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Rozdzia  2.

Pierwsze kroki
Instalacja systemu ju  za nami, a wi c czas na najprzyjemniejsz  cz  poznawania
systemu WordPress, czyli oswajanie si  z panelem administracyjnym. Jest on bardzo
prosty w u yciu i zapewnia szybki dost p do wszystkich kluczowych funkcji systemu.
Daje tak e mo liwo  zmiany wygl du, co mo e u atwi  dost p do cz sto u ywanych
funkcji. Zobaczmy zatem, co WordPress oferuje nam jako administratorom naszej strony.

2.1. Wygl d bloga po instalacji
Zaraz po instalacji systemu strona jest gotowa do pracy. Jest ju  na niej jeden przyk a-
dowy wpis i jeden komentarz (rysunek 2.1).

Rysunek 2.1. Wygl d bloga bezpo rednio po instalacji systemu
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Nag ówek bloga jest jednocze nie linkiem do strony g ównej. Wpisy na stronie g ównej
prezentowane s  w kolejno ci chronologicznej (najnowszy znajduje si  u góry strony).
Klikni cie tytu u przenosi nas na stron  z pe n  tre ci  wpisu oraz komentarzami do
niej. Po lewej stronie znajduje si  pasek boczny, zawieraj cy m.in. list  najnowszych
wpisów i komentarzy oraz linki do archiwów i kategorii. Zawarto  paska bocznego,
podobnie jak inne elementy motywu, mo na modyfikowa , o czym wspomnimy nie-
bawem w rozdziale po wi conym motywom graficznym. Póki co skupimy si  bardziej
na panelu administracyjnym.

2.2. Kokpit i jego funkcje
Po pierwszym zalogowaniu si  do systemu uka e nam si  strona g ówna panelu admi-
nistracyjnego, zwana kokpitem (rysunek 2.2). Pe ni on przede wszystkim funkcj  in-
formatora oraz drogowskazu — w kokpicie widzimy najwa niejsze informacje doty-
cz ce funkcjonowania naszego bloga zgrupowane w tzw. boksach.

Rysunek 2.2. Widok kokpitu WordPressa

Boksy widoczne zaraz po instalacji to:

 W skrócie — zawiera liczb  dodanych wpisów i komentarzy, a tak e
informacje o aktualnie u ywanej wersji systemu i zainstalowanym motywie
graficznym. S  one jednocze nie odno nikami do odpowiednich dzia ów
panelu, np. klikni cie liczby komentarzy umo liwi nam przejrzenie ich
w tabelce na osobnej stronie.
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 Szybki szkic — jest to uproszczona wersja formularza dodawania wpisu.
Za jej po rednictwem mo emy utworzy  nowy wpis, wstawi  do niego
dodatkowe pliki, opublikowa  go lub zapisa  jako wersj  robocz  do
pó niejszej edycji.

 Aktywno  — prezentuje tre  komentarzy pozostawionych przez
internautów. Komentarze oczekuj ce na akceptacj  s  wyró nione ó tym
t em. Najechanie na tre  komentarza uwidoczni opcje dodatkowe
umo liwiaj ce jego edycj , usuni cie lub dodanie odpowiedzi.

 Aktualno ci dotycz ce WordPressa — s  to linki do wpisów z grupy
blogów zwi zanych z WordPressem (g ównie blogów programistów
i deweloperów systemu zgrupowanych w WordPress Planet — http://
planet.wordpress.org/).

Na co jeszcze warto zwróci  uwag ?

Tytu  bloga w belce nag ówka (rysunek 2.3) jest jednocze nie klikalnym linkiem do
jego strony g ównej. Po prawej od niego znajdziemy niewielkie menu kontekstowe,
m.in. z linkami do formularza nowego wpisu, listy wersji roboczych (szkiców), formu-
larza dodawania nowej strony, wgrywania plików na serwer oraz zarz dzania komen-
tarzami. Klikni cie naszej nazwy u ytkownika w tre ci Jak si  masz, uzytkownik? prze-
nosi nas na stron  naszego profilu, a za pomoc  linku Wyloguj si  mo emy zako czy
nasz  prac  w panelu administracyjnym. Kolejna próba wej cia do niego b dzie skut-
kowa a konieczno ci  zalogowania si  w systemie.

