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Rozdzia� 2.

Pierwsze kroki

Instalacja systemu ju� za nami, a wi�c czas na najprzyjemniejsz� cz��� poznawania
systemu WordPress, czyli oswojenie 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. Zatem zobaczmy, co WordPress oferuje nam jako administratorom bloga.

2.1. Wygl�d bloga po instalacji
Zaraz po instalacji systemu blog jest widoczny w internecie i gotowy do pracy. Domy�l-
nie stosowany jest motyw graficzny zwany Twenty Ten. Na blogu znajduje si� ju� jeden
przyk�adowy wpis i jeden komentarz (rysunek 2.1).

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 w tytu� przenosi nas na stron� z pe�n� tre�ci� wpisu oraz komentarzami do
niej. Po prawej stronie znajduje si� pasek boczny, zawieraj�cy m.in. wyszukiwark�,
linki do archiwów i kategorii oraz odno�niki do innych stron (blogroll). Zawarto�� paska
bocznego, podobnie jak inne elementy motywu, mo�na modyfikowa�, o czym wspo-
mnimy niebawem w rozdziale po�wi�conym motywom graficznym. Na razie skupimy
si� bardziej na panelu administracyjnym.

2.2. Kokpit i jego funkcjonalno�ci
Po pierwszym zalogowaniu do systemu uka�e nam si� strona g�ówna panelu administra-
cyjnego, zwana kokpitem (rysunek 2.2). Pe�ni on przede wszystkim funkcj� informatora
oraz drogowskazu — w kokpicie widzimy najwa�niejsze informacje dotycz�ce funkcjo-
nowania naszego bloga zgrupowane w tzw. boksach.
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Rysunek 2.1. Wygl�d bloga bezpo�rednio po instalacji systemu
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Rysunek 2.2. Widok kokpitu WordPress

Boksy widoczne zaraz po instalacji to:

� Szybki dost�p — zawiera liczb� dodanych wpisów, 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 na liczb� komentarzy umo�liwi nam przejrzenie ich
w tabelce na osobnej stronie.

� QuickPress — jest to uproszczona wersja formularza dodawania wpisu. Za jej
po�rednictwem mo�emy utworzy� nowy wpis, wstawi� do niego dodatkowe
pliki, opublikowa� lub zapisa� jako wersj� robocz� do pó�niejszej edycji.
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� Najnowsze komentarze — 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.

� Najnowsze szkice — s� to wpisy jeszcze nieopublikowane na blogu, zapisane
przez nas w celu dalszej edycji.

� Odno�niki do witryny — w boksie tym znajd� si� linki do wpisów na innych
blogach odwo�uj�cych si� do naszej tre�ci. Lista ta jest automatycznie
uaktualniana na podstawie wyszukiwarki blogów Google.

Mo�liwa jest zmiana kana�u dostarczaj�cego linki w boksie Odno�niki do witryny, np.
na Technorati (http://technorati.com/). Nale�y wówczas klikn�� link Konfiguruj na
belce tytu�owej boksu i wprowadzi� adres odpowiedniego kana�u RSS.

� Blog WordPressa — ostatnie wpisy z oficjalnego bloga twórców WordPress.
Znajduj� si� tam m.in. informacje o nowych wersjach systemu i wzmianki
o sprawach technicznych.

� Wtyczki — prezentuje linki i krótkie opisy przydatnych wtyczek do systemu
WordPress.

� Pozosta�e nowo�ci dotycz�ce WordPressa — s� to linki do wpisów z grupy
blogów zwi�zanych z WordPress (g�ównie blogi programistów i deweloperów
systemu zgrupowane w WordPress Planet — http://planet.wordpress.org/).

W analogiczny sposób do Odno�ników do witryny (zob. poprz. wskazówka) mo�emy
zast�pi� kana� WordPress Planet w�asnym. Wówczas boks ten pos�u�y nam jako
prosty czytnik RSS.

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), formularza
dodawania nowej strony, wgrywania plików na serwer oraz zarz�dzania komentarzami.
Klikni�cie na nasz� nazw� u�ytkownika w tre�ci Jak si� masz, uzytkownik? przenosi nas
na stron� naszego profilu, a za pomoc� linku Wyloguj mo�emy zako	czy� nasz� prac�
w panelu administracyjnym. Kolejna próba wej�cia do niego b�dzie skutkowa�a koniecz-
no�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.
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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�, chwy-
tamy za belk� boksu, który chcemy przesun��, i przytrzymuj�c lewy klawisz myszy,
przesuwamy go w inne miejsce (rysunek 2.4). Aby u�o�y� go w nowym miejscu, pusz-
czamy przycisk myszy.

