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2. A WordPress szoftverről 

Az alábbi dokumentáció rövid összefoglalás a WordPress adminisztrációs felületén keresztül 
történő használatáról, a WordPress által üzemeltetett weboldal tartalmának megváltoztatásáról. 
A dokumentáció adminisztrátori jogokat feltételez, így minden, legfelső szintű felhasználóként 
látható funkcióról tartalmaz leírást. Amennyiben nem rendelkezik minden joggal, egyes felsorolt 
funkciókat nem fog megtalálni a rendszerbe való belépés után. 

A WordPresst 2009 első felében csaknem négymillióan töltötték le, a 2009. június 11-én 
megjelent új verzióját pedig két héten belül egymillióan. Ennek megfelelően weboldalak 
millióinak megbízható alapja, motorja. A WordPress a másik két élvonalbeli nyílt forráskódú 
rendszerrel, a Joomlaval és a Drupallal a vezető megoldás korszerű, web2.0-s, könnyen 
frissíthető és könnyen kezelhető tartalmú weboldal működtetésére. 

A három legnépszerűbb rendszer, a WordPress, a Joomla és a Drupal kapcsán gyakran felmerül 
a kérdés, hogy melyik a legjobb, vagy hogy mi a különbség a WordPress, a Joomla és a Drupal 
között. Erről nincs objektív megállapítás. A legtöbb vélemény szerint a fejlesztők és weboldal 
építők számára a WordPress a legkönnyebben tanulható, és ez alkalmas híres 5 perces telepítése 
után azonnal blogírásra, különösebb hozzáértés nélkül. A Joomla ezzel szemben 
tartalomkezelőként funkcionál telepítés után azonnal készségesen, csak úgy, mint a Drupal, 
amely gyakran a fejlesztői gondolkodásúak és programozók kedvence. Mindhárom ingyenes 
nyílt forráskódú szoftver előnyei egymásba fordíthatók, azaz például a WordPress szolgálhat 
tökéletes tartalomkezelőként, a Joomla pedig kiszolgálhatja blogok egész hálózatát, így az ezek 
közti választás inkább azon múlik, melyikhez talál a weboldal tulajdonos segítséget, vagy 
fejlesztő partnert. 

A nyílt forráskód általános előnye, hogy a több millió felhasználó mellett sok ezer fejlesztő, és 
munkájuk, több tízezer ingyen elérhető dizájn és kiegészítő (plugin) telepíthető, mellyel a 
weboldal könnyen hasznos funkciókkal bővíthető. A nyílt forráskódnak köszönhetően kialakult 
magyar WordPress közösség is biztosíték a weboldal tulajdonosa számára, hogy ha más 
alvállalkozóra bízná az oldal továbbfejlesztését, erre könnyen talál tapasztalattal rendelkező új 
partnert. 
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3. Online dokumentáció 

A WordPress dokumentációja éppen annyira teljes körű, mint a rendszer szolgáltatásai. Angol 
nyelven minden létező felhasználói funkciójához elérhető leírás, csak úgy, mint a 
szerverbeállításokhoz, programozáshoz, beépített függvények használatához, fordításhoz, és a 
továbbfejlesztéshez.  

A WordPresshez használható több ezer kiegészítő (plugin) nagy része szintén jól dokumentált, és 
számos működése rendelkezik, vagy gyorsan kiegészíthető magyar fordítással. Ezen kívül 
magyar WordPress közösségek is működnek, ahol rendszeresen elérhető a legújabb verzió 
teljesen magyarra fordított változata, és a fejlesztők megosztják a szoftver egyéb, magyarra 
fordított részeit. 

Ez a magyar nyelvű leírás gyors – és elegendő – segítséget ad a rendszer használatba vételéhez 
és üzemeltetéséhez. A továbbfejlesztéshez, vagy bővebb információért azonban érdemes 
felkeresni a teljes körű online dokumentációt. Az alábbi címeken különböző útmutatók, 
gyorstalpalók, fórumok, kérdezz-felelek rovatok és blogbejegyzések között minden, a rendszerrel 
kapcsolatban felmerülő kérdésre választ lehet találni. 

� A WordPress hivatalos angol és magyar nyelvű oldala 

� http://wordpress.org/ 
� http://wordpress.org/extend/plugins/ (több mint 5000 ingyenes bővítmény) 
� http://word-press.hu/ (magyar nyelvű) 
� http://dokumentacio.word-press.hu/ (magyar nyelvű) 

� Teljes körű online dokumentáció, funkciók leírása 

� http://codex.wordpress.org/  

� Online közösségi felhasználó-támogatás (fórum) 

� http://wordpress.org/support/  
� http://forum.word-press.hu/ (magyar nyelvű) 

� Ingyen elérhető WordPress témák (látvány sablonok) 

� http://wordpress.org/extend/themes/  
� http://wordpresssupplies.com/ 
� http://www.freewpthemes.net/  
� http://www.siteground.com/wordpress-hosting/wordpress-themes.htm  
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4. Bejelentkezés 

Az adminisztrációhoz felhasználónévvel és jelszóval kell rendelkeznie, melyeket a weboldal címe 
után beírt /wp-admin címen kell megadnia. 

� Ideiglenes teszt verzió: http://emotions.hu/beflex.hu/wp-admin 
� Végleges verzió: http://beflex.hu/wp-admin  

5. Alapvető definíciók 

Mielőtt a rendszert a szerkesztő kezelni kezdi, néhány, az Internet világában általánosan 
elterjedt kifejezés (egy-egy lehetséges) definíciójával meg kell barátkozni, amelyek a WordPress 
esetében is értelmet nyernek, és szükségesek a honlap szerkesztésének minél könnyebb 
ellátásához, valamint áttekinthetőbbé teszik ezt a feladatot. 

Bejegyzések: olyan szöveges egységek/cikkek a weboldalon, amelyek az oldalnak egy 
rendszeresen frissülő menüpontjának elemei. Ezek a menüpontok általában időrendben 
visszafelé sorolnak fel valamilyen tematika szerint egymáshoz kapcsolódó bejegyzéseket. Ilyen 
lehet egy Hírek menüpont, egy Blog, egy Újdonságok oldal. A Bejegyzés szinonimája a poszt. 

Kategóriák: a Bejegyzések rendszerint egy vagy több Kategóriához tartozhatnak, ezek első 
sorban azt teszik lehetővé, hogy a rövid írásokat tematika szerint az oldal különböző 
menüpontjaiban megjelentessük, valamint egy domainnev.hu/kategoria-neve URL-ről gyorsan 
elérhetők legyenek. Ha egy Bejegyzés több kategóriához tartozik, és ezek a kategóriák elérhetők 
a menüből, akkor a Bejegyzés mindkét menüpontban olvasható lesz. 

Címkék: a Bejegyzések – főleg a blogok elterjedése óta – címkékkel láthatók el, amelyek 
valójában a Bejegyzés témáira utaló kulcsszavak. Két fő célt szolgálnak, egyrészt a keresőrobotok 
számára kulcsszavakként értékelődnek, másrészt egy domainnev.hu/cimkek/cimke-neve URL 
beírásával azonnal elérhetők azok a Bejegyzések, melyekhez a szerkesztő ugyanazokat a 
címkéket adta meg. 

Oldalak: az Oldalak nagyon hasonlóak a Bejegyzésekhez, ez a másik típus, amely szöveges 
egységet alkot a weboldal tartalmában. A különbség az, hogy egy-egy oldal általában ritkán 
változik, és nem bővül további bejegyzésekkel. Hosszabb-rövidebb szöveget, esetleg hierarchikus 
struktúrában számos aloldalt tartalmaz, de az így elhelyezett szövegek esetében a weboldal 
látogatója számára nem fontos, hogy melyik oldal a legújabb, legfrissebb. Általában olyan 
statikus információkat helyeznek el Oldal típusú cikkben, mint egy cég elérhetőségei, a weboldal 
impresszuma, a cég tevékenységi területei, munkatársai, állandó mondanivalója, vagy a 
weboldal (akár dinamikus elemeket is tartalmazó) kezdőlapja és annak állandó üdvözlő szövege. 

Linkek: a Linkek a WordPressben első sorban kifelé, más weboldalakra mutató hivatkozások, 
amelyek az oldallal együtt szerkeszthetők, és a Bejegyzés Kategóriákhoz hasonlóan Link 
Kategóriákba sorolhatók. 