Rysunek 2.3. Nag ówek panelu administracyjnego

Oprócz tego ka da podstrona panelu administracyjnego posiada pomoc kontekstow ,
któr  mo emy rozwin  po klikni ciu przycisku Pomoc w prawej górnej cz ci ekranu.

2.3. Dostosowywanie wygl du kokpitu
Jest kilka sposobów umo liwiaj cych „przemeblowanie” kokpitu.

Zajmiemy si  najpierw boksami. Domy lnie s  one rozwini te i zgrupowane w dwóch
kolumnach, mo emy jednak zmieni  ich uk ad. Mo na je dowolnie przesuwa  wzgl -
dem siebie w pionie i poziomie, zmieniaj c jednocze nie ich kolejno . Aby to zrobi ,
chwytamy za belk  boksu, który chcemy przesun , i przytrzymuj c lewy klawisz my-
szy, przesuwamy boks w inne miejsce (rysunek 2.4). Aby u o y  go w nowym miejscu,
puszczamy przycisk myszy.

Oprócz tego boksy mo emy zwija  i rozwija , naje d aj c na górn  belk  i klikaj c
strza k  po prawej stronie (rysunek 2.5).

To jeszcze nie koniec mo liwo ci zwi zanych z wygl dem.
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Rysunek 2.4. Przenoszenie boksów w kokpicie systemu

Rysunek 2.5. Zwini te boksy w kokpicie systemu

W górnej cz ci kokpitu (oraz we wszystkich sekcjach panelu administracyjnego) znaj-
duje si  link Opcje ekranu. Klikni cie go rozwija dodatkowe opcje, umo liwiaj ce ukry-
cie lub pokazanie boksów widocznych w panelu (rysunek 2.6), a w przypadku kokpitu
— tak e zmian  liczby kolumn.

Rysunek 2.6. Opcje ekranowe kokpitu

W ten sposób mo emy ukry  niektóre elementy kokpitu. Funkcja ta jest obecna we
wszystkich dzia ach panelu, nie tylko w kokpicie.

Aby zwi kszy  powierzchni  ekranu dost pn  dla modu ów, mo emy zwin  boczne
menu. Link Zwi  menu w dolnej cz ci paska bocznego pozwala ukry  opisy dzia ów
(rysunek 2.7), pozostawiaj c jedynie ikony do nich (ponowne jego klikni cie ods ania
je z powrotem). Poszczególne odno niki do dzia ów menu pojawiaj  si  po najechaniu
kursorem na wybran  ikon .

2.4. Menu panelu administracyjnego
To menu b dzie Ci towarzyszy  przez ca y czas. Mimo e na pierwszy rzut oka mo e
wygl da  na niezbyt przejrzyste, z czasem oswoisz si  z tym uk adem i b dziesz w sta-
nie u ywa  go do szybkiej nawigacji mi dzy poszczególnymi dzia ami panelu. Ka de-
mu dzia owi menu po wi cimy osobny rozdzia ; tutaj jedynie przyjrzymy si , co re-
prezentuj  poszczególne elementy. W miar  instalacji nowych wtyczek menu mo e
by  poszerzone o nowe pozycje.
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Rysunek 2.7.
Zwini te menu panelu
administracyjnego

 Kokpit — przenosi na stron  g ówn  panelu administracyjnego, zawiera
równie  linki do aktualizacji systemu i statystyk wtyczki antyspamowej
Akismet (o ile jest ona zainstalowana).

 Wpisy — umo liwia dodawanie wpisów na blogu i zarz dzanie nimi,
jak równie  porz dkowanie ich wed ug kategorii i tagów.

 Media — umo liwia dodawanie plików, które maj  by  przechowywane
na serwerze i mog  by  za cznikami do wpisów, oraz zarz dzanie nimi.

 Strony — umo liwia dodawanie stron, czyli dzia ów bloga znajduj cych
si  poza jego chronologiczn  struktur .

 Komentarze — umo liwia zarz dzanie komentarzami dodawanymi przez
czytelników bloga, a wi c ich edycj , usuwanie, oznaczanie jako spam itp.

