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بری رونبمطالب و محتویات یک سایت وردپرسیتان را به یک سایت وردپرسی دیگر منتقل کنید؟  یدبخواهتا حاال شده که سالم 
 در یزیر درون آموزشکامل  صورتبهقصد داریم  بخشو ما در این  اندشدهیطراحردپرس برای همین کار و یزیر درونو 

 را آموزش دهیم. WordPress Importer افزونه با وردپرس
 

 WordPress Importer افزونه با وردپرس در یزیر درون آموزشداستان 
 .شودیمتقسیم  ین بخشاما همین انتقال محتوا هم به چندکه در باال اشاره کردیم هدفمان انتقال محتواست  طورینهم

ل محتوا دیگر هم منتقل کنیم اما بحث امروز ما انتقا یهاروشو یا  Rssق یت دیگرمان را از طریمحتویات سا توانیمیمما  مثالا 
 دأمبدر سایت  و یزیر درون در سایت مقصد لاز یک سایت وردپرسی به یک سایت وردپرسی دیگر است که به عملیات انتقا

 .شودیمگفته  بریبرون
 

WordPress Importer استفاده کنیم و اگر این آموزش  یزیر درونبرای  کندیماست که خود سایت وردپرس پیشنهاد  یاافزونه
 از این به بعد عملیات انتقال محتوا را انجام دهید. توانیدیم یراحتبهرا دنبال کنید  اییقهچنددق

 میکاردار  هاآنکه در این آموزش با  ییهابخشجام دهیم و تمام ان مبدأباید ابتدا تنظیماتی را در سایت  یزیر دروناز انجام قبل 
 است. یدسترسقابل ابزارهارد وردپرس بخش در داشبو

 

 
 

 
 
 
 

 WordPress Importer افزونه با وردپرس در یزیر درون آموزش



 

 از زندگی وردپرسی شما همراه و پشتیبان شماست. هرلحظهشهر وردپرس در  3
 

 WordPress Importer افزونه با وردپرس در ریزی درون آموزش

 محتوا در وردپرس بریبرون
 کلیک کنیم. بریبرونروی گزینه  یابزارهاکه در بخش  است یکاففقط  بریبروندسترسی به بخش برای 

 

 
 

 خروجی برای سایت مقصد( تهیه کنیم.) بریبرون توانیمیم مبدأز سایت از هر بخش اما 
 هایتمیآبرای قالب شما ممکن است که  مثالا  خواهد بودمتغیر  بریبرونقابل  هاییژگیوشما میزان به نوع قالب سایت سته ب

 موجود باشد. بریبرونزیادی جهت 
 این میزان کمتر است ترساده یهاقالبدر اما 

 
 هر بخش جدا؟تک فایل بگیریم یا  صورتبه را بریبروناینجاست که  سؤالحاال 

ام تنظیمات تم ،تهیه کنید چون یک فایل بریبرون ایلفچند  که شودیممنابع سرور پیشنهاد و  هاینگهاستبه محدودیت بسته 
 به مشکالت زیادی برخورد کنید. مبدأت سایدر  یزیر درونموقع  است ممکن دهدیمدر خودش جای را 

 جمحکم یهاعکساست و یا محتوا سبک است و که اگر منابع سرور به حد کافی این خواهد بود که قابل اشاره است  یانکته
 .است یکافگرفتن یک فایل از همه محتوا  دارد

 
 یماساخته Xamppمثل  ییافزارهانرمبا استفاده از  (localhostسایتی که در حالت محلی )محتویات بعدی اینکه آیا  سؤالو 

 دارد؟ بریبرونامکان 
فایل قرار است و اگر محتوای شما دارای عکس باشد آدرس عکس را داخل این  xmlفایل  دهدیمبه شما  بریبرونکه خروجی 

حالت محلی بخواهید اطالعات منتقل کنید چون حالت محلی فقط در سیستم شماست و در جای دیگر حاال اگر شما از  دهدیم
بی ساخت بسته نص هاانتقالخیلی از اطالعات بارگذاری نخواهد شد بهترین راهکار برای این نوع  أسفانهمت شودینمشناسایی 
 جستجو کنید.مورد در سایت این در  توانیدیماست که 

 کنید. (Import) یزیر درونکردید حاال فقط کافی است که در سایت مقصد ( Export) بریبرونفایل را  ینکهبعدازا
 

 ...انجام بدهیم پرس در سایت مقصد راورد یزیر درونبخش  باهم یداآمادهاگر 
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 محتوا در وردپرس یزیر درون
 .کنیمیممراجعه  یزیر درون< -< ابزارها -داشبورد وردپرس ه بخش قبلی به مشاب یزیر دروندسترسی به بخش رای ب
 

 
 

 استفادهقابلو  شدهدرجهم  Tumblrیا  Rss ،Bloggerمختلف مثل  یابزارهااز  یزیر درونمختلف  یهاروشاین بخش در 
 است.

