
biztons�gi m�solat k�sz�t�se a weboldalr�l
az összetevők friss�t�se
biztons�gi bőv�tm�ny telep�t�se 

Tartalom:

Frissítsd önállóan a 
weboldalad! 



Varju Ildik� webdesigner vagyok. 
2017-ben ind�tottam a v�llalkoz�somat, az�ta WordPress weboldalak tervez�s�vel 
�s �p�t�s�vel foglalkozom.
A c�lom, hogy a hozz�m fordul�kat olyan webes rendszerrel t�mogassam, ami 
egyr�szt megfelelően mutatja be azt a tud�st �s k�pess�get, amivel rendelkeznek, 
valamint ez egy olyan form�t öltsön �ltalam, ami a profizmust sug�rozza.Tanuld 
meg ön�ll�an friss�teni �s karbantartani a weboldalad!

Kitől fogsz tanulni? 

Tarts velem ebben a leckében!



keretrendszer
t�ma - m�s n�ven sablon 
bőv�tm�nyek

A weboldalad fel�p�t�se:

Miért szükséges a weboldal a frissítése?

A fejlesztők ezekre folyamatosan jav�t�sokat, illetve �j funkci�kat adnak ki, 
melyeket a weboldalunkon le kell futtatni. A friss�t�sekkel elkerülhetjük a 
weboldal s�rül�kenys�g�t, valamint azt, hogy a weboldalunk nem v�rt hib�k miatt 
összeomoljon. 



feltörhetik, 
megheckelhetik, 
v�rusokkal lephetik el, 
adathal�szatot követhetnek el, vagy pedig 
egyszerűen csak akad�lyozz�k a rendszer 
működ�s�t. 

A frissítések hiányában 
biztons�gi r�sek keletkezhetnek az oldalon!

Előfordulhat, hogy az egyes rendszerelemek nem 
lesznek kompatibilisek egym�ssal.



A weboldal a saj�t tulajdonodat k�pezi. Te 
vagy a t�rhelyed, a domained �s a weboldalad 
tulajdonosa.  Minden weboldal-tulajdonosnak 
az �tad�skor k�szül egy saj�t felhaszn�l�i fi�k, 
amellyel be tud l�pni a weboldal 
adminisztr�ci�s felület�re, �s ezeket a 
friss�t�seket könnyed�n el tudja v�gezni.

Jogosult vagyok a saját weboldalam frissítésére? 

Hogyne! 



L�pj be a weboldalad adminisztr�ci�s
felület�re. Ezt az adminisztr�ci�s felületet 
�gy tudod el�rni, hogy be�rod a domain 
nevedet �s a domain .hu ut�n perjellel 
oda�rod, hogy /wp-admin. Term�szetesen ez 
csak abban az esetben működik, hogyha a 
bel�p�si linket nem v�ltoztattuk meg a 
biztons�g kedv��rt. 

Hogyan kezdjem a frissítést?Lássunk is hozzá! 



A felhaszn�l�nevedet �s a jelszavadat a weboldalk�sz�tődtől tudod beszerezni. Az 
�ltalam k�sz�tett weboldalakhoz k�szül egy “Adatok” nevű dokumentum, 

amelyben szerepel a weboldal bel�p�si linkje �s a felhaszn�l�n�v-jelsz� p�ros.

Már látom is a belépési felületet. 
Felhasználónév és jelszó. Ezt honnan tudom? 

Sikeresen beléptem
Az adminisztr�ci�s felület l�tod, ami elsőre kicsit bonyolultnak 
tűnik, de rem�ljük, hogy ez a tananyag sikeresen �s �rthetően 
bemutatja a vez�rlőpult működ�s�t.



A vez�rlőpult fel�p�t�s�ről n�h�ny sz�: A c�msor alatt van egy v�zszintes eszközt�r, 
ahol egy WordPress embl�m�t l�thatsz. Mellette l�tod az oldalad nev�t. A 

következő ikon pedig a friss�t�seket jelzi. 
A friss�t�s ikon mellett l�vő sz�m azt jelenti, hogy h�ny olyan összetevő van, amely 

jelenleg arra v�r, hogy friss�tve legyen. 

