ﭼﻮﻧﻪ از وردﭘﺮس ﺑ آپ ﺑﯿﺮﯾﻢ
ﻫﻤﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺮای ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ در وردﭘﺮس ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ وردﭘﺮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﻋﻤﻮﻣ و ﺣﺘ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻧﺎم دار ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ را دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر وردﭘﺮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وردﭘﺮس ﯾ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺷﻨﺎور اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻮم

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از وردﭘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮاغ ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺟﺎره ای ﻣ
روﻧﺪ ﺑﻠﻪ از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی آﻣﺎده راﯾﺎن و ﯾﺎ ﭘﻮﻟ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ! اﻓﺰوده ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻪ

وردﭘﺮس ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﻣﻮارد ﻧﺎم ﺑﺮده

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻣﺎن وﻗﻮع ﻣﺸﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﯾ ﻣﺸﻞ ﮐﻮﭼ در اﺟﺎره دﻫﻨﺪه ﻫﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠ اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن را ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰد ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ در ﯾ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﮐﻪ روی ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ
ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﺮی را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺪ اﻓﺰار ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ

رﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ وردﭘﺮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ
ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻞ و ﺣﺬف ﺷﺪن و ﯾﺎ ﺑﻬﻢ
ﺧﻮردن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎن وﺟﻮد دارد! ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻼﺗ
ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ وردﭘﺮس را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳ ﺷﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﺑ آپ ﮔﯿﺮی در وردﭘﺮس

در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻤﻦ ،ﺑ آپ ﻧﻮﻋ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ روی
ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد اﻣﺎ اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﻤﺎ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻄﻠﻮب و اﯾﻤﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﺷﺪن ﻗﺮار ﻧﻤﯿﯿﺮﻧﺪ ﺑﻠﻪ در
ﻫـﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻤ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد و اﯾـﻦ ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـ ﭘـﻮﺋﻦ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮای ﺷﻤـﺎ ﺟﻬـﺖ

دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑ آپ ﮔﯿﺮی از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤ ﺗﻌﺠﺐ آور ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮﺑ و ﭘﺮ روﻧﻘ دارﯾﺪ،
ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎن را
از ﺧﻄﺮاﺗـ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـ ﺷـﺪن ،ﺣـﺬف ﺷـﺪن ﺳـﺮور ،اﺷﺘﺒﺎﻫـﺎت ﻣﻤـﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻋﺚ از ﺑﯿـﻦ رﻓﺘـﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و… در اﻣﺎن ﻧﻪ ﻣ دارﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﺟﺪی ﻧﯿﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ ﻣﺸﻼت ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓ ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ﺑﺮ روی ﺳﺌﻮ داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮﭼ ﺻﻔﺤﻪ ای را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺳﺌﻮ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮرد! در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺑ آپ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ روال ﻋﺎدی ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﭼﻪ ﺧﻄﺮاﺗ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ وردﭘﺮس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذات ﺷﻨﺎور و آزاد ﺧﻮدش ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺣﺘ آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺸﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات
ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑ

آپ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺮات ﭘﯿﺮاﻣﻮن وردﭘﺮس ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ:
آﯾﺎ اﻣﺎن ﻫ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد؟

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫ ﺷﺪن ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻧﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﯾ ﺑﺎگ ﮐﻮﭼ در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن و ﺣﺘ ﺳﺮور ﻫﺎﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻠ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪ اﻓﺰار ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی

ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ رخ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺸﻼت ﺳﺮور

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ از ﯾ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ

ﻣﺸﻞ در اﯾﻦ وﺟﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد .ﻣﺸﻼت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮور ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ
ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎت ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼ ،ﻣﺸﻼت ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺗﺎن رﻗﻢ ﻣ زﻧﻨﺪ.
ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ و دردﺳﺮ ﻫﺎی آن در وردﭘﺮس

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﻫﺎی وردﭘﺮس ،ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن وردﭘﺮس ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد .اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﺼﻮص آن ﻫﺎ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن وردﭘﺮس ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﯾ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﭘﻼﮔﯿﻦ را در وردﭘﺮس ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﻣ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دردﺳﺮ ﻫﺎی ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑ
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﻢ ﺑﺮﯾﺰد.

آﭘﺪﯾﺖ وردﭘﺮس
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ اﮔﺮ ﯾ ﺑ آپ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از

ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﺑﻌﺪی آن ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﭘﻼﮔﯿﻦ
اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آن ﻣﺸﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در وردﭘﺮس ﺣﺘﻤﺎ ﯾ ﺑ آپ
از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻠ در ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی :ﻧﺤﻮه دﯾﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
وردﭘﺮس
رﯾﺰ ﻣﺸﻼت ﻣﺘﻨﻮع

ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻨﺪ ﻣﻮاردی را از ﺗﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﮔﻮﺷ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﺮده اﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳ ﺷﻤﺎ رخ
ﺑﺪﻫﺪ! ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ از روی ﻣﺸﻐﻠﻪ زﯾﺎد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﻨﺪ
را ﻧﻤ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﺮد و ﺧﺐ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻫﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑ
آپ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﻣـ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز ﭼﻨﯿـﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫـﺎﺗ ﺳـﺎﯾﺖ ﺗـﺎن را ﺑـﻪ ﺣـﺎﻟﺖ اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎز
ﮔﺮداﻧﯿﺪ.

ﭼﻄﻮر در وردﭘﺮس ﺑ آپ ﺑﯿﺮﯾﻢ؟

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وردﭘﺮس ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺜﻞ روال ﻋﺎدی ﮐﺎر ﻫﺎ را ﺳﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﭘﻠﺘﻔﺮم وردﭘﺮس ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎده ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﯾ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑ آپ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ
ﺗﺎن ﺑ آپ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﻮﻟ و ﻫﻢ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی راﯾﺎن
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺗﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را دارﯾﺪ ،ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺣﺎﻟﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑ آپ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮﺳ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺸﻼﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ
آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻧﺮده ﺑﻮدﯾﺪ.