 Wygl d — daje dost p do galerii motywów graficznych dost pnych
w systemie. Oprócz tego umo liwia ich pobieranie z internetu i modyfikacj .

 Wtyczki — umo liwia zarz dzanie wtyczkami w systemie (w czanie,
wy czanie, usuwanie, pobieranie nowych z internetu). Z poziomu tego dzia u
mo liwa jest równie  ich aktualizacja i edycja.

 U ytkownicy — umo liwia zarz dzanie u ytkownikami systemu (dodawanie,
usuwanie i zmian  ról).

 Narz dzia — s  to modu y dodatkowe, umo liwiaj ce m.in. import i eksport
wpisów oraz zainstalowanie sieci, czyli wersji systemu dla wielu u ytkowników.

 Ustawienia — dzia  ten umo liwia konfiguracj  wielu aspektów dzia ania
bloga, np. sposób wy wietlania wpisów, ustawienia daty i godziny czy opcje
prywatno ci.

To tyle cz ci teoretycznej. Od nast pnego rozdzia u zajmiemy si  rzeczami, które b d
widoczne na naszym blogu — zaczynaj c oczywi cie od dodawania wpisów.
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2.5. Aktualizacje
Z poziomu kokpitu mo liwe jest uzyskanie informacji o tym, co w systemie WordPress
wymaga uaktualnienia. Gdy dost pna jest nowa wersja systemu, w górnej cz ci panelu
pojawia si  pasek informacyjny (rysunek 2.8):

Rysunek 2.8.
Pasek informuj cy
o konieczno ci
aktualizacji systemu

Jego klikni cie przenosi nas na stron , gdzie mo emy wybra  wersj  systemu do zain-
stalowania na naszym serwerze (rysunek 2.9).

Rysunek 2.9.
Ekran aktualizacji
systemu

Przed rozpocz ciem procesu aktualizacji WordPressa warto zrobi  kopie bazy danych
i plików — w szczególno ci gdy aktualizacja dotyczy wersji prze omowej, wprowadza-
j cej znaczne zmiany. Warto tak e sprawdzi , czy u ywane przez nas wtyczki b d  kom-
patybilne z now  wersj  WordPressa.

Wybierz wersj  j zykow , któr  chcesz zainstalowa , i kliknij odpowiadaj cy jej przy-
cisk Zaktualizuj teraz. Proces automatycznej aktualizacji potrwa chwil ; po jego zako -
czeniu zobaczysz komunikat o pomy lnym zako czeniu operacji (rysunek 2.10).

W dziale aktualizacji mo liwe jest równie  zbiorcze uaktualnienie wtyczek, motywów
i plików t umacze , je eli nowe wersje s  dost pne do pobrania.
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Rysunek 2.10.
Pomy lna
aktualizacja
systemu
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adres URL
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Akismet, 103
All In One SEO Pack, 207
Apache, 11
archiwum, 116
AskApache Password Protect,

184
Atom Publishing Protocol, 186
Automattic, 8, 103, 191
autor, 41
awatar, 151

B
baza danych

kopia, 36
MySQL, 11, 13, 18

migracja, 155
na serwerze, 23
nazwa, 24
zabezpieczanie, 185

bezpiecze stwo, 181, 182, 184,
185, 186, 187

biblioteka mediów, Patrz:
media biblioteka

blog
adres URL, 186, 202
makieta, 172
nag ówek, 32, 124, 171

szablon, 175
t o, 124

przenoszenie, 153, 154,
159, 160

sie , 166
ustawienia, 169
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stopka, 171, 175
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widoczno
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boks, 32
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uk ad, 33
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C
Cascading Style Sheets, Patrz:

CSS
chmurka tagów, 116
CMS, 7
CSS, 50, 76, 127

klasa, 61, 62
selektor, 50

E
EasyPHP, 11, 13

Devserver, 13
uruchamianie, 15
Webserver, 13
zamykanie, 16

edytor
motywów, 126, 127
pasek narz dziowy, 43, 46
pisania bez rozpraszania, 47
skrót klawiszowy, 49
tekstów, 11, 43, 45, 48
wizualny, 43, 44, 48

