
  

 

  

 هاینسخه به افزونه و قالب بازگرداندن آموزش
 WP Rollback افزونه با دلخواه



 

 

 WP Rollback افزونه با دلخواه هاینسخه به افزونه و قالب آموزش بازگرداندن

 2صفحه 

در خدمت شما هستیم. خیلی از کاربران  WP Rollbackبا افزونه  دلخواه هاینسخه به افزونه و قالب بازگرداندنبا آموزش سالم، 
ردن شوند و برای پیدا کبا وردپرس می و یا ناسازگاری یختگیر همبهدچار مشکالتی اعم از ها به نسخه جدید افزونه یروزرسانبهبا 

ل را حل خواهیم این مشک WP Rollbackشوند. در این آموزش با افزونه نسخه قبلی افزونه یا قالب با مشکالت زیادی مواجه می
 کرد.

 WP Rollback افزونه با دلخواه هاینسخه به افزونه و قالب بازگرداندن آموزش داستان
 وردپرسبرای  باریک وقت هرچند وردپرس مدیریت سیستم مشکالت رفع و امنیت افزایش برای وردپرس دانیدمی که طورهمان

 با البق یا و وردپرس و افزونه بین مشکالتی کنیدمی یروزرسانبه را افزونه کهیهنگام میان این در دهد،ارائه می هایییروزرسانبه
 هایسخهن همه بتوانید اینکه برای. نیست یرپذامکان افزونه دیگر هاینسخه به دسترسی متأسفانهلی و آیدمی پیش وردپرس

 .دکنی نصب خود وردپرس در را افزونه این باشید داشته دلخواه هاینسخه به افزونه و قالب بازگرداندن جهت را قالب و افزونه

 

 امکانات ویژه این افزونه عبارت است از:

 های قبلی افزونه و قالبنمایش نسخه 
 نمایش نسخه فعلی و جایگذاری افزونه قدیمی 
 رابط کاربری آسان 
 های نسخه قبلینمایش مشخصات جدید افزونه و رفع عیب 

 

 آناندازی به نصب و راه WP Rollback افزونه با دلخواه هاینسخه به افزونه و قالب بازگرداندنبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
 .پردازیمیم
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 WP Rollback افزونهنصب 

 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

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

 کنید. فعالرا نصب و سپس  WP Rollback افزونهو  را تایپ کنید WP Rollback یا اینکه از قسمت کلیدواژه .2

 
 

 

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

 Rollback بانام ها و پوسته آیکونیشود بلکه در قسمت افزونهاضافه نمیای گزینه( سایدبار) کناری نوار در افزونه نصب از بعد
 استفاده کنید. دلخواه هاینسخه به افزونه و قالب بازگرداندنشود تا بتوانید از این افزونه جهت اضافه می

  

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://en-gb.wordpress.org/plugins/wp-rollback/
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های داخل وردپرس اضافه کرده است ای به تمام افزونهگزینه WP Rollbackکنید افزونه طور که در تصویر زیر مشاهده میهمان
دلخواه  صورتبهرا  های قبلی هدایت شوید و نسخه قبلی افزونهتا شما بتوانید با زدن این گزینه به قسمت بازگرداندن نسخه

 انتخاب کنید.
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شوید که بعد از انتخاب نسخه ین صفحه هدایت میها است کلیک کنید به اکه در کنار افزونهRollback روی گزینه  ینکهبعدازا
کلیک  Rollbackبعد از بررسی توضیحات نسخه موردنظر روی گزینه  بازشدهکلیک کنید. در پنجره  Rollbackموردنظر روی گزینه 

 کنید تا نسخه قبلی جایگزین نسخه جدید شود.
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شود که همانند تصویر زیر این گزینه را های وردپرسی اضافه میبه پوسته Rollbackهای قبلی قالب گزینه برای بازگردان نسخه
 کنید. مشاهده می

 
  



 

 

 WP Rollback افزونه با دلخواه هاینسخه به افزونه و قالب آموزش بازگرداندن

 7صفحه 

 Rollbackهای قبلی روی گزینه شود که بعد از انتخاب نسخهای باز میها پنجرهبا کلیک بر روی این گزینه همانند بازگرداندن افزونه
 شود.کنید و نسخه قبلی روی نسخه جدید جایگذاری میکلیک می
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