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 بهترین افزونه های بک آپ وردپرس

 2صفحٌ 

بک آپ یا  یٌتً اننیت سایتتان انجام ديید.برای  تَانید ینبک آپ گیری ننظو از سایت ٍردپرسی بًترین کاری است کٌ 
تَانیدنشکل  ین یراحت بٌ در نَاقع ایجاد نشکل یا در صَرت يک شدن سایت، ديد ینشها اطهینان خاطر  بٌ یبانپشتنسخٌ 

 را حل کنید.

 شد. بک آپ ٍردپرس آشنا خَايید یيا افزٍنٌاین نقالٌ با چند تا از بًترین  در زیادی برای این کار ٍجَد دارد، یيا افزٍنٌ

 يا آنبنابراین شها نباید فقط بٌ  ديند ینآپ يا نحدٍدی را نیز بٌ شها ارائٌ  بک بٌ دلیل ننابع نحدٍد، يا ینگياستنکتٌ: 
 باید خَدتان نیز تعدادی بک آپ تًیٌ کنید. شها کنید، خَش دل

 

 بک آپ وردپرس یها افزونهبهترین داستان آمىزش 
 زیر استفادى کنید. یيا افزٍنٌ از ،یدا نکردىاین کار را  حال تابٌاگر 

 

UpdraftPlus 

 
 نیلیَن نصب فعال دارد. 2( کٌ در حال حاضر بیش از Backupافزٍنٌ تًیٌ نسخٌ پشتیبان ) ینتر  نحبَبافزٍنٌ این 

UpdarftPlus  برای ذخیرى کردن  ینيهچن ٍردپرسی خَد بگیرید، یتسا ٍباز  تا یک بک کانل ديد ینبٌ شها اجازى
 استفادى نهایید. تان یشخصاز فضای ابری یا فضای رایانٌ  تَانید ینآن نیز 
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شها  یتسا ٍب یٌ فایل پشتیبان ازًخاص ت زنان یکننظو در  صَرت بٌ یعنی بک آپ ننظو بگیرید؛ تَانید ینبٌ کهک این افزٍنٌ 
 از قسهت خاصی از سایت خَد بک آپ بگیرید. تَانید ینشها  عالٍى بٌ .شَد ینانجام 

ابری دیگر ذخیرى  یفضاياٍ  یهیلا ،S3درایَ، گَگل در دراپ باکس، شهاراخَدکار فایل بک آپ  صَرت بٌ تَاند یناین افزٍنٌ 
 کند.

 یَم انکاناتی نثل تًیٌ فایل نصبی دارد.پرن نسخٌ این افزٍنٌ دارای دٍ نسخٌ رایگان ٍ پَلی است.

افزٍنٌ  ینا است. 5از  4.9نصب فعال ٍ انتیاز  نیلیَن 2افزٍنٌ ٍردپرسی با بیش از  ینتر  نحبَب Updraftplus افزٍنٌ خالصٌ:
 دارای دٍ نسخٌ رایگان ٍ پَلی است.

 

 :UpdraftPlusافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 آپافزونه ساخت بک  ینتر  بمحبى 
 امکان بک آپ منظم 
 ذخیره فایل بک آپ در فضای ابری 
 و امکانات دیگر 

 

VaultPress)جت بک آپ( 
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 گذار یانبن)Matt Mullenwegافزٍنٌ تَسط  ینا برای بک آپ گرفتن است. العادى فَقیک افزٍنٌ  VaultPressافزٍنٌ 

 است. یجادشدىاٍردپرس( 

است ٍ برای استفادى کانل  شدى ادغاماکنَن با افزٍنٌ جت پک  انا شد،نستقل ایجاد  صَرت بٌگرچٌ این افزٍنٌ ابتدا 
 از این افزٍنٌ نیاز بٌ نصب جت پک دارید.

 چند نکتٌ در نَرد این افزٍنٌ ٍجَد دارد: انا؛ این افزٍنٌ نیز دارای دٍ نسخٌ رایگان ٍ پَلی است

 ت باید يزینٌ این جداگانٌ پرداخت کنید.ير سای یبرا اٍل اینکٌ اگر این افزٍنٌ را بر رٍی چند سایت نصب کنید،

افزٍنٌ جت پک را نیز نصب  ینيهچن دٍم اینکٌ برای استفادى از این افزٍنٌ باید در سایت ٍردپرس عضَ شَید،
 نهایید.
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ا گر بخَايید  ؛ ٍآپ يای شها تنًا تا سی رٍز در دسترس يستند بک يوسَم اینکٌ حتی با تًیٌ نسخٌ پَلی افزٍنٌ 
دالر نیز بٌ ازای ير  29نايانٌ  یدبا بر نبلغ حق عضَیت، عالٍى دسترسی داشتٌ باشید، يا آندٍد بٌ نانح صَرت بٌ

 سایت پرداخت کنید.

