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ا ب وردپرس در امنیت افزایشتوانید برای میها تزریق اسپم ویروسی از طریق بدافزارها است که از عمده مشکالت سایتسالم، 
ها و کدهای موجود در این مشکل را در کمتر از چند دقیقه حل کنید. این افزونه قادر به جستجو در بین فایل AntiVirus افزونه

 قادر به تشخیص بدافزارهای مختلف است. Google Safe Browsingسایت است و همچنین به کمک 

 

 AntiVirus افزونه با وردپرس در امنیت افزایش آموزش داستان
های اندازی افزونهاست که نیاز است عالوه بر راه وردپرس در امنیت افزایشهای یک سایت وردپرسی، ترین قسمتیکی از مهم

های پیشگیری از مشکالتی نظیر این موارد باشید. از افزونهها و همچنین امنیتی دیگر به فکر جلوگیری از تزریق بدافزارها، اسپم
توانید برقراری امنیت سایت خود را به این افزونه بسپارید برای آشنایی است که می AntiVirus افزونهکاربردی در مخزن وردپرس 

 پردازیم.بیشتر با این افزونه به بررسی امکانات آن می

 

 عبارت است از: AntiVirusافزونه امکانات ویژه 

 موجود کدهای و هافایل در جستجو قابلیت 
 شما وبالگ یا سایت در اسپم تزریق از جلوگیریقابلیت  
 مدیریت سربرگ در نمایش و سایت مدیر به اعالن 2 شما به ایمیل ارسال 1: ممکن روش دو به دادن هشدارقابلیت  
 Google Safe Browsing توسط بدافزار تشخیصدارای قابلیت  
 روزانه صورتبه ویروسیآنت جستجویقابلیت  
 مدیریت به یرساناطالع بعد و مشکل تحلیل تجزیه و آمده به وجود مشکل تشخیصقابلیت  
 سایت مدیریت توسط دستی حذف قابلیت 

 

 

 

 

 

 

 در امنیت افزایش برای AntiVirusافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ  هستید آمادهاگر  این افزونه بعد از آشنایی با امکانات ویژه
...وردپرس
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 AntiVirusافزونه نصب 
 طبق تصویر زیر اقدام کنید: برای نصب این افزونه

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.

نصب کنید و سپس  جستجومخزن وردپرس  دررا  AntiVirusافزونه را تایپ کنید و  AntiVirusیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. و فعال

 
 

 

 

 

 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/antivirus/
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 کلیک کنید. AntiVirusبروید و از قسمت تنظیمات روی گزینه  (بار یدسا) یکنار نوار  به AntiVirus سازی افزونهاز فعال بعد
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 :پردازیمها میبه بررسی آن که است بخش پنج شامل تنظیمات این افزونه

 :افزارهااسکن روزانه نرم

 :ا افزارهای مخرب رنرمکند و  بررسیدهید تا قالب شما را با فعال کردن این گزینه به افزونه این امکان را می بررسی قالب
 از بین ببرد

  سایت توسط بدافزارها تشخیصاین گزینه باعث  کردن فعال :بدافزارتشخیص Google Safe Browsing شودمی 
 فیلدی در این قسمت وجود دارد که نیاز است ایمیل خود را در آن وارد کنید تا در صورت بروز مشکل به  :یرساناطالع

 شود یرساناطالعشما از طریق ایمیل 
 نیدک ذخیره تغییرات کلیک روی گزینه یجادشدهاتنظیمات  ذخیره برای 
  را شده تیاف موارد توانیدمی و پس از جستجو کنید کلیک (کنید اسکن اکنونهم) گزینه رویبرای شروع به کار این افزونه 

 .کنید حذف دستی صورتبه
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http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-antivirus/