Hozzászólások: mind Bejegyzésekhez, mind Oldalakhoz tartozhatnak Hozzászólások, amelyek 
a weboldal látogatóinak véleményét tükrözik. Ezek beállítás szerint érkezhetnek akárkitől, vagy 
csak regisztrált látogatóktól, előzetesen vagy utólag moderálhatók, és akár ki is kapcsolhatók. 
Használatukkal minden weboldal cikk egy-egy fórummá változik a látogatók számára. 
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6. Az adminisztrációs felület fejléce 

Belépés után az oldal fejlécében mindig megtalálja a weboldala nyilvános felületére (Frontendre) 
mutató linket, mellette egy gyorsmenüt új Bejegyzés létrehozására, egy üdvözletet 
felhasználónevével, amelyre kattintva azonnal módosíthatja jelszavát és megjelenő adatait. A 
Kijelentkezés funciót használja mindig, amikor befejezte a munkát.  

� Turbó 

A Turbó funkció megismerése azoknak ajánlott, akik akár otthon, akár irodában saját dedikált 
számítógépen végzik a WordPress szerkesztését, ez a helyi gépre telepíti a weboldal fájljainak 
nagy részét, ezzel felgyorsítja annak működését a szerkesztők számára. Közösen használt, 
nyilvános gépre azonban nem ajánlott telepíteni. 

7. Szerkesztői funkciók 

Az adminisztrációs felület használatához érdemes legalább egyszer áttekinteni az összes 
beépített szerkesztői menüpontot. A következőkben azok a funkciók kerülnek felsorolásra, 
amelyek a szerzői és szerkesztői szintű felhasználók számára is elérhetők, a következő fejezetben 
pedig a bővebb beállítási lehetőségeket engedő adminisztrációs funkciók ismertetése olvasható. 

� Vezérlőpult 

A WordPress belépés után egy áttekintő oldallal indul, amelyet a legtöbben nem hasznosítanak, 
de gyorsan kínál néhány gyakran használt információt, funkciót. Itt áttekinthető, összesen hány 
Bejegyzés és hány Oldal érhető el a látogatók számára, mindez hány kategóriába van rendezve, 
és hány címke lett hozzájuk meghatározva. Szintén áttekintést ad a WordPress az éppen elérhető 
Hozzászólások számáról, és ha ezek között moderálásra váró van, azok számár is jelzi. 

A belépés után akár a Vezérlőpult, akár bármely más funkció használata közben a 
legfontosabb az Adminisztrációs menü, amely a képernyő bal oldalán, lenyitható 
dobozokban, vagy a képernyő tetején, lenyíló menükben érhető el. A fejezet további 
részeiben az itt található funkciókról lesz szó. 

Egy Gyorsszerkesztőn keresztül mindjárt a vezérlőpulton megírhatunk egy Bejegyzést, amely 
azonnal megjelenik az alapértelmezés szerinti Kategóriában. Igaz, amennyiben több nyelvű az 
oldal, itt csak az elsődleges nyelven adható meg a tartalom, a legtöbb szerkesztői funkció 
eléréséhez a Gyorsszerkesztő helyett az Új Bejegyzés menüpontot kell használni. 

A Bejövő linkek widget a Google Blog Search szolgáltatást használva folyamatosan kutatja és 
itt felsorolja, hány idegen oldal hivatkozik (azaz linkel) erre az oldalra. A Legutóbbi vázlatok 
widget a honlap kiemelt szerkesztőinek ad segítséget, itt nézhetik át, munkatársaik milyen 
vázlatokat (még nem publikált Bejegyzéseket vagy Oldalakat) mentettek el. 

A Vezérlőpult többi widgetjében állandóan frissülő, a WordPress közösséggel kapcsolatos 
tartalom látható, a legújabb bővítmények (pluginek), legújabb WordPresszel kapcsolatos hírek, 
és néhány pozitív gondolatot közvetítő blogbejegyzés olvasható – mert a WordPress arra is 
ügyel, hogy felhasználóit pozitív hangulatban tartsa. 
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� Bejegyzések szerkesztése 

Akár a Bejegyzések feliratra, akár azt lenyitva és azon belül a Szerkesztésre kattintva 
megjelennek az eddig rögzített Bejegyzések. A legújabb dátummal publikált Bejegyzés látható 
legfelül, minden sorban látható a Bejegyzés címe, szerzője, kategóriái, címkéi, ha többnyelvű, 
akkor a benne található nyelvi változatok, a hozzászólások száma, a közzététel (publikálás) 
dátuma, valamint keresőoptimalizált oldal esetén még néhány, a keresőmotorok számára 
hasznos mező, melyek részletei szerkesztés közben érhetők el. 

Figyelem! Az Oldalak szerkesztése ugyanilyen módon történik, ezért, ha a statikus szöveges 
tartalmat szeretné szerkeszteni, akkor is érdemes ezt az alfejezetet elolvasnia. 

Egy-egy Bejegyzés címe fölé lépve láthatóvá válik négy alapfunkció. Az egyik a Szerkesztés, 
amelyet a továbbiakban ismerhet meg, a második a Gyorssszerkesztés, mellyel a 
Vezérlőpulton már megismert formánál alig bővebben, gyorsan módosítható egy bejegyzés 
szövege, dátuma, vagy kategóriája. A harmadik funkció a Törlés, ezzel véglegesen és 
visszavonhatatlanul törölhető egy oldal (ha nem szeretné törölni, csak elrejtené a bejegyzést, 
használja a szerkesztőben a Vázlatba / Mentés vázlatként funkciót, vagy állítsa át a Bejegyzés 
dátumát!). Az utolsó kis link a Nézet, amellyel új ablakban megtekintheti, hogyan néz ki az 
adott Bejegyzés a látogatók számára. 

A Szekresztés ugyanúgy történik, mint új Bejegyzés szerkesztése, ezért az itt látható funkciókat 
az Új bejegyzés szócikk foglalja össze. 

� Csoportműveletek 

Amennyiben több, vagy akár az összes elemet kijelöli a listában, azokon csoportműveletet 
hajthat végre, azaz például törölheti az összes kijelölt elemet egy gombnyomással. A 
Csoportműveletek használhatók az Oldalak, Címkék, Kategóriák, Linkek, Link kategóriák, 
Bővítmények és Felhasználók listájában is, ezért érdemes emlékezni rájuk, és sok elemmel való 
munka során megnézni, az elvégzendő feladat Csoportműveletként is végrehajtható-e. 

� Új bejegyzés 

A Bejegyzések szerkesztője, ahogy az Oldalak szerkesztője is, három oszlopból áll. Bal oldalon a 
szokásos adminisztrációs menü látható, középen a Bejegyzés/Oldal tartalmi része, jobbra pedig 
a közzététel állapota (elérhetőség, dátum), és tematikája (Kategóriák, Címkék). 

A legtöbb funkció magától értetődő, ezért a Bejegyzések és Oldalak szempontjából legfontosabb 
funkciókat felsoroló jobb oldali oszloppal érdemes először megismerkedni. A Közzététel 
dobozban látható, hogy az illető Bejegyzés vagy Oldal éppen elérhető-e a látogatók számára – ezt 
jelöli a „Közzétéve” kifejezés. Az Új bejegyzés státusa először „Vázlat”, az olyan bejegyzések 
pedig, amelyek ugyan közzétételre kerültek, de a hozzájuk – szintén ebben a dobozban – 
beállított dátum még nem jött el, „Jövőbeli bejegyzésként” mutatkoznak, és – hacsak erre külön 
szoftvermódosítás nem készült – a dátum bekövetkezéséig nem érhetők el a látogatók számára. 
Az ilyen Bejegyzések a beállított dátum időpontjában automatikusan megjelennek. 
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� Közzététel, Vázlat, a Bejegyzés dátuma 

A Közzététel doboz további funkciói a Bejegyzés láthatóságának beállításai. Itt lehet 
meghatározni, hogy minden látogató elérje-e az írást, vagy csak azok, akik jelszóval 
bejelentkeztek, esetleg senki más, csak a bejegyzés szerzője (és az adminisztrátorok). A „Legyen 
folyamatosan a kezdőlapon” opció megjelölésével a Bejegyzés a saját kategóriájában dátumtól 
függetlenül mindig az első oldalra kerül, ha például oldalanként 20 bejegyzés olvasható, akkor 
az első húsz közé. 

