
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 All in One Seo Packبا افزونه  وردپرس سئوآموزش 
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 وردپرس سئوآموزش 

 2صفحه 

افزونه یکی از  ینا .یده ایدشنرا  All in One Seo Packنام  حتما   سایت خود باشید، سئوبرای  یاافزونهاگر در جستجوی 

 All in One Seoافزونه ، وردپرس سئودانلود( است که در مقاله آموزش  ۲۷۰۰۰۰۰۰وردپرسی )بیش از  یهاافزونه ینتر محبوب

Pack  بررسی خواهیم کرد. باهمرا 

 

 وردپرس سئوداستان آموزش 

 کنیم؟ چرا باید سایت خود را سئو

وردپرس از  کهیدرحالبالاتری قرار گیرد.  یهارتبهجستجو بهینه شود و در  یموتورهاسایت شما در  شودیمسایت باعث  سئو

 سازیینهبه سایت، نقشه )متا تگ، ییهاقسمتباید  هنوز ،کندیم استفاده )سازگاری با الگوریتم و نکات سئو( فرندلی سئو

 خود اضافه کنیم. یتساوبمحتوا و...( را به 

تا همه این کارها را در داشبورد وردپرس خود  کندیمط کاربری آسان خود به شما کمک با راب All in One Seo Packافزونه 

 انجام دهید.

 

 :All in One Seo Packامکانات ویژه 

 مزیت:

 AMPپشتیبانی از گوگل  

 گوگل وتحلیلهیجز تزارش گ  

 سفارشی هاستپپشتیبانی سئو روی انواع  

 گرید سازگاری با بسیاری از پلاگین ها 

 و... 

 

 

 

 

 

 

 

 .رویمیم All in One Seo Pack به سراغ نصب افزونه

 All in One Seo Packنصب افزونه 
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 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 

 سازی کنید.را تایپ کنید و افزونه را نصب و سپس فعال All in One Seo Packیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2

 

 

 

 .کنید مشاهده را افزونه نصب آموزش توانیدمی یددار  مشکلی در وردپرس افزونه کردن نصب با کهدرصورتی

 یرز  جدید، هاییتقابلبا فعال کردن  اما ،شودیمدید که یک منو و سه زیر منو اصلی ایجاد  یدخواه پس از نصب افزونه،

 هایتقابلمدیریت  <- All in One Seo Packبه بخش  هایتقابلبرای فعال کردن  ین؛ بنابراشودیمجدیدی نیز ایجاد  منوها

 بروید.

 

برای شما فعال  هاآناز  یتعداد .شودیماز امکانات افزونه برای شما نمایش داده  یفهرست ،کنیدیمکه مشاهده  طورهمان

و اگر قابلیتی فعال  شودیم( نمایش داده Activate) عبارت باشد، یرفعالغقابلیتی برای شما  اگر است. یرفعالغو تعدادی 

 .شودیمنمایش داده  (Deactivate) عبارت باشد،

نسخه استفاده از امکانات پولی باید  یبرا ( است،PRO) یپول( و تعدادی Free) یگانراافزونه  هایتقابلهمچنین بعضی از 

 افزونه را خریداری نمایید.پرمیوم 

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://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT9Lra7ordAhUhtIsKHbcqANUQFjAAegQIBxAB&url=https://fa.wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/&usg=AOvVaw1IUVgoOfkwDR-7JwU_9jnJ
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فعال  حتما  پیشنهاد ما این است که نقشه سایت را ) نمایید. یرفعالغافزونه را فعال و یا  امکانات با توجه به سایت و نیاز خود،

 (کنید.

 .دهدیمتغیر  فرضیشپ صورتبهرا  هایتقابل یتمام ،هایتقابلآخر دکمه بازنشانی  و در

 

 بروید.< تنظیمات کلی -All In One Seo Pack سپس به بخش

 

 تنظیمات کلی

URL کل وردپرس  در گزینه، نفعال کردن ای با :استاندارد یهاURL )ها )آدرس ( استانداردCanonical URLs)  شودیمایجاد. 

