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 2صفحٌ 

 .اتىماتیک آپدیت شىند طىر بهوردپرس  یها افزونه شىد یمچگىنه بسیاری از کاربران ٍردپرس در این فکر يستند کٌ 
يو  ىکنند خسته بَدن، بر زمان کار عالٍى بر ینا کنید، دستی آپدیت صَرت بٌتعدادی افزٍنٌ را  يررٍزىباید  شها

 يست.

تا نشکلی از این  ديیو ینتَضیح  افزونه ٍ با یسیکد نىدر این نقالٌ نحَى آپدیت خَدکار در ٍردپرس را برای شها با 
 بابت نداشتٌ باشید.

 وردپرسآپدیت اتىماتیک در داستان آمىزش 
 یتآپد اینکٌ شها کار خاصی انجام ديید، بدٍن ،کند ینزنانی کٌ ٍردپرس یک آپدیت برای يستٌ خَد ارائٌ  فرض یشپ طَر بٌ
 کنید. یتآپددستی  طَر بٌ یدبا ٍردپرس ارائٌ شَد، یيا افزٍنٌاگر آپدیتی برای  انا .گیرد ینخَدکار انجام  طَر بٌ

غیر فعال نقالٌ  کنیو ین یشنًادپ ینبنابرا شها ایجاد کند. یتسا ٍبرا در  مشکالتینهکن است  آپدیت ناگهانی هسته وردپرس
 را بخَانید. کردن آپدیت خَدکار در ٍردپرس

 سایت شها بسیار نًو است. پایداریٍ  امنیتبرای  يا افزٍنٌ یرٍزرسان بٌ

دستیابی بٌ انکانات جدید  یبرا .کنند یننیز یک آپدیت ارائٌ  يا افزٍنٌ اکثر ،شَد ینزنانی کٌ آپدیت جدید يستٌ ٍردپرس ارائٌ 
 کنید. یرٍزرسان بٌباید افزٍنٌ خَد را 

 .شَند ینبرٍز  يا افزٍنٌير يفتٌ ٍ بیشتر از باقی  یبا  تقربسیار نحبَب  یيا افزٍنٌ

 نا يهراى باشید. با این نشکل بزرگ را حل کنیو. خَايیو ین در ادانٌ نقالٌ،

 

 یسیکد نىبا  آپدیت اتىماتیک در وردپرس

را فرايو  آپدیت خىدکارخَد انکان  یيا افزٍنٌبرای تهانی  function.phpزیر بٌ فایل  یکديابا اضافٌ کردن  تَانید ینشها 
 کنید.

add_filter('auto_update_plugin', '__return_true'); 

 

 .خَدکار نصب کن طَر بٌرا  آن ،یا افزٍنٌبرای ير  کٌ در صَرت ٍجَد برٍز رسانی گَید یناین کد بٌ ٍردپرس 

https://shahrwp.com/%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
https://shahrwp.com/%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
https://shahrwp.com/%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/
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 د از کد زیر استفادى کنید:تَانی ین کنید، یروزرسان بهخىدکار  صىرت بهقالب خىد را  خَايید ینيهچنین اگر 

add_filter('auto_update_theme', '__return_true'); 

 

 آپدیت اتىماتیک در وردپرس با افزونه

 را برای آپدیت اتَناتیک قرار ديید. يا افزٍنٌنهکن است شها بخَايید تنًا تعدادی از 

 آپدیت نشَند. کال  چند افزٍنٌ  خَايید ینیا حتی 

را بٌ شها نعرفی  یا افزٍنٌيهین  یبرا است کهی سخت ٍ پیچیدى باشد، نهکن پیش برٍیو، یسیکد نَاگر از رٍش  کار ینابرای 
 را حل کنید. نشکلتانتا با صرف کهترین زنان ٍ انرژی  کنیو ین

 است. Automatic Plugin Updatesافزٍنٌ  یساز  فعالاٍلین قدم نصب ٍ 

 

 :Automatic plugin Updatesافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رابط کاربری ساده 
 ت برای چند افزونه خاصیدیرفعال کردن آپغامکان  
 فعال کردن آپدیت اتىماتیک برای چند افزونه خاص امکان 
 و امکانات دیگر 

 .رٍیو ینبٌ سراغ نصب افزٍنٌ 

 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

يا رٍی گزینٌ بارگذاری افزٍنٌ کلیک کنید ٍ از لینک زیر افزٍنٌ را دانلَد کنید ٍ در قسهت بارگذاری، افزٍنٌ را  یا از قسهت افزٍنٌ .1
 بارگذاری کنید.

 سازی کنید. تایپ کنید ٍ افزٍنٌ را نصب ٍ سپس فعال را Companion Auto Updateیا اینکٌ از قسهت کلیدٍاژى  .2



 

 

 آپدیت اتىماتیک در وردپرس

 4صفحٌ 

 
 

 

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

 برٍید. Auto Updater<ابزار ها بخش بٌ افزٍنٌ، یساز  فعالپس از نصب ٍ 

Auto Update Plugin :ال نی شَدبا تیک زدن این گزینٌ آپدیت اتَناتیک برای افزٍنٌ يا فع 

Auto Updates Themes: الب يا فعال نی شَدای قتیک بریک این گزینٌ آپدیت اتَنابا ت 

Auto Update Translation File: ٌآپدیت ٍدکار برای فایل ترجه 

Update Available: ت ارائٌ شَد بٌ شها ایهیل نی فرستدينگانی کٌ یک آپدی 

Successful Updateنجام شَد بٌ شها ایهیل خَايد زدی کٌ یک آپدیت با نَفقیت ا: ينگان 

 ایهیل: آدرس ایهیلی خَد را ٍارد کنیدنشانی 

https://fa.wordpress.org/plugins/companion-auto-update/
https://fa.wordpress.org/plugins/companion-auto-update/
https://fa.wordpress.org/plugins/companion-auto-update/
https://fa.wordpress.org/plugins/companion-auto-update/
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://fa.wordpress.org/plugins/companion-auto-update/
https://fa.wordpress.org/plugins/companion-auto-update/
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Core Notifications ردپرس بٌ طَر پیشفرض ينگام آپدیت يستٌ ٍردپرس بٌ شها ایهیل نی فرستد.برای غیر فعال کردن. :

 بردارید. تیک این گزینٌ را ،این ایهیل
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 ذخیرى شَد. یدا کردىکلیک کنید تا تنظیهاتی کٌ اعهال  ذخیره تغییراتسپس بر رٍی 

 اعمال شد! یخىب بهکار تمام شد و تنظیمات شما 

 

 چگىنه به نسخه قبلی افزونه بازگردیم؟

 ديندگان تَسعٌ یحت شَد. یتتانسا ٍبباعث ایجاد نشکالت بزرگی در  تَاند ین يا افزٍنٌناسازگاری یا باگ داشتن 
کٌ باعث برٍز  شَد یننادری در کديایشان پیدا  اشکاالتاٍقات  یبرخ ،اند نَشتٌبزرگی را  یيا افزٍنٌبسیار نعرٍفی کٌ 

 .شَد ینشها  یتسا ٍبخطا در 

از نقالٌ  کنیو ین یشنًادپ گرفتن از سایت است. بکاپیک افزٍنٌ برای  نصب اٍلین قدم برای پیشگیری از برٍز نشکل،
 را نطالعٌ کنید. آنَزش تًیٌ نسخٌ پشتیبان از ٍردپرس

 

 بندی: جمع

 نقالٌ آپدیت اتَناتیک در ٍردپرس لذت بردى باشید.دٍاریو از نیا

 

https://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/
https://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/
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http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/