A Közzététel nagy kék gombja szolgál mindenkori mentésre. Új Bejegyzés/Oldal esetén ennek a 
gombnak a felirata „Közzététel”, és arra szolgál, hogy a megírt szöveget a látogatók felé 
publikálja a szerkesztő. Ha nem ez a cél, a kék gomb mellett található egy fehér mentés gomb, 
ami vázlatként, egyelőre publikálás nélkül menti az addig leírtakat. Ezt érdemes hosszabb szöveg 
esetén rendszeresen megnyomni, bár a WordPress igyekszik automatikus mentéseket készíteni 
minden néhány leütött új karakter után, a háttérben. 

Ahhoz, hogy a már közzétett bejegyzést visszavegye, azaz törlés nélkül a weboldal nyilvános 
részéről eltüntesse, használja az Állapot felirat melletti „Szerkeszt” linket, és válassza a 
felajánlott opciók közül Vázlatot, majd kattintson az OK-ra. 

� A Bejegyzés címkéi és kategóriái 

Szintén a Bejegyzés szerkesztő jobb oldali oszlopában adhatók meg a szöveghez tartozó címkék. 
Ezeket úgy érdemes megválasztani, hogy egy weboldal esetében ne legyen több összesen 50 
címkénél. Egy-egy cikkhez 3-10 címke megadása optimális. Írja a címkét (akár ékezettel) a 
dobozba, és kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. Több nyelvű weboldal esetén később a 
címkék között megadhatja ezek idegen nyelvű változatait is. 

Az Oldalak esetében nem, a Bejegyzéseknél azonban elérhető egy Kategóriák doboz is. Ebben 
láthatók azok a Kategóriák, amelyek közül akár többhöz is hozzá lehet rendelni az újonnan 
elkészült cikket. Ha egyet sem jelöl ki, a legalacsonyabb azonosítószámú (alapértelmezett) 
kategóriát a WordPress automatikusan a Bejegyzéshez rendeli az első mentés, de legkésőbb a 
Közzététel alkalmával. 

A jobb oldali oszlopban előfordulhatnak további funkciók, amelyek az alaprendszerhez utólag 
telepített kiegészítők (pluginek) kezelését teszik lehetővé, ezeket keresse a Bővítmények 
fejezetben, vagy a dokumentáció utolsó, weboldal-specifikus szekciójában. 

� A Szövegszerkesztő 

A középső oszlopban előbb a Bejegyzés/Oldal címét adhatja meg. Több nyelvű WordPress esetén 
minden nyelv részére külön mezőt lát. Ha a Bejegyzést már mentette, és a Közvetlen linkek 
beállításai között kanonikus URL-eket választott, megjelenik az erre a célra ajánlott úgynevezett 
„slug” is, ami nem más, mint-a-bejegyzes-cime-ekezet-nelkul-kis-betuvel-kotojelekkel-tagolva. 
Ez kerül az URL-be a Közvetlen linkeknél beállított struktúrának megfelelően. 

Ezeket a mezőket követi a Szövegszerkesztő, amelynek ikonjai nagyjából megegyeznek a 
Wordben megszokott szerkesztőikonokkal. Fontos ikonok a felső sorban fehér alapon a kis 
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képkeret, filmkocka, hangjegy és csillag, ezekkel illesztheti be a Média könyvtár tartalmát, 
vagy akár tölthet fel oda közvetlenül is új fájlokat. Ettől jobbra, a szerkesztődoboz jobb felső 
sarkában lát egy Vizuális és egy HTML feliratú fület. Ezekkel válthat a WYSIWYG (What 
You See Is What You Get – amit látsz, azt kapod) vizuális szerkesztői üzemmód és a HTML 
forráskód között. Utóbbi némi HTML ismeretet kíván. A legfontosabb, hogy a <p> és </p> 
HTML címkék közé elhelyezett szöveg számít egy bekezdésnek, és amennyiben pl. YouTube 
videót szeretne beilleszteni, azt mindenképpen HTML nézetben kell megtennie. 

Ha weboldala több nyelvű, akkor a Vizuális és HTML fülektől balra látja a megfelelő nyelvek 
feliratát mutató hasonló füleket. Ezeket kell kiválasztania a további nyelvi verziók 
szövegének szerkesztéséhez. 

A szerkesztőléc (ikonsor) jobb oldalán egy sok kis színes négyzetből álló gombbal tudja 
bekapcsolni a szerkesztőléc második sorát, ahol további formázó ikonokat talál. Ezek közül 
fontos kiemelni a Formázás feliratú lenyíló listát, amelyből ha egy szövegnek Fejléc 1, Fejléc 2 
vagy Fejléc 3 formátumot ad, az a látogatók számára a Sablonban beállított nagyobb 
betűméretben és betűszínnel jelenik meg, ezzel biztosítva a tartalom szabványos, állandó formai 
megjelenését. Éppen ezért, amennyire lehet, használja ezeket a formátumokat, és tartózkodjon 
saját betűszín vagy betűméret megadásától! 

A másik kiemelendő ikon a kis vágólap ikon Word logóval. Közvetlenül a Wordből szöveget 
illeszteni a WordPress szövegszerkesztőjébe nem ajánlott, kifejezetten ellenjavallt! 
Ekkor ugyanis a Word a formázást is elküldi, ami miatt a Sablon gondosan megalkotott 
stíluslapjaiban megszabott formátumok felülíródnak. Ehelyett másolja ki Wordből a szöveget, 
majd használja a Word ikonnal ellátott vágólap ikont. Ha oda beilleszti a Word szöveget, a 
WordPress eltávolítja abból a fölösleges formázásokat, és csak ezután illeszti a bejegyzésbe a 
már kitisztított szöveget. 

A Szövegszerkesztő alatt találhat különböző további gombokat, listákat, mezőket, amelyek egyes 
Bővítmények dokumentációjának, vagy e dokumentum weboldal-specifikus szekciójában 
leírtaknak megfelelően működnek. 

Kivonat: A WordPress alap verziójában a Szövegszerkesztő alatt található a Kivonat mező. Az 
itt megadott rövid szöveget használja fel a weboldal „lead”-ként, ha csak 
kivonatokat/összefoglalókat listáz ki a bejegyzésekről. Ha nincs megadva, akkor vagy a teljes 
bejegyzést, vagy annak első néhány száz karakterét mutatja, a Sablon beállításainak 
megfelelően. 

Saját mezők: ezek a mezők általában megfelelő Sablonnal vagy Bővítménnyel kombinálva 
kapnak értelmet. Itt például beállíthatja egy-egy termék néhány jellemzőjét, és ezután 
szűrhetővé válik az adatbázis aszerint, hogy egy paraméter egy adott számnál kisebb vagy 
nagyobb. Ha Önnek Saját mezőket szükséges használnia, arról az egyes bővítmények 
dokumentációjából, vagy e dokumentum weboldal-specifikus szekciójából értesülhet. 

Interakció: itt kikapcsolhatja a Hozzászólásokat, ha általában engedélyezi, de ebben a konkrét 
esetben ellentétesen döntene. Hasonló módon kikapcsolhatja a Visszajelzéseket (Pingback) és 
Visszakövetéseket (Trackback). 

Végül az oldal alján megváltoztathatja a szerzőt, és követheti a dokumentum korábbi verzióinak 
történetét (létrehozó, különböző verziók mentésének dátumai és szerzői). 
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� Címkék 

Bejegyzéseihez és Oldalaihoz minden korábban felhasznált címkéről itt talál áttekintést. Itt 
megváltoztathatja, hogy az URL-ben milyen néven jelenjen meg az adott címke. A címkéket, 
amennyiben  sok van belőlük, elképzelhető, hogy több aloldalra  osztva találja meg. Több nyelvű 
WordPress weboldal esetén a menüpontban megadhatja a korábban valamilyen nyelven 
megadott címke verzióit az összes többi nyelven. Weboldala használhatóságának fenntartása 
érdekében ezt rendszeresen végezze el! 

A „Címke neve a címsorban” mezőbe olyan rövid szót írjon, amely a 
domainnev.hu/cimkek/cimke-neve URL struktúra esetén könnyen megjegyezhető, ez ugyanis 
elősegíti, hogy weboldalát érdekes tartalom esetén minél többen ajánlják egymásnak. A Címkék 
több nyelvű változat esetén minden nyelven külön megadhatók, a címsorban azonban használja 
ezek közül az elsődleges nyelvet, vagy lehetőleg egy minél elterjedtebb, nemzetközi kifejezést. 

