبال پیوندها بگرد در: شما با انتخاب گزینه .1
 نویسیشپیا  منتشرشدههایی مثل توانید مشخص کنید که در نوشتههای نوشته: در این قسمت هم شما میوضعیت .2

 جستجو کندهای شکسته شده و... دنبال لینک
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 که شامل دو قسمت است: ،هابه سربرگ بررسی کدام قسمت رسیدیمدر سربرگ بعدی 

 کنیده بررسی است را مشخص میپیوندهایی که نیاز بنوع های پیوند: در این قسمت گونه .1
 نویسیدمیدر این فیلد خواهید بررسی شوند را را که نمی هاییآدرستوانید ها:در این قسمت میلیست محروم .2
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 است: کاربردی برنامه هایرابط و هاپروتکلسربرگ بعدی 

 کندها بررسی میبر اساس پروتکلدر این قسمت پیوندها را 
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 قسمت است: 11سربرگ پیشرفته که شامل 

محدود است تا هر پیوند در کمتر از  صورتبهبررسی  زمانمدتاین قسمت برای گذاشتن زمان موردنظر به پایان برسد:  .1
 خوردهشکستهای سالم بروند یا ثانیه به لیست لینک 31

ستجو بودید ج وردپرسدر پیشخوان  کهیدرصورتتوانید مشخص کنید که د افزونه میناظر پیوند: برای نظارت به عملکر .2
 ایدمداوم حتی زمانی که در پیشخوان وردپرس نبوده صورتبهرا انجام دهد یا 

3. Show the dashboard widget forتوانید ابزارک این افزونه را به ترتیب برای این افراد به : در این قسمت شما می
 و غیرفعال کردن ابزارک افزونه کسیچهبرای  3ها و دیگران نویسنده 2مدیر  1:یاوریددربنمایش 

4.  Show link actionsهایی به آن اضافه یا کم کنیدتوانید قابلیترود که میها بکار میهای لینک: برای نمایش فعالیت 
 صورت یناغیر  اکثر زمان را قرار دهید درتوانید برای اجرای جستجو حدبیشترین زمان اجرا: در این قسمت شما می .5

 شودجستجو متوقف می
: برای اینکه بتوانید مدیریتی بر روی سرور داشته باشید و فشار زیادی از طرف این افزونه نداشته سرور بارگذاری محدودیت .6

 توانید محدودیتی برای این قسمت در نظر بگیریدباشید می
7. Target resource usage کنید که چند درصد باشدقسمت شما مقدار استفاده را از منابع هدف مشخص می: در این 
8. Logging : دهد تا وقایعی که در سایت افتاده است را این امکان را می یسنوبرنامهاین گزینه در صورت فعال شدن به

 بررسی کند و در رفع این مشکل اقدامات الزم را انجام دهد
9. Log file location رض فپیش صورتبه: این گزینه هم برای نمایش موقعیت ثبت اتفاقات هست که دو صورت دارد اولی

 سفارشی صورتبهآدرس  واردکردنبینید و دومین صورت طبق آدرسی که می
 دهدمتمرکز از اول انجام می صورتبهاجباری تمام مراحل را  صورتبه: گزینه آخر هم یباز بررس به وادار .11

 

 روی گزینه ذخیره تنظیمات کلیک کنید. در انتها
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 :رسیمیمدر ادامه به بررسی ابزارک این افزونه 

است با نام پیوندهای شکسته، برای دیدن پیوندهای شکسته شده روی این  شدهاضافهای از نوار سایدبار در قسمت ابزارها گزینه
 گزینه کلیک کنید.
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شود و شما شما نمایش داده می ههای شکسته شده بو با جستجو در سایت لینک شویدخب در آخر به برگه ابزارک وارد می
ی کنید تا قالب سفارشی مخف صورتبهها را تغییر یا جایگزین و یا حتی مستقیم بدون تنظیمات دستی لینک صورتبهتوانید می

 د.نسالم شو هازمانی که این لینک

پیوندهای شکسته شده را ببینید و یا در قسمت تنظیمات پیشرفته آن را از معرض توانید گزارش در ضمن در قسمت پیشخوان می
 دید مخفی کنید.
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http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

