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 سازشکلماین کار  یااندازهبهاست،  وردپرس در شده آپلود فایل نام تغییریکی از مشکالت وردپرس غیرفعال بودن قسمت  سالم،
ر ادامه د و دتصحیح نام فایل آپلود شده نیاز است فایل را مجدد تغییر نام دهید و سپس در سایت بارگذاری کنی که برایاست 

ها وصله خیلیاز حزمانی که به تعداد بیشتری برسد این کارها ، نید و پیوندهای آن را بررسی کنیدفایل را دوباره پیدا کباید جایگاه 
توانید فایل موردنظر خود را تغییر نام دهید است که با چند کلیک می Media File Renamer افزونه این کار حلراهشود، میارج خ

 های خود ایجاد کنید.بدون اینکه مشکلی برای فایل

 

 Media File Renamer افزونه با وردپرس در شده آپلود فایل نام تغییرآموزش  داستان
نام دادن  به خاطر تغییرروی هاست آپلود کرده بودیم را  قبالا هایی که قبل از اینکه با این افزونه آشنا شویم مجبور بودیم فایلتا 
 ینهمچن آن را مجدد آپلود کنیم که این کار هم باعث اتالف وقت و یجادشدهاو سپس با تغییر  یمکنپاکها از روی هاست آن

نیست  پرارزشاین منابع  صرفبهدیگر نیاز  Media File Renamer افزونه هایی همچونشد ولی به لطف افزونهمیترافیک  اتالف
 با ما همراه شوید. وردپرس در شده آپلود فایل نام تغییربا آموزش  است یکاف

 

 عبارت است از: Media File Renamerافزونه امکانات ویژه 

 کاربری آسانابط ر 
 تنظیمات پیشرفتهدارای  
 های بارگذاری شدهجستجو در کل پروندهقابلیت  
 خودکار صورتبهتغییر نام قابلیت  
 از نوار کناری Meow Appsمخفی سازی آیکون قابلیت  
 مخفی سازی تبلیغات موجود در افزونهقابلیت  
 تغییر نام فایل در هنگام آپلودقابلیت  
 نام فایل با پیوندهای قبلی یساز همگامقابلیت  
 نام فایل یساز همگامقابلیت  
 بازگردانی نام قبلی فایلقابلیت  
 هاها و متا پستذخیره نام جدید فایل در پستقابلیت  

 

 آپلود فایل نام تغییر برای این افزونهاندازی نصب و راهبریم سراغ  Media File Renamer افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
... وردپرس در شده
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 Media File Renamerافزونه نصب 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

ت در قسمسپس ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و یا از قسمت افزونه .1
 بارگذاری، افزونه را بارگذاری کنید.

از مخزن وردپرس را  Media File Renamerافزونه را تایپ کنید و  Media File Renamerیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالپیدا کنید و سپس 

 
 

 

 را مشاهده کنید. آموزش نصب افزونهتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/media-file-renamer/
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 :دو قسمت برای تنظیمات وجود دارد کنید دارایطور که مشاهده میهمان( بروید یدبار سانوار کناری )  به

 Dashboard:  اول گزینهDashboard گزینه و سپس Media Renamer دهیم:توضیح می را 

 
 

 قسمت داشبورد دو گزینه وجود دارد:در 

1. Main Menu: کردن این گزینه قسمت  با فعالMeow Apps غیرفعال  باریکا بازگردانی آن افزونه رشود. برای ناپدید می
 دو سپس فعال کنی

2. Ads:  ستاغیرفعال کردن تبلیغات افزونه این قسمت برای 
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ها به خاطر رایگان نبودن غیرفعال بعضی از گزینهرسیدیم که شامل چند قسمت است. البته  Media Renamerه قسمت ب ،بخ
 است.

