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 ( قدم  به  قدم راهنمای )   وردپرس  دستی  آپدیت آموزش

 تیم تحریریه آکادمی وبکیما  -نویسنده: نبی عبدی 

خواهید وردپرس خود را آپدیت فرض کنید همین االن یک نسخه جدید برای وردپرس آمده است و شما می
کنید  کنید و سعی میها مراجعه میروید و مثل همیشه به بخش بروزرسانیکنید، به پیشخوان وردپرس می

بندی  جهت انجام عملیات تعمیرات زمان ”  اما با خطای  به صورت خودکار آپدیت وردپرس را انجام دهید،
رسد که باید مقاله آموزش شوید! خب به نظر میمواجه می ” .شده برای مدت کوتاهی در دسترس نیست

رسد که وردپرس شما به صورت خودکار  آپدیت دستی وردپرس را تا انتها مطالعه کنید! چون به نظر می
 .صورت دستی را انجام دهید شود و باید آپدیت وردپرس را به آپدیت نمی 

خواهید نحوه آپدیت دستی وردپرس را به صورت کامل یاد بگیرید تا بتوانید در مواقع اضطراری  پس اگر می
 .از آن استفاده کنید حتما این مقاله از سری مقاالت آموزش وردپرس را مطالعه کنید

می را روی سایت خود انجام دهید، حتما  خواهید عملیات مهیادتان باشد هر زمان که می :نکته بسیار مهم
خواهید آپدیت دستی حتما قبل از آن از سایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید، حال در اینجا چون می

تر هم هست چون ممکن است در یکی از مراحل، کار را اشتباه انجام  وردپرس را انجام دهید، موضوع مهم
 .یریدآپ از سایت خود بگدهید، پس حتما نسخه بک
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 آپدیت دستی وردپرس از طریق پیشخوان سایت

در ابتدا اجازه بدید آپدیت دستی وردپرس را از طریق پیشخوان خود وردپرس انجام دهیم، بدین منظور 
را    ها بروزرسانی <  پیشخوان  شما ابتدا وارد پیشخوان سایت وردپرسی خود شوید، در قدم بعدی از گزینه

 .انتخاب کنید

 س ها در وردپرقسمت بروزرسانی

های وردپرس برای آپدیت وردپرس به صورت خودکار، باید روی گزینه "اکنون  حال در صفحه بروزرسانی
 .شوددیت وردپرس به صورت خودکار انجام میبروزرسانی کن" کلیک کنید، در این صورت عملیات آپ

 س بروزرسانی خودکار وردپر

این معناست که  به  با مشکل مواجه شدید و هر گونه خطایی مشاهده کردید،  این صفحه  اگر در    حال 
عملیات بروزرسانی خودکار با مشکل مواجه شده است و شما باید عملیات آپدیت وردپرس را به صورت  

 .دستی انجام دهید، بدین منظور تا انتهای این مقاله همراه ما باشید

 نحوه آپدیت دستی وردپرس از طریق هاست

وصله هر یک از این مراحل را مرحله تقسیم کردیم، بنابراین با ح  6ما مراحل آپدیت دستی وردپرس را به  
 .تان با مشکل مواجه نشود با دقت انجام دهید تا سایت
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 سراهنمای کامل آپدیت دستی وردپر

 دانلود راهنمای تصویری با کیفیت اصلی
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 قدم اول: دانلود جدیدترین نسخه وردپرس

برای آپدیت دستی وردپرس از طریق هاست، در اولین قدم باید جدیدترین نسخه وردپرس را دانلود کنید،  
رفته و جدیدترین ورژن از وردپرس را   دانلود وردپرس حهبنابراین برای دانلود نسخه جدید وردپرس به صف

 .دانلود کنید

 قدم دوم: وردپرس را از حالت فشرده خارج کنید

که وردپرس سایت خود را به صورت دستی بروزرسانی  بعد از دانلود نسخه جدید وردپرس، حال برای این 
 اید را باز کنیدایم بدهیم، بدین منظور فایلی که دانلود کردهکنیم، باید تغییراتی را در فایلی که دانلود کرده

