
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Easy Username Updater  افزونه
 آموزش+ 

 مشاهده مقاله در وب سایت نوین ادمین

 

https://novinadmin.com/easy-username-updater/
https://novinadmin.com/easy-username-updater/
https://novinadmin.com/easy-username-updater/
https://novinadmin.com/easy-username-updater/


  

 

 شهاب رفیعی نویسنده:

 10/8/1399: انتشار

 1صفحه: 

 مقدمه

کار وجود داره  نیا ی. چند راه مختلف برا دهیرو نم تیسا یاعضا ینام کاربر  رییاجازه تغ شفرضیوردپرس به صورت پ
 .دیباهاش کار کن یچطور  میدیم ادتونیآموزش  نیهست که در ا Easy Username Updaterافزونه  شیکیکه 

 

 Easy Username Updaterافزونه  یمعرف

هست . شما با  تیسا یاعضا ینام کاربر  رییتغ یساده برا یاز افزونه ها یکی Easy Username Updater افزونه
 . دیبد رییمورد نظرتون رو تغ یکاربر  یجستجو و نام ها تیکاربران سا نیبه سرعت در ب دیتونیافزونه م نیاستفاده از ا

، پست  یرو بر اساس نام کاربر  تیسا یاعضا دیتونیکه با استفاده از اون م زارهیشما م اریدر اخت یافزونه صفحه ا نیا
 شیرایو دیرو که خواست یهر کاربر  یو نام کاربر  دی( جستجو کنیاونها )نقش کاربر  یسطح دسترس ایو  کیالکترون

 . دیکن

 یاز روش ها دیتونیم” ( کاربران در وردپرسمین وزری) ینام کاربر  رییمختلف تغ یروش ها“همونطور که در مقاله  البته
 ایفعال  ریاون رو غ دیتونیبعد از استفاده از افزونه م دی. فراموش نکن دیاز افزونه هم کارتون رو راه بنداز ریغ یا گهید

 یرو برا دیجد میوزرنی،  ینام کاربر  رییهنگام تغ دیتونیکه م نهیافزونه ا نیا یایاز مزا گهید یکی ی. راست دیحذف کن
 . دیارسال کن لیمیا قیکاربر از طر

 

 

 Easy Username Updaterو کار با افزونه  ماتیآموزش تنظ

  «Username Updater به بخش کاربران هیکاف افزونه ینصب و فعال ساز افزونه راحته . بعد از  نیکار کردن با ا
 . دیمواجه بش ریتا با صفحه ز دیمراجعه کن
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به  تیآپد یبر رو کیجستجو و با کل ینقش کاربر  ای لیمی، ا یکاربر مورد نظرتون رو بر اساس نام کاربر  دیتونیم نجایا
 . دیوارد بش مین وزری رییصفحه تغ

 

رو وارد  دیجد ینام کاربر  New Username یعنی نییپا لدیدر ف هی. کاف دینیبب دیتونیرو م یفعل میوزرنیصفحه  نیدر ا
ارسال  لیمیا قیاون عضو از طر یرو برا دیجد ینام کاربر  دیتونیهم م Send User Notification نهیگز کی. با ت دیکن
 . دیکن

 یبر رو کیبعد از کل دیهست نیالگ نکهیا لیبه دل دیبد رییخودتون رو تغ ینام کاربر  دیخوایکه اگر شما م دیکن دقت
 میوزرنیبا استفاده از  دیو دوباره با دیشیخارج م تونیاز حساب کاربر کیبصورت اتومات Update Usernameدکمه 

 . دیکن نیالگ دیجد
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