� Kategóriák 

A definíciók között korábban említett Kategóriák itt hozhatók létre, és minden, a Címkéknél 
ismertetett funkció itt is elérhető, természetesen a Kategóriákra vonatkozóan. Ezen kívül 
Kategóriánként megadható egy rövid szöveges leírás, és ennél lényegesebb, hogy a Címkékkel 
ellentétben a Kategóriák hierarchikusan egymás alá rendezhetők. Így új Kategória 
létrehozásakor megválaszthatja a „Kategória szülőjét”, és minden alkategória tartalmazhat saját 
bejegyzéseket, melyek – a weboldal fejlesztőivel egyeztetve – megjelenhetnek minden szülő 
kategóriában is, vagy csak kizárólag a közvetlenül őket tartalmazó kategórián belül. 

A „Kategória neve a címsorban” mezőre a Címkéknél leírt bekezdéssel azonos tanácsok 
vonatkoznak. 

� Média 

A Média könyvtár korábban feltöltött fotókat, esetleg videókat tárol. Ezek egy része az oldal 
látványához, egy része a Bejegyzések és Oldalak illusztrálásához lett felhasználva. Nem minden 
képet talál meg itt, elképzelhető, hogy az oldalhoz tartozik Galéria, amely a WordPressnek nem 
alapfunkciója, ezért a Bővítmények fejezetben, vagy a dokumentáció utolsó, weboldal-specifikus 
szekciójában olvashat róla bővebben. 

A Média vagy az abból lenyíló Média könyvtár feliratok több oldalra rendezve felsorolják a 
médiafájlként feltöltött képeket, videókat, hangokat. Szerkesztésükkor megadhat Feliratot és 
Leírást. Figyelem! A Felirat képfeliratként jelenik meg, így ha nem szeretné, hogy gondosan 
beillesztett képe elcsússzon, vagy több helyet foglaljon el, ezt a mezőt hagyja üresen! A Leírás 
mező kitöltése mind a keresőrobotok, mind a gyengén látók számára hasznos, itt lehetőség 
szerint mindig adja meg, mi látható a képen. 

És ez? 
Az Új fájl menüpontra kattintva bővítheti a Média könyvtárat. A Fájl kiválasztása gombon 
keresztül szokásos tallózással adhat meg új fájlokat, akár egy tallózás árán többet is, amennyiben 
a Flash feltöltés be van kapcsolva. Utóbbiról közvetlenül a feltöltés oldalon meggyőződhet, a 
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Flash feltöltés ellenkezője a Böngésző alapú feltöltés, ha ennek a bekapcsolása van felajánlva, 
akkor Önnek a Flash alapú feltöltés már be van kapcsolva. 

Feltöltés után azonnal megadhatja az előbb említett Feliratot, és az annál fontosabb Leírás 
mezők tartalmát, ezt ne mulassza el! 

� Linkek 

Az általában kifelé mutató linkek használata növelheti oldalának page rankjét, azaz azt az 
értéket, hogy mennyire látják relevánsnak a keresők a weboldalt saját témájában. Részben saját 
egyéb oldalaira, részben partnereinek oldalaira hivatkozhat, de kifejezetten a jobb keresőpozíció 
elérése miatt érdemes az oldal témájához kapcsolódó más hasznos oldalakat is felsorolni. 

� Link kategóriák 

Ahogy a Bejegyzéseket, a Linkeket is kategóriákba lehet rendezni, és a weboldal fejlesztőivel 
egyeztetve különböző kategóriák akár különböző területeken kaphatnak helyet, lenyílhatnak 
menüből, felsorolásként előhozhatók a láblécben, vagy a Link kategória neve alatt felsorolhatók 
az oldalsávban, vagy bejegyzések után. Erről egyeztessen a WordPress fejlesztéséhez értő 
programozókkal, vagy ezzel foglalkozó céggel. Az Új link funkció használata magától értetődő, a 
link nevénél megadott szöveg jelenik majd meg az oldalon, a Weblap mezőbe írt URL-re mutat, 
és a Leírás szövegdobozba írt néhány szó jelenik meg a látogatónak, ha az egeret a Link fölé 
mozgatja. 

A Kategóriák dobozban választhat a korábban létrehozott Link kategóriák közül – akár többet is. 
A Cél dobozban adhatja meg, hogy a linkre kattintva a külső hivatkozás kifejezetten új ablakban 
(_blank) vagy kifejezetten ugyanebben az ablakban (_top) nyíljon meg. Ha ezt külön nem adja 
meg, az alapértelmezett az, hogy a hivatkozások ugyanebben az ablakban jelennek meg. 

A Link kapcsolat doboz a Link tematikáját hivatott megadni, ezt főleg kizárólag angol nyelvű 
weboldalak esetén ajánljuk kitölteni, ha weboldalának számít a különböző linkajánló, 
linkmegosztó oldalakon elért helyezése. Saját érdekében se itt, se máshol ne használjon „no 
follow” (a keresőrobotok számára nem követendő) linkeket, akkor sem, ha ezzel konkurenciájára 
való hivatkozáson keresztül annak népszerűsítését szeretné elkerülni, mert ez könnyen 
kiközösítéshez, vagy a keresőrobotok általi lepontozáshoz vezethet. 

� Oldalak szerkesztése 

Az Oldalak létrehozása és szerkesztése azonosan történik a Bejegyzések szerkesztése és azt 
következő fejezetben leírtakkal. Azon túl ez a menüpont tartalmazhat további funkciókat, 
melyek leírását a Bővítmények ismertetésénél találja. 

� Hozzászólások 

A Hozzászólások a WordPressben az adminisztrátor döntése alapján több különböző 
rendszerben működhetnek. Ezek közül a legszigorúbb, ha teljesen le vannak tiltva. 
Engedélyezésük esetén köthetők kötelező regisztrációhoz, vagy kérhetjük minden Hozzászólás 
mellé kötelezően CAPTCHA kód beírását, amely teljesen automatizált nyilvános Turing-teszt a 
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számítógép és az ember megkülönböztetésére. Minden hasonló funkció a spameket és 
haszontalan tartalmat terjesztők szűrésére vagy korlátozására szolgál. Választhatjuk a 
Hozzászólások szűrésére a moderálást is: előzetes moderálás esetén a Hozzászólás addig nem 
jelenik meg, míg azt egy Szerkesztő jóvá nem hagyja. A legenyhébb megoldás az utólagos 
moderálás, amely persze nem kötelező, tehát akár tekinthetjük ezt a megoldást moderálás 
nélkülinek. 

A WordPress megenged olyan beállításokat is, amelyek minden e-mail címről csak először 
követelnek moderálást, és minden további Hozzászólást már engedélyeznek. Ezekről a 
lehetőségekről tájékozódjon a Beállítások menüpontban! 

A beérkező Hozzászólásokkal a legfőbb néhány művelet egyike az Elfogadás, amellyel előzetes 
moderáció esetén elérhetővé teszi a Hozzászólást a látogatók számára. Ezen kívül választható a 
Törlés, ha a Hozzászólás sértő, vagy kérdéses tartalmú. Az olyan Hozzászólásoknál, amelyek 
egyértelműen mást hirdetnek, sok linket tartalmaznak, és valószínűleg egy automata hozta őket 
létre, válassza a Spam jelölést. A WordPress rendelkezik egy Akismet nevű beépített spam-
szűrővel, amely a legtöbb ilyet kiszűri. Ha mégis ilyen érkezik, kérjük, jelölje spamnek, az Ön 
spam-védelme is azért működik jól, mert a WordPress milliónyi felhasználójat a spam-
tartalmakat hasonló módon jelöli, ami egy központi helyen kerül feldolgozásra, és ez a spam-
szűrő sikerének alapja. 
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8. Adminisztrációs funkciók 

A továbbiakban olyan funkciók leírása következik, amelyhez Szerző és Szerkesztő típusú 
felhasználóknak nincsen hozzáférése. 

� Megjelenés 

A WordPress híres 5 perces telepítőjéről, amely valóban azonnal rendelkezésre bocsátja az itt 
felsorolt funkciók nagy részét, természetesen minden nemű testre szabás, többnyelvűség, 
tartalom és saját látvány nélkül. A Megjelenés menüpontban azonban pillanatok alatt lehet 
Sablont váltani az oldalon, és ezzel azonnal egy egyedinek és professzionálisnak ható új kinézetet 
nyerhet a weblap. Sablonokat a korábban említett webcímeken lehet ingyenesen beszerezni, és a 
szerverre a wp-content/themes mappába kell őket kitömörítve feltölteni. Ezután kapcsolható be 
közülük bármelyik a Sablonok menüpontban. 