 افزارتوانید از نرمت و برای بازکردن آن میاس zip. اید با فرمت فشردهتوجه کنید که فایلی که دانلود کرده
winrar استفاده کنید 

را از حالت فشرده خارج کنید، برای این کار کافیست که پوشه مورد   wordpress در قدم بعدی باید پوشه
 .نظر را به پوشه بیرون از فایل فشرده، درگ اند دراپ کنید )بکشید و رها کنید(

 از هسته وردپرس Themes و Plugins قدم سوم: پاک کردن پوشه 

های وردپرس است، حال برای  شوید، توجه کنید که این پوشه اصلی فایل wordpress حال وارد پوشه
-wp  های سایت ما حذف نشود، باید از داخل پوشهکه در زمان آپدیت دستی وردپرس، قالب و افزونهاین 

contentهای، پوشه Plugins و Themes را حذف کنید  

تان در زمان آپدیت دستی   سایترا حذف نکنید، کل وب  Themes و Plugins هایاخطار مهم: اگر پوشه
 .وردپرس از بین خواهد رفت

 فشرده کنید zip قدم چهارم: هسته وردپرس را مجددا با فرمت

ن راست  برگردید و روی آ wordpress هایی که در باال گفتیم به پوشه اصلیحال بعد از پاک کردن پوشه
 winrar افزارتوجه کنید که این گزینه مربوط به نرم. درا کلیک کنی "add to archive" کلیک کنید و گزینه

 .است

شود،  در بخش بعدی و بعد از کلیک روی گزینه فشرده سازی فایل، پنجره مربوط به فشرده سازی فایل باز می
را کلیک کنید، بعد از   "OK" ید و سپس گزینهرا انتخاب کن ZIP توجه کنید که در این بخش حتما فرمت

شود و این دقیقا همان چیزی است فشرده می  ZIP با فرمت wordpress انجام این مراحل پوشه اصلی
 .که ما نیاز داریم
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 را در روت اصلی هاست آپلود کنید wordpress.zip قدم پنجم: فایل

مراجعه کنید و در روت اصلی سایت، فایلی که حال در قدم پنجم از آپدیت دستی وردپرس، به هاست خود  
پوشه همان  اصلی  روت  از  منظور  که  باشد  حواستان  کنید،  آپلود  را  کردیم  درست  قبل  مراحل   در 

public_html ها و ای است که پوشهتر روت اصلی یک سایت دقیقا همان پوشهاست )به صورت کلی
 های اصلی وردپرس قابل مشاهده هستند(فایل

 را از حالت فشرده خارج کنید wordpress.zip : فایلقدم ششم

را از حالت فشرده خارج   wordpress.zip حال در آخرین مرحله از آپدیت دستی وردپرس، شما باید فایل
های  ها و پوشه را بزنید، با این کار تمام فایل extract کنید، برای این کار روی آن راست کلیک کرده و گزینه

شوند، و در نهایت وردپرس های نسخه قدیم وردپرس میها و پوشهس، جایگزین فایل نسخه جدید وردپر
رسد، اگر در این رابطه به  شود و آموزش آپدیت دستی وردپرس هم به پایان میبه نسخه جدید بروز می 

 .استفاده کنید این لینک توانید از راهنمای خود سایت اصلی وردپرس و ازتری نیاز دارید میاطالعات بیش

 چرا باید همیشه از جدیدترین نسخه وردپرس استفاده کنیم؟ 

کنید! البته خود  شاید شما هم از آن دسته از افرادی هستید که آخرین نفر نسخه وردپرس خود را بروز می
کردم که اگر وردپرس را آپدیت کنم ها پیش دقیقا از همان افراد بودم! یعنی با خودم فکر میبنده هم سال

ام  هایی برخورد کردهبارها به سایت  رود! در صورتی که اصال اینگونه نیست. بنده خودمکل سایتم از بین می
   شود؟کنند! باورتان میوردپرس استفاده می 4که هنوز از نسخه 

