
 

 دریافت کنید. ژاِکتاز همواره می توانید را این افزونه بروزرسانی شده  نسخهتــوجــه: 

 Easyبه بخش افزونه ها رفته سپس روی گزینه افزودن کلیک کنید. در کادر جستجو عبارت با مراجعه به پیشخوان وردپرس،  نحوه بروزرسانی:

Theme and Plugin Upgrades  را جستجو کرده و پالگینی که به همین نام یافت می شود را نصب و فعال کنید. حاال می توانید همچون

که اری فایل، افزونه جدید را انتخاب و نصب را انجام دهید. افزونه ای ذمراحل نصب افزونه، روی گزینه افزودن افزونه کلیک کرده و با انتخاب گزینه بارگ

. پیش تر نصب کردید عملیات غیرفعال کردن نسخه قدیمی و جایگزینی نسخه جدید به جای نسخه قدیمی را به طور خودکار برای شما انجام می دهد

یز نباتوجه به ثبت اطالعات در پایگاه داده سایت، کلیه اطالعات و شخصی سازی های انجام شده توسط شما در سایت باقی مانده و در نسخه جدید 

 اعمال می گردد.

 فهرست

 1 ............................................................................................................................................................... نصب افزونه به کمک داشبورد وردپرس

 FTP .......................................................................................................................................................... 4 لیفا تیرینصب افزونه به کمک مد

 6 ...................................................................................................................................................................................................... یمشکالت احتمال

 7 ...................................................................................................................................................................................................................... یبانیپشت

 8 ............................................................................................................................................................................................................. تیرفع مسئول
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 ارائه می شود. "www.zhaket.com" ژاِکتپشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در خدمات   

 داشبورد وردپرسافزونه به کمک نصب 

 

 برای انجام این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:

 ,7zipافزارهایی همچون توانید از نرممحتوای فایل خریداری شده را از حالت فشرده خارج کنید. )برای انجام این کار می -1

Winrar )و ... کمک بگیرید 

 

 

 

 

ه نمایش بی شما پس از استخراج محتوای دانلود شده، فایل راهنما )همین فایل( به همراه یک فایل فشرده دیگر برا -2

فزونه به اهمان فایلی است که برای نصب  wordpress-seo-premium.zipدرخواهد آمد. فایل فشرده مربوطه با نام 

 آن نیاز دارید.
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 ارائه می شود. "www.zhaket.com" ژاِکتپشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در خدمات   

ها مراجعه هافزون به منویر سایت خود مراجعه کرده و از نوار کناری پیشخوان وردپرس، به داشبورد مدیریتی وردپرس د -3

 کرده و روی افزودن کلیک کنید.

 

 

 

 

 از باالی صفحه جدید روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید. -4
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 ارائه می شود. "www.zhaket.com" ژاِکتپشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در خدمات   

را انتخاب  (2هکلیک کرده و فایل فشرده افزونه )فایل مشخص شده در مرحل Choose Fileمیانه صفحه روی گزینه در  -5

 کلیک کنید. هم اکنون نصب کنسپس روی  کنید.

 

 

 

 

اقدام  عالسازی آنفبت به ، نسافزونه فعال کردنمنتظر بمانید تا عملیات آپلود افزونه انجام شود و در پایان با کلیک روی  -6

 کنید.

 

 

 

 به ، "پیشخوان"و انتخاب گزینه  کناری پیشخوان وردپرس از نوار "سئو"گزینه شما می توانید با کلیک روی اکنون  -7

 افزونه دسترسی داشته باشید. تنظیمات

  

www.marketwp.ir
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 ارائه می شود. "www.zhaket.com" ژاِکتپشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در خدمات   

چنانچههه بههه دمتههد همعهه د همچههون هحهه ودتت  سههم  پاههود در سههروت  هاسههت  ههود تهها 

داشههبورد ههه ترتمی وردپههرس  سههم باههیار زتههاد فاتههد نصههبی افزونهههب تههادر بههه نصههب  وسهه  

  وانی  از روش زتر برای نصب افزونه کمک بگیرت .نباشی  هی

 FTP ه ترتت فاتد به کمکنصب افزونه 

در سرویس مدیریت هاست )کنترل پنل، دایرکت ادمین و ...( یا از  File Managerباید از ابزار در استفاده از این روش می

