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یکی  GM Block Botsگذارند آگاهی دارید؟ افزونه می یرتأث شما Google Analytics آمارهایی که در ها و اسپمآیا از خزنده سالم،
این افزونه طبق گفته سازنده:  کند.روبرو می Forbidden 304را مسدود و با پیام  هاها و خزندهاسپمهایی است که از بهترین افزونه

 افزونه این های جدیدروزرسانیبه در دهد ومیبه شما  Google Analyticsآمار آمار صحیحی از  هاها و خزندهبا بلوک کردن اسپم
 کند.می اضافهافزونه  بلوک لیست به

 

وردپرس با افزونه  در Google Analytics آمار در هااسپم و هاخزنده کردن مسدود داستان
GM Block Bots 

. زنیدیمبرای دیدن آمار سایت خود سر  Google Analyticsسایت شما هم از دسته افرادی هستید که هر از چند گاهی به  حتما  
ت شوند، البته این آمار در شرکهایی وجود دارد که مانع نمایش صحیح آمار سایت شما میها و اسپمولی باید این را بدانید که خزنده

 GMنه هستید افزو Google Analyticsاز سایت  آمار صحیحنمایش ، اگر شما هم به دنبال باشدمیصحیح  کامال  صورت بهگوگل 
Block Bots  عالی این افزونه استفاده کنید. وردپرسی خود نصب کنید و از امکانرا در سایت 

 

 عبارت است از: GM Block Botsافزونه امکانات ویژه 

 Google Analytics آمار در هااسپم و هاخزنده کردن مسدودقابلیت  
 این افزونه هاییروزرسانبههای جدید در معرفی ربات 

 

 

 

 

 

 

 

 GM Block Botsافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ  هستید آمادهاگر  GM Block Bots افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
...Google Analytics آمارها در ها و اسپممسدود کردن خزنده برای



 

 

 وردپرس در Google Analytics آمار در هااسپم و هاخزنده کردن مسدود

 GM Block Bots افزونه با

 4صفحه 

 GM Block Botsافزونه نصب 
 کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام 

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

کنید  جستجومخزن وردپرس  دررا  GM Block Botsافزونه را تایپ کنید و  GM Block Botsیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالو سپس 

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

 

  

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/
https://wordpress.org/plugins/gm-block-bots/
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ودکار خ کامال   صورتبهشود. این افزونه اضافه نمیای گزینههیچ  سایدبار() یکنار نوار  به GM Block Bots سازی افزونهاز فعال بعد
 دهد.کار خود را انجام می

 بندی:جمع

خود نصب کنید تا  وردپرس در Google Analytics آمار در هااسپم و هاخزنده کردن مسدودرا به جهت  GM Block Botافزونه 
 دریافت کنید.را خود سایت از آمار نتایج درستی 
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