وردپرس در    خواهیم بررسی کنیم که اصال چرا باید همیشه از جدیدترین نسخهدر این بخش از مقاله می
 .بخش را با دقت مطالعه کنید ایم، بنابراین اینسایت خود استفاده کنیم، در زیر این موارد را لیست کرده

ترین دلیل استفاده از جدیدترین نسخه وردپرس، باالبردن امنیت سایت  شاید مهم  :باالبردن امنیت سایت •
ها کند و این باگ های امنیتی قبلی وردپرس را برطرف می های جدید، باگباشد، وردپرس همیشه در نسخه 

هایی که کند، بنابراین هکرها از همین فرصت استفاده کرده و به سایتهای وردپرس منتشر می نجمن را در ا
قدیمی  وردپرس  میاز  استفاده  میتر  حمله  بیش کنند  اطالعات  برای  مقالهکنند،  رابطه  این  در  امنیت    تر 

 .کنید را مطالعه  وردپرس 
وردپرس همیشه در حال بهتر شدن است و در هر نسخه جدید امکانات جدیدتری   :استفاده از امکانات جدید •

خواهید از این امکانات استفاده کنید، حتما از جدیدترین نسخه وردپرس  کند، بنابراین اگر میرا اضافه می
 .استفاده کنید

های قدیمی وردپرس قابل  های جدید معموال در نسخه و افزونهها  قالب  :های بروزها و افزونهاستفاده از قالب •
های ها و افزونه توانید از امکانات قالب قدیمی استفاده کنید، نمی   نصب نیستند، به همین دلیل اگر از وردپرس 

 .جدید استفاده کنید 
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نسخه جدید استفاده  های فارسی این مطلب نوشته شده بود که اگر از وردپرس  در یکی از مقاله :!!!سئو بهتر •
تون عرض کنم که نسخه وردپرس هیچ  کند!!! خواستم اینجا خدمت تان بهبود پیدا می  کنید، سئوی سایت 

 !ارتباطی به سئوی سایت ندارد

 شده برای مدت کوتاهی در دسترس نیست بندی جهت انجام عملیات تعمیرات زمان  رفع خطای

م با  وردپرس  بروزرسانی خودکار  زمان  در  سایت خود  اگر  به  آن  از  بعد  است  شکل مواجه شوید، ممکن 
شده برای مدت کوتاهی در    بندیجهت انجام عملیات تعمیرات زمان  دسترسی نداشته باشید و با خطای 

، روبرو شوید، در درجه اول اصال نگران نباشید هیچ اتفاق بدی رخ نداده است، برای حل  دسترس نیست
را به صورت کامل   Maintenance.  یت خود مراجعه کنید و فایلاین مشکل کافیست به روت اصلی سا

 .شودسایت بدون مشکل نمایش داده میحذف کنید، حال سایت خود را باز کنید، خواهید دید که وب

 بندیجمع

در انتها امیدواریم که آموزش آپدیت دستی وردپرس برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد و با استفاده 
 .ید به سادگی وردپرس خود را به جدیدترین نسخه آپدیت کنیداز آن بتوان

آپدیت قالب وردپرس بدون    ، بروزرسانی دستی قالب و افزونه وردپرس  هایکنیم مقالههمچنین پیشنهاد می
 .را نیز مطالعه کنید از دست رفتن تغییرات

وردپرس دارید می بروزرسانی  با نحوه  رابطه  انتهای همین مقاله و در بخش هرگونه سوالی در  توانید در 
در وبکیما خیل تا همکاران ما  کنید،  باشند، نظرات سایت مطرح  ی سریع پاسخگوی سواالت شما عزیزان 

 (; ممنون از اینکه تا انتهای این مقاله همراه آکادمی وبکیما بودید

 منبع: آکادمی وبکیما 

https://webkima.com/
https://webkima.com/
https://webkima.com/update-wordpress-themes-plugins/
https://webkima.com/update-wordpress-theme-without-losing-customization/
https://webkima.com/update-wordpress-theme-without-losing-customization/
https://webkima.com/updating-wordpress/