Hogyan lássak hozzá? Oldaln�v



Az adminisztr�ci�s felületen olvashat� is, hogy “friss�t�s előtt k�sz�tsen biztons�gi 
m�solatot az adatb�zisr�l �s a f�jlokr�l”. Ez rendk�vül fontos. Eg�szen addig, am�g 
nem győződünk meg arr�l, hogy van egy teljesen friss biztons�gi m�solatunk az 
oldalr�l, addig a friss�t�seket ne futtassuk! 

Elronthatok-e valamit a frissítések futtatása során? 

Vannak biztonsági kockázatok!



Ez többf�lek�ppen lehets�ges. 
Ebben az előad�sban az adminisztr�ci�s felületen keresztül tört�nő biztons�gi 

ment�sről lesz sz�, amelyet egy bőv�tm�ny seg�ts�g�vel v�gezhetünk el. 
 Mi az UpDraftPlus nevű bőv�tm�nyt fogjuk haszn�lni. Ez a bőv�tm�ny k�pes arra, 

hogy biztons�gi m�solatokat k�sz�tsünk a teljes weboldalr�l. 

A v�zszintes felső eszközt�ron r� kell kattintanod az „UpdraftPlus” feliratra, majd 
a következő k�pernyőn a „Ment�s most” gombra kattintva elv�gzi a weboldal 

ment�s�t a rendszer. A kapott f�jlokat mentsd le a g�pedre!

Hogyan készítsek a weboldalamról biztonsági másolatot?

Oldaln�v



A bőv�tm�ny nem minden esetben van telep�tve a weboldalra. Ennek oka, hogy a 
weboldal k�sz�tői a weboldalon k�vül, FTP kapcsolaton keresztül is v�gezhetnek 
ment�st. Ha nem tal�lod az UpDraftPlus bőv�tm�nyt, első l�p�sk�nt telep�tened 
kell. 

A baloldali függőleges menüs�vban 
tal�lsz egy olyan menüpontot hogy 
„Bőv�tm�nyek”. Kattint�s ut�n 
megny�lik a bőv�tm�nyeid oldala, ott 
l�tod a kor�bban m�r letöltött 
bőv�tm�nyeket. 

Hol találom a bővítményt? 



Fenn a c�m mellett van egy „�j 
hozz�ad�sa” gomb. Kattintsunk r�! 
A következő k�pernyőn köz�pen 
l�thatsz egy v�zszintes menüsort. De 
mivel c�lir�nyosan keresünk, ez�rt 
jobbra a menüsor felett l�vő 
„Bőv�tm�nyek keres�se” 
keresőmezőbe beg�peljük, hogy 
UpDraftPlus. 

Új bővítmény telepítése



Mivel pontosan a bőv�tm�ny nev�t �rtuk be, rögtön az első helyen szerepel a 
tal�latok között. Tal�lsz ott egy „Telep�t�s most” gombot. Kattints r� �s l�gy 
türelmes, am�g telep�t.



+tipp!csillagok szerinti �rt�kel�s 
az �rt�kel�seket ad� szem�lyek sz�ma
legut�bbi friss�t�s ideje 
h�nyszor telep�tett�k

Telep�t�s közben fontos inf�kat l�tsz a doboz als� r�sz�n. 

Ez a bőv�tm�ny rendk�vül n�pszerű, hasznos, folyamatosan fejlesztve van, ez�rt 
�rdemes haszn�lni. Kompatibilis a jelenleg haszn�lt WordPress verzi�val.

 Ne töltsünk le olyan bőv�tm�nyt, ami nem megb�zhat� az adatok alapj�n!



