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های تدانید شرکطور که میکارهایی است که باید انجام دهید، همان ترینیتپراهمیکی از  وردپرس از پشتیبان نسخه تهیه سالم،
 رروزهد ولی شاید نیاز داشته باشد برای نکناز تمام اطالعات شما یک نسخه پشتیبانی تهیه می باریکوقت  هرچندفروش هاست 

بر روی سیستم خود ذخیره را  هاستیروو اطالعات  دهیدانجام را خودتان خودکار این کار  صورتبهیا هر دو روز و یا هر هفته 
 این کار را انجام دهید. یراحتبهتوانید شما می Backup-DB-WP افزونه با کنید،

  

 WP-DB-Backup افزونه با وردپرس از پشتیبان نسخه تهیهآموزش  داستان
این  WP-DB-Backup افزونههای بسیاری برای تهیه نسخه پشتیبان از سایت شما وجود دارد ولی علت معرفی در وردپرس افزونه

انجام  یدرستبهصورت خودکار کار خود را ه بهناست که تنها با معرفی دیتابیس خود دیگر نیازی به کار خاصی نیست و این افزو
تنظیمات اشتباه مشکلی برای  اثر برکنند استفاده کنید تا صورت خودکار کار میهایی که بهشود از افزونهدهد و پیشنهاد میمی

 WP افزونه آموزشتوانید می یددار  خودبرای ذخیره دیتابیس تنظیمات پیشرفته  نیازمند کهیدرصورت. دیتابیس خود ایجاد نکنید
DBManager .را مشاهده کنید 

 

 عبارت است از: WP-DB-Backupافزونه امکانات ویژه 

 خودکار صورتبهپشتیبان گیری از سایت قابلیت  
 ساعتی و یا روزانه صورتبه یبندزمانقابلیت  
 قابلیت ارسال نسخه پشتیبان به آدرس اینترنتی شما 
 قابلیت پشتیبان گیری از هسته وردپرس 
 قابلیت افزودن اطالعات دیگر سایت به نسخه پشتیبان 
 دقت باال در تهیه نسخه پشتیبان از دیتابیس 
 اربری بسیار آسانرابط ک 
 فارسی کامالا  
 نظرات جفنگ در نسخه پشتیبان یمحدودساز قابلیت  

 

 از پشتیبان نسخه تهیه برای این افزونهاندازی نصب و راهبریم سراغ  WP-DB-Backup افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
...WP-DB-Backup افزونه با وردپرس

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-wp-dbmanager-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-wp-dbmanager-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C/
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 WP-DB-Backupافزونه نصب 
 این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:برای نصب 

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

از مخزن وردپرس پیدا کنید و را  WP-DB-Backupافزونه را تایپ کنید و  WP-DB-Backupیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالسپس 

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

  

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/
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://wordpress.org/plugins/wp-db-backup/
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ت کلیک کنید تا به قسمت تنظیمات این افزونه هدای روی گزینه پشتیبان گیریابزارها ( بروید و از قسمت یدبار سانوار کناری )  به
 شوید.

 
 

 

خود را جهت تهیه  یازموردنهای به علت خودکار بودن این افزونه فقط کافی است که از جداول موجود در این برگه تیک قسمت
نسخه یت در ساتوانید از اطالعات بارگذاری شده های سمت راست این لیست میبا انتخاب گزینه. نسخه پشتیبان انتخاب کنید

 پشتیبان تهیه کنید.
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 تنظیمات پشتیبان گیری:

 توانید نسخه پشتیبان گیری شده را بعد از اتمام پشتیبان گیری روی رایانه خود با انتخاب گزینه )ذخیره درون رایانه( می
 ذخیره کنید.

  توانید نسخه پشتیبان ایجاد شده را به آدرس اینترنتی موردنظر خود بفرستید.ارسال به ایمیل( می) ینهگز با انتخاب 

 برای شروع نسخه پشتیبان گیری روی گزینه )پشتیبان بگیر!( کلیک کنید.

 

 پشتیبان گیری: یبندزمان

 یبندمانزسایت شما نسخه پشتیبان تهیه کند از قسمت از  یزیر برنامهبرای اینکه این افزونه بتواند طبق  :یبندزمان 
این عمل را انجام دهد و به آدرس  باریکهفته  هرچندساعت یا  هرچنددرخواستی را انتخاب کنید تا افزونه  زمانمدت

 ایمیل شما ارسال کند.
 را به ایمیل شما ارسال کند. در فیل )ارسال به ایمیل( ایمیل خود را بدهید تا بعد از هر بار تهیه نسخه پشتیبان آن 
 های دیگر اطالعات بخشذخیره توانید عالوه بر تهیه نسخه پشتیبان از هسته وردپرس، از از جدول سمت راست می

 مند شوید.بهرهنیز سایت 
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 بندی:جمع

 کند ومیاتوماتیک از هسته وردپرس شما نسخه پشتیبان تهیه  صورتبهطور که در آموزش مشاهده کردید این افزونه همان
شما بدون نیاز به تنظیمات مجدد این کار را انجام دهد و از طریق ارسال ایمیل به شما این  یبندزمانتواند طبق همچنین می

نید تا های خودکار استفاده کونهبهتر است برای تهیه نسخه پشتیبان از افز یجهدرنتنسخه پشتیبان را در اختیار شما قرار دهد. 
 نشوید. خاصیدچار مشکالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