 
از شما  Wordpressدر بخش  حتماا  زنیدیم، اگر برای اولین بار است که به این صفحه سر میکاردار  Wordpressما با بخش ما ا

 را نصب کنید. WordPress Importerکه افزونه  شودیمخواسته 
 د.کلیک کنید تا افزونه نصب شونصب کن  اکنونهمروی گزینه  است یکافندارید فقط  هاافزونه بخشبه نصب از طریق نیازی 

 روی این گزینه کلیک کنید. شودیمبه شما نمایش داده  یزر درونگزینه اجرای از نصب افزونه در وردپرس بعد 
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 یزیر درونبارگذاری پرونده و دریافت کردید را بارگذاری کنید و روی دکمه  مبدأسایت  بریبرونکه در بخش فایلی این بخش در 
 کلیک کنید. آن
 

 
 

و  دهندینمکه خیلی از دوستان انجام است تنظیماتی شامل ، این بخش جاستینهم یقاا دق یزیر درونبخش  ینتر مهم
 .خوردیمان به مشکل سایتش یزیر درون

اختصاص دهیم تا  کاربری را که ما باید دهدیمیش کرده است را نما بریبروناین بخش نام کاربری شخصی که فایل را  اولدر 
 به کاربر جدید منتقل شود.را انجام داده  بریبرونی که تمام محتوای کاربر 

نامی که وارد کنید را یک نام کاربری وجود دارد که وردپرس  واردکردنامکان  کنیدیمکادری که در عکس هم مشاهده در 
 .کندیمیک کاربر جدید ثبت  عنوانبه
 

 or assign که در بخش است یکافمنتقل کنید فقط حساب کاربری خودتان  مثالا اینکه محتوا را به یکی از کاربران موجود برای 
posts to an existing user  را انتخاب کنید. خواهیدیمکاربری که 

دارای اگر محتوا  کنیدیم بریبرونرا  شما محتوا کهیوقتاست،  Import Attachments یزیر درونتنظیمات بخش  ینتر مهماما 
در وردپرس جدیدتان از آن  توانیدیمو  شوندیم یدهآدرس xmlباشد همراه با فایل صوتی و یا حتی ویدئو  فایل ،عکس

 استفاده کنید.
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 Download and import fileتیک  حتماا کنید  یزیر درون( را بتوانید ...اینکه محتوای ضمیمه )عکس، موزیک، فیلم وبرای 

attachments .را بزنید 
ست امیزان فضای ه یزیر درونقبل از  حتماا ممکن است زیاد باشد  کنندیمحجمی که محتوای ضمیمه استفاده نماند که ناگفته 

 نید.برسی ک او پهنای باند و منابع سرور ر
 است یزیر درونبودن  آمیزیتموفق دهندهنشانکه  شویدیمپیام زیر مواجه با  یتدرنهاکامل انجام شود  یزچهمه کهیدرصورت

 

 
 

 مثل خطاهایی با یا نشد تکمیل شما ریزیدرون و کنید ریزینتوانستیددرون ودرپرس در ریزیدرون آموزش طبق دلیلی هر به اگر
 هافزون با وردپرس آپلود زمان افزایش و وردپرس آپلود حجم افزایش مطالب توانیدمی شدید مواجه زمان کمبود و حجم کمبود

WP Maximum Execution Time Exceeded کنید مطالعه را. 
 

 ! WordPress Importer افزونه با وردپرس در یزیر درون آموزش یبندجمع
 WordPressمختلف قابل انجام است اما یهاافزونهمختلف و  یهاروشاز یک وردپرس به یک وردپرس دیگر با  محتواانتقال 

Importer یک انتخاب جامع و ساده است. 
 عملیات انتقال را با چندین کلیک انجام داد ناگفته نماند که شودیم یراحتبهو کاربردی این افزونه  تنظیمات سادهبا 

به مشکل برخورد کنند که برای این موارد  یزیر درونممکن از در بخش  کنندیمبه علت حجم باالیی که اشغال  هاقالباز برخی 
 دیگری استفاده کرد که در شهر وردپرس در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. یهاروش و هاافزونهاز  شودیم
 

 اگر مشکل یا نظری داشتید در همین صفحه یادداشت کنید از اینکه این مقاله را مطالعه کردیدمنونیم م
 
 
 

 

 