Az emotions online ügynökség által végzett munka nagy része ilyen Sablon átalakítása, vagy 
létrehozása a megrendelő igényei szerint, valamint a tartalomfeltöltéssel párhuzamosan ennek a 
teljes átprogramozása, fordítása, több nyelvű verziójának elkészítése. A WordPress fejlesztői 
dokumentációjában találhat erről részleteket. 

� Widgetek 

A különböző widgeteket, azaz adott funkciókat ellátó kis dobozokat akkor tudja használni, ha 
sablonja támogatja az automatikus oldalsáv tartalom megjelenítését. Ha a widgetek 
bekapcsolása után sem látja az oldalsávban az adott funkciót, valószínűleg ez ki van kapcsolva. 

A különböző widgetekkel a tartalomra különböző szempontok szerint mutató dobozokat 
helyezhet el oldalsávjában, vagy oldalsávjaiban. Az Oldalak widget az Oldalak között létrehozott 
tartalmak címeit sorolja fel sorban, vagy igény szerint, amennyiben használ aloldalakat, 
hierarchikusan. A Naptár és az Archívum Bejegyzéseit sorolja fel, dátum szerint különböző 
módokon rendezve. A Linkek widget a Linkek menüpontban megadott tartalmat adja vissza. 

A Bejelentkezés és Regisztráció widgetet csak akkor használja, ha a regisztrált látogatói számára 
külön kifejlesztett funkciókat kínál. Az oldal szerkesztői és adminisztrátorai számára nem 
érdemes kitenni, mert sokakat megtéveszthet, ők elérik a szerkesztőfelületet a /wp-admin 
címen. 

A Keresés widget egy szabadszavas keresőt helyez el a megfelelő oldalsávon, amellyel a látogatók 
oldalán belül végezhetnek gyors keresést. A Legutóbbi bejegyzések adott számú, dátum szerint 
legújabb bejegyzéseit listázza. A Címkefelhő blogokban szokásos módon mutatja az Ön által 
használt címkéket, minegyik után megjelenítve zárójelben, hogy összesen hány bejegyzésben 
fordulnak elő. 

A Kategóriák widget felsorolja blog/hírek menüpontjainak kategóriáit, ha ezekből többet is 
használ. A Szöveg widgetben egyszerűen megadhatja oldalának üdvözlő szövegét vagy ars 
poeticáját, amelyet szeretne mindig az oldalsávban látni. Az RSS widget az éppen megtekintett 
bejegyzés hozzászólásaira, vagy a Kategória hasonló bejegyzésére enged gyors feliratkozást azok 
számára, akik az általuk látogatott weboldalak frissüléséről RSS-olvasókon keresztül szeretnek 
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értesülni. A Legutóbbi hozzászólások widget a dátum szerint legújabb (moderálás esetén már 
elfogadott) Hozzászólást listázza a látogatók számára. 

Előfordulhatnak ezen kívül további widget lehetőségek, amennyiben egyes Bővítmények 
telepítve vannak, amelyek itt felajánlják saját widgetüket. 

Bármely widget hozzáadásához kattintson a mellette látható Hozzáadás gombra, és jobb oldalon 
válassza a változások mentése gombot! Ha több oldalsávja van, először jobb oldalon felül a 
legördülő listából válassza ki, melyikhez szeretné hozzáadni, és kattintson az OK-ra! 
Előfordulhat, hogy egy-egy widgetet nem talál a választható lehetőségek között, vagy nem tudja 
hozzáadni. Ennek lehet oka, hogy már hozzáadta – talán éppen a másik, éppen meg nem 
jelenített oldalsávhoz, ne felejetse el ott is keresni! 

� Megjelenítés szerkesztő 

Ehhez a funkcióhoz ne nyúljon, amennyiben nem jártas a CSS (Cascading Sytle Sheets) 
stíluslapok programozásában! Legtöbbször itt definiálható, mi történjen az oldal 
megjelenésével, amennyiben RTL (right-to-left azaz jobbról balra olvasandó) nyelven jelenik 
meg a szövege. Ezen kívül itt szerkesztheti a Sablon fő Stíluslapját (szintén CSS fájl), ebben 
került definiálásra a Sablonhoz tartozó minden szövegméret, színek, apró ikonok, háttérképek 
sokasága, az egyes oszlopok szélessége, fejlécek, láblécek magassága, és minden, ami a 
tartalomhoz az állandó, szabványos, corporate jelleget adó formát adja. 

Sablonjának kifejlesztésén szakemberek dolgoztak, ehhez ne nyúljon, amennyiben nem jártas a 
WordPress sablonok (theme-ek és template-ek), valamint CSS, HTML és PHP 
programozásában, vagy készítsen előzőleg mentést a szerveren a wp-content/themes mappa 
tartalmáról! 

� Bővítmény 

A Bővítmény menü listázza a szerverre feltöltött és elérhető bővítményeket, amelyek a 
WordPress alapfunkcióin túl további lehetőségekhez juttatják. Ezek közül külön listát talál 
azokról, amelyek be vannak kapcsolva, és ellenőrizheti ezek legutóbbi verzióját. A WordPress 
jelzi, amennyiben akár a WordPress keretszoftver, akár bármelyik Bővítmény elavult, és már új 
verzió érhető el. Ezek telepítéséhez nagyjából negyedévenként, vagy ha megteheti, gyakrabban 
kérje rendszergazda, vagy fejlesztő segítségét. 

Amennyiben nem tudja, hogy az adott Bővítmény mire való, ne kapcsolja be vagy ki, csak 
miután tájékozódott az adott bővítmény céljáról. Néhány gyakran használt Bővítményről 
a dokumentáció későbbi, Bővítmények szekciójában talál rövid ismertetőt. 

� Felhasználók 

Akár a Felhasználók, akár az abból lenyíló Szerzők és felhasználók feliratra kattint, 
megkapja az elérhető Felhasználók listáját, felhasználónévvel, teljes névvel, e-mail címükkel, 
jogosultsági szintjükkel (ezt a Szerepkör oszlopban láthatja), valamint, amennyiben megjelent az 
illető nevén Bejegyzés, azok számát láthatja az utolsó oszlopban. 
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� Felhasználó hozzáadása 

Akár korábbi felhasználót szerkeszt, akár új felhasználót szeretne felvenni, ugyanazzal a 
képernyővel találkozik. Itt kötelező megadni a felhasználó belépési nevét, e-mail címét és 
lehetőség szerint minél hosszabb jelszavát (kétszer). Ezen kívül további személyes adatokat 
rögzíthet. Amennyiben ezzel a felhasználóval Bejegyzéseket tervez írni, és a Bejegyzéseknél a 
weboldal látogatói számára megjelenik a szerző neve, érdemes a neveket és becenév mezőt 
ennek megfelelően kitölteni, majd a felhasználó adatainak mentése után megnézni a „Megjelenő 
név” lenyíló lista opcióit. Ha nem szeretné, hogy egy felhasználó saját néven látszódjon, érdemes 
a Becenév mezőt és a Megjelenő név mezőt kombinálva megfelelő beállítással használni. 

� Személyes profil 

Itt az éppen belépett felhasználó, azaz saját maga adatait érheti el és változtathatja meg, akár az 
adminisztrációs oldalak fejlécében látható üdvözlő üzenetre kattintva bármikor. Jelszavát itt 
változtathatja meg. Ezt saját és szervezete érdekében ne adja meg senkinek, vagy ha mégis 
megtette, ellenőrizze, hogy saját e-mail címét látja-e az adatok között, és jelszavát minél előbb 
változtassa meg! 

� Eszközök 

Ide kattintva első sorban a korábban említett, dedikált gépen szerkesztést végzők számára 
segítséget jelentő Turbó funkciót kapcsolhatja be, azonban a következő szócikkekben ismertetett 
menüpontok is hasznos segítséget jelenthetnek. 

� Import 

Korábbi blogbejegyzéseit, RSS forrásokat és különböző kötött formátumú szövegfájlokat 
importálhat ebben a menüpontban, melyek akár hozzászólásokkal együtt automatikusan 
Bejegyzésekké és Oldalakká alakulva megjelennek a szerkesztőkben. Ha korábban exportálta 
oldalának tartalmát WordPress formátumba, azt itt töltheti vissza a rendszerbe. 