 پی کمک بگیرید.تیافزار مدیریت سرورهای افیک نرم

  .اب کنی وانی  با جامسو در گوگدب اطالعات هناسبی در اتن زهینه کنکمه: چنانچه با ابزارهای فوق  شناتی ن ارت  هی

مایش داده شما ن ها مربوط به سرویس میزبانی وب )هاست( برایای از پوشهموعهها مجپس از ورود به بخش مدیریت فایل -1

وت فرض روی رباید به مسیر نصب وردپرس روی هاست خود مراجعه کنید. این مسیر در حالت پیششود. در ابتدا میمی

( Wordpressن مثال پوشه عنواکه آن را در زیردامنه یا یک پوشه فرعی )به( است و در صورتیwwwسایت )همان شاخه 

 خواهید داشت. www/wordpressنصب کرده باشید مسیری همچون 

 /Public_html/ 

 

 های وردپرسی خود مراجعه کنید:باید به مسیر زیر در پوشهاکنون می -2

 /Public_html/wp-content/plugins/ 

 

 ,7zipافزارهایی همچون توانید از نرممحتوای فایل خریداری شده را از حالت فشرده خارج کنید. )برای انجام این کار می -3

Winrar )و ... کمک بگیرید 

 

ه نمایش بی شما پس از استخراج محتوای دانلود شده، فایل راهنما )همین فایل( به همراه یک فایل فشرده دیگر برا -4

فزونه به اهمان فایلی است که برای نصب  wordpress-seo-premium.zipد. فایل فشرده مربوطه با نام درخواهد آم

 آن نیاز دارید.

 

 فایل فشرده افزونه را نیز از حالت فشرده خارج کنید. -5

www.marketwp.ir
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 آپلود کنید. 2را در مسیر مشخص شده در مرحله  5پوشه استخراج شده از عملیات مرحله  -6

 pluginما فزونه شاعنوان مثال چنانچه نام توجه داشته باشید این پوشه نباید دارای یک پوشه درون خود باشد. به نکمه:

رار تک Pluginپوشه  را در مسیر اشاره شده آپلود کنید و نباید داخل این پوشه مجددا Pluginای با عنوان است باید پوشه

 نید.ی افزونه را در خود جای داده است در این مرحله آپلود کهاای که فایلشده باشد. همواره آخرین پوشه

 

ار کناری از نو وباید به داشبورد مدیریتی وردپرس مراجعه کنید مراحل نصب افزونه به اتمام رسیده است. اکنون می -7

 های نصب شده کلیک کنید.ها و در ادامه روی افزونهپیشخوان، روی گزینه افزونه

 

 توانید افزونه را فعالدر این بخش قابل مشاهده است، با کلیک روی فعال کردن، می 6صب شده در مرحله نام افزونه ن -8

 کنید.

 

تنظیمات  ، به "وانپیشخ"پیشخوان وردپرس و انتخاب گزینه  از نوار کناری "سئو"کلیک روی گزینه اکنون می توانید با  -9

 افزونه دسترسی داشته باشید.
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 ارائه می شود. "www.zhaket.com" ژاِکتپشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در خدمات   

 هشکالت ا ممالی

است موجب  صورت گرفته است که ممکن Yoast Seoو نسخه های پس از آن، تغییرات عمده ای در افزونه  4.0در نسخه 

 :ئه شده استیز ارانبروز مشکالتی در نسخه های مختلف وردپرس شود. در دو مورد زیر این مشکالت رایج است که راهکار آن 

ت. آن دیمی اسقصفحه ویرایش نوشته ها: نسخه وردپرس سایت شما خیلی سفید شدن صفحه داشبورد تنظیمات افزونه یا  -1

ود ایت شما وجروی س را بروزرسانی کنید و در صورتی که نسخه وردپرس به روز است تداخلی با قالب یا افزونه های نصب شده

ه ایجاد فزونه ای کده( ار و شانزدارد. با غیرفعال کردن کلیه افزونه ها و انتخاب قالب پیش فرض وردپرس )همچون قالب دو هزا

 تداخل می کند را پیدا کنید.

