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افزونه هست و در این آموزش قصد روزرسانی دستی قالب و با سالم، یکی دیگر از مشکالت مدیران سایت و کاربران وردپرسی به
 .ها را انجام دهیمبه روزرسانی  Easy Theme and Plugin Upgradesداریم این مشکل را برطرف کنیم و بصورت دستی با افزونه

 

 افزونه و قالب دستی روزرسانیبه داستان
زبان فارسی یا سازگار نبودن افزونه یا قالب با ها به مشکل بزرگی مثل از دست دادن روزرسانی دستی قالب و افزونه خیلیبرای به

روزرسانی قالب یا افزونه به صورت خودکار دیگری کاری از دستشان بر وردپرس برخورد کرده اند و با اولین کلیک بر روی دکمه به
ز دست ب یا افزونه خود را اتوانید یک نسخه پشتیبان از نسخه قبلی داشته باشید تا در مواقع ضروری قالآید با این افزونه مینمی

 ندهید و آن را بازیابی کنید.

 

 روزرسانی دستی قالب و افزونه عبارت است از:از امکانات ویژه به

 شود.ای که نصب و رونوشت میقابلیت پشتیبانی از قالب یا افزونه .1
 بدون نیاز به تنظیمات خاصی .2
 گرفتن پشتیبان در هاست و در دسترس گذاشتن برای دانلود .3
 فشرده سازی افزونه و قالب بصورت فایل زیپ .4
 خودکار شدن این افزونه در نسخه جدید .5

 

 :Easy Theme and Plugin Upgrades افزونه سازیفعال و نصب روش به میرسیم امکانات بررسی از بعد خب

 :کنید نصب روش دو به را افزونه این توانیدمی شما

 افزونه دانلود: اول روش Easy Theme and Plugin Upgrades هاافزونه قسمت از آن بارگذاری و زیر لینک از 
 متن کلیدواژه قسمت در: دوم روش Easy Theme and Plugin Upgrades طبق را آن افزونه جستجو از بعد و تایپ را 

 کنید سازی فعال و نصب زیر تصویر

 افزونه و قالب دستی روزرسانیبه
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 را ببینید.در صورتی که با نصب افزونه مشکلی دارید آموزش نصب افزونه وردپرس 

شود. این افزونه بصورت خودکار افزونه و قالب ای به نوارکناری شما اضافه نمیتوجه کنید که بعد از نصب افزونه هیچ گزینه
دهد تا در صورت بوجود آمدن مشکلی در نسخه جدید نسخه قبلی را بصورت فایل زیب در قسمت رسانه برای شما قرار می

خود را داشته باشید و نکته دیگر این است که برای هر به روزرسانی باید این افزونه را فعال و بعد از  بتوانید قالب یا افزونه قبلی
 استفاده حتما آن را غیرفعال کنید تا فضای شما را با تکرار این کار پر نکند.

 روزرسانی دستی قالب و افزونه :میرسیم به ادامه روش به

ت که از باشید فقط کافی هسما با وارد کردن قالب یا افزونه نیازی به تنظیمات خاصی نمیهمینطور که در تصاویر زیر میبینید ش
 قسمت افزودن پوسته یا از قسمت افزودن افزونه نسخه جدید خود را دانلود و بارگذاری کنید:
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 ینهمچن و شودمی داده انتقال رسانه قسمت به زیر تصویر طبق قبلی نسخه کنیدمی اضافه که را جدیدی هاینسخه ادامه در و
 .باشید داشته را آنها مشکل بروز صورت در تا کنید اضافه خود آرشیو به و دانلود را آنها توانیدمی
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 :کنید اقدام توانیدمی روش دو به قدیمی هاینسخه دانلود برای

 .رسانه قسمت از دانلود لینک برداشتن .1
 نسخه تا کنید کلیک here گزینه روی زیر تصویر طبق کنیدمی نصب را افزونه یا قالب که حالی در .2

 .کنید دانلود را قبلی
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 با تشکر از توجه شما

 720دانلود ویدئو با کیفیت 

http://shahrwp.com/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87/
http://shahrwp.com/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87/
http://shahrwp.com/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87/
http://shahrwp.com/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87/
http://shahrwp.com/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87/