Megjelenik egy „Bekapcsol�s” gomb. Erre nyugodtan r� lehet kattintani. Ekkor �jra 
a Bőv�tm�nyek oldalra �rkezünk. A felugr� ablakban „Press here to start” feliratra 
kattintsunk. A következő ablakban olvashat� a „Your first backup”, alatta egy 
„Ment�s most” gomb. Kattints r�! 
A következő felugr� ablakban m�r eleve be van jelölve, hogy a ment�sünk 
tartalmazza az adatb�zist �s a f�jlokat. Plusz van egy jelölőn�gyzet, egy lehetős�g 
arra, hogy szeretn�d-e elküldeni külső t�rol�helyre a ment�st. Ezen az ablakon 
semmit nem kell v�ltoztatnunk!
Nyomjuk meg a „Ment�s most” gombot. Az �llapotjelző s�v jelzi hogy hol tart a
ment�s. N�h�ny percig l�gy türelemmel. 

Elkészült a telepítés. Hogyan tovább?



Elfelejtettem a biztonsági másolatot megcsinálni. Mi történik ebben az 
esetben? Van máshol biztonsági mentés? 

Kapunk-e üzenetet a sikeres mentésről?

Görgess lejjebb, �s az Utols� log sor jelzi, hogy a ment�s teljes eg�sz�ben sikeres 
volt. J� lenne, ha ezeket a f�jlokat le tudn�d tölteni a g�pedre, hogy egy 

k�sőbbi hiba eset�n vissza lehessen telep�teni.

Igen!

A fő c�l, hogy nekünk mindig legyen egy friss ment�sünk az oldalr�l, �s 
mindig tartsunk meg legal�bb egy legutols� ment�st. �ltal�ban a 

weboldalakr�l a t�rhelyszolg�ltat� tart biztons�gi m�solatot, de ezt csak v�gső 
esetben szoktuk k�rni.



Kezdhetjük a frissítést? 

A vez�rlőpulton  h�rom különböző t�pus� friss�t�sről sz�l� �rtes�t�st l�thatunk.
Az első a WordPress keretrendszer frissítése

Rajta!

Ha van biztons�gi ment�sünk, �s 
l�tjuk, hogy egy �j WordPress 
verzi� jelent meg, nyomjunk r� a 
“Friss�t�s” gombra �s hagyjuk, 
hogy futtassa le. 



K�rlek, ne legy�l türelmetlen, amikor elind�tod! 
V�rd meg, am�g lefut az eg�sz friss�t�s �s 
megkapod a visszajelző k�pernyőt. Ha
folyamatosan nyomogatod vagy többször 
r�nyomsz a friss�t�sre, akkor le fog fagyni a 
rendszered. Amikor lefutott a verzi�friss�t�s a 
WordPressre, akkor nem automatikusan a 
tov�bbi friss�t�sekre jutunk, hanem az �j 
verzi�val kapcsolatos inform�ci�kat l�tjuk. 
Tanulm�nyozhatjuk az �jdons�gokat, a 
fejleszt�seket �s hogy miben lett jobb a 
keretrendszerünk.

Please, wait!



Ahhoz, hogy tov�bb folytassuk a friss�t�st, vissza kell 
t�rnünk a friss�t�si oldalra. M�g nem v�geztünk, 
hiszen m�g csak a keretrendszert friss�tettük. 
Ezt követi a bővítmények frissítése
Amikor egy WordPress-t egy �j verzi�ra friss�tünk, 
előfordul, hogy a r�gi bőv�tm�nyek m�r nem lesznek
vele kompatibilisek. 
Az „összes kijelöl�se” jelölőn�gyzetbe tegyünk egy 
pip�t, �s nyomjunk r�, hogy „bőv�tm�nyek friss�t�se”. 
Ekkor az összes bőv�tm�nyre lefut a friss�t�s. Az 
�rkező oldalon l�that�, hogy sikeresen elv�gezte a 
friss�t�seket. 

Ellenőrizzük a 
weboldalt!



Nagyon fontos, hogy a haszn�latlan sablonok s�rül�kenys�get okozhatnak a 
weboldaladban. Azon k�vül, ami haszn�latban van �s az utols� alap�rtelmezett 

WordPress sablonon k�vül a többit el kell t�vol�tani. 