Rysunek 2.4. Przenoszenie boksów w kokpicie systemu

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

Rysunek 2.5. Zwini�te boksy w kokpicie systemu

To jeszcze nie koniec mo�liwo�ci zwi�zanych z wygl�dem.

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

W ten sposób mo�emy ukry� niektóre elementy panelu oraz zgrupowa� je w inny sposób.
Jest to przydatne zw�aszcza dla u�ytkowników wysokich rozdzielczo�ci ekranu, gdzie
ustawienie wi�kszej liczby kolumn mo�e by� wygodniejsze.
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Rysunek 2.6. Opcje ekranowe kokpitu

Aby zwi�kszy� powierzchni� ekranu dost�pn� dla modu�ów, mo�emy zwin�� boczne
menu. Pomi�dzy dzia�ami Kokpit i Wpisy, a tak�e mi�dzy Komentarze a Wygl�d znaj-
duj� si� suwaki. Klikni�cie na nie pozwala ukry� opisy dzia�ów (rysunek 2.7), pozosta-
wiaj�c jedynie ikony do nich (ponowne klikni�cie ods�ania je z powrotem). Poszczególne
odno�niki do dzia�ów menu pojawiaj� si� po najechaniu kursorem na wybran� ikon�.

Rysunek 2.7.
Zwini�te menu panelu
administracyjnego

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 stanie
u�ywa� go do szybkiej nawigacji mi�dzy poszczególnymi dzia�ami panelu. Ka�demu
dzia�owi po�wi�cimy osobny rozdzia�, tutaj jedynie przyjrzymy si�, co reprezentuj�
poszczególne elementy. W miar� instalacji nowych wtyczek menu mo�e by� poszerzone
o nowe pozycje.

� Kokpit — przenosi na stron� g�ówn� panelu administracyjnego, zawiera równie�
linki do aktualizacji systemu i statystyk wtyczki antyspamowej Akismet (o ile jest
ona zainstalowana).
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� Wpisy — umo�liwia dodawanie wpisów na blogu i zarz�dzanie nimi, jak równie�
porz�dkowanie ich wed�ug kategorii i tagów.

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

� Odno�niki — umo�liwia zarz�dzanie linkami do innych stron na naszym blogu
(tzw. blogroll), tj. dodawanie, usuwanie oraz porz�dkowanie ich w kategoriach.

� 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 pobranie z internetu i modyfikacje.

� 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 dodawanie i usuwanie u�ytkowników systemu
i nadawanie im odpowiednich 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. sposobu wy�wietlania wpisów, ustawie	 daty i godziny czy opcji
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.

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

Klikni�cie na niego przenosi nas na stron�, gdzie mo�emy wybra� wersj� systemu do
zainstalowania na naszym serwerze. Przed rozpocz�ciem tego procesu warto zrobi�
kopie bazy danych i plików — w szczególno�ci gdy aktualizacja dotyczy wersji prze-
�omowej, wprowadzaj�cej znaczne zmiany. Warto tak�e sprawdzi�, czy u�ywane przez
nas wtyczki b�d� kompatybilne z now� wersj� WordPress.
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Rysunek 2.9. Ekran aktualizacji systemu

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

Rysunek 2.10.
Pomy�lna
aktualizacja systemu

W dziale aktualizacji mo�liwe jest równie� zbiorcze uaktualnienie wtyczek i motywów,
je�eli nowe wersje s� dost�pne do pobrania.

Na niektórych serwerach WordPress mo�e wymaga� wprowadzenia danych FTP przed
wszelkimi automatycznymi aktualizacjami (dotyczy to zarówno ca�ego systemu, jak
i wtyczek i motywów). W takiej sytuacji musisz poda� login, has�o i adres serwera, a tak�e
typ po��czenia (normalny lub zabezpieczony SSL), aby doko	czy� proces (rysunek 2.11).

Rysunek 2.11.
Formularz informacji
na temat po��czenia
FTP