� Export 

Bár hosting-szolgáltatóját és rendszergazdáját vagy egyéb, karbantartást végző partnerét ajánlott 
megkérni rendszeres MySQL adatbázis mentésére, itt akár Ön is letöltheti az összes Bejegyzést, 
Kategóriát, Oldalt és Hozzászólást, valamint a Saját mezőket és Címkéket. 

� Frissítés 

FIGYELEM! Frissítés előtt lépjen kapcsolatba hosting-szolgáltatójával, rendszergazdáját vagy 
egyéb, karbantartást végző partnerével és készítsenek FTP-n keresztül fájl-szintű és MySQL 
adatbázist egyaránt. Előfordulhat, hogy egyes bővítmények a frissítés után nem működnek, és 
ebben az esetben a weboldal folyamatos működését az biztosítja, ha a frissítést inkább egy 
későbbi időpontban végzik el. Ehhez szükség lehet a mentések teljes visszaállítására. 
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A WordPress beépített szoftverfrissítővel rendelkezik. A WordPress alapfunkciói (WordPress 
Core) nagyjából évente 3-4 alkalommal jelentkeznek új verziószám formájában. A frissítést 
ajánlott elvégezni, és egy hónapon belül ellenőrizni, nem jelentek-e meg az érintett verzióhoz 
javítócsomagok. Ha a beépített frissítőt nem kívánja használni, ebben a menüpontban a 
legújabb verzió letöltésére talál linket, melyet kitömörítve másoljon fel a weboldallal azonos 
tárhelyre. A szükséges adatbázis frissítéseket a WordPress következő futtatásakor végzi el, ezért 
frissítés után lépjen be az admin felületre (más teendője nincs). 

Ajánlott a frissítést utóbbi módon végezni, a legújabb csomagot pedig lehetőleg ne a szoftverben 
található linkről, hanem a http://word-press.hu címről, magyar nyelven szerezze be! 
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9. Beállítások 

FIGYELEM! Az Adminisztrációs funkciókon kicsit túlmutat az Ön WordPress telepítésének 
Beállítások menüpontja, az itt megadottakkal ugyanis jelentősen megváltozhat az oldal 
működése. Kérjük, amennyiben adminisztrátori jogokkal rendelkezik, az alábbiak 
megváltoztatása előtt tanulmányozza az eredeti angol nyelvű online dokumentációt a 
http://wordpress.org címen, vagy kérje a fejlesztők tanácsát, segítségét! 

� Általános beállítások 

A blog címe: megjelenik az oldal címsorában (Title mező), a WordPress telepítése után 
valamint a legtöbb Sablonban ez a szöveg megjelenik az oldal fejlécében H1 (fejléc 1) HTML 
címkék között, és rákattintva mindig a főoldalra jut a látogató. Átalakított sablon esetén ezt az 
elemet sokszor logó helyettesíti. 

Címsor: opcionálisan használható, az oldal fejlécében H2 (fejléc 2) HTML címkék között 
jelenik meg. Alapértelmezett értéke „Csak egy újabb WordPress blog”, amelyet ajánlott 
megváltoztatni. 

WordPress címe (URL): az itt megadott forma dönti el, mi legyen az oldal címe. Az oldal 
betöltésekor mindenképpen átirányítódik az itt megadott címre, ezért ügyeljen a helyes 
beállításra. Ha például http://domainnev.hu formát ad meg, akkor a www.domainnev.hu címet 
beírók böngészőjéből az oldalára érkezéskor eltűnik a fölösleges „www” tag, ha viszont itt 
megadja a www értéket, annak elhagyása esetén is kiegészül a cím. A weboldal 
költöztetésekor ügyeljen arra, hogy lehetőleg adatbázis mentés készítése előtt írja át ezt a 
címet az új címre (ha a cím változik). 

Blog címe (URL): ide legtöbbször ugyanaz kerül, mint a WordPress címe mezőbe, hacsak nem 
attól eltérő mappába másolta be a fájlokat, mint amit címként látogatói fognak használni. 

E-mail cím: olyan adminisztrátori, rendszergazdai értesítési cím, ahová az új felhasználók 
létrehozásáról érkezik üzenet, valamint főbb beállításokról, moderálásra váró Hozzászólásokról, 
és olyan bővítményektől, ahol erre a célra más e-mail címet nem adtak meg. 

Tagság: pipálja ki ezt az opciót, ha weboldalára bárki regisztrálhat Feliratkozónak. A 
regisztráció és jelszavas beléptetés mögött rendszerint valamilyen cél van, a hozzászólások 
szűrése, fizetett tartalom elrejtése, feliratkozás hírlevélre, webáruház megrendelés, hűségakció 
vagy nyereményjáték. Ha Sablonjához nem tartozik direkt erre a célra kifejlesztett rész, a 
regisztrációval kapcsolatos elképzeléseiről egyeztessen egy fejlesztővel! 

Új felhasználók szerepköre: amennyiben engedélyezi a Tagságot, azaz bárki regisztrációját a 
WordPress felhasználói közé, az itt megadott szerepkör/jogkör lesz a új felhasználóhoz 
hozzárendelve. Lehetőleg itt soha ne adjon meg Adminisztrátor és Szerkesztő jogosultságot. 

Időzóna: a WordPress és általában a webkiszolgálók GMT szerinti időt mérnek. Országának 
időzónáját itt adhatja meg. A téli- és nyári óraállításkor a megváltozott időzónát itt manuálisan 
át kell állítania. Ennek automatizálásán a WordPress fejlesztői dolgoznak, de a rengeteg, 
országonként eltérő megoldás miatt ezt csak egységesen lehet elérhetővé tenni, ha globálisan 
elkészült. 
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Alapértelmezett dátum- és időformátum: ha Sablonja jól van beállítva, ezeket nyelv-
függően és ízlésesen jeleníti meg. Ha egyéni formátumokat szeretne megadni, a betűjelek 
jelentéséért tanulmányozza a PHP programnyelv dokumentációjának ide vonatkozó oldalát a 
http://www.php.net/date vagy http://hu.php.net/manual/en/function.date.php címen. 

� Írás 

Szövegterület mérete: a szövegszerkesztő területének (textarea) sorainak számát, azaz a 
szerkesztő magasságát adja meg. 

Formázás: a Bejegyzések (és Hozzászólások) szövegében elhelyezett hangulatjelek ikonra 
cserélését, valamint forráskód (HTML) szerkesztésekor használt szabálytalan HTML címkék 
szabályosra cserélését állíthatja be itt. 

Bejegyzés alapértelmezett kategória: válasszon egy kategóriát a lenyíló listából. Olyan 
Bejegyzések esetén, amelyeknél nem ad meg Kategóriát, az itt beállított alapértelmezett 
Kategória kerül hozzárendelésre. Ha más Kategóriát szeretne, mint a listában felsoroltak, a 
Bejegyzések menü Kategóriák menüpontjában vehet fel újat. 

Alapértelmezett link kategória: válasszon egy kategóriát a lenyíló listából. Olyan Linkek 
esetén, amelyeknél nem ad meg Link kategóriát, az itt beállított alapértelmezett Link kategória 
kerül hozzárendelésre. Ha más Link kategóriát szeretne, mint a listában felsoroltak, a Linkek 
menü Link kategóriák menüpontjában vehet fel újat. 

Távoli közzététel: ahhoz, hogy bejegyzést küldjön a WordPress-nek asztali alkalmazásból, 
vagy egy másik távoli weboldalból - ami az Atom publikációs protokollt, vagy valamelyik XML-
RPC publikációs interfészt használja - engedélyeznie kell ezeket a szolgáltatásokat. Ennek akkor 
van jelentősége, ha ön tapasztalt web2.0 felhasználó, és nem az adminisztrációs felületről 
szeretne tartalmat publikálni. 

Bejegyzés e-mailen keresztül: ha létrehoz egy POP3 levélfiókot külön erre a célra, és itt 
megadja annak (letöltéshez szükséges) elérhetőségét, akkor minden, erre az e-mail címre 
küldött e-mail üzenete megjelenik a weboldalon új Bejegyzésként, az itt beállított Kategóriában. 
Így szabadsága alatt vagy utazás közben is könnyen publikálhat. 

