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های یک سایت اشاره کرد. در دیدگاه یتساوبتوان به قرار دادن آدرس اینترنتی یک می تبلیغات برای ختلفمهای روشاز 
کنیم ای را به شما معرفی میها وجود دارد که در ادامه افزونههای مختلفی برای حذف و غیرفعال کردن این دسته از دیدگاهروش
 .را انجام دهید وردپرس در هادیدگاه لینک حذفو با فشردن چند کلیک امکان  یراحتبهتوانید که می

 

 :وردپرس در هادیدگاه لینک حذفداستان 
اوقات این روش تبلیغات برای خیلی از وبمسترها خوشایند نیست و نیاز است برای جلوگیری از این روش تبلیغاتی همه گاهی 
ر عمل در یک کلمه کار آسانی است ولی دویرایش کنید و لینک تبلیغاتی را حذف کنید. البته  تکبهتک را شدهنوشتههای دیدگاه

ای برای حذف این گویید آیا افزونهلحظه هست که با خود می در این واست  ختیسکار  واقعا   رودیمباال  هایدگاهدوقتی تعداد 
نید تواا غیرفعال کرد، باید به شما این نوید را بدهیم که میر شدهدادهقرار  هایینکلشود وجود دارد و یا آیا می هایدگاهددسته 

 وردپرس در هادیدگاه لینک حذفامکانات ویژه این افزونه برای انجام دهید. با  Comment Link Removeاین کار را با افزونه 
 .بیشتر آشنا شوید

 

 :Comment Link Removeافزونه  ویژه امکانات

 رابط کاربری بسیار آسان .1
 دیدگاه سایت از بخشبو حذفقابلیت  .2
 نویسندهدر نام  واردشدهآدرس اینترنتی  حذفقابلیت  .3
 هایدگاهدمخفی سازی قابلیت  .4
 هاز دیدگاها HTML هایگت ذفحقابلیت  .5
 هایدگاهدحذف همه قابلیت  .6
 هار دیدگاهغیرفعال سازی لینک دقابلیت  .7
 های اسپمدیدگاهحذف قابلیت  .8
 در برگه جدید متندرونلینک باز شدن قابلیت  .9
 کاربران برای نوشتن دیدگاه محدود کردنقابلیت  .11

 

 

 هادیدگاه لینک حذفاندازی این افزونه به جهت به نصب و راه Comment Link Removeعد از آشنایی با امکانات ویژه افزونه ب
 .رسیمیم وردپرس در
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 Comment Link Removeنصب افزونه 

 اقدام کنید:برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر 

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

 سازی کنید.را تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس فعال Comment Link Removeیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 
 

 

 

 

 

 

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

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/comment-link-remove/
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شود، اضافه می (QC CLR Settingsای بانام )نوارکناری )سایدبار( گزینه قسمت تنظیمات در بهاندازی این افزونه بعد از نصب و راه
 روی آن کلیک کنید تا به بخش تنظیمات افزونه هدایت شوید.
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 :Comment Link Removeتنظیمات افزونه 

 های موجود امکاناتی را به سایت اضافه و یا حذف کنید که عبارت هستند از:یک از گزینه توانید با انتخاب هردر این قسمت می

1. Remove WEBSITE Field from Comment Form : کاربر از بخش  یتساوب واردکردناین گزینه فیلد  یساز فعالبا
 خود را ندارد. یتساوبشود و کاربر امکان معرفی حذف میکامنت 

2. Remove hyper-link from comment AUTHOR: کند خود را معرفی می یتساوبها در قسمت دیدگاهکاربر  قتیو
 ت شوند، برای اینکه آدرسهدای شدهیمعرف یتساوبتوانند به کاربران دیگر با کلیک بر روی نام نویسنده دیدگاه می

 توانید از این گزینه استفاده کنید.غیرفعال شود می شدهیمعرفاینترنتی 
3. Disable turning URLs into hyper-links in comments: ها را غیرفعال کنید های موجود در کامنتبرای اینکه لینک

 از این گزینه استفاده کنید.
4. Remove HTML Link Tags in comments: ها از این گزینه استفاده کنید.های اچ تی ام ال در کامنتبرای حذف تگ 
5. Disable Comments Globally: ه توانید این گزیننتواند در سایت شما دیدگاهی را بنویسد می یگرکسیدخواهید اگر می

 را فعال کنید و دسترسی به این بخش را مسدود کنید.
6. Hide Existing Comments: در سایت مخفی شوند. شدهنوشتههای کند تا همه دیدگاهبه شما کمک می این گزینه 
7. Open Comment Links in New Tab: بازشوندها در برگه جدید در دیدگاه واردشدههای خواهید لینکمی کهیدرصورت 

 این گزینه را فعال کنید.
 ا یک کلیک حذف کنید.با ر نشده یدتائهای همچنین دیدگاهاسپم و  هاییا دیدگاه هادیدگاههمه توانید انتها میدر  .8
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 بندی:جمع

 حذفبرای اشاره کرد که در اصل این افزونه  Comment Link Removeتوان به افزونه های کاربردی در مخزن وردپرس میافزونهز ا
ا اینکه ی وغیرفعال های سایت را دیدگاهلینک کند تا افزونه به شما کمک می . اینسیار کاربرد داردب وردپرس در هادیدگاه لینک

 ز هستید.اسپم نینشده و  یدتائهای شما قادر به حذف کردن دیدگاه ،عالوه بر این موارد کنید خفیماز دید کاربران را ها دیدگاه یلدف

 

 
 

 

 

https://shahrwp.com/comment-link-remove-in-wordpress/
https://shahrwp.com/comment-link-remove-in-wordpress/

