
SYSTEMY I PLATFORMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Lab 9

Z dzisiejszych laboratoriów nie ma do wykonania sprawozdania. Zadania mają na celu przećwiczenie

edycji motywów Wordpressa, nie będą oceniane.

ZADANIE 1

Dostosowanie motywu

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego na swojej poddomenie.

2. Przejdź do zakładki Wygląd > Dostosuj. Spersonalizuj swój sklep korzystając z wbudowanego

konfiguratora motywu (w różnych motywach działa to w różny sposób, niektóre nie są w ogóle

konfigurowalne z poziomu panelu administracyjnego).

ZADANIE 2

Zmiany w stopce

Przejdź do zakładki Wygląd > Widgety. Tu również wprowadź zmiany w swoim sklepie. Wzorując się na

stronie jakiegoś realnego sklepu internetowego, wypełnij i odpowiednio ostyluj stopkę. Jeśli potrzebujesz dodać

nowe klasy CSS, umieść je w pliku /wp-content/themes/storefront/style.css.

ZADANIE 3

Font w nagłówkach

Przejdź na stronę https://fonts.google.com/, wybierz dowolny font z polskimi znakami, którym miałyby być

zapisane nagłówki na Twojej stronie. Odpowiednio wybierz Select this style i z menu po prawej stronie

skopiuj kod z sekcji Use on the web. Umieść go w odpowiednich plikach na serwerze:
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a. elementy, które mają się pojawiać na każdej stronie i całą sekcję <head> znajdziesz w pliku

/wp-content/themes/storefront/header.php

b. style możesz edytować w pliku /wp-content/themes/storefront/style.css, edytując

odpowiednie elementy lub dodając na końcu kod np. h1, h2, h3, .site-branding

.site-title {font-family: 'Merriweather', serif;}

Tymczasowo wyłącz wtyczki optymalizujące stronę (lub jej funkcje odpowiedzialne za optymalizację kodu

CSS) – w ten sposób łatwiej będzie Ci dotrzeć do linijek kodu, gdzie stylowane są odpowiednie elementy.

ZADANIE 4

Style przycisków

Korzystając z narzędzi w przeglądarce do badania stylów konkretnego elementu, a także bazując na pliku

style.css, spersonalizuj buttony wyświetlane na stronie.

ZADANIE 5

Kopia zapasowa strony

Jeśli chcesz zachować swój sklep po 27 lutego, zainstaluj i skonfiguruj wtyczkę All-in-One WP Migration.

Przejdź do menu All-in-One WP Migration > Eksport i wykonaj i ściągnij na swój dysk kopię zapasową

strony.

Import działa w podobny sposób – instalujesz czystego Wordpressa na dowolnym serwerze, a następnie

wspomnianą wtyczkę. Z menu wybierasz Import i importujesz wygenerowany plik. Ograniczenie przy

większych stronach mogą stanowić jedynie limity wielkości wgrywanego pliku, da się je obejść dodatkową

płatną wtyczką.
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