
 

 بسمه تعالی

 Wordpressافزونه  3کشف درب پشتی مخفی در 

 

سایت ّای خَد حزف ًوَدُ است. دلیل ّای ٍب ا تِ طَس کلی اص تخص افضًٍِس اهٌیت ٍسدپشس تِ تاصگی سِ افضًٍِ  تین

دس تشسسی ًام ایي افضًٍِ ّا سا دس جذٍل صیش هطاّذُ هی فشهاییذ. ّا رکش ضذُ است.کطف دسب پطتی دس کذّای ایي افضًٍِ ،ایي عول

ًْایت یک کاس خاظ ٍ دس  تسیاس هطاتِ ّن هی تاضذ ذ دسب پطتی هَجَد دس ّش سِ افضًٍِکّای غَست گشفتِ هطخع ضذُ است کِ 

 .سا اًجام هیذٌّذ ٍ ٍاحذ

ذُ تضسیق ٍ هحتَای هَسد ًظش ًفَرگش سا دس آدسس ّای سایت آلَدُ ض اتتذا خَد سا تِ یک آدسس هطخع هتػل هی کٌٌذ

)لیٌک هخفی( دس  HTMLپٌْاى دس غفحات  ٍسًذ کِ دسب پطتی تشای تضسیق کذّای هخشبهی کٌٌذ.کاسضٌاساى اهٌیت تش ایي تا

 ضذُ است.( استفادُ SEOجَ)سایت ّای آلَدُ ضذُ تشای تْثَد ستثِ تٌذی هَتَس ّای جست

ّا تَسط یک ًفش)یا تین( اًجام ضذُ است ٍ دالیل آى تِ  کِ احتواال آلَدُ ساصی ایي افضًٍِهتعقذًذ  wordfenceى کاسضٌاسا

 ضشح صیش تیاى ضذُ است:

 دادُ ّا سا اسسال هی کٌٌذ. ضذُ اًذداهٌِ هتفاٍت کِ تِ یک سشٍس هتػل  اٍل ٍ سَم تِ دٍ کذ دسب پطتی افًَِ -1

 دٍم هطاتِ است.ّای اٍل ٍ  ضشکت فشٍضٌذُ افضًٍِ -2

 ضَد داسای یک الگَی هطاتِ است.ّای دٍم ٍ سَم فشستادُ هی ص طشیق ایویل کِ تِ غاحثاى افضًٍِدسخَاست خشیذ ا -3

 اًذ.قشاس دادُ ضذُ wordpress.orgّا تَسط کاستشاىِ تاصُ ایجاد ضذُ دس  توام افضًٍِ -4

 ضثاّت ساختاسی صیادی داضتِ است. کذ دسب پطتی ّش سِ افضًٍِ -5

ّای قذیوی داسای آسیة  ی یک عولیات تضسگ تشای کطف افضًٍِاقذام تِ اجشا Wordfenceایي اٍلیي تاس ًیست کِ تین 

اقذام تِ خشیذ  SEO  ٍBacklinkپزیشی هیکٌذ. هَاسد تسیاسی تا االى گضاسش ضذُ است کِ تسیاسی اص ضشکت ّای فعال دس ضویٌِ 

 Wordfence  پیص اص ایي ًیض تین افضایص تاصدیذ استفادُ هی کٌٌذ. HTMLضسیق کذ ّای ّا تشای تّای قذیوی ًوَدُ ٍ اص آى افضًٍِ

هٌتطش ًوَد کِ اقذام تِ خشیذ ٍ دسج دسب پطتی دس پالگیي ّای هعشٍفی هاًٌذ  Mason Soizaگضاسضی دستاسُ فشد تشیتاًیایی تِ ًام 

Captcha  ،Display widgets  ٍ404 to 301 .کشدُ است 

 حزفتاسیخ  تَسعِ دٌّذُ ًسخِ داسای دسب پطتی تعذاد ًػة ًام پالگیي
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