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 2صفحٌ 

 صفحٌ نَیسندى در ٍردپرس را تغییر ديید؟ فرض یشپآدرس  خَايید ینآیا 

این ساختار برای سئَ سایت شها  کٌ کند یناستفادى  سئى دوستانه URLاز ساختار  فرض یشپ صَرت بٌٍردپرس 
 .ديد ینرا  يا یبند دستٌٍ  صفحات ،يا نَشتٌقابلیت بٌ شها انکان تغییر آدرس  ینا نناسب است.

کانل بٌ شها انکان ٍیرایش  انا ،کند ینایجاد  يا یسندىنَیا آدرس نشخصی برای صفحٌ  URLيهچنین این ساختار 
 .ديد ینه سازی یشخصٍ 

 دى در ٍردپرس را یاد خَايید گرفت.صفحٌ نَیسن فرض یشپدر این نقالٌ چگَنگی تغییر آدرس 

URL Slug  وURL Base چیست؟ 

 آشنایی بیشتر نثال زیر را بررسی کنید: یبرا ر است؛نتغیيهان بخش  slugاست کٌ  ذکرشدى اصطالحات وردپرسدر 

https://www.shahrwp.com/author/arsalajavadi 

نام دارد ٍ آن بخشی کٌ برای این نَضَع  slug( arsalanjavadiیعنی کند ) ینتغییر  دائها  کٌ  یبخشدر اینجا آن 
 است. base( ثابت است، يا یسندىنَ)یعنی برای صفحٌ 

 :کنیو ینیا از یک نثال دیگر استفادى 

 ٍردپرس بٌ شکل زیر است: يای یبند دستٌآدرس صفحٌ 

https://www.shahrwp.com/category/digital 

 است. categoryيهان  baseاست ٍ بخش  digitalيهان  slugدر اینجا بخش 

انکان تغییر  انا ،ديند ییررا تغ يا برچسبٍ  صفحات ،يا نَشتٌ ،يا یبند دستٌ baseبخش  تَانند ینکاربران ٍردپرس 
 نَجَد نیست. فرض یشپ صَرت بٌدر ٍردپرس  يا یسندىنَصفحٌ  baseبخش 

 ادانٌ نقالٌ را دنبال کنید. حتها   سایت خَد تغییر ديید، URLرا در  authorعبارت  خَايید یناگر 

 

 صفحه نىیسنده در وردپرس فرض یشپتغییر آدرس داستان آمىزش 

 URL Slugتغییر 

 کنید. یساز  فعالرا نصب ٍ Author Slug  یرایشٍابتدا باید افزٍنٌ 

https://www.shahrwp.com/category/digital
https://www.shahrwp.com/category/digital
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 :Author Slug یرایشوافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 تغیر آدرس صفحه نىیسنده با یک کلیک 
 و انکانات دیگر 

 بٌ سراغ نصب این افزٍنٌ برٍید.

 :Author Slug یرایشونصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

يا رٍی گزینٌ بارگذاری افزٍنٌ کلیک کنید ٍ از لینک زیر افزٍنٌ را دانلَد کنید ٍ در قسهت  افزٍنٌیا از قسهت  .1
 بارگذاری، افزٍنٌ را بارگذاری کنید.

 سازی کنید. را تایپ کنید ٍ افزٍنٌ را نصب ٍ سپس فعال Author Slug یرایشٍیا اینکٌ از قسهت کلیدٍاژى  .2
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 .کنید نشايدى را افزونه نصب آنىزش تَانید نی یددار  نشکلی افزٍنٌ کردن نصب با کٌ درصَرتی

https://wordpress.org/plugins/edit-author-slug/
https://wordpress.org/plugins/edit-author-slug/
https://wordpress.org/plugins/edit-author-slug/
https://wordpress.org/plugins/edit-author-slug/
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/edit-author-slug/
https://wordpress.org/plugins/edit-author-slug/
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کاربری نَجَد در  یيا نقشکٌ افزٍنٌ از  بینید ین صفحٌ کاربران نراجعٌ کنید. بٌ ،یساز  فعالپس از نصب ٍ 
 ایجاد کردى است. یبند دستٌ شها، یتسا ٍب

را بر رٍی نام نَیسندى بردى ٍ بر رٍی گزینٌ  ناٍس را تغییر ديید، خاصآدرس صفحٌ یک نَیسندى  خَايید یناگر 
(Edit.کلیک نهایید ) 
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 آدرس نَیسندى را ٍیرایش کنید. تَانید ینپایین صفحٌ  در .شَید ینبعد از کلیک بٌ صفحٌ ٍیرایش کاربر يدایت 
اینکٌ  دوم کٌ افزٍنٌ بٌ شها ارائٌ دادى است استفادى نهایید، یشنًادياییپاینکٌ از  اول این کار دٍ راى ٍجَد دارد؛ یبرا
 نید.سفارشی یک نام جدید ایجاد ک کانل   صَرت بٌ

 ( کلیک نهایید.شناسنانه یروزرسان بهپس از انجام تغییرات بر رٍی دکهٌ )

 است. یداکردىپکٌ آدرس صفحٌ نَیسندى تغییر  بینید ین اکنَن اگر بر رٍی نام نَیسندى کلیک کنید،
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 URL Baseتغییر 

 نراجعٌ کنید. Edit Author Slugتنظیهات<بخش  بٌ ٍردپرس، يای یسندىنَ( صفحٌ Baseبرای تغیر بخش اصلی )

 

 فرض یشپآدرس  تَانید ین ینيهچن را بٌ ير عبارت دلخَايی تغییر ديید. Authorعبارت  تَانید یندر اینجا 
 را نیز تغییر ديید. کاربری وردپرس یها نقش

Author Base:  تغییرURL Base نَیسندى 

Role-Based Author Base :گر این گزینٌ را تیک بزنید نی تَانید اURL Slug  نقش يای کاربری ٍردپرس را ٍیرایش
 کنید.

Role Slugs : تغییرURL Slug اگر تیک گزینٌ باال را زدى باشید،این گزینٌ نهایش دادى نی )نقش يای کاربری ٍردپرس
 شَد.(
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Automatically Update: برٍزرسانی خَدکار پرٍفایل کاربران 

Bulk Update تغییر :URL Slug اربران نَجَد در سایتک 

کنید تا  ینیبازبخَد را  یتسا ٍب تَانید ین حال کلیک کنید. )ییراتتغذخیره (پس از انجام تغییرات بر رٍی دکهٌ 
 باشید. شدى اعهالشايد تغییرات 

 سئى سازی ینهبهتنظیمات ریدایرکت برای 
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اگر صفحٌ آرشیَ  نخصَصا   در سئَ سایت شها بگذارد؛ ننفی یرتأث تَاند ینصفحٌ نَیسندى در ٍردپرس  فرض یشپتغیر آدرس 
 ایندکس شدى باشد. يا یسندىنَ

حل این  یبرا .کنند یندریافت  404 یخطا ،شَند ینشها  یتسا ٍبٍ ٍارد  کنند ینافرادی کٌ نام نَیسندى را در گَگل جستجَ 
 نشکل باید صفحه قبلی را به صفحه جدید ریدایرکت کنید.

 

 

 بندی: جهع

 انیدٍاریو کٌ از این نقالٌ لذت بردى باشید.
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http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
http://shahrwp.com/login-page/
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