 گذار یانبنٌ بٌ دست این افزٍن یراز ؛ کنند ینزیادی از کاربران از این افزٍنٌ استفادى  تعدادانا جالب است بدانید کٌ 
 است. شدى نَشتٌٍردپرس 

با جت پک است کٌ برای استفادى از آن باید پَل  شدى ادغامیک افزٍنٌ پشتیبان گیری  VaultPress افزٍنٌ خالصٌ:
افزٍنٌ نیز نهکن است برای شها  ینا ،کنید ینشها در حال حاضر از جت پک استفادى  اگر خَبی را خرج نهایید.

 نناسب باشد.

 :Vault Pressافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 وردپرس گذار یانبنبه دست  شده ساخته 
 دیگرامکانات  

 

BackupBuddy 
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 سایت فعال است. یلیَننافزٍنٌ پَلی ٍردپرس است کٌ بر رٍی بیش از نیو  ینتر  نحبَب BackupBuddyافزٍنٌ 
 ٍ نايانٌ بگیرید. یيفتگ بک آپ رٍزانٌ، یراحت بٌ تَانید ین افزٍنٌ این تَسط

فضای ابری دیگر استفادى  يای یسسرٍٍ  Amazon S3از دراپ باکس، تَانید ینفایل بک آپ نیز  سازی یرىذخبرای 
 فایل را بٌ خَدتان ایهیل کنید. تَانید ین ینيهچن کنید.

خرید افزٍنٌ نیازی بٌ پرداخت پس از  یعنی؛ این است کٌ دارای حق اشتراک نیست BackupBuddy نزیت ینتر  بزرگ
 يانٌ ندارید.نا
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 1این افزٍنٌ  ینيهچن خَد را نطرح کنید. سؤاالتبٌ انجهن این افزٍنٌ نراجعٌ کنید ٍ  تَانید ینین نيهچشها 
 .ديد ینفضا برای ذخیرى سازی فایل بک آپ در اختیارتان قرار یگابایت گ

 بررسی کنید.سایت سایت ٍردپرسی را از یک  11 رٍند بک آپ تَانید ینشها  iThemesلیت قاب باٍجَد

 تفادى کنید.اس تَانید ینساخت بستٌ نصبی نیز  از این افزٍنٌ برای عالٍى بٌ

افزٍنٌ دارای يهٌ انکانات  ینا است. یتسا ٍبیک افزٍنٌ پَلی برای تًیٌ نسخٌ پشتیبان از  BackupBuddyخالصٌ:
 برای تًیٌ فایل بک آپ ٍ ساخت بستٌ نصبی است.

 

 :BackupBuddyامکانات ویژه افزونه 

 نزیت:

 رایگان 
 افزونه پىلی تهیه نسخه پشتیبان ینتر  محبىب 
 امکان بک آپ منظم 
 ساخت بسته نصبیمکان ا 
 iThemesبا سازگار  
 و امکانات دیگر 

 

BackWPup 
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 .ديد ینٍ فضايای دیگر را  Amazon S3افزٍنٌ رایگان است کٌ بٌ شها اجازى تًیٌ بک آپ ٍ ذخیرى آن بر رٍی دراپ باکس،یک 

 بگیرید. ننظوک آپ يای َسط آن بت تَانید یناز این افزٍنٌ بسیار راحت است ٍ استفادى 

 ٍیژگی این افزٍنٌ تجربٌ کاربری بسیار خَب آن است. ینبًتر  .يزار نصب فعال دارد 611افزٍنٌ رایگان بیش از  ینا خالصٌ:

 :BackWPupامکانات ویژه افزونه 

 نزیت:

 رایگان 
 فایل بک آپ در فضاهای ابریخیره ذ 
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 امکان بک آپ منظم 
 زار نصب فعاله 066از ش یب 
 و امکانات دیگر 

 

 .کنید نشايدى را افزونه نصب آمىزش تَانید نی یددار  نشکلی افزٍنٌ کردن نصب با کٌ درصَرتی

 بندی: جمع

 لذت ببرید. یدٍاریوان .ساخت فایل بک آپ را نعرفی کردیو یيا افزٍنٌتا از بًترین  4ٌ این نقالر د

 

 

 
 

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/
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