این قابلیت را  کهیدرصورت سایت است.)جریمه سایت توسط گوگل(  کار برای جلوگیری از ایجاد محتوای تکراری و پنالتی ینا

 به استفاده از دو قابلیت بعدی خواهید بود. مجاز ،یدانمودهبرای سایت خود فعال 

برای باشد )ند صفحه چشما دارای  یتساوب اگر ،دانیدیمکه  طورهمان :Canonical نده صفحه برای آدرسر نداشتن شما

با فعال کردن این گزینه در هر  حال (.wWw.shahrwp.com/page/4) صفحه( آدرس هر صفحه به این شکل است: 5 مثال

 .شودیم( نمایش داده wWw.shahrwp.comمثال شما برای  آدرس سایتشما )استاندارد  آدرس که باشید، یاصفحه

 بانام یقسمت ایجاد نوشته یا برگه جدید، هنگام این گزینه را فعال کنید، اگر :Canonical سفارشی یهاآدرسفعال کردن برای 

All in One Seo Pack  که توسط آن قادر خواهید بود آدرسی سفارشی برای نوشته یا برگه خود  شودیمبرای شما نمایش داده

 ایجاد کنید.
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و یا قالب سایت شما تداخل  هاافزونه، با H1عنوان این افزونه مانند  یهاتگاگر مشاهده کردید که  استفاده از عنوان اصلی:

 گزینه را فعال کنید تا مشکل برطرف شود. ینا دارد،

توسط  شدهدرج هاییبررس ،هایختار  جستجو نظرات، یموتورهااگر تمایل دارید که  :Schema.org یگذار نشانهاستفاده از 

 گزینه را فعال کنید. ینا کاربران و... را بررسی کنند،

فایل  ینا .شودیمشما ایجاد  درهاست all-in-one-seo-pack.logبه نام  یلیفا با فعال کردن این گزینه، مهم: یدادهایرو ثبت 

 .گیردیمقرار  مورداستفادهسایت شما  یابییبعبرای 

 

 

 تنظیمات صفحه اصلی

گزینه دیگر در  دو فعال کنید، را ینهگز اگر این  یراز  صفحه ثابت بجای برگه اصلی( را تکمیل کنید، بکار بردنگزینه )ابتدا باید 

 دسترس نخواهند بود.

صفحه اصلی سایت خود استفاده  عنوانبهصفحه استاتیک( ثابت )از صفحه  اگر صفحه ثابت بجای برگه اصلی: بکار بردن

 گزینه را فعال کنید. ینا ،کنیدیم

با عنوانی که در تنظیمات وردپرس مشخص  تواندیمعنوان  ینا خود بنویسید. یتساوبیک عنوان برای  اصلی: صفحهعنوان 

عدد است. اگر این فیلد را  57کارکتر مجاز، حداکثر باشد. برداشتهدر  شماراباید کلمه کلیدی سایت  اما متفاوت باشد، یداکرده

 .کندیماستفاده  یدانمودهاز عنوانی که در بخش تنظیمات وردپرس انتخاب  افزونه خالی بگذارید،
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 ود استفاده کنید.خ یتساوبخود را شرح دهید و سعی کنید از کلمات کلیدی  یتساوبدر این فیلد  توضیحات صفحه اصلی:

 است. درکقابلو  آسان ،یدانمودهشوید که توضیحاتی که درج  مطمئن از کامل کردن، پس است. 160مجاز  کارکتر ها تعداد

سایت  سازیینهبه یبرا ،کندینماز این توضیحات در صفحه اصلی سایت شما استفاده  افزونه این فیلد را خالی رها کنید، اگر

 .یدپرکنفیلد را با تمام جزییات  ینا خود،

 

 عنوانتنظیمات 

 گزینه را فعال کنید. ینا کنید، سازییسفارشسایت را  یهابرگهاگر تمایل دارید که فرمت عنوان  عنوان بازنویسی:

 

است روی علامت  یکاف ،یدرادار آن  سازییسفارشمت و فر  یرتغقصد  اگر است. شدهیینتعدر ادامه برای هر برگه فرمتی 

 مجاز آن برای شما نمایش داده شود. یرهایمتغکنار هر فیلد کلیک کنید تا  سؤال
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 تنظیمات نوع نوشته سفارشی

 SEO  نیز  هاپستسئو آن قالب شما دارای پست تایپ خاصی است و شما تمایل دارید که  اگر :سفارشی هاییپتابرای پست

شما یک پست تایپ  محصولات ،کنیدیماز ووکامرس استفاده  کهیهنگاممثال  یبرا .کنید فعالگزینه را  ینا انجام شود،

 گزینه بعدی نیز در دسترس نخواهد بود. دو کنید، یرفعالغاین گزینه را  کهیدرصورت سفارشی است.