Értesítő szolgáltatások: a WordPress új Bejegyzés létrehozásakor képes automatikusan 
értesíteni (pingelni) különböző online szolgáltatásokat, amelyek hatására rövid időn belül 
számos kereső és link-könyvtár kap friss információt arról, hogy weboldalán új tartalom érhető 
el. Ehhez az Adatvédelem menüpontban oldalának kereshetőségét be kell kapcsoolnia. 

� Olvasás 

Első oldal: itt azt állíthatja be, hogy az oldal kezdőlapja (amennyiben semmilyen hosszabb 
címet nem ír be a látogató, vagy a fejlécben az oldal címére kattintva a főoldalra ugrik) mit 
mutasson. Ha az Utolsó saját bejegyzések opciót választja, az Sablon index.php szerint definiált 
lista jelenik meg, a legújabb Bejegyzésekkel, Kategóriától függetlenül. Ha Egy statikus oldalt 
állít be, akkor kezdőlapja egy állandó szöveges oldal lesz, a Sablon page.php-jének megfelelő 
tartalommal. Ha ez az oldal szerepel a menüben, akkor arra a WordPress nem 
domainnev.hu/oldalneve, hanem domainnev.hu formában fog hivatkozni. Amennyiben ezt a 
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megoldást választja, megadhat egy létező oldalt (ez a Bejegyzések oldala), ahol a WordPress a 
legújabb bejegyzéseket megjeleníti, ahogy akkor tette volna, ha az Utolsó saját bejegyzések 
opciót kapcsolja be. 

A blog oldalain megjelenő bejegyzések: az itt beállított számú bejegyzés jelenik meg egy 
oldalon, ha ennél több van, akkor – amennyiben a használt Sablon ezt támogatja – lapozó 
jelenik meg, a számozott oldalakra mutató linkekkel. 

Az RSS csatornában megjelenő bejegyzések: amikor valaki RSS-en keresztül feliratkozik 
az oldal bejegyzéseire, nemcsak a legújabb Bejegyzést kapja meg, hanem az itt beállított számú 
legutóbbi/legnépszerűbb néhány bejegyzést, hacsak nem korlátozza ezt a számot a feliratkozó 
saját programjában másképpen. 

Minden bejegyzéshez a hírfolyamban mutasd: az RSS feliratkozások esetén választható, 
hogy a feliratkozó a teljes cikk szövegét kapja-e meg saját olvasójába (Teljes szöveg), vagy csak 
annak kivonatát (Összegzés). A gyakorlat azt mutatja, hogy a teljes szöveg kiküldése nem 
csökkenti a látogatások számát. 

Oldalak és hírcsatornák kódolása: a karakterkódolást itt tetszőlegesen megváltoztathatja, 
de ez a WordPress jelen verziói esetén már nem ajánlott. Az alapértelmezés szerinti UTF-8 
kódolás a világ összes betűkészletét egyszerre támogatja, nem szükséges a magyar nyelvet csak 
részben támogató ANSI/ASCII, Latin1 vagy Latin2 karakterkészletek kompromisszumos 
használata. 

� Interakció 

Alapértelmezett cikk beállítások: a Visszajelzés küldése opció bejelölése esetén, ha 
Bejegyzésében hivatkozik saját cikkeire, vagy mások weboldalára, a WordPress ún. Trackbacket 
küld az adott oldalnak, amit ha az feldolgoz, megjelenik a Hozzászólásai között a két bejegyzés 
közötti kapcsolat. Ez elősegíti a weboldalak tartalmi hálózatának feltérképezését a keresők 
számára, és ha rendszeresen linkel a témába vágó egyéb oldalakra, előbb-utóbb az öné lehet a 
legjobb oldal a témában. Ha a Jelzések fogadását kijelöli, akkor a mások által küldött hasonló 
Trackbackek megjelennek az Ön Hozzászólásai között. A Hozzászólások engedélyezését is itt 
kapcsolhatja ki vagy be. 

Hozzászólások további beállításai: itt állíthatja be, milyen szintű azonosítás szükséges 
Hozzászólás írásához. Az első opció szerint név és e-mail cím megadása szükséges. A második 
opció ezt kiegészíti vagy kiváltja kötelező regisztrációval. A következő opcióban megadhatja, 
hogy hány nap után kerüljenek zárolásra a Hozzászólások egy-egy Bejegyzés vagy Oldalhoz 
kapcsolódóan. Ha ezt nem jelöli be, ilyen korlátozás nem lép érvénybe. Ha a Hozzászólások 
megengedik, hogy egyik Hozzászóló a másikra reagáljon, ezt tabulálással a következő opcióban 
megadott mélységig ábrázolja a weboldal, amennyiben ez a Sablonban be van állítva. Az utolsó 
opcióban beállítható, hogy legfeljebb hány Hozzászólás töltődjön le egy oldalra. 

Kapjak e-mail értesítést: minden hozzászólásról, vagy előzetes moderáció esetén azokról a 
Hozzászólásokról lehet e-mail értesítőt kerülni, amelyek nem jelennek meg automatikusan (pl. 
mert nem regisztrált, vagy korábban moderátor által elfogadott Hozzászólással nem rendelkező 
látogatótól származik). 
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Mielőtt egy hozzászólás megjelenik: itt az első opcióval minden esetben moderátori 
elfogadáshoz kötheti a hozzászólások megjelenését. A második opció csak az első alkalommal 
követeli meg a jóváhagyást, legközelebb – e-mail cím vagy bejelentkezett felhasználó alapján – 
azonnal elfogadja a Hozzászólást. 

Hozzászólás moderálása: itt megadhatja, hogy amennyiben egy Hozzászólás túl sok linket 
tartalmaz (spam-gyanús), a moderálási szabályoktól függetlenül kerüljön moderálási sorba. Ha 
ezen kívül megad kulcsszavakat (trágár és negatív kifejezések, konkurens cégek nevei), az ezeket 
tartalmazó Hozzászólások szintén moderálási listára kerülnek, és megjelenés előtt jóvá kell 
ezeket hagynia. 

Hozzászólás feketelista: a moderálási kulcsszavakhoz hasonlóan, ha itt adott megadott szót 
tartalmazó Hozzászólás érkezik, az moderálás helyett azonnal spam minősítést kap. Itt érdemes 
megadni esetlegesen spamként gyakran érkező weboldalak vagy termékek neveit, bár a 
WordPress beépített spam-szűrője, az Akismet ezt a gondot leveszi az adminisztrátorok válláról. 

Avatarok: ha szeretné, hogy a felhasználókhoz kapcsolódó kis méretű fényképek és 
hangulatjelek / figurák jelenjenek meg a Hozzászólások mellett, ezt itt állíthatja be. Ezt az opciót 
akkor érdemes használni, ha Sablonjához és weboldalának működéséhez szervesen kapcsolódik 
a regisztráció, és az avatarok használata. 

� Média 

Nézőkép mérete: a Média menü alatti Új fájl menüpontban, vagy a Bejegyzés- és 
Oldalszerkesztőben feltöltött képekről három különböző méretű verzió készül. Ezek közül 
rendszerint a legkisebb a nézőkép (thumbnail), melynek méretét itt adhatja meg, továbbá 
kiválaszthatja, hogy ennek mérete és méretaránya legyen állandó. Utóbbi esetben a WordPress 
mind fekvő, mind állókép esetén egy azonos képarányú legnagyobb szeletet vág ki a képből, és 
abból készít nézőképet. 

Közepes méret, Nagy méret: maximális szélesség és magasság adatokat adjon meg. 
Amennyiben az egyiket üresen hagyja, csak a másik által megszabott korlátozás szerint kerülnek 
átméretezésre a képek. Ha mindkettőt megadja, aszerint a beállítás szerint készül másolat a 
képből, amelyik szigorúbb (amelyik kisebb képet eredményez). 

� Adatvédelem 

Itt blokkolhatja a keresőrobotokat, ezzel megakadályozva, hogy oldala pl. egy teszt címről a 
Google találatok közé kerüljön, vagy magánjellegű tartalom esetén jelszavas bejelentkezés 
használata nélkül is távol tarthatók a keresők. 

� Közvetlen linkek 

A WordPress sikerének egyik kulcsa az olvasható URL-ek használata. Alapértelmezés szerint 
domainnev.hu/?p=123 alakú URL-eket ad, amit az Apache webkiszolgáló mod_rewrite 
moduljának bekapcsolása után javasolt saját struktúrára változtatni. A megváltoztatás után a 
WordPress, ha megfelelő jogokkal rendelkezik, automatikusan módosítja telepítési mappájában 
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a .htaccess fájlt, amely az URL-ek feldolgozásában segít. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor kiírja 
annak ajánlott tartalmát, amit Önnek manuálisan kell bemásolnia a fájlba. 