Ezut�n ism�t vissza kell menned a friss�t�sek oldalra, hiszen 

a sablonjaid még mindig frissítésre várnak.



A bal oldali menüben tal�lhat� a “Megjelen�s” menüpont. Ennek egyik almenüje a 
“Sablon”. Kattints r�! 

Itt l�tod, hogy melyik sablon van bekapcsolva. A legfrissebb WordPress 
alap�rtelmezett sablont is itt tal�lod.  A többi sablonra nincs szüks�g. 

Kattints a “Sablon r�szletei” gombra, ezzel megny�lik egy ablak. Az ablak  jobb 
als� sark�ban van a “Törl�s” gomb, amire r�kattinthatsz. A törl�si sz�nd�kodat  

meg kell erős�teni egy felugr� ablakban is. Egy alap�rtelmezett sablon megtart�sa
biztons�gi k�rd�s.  

Hogyan tudom törölni a felesleges sablonokat?
+tipp!



M�r l�tod is, hogy csak kettő sablon maradt. Ebben az 
esetben is az “Összes kijelöl�se” előtti jelölőn�gyzetet 
kell bejelölni, �s a “Sablonok friss�t�se”  feliratra 
kattintva mindk�t sablont friss�t�se lefut. 

Most már a sablonokat is frissíthetjük?

Természetesen!

Gratulálok! 
Gyakorlatilag v�gezt�l a weboldalad 

összetevőinek friss�t�s�vel. 



Előfordulhat, hogy bizonyos összetevők eset�ben kompatibilit�si probl�m�k 
l�pnek fel, ez�rt 

le kell ellenőrizned az élő weboldalt!
�rdemes v�gigkattintgatni az összes menüpontot, a kritikus r�szeket. Ilyen 
p�ld�ul a kapcsolati űrlap, a gal�ria, a gombok. 
A kapcsolati űrlapot �gy is lehet tesztelni, hogy egy teszt üzenetet küldünk rajta 
keresztül. �rdemes tesztelni, hogy minden funkci� megfelelően működik-e.
Ha �gy l�tod, hogy minden rendben, akkor v�gezt�l a friss�t�sekkel. 

Van-e további teendőm?



 A felső v�zszintes eszközt�ron, a jobb felső sarokban l�tod a 
felhaszn�l�neved. A leny�l� menüből a kijelentkez�sre kattintva l�phetsz ki.  

Kijelentkez�s ut�n ism�t a bejelentkez�si k�pernyőt fogod l�tni. A 
bejelentkez�si adatok alatt tal�lod, hogy “tov�bb” �s z�r�jelben a weboldalad 

nev�t. Innen egy kattint�ssal �t tudsz l�pni a weboldaladra, �s azt fogod 
l�tni, amit b�rki m�s a vil�gon, aki felkeresi az oldaladat. 

Sikeresen teszteltem a weboldalt, minden működik. 

Lépj ki az adminisztrációs felületről! 



B�zom benne, hogy ez a rövid anyag hasznos volt sz�modra, �s a k�sőbbiekben 
ez alapj�n m�r b�tran neki mersz kezdeni a friss�t�snek, an�lkül, hogy előre 

kir�zna tőle a hideg!

Gratulálok!
Sikeresen elkászítetted az első önálló biztonsági 

mentést és a frissítéseket a weboldaladon! 

Ha azt �rzed, hogy neked ez t�l sok, vagy egyszerűen csak olyan szintre l�pett 
m�r a v�llalkoz�sod, hogy nem �rsz r� ilyen "apr�s�gokkal" foglalkozni, akkor 

se keseredj el! Ebben is sz�vesen leszek a seg�ts�gedre!



Akitől tanulhattál: Varju Ildikó webdesigner
Szolg�ltat�st ny�jt� v�llalkoz�knak seg�tek 

tök�letesen megjelenni az online t�rben 
egy olyan weboldallal, ami m�lt�n mutatja 

be a tud�sukat, k�pess�geiket!

Itt találsz: 

https://ildeesigner.hu
hello@ildeesigner.hu

+36306538439

/ildeesigner

@avildiko