این قسمت  در رعایت شود را انتخاب کنید. هاآنرا که قصد دارید سئو  ییهانوشته سئو فقط برای این نوع از نوشته:

با  پس نداشته باشید. هارسانهممکن است شما نیازی به سئو  چون ،اندشدهانتخاب هانوشتهو  هابرگه فرضیشپ صورتبه

 توجه به نیاز خود این قسمت را تکمیل کنید.
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 در سفارشی را ویرایش کنید. یهاپستبا فعال کردن این گزینه قادر خواهید بود تا عناوین  : یاحرفهفعال کردن تنظیمات 

 ( را فعال کنید.عناوین سفارشیگزینه را فعال و سپس گزینه ) ینا ،صورت تمایل

 

 

 نمایش یماتتنظ

قسمت عنوان  دو را که در این قسمت انتخاب کنید، یانوشتههر نوع  ستون برای انواع سفارشی نوشته: هابرچسبنمایش 

 شودیملیست آن نوع نوشته اضافه  به سئو و توضیحات سئو،



 

 

 وردپرس سئوآموزش 

 9صفحه 

 

 

 وبمستر ییدتأ

 انجام شود. ییدتأو پینترست را وارد کنید تا  ینگب ابزار وبمستر گوگل، ییدیهتأدر این قسمت باید کد 

 

 تنظیمات گوگل
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 توانیدیم ؛ اماشودینمپروفایل نویسنده در نتایج گوگل مشاهده  چون !کندینمبسیاری از این تنظیمات به شما هیچ کمکی 

 اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

 کنید. واردلینک پروفایل گوگل پلاس خود را  گوگل پلاس: فرضیشپپروفایل 

 .شودیمگوگل پلاس از صفحه پروفایل کاربر حذف  یلدف با فعال کردن این گزینه، غیرفعال کردن پروفایل گوگل پلاس:

کادر جستجوگر لینک، کنار نتایج جستجوی شما در گوگل نمایش داده با فعال کردن این گزینه  موتور جستجو: sitelinkنمایش 

 .شودیم

گزینه برای پیشنهاد نام منتخب  ینا .آیندیدرمبا فعال کردن این گزینه دو گزینه دیگر نیز به نمایش  :تنظیم ترجیحی نام سایت

 .رودیمبه گوگل به کار 

 .نام پیشنهادی خود را بنویسید :تنظیم ترجیحی نام سایت

 .پیشرفته برای کنترل مالکیت اطلاعات گوگل پلاس یماتتنظ : Authorship تنظیمات پیشرفته

 .شناسه سرویس گوگل آنالیز را وارد کنید شناسه گوگل آنالیز:

 

 

 Noindexتنظیمات 

در  یریتأثمحتوای تکراری چیست و چه  دانیدینم اگر این تنظیمات برای جلوگیری از محتوای تکراری در سایت شما است.

 باقی بگذارید. فرضیشپاین تنظیمات را در حالت  کنیمیم یشنهادپ سایت شما دارد،
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 برای هر پست تایپی که انتخاب کنید، Noindex فرضیشپاستفاده از این قابلیت تنظیمات  با NOINDEX: به فرضیشپ

 .شودیم اعمال

برای هر پست تایپی که انتخاب  NOFOLLOW فرضیشپاستفاده از این قابلیت تنظیمات  با  NOFOLLOW:به فرضیشپ

 .شودیم اعمال کنید،

بررسی و ایندکس  شمارا یتساوب یبنددستهجستجو  یموتورهافعال کردن این گزینه  با :هایبنددستهمستثنی کردن 

 نخواهند کرد.

 شما است. یتساوبمختلف  یهابخشباقی تنظیمات نیز به همین شکل برای ایندکس کردن و یا نکردن 

 

 

 تنظیمات پیشرفته

 از این تنظیمات عبور کنید. کنیمیم یشنهادپ اگر با سئو آشنایی ندارید،

 برای سئو وارد نکرده باشید، یحیتوض در هنگام انتشار نوشته یا برگه، اگر با فعال کردن این گزینه، تولید خودکار توضیحات:

 .کندیمتوضیحات سئو استفاده  عنوانبهابتدایی محتوا  رکتکار  160خودکار از  صورتبه افزونه

در هر صفحه از  اگر برای مثال پنج(،باشد )شما دارای چند شمارنده  صفحه   اگر حذف توضیحات برای شمارنده صفحه:

این قابلیت به شما این امکان را  ین؛ بنابرامحتوای تکراری شناخته شود عنوانبهاست  نممک توضیحات یکسانی استفاده شود،

 کمه توضیحات را فقط برای شمارنده اول فعال کنید.د که دهدیم
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آن را خلاصه  افزونه کارکتر بیشتر باشد، 160اگر توضیحات شما از  فرضیشپ صورتبه هرگز توضیحات بند را کوتاه نکن:

 شما خلاصه نخواهد شد. یحاتتوض این قابلیت را فعال کنید، اگر .کندیم

دلخواهی  هایینهزمدستی  صورتبهمختلف یا حتی  یهاافزونهممکن است شما توسط  د متای نوشته محافظت نشده:فیل

کردن این گزینه در  فعال با باشند. شدهشروعحالت خصوصی داشته و با )_(  هاآن همه  را در سایت خود ایجاد کرده باشید که 

 هاینهزمبه این  تواندیم ،کندیم استفاده XMLRPCاز هر اپلیکیشنی که و  شدهیلتبدبه عمومی  هاینهزم ینا وردپرس،

 .دسترسی داشته باشد

 یابرگه ،کنیدیمیک رسانه در وردپرس آپلود  کهیهنگام فرضیشپدر حالت  :ضمیمه به نوشته والد هاییلفاتغییر مسیر 

است. بر همین اساس فعال کردن این  فایدهیب کاملا   یابرگهشدن چنین  یندکسا .شودیمجدید برای نمایش آن رسانه ساخته 

 تا آدرس هر رسانه به نوشته والد خود ریدایرکت شود. شودیمقابلیت در سایت شما باعث 

را در این فیلد  هابرگه شناسه سئو را دریافت نکنند،شما تنظیمات  یهابرگهاگر تمایل دارید تعدادی از  :مستثنی یهابرگه

نمایش داده  All in one seo ابزارجعبه داشته باشید که در هنگام ویرایش برگه، توجه (.توسط کاما جدا شود) یسیدبنو 

 در سئو نخواهد داشت. یریتأث اما ،شودیم

شما اضافه  یهانوشتههمه  headخود را در این فیلد وارد کنید تا به تگ  یهاسربرگ توانیدیم فه نوشته:ااض یهاسربرگ

 شود.

 

 شما اضافه شود. یهابرگههمه  headخود را در این فیلد وارد کنید تا به تگ  یهاسربرگ توانیدیم اضافه برگه: یهاسربرگ

 گزینه در دسترس است. ینا برای سایت خود یک صفحه ثابت انتخاب کرده باشید، کهیدرصورت :اضافه سرمقاله یهاسربرگ

 صفحه اصلی سایت شما اضافه شود. headخود را در این فیلد وارد کنید تا به تگ  یهاسربرگ توانیدیم



 

 

 وردپرس سئوآموزش 

 13صفحه 

را انتخاب کرده اصلی سایت خود  صفحه جزبه یاصفحه هانوشتهبرای نمایش  کهیدرصورت :اضافی برگه بلاگ یهاسربرگ

سایت  صفحه بلاگ headخود را در این فیلد وارد کنید تا به تگ  یهاسربرگ توانیدیم گزینه در دسترس است. ینا باشید،

 شما اضافه شود.

 

 تنظیمات کلمات کلیدی

ادعا دارند کلمات کلیدی هنوز هم  یاعده در سایت نخواهد گذاشت. یریتأثبعضی از متخصصین ادعا دارند که کلمات کلیدی 

 است. یرفعالغاین قابلیت در افزونه  فرضیشپ صورتبه مفید هستند.

 گزینه را فعال کنید. ینا اگر تمایل دارید در سایت خود از کلمات کلیدی استفاده کنید،کلمات کلیدی: 

متای  عنوانبه هایبنددستهکه از  دهدیماین قابلیت این امکان را به شما  :متا هاییدواژهکلبرای  یبنددستهاستفاده کردن از 

 توضیحات استفاده کنید.

متای  عنوانبه هابرچسبکه از  دهدیماین قابلیت این امکان را به شما  :متا هاییدواژهکلبرای  هابرچسباستفاده کردن از 

 توضیحات استفاده کنید.

عمومی  یماتتنظبازنشانی دکمه ) ینهمچن تنظیمات( کلیک کنید. یروزرسانبهدکمه ) یرو یمات،در انتها و پس از انجام تنظ

 .گرداندیبازم فرضیشپ، تنظیمات عمومی را به حالت (به حالت اولیه

 .گرداندیبازمتنظیمات را به حالت اولیه  یتمام (،بازنشانی همه تنظیمات به حالت اولیهو دکمه )

 نوشته را دنبال کنید. ادامه ،یدانمودهفعال  هایتقابلکه در صفحه مدیریت  هایییتقابلبا توجه به 

 

 XMLساخت نقشه سایت 

آن نیز بستگی به  یبندزمان جستجوگر است. یموتورهااین قابلیت برای ارسال نقشه سایت به  :شدهیبندزمان هاییتآپد

