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Jak zmienić hasło administratora Wordpress?
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Jeżeli chcesz zmienić hasło do panelu administracyjnego WordPress, w pierwszej kolejności przejdź na adres:
http://twoja-domena.pl/wp-admin a następnie skorzystaj z opcji przypomnienia hasła, dostępnej u dołu strony logowania do
panelu.
W przypadku, gdy zmiana hasła w powyższy sposób nie jest możliwa, należy zmienić hasło w bazie MySQL.

1. Jeżeli nie pamiętasz nazwy użytkownika oraz hasła do Twojej bazy danych, pobierz te dane z pliku wp-config.php który
znajduje się w głównym katalogu Twojej domeny. Należy skopiować następujące dane - login oraz hasło do MySQL,
które znajdują się w polach DB_USER oraz DB_PASSWORD.
2. Zaloguj się do phpMyAdmin - adres jest zależny od serwera na którym znajduje się Twoja usługa - http://sX.zbpma.pl
3. Uzupełnij pola danymi pobranymi z pliku wp-config.php
4. Po zalogowaniu po lewej stornie ukaże się pasek z listą baz danych. Wybierz bazę danych o nazwie Twojego loginu
pobranego z wp-config.php
5. Kolejnym krokiem jest wybranie tabeli *_users (* oznacza prefix, standardowy prefix dla wordpress to wp_)

6. Znajdź wiersz w którym znajdują się informacje dotyczące konta administratora. Najczęściej nazwa konta administratora
to “admin”, te nazwy są widoczne w kolumnie “user_login”

7. Wyświetli się lista pól z ich konfiguracją, przejdź do pola “user_pass” jako funkcję wybierz “MD5” następnie w polu
“wartość” wpisz swoje nowe hasło.

8. Po odpowiednim uzupełnieniu danych wystarczy kliknąć “Wykonaj”, co wiąże się ze zmianą hasła do panelu WordPress.
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mari19 22.07.2016 20:19:59
mnie sie najbardziej podoba poradnik w którym pokazane jest jak zmienić hasło administratora z poziomu serwera ftp
http://www.download.net.pl/wordpress-konto-admin/n/8790/ tego typu poradniki dokładnie wyjaśniają sprawę.
Paweł Reczkowski 02.08.2016 10:19:17
Dziękujemy za sugestię i przesłanie linku. Na pewno będzie pomocny wszystkim użytkownikom stron opartych na Wordpress.
Tomasz 16.09.2016 12:31:02
Zapomniałem dodac ze po wpisaniu http://twoja-domena.pl/wp-admin nie ma tam zadnego przycisku przypomnij haslo. Wordpressa
pobieralem ze strony http://www.wordpress-polska.pl/
Paweł Reczkowski 19.09.2016 9:54:16
Tomaszu, utworzyłem odpowiednie zgłoszenie w naszym systemie. Nasi Mnisi skontaktują się z Tobą aby rozwiązać problem.
Marcin 21.03.2017 19:28:24
A co jeśli ten sposób nie działa? Za kazdym razem sprawdzam na wp-admin a wcale nie chce się logować pomimo wpisania
właściwego, przed chwilą zmienionego hasła.

