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 متریکس تی جیمناسب در سایت  یبندرتبههای یک سایت، سرعت لود شدن و داشتن قسمت ینتر مهماز  یکی سالم،
(GTMETRIX)  .ند، باشرایگان نمی صورتبهها های بسیاری وجود دارد که اکثر این افزونهافزونه ،برای افزایش سرعت سایتاست

های مفید و خوب در این یکی از افزونه Simple Cacheهای رایگان دارند. افزونه ولی در مقابل کیفیت بیشتری نسبت به افزونه
جستجو در الگوهای خاص نتایج بهتری داشته باشد. این افزونه با داشتن پنل پیشرفته و زمینه است که توانسته با رعایت 

 حافظه یساز پاککند تا با با تنظیماتی ساده توانسته کاربران بسیاری را به خود جلب کند. این افزونه به شما کمک می حالیندرع
های دیگر حس کنید، اگر همچنان را در بین سایت متریکس یت جیها و همچنین افزایش رتبه سرعت لود برگه وردپرس در پنهان

 همراه ما باشید. وردپرس در پنهان حافظه یساز پاکمشتاق استفاده از این افزونه هستید با آموزش 

 

 Simple Cache افزونه با وردپرس در پنهان حافظه یساز پاک آموزش داستان
اید ولی به علت کرش کردن سایت قادر به های سایت تغییراتی را اعمال کردهدر کد ینکهبااآمده است، برای شما هم پیش حتما  

 را ببینید، توانید تغییراتنمیبارگذاری اطالعات قبلی کرش کردن سایت شما است که با  مشاهده تغییرات نیستید، علت این مشکل
را مشاهده  یجادشدهاسادگی تغییرات در عین  Simple Cache افزونهبه همراه  وردپرس در پنهان حافظه یساز پاکتوانید با شما می

 پردازیم.دارد که به بررسی امکانات ویژه این افزونه می ی همهای دیگر کنید، البته این افزونه قابلیت

 

 عبارت است از: Simple Cacheافزونه امکانات ویژه 

 حافظه پنهان در کمترین زمان ممکن یساز پاک قابلیت 
 خودکار یساز پاکقابلیت تنظیم زمان برای تکرار  
 Phpدر حد  یساز فشردهقابلیت  
 قابلیت معاف کردن صفحات مشخص 
 قابلیت تنظیم افزونه در حالت پیشرفته 
 اختصاصی صورتبهصفحات  یساز پاکقابلیت  
 قابلیت جستجو در الگوهای خاص 
 دارای تنظیمات تخصصی و کاربردی 

 

 

 برای Simple Cacheافزونه اندازی نصب و راهبریم سراغ  هستید آمادهاگر  Simple Cache افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
...وردپرس در پنهان حافظه یساز پاک
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 Simple Cacheافزونه نصب 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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 و  جستجومخزن وردپرس  دررا  Simple Cacheافزونه را تایپ کنید و  Simple Cacheیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. فعال نصب وسپس 

 
 

 

 را مشاهده کنید. هآموزش نصب افزونتوانید 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/
https://wordpress.org/plugins/simple-cache/
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کلیک  Simple Cacheبروید و از قسمت تنظیمات روی گزینه  سایدبار() یکنار نوار  به Simple Cache سازی افزونهاز فعال بعد
 کنید.
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 :این افزونه به این صورت است کهتنظیمات 

1. Enable Advanced Mode:  حالت پیشرفته این گزینه را فعال کنید. یساز فعالبرای 
2. Enable Page Caching:  کند.ها شروع به کار کردن میحافظه پنهان برگه یساز پاکاین گزینه  یساز فعالبا 
3. Exception URL(s): سازی این افزونه باشند را وارد خواهید معاف از پاکتوانید در این فیلد آدرس صفحاتی که میمی

 کنید.
4. Enable Regex: کند. یساز پاکهای خاصی را گودهید که البا فعال کردن این گزینه به افزونه این اجازه را می 
5. Expire page cache after: ندهرچمجدد را به افزونه یادآوری کنید و  یساز پاکتوانید زمان با تنظیم مقدار این فیلد می 

 این عمل را تکرار کند بدون اینکه نیاز باشد شما کاری انجام دهید. باریکدقیقه 
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 :است قرارینازا Simple Cacheادامه تنظیمات افزونه 

6. Enable In-Memory Object Caching: پایگاه داده در حافظه این افزونه نتایج ذخیره این گزینه باعث  یساز فعال
 شود.می

7. Enable gzip Compression :در حد یساز فشردهاین گزینه باعث  یساز فعال Php با فرمت شود و یمgzip  درApache 
 .شودمی تنظیم nginx یا

 

کلیک  Save Changesکلیک کنید و در انتها برای ذخیره تنظیمات روی گزینه  Purge Cacheکش روی گزینه  یساز پاکبرای 
 کنید.

 



 

 

 Simple Cache افزونه با وردپرس در پنهان حافظه سازی پاک

 7صفحه 

 

 
 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