Extra Security, 185

F
Facebook, 182, 194
FileZilla, 20
formularz wyszukiwania, 117
FTP, 12, 20, 114
funkcja szablonowa, Patrz:

znacznik szablonowy

G
galeria obrazków, Patrz:

obrazek galeria
Google Analytics, 214
Google Analytics by Yoast, 215
Google Analytics Dashboard
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Google Panda, 205

H
HTML, 8, 50, 76, 127, 182

tag, Patrz: HTML znacznik
znacznik, 44, 45, 46, 50, 51
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I
interfejs phpMyAdmin, 153, 155

J
j zyk

HTML, Patrz: HTML
PHP, Patrz: PHP

K
kalendarz, 117
klucz API, 182
kokpit, 32, 99, 111

boks, Patrz: boks
menu, 34
sekcja, 8
wygl d, 33

komentarz, 35, 42, 94, 97
dodawanie, 97
dyskusja, 150
j zyk, 97
liczba, 99
moderacja, 110, 151
najnowszy, 117
ochrona przed spamem, 103,

109
oczekuj cy na moderacj , 99,

150, 151
zagnie d anie

wielopoziomowe, 99
zarz dzanie, 100

konwerter, 144

L
link

budowanie, 200, 212,
Patrz te : SEO off-site

dofollow, 213
jako , 212
nofollow, 213
zdobywanie, 214

linkbuilding, Patrz: SEO
off-site

lista odtwarzania, 72, 73
LiveJournal, 144
Login LockDown, 185

M
MAMP, 13
media, 35, 52, 71, 87

biblioteka, 87
dodawanie, 53, 71, 74, 89
edycja, 57, 59
odno nik, 74
SoundCloud, 75
ustawienia konfiguracyjne,

151
usuwanie, 87
Vimeo, 75
YouTube, 75
zarz dzanie, 54, 62, 87

menu w asne, 119, Patrz te :
pasek boczny w asne menu
tworzenie, 119

metatag, 202
motyw graficzny, 8, 41, 111, 194

Bones, 179
Default, 179
dodawanie, 111, 112
nanoszenie zmian, 179
Twenty Fourteen, 111, 116,

179
tworzenie, 171, 172, 174
w internecie, 114
w asny, 178
WP-Bootstrap, 179
wyszukiwarka, 112

Mullenweg Matt, 8
multisite, 165, 166

N
narz dzia, 35
Nginx, 11
Notatnik, 12
Notepad++, 12

O
obrazek, 54, 151

adres URL, 56
edycja, 63
etykieta, 56, 58
galeria, 67, 69
szczegó y, 59
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tekst zast pczy, 204
tytu , 204
zast powanie, 62

odno nik, 117, 120, 152
odtwarzacz, 72
optymalizacja, Patrz: SEO on-site

P
panel administracyjny, Patrz:

kokpit
pasek boczny, 32, 116, 154, 171

szablon, 175
w asne menu, 117, 119,

121, 122
wstawianie tre ci, 117

p tla wpisów, 177
PHP, 8, 11, 127

funkcja, 173
phpMyAdmin, 18
pingback, 41, 94
platforma blogowa, 8
plik

.htaccess, 184, 202

.htpasswd, 184

.mp3, 72

.ogg, 72
d wi kowy, 71, 72
footer.php, 175
graficzny, 151

wstawianie, 77
header.php, 175
index.php, 172
link, 76
page.php, 178
sidebar.php, 175
style.css, 172
usuwanie, 87
wideo, 71, 73
wp-config.php, 186
XML, 145

pozycjonowanie stron
internetowych, Patrz: SEO

Press This, Patrz:
skryptozak adka

procesor tekstu, 47
protokó

FTP, Patrz: FTP
SSH, Patrz: SSH

PuTTy, 12

R
relacja, 62
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RSS, 117, 144, 149, 182
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S
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Patrz: SEO
Secure WordPress, 182
SEO, 199

off-site, 200, 201, 205,
207, 212
adres URL, 201
linkowanie wewn trzne,

204
mapa strony, 206
metatagi, 202
nag ówki, 203
obrazki, 204
przekierowanie, 202
szybko  adowania, 206
wtyczki, 207, 211

