
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریحالت تعم  یرفع خطا   
انموفق در وردپرس تیاز آپد بعد  

 مشاهده مقاله در وب سایت نوین ادمین 
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 شهاب رفیعی   نویسنده:

 1399/ 10/8: انتشار

 1صفحه: 

 مقدمه 

  Briefly unavailable for scheduled maintenanceمیومد و خطای  اگر بعد از انجام آپدیت سایتتون باال ن
میداد نگران نباشد. ممکنه این پیام موقتی باشه و بعد از چند دقیقه رفع بشه. اگر بعد از گذشت چند دقیقه رفع نشد 

 باید اقدامات ساده ای رو انجام بدید. این آموزش بهتون کمک میکنه مشکل رو برطرف کنید.

 

 الت تعمیر چیه ؟ خطای ح 

احتماالً برای شما پیش اومده ) انشاال که پیش نیاد ! ( که در حال آپدیت وردپرس یا افزونه ها هستید که عملیات  
 : پیش نمیره و وقتی سایت رو باز می کنید با خطای زیر مواجه میشید و سایت باال نمیاد 

 

Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute 

 

 : یا در حالت فارسی این خطا رو میبینید 

 

 بندی شده برای مدت کوتاهی در دسترس نیست. یک دقیقه دیگر مراجعه کنید جهت انجام عملیات تعمیرات زمان 

 

 

 ” بوجود میاد ؟ Briefly unavailableچرا خطای “ 

 داخل فولدر) در روت سایت Maintenance به نام وقتی دارید سایتتون رو بروزرسانی می کنید وردپرس یک فایلی 
Public-Html)   ایجاد میکنه . وظیفه این فایل اینه که فعالیت سایت رو متوقف کنه و به بازدیدکنندگان بگه سایت در

 . دست تعمیره و چند دقیقه دیگه تالش کنن 

شید به طور موقت این پیام رو میبینید و اگر همزمان چند افزونه رو بروزرسانی کنید و سریعًا بخواید وارد صفحات ب 
 . احتماالً در تالش بعدی موفق به مشاهده سایت میشید 
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 شهاب رفیعی   نویسنده:

 1399/ 10/8: انتشار

 2صفحه: 

 

همونطور که متوجه شدید این فایل به صورت موقت ایجاد میشه و بعد از بروزرسانی ها بصورت اتوماتیک حذف  
بشه و عملیات نصفه و نیمه بمونه   میشه . اما اگر بروزرسانی به طور ناگهانی و به دالیل مختلف با شکست مواجه

 ممکنه این فایل از سایت حذف نشه و شما به صورت دائم این پیام رو در سایتتون ببینید .

 

 برطرف کردن خطای “تعمیرات زمان بندی شده” در وردپرس 

رو  Maintenanceبله درست حدس زدید ! برای برطرف کردن این مشکل باید سعی کنید وارد هاست بشید و فایل 
براحتی میتونید  FTPحذف کنید . با استفاده از کنترل پنل های دایرکت ادمین ، سی پنل و یا استفاده از نرم افزارهای 

 به هاست متصل بشید و فایل مذکور رو حذف کنید . 

 
 FTPق یآموزض اتصال به هاست از طر 
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