 آپدیت روزانه را انتخاب نمایید. یدبا ،کنیدیممحتوای جدید ایجاد  هرروز گرمثال ا یبرا محتوا سایت شما دارد. یروزرسانبه

این گزینه برای ) آدرس دارد، این گزینه را فعال کنید. هزارپنجاهسایت شما بیش از  اگر نقشه :فعال کردن فهرست نقشه سایت

 (رودیمبهتر به کار  یدهسازمان

 سایت نمایش داده شوند را انتخاب کنید. نقشهکه تمایل دارید در  هایییپتا پست :هاپستانواع 

در  هابرچسبو  هادستهمثل  ییهاقسمتاز  توانیدیم All in one seoبا استفاده از این قابلیت در افزونه  :هایبندطبقه

 نقشه سایت خود استفاده کنید.

 .گیرندیمبایگانی( نیز در نقشه سایت جا ) یوآرش صفحات اگر این گزینه را فعال کنید، :آرشیو داده یهاصفحهشامل 

 .شودیمنویسنده هم شامل نقشه سایت  صفحه این گزینه را فعال کنید، اگر :نویسنده یهاصفحهشامل 

 تمامی تصاویر از نقشه سایت شما حذف خواهند شد. آدرس با تیک زدن این گزینه ف تصاویر:ذح
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 خواهد بود. حجمکمبا فعال کردن این گزینه نقشه سایت شما فشرده و  :ایجاد نقشه سایت فشرده

گزینه را  ینا در نقشه سایت نمایش داده شود، Robots.txtاگر تمایل دارید آدرس فایل  : Robots.txt لینک فایل مجازی

 فعال نمایید.

 .گرددیمه فاضا یتساوبحالت پویایی به نقشه  با فعال کردن این گزینه :پویا ایجاد نقشه سایت صورتبه

 

 اضافی یهاصفحه
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این منظور  یبرا آدرسی جدا از وردپرس را در نقشه سایت خود قرار دهید. توانیدیم آدرس صفحه: با استفاده از این قسمت

 خود را وارد کنید. آدرس یک برگه(موردنظر )ابتدا در این فیلد آدرس 

 در چه قسمتی از نقشه سایت نمایش داده شود. مشخص کنیداولویت برگه: 

 شود. یروزرسانبه باریکوقت  چند ،یداکردهکه آدرسی که تعریف  کندیماین گزینه مشخص  تناوب صفحه:

 برگه را وارد کنید. یروزرسانبهتاریخ آخرین  آخرین اصلاح:

 کلیک کنید. (افزودن آدرس اینترنتی)و در آخر بر روی 

 

 

 استثنا شده هاییتمآ

شما در نقشه سایت قرار نگیرند، از این قسمت آن  هایبنددستهاگر مایل هستید تعدادی از استثنا شده:  هاییبنددسته

 را انتخاب نمایید. هایبنددسته

صفحات  یدیا شما در نقشه سایت قرار نگیرند، از در این فیلد، هاصفحهاگر مایل هستید تعدادی از  استثنا شده: یهاصفحه

 ( از هم جدا کنید.,کاما )نموده و توسط  واردرا 

 

 هایتاولو 
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 در این قسمت اولویت خود را برای صفحه نخست سایت انتخاب کنید. صفحه خانگی: صفحه نخست

 انتخاب کنید. هاپستدر این قسمت اولویت خود را برای  :هاپست

 انتخاب کنید. هایبندطبقهدر این قسمت اولویت خود را برای  :هایبندطبقه

 

 

 هاتناوب

 صفحه نخست سایت را انتخاب کنید. یروزرسانبهدوره  صفحه خانگی: صفحه نخست

 را انتخاب کنید. هاپست یروزرسانبهدوره  :هاپست

 را انتخاب کنید. هایبندطبقه یروزرسانبهدوره  :هایبندطبقه

روی  بر به حالت اولیه بازگردانی شوند، یماتتنظ تمایل داشتید، کهیدرصورت کلیک کنید. (آپدیت نقشه سایت)روی سپس 

 ( کلیک فرمایید.فرضیشپتنظیمات به حالت  گاهوب XMLتنظیم مجدد نقشه )

 بندی:جمع

وردپرس افزونه ای  سئودر مقاله آموزش  وردپرس برویم. سئوباید سراغ  برای بالا آوردن رتبه سایت و همچنین افزایش بازدید،

 کنید. سئوقادر هستید وبسایت خود را به بهترین نحو  معرفی کردیم که با کمک آن،
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