on-site, 200
serwer

Apache, Patrz: Apache
EasyPHP, Patrz: EasyPHP
hostingowy, 14, 20
lokalny, 13
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WWW, 11
zewn trzny, 19
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u ytkownik przej cie sesji

skryptozak adka, 143, 144, 149
Skype, 15
s owo kluczowe, 203, 213
SoundCloud, 75
SSH, 12, 21
SSL, 187
strona, 35, 93

atrybut, 93
dodawanie, 93
g ówna, 149, 171

link, 32
kolejno , 93, 94
link, 120
lista, 117
mapa, 206
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rodzic, 93
szablon, 93, 94
tytu , 147
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szyfrowanie, 187
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t o, 123
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trackback, 41, 94, 99
Twitter, 75, 182, 194

U
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UTF-8, 11
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administrator, 138, 183, 184
adres IP, 184
edycja profilu, 135

autor, 138
dodawanie, 137
has o, 136
przej cie sesji, 185
redaktor, 138
rejestracja samodzielna,

139, 148
rola, 138, 140, 183

domy lna, 148
subskrybent, 138
wspó twórca, 138
zarz dzanie, 140

V
Vimeo, 75

W
WampServer, 13
Weblog Tools Collection, 114
widget, 116, 117, 119, 121, 154

archiwum, Patrz: archiwum
chmurka tagów, Patrz:

chmurka tagów
usuwanie, 118

WordPress, 27
aktualizacja, 36, 182

bezpiecze stwo, Patrz:
bezpiecze stwo

dokumentacja, 179
eksport tre ci, 145
instalacja, 11, 12, 16, 19, 20,

21, 25
j zyk, 25, 148

logowanie, 28
migracja, 153, 154, 159

przenoszenie domeny, 160
zmiana adresu, 160

multisite, Patrz: multisite
narz dzia, 143
sie , Patrz: multisite
ustawienia konfiguracyjne,

147, 148, 149, 150,
151, 152

wersja, 12, 182
WordPress SEO by Yoast,

205, 207
konfiguracja, 208

WordPress.com, 189, 191
dokumentacja, 198
funkcje p atne, 196
zak adanie bloga, 192

WordPress.org, 189, 191
WP Security Scan, 185
wpis, 35, 39

autor, 41
dyskusja, 41
format, 42
kategoria, 42, 83, 117

alias, 152, 201
link, 120

kopia robocza, 39, 78
link, 39, 120
media, Patrz: media
modyfikowanie, 78, 81, 82
najnowszy, 117
obrazek wyró niaj cy, 42
oczekuje na przegl d, 42
opublikowano, 42
opublikuj, 41
p tla, Patrz: p tla wpisów
publikacja przez e-mail, 149
sortowanie, 172
szkic, 42
tag, 42, 85

alias, 152, 201
link, 120

trackback, Patrz: trackback
tytu , 39
ustawienia, 148
usuwanie, 82
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wpis
wersjonowanie, 78, 79
widoczno , 42
wklejanie fragmentów

tekstu, 144
w asne pola, 41
zajawka, 39
zarz dzanie, 80

wtyczka, 8, 35, 41, 86, 129
Akismet, Patrz: Akismet
AskApache Password Protect,

Patrz: AskApache
Password Protect

edycja, 133, 134
Extra Security, Patrz: Extra

Security
instalowanie, 129, 130
Login LockDown, Patrz:

Login LockDown

nieoficjalna, 182
Secure WordPress, Patrz:

Secure WordPress
SEO, 205, 207, 211
usuwanie, 132
WP Security Scan, Patrz:

WP Security Scan
wyszukiwarka, 129
zabezpieczaj ca, 185
zarz dzanie, 132

wygl d, 35
wyszukiwarka internetowa,

201, 202

X
XAMPP, 13
XFN, 62

XHTML Friends Network,
Patrz: XFN

XML-RPC, 186

Y
YouTube, 75

Z
Zenbox.pl, 11, 23
znacznik

HTML, 45
szablonowy, 173, 176

dokumentacja, 177
warunkowy, 177
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