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Jak włączyć https w Wordpress
Karina Guzik - 2019-06-24 - 5 Comments - in Konﬁguracja
Jeżeli chcesz, aby Twoja strona wyświetlała się jako zabezpieczona, w pierwszej kolejności
zainstaluj certyﬁkat SSL dla wybranej przez siebie domeny w swoim Panelu Klienta.
1. Pierwszym krokiem jest Wymuszenie przekierowania z HTTP na HTTPS.
2. Po zakończonej instalacji certyﬁkatu, pobierz narzędzie do zmiany linków, dzięki któremu
zmienisz linki z HTTP na HTTPS. Narzędzie możesz pobrać TUTAJ. Po wejściu na stronę
wypełnij formularz, a po jego wysłaniu otrzymasz link do pobrania narzędzia na swój e-mail.
Pobierz narzędzie i rozpakuj plik.
3. Zaloguj się do konta FTP. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić przeczytaj nasz poradnik
Konﬁguracja połączenia FTP w programie FileZilla. Jeśli nie posiadasz danych
dostępowych skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
4. Po zalogowaniu do FTP przejdź do katalogu domeny
/domains/nazwadomeny.pl/public_html i utwórz w nim nowy katalog - w poradniku
będzie to katalog replace. Umieść w tym katalogu zawartość rozpakowanego narzędzia.

5. Następnie wejdź na adres swojej domeny. W poradniku to:
http://mojadomena.stronazen.pl/replace

6. W polu replace umieszczamy następujące ścieżki:
replace: http://mojadomena.stronazen.pl with: https://mojadomena.stronazen.pl
Po wprowadzeniu ścieżek rozpoczynamy proces podmiany linków kliknięciem w przycisk live
run.
Po zakończeniu umieszczamy kolejne ścieżki:
replace: http://www.mojadomena.stronazen.pl with:
https://www.mojadomena.stronazen.pl
Po ich wprowadzeniu znów klikamy na live run.
7. Po zakończeniu usuwamy skrypt poprzez przycisk delete me.
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Witam
A jak nie mam takiego pliku "replace" w wordpress ???
Podmieniłem plik htaccess , lecz strona działa tylko po wpisaniu
https://
Po kliknięciu linka do mojej strony z google np. www.zespol......
jest błąd 404
W ustawieniach ogólnych wp zmieniłem URL z http na https lecz

dalej to samo :(
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Adam, musisz najpierw zainstalować to narzędzie:
https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpr
ess-databases/
Na przykład w katalogu replace
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Wystarczy wejść do admina i zmienić adres na https.
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UŁATWIENIE (wszystko znajdziesz i zainstalujesz w wyszukiwarce
wtyczek wbudowaną w wordpressa):
1. znajdź i dodaj wtyczkę "simple SSL", odpal ją i przełącz na SSL
2. znajdź i dodaj wtyczkę "easy search replace", odpal ją
3. w menu idź do: narzędzia/better search replace
4. wyszukaj "http://twojadomena.coś" i podmień na
"https://twojadomena.coś" (zaznacz wszystkie pola bazy) najpierw przeleć się po bazie "na sucho" i zobacz ile znalazł, jeśli
wynik jest większy niż 0 to odznacz ostatnią opcję i przejedź już
"na mokro".
5. Jak zoś z#$bałeś/łaś to bez stresu przywróć sobie backup bazy i
folderu z domeną - to jest zenbox, masz je robione co chwila i
możesz to wykonać samodzielnie.
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Dziękujemy za komentarze. Uprzejmie informujemy, że artykuł
został zaktualizowany o bardziej szczegółowe informacje
dotyczące korzystania ze skryptu.