 SETTINGS:دارای سه گزینه است : 
 Auto Rename:  استخودکار نام فایل  رای تغییربو  نیست ییرتغقابل ایگانراین گزینه در حالت 
 On Upload:  بهینه کنید های خود رافایلتوانید نام میبا فعال کردن این گزینه در هنگام آپلود 
 Sync Slug Permalink:  پیوند یکدر جای دیگر  ایلفاست، زمانی که ها فایلم نا یساز همگاماین گزینه برای 

 دهدتغییر میای این فایل بر نیز همیشگی است نام جدید را

 

 ADVANCED SETTINGS: :دارای چهار گزینه است 
 Undo:  ستون در کوچک لغو آیکون یک این گزینه ردنکبا فعال Rename (Media Library) خواهد اضافه 

 واهد کردخ تغییر یاصلنام  به فایل نام کلیک، هنگام. شد
 ای موجود استهای بعدی در نسخه حرفهگزینه 
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 :رسیدیمادامه تنظیمات این افزونه به دو قسمت دیگر ر د

 SIDE UPDATES: .که دارای دو گزینه است 
 Posts: ها نباشیدپیوندهای خود در پستن گزینه دیگر نگران شکسته شدن با فعال کردن ای 
 Post Meta: ها در این گزینه عالوه بر جلوگیری از شکسته شدن پیوندهای سفارشی باعث محافظت از متا پست

 شودهم می

 

 DEVELOPER SETTINGS : است: دسترسقابلشش قسمت است که سه مورد آن دارای 
 Logs: کتابخانه این گزینه را فعال کنیدهای ورودی از قسمت برای نمایش فایل 
 Sync GUID:  با فعال شدن این گزینهGUID شودمی یساز همگامو  کندهمانند نام فایل تغییر می 
 Rename on Post Save: دهید، تغییر پست یک ویرایش هنگام در را خود هایرسانه عناوین توانیدیم شما 

 را HTMLد ک هافایل نامنیاز است بعد از تغییر  گزینه، این از استفاده با. کند روزبه را HTML تواندنمی افزونه اما
 شودنمی توصیه گزینه اینطبق گفته سازنده: . کنید یروزرسانبه کردید، ذخیره را پست ازآنکهپس

 آخر روی گزینه ذخیره تغییرات کلیک کنید.در 
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 :رسیمیمها در قسمت دیگری از وردپرس از تنظیمات مختلف این افزونه به تغییر نام فایلبعد 

 کلیک کنید. Renamerگزینه رسانه روی بروید و از  (سایدبار) یکنار نوار به 

 
 

 

 کلیک Scan All & Show Issues گزینه روی Renamer قسمتاز  از هر کاری تصویر خود را از قسمت کتابخانه اضافه کنید وقبل 
 .کند جستجو را کتابخانه درون هایفایل تمام تا کنید
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 .کلیک کنید Auto-Renameخود را پیدا کنید و روی گزینه  موردنظرفایل 

 
 

 کلیک کنید.روی کتابخانه رسانه  گزینه زابروید و  (سایدبار) یکنار نوار  هب
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 ایل خودف ویرهمانند تصویر زیر  قسمت کتابخانهاز  .کنیمیماضافه به سایت قسمت کتابخانه از را  تصویری ،تفهیم بیشتربرای 
 کلیک کنید.
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 .کلیک کنید (ترویرایش جزئیات بیش)روی گزینه  ست،ا (21)این تصویر نام 

 
 

 کلیک کنید. یروزرسانبهقسمت عنوان که در باالی تصویر وجود دارد نام فایل را تغییر دهید سپس روی گزینه از 

 



 

 

 Media File Renamer افزونه با وردپرس در شده آپلود فایل نام تغییر

 11صفحه 

 تغییر پیدا کرد. (Shahrwpکنید. نام فایل شما به )این کار را در تصویر زیر مشاهده میتیجه ن

 
 

 

 

 بندی:جمع

های که افزونه رسیمیمبه این نتیجه  Media File Renamer افزونهبا  وردپرس در شده آپلود فایل نام تغییر از توجه به آموزشعد ب
یشرفته پنیست تنها با نصب و تنظیمات جدد فایل یاز به آپلود مبی همانند این افزونه وجود دارد که برای تغییر نام فایل دیگر نخو

 نید.ک ییجوصرفهو هزینه خود در وقت توانید میاین افزونه 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

