
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینیگزی افزونه جستجو و جا
 + Search & Replace  آموزش 

 مشاهده مقاله در وب سایت نوین ادمین 
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 مقدمه 

د آدرس  یتونیره . مثال میس بکار می تابی ر خاص در دیمقاد ینیگز یجا  جستجو و یبرا Search & Replaceافزونه 
ر از ی ن امکان هم وجود داره که قبل از هرگونه تغید . ای ر بد ی ت تغیت خودتون رو در کل سا یا عنوان سایدامنه 

 د . یریس بکاپ بگ ی تابید

 

 Search & Replaceافزونه    ی معرف 

تونه در مواقع ید اما قطعًا میدا کنیاز پیت ابزارها نباشه که دائمًا بهش ناز اون دس Search & Replace د افزونهیشا
 . رات رو در آن واحد انجام بدهیاز تغ یاد و حجم بزرگیبه کمک شما ب  یضرور 

د و اون  یس جستجو کنیتابی که دلتون خواست رو در د ید هر عبارتیتونیم Search & Replace گانیبه کمک افزونه را
 . د یجابجا کن یدلخواهرو با عبارت 

ن یازه که در بیاز مقاالت رو اشتباه درج کرده و ن یکیتش منبع یان اعالم کرد در سایاز مشتر یکیش  یمثالً چند وقت پ
ت جستجو  ین افزونه اون عبارت رو در کل سا یبا استفاده از ا یمقاالت جستجو بشه و اون منبع اصالح بشه . ما براحت

 . مین کرد یگز یجاد یم و با عبارت جد یکرد

رات ید تا اگر تغیریستون بکاپ بگ یتابیرات از دیده قبل از تغینه که اجازه مین افزونه داره ای که ا یخوب یلیامکان خ
 . د یاستور کن یق خود افزونه ر ی س رو از طریتابید ید براحتیتتون شد بتونی باعث بروز مشکل در سا

  د یت اعمال کن یرات الزم رو در کل ساید تغیتونین افزونه مید با کمک اید ر بی ت رو هم تغی د دامنه سایاگر بخوا یراست

 

 Search & Replaceمات و کار با افزونه  ی آموزش تنظ 

ت وردپرس  یر یه به بخش ابزارها در پنل مد یکاف افزونه ینصب و فعال ساز ن افزونه راحته . بعد از یکار کردن با ا
تب مختلف وجود داره که در   ۴د ید . در صفحه جد یک کنی کل Search & Replaceنک  یل  ید و بر رویمراجعه کن

 م(ی ندار یحات افزونه هست که باهاش کار ی م : )تب پنجم و آخر مربوط به توضیکن  یارائه م یحات کافی موردشون توض
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 سی تاب یاز د   ی ر یبکاپ گ 

بان  یک نسخه پشتی  یر ی م قبل از هرگونه تغیکن یشنهاد مید . پ یر یستون بکاپ بگ یتابید از دیتونیدر همون تب اول م
رو وارد   یر اشتباهیمقادد ینکه بفهمیا ایرات شما به صورت ناقص انجام بشه  یممکنه تغ  یلید . چون به هر دلیه کنیته

 د !!یفتیتو دردسر م ید حسابینطور مواقع اگر بکاپ نداشته باشید . ایکرد

 

 ی ن ی گز ی جستجو و جا 

د در  یخوایکه م یعبارت Search for د ابتدا در بخشیشما با  یعنیافزونه هست .  ین بخش مرتبط با عملکرد اصلیا
ن  یگز یجا  یعبارت قبل ی د بجایخوای که م ید عبارتیهم با  Replace with د و در بخشیسی د رو بنویت دنبالش باشیسا

 . د یبشه قرار بد 

د . ینش رو درج کنیگز ین عبارت و جاین امکان وجود داره که چند یا CSV Format Search/Replace در بخش
مونه رو خودش  ک نید . یک کاما اونها رو از هم جدا کنید و با  ین رو قرار بد یگز یو جا ی ه در هر خط عبارت اصلیکاف

 ! براتون قرار داده

س شما هستند . یتابینها جداول دین عبارت بگرده . اید که کجاها دنبال اید مشخص کنی با Select tables در بخش
 .کنه ید که همه جداول رو بررسیرو انتخاب کن Select all table نهیک گز ین بخش تین اییبهتره پا 
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شه . یجاد نمی س ای تابی در د یر یچ تغیشه و هیاجرا م یشی ات به صورت آزما ید عملیرو بزن  Dry Runنه یک گز یاگر ت
ز ی نکه همه چیدن گزارش و مطمئن شدن از اید بعد از دیتونیده . میرات رو بهتون میات گزارش تغیبعد از انجام عمل

 د .یانجام بد  یات رو به صورت واقعیش خواهد رفت عملی درست پ
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د . حاال دو یرو بردار Dry Run نه یک گز ید تیس اجرا بشه بایتابیح در دیبه صورت صح  ییات جابجاینکه عملیا یبرا
 . شماست یش روی نه پیگز 

  : Export SQL file with changes  رات انجام یس بهمراه تغ یتابی ک د ید یتونید مینه رو انتخاب کنین گز یاگر ا
شما    یل دانلودیشه و فقط اون فا یرات اعمال نمی ت تغیسا  یس اصلی تابی د ین حالت بر روید . در ایشده دانلود کن

به صورت فشرده شده  یخروج س ی تابید دیرو هم بزن Use GZ compression نهیک گز ی شه . اگر تیرات میشامل تغ
 .و با حجم کمتر قابل دانلود هست

  :  Save changes to Database  شه . مجددًا یت اعمال میسا یس اصلیتابیرات در دی نه تغین گز یبا انتخاب ا
د چون ممکنه  یجاد نکنیستون ایتابیدر د یرات اشتباهی وقت تغی د یکن یز رو بررسیهمه چ  یم حسابیکنید میتاک
 . تتون با مشکل مواجه بشهیسا

 

 ت ی سا  ی ر دامنه اصل یتغ 

د  یت اقدام کنیر دامنه سای نکه نسبت به تغیقبل از ا
ار  یت شما بسی سئو سا  ین کار براید که اید بدونیبا

  یالزم برا   یدات و اقدامات جانبیاگر تمهخطرناکه و 
گوگل   یها  ید ممکنه ورودیر رو انجام ند ین تغیا

د . حاال اگر مطمئن  یاز دست بد  یخودتون رو به کل
د از یر بد یت رو تغید دامنه سا یخوا ید که میهست

نجا  ید . این کار رو انجام بد ید ایتونیتب سوم م
مثالً  د . ) یسیدامنه رو بنو یه آدرس فعلیکاف

novinadmin.com  و در بخش )Replace with  
 د. ین صورت قرار بد ید رو به همیهم دامنه جد 
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ه  ید. کافید اقدام کنیتونیم  Change database prefixد از بخش  یر بد یس رو تغی تابیشوند جداول دید پیخوایاگر م
ه بهش  ین بخش چید ایدونی د . اگر نمیبد د رو قرار یشوند جد یپ  New prefixد و در قسمت ین بخش رو بزنیک ایت

 د ! یدست نزن

 س  یتاب یمپورت د ی ا

د یتونین بخش مید از ایرت کنمپوید دوباره اون رو ایخواید و میگرفت یتتون خروجی س سای تابیاز د یاگر در مراحل قبل
دکمه   یستون رو انتخاب و بر رویتابیل د ید و فایک کنی کل Browseدکمه  یه بر رو ید . کافین کار رو انجام بد یا

Import SQL File د .یک کنیکل 
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