Saját struktúraként használható a /%category%/%postname% forma, ekkor a Kategória neve 
mögé perjel után a Bejegyzés címe íródik. Ha naponta több cikket hoz létre, ajánlott használni az 
URL-ben a %year%/%month%/%day% tagokat. Míg Bejegyzései a kategória alatt, Oldalai 
természetesen közvetlenül domainnev.hu/oldal címen érhetők el, azok aloldalai pedig további 
perjelek után. 

Ha nem sikerült a mod_rewrite modult bekapcsolni és megfelelően konfigurálni, akkor pl. a 
/%category%/%postname% formátum esetén használja az 
index.php/%category%/%postname% értéket – ekkor az URL-ekben a WordPress szerepelteti 
az index.php fájlt, így különösebb webkiszolgáló beállítások nélkül részben is élvezheti a szép 
URL-ek előnyét. 

Egyéb lehetőségek: a kategória prefix és címke prefix törlése esetén 
domainnev.hu/kategoriak/kategoria-neve helyett domainnev.hu/kategoria-neve lesz a 
Bejegyzések listájának címe. A Címkékkel hasonlóan járhat el. 

� Egyebek 

Feltöltött elemek tárolása: annak a mappának a relatív elérési útja, amelybe a Média menü 
tölt fel fájlokat. Erre a mappára a fájlrendszerben írási jogot kell adni.  Alapértelmezés szerint ez 
a mappa a wp-content/uploads mappa, de tetszőlegesen megváltoztatható. 

Teljes elérési út a fájlokhoz: ennek megadása csak hiba esetén javasolt, mert később 
megnehezíti már beágyazott médiafájlok esetén a weboldal költöztetését. 

A feltöltött elemek csoportosítása: a wp-content/uploads mappában évnek és hónapnak 
megfelelő almappákba rendezi a feltöltéseket. 

Linkek változásainak követése: a linkstruktúra a Közvetlen linkek beállításainak 
módosításakor megváltozik. Ha az oldal Bejegyzései közt rendelkezik saját magára mutató 
linkekkel, ezeket tudja követi a WordPress, ha ez az opció be van kapcsolva. 

my-hacks.php támogatás használata: a WordPress Core semmilyen módosítása nem 
ajánlott, hiszen ennek működése egy verziófrissítés esetén megváltozna. Ennek kikerülésére 
módosíthatjuk tetszőlegesen a Sablont, valamint használhatjuk több ezer bővítmény 
szolgáltatásait. Amennyiben ez nem volna elég, a WordPress tapasztalt felhasználóinak és 
fejlesztőinek egy my-hacks.php nevű fájlban megengedi egyes funkciók működésének külső 
felülírását. Ennek a lehetőségnek a támogatását kapcsolhatja itt be. 
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10. Bővítmények (pluginek) 

Az alábbiakban néhány népszerű, gyakran használt Bővítmény (plugin) funkcióját találja 
röviden megfogalmazva, valamint a Bővítmény hivatalos oldalára mutató linket, ahol elérheti a 
hozzá kapcsolódó angol nyelvű dokumentációt. A Bővítmény után zárójelben az az admin menü 
található, ahová bekapcsolása esetén az adott Bővítmény beépül. 

� Akismet (Bővítmény) 

A WordPress beépített spam-szűrője. Bekapcsolásához WordPress API kulccsal kell rendelkezni. 

http://wordpress.org/extend/plugins/akismet/  

� pageMash (Oldalak) 

A hierarchikusan egymás alá rendezett oldalak szülő-gyermek kapcsolatát és sorrendjét segít 
gyorsan elrendezni, valamint Oldalak elrejtését, és szerkesztésének gyorsabb elérését teszi 
lehetővé. 

http://wordpress.org/extend/plugins/pagemash/  

� Page tree (Oldalak) 

Az szerkesztők és adminisztrátorok számára a meghatározott hierarchikus rendben mutatja az 
Oldalakat, azok számára, akik így jobban eligazodnak, mint a beépített oladlszerkesztőben. 

http://wordpress.org/extend/plugins/page-tree/  
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� Contact Form 7 (Eszközök) 

Kapcsolatteremtő űrlapok (e-mail küldő űrlapok) létrehozását teszi lehetővé, egyedi mezők 
felhasználásával, melyek tartalmát egy egyedileg szövegezett és formázott e-mail üzenet 
formájában a megadott e-mail címre elküldi. Több űrlapot is létrehozhat benne, melyeket a 
weboldal különböző oldaldobozaiban, Bejegyzéseiben vagy Oldalain helyezhet el. 

http://wordpress.org/extend/plugins/contact-form-7/ 

� qTranslate Languages (Beállítások) 

Languages néven érhető el a qTranslate nevű Bővítmény beállítások oldala. A qTranslate teszi 
elérhetővé a különböző nyelvek nevét felsoroló füleket a Szövegszerkesztő fölött. A qTranslate 
része az admin menüben látható zászlókkal ellátott nyelv-választó, amelyekre kattintva az admin 
felület nyelve is átállítható. 

http://wordpress.org/extend/plugins/qtranslate/  

� HeadSpace (Beállítások) 

SEO (search engine optimalization) plugin, oldalanként és bejegyzésenként egyedileg 
megadható title, keywords és description mezők használatát teszi lehetővé. 

http://wordpress.org/extend/plugins/headspace2/  

� Lightbox 2 (Beállítások) 

Képgalériák megjelenítéséhez nyújt alternatívát, elsötétülő vagy kivilágosodó háttérre hozza fel a 
galéria képeit, léptethető módon, nem külön ablakban, hanem a meglévő tartalom fölött. 

http://wordpress.org/extend/plugins/lightbox-2/  
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� Multi-level Navigation (Beállítások) 

Legördülő menük használatát teszi lehetővé, és annak főmenüpontjait különleges tartalommal 
segít feltölteni (pl. legutóbbi bejegyzések, linkek, kategóriák). 

http://wordpress.org/extend/plugins/multi-level-navigation-plugin/  

� Custom Image Fields (Beállítások) 

A Szövegszerkesztő alatt megjelenő Saját mezőibe a Média könyvtárból válogathatunk képeket, 
amelyek, ha ki vannak töltve, a Sablonból meghívhatók, és a Bejegyzéshez kapcsolódó de nem a 
Bejegyzésben megjelenő képek csatolását teszi lehetővé (pl. kis képek az oldal fejlécében, vagy 
oldalsávjában, az éppen megtekintett Bejegyzéstől függően). 

http://wordpress.org/extend/plugins/nkmimagefield/  

� NextGEN Gallery (Galéria) 

Az egyes képgalériákat a WordPress alap verziójától független, a képeket galériákba szervező 
NextGEN kezeli. A galéria létrehozás és beállítás négy egyszerű lépése: 

� Új galéria létrehozása: csak a nevet kell megadni, a NextGEN ékezet nélküli mappát 
hoz létre a galéria számára, és azonosítóval látja el azt (ID) 

� Képek feltöltése: ide kattintva először a „fájl másolása ide” lenyíló listából válasszuk ki 
a kiegészíteni kívánt galériaát, és csak ezután használjuk a Tallózás gombot. A Flash 
feltöltés bekapcsolása esetén több fájl is feltölthető a „Képek feltöltése” gombra kattintva. 

� Galériakezelés: a feltöltés után itt szerkesztő a képek Leírása, melynek fontosságáról a 
Média fejezet számolt be. 

� Galéria beszúrása: ez a Bejegyzés/Oldal szerkesztőlécén található NextGEN Gallery 
ikonra kattintva végezhető el. Beszúrható egy-egy kép, illetve teljes galéria. 

Érdemes tudni, hogy a Galéria Beállítások között a Bélyegképek és Képek méretének 
megváltoztatása után a Galériakezelésen belül szükséges az „új bélyegképek készítése” illetve a 
„képek átméretezése” csoportműveletek használata. 

http://wordpress.org/extend/plugins/nextgen-gallery/  
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11. Cégspecifikus megoldások 

� Bővítmények 

- 

� Kategóriák 

- 

� Média és Galériák használata 

- 

� Imázs fotók feltöltése 

- 

 


