
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وردپرس ستیر  
  WP Reset افزونه معریف

 مشاهده مقاله در وب سایت نوین ادمین 
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 1صفحه: 

 مقدمه 

یمات اشتباهی رو انتخاب کردید و میخواید از اول همه چیز رو شروع کنید اگر مشغول راه اندازی سایت هستید و تنظ
 میتونید وردپرس رو مثل روز اولش نو کنید ! WP Resetباید وردپرس و دیتابیس رو ریست کنید. به کمک افزونه  

 

 ریست وردپرس   –   WP Resetمعرفی افزونه 

فقط اطالعاتی بمونه که زمان نصب داخل دیتابیس ریست کردن باعث میشه کلیه اطالعات دیتابیس حذف بشه و 
بوده . یعنی انگار وردپرس رو تازه نصب کردید ! . البته فایل هاتون سرجاش هست و فقط اطالعات دیتابیس ریست 
 . میشه . این کار بیشتر به درد طراحان وب و توسعه دهنده ها میخوره که میخوان افزونه ها رو تست و خطایابی کنن

زونه کلیه مطالب ، برگه ها ، محصوالت ، کاربران ، کامت ها ، زمینه های دلخواه و . . . رو پاک میکنه . اما فایل این اف
رو حذف نمیکنه . همچنین با هر کاربری الگین هست این کاربر )که قطعًا   wp-content های موجود در فولدر

زر و پسورد همین کاربر میتونید وارد سایت بشید . دسترسی مدیریت داره( حذف نمیشه و بعد از ریست فقط با یو
 . مابقی کاربران حذف میشن

نکته ای که این وسط وجود داره و باید بدونید اینه که با ریست وردپرس اطالعات مربوط به تصاویر در کتابخانه  
چند رسانه ای ببینید.  وردپرس حذف میشه . فایل ها وجود دارن ولی شما نمیتونید اونها رو در کتابخانه فایل های

 بنابراین به این موضوع دقت داشته باشید . 

 

 WP Reset  آموزش تنظیمات و کار با افزونه

  .مراجعه کنید   wp resetابزارها « برای دسترسی به تنظیمات کافیه به بخش   نصب و فعال سازی افزونهبعد از 

 Siteابتدا یه سری توضیحات بهتون ارائه میکنه تا با افزونه بیشتر آشنا بشید . در بخش انتهایی یعنی  Resetدر تب 
Reset ست عبارت “ میتونید وردپرس رو ریست کنید. کافیه در کادر سمت راreset  رو تایپ کنید و بر روی دکمه ”

Reset Site  . کلیک کنید 
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ه اول وردپرس قالب فعلی رو دوباره فعال میکنه .  ریست وردپرس سه گزینه پیش روی شماست . با تیک گزین م در هنگا
در ورپرس جدید فعال بشه . )سایر افزونه ها غیر فعال میشن  wp reset فعال کردن گزینه دوم باعث میشه که افزونه

و تنظیماتشون از دیتابیس حذف میشه !( . در نهایت فعال شدن گزینه سوم هم باعث میشه کلیه افزونه هایی که در  
 . حاضر فعال هستند در وردپرس جدید فعال یشهحال 

 

هم وجود داره که امکانات مختلفی رو در اختیار شما قرار میده . قابلیت های مهمی  Tools یک تب مهم دیگه به نام 
 : مثل

 پاک کردن داده های گذرا  •

 پاک کردن تمامی فایل ها و فولدرهای پوشه آپلود   •

 حذف پوسته ها و افزونه ها   •

 حذف جداول مربوط به افزونه ها   •

 htaccess  حذف فایل  •
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