ین قابلیت در در صفحه ویرایش نوشته: ا Yoast internal linkingعدم نمایش متاباکس )کادر لینکهای پیشنهادی(  -2

ی باشد ان انگلیسزب فقط برای زبان انگلیسی ارائه شده و در صورتی که پیشخوان وردپرسی شما به 4.0.1حال حاضر در نسخه 

ما این به اد کرد متاباکس ان را در صفحه ویرایش نوشته خواهید دید. در غیر این صورت این متاباکس را مشاهده نخواهی

 ی کند.انی نممعنای ناقص بودن افزونه نیست! فعال افزونه از زبان هایی به جز انگلیسی برای قابلیت مذکور پشتیب

 لینک زیر قابل مشاهده است: اطالعات بیشتر در این خصوص در

https://kb.yoast.com/kb/dont-see-yoast-internal-linking-metabox/ 

د ه کنید بایا مشاهدرچنانچه سایت شما به زبان انگلیسی است و همچنان نمی توانید متاباکس لینکهای داخلی افزونه   وجه:

صب کنید تا این را از مخزن وردپرس دانلود و روی وردپرس ن REST APIارتقا دهید یا افزونه  4.7نسخه وردپرس را به 

 قابلیت فعال شود.

 

  

www.marketwp.ir
www.zhaket.com
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 پشمیبانی

توانید با می نین شماهای وردپرس، نیازمند دانش فنی و مطالعه راهنمای اصلی افزونه است. همچاز افزونهاستفاده از هریک 

 دست آورید.ها بهها و حتی مقاالت متعددی درباره استفاده از هریک از افزونهجستجو در گوگل نیز، اطالعات، فیلم

توانید در شود، میجه هستید و این مشکل به خود افزونه مربوطه میکارگیری افزونه با مشکل خاصی موادر ادامه چنانچه در به

برای ما ثبت کنید تا در اسرع  ژاکِتسیستم پشتیبانی تیکت صورت تیکت در هر لحظه از شبانه روز مشکل پیش آمده را به

 وقت پاسخگوی شما باشیم.

ها نیز بر رفع آن اشد کهها ممکن است در عملکرد افزونه وجود داشته باین نکته را نیز فراموش نکنید که برخی اشکاالت و باگ

ن نسخه ترین زمان ممکاهدر کوت ،روزرسانی افزونههر به بادهیم تا عهده سازنده اصلی افزونه است. به شما این اطمینان را می

 شوند. ختیار شما خریداران محترم قرار دهیم تا این قبیل مشکالت نیز به سرعت رفعروزرسانی شده را در ابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تــوجــه ***** تــوجــه

ن شود. همچنین حداکثر زمـاانجام می ژاکِت پشتیبانی تیکتهرگونه پشتیبانی صرفا توسط سیستم 

( 15الـی  9)یوزهـای ییـر تیلیـسا سـاعت ساعت کـایی  48های پشتیبانی پاسخگویی به تیکت

 اخواهد بود. لذا دی صویت ایسال تیکت دی یوزهای تیلیس و سایر اوقات خایج از سـاعت کـایی

 و از ایسال تیکت های متیدد خوددایی کنید. دییافت پاسخ تیکت بمانیدمنتظر 

www.marketwp.ir
www.zhaket.com
http://zhaket.com/support/
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 ارائه می شود. "www.zhaket.com" ژاِکتپشتیبانی این محصول صرفا به خریداران آن در خدمات   

 رفع هائولیت

و  اری شده استخرید مشابههای صورت کامال اورجینال از سایت تم فارست یا سایر مارکتمحصولی که در اختیار شما قرار گرفته است به

شتیبانی و پاصلی  برای استفاده شما کاربر محترم، مجوز استفاده از آن غیرفعال شده است. این محصول تا زمانی که توسط سازنده

 یده داشته باشتوج .رفتقرار خواهد گعزیزان روزرسانی شود و مشکلی در غیرفعال کردن مجوز استفاده از آن رخ ندهد در اختیار شما به

  .واهند داشتاضی نخ، خریداران حق هیچگونه اعترکه منجر به توقف ارائه خدمات فوق شود بینی نشدهدر صورت بروز هرگونه مشکل پیش

وز کاری پس از خرید ر 2باید حداکثر چنانچه مشکلی جدی در عملکرد افزونه وجود داشته باشد که استفاده از آن را غیرممکن کند، می

ما سلب شمینه از در این ز حق هرگونه اعتراضصورت ثبت کرده باشید. در غیر این ژاکِتر سیستم پشتیبانی تیکت محصول، مشکل را د

 .گرددمی

 است به هعنای پذترش کایه شرات  فوق ) می برای تک روز( اسمفاده از هحصولهطالعه اتن بخش برای  رت اران اجباری بوده و 
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