ﮔﺮوه وردﭘﺮس در ﺗﻠﮕﺮام
ﮔﺮوه وردﭘﺮس ﺗﻠﮕﺮام
ﮔﺮوه وردﭘﺮس ﺗﻠﮕﺮام،ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ وردﭘﺮس،ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺦ وردﭘﺮس،ﮔﺮوه آﻣﻮزش وردﭘﺮس،ﮐﺎﻧﺎل آﻣﻮزش ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس،
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ وردﭘﺮس ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی وردﭘﺮس ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﺧﻮاﻧﺪن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﺑﻪ ﮔﺮوه وردﭘﺮس ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﮔﺮوه وردﭘﺮس
ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وردﭘﺮﺳﯽ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ،ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ در وردﭘﺮس،ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻟﺐ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ.
ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای وردﭘﺮس )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وردﭘﺮس وﺟﻮد داره اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎر ﻫﺴﺖ( ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ وردﭘﺮس
 -3ﺑﺮای ﺳﺌﻮ ﭼﻘﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮن؟ ﺛﺒﺖ در ﮔﻮﮔﻞ وب ﻣﺴﺘﺮ  ،آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ
 ،راه اﻧﺪازی ﯾﻮاﺳﺖ ﺳﺌﻮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 -4ﺳﺌﻮ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ  ،ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺧﻄﺎﻫﺎی وب ﻣﺴﺘﺮ و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ  ،ﭼﮏ
ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ  ،روﺑﻮت و ﻓﭻ ﮐﺮدن  ،درﺳﺖ زدن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ،
ﺳﺘﺎره دار ﮐﺮدن  ،ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ و…

اﮔـﺮ دﻧﺒـﺎل ﻫﺎﺳـﺖ وردﭘـﺮس  +ﺳـﺌﻮی راﯾﮕـﺎن
ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ:
اﮔﺮ وﻗﺖ و آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﺪ.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ
/ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﻫﺎﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﭘﺮﻗﺪرت ﻫﺎﺳﺖ وردﭘﺮس
ﻫﺴﺖ.ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﮕﺎن ﺳﺌﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺼﺐ راﯾﮕﺎن
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ﮔﺮوه وردﭘﺮس ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ
ﻫﺎﺳﺖ
ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ3،ﻣﺎﻫﻪ6،ﻣﺎﻫﻪ،ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﻤﺎه ﺗﺴﺖ راﯾﮕﺎن!
 SSDﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه در دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻣﻌﺘﺒﺮ  OVHﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ در
اروﭘﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﺮوش ﻫﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی

وردﭘﺮس .

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  :ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ روﺑﺎه ﮔﺮام ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ /ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﻫﺎﺳﺖ
ﻗﺮار دارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﺎ ﺟﺰو دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﺳﺌﻮی راﯾﮕﺎن ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮوه وردﭘﺮس ﺗﻠﮕﺮام از آﯾﺪی
 @androadminاﻃﻼع ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺮوه را
روﺑﺎه ﮔﺮام :
در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ:
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ1ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ!
آﻣﻮزش اﻓﺰاﯾﺶ راﯾﮕﺎن ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

