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چگونه از وردپرس بکاپ بگیریم
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که بخواهید از کل سایت وردپرسی خودتان به همراه
.دیتابیس آن یک نسخه بک آپ بگیرید
این تصمیم ممکنه به دالیل مختلفی مثل انتقال سایت از لوکال به هاست اصلی و یا انتقال سایت
.از هاستی به هاست دیگر باشد و یا برای جلوگیری از هر اتفاق ناخواسته
خیلی وقتها در زمان بک آپ گیری از سایت و دیتابیس ممکن است از اطالعات به کلی بک آپ
.گرفته نشود و یا فایلها و فولدرهایی با خطا مواجه شود
توی این مقاله به شما یاد میدم که چگونه از وردپرس بکاپ بگیریم و بدون نگرانی و هیچ مشکلی
از تمام اطالعات سایت و دیتابیس خود یک نسخه پشتیبان تهیه کنید و آن را انتقال و یا
.بازگردانی کنید
میباشد  Duplicatorروشی که در این مقاله یاد میگیرید توسط افزونه
به شما این اجازه را میدهد که به راحتی و با زدن چند کلیک از تمام اطالعات سایت Duplicatorافزونه
.خود یک کپی تهیه کنید
به این روش از بک آپ گیری بسته نصب آسان وردپرس هم میگویند
به شما داده میشود که باید  installer.phpو یک فایل  Zipبعد از نصب و فعال سازی این افزونه  ،یک فایل
این دو فایل را دانلود و در هاست مقصد آپلود کنید
میتوانید بک آپ خود را به صورت کامل (سایت و دیتابیس)  installer.phpو بعد از آن توسط اجرای فایل
.بازگردانی کنید
Duplicatorنصب و راه اندازی افزونه
باید ابتدا از قسمت افزودن افزونه ها در پیشخوان وردپرس  ،افزونه مورد نظر را پیدا و آن برای نصب این افزونه
.را نصب کنید
را دانلود کنید و از قسمت افزونه ها آن را نصب و Duplicatorهمچنین میتوانید از این قسمت افزونه
.فعالسازی کنید
بعد از نصب و فعال سازی افزونه  ،قسمتی با نام افزونه در پیشخوان وردپرس ایجاد میشود که میتوانید از آنجا به
افزونه دسترسی داشته باشید
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کلیک کنید  Create Newوارد شوید و بر روی گذینه  Packagesبرای بک آپ گیری باید از قسمت

در این قسمت گزینه هایی وجود دارد که به ترتیب آنها را برسی میکنیم
 :مرحله اول

) در این قسمت باید نام فایل را بنوسید ( به صورت پیش فرض یک نام برای آن در نظر گرفته میشود Name :
در این قسمت میتوانید محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید  ،البته در نسخه رایگان این افزونه Storage :

.امکان تغییر محل ذخیره سازی وجود ندارد و در محل فعلی که وردپرس نصب هست ذخیره میشود
از این قسمت میتوانید تعیین کنید که آیا از کل دیتابیس بک آپ گرفته شود یا از یک دیتابیس Archive :
.را تیک بزنید میتوانید انتخاب کنید  Enable Table Filtersخاص که اگر گزینه
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از این قسمت میتوانید یک رمز برای اجرا شدن بسته نصب آسان وردپرس وارد کنید و همچنین از installer :
میتوانید اطالعات ورود به دیتابیس مقصد را وارد کنید یا اینکه بعد از نصب اینکار را انجام  Prefillsقسمت
.دهید
کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید  Nextبر روی
 :مرحله دوم

بعد از اینکه اطالعات کل سایت اسکن شد با صفحه باال روبرو میشوید که نشان میدهد تمام سایت اسکن شده و
مواجه خواهید شد و اگر غیر از این بود Goodاگر مراحل به درستی انجام شده باشد مثل تصویر باال با گزینه
.یعنی اینکه در مراحل قبلی مشکلی وجود دارد
فعال شود و بعد روی آن کلیک کنید تا فایل بک آپ ایجاد شود  Buildتیک چک باکس پایین را بزنید تا گزینه
 :مرحله سوم
فایل بسته نصب آسان وردپرس شروع به ایجاد شدن میکند
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بعد از اینکه فایل به درستی ساخته شد  ،با تصویر زیر روبرو میشوید  ،به این معنی که پروسه ایجاد فایل تکمیل شده و آماده
دانلود شدن است

.کلیک کنید تا  ۲فایل ایجاد شده دانلود شود  Archiveو  installerحاال باید بر روی دو گزینه
تبریک میگم شما به راحتی توانستید از سایت وردپرسی خودتون به همراه دیتابیس یک نسخه بک آپ تهیه
کنید

