karta 4 wordpress (minimum)
I.

Po lewej stronie okna znajduje się menu - wybierz Ustawienia
A. Ogólne - jeżeli tak skonfigurujesz stronę, by wpisy mogli umieszczać tylko użytkownicy zarejestrowani, zezwól im
na rejestrowanie; rozwiń listę Domyślna rola nowych użytkowników. Wybierz rolę, która zostanie przypisana
nowym użytkownikom. Dostępnych jest pięć ról. Administrator ma wszystkie możliwe uprawnienia. Rola ta jest
przypisywana podczas instalacji WordPressa. Autor może pisać i publikować tylko własne artykuły, nie może
jednak zamieszczać ani usuwać artykułów należących do innych autorów. Redaktor może przeglądać cudze
artykuły i je publikować. Subskrybent może jedynie czytać artykuły, a po zalogowaniu do systemu zmieniać swój
profil, zaś Współpracownik może pisać artykuły, ale nie może ich publikować; pozostałe opcje są raczej oczywiste;
żeby zmiany zostały wprowadzone należy kliknąć przycisk Zapisz zmiany - tak też jest w każdym przypadku
wprowadzanych zmian;
B. Pisanie - w sekcji Domyślna kategoria dla wpisów jest umieszczona rozwijana lista. Znajdują się na niej uprzednio
utworzone kategorie (tworzenie kategorii jest możliwe po wybraniu z menu polecenia Wpisy/Kategorie). Wybrana
kategoria jest domyślna. Powinna być nią ta, do której będzie należeć najwięcej postów - o Kategoriach więcej
poniżej; pozostałe opcje są raczej oczywiste;
C. Czytanie - W sekcji Strona główna wyświetla można wybrać, czy stroną główną będzie strona z wpisami (Twoje
ostatnie wpisy), czy strona statyczna. Aby strona statyczna mogła być wyświetlana, musi być uprzednio
przygotowana i wgrana na serwer; pozostałe opcje są raczej oczywiste;
D. Dyskusja - opcje dotyczące komentarzy; na początek lepiej nie zaznaczać pola Zezwól na komentowanie nowych
artykułów /ze względu spam/; pozostałe opcje są raczej oczywiste;
E. Media - proste opcje dotyczące dodatków medialnych do strony;
F. Bezpośrednie odnośniki - format linków do poszczególnych wpisów;
II. menu Wpisy
A. wybierz Wpisy/Kategorie - utwórz kilka kategorii które, jak sądzisz, będą ci potrzebne na stronie; nadając wpisom
odpowiednie kategorie - te ułatwiają zachowanie porządku na stronie; kategorie można uporządkować, tworząc z
nich strukturę hierarchiczną; kategoria nadrzędna będzie rodzicem aktualnie tworzonej kategorii; relacje między
kategoriami można ustalić, wybierając je z listy Rodzic;
B. Tagi - można powiedzieć, że to słowa kluczowe - ułatwiają wyszukiwanie żądanej informacji; w przeciwieństwie do
kategorii tagów się nie hierarchizuje;
C. A teraz proszę dodać 2-3 testowe wpisy - przypisać je do odpowiedniej kategorii oraz otagować;
D. proszę sporządzić notatkę o różnicy pomiędzy wpisem a stroną w wordpressie;
E. istniejącą stronę przykładową zmień na stronę z informacjami o sobie i swojej witrynie;
III. menu Media - tu możemy dodawać wszelkie pliki, które chcemy wykorzystać na stronie
IV. Menu Wygląd/Motywy - zmieniamy motyw; zmieniamy nagłówek (zwracamy uwagę na wymiary obrazka, wybrany/
utworzony obrazek odpowiednio dopasowujemy do wymaganego rozmiaru - możemy skorzystać z Gimpa);
poszczególne motywy dają różne możliwości konfiguracyjne - szczególnie dużo takich opcji ma motyw Graphene proszę go zainstalować i obejrzeć; a ostatecznie wybieramy dowolny motyw, który nam się podoba;
V. modyfikujemy stronę "o mnie” - umożliwiamy wysłanie do nas maila bezpośrednio z tej strony - instalujemy
odpowiednią wtyczkę (menu Wtyczki) - np. http://netbloger.eu/formularz-kontaktowy-wordpress/; dowiadujemy się
więcej o wtyczkach w wordpressie (zob. np. http://www.evive.pl/pluginy-do-wordpress-top-12-niezbednych-wtyczek/) tworzymy notatkę o wtyczkach;
VI. tworzymy 4 wpisy; każdy wpis zawiera: i) tekst (możemy użyć generatora tekstów - lorem ipsum… etc.)); ii) obrazek;
iii) film; 2 wpisy prezentujują filmy za pośrednictwem serwisu youtube; 2 wpisy - filmy umieszczone na swoim dysku
google (np. za pomocą wtyczki hana flv player); tworzymy notatkę na temat: wordpress - sposoby wyświetlania plików
video;
VII. tworzymy hierarchiczne (rozwijane) menu; przynajmniej 3 kategorie z podkategoriami + strony - zob np. menu w
http://www.wlochaty.most.org.pl/;

UWAGA - wszelkie inne, potrzebne nam do obsługi wordpressa, informacje staramy się znaleźć w internecie

