
SYSTEMY I PLATFORMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Lab 1 i 2

Sprawozdanie z laboratoriów (max 1 strona A4 na temat zrealizowanych zadań i odpowiedzi na pytania

i zagadnienia zawarte w treści, oznaczone symbolem       ) należy przesłać najpóźniej do końca niedzieli

na adres tomasz.kasprzak@cdv.pl.

ZADANIE 1

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego cPanel: https://wn12.webd.pl:2083/

Login otrzymasz od prowadzącego zajęcia.

Hasło: 3!N3BgXbnuEhea4

W razie problemów z logowaniem (będzie w podobnym czasie z różnych IP wszystkich w grupie),

zgłoś to prowadzącemu.

2. Zapoznaj się z dostępnymi usługami i narzędziami.

3. Utwórz konto FTP. Jako login podaj swój nr indeksu. Podobnie z nazwą katalogu, poprzedzając

go ścieżką public_html/.

4. Utwórz użytkownika bazy danych, a następnie samą bazę danych. Jako nazw tu również używaj

swojego numeru indeksu. Przypisz użytkownika bazy danych do utworzonej bazy, udzielając mu

wszystkich uprawnień.

5. Skonfiguruj w cPanelu poddomenę dla swojego katalogu – powinna kierować na Twój katalog.

Jako nazwę poddomeny podaj swój nr indeksu.

6. Znajdź informacje o tym, jaka jest wersja PHP i oprogramowania MySQL na serwerze (wskazówka:

poszukaj widoku Dane serwera). Jakie są minimalne wymagania dla zainstalowanej, najnowszej
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wersji Wordpressa? Jeśli wersja PHP jest nieodpowiednia, skorzystaj w cPanelu z zakładki Zmień

wersję PHP, aby zmienić ją dla Twojej poddomeny.

ZADANIE 2

1. Ze strony https://pl.wordpress.org/ pobierz najnowszą wersję CMS Wordpress.

2. Korzystając z klienta FTP (np. FileZilla) zaloguj się do swojego konta. Dane do logowania znajdziesz

w cPanelu w zakładce Konta FTP, klikając przy swoim koncie opcję: Skonfiguruj klienta FTP.

3. Wgraj całą zawartość wyodrębnionego katalogu Wordpressa na serwer - do głównego katalogu

na swoim koncie.

ZADANIE 3

1. Przejdź do swojej poddomeny i zainstaluj Wordpressa.

Adres serwera bazy danych – pozostaw localhost.

Zmień prefiks tabel. Dlaczego nie powinien pozostać domyślny? Poszukaj w internecie kilku przyczyn.

Zaproponuj nowy prefiks.

2. Podczas instalacji zaznacz opcję: Proś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny.

Usługodawca webd.pl stosuje blokadę przedzapleczową dla logowania na Wordpressie. Zabezpieczenie

ma uchronić przed atakami anty brute force. Jeśli przy wejściu na stronę logowania pojawi

się wyskakujące okno w przeglądarce, należy wpisać dwukrotnie webd.

ZADANIE 4

1. Zapoznaj się z panelem administracyjnym Wordpress.

2. Znajdź miejsce, w którym zapisany jest slogan witryny i zmień go na: laboratoria SiPZT na CDV.

Gdzie na stronie wyświetla się wspomniany slogan?
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ZADANIE 5

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego dodaj nowego użytkownika Tomasz Kasprzak z przypisanym

adresem mailowym tomasz.kasprzak@cdv.pl. Hasło z generatora, rola Administrator. Zaznacz opcję:

Wyślij nowemu użytkownikowi e-maila o jego koncie.

ZADANIE 6

1. Przejdź do zakładki Wtyczki. Zainstaluj i włącz wtyczkę o nazwie Klasyczny edytor.

2. Poszukaj w internecie dowolnego generatora tekstów w języku polskim (inny niż lorem ipsum). Utwórz

na stronie 3 wpisy i 3 strony, wypełniając je tekstem (po kilka akapitów).

3. Dla każdego z wpisów i stron dodaj obrazek wyróżniający. Korzystaj z darmowych legalnych źródeł

(np. https://www.pexels.com/ lub https://pixabay.com/). W sprawozdaniu zapisz linki do pobranych

grafik.

4. Dla każdego wpisu dodaj kilka tagów (wybierz losowe wyrazy z tekstu).

5. Przy jednym z wpisów zmień autora na Tomasz Kasprzak.

Na kolejnych zajęciach zajmiemy się integracją e-commerce w ramach Wordpressa. Przemyśl wstępnie

koncepcję sklepu, jaka branża, jakie produkty.
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